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1. ประชาสัมพันธ มีหนาที่ตามขอใด 
ก. ประกาศโฆษณาสินคา  
ข. ตอบคําถามทั่วไป 
ค. ปรากฎตัวในงานกุศล  
ง. สรางความเขาใจ 
ตอบ ง. สรางความเขาใจ 
หนาที่โดยตรงของนักประชาสัมพันธ คือเปนผูใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรวมงานตลอดจนสรางความเขาใจอันดี
กับประชาชนที่เกี่ยวของกับสถาบันทั้งทางตรงและทางออม โดยภาระหนาที่หลักอันเปนหัวใจสําคัญของนัก
ประชาสัมพันธมี 8 ประการคือ 
1. การเขียน  
2. การแกไขตกแตงตนฉบับ 
3. การติดตอสื่อสาร  
4. การสงเสริมเผยแพร 
5. การปาฐกถา  
6. การผลิตอุปกรณและเผยแพรผลงาน 
7. การจัดทํารายการ  
8. การโฆษณาสถาบัน 
 
 
2. ถานักประชาสัมพันธคือผูสงสาร ใครคือกลุมเปาหมายที่นักประชาสัมพันธใหความสําคัญมากที่สุด 
ก. คณะรัฐบาล  
ข. สื่อมวลชน 
ค. พรรคการเมือง  
ง. ผิดทุกขอ 
ตอบ ง. ผิดทุกขอ 
 
การประชาสัมพันธเปนการติดตอสื่อสารเพื่อการจูงใจ เพื่อชวยใหผูศึกษาไดมีความเขาใจอยางแทจริงในมนุษย 
(มวลชน) และสังคม ขณะเดียวกันตองมีทักษะในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารเปนอยางดีไมวาดานการเขียน พูด 
อาน ฟง เพื่อถายทอดความคิดเห็นจากองคการไปสูเปาหมายที่นักประชาสัมพันธใหความสําคัญมากที่สุด คือ
ประชาชนโดยอาศัยการติดตอสื่อสารหลายรูปแบบทั้งสื่อบุคคล และใชเครื่องมือสื่อสารมวลชนเปนชองทาง
เผยแพรขาวสาร 
 
 
 
 



 
3. วิชาการประชาสัมพันธ มุงใหผูศึกษามีความเขาใจอยางแทจริงในเรื่องใด 
ก. บุคลิกภาพ  
ข. การพูด 
ค. มวลชน  
ง. ความนาเชื่อถือ 
ตอบ ค. มวลชน 
คําอธิบายดังขอขางตน 
 
4. การสื่อสารในขอใดเปรียบเหมือนสะพานคอยเชื่อมโยงความสันพันธระหวางหนวยงานกับมวลชนที่เกี่ยวของ 
ก. การสารนิเทศ  
ข. การประชาสัมพันธ 
ค. การสงเสริมการจําหนาย  
ง. กิจการสาธารณะ 
ตอบ ข. การประชาสัมพันธ 
 
5. การประชาสัมพันธเปนกระบวนการสื่อสารขององคกรกับสิ่งใด 
ก. การดําเนินงานทางธุรกิจกับสังคม  
ข. สาธารณชนกับสังคม 
ค. สถานบันทางการสื่อสารมวลชน  
ง. งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ 
ตอบ ข. สาธารณชนกับสังคม 
 
6. ขอใดตอไปน้ีไมเกี่ยวของกับงานประชาสันพันธ 
ก. การดําเนินการเพื่อสถาบัน และมวลชน 
ข. มีการกระทําที่ตอเนื่องยาวนานไมลดละ 
ค. ไมมีการกําหนดกลุมชน 
ง. มีการวางแผนงาน 
ตอบ ค. ไมมีการกําหนดกลุมชน 
 
7. ขอใดหมายถึงการสารนิเทศ 
ก. การใหขาวสาร  
ข. การโฆษณา 
ค. การปาวประกาศ  
ง. การสรางแรงจูงใจ 
ตอบ ก. การใหขาวสาร 
 
 



8. ขอใดคือหลักสําคัญขอแรกขององคประกอบพื้นฐานของการประชาสันพันธ 
ก. กระบวนการสื่อสารศิลปนิเทศน  
ข. ปรัชญาการบริหารสังคม 
ค. กําหนดแผนงานประชาสันพันธ  
ง. หมายถึงการติดตอสื่อสาร 
ตอบ ข. ปรัชญาการบริหารสังคม 
 
9. องคกรนักประชาสันพันธของประเทศใดไดกอต้ังหลักจรรยาบรรณของนักประชาสันพันธจนเปนที่ยอมรับ
ทั่วไป 
ก. อังกฤษ  
ข. สวิตเซอรแลนด 
ค. เยอรมนี  
ง. ผิดทุกขอ 
ตอบ ง. ผิดทุกขอ 
 
10. นักประชาสัมพันธจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรอบรูกวางขวางทางดานใด 
ก. สุนทรียศาสตร  
ข. สังคมศาสตร 
ค. วิทยาศาสตร  
ง. ประชากรศาสตร 
ตอบ ข. สังคมศาสตร 
 
11. องคกรประชาสัมพันธในขอใดเมื่อเริ่มดําเนินการไดจัดทําแบบอุตสาหกรรมในครอบครัว 
ก. Publicity  
ข. Information Service 
ค. Guest Relations  
ง. Press Agent 
ตอบ ง. Press Agent 
 
 
12. จุดเดนของนักประชาสัมพันธสตรีในการปฏิบัติงานไดดีเทาเทียมชายคืออะไร 
ก. ตรงไปตรงมา  
ข. เขมแข็ง หนักแนน 
ค. มีความคลองตัว 
ง. ไมกาวกายงานบริหาร 
ตอบ ค. มีความคลองตัว 
 
 



