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แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่และนักประชาสมัพนัธ ์ทุกหน่วยงาน 

1.      ผูท้ี	จะทาํงานดา้นการประชาสมัพนัธค์วรมคีวามเขา้ใจใน .......... ไดด้ยีิ	งขึ$น  ทาํใหค้วามคดิ
กวา้งไกล 

ก.  มนุษยแ์ละสงัคม                                                   ข.  อารมณ์และความรูส้กึ 

ค.  วฒันธรรมและภาษา                                                              ง.  การศกึษาและ
ประสบการณ์ 

ตอบ        ก.  มนุษยแ์ละสงัคม 

                ผูท้ี	จะเป็นนกัประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งศกึษาวชิาต่างๆ ที	เป็นพื$นฐานเพื	อเป็นการปพูื$นใหแ้ก่
ตนเอง เช่น สงัคมวทิยา ภาษาศาสตร ์จติวทิยา ฯลฯ  เพราะวชิาดงักล่าวนี$จะช่วยมองปญัหาต่างๆ ดว้ย
ความเที	ยงธรรมและสุขุมรอบคอบยิ	งขึ$น 

2.      องคก์รใดไมเ่กี	ยวขอ้งกบังานฝึกหดัอบรมงานประชาสมัพนัธ ์

ก.  สถานีวทิยกุระจายเสยีง ท.ท.ท. 

ข.  สถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 

ค.  มลูนิธเิพื	อกจิกรรมเดก็โรคหวัใจ 

ง.  บรษิทันูสกนิสส์่งเสรมิการขายตรงโดยสมาชกิ 

ตอบ        ค.  มลูนิธิเพื%อกิจกรรมเดก็โรคหวัใจ 

                ผูท้ี	จะเป็นนกัประชาสมัพนัธค์วรมกีารฝึกหดัอบรมงานประชาสมัพนัธต์ามสถาบนัต่างๆ 
เช่น สถานีวทิยแุละโทรทศัน์ สถาบนัหนงัสอืพมิพ ์องคก์ารสาธารณกุศล องคก์ารธุรกจิ ฯลฯ  เพื	อใหรู้จ้กั
การวางตวัใหเ้ขา้กบัภาวะต่างๆ กนัในสงัคมปจัจบุนั  หรอืใหเ้ขา้กบัประชาชนไดด้ขีึ$น 

3.      ขอ้ใดไมใ่ช่คาํขวญัโฆษณา 

ก.  ภรรยาคอืศรบีา้น  ธนาคารคอืศรนีคร 

ข.  ขบัชา้อกีนิดชวีติจะปลอดภยั  จากแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ บา้นแห่งความรื	นรมย ์

ค.  นํ$าใหช้วีติ  จากเบยีรส์งิหโ์กลด ์

ง.  พรรคไทยรกัไทยเป็นหลกัชยัของประชาชน 
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ตอบ        ค.  นํ,าให้ชีวิต  จากเบียรสิ์งหโ์กลด ์

                คาํขวญัโฆษณา คอื ขอ้ความที	มเีนื$อหามุง่เน้นในตวัสนิคา้ บรกิาร หรอืความคดิ  ซึ	งอาจจะ
มลีกัษณะเป็นขอ้เทจ็จรงิหรอืไมจ่รงิกไ็ด ้ มกัจะใชภ้าษางา่ยๆ ฟงัตดิหแูละกระตุน้ความสนใจของ
ผูบ้รโิภคใหเ้กดิการตอบสนองต่อสนิคา้หรอืบรกิาร เช่น ธนาคารทหารไทยรบัใชป้ระชาชน,  ขอให้
เดนิทางโดยสวสัดภิาพ จากแฟนตา้ เยน็ซ่า ถูกใจ,  ซื$อสนิคา้ไทยกําไรเป็นของชาต ิตอ้งที	เซน็ทรลั ฯลฯ 

4.      การบรหิารงานประชาสมัพนัธ ์ มขีอ้ใดไมถู่กตอ้ง 

ก.  สาํรวจหาขอ้เทจ็จรงิ                                                              ข.  การสื	อสาร 
ตรวจสอบผลงาน 

ค.  ลด แลก แจก แถม ณ แหล่งขาย                                            ง.  วางกลยุทธ ์

