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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  



  

 

ค าน า 
 คู่มือการปฏิบติังาน ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานขององคก์ร เป็นการรวบรวมกระบวนการปฏิบติังานของงานประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงไดแ้สดงใหเ้ห็น

ถึงขั้นตอนในการปฏิบติังาน รายละเอียดงาน และมาตรฐานคุณภาพงาน เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการ

ท างานท่ีมีจุดเร่ิมตน้และส้ินสุดของกระบวนการ เพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบติังาน ไดง้านท่ีมีคุณภาพ

ตามท่ีก าหนด 

  ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่นอกจากประโยชน์ของผูป้ฏิบติังานโดยตรงแลว้ ยงัจะเป็นประโยชน์ต่อผูม้ารับ

บริการเพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ เป็นแนวทางหน่ึงในการ

ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความเขา้ใจในการปฏิบติังานดา้นงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวน

สุนนัทา ศูนยก์ารศึกษาจงัหวดัอุดรธานี 
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  ส่วนที ่1  

กระบวนการประชาสัมพนัธ์  

 
  

1.  ความเป็นมาในการจดัท าคู่มือกระบวนการประชาสัมพนัธ ์ 

            การเสริมสร้างภาพลกัษณ์และการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขององคก์ร เป็นกลยทุธ์ส าคญัใน

การ ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของศูนยก์ารศึกษาจงัหวดัอุดรธานี มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนั

ทา ไปสู่ประชาชน ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง เก่ียวกบัการด าเนินงาน อนัจะ น ามาซ่ึงการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทัว่ไป  นอกจากน้ี ยงัเป็นเคร่ืองมือ 

ในการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบติั ตลอดจนเป็นช่องทางในการส่ือสารระหวา่งบุคคลากรใน

องคก์ร  

  

2. วตัถุประสงค์  

       2.1 เพื่อใชเ้ป็นคู่มือประกอบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานดา้นการ

ประชาสัมพนัธ์  

       2.2 เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นการประชาสัมพนัธ์  

3. ขอบเขตการด าเนินงาน  

                   ขอบเขตการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานกระบวนการเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร และการ      

เผยแพร่ขอ้มูล ในคร้ังน้ีจะท าการรวบรวมความรู้จากการปฏิบติังานดา้นการผลิตและเผยแพร่ส่ือประชา

สัมพนัธ์ ของงานประชาสัมพนัธ์ โดยมีกระบวนการวางแผน และก าหนดประเด็นเน้ือหาในการผลิตส่ือ 

การออกแบบจดัท าส่ือ การตรวจสอบความถูกตอ้ง และการเผยแพร่การก าหนด ล าดบั ขั้นตอนใน

กระบวนการสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร ทั้งในส่วนท่ีด าเนินการเอง และการจา้งเหมาด าเนินการ ใหเ้ป็นไป

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  



 

   

4. ข้อก าหนดทีส่ าคญัและตัวช้ีวดักระบวนการ  

กระบวนการ  ข้อก าหนดทีส่ าคัญของ 

กระบวนการ  

ตัวช้ีวดัภายใน 

กระบวนการ  

ตัวช้ีวดัของกระบวนการ  

  

การจดัท าจดหมายข่าว  ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร  ภารกิจ

งาน ผา่นช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์  

ความถูกตอ้งของเน้ือหาใน 

จดหมายข่าว เช่ือถือได ้ 
 จ านวน 200 ฉบบั /ปี  

รายการวทิย ุ ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร  ความถูกตอ้งของเน้ือหา  

การส่ือสารมีความชดัเจน  

สัปดาห์ละ 3 คร้ัง  

เวบ็ไซต ์ ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร ภารกิจ 

งาน งานนโยบาย              

ผา่นทางเวบ็ไซต ์ 

ขอ้มูลข่าวมีความถูกตอ้ง 
ชดัเจน  มีการปรับปรุงข่าว 
ใหเ้ป็นปัจจุบนั  เช่ือถือไดมี้ 