13. ขอใดไมใชบริษัทรับจางดําเนินงานประชาสัมพันธที่มีช่ือเสียงหนึ่งในสิบของโลก 
ก. Ruder & Finn  
ข. Hill & Dnowlton 
ค. PRSA  
ง. Carl Byoir & Assocs 
ตอบ ค. PRSA 
 
14. สิ่งพิมพเมื่อเริ่มตั้งถิ่นฐานของสหรัฐไดดําเนินการพิมพเผยแพรในมลรัฐใดเปนครั้งแรก 
ก. นิวยอรก  
ข. ฟลาเดลเฟย 
ค. มิสซูรี่  
ง. แมสสาจูเสท 
ตอบ ง. แมสสาจูเสท 
 
15. มีผูเปนแรงผลักดันใหเกิดกระแส “ศักราชของแจคสัน” สงผลใหวิวัฒนาการของสื่อใดเพิ่มขึ้นอยางมากมาย 
ก. แผนปลิวประชาสัมพันธ  
ข. จดหมายขาว 
ค. วารสารประชาสัมพันธ  
ง. หนังสือพิมพ 
ตอบ ง. หนังสือพิมพ 
 
16. ใครคือนักประชาสัมพันธผูแนะนําไมใหองคกรหรือบุคคลกระทําตนสวนกระแสประชามติ 
ก. พอล การเรท  
ข. ไอว่ี ลี 
ค. จอหน ฮิล  
ง. จอรจ ครีล 
ตอบ ข. ไอว่ี ลี 
 
 
17. สื่อประชาสัมพันธที่วิวัฒนาการตอจากสัญญาณที่ทําดวยวัสดุพ้ืนบานคืออะไร 
ก. ภาษาพูด  
ข. ภาษาเขียน 
ค. กอสรางเทวสถาน  
ง. ลัทธิบูชาวิญญาณ 
ตอบ ก. ภาษาพูด 
 
 
 



 
18. เพราะเหตุใด “Amos Kendall” จึงมีความชํานาญสูงในการใชสื่อประชาสัมพันธสมัยประธานาธิบดีแจค
สัน 
ก. นักโฆษณา  
ข. นักหนังสือพิมพ 
ค. นักการเมือง  
ง. อาจารยมหาวิทยาลัย 
ตอบ ข. นักหนังสือพิมพ 
 
19. หนาที่ของบุคคลผูอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอสื่อสารคือการตอนรับแขกนั่นเองคือความหมายขอใด 
ก. Group Interview  
ข. Interpersonal Communication 
ค. Information  
ง. Information Service 
ตอบ ค. Information 
 
20. ภาระหนาที่หลักอันเปนหัวใจสําคัญของนักประชาสัมพันธมีกี่ประการ 
ก. สาม  
ข. หา 
ค. แปด  
ง. สิบ 
ตอบ ค. แปด 
 
21.    วิธีการเขียนขาวในปจจุบันไดรับแบบอยางมาจากอะไร 
ก.  ขาวกีฬาสมัยโรมัน                                                                 
ข.  ขาวยอยของบางกอกรีดคอรดเดอร 
ค.  ขาวสังคมสมัยนโปเลียน                                       
ง.  ขาวสงครามกลางเมืองสหรัฐฯ 
ตอบ        ง.  ขาวสงครามกลางเมืองสหรัฐฯ 
                การสงขาวในชวงสงครามกูอิสรภาพและสงครามกลางเมืองของสหรัฐฯ (สงครามเลิกทาส) ตอง
ดําเนินการอยางรวดเร็วฉับไว  จึงไดมีการคิดหาวิธีการเขียนขาวหรือรายงานขาวสั้นๆ และสรุปใจความสําคัญๆ 
ใหไดมากที่สุด  คือการเขียนถึงหัวใจสําคัญของเรื่องในขาวนํา  สวนขาวที่มีความสําคัญตอมาก็เขียนไว
ตอนทาย  ซึ่งถือเปนแบบอยางของวิธีการเขียนขาวในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 



22.    การสื่อสารดวยวิธีการ “ตอสูกับไป” ตรงกับขอใด 
ก.  การแกปญหาดวยการแลกเปลี่ยนทัศนคติ 
ข.  ทฤษฎีประชาสัมพันธแกปญหาไดทุกกรณี 
ค.  การรณรงคหาเสียงเลือกต้ังดวยการสรางไมตรี 
ง.  การละเลยตอปญหาจนถึงจุดอันตราย 
ตอบ        ง.  การละเลยตอปญหาจนถึงจุดอันตราย 
การวางแผนประชาสัมพันธมีอยู  2  วิธี ไดแก 
1)  วิธีการตอสูกับไฟ  คือการละเลยหรือปลอยใหปญหาถึงจุดอันตรายและระเบิดขึ้นในรูปของวิกฤติการณอัน
รายแรงจนไมสามารถยับยั้งหรือแกไขได  เชน  การนัดหยุดงาน  การประทวงของนักศึกษา ฯลฯ 
2)  วิธีปองกันไฟ  คือการศึกษาวิจัยเพื่อรวบรวมขอมูลจากทัศนคติของมหาชน  ซึ่งจําเปนตองใชการวางแผน
ระยะยาวและตองกระทําตอเนื่องกันไปไมมีที่สิ้นสุด 
 
23.    ความหมายของภาษาตามขอใด  กอใหเกิดความเขาใจผิดในงานประชาสัมพันธบอยมาก 
ก.  ความหมายดานวัตถุ                                                                
ข.  ความหมายไมเปลี่ยนแปลง 
ค.  ความหมายขึ้นกับจินตนาการ                                                
ง.  การสื่อความหมายทางการเมือง 
ตอบ        ค.  ความหมายขึ้นกับจินตนาการ 
             การเปลี่ยนแปลงของคําหรือภาษา  จะมีความหมายแตกตางกัน 2 ลักษณะ คือ 
1)  ความหมายดานวัตถุ  เปนความหมายตามพจนานุกรม  คงที่ไมเปลี่ยนแปลงและเปนสิ่งที่แนนอนตายตัว 
2)  ความหมายดานนามธรรม  จะเกี่ยวของกับจิตใจมนุษย  เปลี่ยนแปลงไมคงที่ทําใหคําๆ หนึ่งมีความหมาย
ขึ้นอยูกับจินตนาการ  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ความรูสึกนึกคิด  และสิ่งแวดลอมของแตละสังคม  จึง
กอใหเกิดความเขาใจผิดในงานประชาสัมพันธบอยมาก 
 