ตอบ        ค.  ลด แลก แจก แถม ณ แหล่งขาย 

                งานประชาสมัพนัธเ์ป็นงานระดบับรหิารที	จะตอ้งมกีารดําเนินงานอยา่งมแีผนและกระทาํ
ต่อเนื	องกนัไป  เริ	มตั $งแต่การสาํรวจขอ้เทจ็จรงิ  ตั $งวตัถุประสงคก์ารประชาสมัพนัธ ์ วางแผนหรอืกล
ยทุธก์ารใชส้ื	อ ดาํเนินการ และตดิตามวดัผลเพื	อนํามาดดัแปลงแกไ้ขในโอกาสต่อไป 

5.      ขอ้ใดไมใ่ช่กจิกรรมส่วนยอ่ยของงานประชาสมัพนัธบ์รษิทัเงนิทุนหลกัทรพัยอ์นิดสิ 

ก.  การโฆษณา                                                                            ข.  ตดิต่อสอบถาม 

ค.  การเผยแพร่                                                                           ง.  การสารนิเทศ 

ตอบ        ก.  การโฆษณา 

                กจิกรรมส่วนย่อยของงานประชาสมัพนัธ ์ ไดแ้ก่ การเผยแพร ่ การสารนิเทศ กจิกรรม
สาธารณะ และการตดิต่อสอบถาม เป็นตน้ 

6.      .......... เป็นหน่วยงานรบัจา้งสถาบนัธุรกจิจดัทาํภาพข่าวความก้าวหน้าในกจิการต่างๆ ของ
องคก์ารใหป้ระชาชนไดท้ราบ 

ก.  สาํนกังานเผยแพร่                                                 ข.  สาํนกังานที	ปรกึษาทางธุรกจิ 

ค.  สาํนกังานผลติรายการโทรทศัน์                                             ง.  สาํนกังานสารนิเทศ 

ตอบ        ก.  สาํนักงานเผยแพร่ 
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                สาํนกังานของนกัหนงัสอืพมิพห์รอืสาํนกังานเผยแพร ่(Press Agent) คอื  หน่วยงานรบัจา้ง
สถาบนัธุรกจิในการเขยีนขา่ว บทความ จดัทําภาพข่าวเพื	อเผยแพรค่วามเคลื	อนไหว ความกา้วหน้าใน
กจิการต่างๆ ขององคก์ารใหป้ระชาชนไดท้ราบ 

7.      เจา้ของบรษิทัรบัจา้งทาํประชาสมัพนัธอ์นัดบัหนึ	งของโลกในสหรฐัอเมรกิาในอดตีมอีาชพีอะไร 

ก.  ดาราภาพยนตรจ์ากฮอลลวีูด้                                  ข.  ทนายความ 

ค.  นกัหนงัสอืพมิพ ์                                                   ง.  เกษตรกร 

ตอบ        ค.  นักหนังสือพิมพ ์

            บรษิทั Hill and Knowlton หรอืเรยีกสั $นๆ ว่า H & K เป็นบรษิทัรบัจา้งทาํประชาสมัพนัธท์ี	มี
ชื	อเสยีงอนัดบัหนึ	งของโลก  โดยผูร้เิริ	มก่อตั $งบรษิทัในปี ค.ศ.1927 คอื John W. Hill ซึ	งในอดตีเคยเป็น
นกัหนงัสอื-พมิพอ์เมรกิาผูเ้คยรว่มบุกเบกิในยคุของการประชาสมัพนัธส์มยัใหม่ 

8.      ปรชัญาการบรหิารงาน .......... เน้นในเรื	องของจติใจที	เอื$อเฟื$อนึกถงึผูอ้ื	นมากกว่าตนเอง 

ก.  การประชาสมัพนัธ ์                                                               ข.  การเผยแพร่ 

ค.  การสื	อสารรปูตวัท ี                                                 ง.  การสื	อสารป้องกนัตนเอง 

ตอบ    ก.  การประชาสมัพนัธ ์

            Paul W. Garrett นกัประชาสมัพนัธอ์เมรกินัรุน่บุกเบกิไดเ้คยกล่าวไวว้่า “ปรชัญาการ
บรหิารงานประชาสมัพนัธน์ั $น เน้นในเรื	องของจติใจที	เอื$อเฟื$อเผื	อแผ่ นึกถงึผูอ้ื	นมากกว่าตนเอง ใหค้วาม
สนใจต่อประชาชนเป็นอนัดบัแรก ซึ	งเกี	ยวขอ้อย่างสาํคญักบัการตดัสนิใจในการดําเนินงานของสถาบนั” 