ความน่าสนใจ  

 จ านวน  300 ข่าว/ปี  

วดิิทศัน์  ประชาสัมพนัธ์เขา้ใจง่าย เขา้ถึง 

กลุ่มคนไดทุ้กวยั  

เน้ือหาส่ือสารตรงประเด็น 

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  

เร่ืองราวมีความน่าสนใจ  

ผลิต  3 คร้ัง/ ปี  

บทความหนงัสือพิมพ ์ ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงาน 

ผา่นส่ือ หนงัสือพิมพ ์ซ่ึง

สามารถส่ือสาร ไดแ้พร่หลาย 

กวา้งขวาง  

เน้ือหาตรงตามจุดมุ่งหมาย ใช ้
ภาษาท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา  
หรือประเภทบทความ ภาษา 
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย มี 
เน้ือหาเป็น อนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
มีความ เช่ือมโยงกนั อ่านแลว้
เกิดความ กระจ่าง  

  

ผลิต 10 คร้ัง/ปี  

ข่าวแจก  

(Press  

Release)  

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร ภารกิจ 
ของส านกังานเขตฯ ในรูปแบบ 

ข่าวแจกท่ีสั้น กระชบั เขา้ใจง่าย  

ขอ้มูลถูกตอ้งตรงตามส่ิงท่ี 

ปรากฏ มีความสมดุล 

เนน้หนกัขอ้เท็จจริงตาม 

ความส าคญั มีความชดัเจน 

กะทดัรัด ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจ 

ผลิต  120 ข่าว/ปี  

   



  

ง่าย ตรงไปตรงมา มีความ 

สด รวดเร็ว ทนัเหตุการณ์  

  

5. ข้อก าหนดการให้บริการส่ือประชาสัมพนัธ์  

ที ่ ประเภทส่ือ   หลกัเกณฑ์/เงื่อนไข  

1.  งานภาพน่ิง  
1. บนัทึกภาพน่ิง  

  

  

2. ส าเนาภาพ  

   
1.1  กรอกแบบขอใชบ้ริการ/หนงัสือขอความร่วมมือ  

1.2  แจง้ก าหนดการล่วงหนา้ 1 วนั  

1.3  กรณีบนัทึกภาพนอกสถานท่ี ควรมีรถรับ-ส่งอ านวยความสะดวก (ถา้มี)  

2.1  กรอกแบบขอใชบ้ริการ/หนงัสือขอความร่วมมือ  

2.2  แจง้ล่วงหนา้ 1 ชัว่โมง  

2.3  ส าเนาภาพดิจิตอล ขอใหน้ าซีดี /แฟลซไดรท ์มาดว้ย  

2.  งานภาพเคล่ือนไหว  
  2.1  บนัทึกภาพ  

   

2.1.1 กรอกแบบขอใชบ้ริการ/หนงัสือขอความร่วมมือ  

2.1.2 แจง้ก าหนดการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั (ถ่ายวดิีโอทั้งใน/นอกสถานท่ี)  

2.1.3 การขอภาพวดีีโอ อยา่งนอ้ย 1-2 วนั (CD/DVD ขอใหน้ าแผน่มาดว้ย)  

2.1.4 ในกรณีถ่ายท านอกสถานท่ี เจา้ของเร่ืองตอ้งขอรถเพื่ออ านวยความสะดวก 

(ถา้มี)  

     

 

 

    

งานศิลปกรรม    



 

3.   3.1 งานออกแบบ/ 

ผลิตดว้ยคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผน่พบั,โปสเตอร์ 
ปกหนงัสือ,ปกซีดี ฯลฯ  

  

  

  

 3.1.1 กรอกแบบขอใชบ้ริการ/หนงัสือขอความร่วมมือ  

3.1.2 แจง้ก าหนดการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 วนั  
3.1.3 งานท่ีใชว้สัดุหรือหมึกพิมพม์าก ตอ้งผา่นการพิจารณาจากผูบ้งัคบับญัชา
ก่อน 3.1.4 การก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน ใหเ้ป็นไปตามความยากง่าย
และ ความส าคญัของงาน  

3.1.5 งานท่ีมีขอ้ความตั้งแต่คร่ึงหนา้กระดาษ A4 ข้ึนไป เจา้ของงานตอ้งพิมพเ์ป็น 

ไฟลข์อ้มูลมาดว้ย  

4.  งานโสตทศันูปกรณ์  

4.1 เสียงตามสาย  

     