24.    จุดมุงหมายของงานประชาสัมพันธเกี่ยวของกับสาระสําคัญในขอใด 
ก.  สรางภาพ                                                                                
ข.  ความนิยมเชื่อถือ 
ค.  จัดฉากผังงานโฆษณา                                                             
ง.  ขยายขอบเขตการตลาด 
ตอบ        ข.  ความนิยมเชื่อถือ 
                งานประชาสัมพันธเปนการใหรากฐานความเขาใจอันดีตอกันในสังคม  มีจุดมุงหมายสําคัญในการ
เผยแพรความคิด  ความเช่ือถือศรัทธา  การใหความจริง  และการรับฟงเสียงประชามติ  โดยที่อาจจะเปนเรื่องที่
เกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับสินคาหรือการบริการก็ได 
 
 
 
 
 



25.    ใครคือนักประชาสัมพันธ 
ก.  คลายจันทร  นางงามสงกรานตสวนสยาม  ยิ้มหวานๆ ทําหนาที่ตอนรับ 
ข.  เคียงเดือน  ผูกํากับภาพยนตรสารคดีเรื่อง  พระนางเรือลม 
ค.  อลิน  ดาราเดนละครทีวี “พิษกุหลาบ” 
ง.  ดุจดาว  ผูโฆษณาสินคาทางโทรทัศน 
ตอบ        ข.  เคียงเดือน  ผูกํากับภาพยนตรสารคดีเรื่อง  พระนางเรือลม 
      งานประชาสัมพันธไมใชงานนั่งโตะขางหนาขององคการพรอมพนักงานตอนรับสาวสวย  รูปรางดี  แตเปน
งานบริหารที่มีลักษณะการดําเนินงานอยางมีแผนและตอเนื่องกันไป  ดังนั้นหนาที่ของนักประชา-สัมพันธจึงควร
อยูในตําแหนงผูบริหารหรือผูชวยบริหารซึ่งเปนตําแหนงโดยตรง  เชน  โฆษกรัฐบาล  หรืออาจเปนผูที่ไมไดอยู
ในตําแหนงโดยตรงแตเปนที่เขาใจกันในวงการก็ได  เชน  คุณสุทธิชัย  หยุน,  “ทานมุย”  หมอมเจาชาตรี
เฉลิม  ยุคล  ผูกํากับภาพยนตร  เปนตน 
 
26.    อะไรคือความเขาใจผิดในทางลบที่หนักที่สุดในความหมายของการประชาสัมพันธ 
ก.  การทองเที่ยว                                                                         ข.  การโฆษณาประชาสัมพันธ 
ค.  การโฆษณาชวนเชื่อ                                                               ง.  การโฆษณา 
ตอบ        ค.  การโฆษณาชวนเชื่อ 
   ร.ศ.วิรัช  อภิรัตนกุล  อาจารยประจําคณะนิเทศศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดกลาวไวในบทความของ
วารสารนิเทศสารวา คําวา “การประชาสัมพันธ” เปนคําที่คนเขาใจกันผิดไปทั้งในทางบวกและลบ  โดยทางลบที่
หนักที่สุด คือ การเขาใจวาการประชาสัมพันธเปนการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) หรือลางสมอง 
 
27.    โฆษกรัฐบาลในฐานะนักประชาสัมพันธตองยึดถือการเผยแพรขาวสารอยางไร 
ก.  เปดเผยขอเท็จจริง 
ข.  รักษาเรื่องลับเฉพาะไวอยางดี 
ค.  เรื่องยังมาไมถึงขอศึกษาดูกอน 
ง.  สื่อสารอยางเปนกันเองจนผูสื่อขาวจับประเด็นไมได 
ตอบ        ก.  เปดเผยขอเท็จจริง 
              การเผยแพรขาวสารในงานประชาสัมพันธนั้น  จะตองสรางความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นกับประชาชน
โดยการเปดเผยขอเท็จจริงทั้งหมด  และไมทําการบอกปดหรือใหเหตุผลวา “เปนเรื่องลับเฉพาะ” นอกจากนี้  นัก
ประชาสัมพันธยังตองตั้งจุดมุงหมายไวใหชัดเจนวา  ใครคือประชาชนกลุมเปาหมายจะบอกกลาวเรื่องอะไร  เพื่อ
อะไร  และอยางไรอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.    ระดับหรือคุณสมบัติขององคกร  เชน  บริษัทน้ํามันเจท  เกี่ยวของกับงานประชาสัมพันธตามขอใด 
ก.  มีความดีหรือเลวเพียงไร 
ข.  เปนหนวยงานอิสระมากนอยเพียงใด 
ค.  ปฏิบัติการตามเปาหมายเพียงพอหรือเปลา 
ง.  สามารถบันทึกปฏิกิริยาโตตอบของมหาชนไดมากหรือไม 
ตอบ        ก.  มีความดีหรือเลวเพียงไร 
                ความมุงหมายของการประชาสัมพันธในแงของระดับหรือคุณสมบัติของสถาบันคือ การใช
ถอยคํา  เพื่อแสดงระดับหรือคุณสมบัติของสถาบันหนึ่งๆ วาดีหรือเลวแคไหนเพียงไร  ในสายตาและความนิยม
ของประชาชน  เชน  ถาสถาบันใดมีประชาชนใหความนิยมเล่ือมใสหรือรูจักช่ือเสียง  กิจกรรมหรือผลงานของ
สถาบันอยางกวางขวาง  ก็นับเปนการประชาสัมพันธที่ดี 
 