10.    สมาคมการประชาสมัพนัธอ์เมรกินัมสีองสมาคม  ต่อมาไดร้วมเป็นสมาคมเดยีวกนัเรยีกว่าอะไร 

ก.  PCNN                                                                                    ข.  BBC 

ค.  BOAR                                                                                   ง.  PRSA 

ตอบ    ง.  PRSA 

            สหรฐัอเมรกิามสีมาคมการประชาสมัพนัธอ์ยู่ 2 สมาคม คอื Public Relations Society of 
America และ American Public Relations Association ซึ	งต่อมาไดร้วมเป็นสมาคมเดยีวกนั 
เรยีกว่า Public Relations Society of America (PRSA) 

11.   องคก์รใดมบีทบาทในการส่งเสรมิสถานภาพสตร ี ไดจ้ดัพมิพค์ู่มอืเกี	ยวกบังานอาชพี
ประชาสมัพนัธใ์หค้าํแนะนําที	มปีระโยชน์มาก 
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ก.  องคก์รสื	อมวลชน ประเทศเยอรมนัรว่มกบัสายการบนิลุฟแฮนซา 

ข.  สมาคมนกัประชาสมัพนัธส์หรฐัฯ 

ค.  สายการบนินอรท์อสิ สหรฐัฯ 

ง.  สมาคมนกัประชาสมัพนัธป์ระเทศองักฤษ 

ตอบ    ข.  สมาคมนักประชาสมัพนัธส์หรฐัฯ 

            สมาคมนกัประชาสมัพนัธข์องสหรฐัฯ (PRSA) ไดใ้หค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานธุรกจิเอกชนที	มี
ชื	อเสยีงหลายแห่งดว้ยกนั  เพื	อจดัทาํโครงการใหค้วามช่วยเหลอืสตรเีพื	อประกอบอาชพีในงาน
ประชาสมัพนัธ ์ โดยการจดัพมิพค์ู่มอืใหค้าํแนะนําเกี	ยวกบังานอาชพีประชาสมัพนัธ ์ จงึนับไดว้่าเป็นการ
เปิดโอกาสอนัดทีี	จะทาํใหส้ตรกีา้วเขา้สู่อาชพีนี$มากยิ	งขึ$น 

12.    ขอ้ใดคอืกจิกรรมประชาสมัพนัธภ์ายในบรษิทั 

ก.  เป็นเจา้ภาพจดักฬีาระหว่างบรษิทั 

ข.  จดัประชุมผูส้ ื	อขา่วเรื	องหลกัสตูรอบรมพนกังาน 

ค.  จดัทําแผ่นปลวิประชาสมัพนัธ ์

ง.  ขอ้ ก. และ ค. ถูก 

ตอบ    ง.  ข้อ ก. และ ค. ถกู 

            กจิกรรมดา้นการประชาสมัพนัธภ์ายในมลีกัษณะสาํคญัดงันี$ 

            1.  กําหนดแผนงานประชาสมัพนัธ ์

            2.  ตั $งที	ตดิต่อสอบถาม 

            3.  ตั $งแผงปิดประกาศ 

            4.  ออกวารสารข่าวภายใน 

            5.  จดังานพเิศษ เช่น งานพบปะสงัสรรค ์จดัแขง่กฬีา ฯลฯ 

            6.  มกีารใหห้ยุดพกัผ่อนใหร้างวลั หรอืทุนการศกึษาแก่บุตรของพนกังาน 

            7.  ส่งบตัรอวยพร จดหมาย 

            8.  ตดัขา่วเรื	องราวต่างๆ ที	เกี	ยวขอ้ง ฯลฯ 
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13.    .......... เป็นกจิกรรมประชาสมัพนัธภ์ายนอกของบรษิทัพฒันา โอกาสครบรอบ 29 ปี มร. 