4.1.1 บุคคลภายนอกหา้มเขา้หอ้งควบคุมเสียงก่อนไดรั้บอนุญาต (กรณีมี

หอ้ง) 4.1..2 งานท่ีจะประชาสัมพนัธ์ ใหแ้จง้ล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 

พร้อมขอ้มูล รายละเอียดท่ีจะประชาสัมพนัธ์  

5.  เผยแพร่ข่าวผา่น 

ส่ือมวลชน /วารสาร  

  5.1 ส่งขอ้มูล/เน้ือหาข่าว ท่ีตอ้งการเผยแพร่ทางหนงัสือพิมพ/์วทิย ุ   

ล่วงหนา้ 2 วนัท าการ  

 

 

6. ค าจ ากดัความ  

             6.1 ภาพลกัษณ์ (Image)  ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพขององคก์ร สถาบนั หรือหน่วยงาน

ในความรู้สึกของประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง      ซ่ึงเป็นผลมาจากพฤติกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีประชาชน

ไดรั้บรู้นั้นๆ โดยการเกิดภาพลกัษณ์ตอ้งใชร้ะยะเวลาท่ี ยาวนาน ในการจดัท าแผนประชาสัมพนัธ์ นกั

ประชาสัมพนัธ์ควรศึกษาถึงลกัษณะของภาพลกัษณ์ การเกิดภาพลกัษณ์ และประเภทของภาพลกัษณ์ ให้

เขา้ใจอยา่งถ่องแท ้สามารถก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในแผนประชาสัมพนัธ์ไดอ้ยา่ง ถูกตอ้ง  

             6.2 การวางแผนประชาสัมพนัธ์ (The public relations plan)               

การวางแผนประชาสัมพนัธ์  หมายถึง การก าหนดวธีิขององคก์ร สถาบนั หน่วยงาน อยา่งมีเหตุมีผล เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ การวางแผนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีกระท าต่อจากการวเิคราะห์วจิยั   

ดงันั้น นกัประชาสัมพนัธ์ควรทราบถึงสาเหตุของปัญหาท่ีหน่วยงาน ตอ้งเผชิญอยู ่และท่าที ทศันคติต่างๆ 

ของ ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย แลว้จึงน าขอ้มูลท่ีได ้ ไปก าหนดรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ในแผนการ

ประชาสัมพนัธ์ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง และท่ีส าคญัตอ้งมีกิจกรรมท่ีเป็นกลยทุธ์ขบัเคล่ือน



  

ตามยทุธศาสตร์ในเร่ืองการ เสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์รนั้นๆ ดว้ย การวางแผนการประชาสัมพนัธ์จึงเป็น

ปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัมากในการท างานดา้น การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย                       

การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation)  การประชาสัมพนัธ์   หรือ การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์

นั้น ส่วนหน่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อชกัจูงประชามติ (Public opinion) ดว้ยวธีิการติดต่อส่ือสาร 

(Communication) เพื่อใหก้ลุ่มประชาชนเป้าหมาย (Target publics) เกิดมีความรู้ความ

เขา้ใจและมีความรู้สึกท่ีดีต่อหน่วยงาน องคก์ร หรือสถาบนั การประชาสัมพนัธ์  จึงมิใช่เป็นเพียงแค่ งาน

เผยแพร่ (Publicity) แต่งานประชาสัมพนัธ์เป็นงาน ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในเชิงสร้างสรรค ์ท่ีก่อให้เกิด

ความรู้  ความเขา้ใจแก่ประชาชน เป็นงานส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีและสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งหน่วยงาน 

องคก์ร หรือสถาบนั กบักลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยึดถือหลกัความจริงและประโยชน์ร่วมกนัทั้งสอง

ฝ่าย     

            การประชาสัมพนัธ์ เป็นงานในระดบันโยบายท่ีองคก์ร สถาบนัทุกประเภท ต่างงานดา้นการ

ประชาสัมพนัธ์ ไปใชก้บัองคก์รหรือสถาบนัของตนอยา่งกวา้งขวางแพร่หลาย โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อ

สร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ อนัดีระหวา่งหน่วยงานของตนกบัประชาชน เพื่อป้องกนัการเขา้ใจผดิ 