29.    จุดมุงหมายในการสรางและรักษาความเขาใจอันดีซึ่งกันและกันในงานประชาสัมพันธระหวางกลุมใด 
ก.  ฝายประชาสัมพันธกับฝายโฆษณา 
ข.  องคกรกับประชาชน 
ค.  สื่อมวลชนกับรัฐบาล 
ง.  องคกรของรัฐบาลกับฝายโฆษณาประชาสัมพันธ 
ตอบ        ข.  องคกรกับประชาชน 
 
30.  ผูที่จะทํางานดานการประชาสัมพันธควรมีความเขาใจใน .......... ไดดียิ่งขึ้น  ทําใหความคิดกวางไกล 
ก.  มนุษยและสังคม                                                    
ข.  อารมณและความรูสึก 
ค.  วัฒนธรรมและภาษา                                                               
ง.  การศึกษาและประสบการณ 
ตอบ        ก.  มนุษยและสังคม 
                ผูที่จะเปนนักประชาสัมพันธจะตองศึกษาวิชาตางๆ ที่เปนพื้นฐานเพื่อเปนการปูพ้ืนใหแกตนเอง เชน 
สังคมวิทยา ภาษาศาสตร จิตวิทยา ฯลฯ  เพราะวิชาดังกลาวนี้จะชวยมองปญหาตางๆ ดวยความเที่ยงธรรมและ
สุขุมรอบคอบยิ่งขึ้น 
 
31  องคกรใดไมเกี่ยวของกับงานฝกหัดอบรมงานประชาสัมพันธ 
ก.  สถานีวิทยุกระจายเสียง ท.ท.ท. 
ข.  สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 
ค.  มูลนิธิเพื่อกิจกรรมเด็กโรคหัวใจ 
ง.  บริษัทนูสกินสสงเสริมการขายตรงโดยสมาชิก 
ตอบ        ค.  มูลนิธิเพื่อกิจกรรมเด็กโรคหัวใจ 
                ผูที่จะเปนนักประชาสัมพันธควรมีการฝกหัดอบรมงานประชาสัมพันธตามสถาบันตางๆ เชน สถานี
วิทยุและโทรทัศน สถาบันหนังสือพิมพ องคการสาธารณกุศล องคการธุรกิจ ฯลฯ  เพื่อใหรูจักการวางตัวใหเขา
กับภาวะตางๆ กันในสังคมปจจุบัน  หรือใหเขากับประชาชนไดดีขึ้น 



32. ขอใดไมใชคําขวัญโฆษณา 
ก.  ภรรยาคือศรีบาน  ธนาคารคือศรีนคร 
ข.  ขับชาอีกนิดชีวิตจะปลอดภัย  จากแลนด แอนด เฮาส  บานแหงความรื่นรมย 
ค.  น้ําใหชีวิต  จากเบียรสิงหโกลด 
ง.  พรรคไทยรักไทยเปนหลักชัยของประชาชน 
ตอบ        ค.  น้ําใหชีวิต  จากเบียรสิงหโกลด 
                คําขวัญโฆษณา คือ ขอความที่มีเนื้อหามุงเนนในตัวสินคา บริการ หรือความคิด  ซึ่งอาจจะมีลักษณะ
เปนขอเท็จจริงหรือไมจริงก็ได  มักจะใชภาษางายๆ ฟงติดหูและกระตุนความสนใจของผูบริโภคใหเกิดการ
ตอบสนองตอสินคาหรือบริการ เชน ธนาคารทหารไทยรับใชประชาชน,  ขอใหเดินทางโดยสวัสดิภาพ จาก
แฟนตา เย็นซา ถูกใจ,  ซื้อสินคาไทยกําไรเปนของชาติ ตองที่เซ็นทรัล ฯลฯ 
 
33.      การบริหารงานประชาสัมพันธ  มีขอใดไมถูกตอง 
ก.  สํารวจหาขอเท็จจริง                                                               
ข.  การสื่อสาร ตรวจสอบผลงาน 
ค.  ลด แลก แจก แถม ณ แหลงขาย                                             
ง.  วางกลยุทธ 
ตอบ        ค.  ลด แลก แจก แถม ณ แหลงขาย 
                งานประชาสัมพันธเปนงานระดับบริหารที่จะตองมีการดําเนินงานอยางมีแผนและกระทําตอเนื่องกัน
ไป  เริ่มตั้งแตการสํารวจขอเท็จจริง  ต้ังวัตถุประสงคการประชาสัมพันธ  วางแผนหรือกลยุทธการใชสื่อ 
ดําเนินการ และติดตามวัดผลเพื่อนํามาดัดแปลงแกไขในโอกาสตอไป 
 
34.  ขอใดไมใชกิจกรรมสวนยอยของงานประชาสัมพันธบริษัทเงินทุนหลักทรัพยอินดิส 
ก.  การโฆษณา                                                                            ข.  ติดตอสอบถาม 
ค.  การเผยแพร                                                                           ง.  การสารนิเทศ 
ตอบ        ก.  การโฆษณา 
                กิจกรรมสวนยอยของงานประชาสัมพันธ ไดแก การเผยแพร การสารนิเทศ กิจกรรมสาธารณะ และ
การติดตอสอบถาม เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35.      .......... เปนหนวยงานรับจางสถาบันธุรกิจจัดทําภาพขาวความกาวหนาในกิจการตางๆ ขององคการให
ประชาชนไดทราบ 
ก.  สํานักงานเผยแพร                                                  
ข.  สํานักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
ค.  สํานักงานผลิตรายการโทรทัศน                                              
ง.  สํานักงานสารนิเทศ 
ตอบ        ก.  สํานักงานเผยแพร 
                สํานักงานของนักหนังสือพิมพหรือสํานักงานเผยแพร (Press Agent) คือ  หนวยงานรับจาง
สถาบันธุรกิจในการเขียนขาว บทความ จัดทําภาพขาวเพื่อเผยแพรความเคลื่อนไหว ความกาวหนาในกิจการตางๆ 
ขององคการใหประชาชนไดทราบ 
 