ก.  ออกแผ่นปลวิใหโ้อกาส 2 ปี บรษิทัพฒันา 

ข.  ใหทุ้นการศกึษาแก่พนกังานดา้นสื	อสารมวลชน 30 ทุน 

ค.  แขง่ขนัฟุตบอลนดัพเิศษระหว่างบรษิทัพฒันา และบรษิทัคู่แขง่ 

ง.  ตั $งแผงปิดประกาศขนาดใหญ่หน้าบรษิทั 

ตอบ        ค.  แข่งขนัฟตุบอลนัดพิเศษระหว่างบริษทัพฒันา และบริษทัคู่แข่ง 

                กจิกรรมดา้นการประชาสมัพนัธก์บักลุ่มประชาชนหรอืมวลชนภายนอก มดีงันี$คอื 

1.  ออกหนงัสอืพมิพ ์วารสาร จลุสาร ฯลฯ เพื	อเผยแพร่ 

2.  เขยีนข่าวและบทความเสนอผ่านทางสื	อมวลชน 

3.  จดัประชุมผูส้ ื	อขา่ว 

4.  จดังานพเิศษที	เกี	ยวกบับุคคลภายนอกสถาบนั 

5.  บรกิารใหป้ระชาชนเขา้ชมหน่วยงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานอื	นๆ ฯลฯ 

14.    จดุมุง่หมายของงานประชาสมัพนัธใ์นการแสดงออกใหป้ระชาชนเหน็การดาํเนินกจิการของ
สถาบนั หรอื พ.ีอาร.์เชงิรกุ  คอือะไร 

ก.  Opinion Giver                                                                       ข.  Coordinator 

ค.  Reputation                                                                             ง.  Goodwill 

ตอบ        ง.  Goodwill 

                ความมุง่หมายของงานประชาสมัพนัธ ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี$คอื 

1.  เพื	อสรา้งความนิยม (Goodwill) คอื  การแสดงออกใหป้ระชาชนเหน็การดาํเนินกจิการของ
สถาบนั เพื	อสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหว่างประชาชนกบัสถาบนั ซึ	งเป็นการประชาสมัพนัธเ์ชงิรกุ 

2.  เพื	อป้องกนัชื	อเสยีง (Reputation) คอื  การพยายามขจดัความขดัแยง้ต่างๆ อนัจะก่อใหเ้กดิ
ความเขา้ใจผดิแก่ประชาชน ซึ	งเป็นการประชาสมัพนัธเ์ชงิรบั 

15.    เพราะเหตุใดจงึตอ้งม ี“แถลงขา่วรายวนั” ในสมยักรกีและโรมนั 

ก.  ออกขา่วทางราชการ 
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ข.  หอกระจายข่าวของผูนํ้า 

ค.  ขา่วความมั 	นคงทางทหารเพื	อครอบครองอยีปิต ์

ง.  สรปุปรชัญาทางการเมอืง 

ตอบ        ก.  ออกข่าวทางราชการ 

ในสมยักรกีและโรมนัไดม้กีารใชป้้ายกระดานสขีาวเขยีนประกาศตดิไวท้ี	หน้าสภามชีื	อเรยีกสั $นๆ 
ว่า Album และมชีื	ออย่างเป็นทางการว่า Acta Diuna ซึ	งแปลว่า “แถลงขา่วรายวนั” โดยแถลงขา่ว
รายวนันี$มไีวเ้พื	อออกขา่วทางราชการ เช่น ข่าวการประกาศกฎหมาย ประกาศการคลงั เกี	ยวกบัรายรบั
รายจ่าย ภาษอีากร ข่าว ไฟไหม ้นํ$าท่วม แผ่นดนิไหว การเกดิ การตาย ฯลฯ 

16.    สื	อประชาสมัพนัธข์องสหรฐัฯ เมื	อเริ	มตั $งถิ	นฐานคอือะไร 

ก.  ชุมนุมนกัปาฐกถา                                                  ข.  หนงัสอืพมิพ ์

ค.  ภาพยนตรก์ลางแจง้                                                               ง.  เครื	องรบัวทิยุแบบ
เครื	องแรใ่ชห้ฟูงั 

ตอบ        ข.  หนังสือพิมพ ์

หนงัสอืพมิพ ์ นบัเป็นสื	อประชาสมัพนัธช์นิดแรกของสหรฐัฯ ในช่วงเริ	มตั $งถิ	นฐาน  เพราะเป็น
สื	อที	ชาวอเมรกินันํามาใชใ้นการเผยแพรข่่าวสาร  แสดงความคดิเหน็ ขอความรว่มมอืหรอืคดัคา้น  เมื	อ
ไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมจากองักฤษ  โดยหนงัสอืพมิพฉ์บบัแรกในช่วงที	ตกเป็นอาณานิคมขององัฤษ คอื 
หนงัสอืพมิพบ์อสตนั นิวสเ์ลตเตอร ์(The Boston News Letter) 