ตลอดจนการลดสาเหตุแห่งความขดัแยง้ต่าง ๆ รวมทั้งการใชก้ารประชาสัมพนัธ์ เพื่อสนบัสนุนนโยบาย

และการดา เนินงานขององคก์ร สถาบนั เสริมสร้างและรักษา ช่ือเสียง ความนิยมความเช่ือถือศรัทธา และ

ความร่วมมือ สนบัสนุนจากประชาชนท่ีพึงมีต่อหน่วยงานของตน  

  

  

  

             6.4 การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์การเขียนเพือ่การประชาสัมพนัธ์เป็นการเขียนท่ีแตกต่าง

จากเขียนประเภทอ่ืนๆเน่ืองจากมีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างจากการเขียนทัว่ไป การเขียนเพื่อการประชา

สัมพนัธ์นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหป้ระชาชนเป้าหมายเกิดความรู้ วตัถุประสงคพ์ื้นฐานมี 7 ประการ คือ  

1) การเขียนเพื่อบอกกล่าวใหเ้ขา้ใจเพื่อใหไ้ดรั้บรู้วา่องคก์รท าอะไร ท าอยา่งไร เม่ือใด เพื่ออะไร 

เพราะอะไร ท่ีไหน เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ  

2) การเขียนเพื่อใหป้ระชาชนยอมรับ เป็นการเขียนโนม้นา้วใจ ชกัจูงใหป้ระชาชนคลอ้ยตาม โดยยก

ส่วนดีให ้เห็นชดัเจน และใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  

3) การเขียนเพื่อมิใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ             



 

4) การเขียนเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี  

5) การแกไ้ขเพื่อมิให้เกิดความเขา้ใจผดิ  

6) การเขียนเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดี              

7) การเขียนเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมทางการตลาด    รูปแบบของการเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์

ภายในและภายนอกองคก์ร มีการเขียนในลกัษณะต่างๆ เช่น การเขียนข่าวแจก การเขียนสุนทรพจน์ใน

โอกาสต่าง ๆ การเขียนบทความ การเขียนบรรยายสรุป การเขียนทางวชิาการ การเขียนบทความ การ

เขียนค าบรรยายประกอบภาพน่ิง การเขียนบทภาพยนตร์และบทวทิยโุทรทศัน์  

- ข่าวเพือ่การประชาสัมพนัธ์   ข่าวเพื่อการประชาสัมพนัธ์ หรือ

เรียกวา่ ข่าวแจก เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดขอ้มูลต่าง ๆ  ของหน่วยงาน

เผยแพร่ไปยงักลุ่มประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยผา่นส่ือหรือช่องทางต่าง ๆ 

ตามความเหมาะสม  จึงอาจเป็นทั้งข่าวท่ีเผยแพร่ทาง หนงัสือพิมพ ์

นิตยสาร วทิย ุโทรทศัน์และส่ือแขนงอ่ืนๆ ไดท้ั้งส้ิน  

- บทความเพือ่การประชาสัมพนัธ์  การเขียนบทความมี

วตัถุประสงค ์ดงัน้ี  

1. เพื่ออธิบาย มีลกัษณะเป็นการใหข้อ้มูล ใหภู้มิหลงั และขอ้เทจ็จริงอยา่งละเอียด เพื่อ

อธิบายใหผู้อ่้าน เขา้ใจง่ายในเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีซบัซอ้น   

2. เพื่อรายงานหรือกระตุน้ความสนใจ มีลกัษณะคลา้ยๆ กบัการเขียนเพื่ออธิบายหรือ

วเิคราะห์ ซ่ึง พิจารณาเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีผูอ่้านควรรู้ เป็นการรายงาน บอกเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน   

3. เพื่อใหค้วามรู้ การแสดงความคิดเห็นของบทความน้ี คือ การใหค้วามรู้ทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม   

4. เพื่อเสนอแนวทางแกไ้ข เป็นบทความท่ีผูเ้ขียนมุ่งอธิบายถึงขอ้เทจ็จริงและท่ีมาของปัญหา 

ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงอาจมีมากกวา่หน่ึง

แนวทางก็ได ้    

5. เพื่อโนม้นา้วใจ เป็นบทความท่ีผูเ้ขียนตอ้งการโนม้นา้วใหเ้กิดการคลอ้ยตามความคิดเห็น ใน