36.      เจาของบริษัทรับจางทําประชาสัมพันธอันดับหนึ่งของโลกในสหรัฐอเมริกาในอดีตมีอาชีพอะไร 
ก.  ดาราภาพยนตรจากฮอลลีวูด                                   
ข.  ทนายความ 
ค.  นักหนังสือพิมพ                                                     
ง.  เกษตรกร 
ตอบ        ค.  นักหนังสือพิมพ 
            บริษัท Hill and Knowlton หรือเรยีกสั้นๆ วา H & K เปนบริษัทรับจางทําประชาสัมพันธที่มี
ช่ือเสียงอันดับหนึ่งของโลก  โดยผูริเริ่มกอต้ังบริษัทในป ค.ศ.1927 คือ John W. Hill ซึ่งในอดีตเคยเปนนัก
หนังสือ-พิมพอเมริกาผูเคยรวมบุกเบิกในยุคของการประชาสัมพันธสมัยใหม 
 
37.      ปรัชญาการบริหารงาน .......... เนนในเรื่องของจิตใจที่เอื้อเฟอนึกถึงผูอื่นมากกวาตนเอง 
ก.  การประชาสัมพันธ                                                                 
ข.  การเผยแพร 
ค.  การสื่อสารรูปตัวที                                                   
ง.  การสื่อสารปองกันตนเอง 
ตอบ    ก.  การประชาสัมพันธ 
            Paul W. Garrett นักประชาสัมพันธอเมริกันรุนบุกเบิกไดเคยกลาวไววา “ปรัชญาการบริหารงาน
ประชาสัมพันธนั้น เนนในเรื่องของจิตใจที่เอื้อเฟอเผื่อแผ นึกถึงผูอื่นมากกวาตนเอง ใหความสนใจตอประชาชน
เปนอันดับแรก ซึ่งเกี่ยวขออยางสําคัญกับการตัดสินใจในการดําเนินงานของสถาบัน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38.    สมาคมการประชาสัมพันธอเมริกันมีสองสมาคม  ตอมาไดรวมเปนสมาคมเดียวกันเรียกวาอะไร 
ก.  PCNN                                                                                     
ข.  BBC 
ค.  BOAR                                                                                    
ง.  PRSA 
ตอบ    ง.  PRSA 
            สหรัฐอเมริกามีสมาคมการประชาสัมพันธอยู 2 สมาคม คือ Public Relations Society of 
America และ American Public Relations Association ซึ่งตอมาไดรวมเปนสมาคมเดียวกัน 
เรียกวา Public Relations Society of America (PRSA) 
 
39.   องคกรใดมีบทบาทในการสงเสริมสถานภาพสตรี  ไดจัดพิมพคูมือเกี่ยวกับงานอาชีพประชาสัมพันธให
คําแนะนําที่มีประโยชนมาก 
ก.  องคกรสื่อมวลชน ประเทศเยอรมันรวมกับสายการบินลุฟแฮนซา 
ข.  สมาคมนักประชาสัมพันธสหรัฐฯ 
ค.  สายการบินนอรทอิส สหรัฐฯ 
ง.  สมาคมนักประชาสัมพันธประเทศอังกฤษ 
ตอบ    ข.  สมาคมนักประชาสัมพันธสหรัฐฯ 
            สมาคมนักประชาสัมพันธของสหรัฐฯ (PRSA) ไดใหความรวมมือกับหนวยงานธุรกิจเอกชนที่มี
ช่ือเสียงหลายแหงดวยกัน  เพื่อจัดทําโครงการใหความชวยเหลือสตรีเพื่อประกอบอาชีพในงาน
ประชาสัมพันธ  โดยการจัดพิมพคูมือใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานอาชีพประชาสัมพันธ  จึงนับไดวาเปนการเปด
โอกาสอันดีที่จะทําใหสตรีกาวเขาสูอาชีพนี้มากยิ่งขึ้น 
 
40.    ขอใดคือกิจกรรมประชาสัมพันธภายในบริษัท 
ก.  เปนเจาภาพจัดกีฬาระหวางบริษัท 
ข.  จัดประชุมผูสื่อขาวเรื่องหลักสูตรอบรมพนักงาน 
ค.  จัดทําแผนปลิวประชาสัมพันธ 
ง.  ขอ ก. และ ค. ถูก 
ตอบ    ง.  ขอ ก. และ ค. ถูก 
            กิจกรรมดานการประชาสัมพันธภายในมีลักษณะสําคัญดังนี้ 
            1.  กําหนดแผนงานประชาสัมพันธ 
            2.  ต้ังที่ติดตอสอบถาม 
            3.  ต้ังแผงปดประกาศ 
            4.  ออกวารสารขาวภายใน 
            5.  จัดงานพิเศษ เชน งานพบปะสังสรรค จัดแขงกีฬา ฯลฯ 
            6.  มีการใหหยุดพักผอนใหรางวัล หรือทุนการศึกษาแกบุตรของพนักงาน 
            7.  สงบัตรอวยพร จดหมาย 
            8.  ตัดขาวเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 



41.    .......... เปนกิจกรรมประชาสัมพันธภายนอกของบริษัทพัฒนา โอกาสครบรอบ 29 ป มร. 
ก.  ออกแผนปลิวใหโอกาส 2 ป บริษัทพัฒนา 
ข.  ใหทุนการศึกษาแกพนักงานดานสื่อสารมวลชน 30 ทุน 
ค.  แขงขันฟุตบอลนัดพิเศษระหวางบริษัทพัฒนา และบริษัทคูแขง 
ง.  ต้ังแผงปดประกาศขนาดใหญหนาบริษัท 
ตอบ        ค.  แขงขันฟุตบอลนัดพิเศษระหวางบริษัทพัฒนา และบริษัทคูแขง 
                กิจกรรมดานการประชาสัมพันธกับกลุมประชาชนหรือมวลชนภายนอก มีดังนี้คือ 
1.  ออกหนังสือพิมพ วารสาร จุลสาร ฯลฯ เพื่อเผยแพร 
2.  เขียนขาวและบทความเสนอผานทางสื่อมวลชน 
3.  จัดประชุมผูสื่อขาว 
4.  จัดงานพิเศษที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกสถาบัน 
5.  บริการใหประชาชนเขาชมหนวยงานและใหความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ฯลฯ 
 