17.    แผนการประชาสมัพนัธใ์นช่วงสงครามกลางเมอืงของสหรฐัฯ ทําใหเ้กดิประชามตขิึ$นกี	กลุ่ม 

ก.  สอง                                                                                        ข.  สาม 

ค.  สี	                                                                                            ง.  หา้ 

ตอบ        ก.  สอง 

แผนการประชาสมัพนัธเ์พื	อรณรงคใ์หช้าวอเมรกินัระลกึถงึมนุษยธรรมในเรื	องการซื$อขาย
ทาส  นิโกรจากแอฟรกิาในช่วงสงครามกลางเมอืงของสหรฐัฯ ไดก่้อใหเ้กดิประชามตขิึ$น 2 ฝา่ย คอื 

1.  ฝา่ยผูนิ้ยมระบบทาส ซึ	งมอียูเ่ป็นจาํนวนมากทางมลรฐัภาคใต ้

2.  ฝา่ยผูค้ดัคา้นระบบทาส ซึ	งส่วนมากอยูใ่นมลรฐั ภาคเหนือ 
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18.    ขอ้ใดต่อไปนี$ไดด้าํเนินการคู่กนั  และนําวงการประชาสมัพนัธไ์ปสู่ความกา้วหน้า 

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 

นกัประชาสมัพนัธร์ุน่บุกเบกิที	นําวงการประชาสมัพนัธไ์ปสู่ความก้าวหน้าอยา่งรวดเรว็ 
คอื Amos Kendall โดยเคนดลัถอืไดว้่าเป็นที	ปรกึษาคนสาํคญัในการบรหิารงาน  และเป็นผูช่้วยชั $น
มนัสมองของประธานาธบิด ีJackson ดงันั $นเขาจงึเป็นผูท้ี	อยูเ่บื$องหลงัและเป็นส่วนสําคญัที	สุดในการ
สรา้งความสาํเรจ็ใหก้บัประธานาธบิดแีจคสนัหรอืที	เรยีกกนัทั 	วไปว่า “ศกัราชของแจคสนั” 

19.    หลงัสงครามโลกครั $งที	 1 มหาวทิยาลยั สมาคม มลูนิธต่ิางๆ ของสหรฐัฯ ต่างจดัตั $งแผนก
ประชาสมัพนัธข์ึ$นเรยีกว่าอะไร 

ก.  Publicity Department                                                            ข.  Information 
Service 

ค.  Opinion Seeker                                                                     ง.  Recorder 

ตอบ        ก.  Publicity Department 

หลงัสงครามโลกครั $งที	 1-2 สหรฐัอเมรกิาถอืไดว้่าเป็นศูนยก์ลางการประชาสมัพนัธท์ี	
เจรญิกา้วหน้ามากที	สุดของโลก  โดยบรษิทัเงนิทุน โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรยีน โรงพยาบาล 
มหาวทิยาลยั สมาคม มลูนิธช่ิวยเหลอืในดา้นต่างๆ ฯลฯ  ต่างกจ็ดัตั $งแผนกประชาสมัพนัธข์องตนขึ$น
โดยใหช้ื	อว่า Press Bureau หรอื Publicity Department (สาํนกังานหนงัสอืพมิพห์รอืแผนกโฆษณา
เผยแพร)่ 

20.    สมาคมนกัประชาสมัพนัธป์ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ ไดจ้ดัพมิพต์ําราประชาสมัพนัธเ์พื	อเผยแพร่
หลายภาษา ยกเวน้ขอ้ใด 

ก.  อติาเลี	ยน                                                                               ข.  โปรตุเกส 

ค.  ฝรั 	งเศส                                                                  ง.  เยอรมนั 

ตอบ        ข.  โปรตเุกส 
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สมาคมนกัประชาสมัพนัธข์องประเทศสวติเซอรแ์ลนดไ์ดจ้ดัพมิพห์นงัสอืประชาสมัพนัธ ์ โดยทาํ

การแปลออกเป็น 3 ภาษา คอื ภาษาเยอรมนั ฝรั 	งเศส และอติาเลี	ยน  นอกจากนี$ยงัมกีารพมิพต์ําราการ
ประชา-สมัพนัธอ์อกเป็นภาษาองักฤษ เพื	อนําไปเผยแพรย่งันานาประเทศโดยใชช้ื	อว่า Public Relations 
Practiec อกีดว้ย 