เร่ืองท่ีก าลงัน าเสนอ ส่วนมากมกัเป็นประเด็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือโครงการรณรงค์

ต่างๆ    

6. เพื่อวิเคราะห์หรือวจิารณ์ การวเิคราะห์เป็นการน าเสนอขอ้เทจ็จริงหรือประเด็นปัญหา  ตาม

หลกัวชิาการ ช้ีใหเ้ห็นขอ้ดีและขอ้เสีย และผลกระทบ โดยอา้งเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือประกอบการ



  

วเิคราะห์ อยา่งรอบดา้น ส่วนการวจิารณ์จะเนน้ในความคิดเห็นของผูเ้ขียนเป็นหลกั ซ่ึงมาจาก

ความรู้และประสบการณ์ท่ี มีโดยมองปัญหารอบดา้นในทุกมิติเพื่อใหไ้ดค้วามคิดเห็นท่ีเท่ียงตรง   

                   

7. เพื่อความเพลิดเพลิน เป็นการน าเสนอเร่ืองเบาๆ ท่ีผอ่นคลาย เพื่อสร้างอารมณ์ขนัดว้ยลีลา

ภาษา    ท่ีไม่เป็นทางการ  

3.3 การผลติส่ือเพือ่การประชาสัมพนัธ์   

                 ส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์   เป็นเคร่ืองมือและส่ือกลางในการส่ือสารจากองคก์รสู่

กลุ่มเป้าหมาย การสร้างความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดใหเ้กิดข้ึนระหวา่งองคก์รกบักลุ่มเป้าหมาย ในปัจจุบนั ส่ือ

ในการประชาสัมพนัธ์ มีมากมายและหลากหลาย อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการพฒันาดา้นเทคโนโลยีของ

โลกปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามไดมี้ การแบ่งส่ือประชาสัมพนัธ์โดยพิจารณาตามลกัษณะของส่ือ ไดเ้ป็น 5 

ประเภท คือ  

               1. ส่ือบุคคล หมายถึง ตวับุคคลท่ีท าหนา้ท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ สู่บุคคลอ่ืน ส่ือ

บุคคลจดั ไดว้า่เป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการประชาสมัพนัธ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การโนม้นา้ว

จิตใจเน่ืองจากติดต่อกบั ผูรั้บสารโดยตรง ส่วนใหญ่อาศยัการพดูในลกัษณะต่างๆเช่น การสนทนา

พบปะพดูคุย การประชุม การสอน  การใหส้ัมภาษณ์ การโตว้าที การอภิปราย การปาฐกถา และ

การพดูในโอกาสพิเศษต่างๆ แต่ส่ือบุคคลก็มี ขอ้จ ากดัคือ ในกรณีท่ีเน้ือหาเป็นเร่ืองซบัซอ้น การใช้

ค  าพดูอยา่งเดียวอาจไม่สามารถสร้างความเขา้ใจไดท้นัที  และเป็นส่ือท่ีไม่ถาวร ยากแก่การ

ตรวจสอบและอา้งอิงนอกจากจะมีผูบ้นัทึกค าพดูนั้น ๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเสียง

เอาไว ้ 

7             2. ส่ือมวลชน จากขอ้จ ากดัของส่ือบุคคลท่ีไม่สามารถใชเ้ป็นส่ือกลางถ่ายทอดข่าวสารเพื่อการ 

ประชาสัมพนัธ์สู่คนจ านวนมากพร้อมกนัในเวลาเดียวกนัอยา่งรวดเร็ว มนุษยจึ์งไดพ้ฒันาเทคโนโลยกีาร

ส่ือสาร   และ เกิดเป็นส่ือมวลชน เพื่อมารับใชภ้ารกิจดงักล่าว ส่ือมวลชนอาจแบ่งประเภทตามคุณลกัษณะ

ของส่ือไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ หนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และภาพยนตร์ 

(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2532)   ทั้งน้ี   ส่ือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารมีความคงทนถาวร 

สามารถน าข่าวสารมาอ่านใหม่ไดซ้ ้ าแลว้ซ ้ าอีก แต่มีขอ้จ ากดั ส หรับบุคคลท่ีตาบอดหรืออ่านหนงัสือไม่