42.    จุดมุงหมายของงานประชาสัมพันธในการแสดงออกใหประชาชนเห็นการดําเนินกิจการของสถาบัน หรือ 
พี.อาร.เชิงรุก  คืออะไร 
ก.  Opinion Giver                                                                       ข.  Coordinator 
ค.  Reputation                                                                             ง.  Goodwill 
ตอบ        ง.  Goodwill 
                ความมุงหมายของงานประชาสัมพันธ แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้คือ 
1.  เพื่อสรางความนิยม (Goodwill) คือ  การแสดงออกใหประชาชนเห็นการดําเนินกิจการของสถาบัน เพื่อ
สรางความเขาใจอันดีระหวางประชาชนกับสถาบัน ซึ่งเปนการประชาสัมพันธเชิงรุก 
2.  เพื่อปองกันช่ือเสียง (Reputation) คือ  การพยายามขจัดความขัดแยงตางๆ อันจะกอใหเกิดความเขาใจผิด
แกประชาชน ซึ่งเปนการประชาสัมพันธเชิงรับ 
 
43.    เพราะเหตุใดจึงตองมี “แถลงขาวรายวัน” ในสมัยกรีกและโรมัน 
ก.  ออกขาวทางราชการ 
ข.  หอกระจายขาวของผูนํา 
ค.  ขาวความมั่นคงทางทหารเพื่อครอบครองอียิปต 
ง.  สรุปปรัชญาทางการเมือง 
ตอบ        ก.  ออกขาวทางราชการ 
ในสมัยกรีกและโรมันไดมีการใชปายกระดานสีขาวเขียนประกาศติดไวที่หนาสภามีช่ือเรียกสั้นๆ 
วา Album และมีช่ืออยางเปนทางการวา Acta Diuna ซึ่งแปลวา “แถลงขาวรายวัน” โดยแถลงขาวรายวันนี้มี
ไวเพื่อออกขาวทางราชการ เชน ขาวการประกาศกฎหมาย ประกาศการคลัง เกี่ยวกับรายรับรายจาย ภาษีอากร ขาว 
ไฟไหม น้ําทวม แผนดินไหว การเกิด การตาย ฯลฯ 
 
 
 
 



44.    สื่อประชาสัมพันธของสหรัฐฯ เมื่อเริ่มตั้งถิ่นฐานคืออะไร 
ก.  ชุมนุมนักปาฐกถา                                                   
ข.  หนังสือพิมพ 
ค.  ภาพยนตรกลางแจง                                                                
ง.  เครื่องรับวิทยุแบบเครื่องแรใชหูฟง 
ตอบ        ข.  หนังสือพิมพ 
หนังสือพิมพ  นับเปนสื่อประชาสัมพันธชนิดแรกของสหรัฐฯ ในชวงเริ่มตั้งถิ่นฐาน  เพราะเปนสื่อที่ชาวอเมริกัน
นํามาใชในการเผยแพรขาวสาร  แสดงความคิดเห็น ขอความรวมมือหรือคัดคาน  เมื่อไมไดรับความเปนธรรม
จากอังกฤษ  โดยหนังสือพิมพฉบับแรกในชวงที่ตกเปนอาณานิคมของอังฤษ คือ หนังสือพิมพบอสตัน นิวสเลต
เตอร (The Boston News Letter) 
 
45.    แผนการประชาสัมพันธในชวงสงครามกลางเมืองของสหรัฐฯ ทําใหเกิดประชามติขึ้นกี่กลุม 
ก.  สอง                                                                                         
ข.  สาม 
ค.  สี่                                                                                             
ง.  หา 
ตอบ        ก.  สอง 
แผนการประชาสัมพันธเพื่อรณรงคใหชาวอเมริกันระลึกถึงมนุษยธรรมในเรื่องการซื้อขายทาส  นิโกรจากแอฟ
ริกาในชวงสงครามกลางเมืองของสหรัฐฯ ไดกอใหเกิดประชามติขึ้น 2 ฝาย คือ 
1.  ฝายผูนิยมระบบทาส ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากทางมลรัฐภาคใต 
2.  ฝายผูคัดคานระบบทาส ซึ่งสวนมากอยูในมลรัฐ ภาคเหนือ 
 
46.    ขอใดตอไปนี้ไดดําเนินการคูกัน  และนําวงการประชาสัมพันธไปสูความกาวหนา 
ก.  Edward L. Bernays - Carl Byior 
ข.  John W. Hill - Theodore Newton Vail 
ค.  Ivy Lee - Richard M. Nixon 
ง.  Jackson Amos Kendall 
ตอบ        ง.  Jackson - Amos Kendall 
นักประชาสัมพันธรุนบุกเบิกที่นําวงการประชาสัมพันธไปสูความกาวหนาอยางรวดเร็ว คือ Amos 
Kendall โดยเคนดัลถือไดวาเปนที่ปรึกษาคนสําคัญในการบริหารงาน  และเปนผูชวยช้ันมันสมองของ
ประธานาธิบดี Jackson ดังนั้นเขาจึงเปนผูที่อยูเบื้องหลังและเปนสวนสําคัญที่สุดในการสรางความสําเร็จใหกับ
ประธานาธิบดีแจคสันหรือที่เรียกกันทั่วไปวา “ศักราชของแจคสัน” 
 
 
 
 
 
 