21.    สื	อการพมิพไ์ดเ้ริ	มเขา้มาในประเทศไทย  ตางกบัรชัสมยัใดแห่งกรุงรตันโกสนิทร ์

ก.  รชักาลที	 2                                                                              ข.  รชักาลที	 3 

ค.  รชักาลที	 4                                                                              ง.  รชักาลที	 5 

ตอบ        ข.  รชักาลที% 3 

การพมิพไ์ดเ้ริ	มเขา้มาในประเทศไทยในสมยัรชักาลที	 3 แห่งกรงุรตันโกสนิทร ์ โดยมชิชนันารี
ชาวอเมรกินัเป็นผูนํ้าเขา้มาเมื	อเดอืน มนีาคม พ.ศ.2378 และปีต่อมากไ็ดม้กีารพมิพห์นงัสอืภาษาไทย
ขึ$นเป็นครั $งแรก 

22.    .......... อยูต่รงพระที	นั 	งภานุมาศจาํรญู  ไดเ้ริ	มพมิพป์ระกาศของทางราชการเป็นครั $งแรกเมื	อปี
มะเมยี พ.ศ. 2401 

ก.  โรงอกัษรหน้าพระลาน                                                         ข.  โรงอกัษรพมิพก์าร 

ค.  โรงพมิพส์ยามมนิทร ์                                                           ง.  ะตําหนกัสวนหงส ์

ตอบ        ข.  โรงอกัษรพิมพก์าร 

ในปี พ.ศ.2401 รชักาลที	 4  ไดท้รงโปรดใหต้ั $งโรงพมิพห์ลวงขึ$นในพระบรมราชวงั  โดย
พระราชทานนามว่า “โรงอกัษรพมิพก์าร” ตั $งอยูต่รงพระที	นั 	งภานุมาศจาํรญู  โดยไดเ้ริ	มพมิพป์ระกาศ
ของทางราชการเป็นครั $งแรก  และไดโ้ปรดใหพ้มิพห์นงัสอืราชกจินุเบกษา  ซึ	งเป็นวารสาร
ประชาสมัพนัธข์องทางราชการฉบบัแรก 

23.    ขอ้ใดไมใ่ช่ภาระหน้าที	ของนกัประชาสมัพนัธใ์นการเป็นที	ปรกึษาผูบ้รหิารระดบัสงู 

ก.  ส่งเสรมิการขาย                                                     ข.  การโฆษณาสถาบนั 

ค.  การปาฐกถา                                                                            ง.  การจดัทํา
รายการ 

ตอบ        ก.  ส่งเสริมการขาย 

                ภาระหน้าที	หลกัอนัเป็นหวัใจสําคญัของนกัประชาสมัพนัธม์อียู่ 8 ประการ คอื 
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1.  การเขยีน 

2.  การแกไ้ขตกแต่งตน้ฉบบั เช่น อนุสาร รายงานประจาํปี จดหมาย ฯลฯ 

3.  การตดิต่อสื	อสาร 

4.  การส่งเสรมิเผยแพร่ 

5.  การปาฐกถา 

6.  การผลติอุปกรณ์และเผยแพรผ่ลงาน 

7.  การจดัทาํรายการ 

8.  การโฆษณาสถาบนั 

24.    การส่งเสรมิเผยแพร่ของนกัประชาสมัพนัธม์ขีอ้ใดไมถู่กตอ้ง 

ก.  รายงานประจาํปี 

ข.  นิทรรศการอาหารไทยสี	ภาค 

ค.  ครบรอบ 60 ปี ขององคก์ร 

ง.  ปีแห่งการส่งเสรมิวฒันธรรมไทย อเมซิ	งไทยแลนด ์ปี 2000 

ตอบ        ก.  รายงานประจาํปี 

                การส่งเสรมิเผยแพร ่ (Promotion) เป็นการจดังานในกรณพีเิศษหรอืในโอกาสพเิศษ เช่น 
การจดัฉลองวนัครบรอบปี วนัสปัดาหห์รอืเดอืนพเิศษ การจดันิทรรศการ ปีใหม ่ เทศกาล การจดังาน
เลี$ยงขอบคุณสื	อมวลชน แนะนําผลติภณัฑใ์หม ่ ฯลฯ  เพื	อช่วยส่งเสรมิเผยแพร่ชื	อเสยีงเกยีรตคิุณของ
สถาบนั 