ออก ส่วนส่ือวทิยกุระจายเสียงเป็นส่ือท่ีส่งไปไดไ้กล เพราะใชค้ล่ืนวทิยไุม่มี ขอ้จ ากดัดา้นการขนส่ง

เหมือนหนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร และสามารถรับฟังในขณะท่ีท างานอยา่งอ่ืนไปดว้ยได ้ แต่มี ขอ้จ ากดัคือ 

ผูฟั้งไม่สามารถยอ้นกลบัมาฟังไดใ้หม่อีก ดงันั้น หากมิไดต้ั้งใจฟังในบางคร้ังก็ท าใหไ้ดข้่าวสารท่ีไม่

   



 

สมบูรณ์ ส่ือวทิยโุทรทศัน์ และภาพยนตร์จดัเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารมากท่ีสุดเน่ืองจาก

สามารถเห็นภาพเคล่ือนไหว และไดย้นิเสียง ท าใหก้ารรับรู้เป็นไปอยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพยิง่ แต่มี

ขอ้จ ากดั คือ ตอ้งใชไ้ฟฟ้าหรือแบตเตอร่ี ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ถึงพื้นท่ีห่างไกลท่ียงัไมมี่ไฟฟ้าใช ้ 

3. ส่ือส่ิงพมิพ์   เป็นส่ือในการประชาสัมพนัธ์ท่ีหน่วยงานเป็นผูผ้ลิตและเผยแพร่ไปสู่

กลุ่มเป้าหมาย ดว้ยวตัถุประสงคใ์นการผลิตและรูปแบบแตกต่างกนัออกไป เช่น แผน่ปลิว แผน่พบั 

โปสเตอร์ จดหมายข่าว วารสาร เอกสารเผยแพร่ หนงัสือในโอกาสพิเศษ รายงานประจ าปี  เป็นตน้   

ปัจจุบนัความนิยมในการใชส่ื้อประเภทส่ิงพิมพ ์เพื่อการประชาสัมพนัธ์น้ีมีอยูม่าก และมีรูปแบบท่ี

หลากหลายออกไปอีกมากมาย เช่น ในรูปปฏิทิน รูปลอก สมุดบนัทึก ซ่ึงลว้นแต่เป็นส่ือท่ีเขา้ถึง

ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธ์ภาพ มีอายกุารใชง้านนาน แต่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองการน าเสนอ เน้ือหาซ่ึงตอ้ง

ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เช่น แผน่พบัท่ีเขียนดว้ยภาษาวชิาการ ถา้ส่งไปใหป้ระชาชนในชนบท 

อาจจะไม่สามารถเขา้ใจเน้ือหาท่ีตอ้งการประชาสัมพนัธ์ไดเ้ลย  

4. ส่ือโสตทศัน์    เป็นส่ือท่ีผูรั้บสามารถรับไดท้ั้งภาพ และเสียง โดยปกติส่ือโสตทศัน์ แบ่งไดเ้ป็น  

2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นส่ืออุปกรณ์ โดยส่ือวสัดุอาจจะสามารถใชไ้ดด้ว้ยตวัเองโดยตรง เช่น ภาพวาด 

แบบจ าลอง หรือ ของตวัอยา่ง หรืออาจตอ้งน าไปใชร่้วมกบัส่ืออุปกรณ์ ไดแ้ก่ เคร่ืองเล่นวดีีทศัน์ เคร่ือง

ฉาย ภาพยนตร์ และเคร่ือง คอมพิวเตอร์ เป็นตน้  ในปัจจุบนัน้ี คอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีอิทธิพลอยา่งมาก

ในการติดต่อส่ือสารและในงาน ประชาสัมพนัธ์ การประชาสัมพนัธ์โดยใชส่ื้อผสม (Multi-

media) ไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง เพราะเป็นส่ือท่ี สามารถดึงดูดความสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

เน่ืองจากใหท้ั้งภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ท่ีสมจริงเป็น ธรรมชาติ และผูรั้บยงัสามารถมีส่วนร่วม

และตอบสนองต่อส่ือดงักล่าวได ้ส่วนขอ้จ ากดัคือมีความยุง่ยากในการ จดัเตรียมอุปกรณ์ ผูรั้บตอ้งมี