47.    หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัย สมาคม มูลนิธิตางๆ ของสหรัฐฯ ตางจัดตั้งแผนกประชาสัมพันธ
ขึ้นเรียกวาอะไร 
ก.  Publicity Department                                                            ข.  Information Service 
ค.  Opinion Seeker                                                                     ง.  Recorder 
ตอบ        ก.  Publicity Department 
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1-2 สหรัฐอเมริกาถือไดวาเปนศูนยกลางการประชาสัมพันธที่เจริญกาวหนามากที่สุดของ
โลก  โดยบริษัทเงินทุน โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สมาคม มูลนิธิชวยเหลือใน
ดานตางๆ ฯลฯ  ตางก็จัดตั้งแผนกประชาสัมพันธของตนขึ้นโดยใหช่ือวา Press Bureau หรือ Publicity 
Department (สํานักงานหนังสือพิมพหรือแผนกโฆษณาเผยแพร) 
 
48.    สมาคมนักประชาสัมพันธประเทศสวิตเซอรแลนด  ไดจัดพิมพตําราประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรหลาย
ภาษา ยกเวนขอใด 
ก.  อิตาเลี่ยน                                                                                
ข.  โปรตุเกส 
ค.  ฝรั่งเศส                                                                   
ง.  เยอรมัน 
ตอบ        ข.  โปรตุเกส 
สมาคมนักประชาสัมพันธของประเทศสวิตเซอรแลนดไดจัดพิมพหนังสือประชาสัมพันธ  โดยทําการแปล
ออกเปน 3 ภาษา คือ ภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส และอิตาเลี่ยน  นอกจากนี้ยังมีการพิมพตําราการประชา-สัมพันธ
ออกเปนภาษาอังกฤษ เพื่อนําไปเผยแพรยังนานาประเทศโดยใชช่ือวา Public Relations Practiec อีกดวย 
 
49.    สื่อการพิมพไดเริ่มเขามาในประเทศไทย  ตางกับรัชสมัยใดแหงกรุงรัตนโกสินทร 
ก.  รัชกาลที่ 2                                                                              ข.  รัชกาลที่ 3 
ค.  รัชกาลที่ 4                                                                              ง.  รัชกาลที่ 5 
ตอบ        ข.  รัชกาลที่ 3 
การพิมพไดเริ่มเขามาในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร  โดยมิชชันนารีชาวอเมริกันเปนผู
นําเขามาเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2378 และปตอมาก็ไดมีการพิมพหนังสือภาษาไทยขึ้นเปนครั้งแรก 
 
50.    .......... อยูตรงพระที่นั่งภานุมาศจํารูญ  ไดเริ่มพิมพประกาศของทางราชการเปนครั้งแรกเมื่อปมะเมีย 
พ.ศ. 2401 
ก.  โรงอักษรหนาพระลาน                                                         ข.  โรงอักษรพิมพการ 
ค.  โรงพิมพสยามมินทร                                                            ง.  ะตําหนักสวนหงส 
ตอบ        ข.  โรงอักษรพิมพการ 
ในป พ.ศ.2401 รัชกาลที่ 4  ไดทรงโปรดใหต้ังโรงพิมพหลวงขึ้นในพระบรมราชวัง  โดยพระราชทานนาม
วา “โรงอักษรพิมพการ” ต้ังอยูตรงพระที่นั่งภานุมาศจํารูญ  โดยไดเริ่มพิมพประกาศของทางราชการเปนครั้ง
แรก  และไดโปรดใหพิมพหนังสือราชกิจนุเบกษา  ซึ่งเปนวารสารประชาสัมพันธของทางราชการฉบับแรก 
 



51.    ขอใดไมใชภาระหนาที่ของนักประชาสัมพันธในการเปนที่ปรึกษาผูบริหารระดับสูง 
ก.  สงเสริมการขาย                                                      
ข.  การโฆษณาสถาบัน 
ค.  การปาฐกถา                                                                             
ง.  การจัดทํารายการ 
ตอบ        ก.  สงเสริมการขาย 
                ภาระหนาที่หลักอันเปนหัวใจสําคัญของนักประชาสัมพันธมีอยู 8 ประการ คือ 
1.  การเขียน 
2.  การแกไขตกแตงตนฉบับ เชน อนุสาร รายงานประจําป จดหมาย ฯลฯ 
3.  การติดตอสื่อสาร 
4.  การสงเสริมเผยแพร 
5.  การปาฐกถา 
6.  การผลิตอุปกรณและเผยแพรผลงาน 
7.  การจัดทํารายการ 
8.  การโฆษณาสถาบัน 
 
52.    การสงเสริมเผยแพรของนักประชาสัมพันธมีขอใดไมถูกตอง 
ก.  รายงานประจําป 
ข.  นิทรรศการอาหารไทยสี่ภาค 
ค.  ครบรอบ 60 ป ขององคกร 
ง.  ปแหงการสงเสริมวัฒนธรรมไทย อเมซิ่งไทยแลนด ป 2000 
ตอบ        ก.  รายงานประจําป 
                การสงเสริมเผยแพร (Promotion) เปนการจัดงานในกรณีพิเศษหรือในโอกาสพิเศษ เชน การจัด
ฉลองวันครบรอบป วันสัปดาหหรือเดือนพิเศษ การจัดนิทรรศการ ปใหม เทศกาล การจัดงานเลี้ยงขอบคุณ
สื่อมวลชน แนะนําผลิตภัณฑใหม ฯลฯ  เพื่อชวยสงเสริมเผยแพรช่ือเสียงเกียรติคุณของสถาบัน 
 