25.    พ.ีอาร.์ บรษิทันํ$ามนัคาลเทก็ซ ์ จะตอ้งตดิต่อโดยตรงกบัสื	อมวลชนในขอ้ใดมากที	สุด 

ก.  บรรณาธกิารข่าวโทรทศัน์                                      ข.  ผูผ้ลติรายการวทิยุกระจายเสยีง 

ค.  ผูส้ ื	อขา่วหนงัสอืพมิพ ์                                                          ง.  ผูส้รา้งความคดิใน
งานโฆษณา 

ตอบ        ค.  ผูสื้%อข่าวหนังสือพิมพ ์
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                การประชาสมัพนัธจ์าํเป็นตอ้งมกีารตดิต่อสรา้งความสมัพนัธท์ี	ดต่ีอกบัผูส้ ื	อขา่วหนงัสอืพมิพ ์
วทิย ุ โทรทศัน์ ตลอดจนวารสาร อนุสาร และอื	นๆ  โดยเฉพาะบุคคลในวงการหนงัสอืพมิพน์ั $น  ถอืไดว้่า
เป็นกลุ่มเป้าหมายสาํคญัที	นักประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งสรา้งความคุน้เคยดว้ย  เพื	อขอความสนับสนุน
รว่มมอืรว่มใจในการเสนอข่าว 

26.    “ประชามต”ิ ในประเทศฝรั 	งเศสเริ	มตน้ ณ ที	ใด 

ก.  สวนสาธารณะ                                                                       ข.  รา้นกาแฟ 

ค.  โรงละคร                                                                                ง.  คาเฟเทอเรยี 

ตอบ        ข.  ร้านกาแฟ 

                ประชามตใินประเทศฝรั 	งเศสไดเ้ริ	มก่อตวัขึ$นเมื	อทหารฝรั 	งเศสที	กลบัจากการรบไดเ้ผยแพร่
ความคดิในเรื	องลทัธแิละเสรภีาพ  และความเป็นธรรมในการเสยีภาษขีองอเมรกิาไปยงัประชาชนชาว
ฝรั 	งเศสอยา่งกวา้งขวาง  โดยสถานที	ที	ประชาชนชอบไปพบปะเพื	อสนทนาแลกเปลี	ยนทศันคตกินัคอื 
ที	 Salons หรอืในประเทศองักฤษ คอื Coffee House (รา้นกาแฟ) 

27.    ประโยชน์ของแผนกประชาสมัพนัธใ์นขั $นตอนแรก  คอือะไร 

ก.  มคีวามรอบรูใ้นกจิกรรมของสถาบนั 

ข.  มคีวามสามารถสงูในทุกสถานการณ์ 

ค.  นําผลประโยชน์มาสู่องคก์ร 

ง.  ทาํใหผู้ร้ว่มงานสามคัคกีนั 

ตอบ        ง.  ทาํให้ผูร่้วมงานสามคัคีกนั 

                ประโยชน์ของแผนกประชาสมัพนัธ ์แบ่งออกได ้4 ประการ ดงันี$คอื 

1.  ทาํใหผู้ร้ว่มงานสามคัคกีนั 

2.  มคีวามรอบรูใ้นกจิกรรมของสถาบนัเป็นอย่างด ี

3.  นําผลประโยชน์มาสู่องคก์ร 

4.  มคีวามสามารถสงูในทุกสถานการณ์ 

28.    ภาระหน้าที	ของงานประชาสมัพนัธภ์ายในองคก์ร คอื ตั $งที	ตดิต่อสอบถาม ตรงกบัลกัษณะงานขอ้
ใด 
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ก.  Information                                                                            ข.  Communicatio

n 

ค.  Public Relations                                                    ง.  Information Seeker 

ตอบ        ก.  Information 

แผนกตดิต่อสอบถาม (Information) ถอืเป็นหน่วยงานที	นั 	งอยูท่ี	โต๊ะบรกิาร (Reception) ด่าน
แรกที	สถาบนัไดใ้หก้บัประชาชน  มหีน้าที	คอยชี$แจงเรื	องราวต่างๆ ตอบคาํถามผูม้าตดิต่อที	ไมเ่ขา้ใจหรอื
ตดิขดัในกรณต่ีางๆ กนั  ดงันั $นผูท้ี	ทาํหน้าที	ดงักล่าวจงึตอ้งมมีนุษยสมัพนัธท์ี	ด ี ยนิดช่ีวยเหลอืผูอ้ื	น
อยา่งเตม็อกเตม็ใจ  และจะตอ้งมคีวามรูใ้นสถาบนันั $นเป็นอย่างดดีว้ย 