ความรู้ในการใชค้อมพิวเตอร์พอ 

5. สมควรและตอ้งใชไ้ฟฟ้าหรือแบตเตอร่ีเป็นแหล่ง พลงังาน   นอกจากน้ี ในยคุท่ีโลกไร้พรมแดน 

การส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต   

(Internet) ยิง่ทวคีวามส าคญัข้ึนเร่ือยๆ และจะกลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัของพลโลกใน

อนาคตอนัใกลน้ี้  โดยอินเตอร์เน็ตมีขอ้ดี คือ สามารถเขา้ถึงประชาชนทัว่ทุกมุมโลกไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ

เป็นการส่ือสารสองทางท่ี ผูรั้บสามารถโตต้อบเพื่อซกัถามขอ้มูลเพิ่มเติมหรือขอ้มูลท่ีไม่เขา้ใจไดโ้ดยตรง

ผา่นทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   (E-mail)  

6. ส่ือกจิกรรม      ปัจจุบนัส่ือน้ีมีความหมายขยายขอบเขตกวา้งขวางไปถึงกิจกรรมท่ีสามารถ ส่ือ

ความรู้สึกนึกคิด ความรู้อารมณ์ และเร่ืองราวข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายได ้ส่ือประเภทกิจกรรมมีได ้



  

มากมายหลายรูปแบบ เช่น การจดัประชุม สัมมนา ฝึกอบรม การแถลงข่าว การสาธิต การจดัร้ิวขบวน 

การจดั นิทรรศการ การจดัแข่งขนักีฬา การจดัแสดง การจดักิจกรรมทางการศึกษา การจดักิจกรรมเสริม

อาชีพ  การจดักิจกรรมการกุศล เป็นตน้ ส่ือกิจกรรมน้ีสามารถปรับปรุงดดัแปลงแกไ้ขใหย้ดืหยุน่ 

เหมาะสมกบัโอกาส และสถานการณ์ไดง่้าย แต่มีขอ้จ ากดัคือ ผูรั้บมีจ านวนจ ากดัเฉพาะกลุ่มท่ีร่วม

กิจกรรมนั้นๆ เท่านั้น  

7. ส่ือสมัยใหม่ (Modern Media)  ส่ือสมยัใหม่ เป็นส่ือนิยมท่ีใชก้นัในยคุสังคมข่าวสาร 

หรือยคุ สารสนเทศ (Information Age) ท่ีกระแสโลกาภิวฒัน์ (Globalization) ประเภท

ของส่ือสมยัใหม่ท่ีใชใ้นการ ประชาสัมพนัธ์ 1. ดาวเทียม (Satellite) หรือ สถานีทวนสัญญาณ

ไมโครเวฟท่ีลอยอยูเ่หนือพื้นโลก ใชใ้นการ ส่ือสารระหวา่งประเทศ  2.อินเทอร์เน็ต (Internet) 

ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวนัของ คนเราเป็นอยา่งมากตลอดจนในสังคมและใน

หนา้ท่ีการท างาน อาชีพต่าง ๆ แมแ้ต่การประชาสัมพนัธ์ก็น า อินเทอร์เน็ตมาใชเ้พื่อการติดต่อส่ือสาร  

การประชาสัมพนัธ์ท่ีจดัท าข้ึนบนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงถือวา่เป็นส่ือสมยัใหม่ ท่ีน ามาใชเ้พื่อใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกบัส่ืออ่ืนๆ อินเทอร์เน็ตท่ีใชท้ าการประชาสัมพนัธ์ ส่วนใหญ่ผา่น ทาง E-

mail หรือระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ และระบบขอ้มูลจาก World Wide Web (WWW) 

โดยการจดัท าเป็น  

Website ของแต่ละแห่งใหผู้เ้ปิดดูเขา้ไปดูและติดตามขอ้มูลต่าง ๆ ได ้ 

4. (Term of reference : TOR) หมายถึง รายละเอียดและขอ้ก าหนดส าหรับการ

จดัจา้ง ซ่ึงเป็นไป ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 และแกไ้ข

เพิ่มเติม  

 

                   

 

 

 



 

 

ส่วนที ่2  

แผนผงักระบวนการ

ประชาสัมพนัธ์  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 



 

 

   