53.    พี.อาร. บริษัทน้ํามันคาลเท็กซ  จะตองติดตอโดยตรงกับสื่อมวลชนในขอใดมากที่สุด 
ก.  บรรณาธิการขาวโทรทัศน                                       
ข.  ผูผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
ค.  ผูสื่อขาวหนังสือพิมพ                                                            
ง.  ผูสรางความคิดในงานโฆษณา 
ตอบ        ค.  ผูสื่อขาวหนังสือพิมพ 
                การประชาสัมพันธจําเปนตองมีการติดตอสรางความสัมพันธที่ดีตอกับผูสื่อขาวหนังสือพิมพ วิทยุ 
โทรทัศน ตลอดจนวารสาร อนุสาร และอื่นๆ  โดยเฉพาะบุคคลในวงการหนังสือพิมพนั้น  ถือไดวาเปน
กลุมเปาหมายสําคัญที่นักประชาสัมพันธจะตองสรางความคุนเคยดวย  เพื่อขอความสนับสนุนรวมมือรวมใจใน
การเสนอขาว 
 



54. “ประชามติ” ในประเทศฝรั่งเศสเริ่มตน ณ ที่ใด 
ก.  สวนสาธารณะ                                                                        
ข.  รานกาแฟ 
ค.  โรงละคร                                                                                 
ง.  คาเฟเทอเรีย 
ตอบ        ข.  รานกาแฟ 
                ประชามติในประเทศฝรั่งเศสไดเริ่มกอตัวขึ้นเมื่อทหารฝรั่งเศสที่กลับจากการรบไดเผยแพรความคิด
ในเรื่องลัทธิและเสรีภาพ  และความเปนธรรมในการเสียภาษีของอเมริกาไปยังประชาชนชาวฝรั่งเศสอยาง
กวางขวาง  โดยสถานที่ที่ประชาชนชอบไปพบปะเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนคติกันคือ ที่ Salons หรือใน
ประเทศอังกฤษ คือ Coffee House (รานกาแฟ) 
 
55.    ประโยชนของแผนกประชาสัมพันธในขั้นตอนแรก  คืออะไร 
ก.  มีความรอบรูในกิจกรรมของสถาบัน 
ข.  มีความสามารถสูงในทุกสถานการณ 
ค.  นําผลประโยชนมาสูองคกร 
ง.  ทําใหผูรวมงานสามัคคีกัน 
ตอบ        ง.  ทําใหผูรวมงานสามัคคีกัน 
                ประโยชนของแผนกประชาสัมพันธ แบงออกได 4 ประการ ดังนี้คือ 
1.  ทําใหผูรวมงานสามัคคีกัน 
2.  มีความรอบรูในกิจกรรมของสถาบันเปนอยางดี 
3.  นําผลประโยชนมาสูองคกร 
4.  มีความสามารถสูงในทุกสถานการณ 
 
56.    ภาระหนาที่ของงานประชาสัมพันธภายในองคกร คือ ต้ังที่ติดตอสอบถาม ตรงกับลักษณะงานขอใด 
ก.  Information                                                                             
ข.  Communication 
ค.  Public Relations                                                     
ง.  Information Seeker 
ตอบ        ก.  Information 
แผนกติดตอสอบถาม (Information) ถือเปนหนวยงานที่นั่งอยูที่โตะบริการ (Reception) ดานแรกที่สถาบัน
ไดใหกับประชาชน  มีหนาที่คอยช้ีแจงเรื่องราวตางๆ ตอบคําถามผูมาติดตอที่ไมเขาใจหรือติดขัดในกรณีตางๆ 
กัน  ดังนั้นผูที่ทําหนาที่ดังกลาวจึงตองมีมนุษยสัมพันธที่ดี  ยินดีชวยเหลือผูอื่นอยางเต็มอกเต็มใจ  และจะตองมี
ความรูในสถาบันนั้นเปนอยางดีดวย 
 
 
 
 
 



57.    เพราะเหตุใดการวิจัยจึงชวยใหนักประชาสัมพันธไดสองกระจกมองดูตัวเอง 
ก.  มองปญหาจากการเอาใสเขามาใสใจเรา 
ข.  ทดสอบการสื่อสารระหวางกลุมที่ใกลชิด 
ค.  เสริมกําลังเพื่อใหไดมติของกลุม 
ง.  เช่ือมโยงความไมเปนกลุมกอนใหเปนหนึ่งเดียวกัน 
ตอบ        ก.  มองปญหาจากการเอาใจเขามาใสใจเรา 
                การวิจัยทําใหสถาบันมีโอกาสสองกระจกดูตัวเอง หมายถึง การวิจัยทําใหนักประชาสัมพันธตองทํา
หนาที่เปนตัวกลางในการถายทอดทัศนคติ  ตลอดจนปฏิกิริยาของมวลชนเพื่อนําเสนอตอผูบริหารของ
องคกร  โดยการมองถึงปญหาตางๆ จากความรูสึกนึกคิดของประชาชน  ไมใชเปนการนําเสนอจากทัศนคติ
สวนตัวเอง  นักประชาสัมพันธเอง  หรือที่เรียกวาการมองถึงปญหาอยางทะลุปรุโปรงดวยวิธีการเอาใจเขามาใส
ใจเรา (Empathy) 
 
58.    ขอใดคือการวิจัยอยางเปนทางการในการเลือต้ังผูวา กทม. 
ก.  ใหสัมภาษณอยางเปนกันเอง 
ข.  จัดเลี้ยงอาหารกลางวันสมาชิกเปนกรณีพิเศษ 
ค.  วิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากสื่อมวลชน 
ง.  ปรึกษาแนะนําทางจดหมาย 
ตอบ        ก.  ใหสัมภาษณอยางเปนกันเอง 
                การวิจัยแบบเปนทางการ คือ การวิจัยที่อาศัยหลักฐานจากแหลงขอมูลน้ันๆ โดยตรง เชน จากการ
สัมภาษณตัวตอตัว สัมภาษณทางโทรศัพท การสังเกต และการใชแบบสอบถาม  ซึ่งการวิจัยชนิดนี้เปนการวิจัยที่
หาความรูโดยใชหลักตรรกศาสตรเปนหลัก  และมักพบในการวิจัยทางคณิตศาสตรและปรัชญาเปนสวนใหญ 
 