29.    เพราะเหตุใดการวจิยัจงึช่วยใหน้กัประชาสมัพนัธไ์ดส้่องกระจกมองดตูวัเอง 

ก.  มองปญัหาจากการเอาใส่เขามาใส่ใจเรา 

ข.  ทดสอบการสื	อสารระหว่างกลุ่มที	ใกลช้ดิ 

ค.  เสรมิกําลงัเพื	อใหไ้ดม้ตขิองกลุ่ม 

ง.  เชื	อมโยงความไมเ่ป็นกลุ่มกอ้นใหเ้ป็นหนึ	งเดยีวกนั 

ตอบ        ก.  มองปัญหาจากการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

                การวจิยัทําใหส้ถาบนัมโีอกาสส่องกระจกดตูวัเอง หมายถงึ การวจิยัทาํใหน้กัประชาสมัพนัธ์
ตอ้งทาํหน้าที	เป็นตวักลางในการถ่ายทอดทศันคต ิ ตลอดจนปฏกิริยิาของมวลชนเพื	อนําเสนอต่อ
ผูบ้รหิารขององคก์ร  โดยการมองถงึปญัหาต่างๆ จากความรูส้กึนึกคดิของประชาชน  ไมใ่ช่เป็นการ
นําเสนอจากทศันคตสิ่วนตวัเอง  นกัประชาสมัพนัธเ์อง  หรอืที	เรยีกว่าการมองถงึปญัหาอยา่งทะลุปรุ
โปรง่ดว้ยวธิกีารเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) 

30.    ขอ้ใดคอืการวจิยัอยา่งเป็นทางการในการเลอืตั $งผูว้่า กทม. 

ก.  ใหส้มัภาษณ์อยา่งเป็นกนัเอง 

ข.  จดัเลี$ยงอาหารกลางวนัสมาชกิเป็นกรณพีเิศษ 

ค.  วเิคราะหข์อ้มลูที	ไดร้บัจากสื	อมวลชน 

ง.  ปรกึษาแนะนําทางจดหมาย 

ตอบ        ก.  ให้สมัภาษณ์อย่างเป็นกนัเอง 



https://www.facebook.com/KittiTest 

 
                การวจิยัแบบเป็นทางการ คอื การวจิยัที	อาศยัหลกัฐานจากแหล่งขอ้มลูนั $นๆ โดยตรง เช่น 
จากการสมัภาษณ์ตวัต่อตวั สมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์ การสงัเกต และการใชแ้บบสอบถาม  ซึ	งการวจิยั
ชนิดนี$เป็นการวจิยัที	หาความรูโ้ดยใชห้ลกัตรรกศาสตรเ์ป็นหลกั  และมกัพบในการวจิยัทางคณติศาสตร์
และปรชัญาเป็นส่วนใหญ่ 

จาํหน่ายไฟลเ์อกสารแนวขอ้สอบนกัวชิาการเผยแพรแ่ละนกัประชาสมัพนัธ ์ทุกหน่วยงาน 
ใหม่ล่าสดุที%กาํลงัเปิดสอบ สาํหรบัคนที%ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื,อหนังสือ  
เป็นไฟลเ์อกสารส่งทาง e-mail  
  
ส่งทนัทีรวดเรว็ ได้อ่านสอบเรว็ไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี%ที%สอบ
ได้ 
รายละเอียดภายในไฟลป์ระกอบด้วย 

ความรู้ความสามารถที%ใช้ทุกวิชา 

ส่งเป็นไฟลท์างอีเมล ์399 บาท  
สนใจสั %งซื,อและชาํระค่าบริการที%  
เลขที%บญัชี 188-206843-2 ชุดละ 399.-  
ธ.ไทยพาณิชย ์สาขาไทมส์แคว ์ชื%อกิตติยา สิมมา (ออมทรพัย)์  
โอนเงินแล้วแจ้งที% fono_9991@hotmail.com  
พร้อมแจ้งชื%อระบเุวลาการโอนเงินจาํนวนเงินที%โอน  
รายละเอียดแนวข้อสอบ  
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงินอีเมล ์ 
รายละเอียดแนวข้อสอบ  
ส่งมาที% 0843767277 คณุกิตติยา  
http://www.facebook.com/KittiTest 

 


