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บทคดัย่อ 
 
  การประชาสัมพนัธ์ (public relations) เป็นการดาํเนินงานอยา่งมีแบบแผนและ

อยา่งต่อเนือง เพือให้เกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั ระหว่างผูที้เกียวขอ้งทงัสองฝ่ายเพือใช้

เป็นเครืองชักจูงผูอื้นให้เห็นคล้อยตาม เป็นการติดต่อสือสาร ซึงการติดต่อสือสาร

นบัเป็นพฤติกรรมทีสาํคญัอยา่งหนึง มีความเกียวขอ้งและแทรกแซงอยา่งกวา้งขวางต่อ

พฤติกรรมมนุษย ์อะไรก็ตามทีจะนาํข่าวสารไปสู่ผูรั้บไดน้ันคือการสือสาร ดงันันการ

ติดต่อสือสารจึงเป็นสิงสาํคญัสาํหรับองคก์ร 

 การดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ จึงมีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่

เรืองราวต่าง ๆ ขององค์กร ซึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ได้นํา

หลกัการประชาสัมพนัธ์มาใช ้เพือให้สาธารณชนไดรั้บรู้ รับทราบ จนมีความเขา้ใจที

ถูกต้องและเ กิดความเ ชือถือ  ความไว้เ นือ เ ชือใจ  ความศรัทธาต่อกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เช่น นโยบาย วตัถุประสงค ์การดาํเนินงาน ผลงาน 

กิจกรรม เป็นตน้  อนัจะก่อให้เกิดความร่วมมือและการสนบัสนุนการดาํเนินงานจาก

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ประชาสังคม ซึงสอดคล้องตาม    

“กลไกประชารัฐ” ทีรัฐบาลจะใช้เป็นแนวทางในการขบัเคลือนการบริหารราชการ

แผน่ดิน ผา่นสือประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบทีแตกต่างกนัไป  

  การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค ์เพือสร้างความสาํเร็จในการผลิตสือเพือการ
ประชาสัมพนัธ์ผลการดาํเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม       
ทาํใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มมีภาพลกัษณ์ทีดี  ประชาชนรับทราบ 
มีส่วนร่วมและสนับสนุนการดําเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม เพือทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มมีความอุดมสมบูรณ์สืบต่อไป 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

 เอกสารผลงานวิชาการฉบบันีสาํเร็จลงอยา่งสมบูรณ์  โดยไดรั้บความแนะนาํ
ช่วยเหลือ  พร้อมทงัให้ขอ้คิดเห็นทีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษานีจาก นายระพีพฒัน์       
ชิตทว้ม เจา้หนา้ทีบริหารงานทวัไป เจา้หนา้ทีส่วนประชาสัมพนัธ์ และผูที้เกียวขอ้งของ
สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม           
ทาํใหผ้ลงานฉบบันีสาํเร็จดว้ยดี ผูศึ้กษาจึงขอขอบพระคุณมา ณ ทีนีดว้ย 
 ขอขอบพระคุณ ผูอ้าํนวยการส่วนประชาสัมพนัธ์ (นายปิยชาติ เกสรทอง)        
ทีไดใ้ห้ความกรุณาชีแนะแนวทางการปฏิบติังาน เป็นแบบอย่างและแรงบงัดาลในการ
ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสตัยสุ์จริต และมุ่งมนัตลอดมา  

 ความสําเร็จและคุณประโยชน์ของเอกสารผลงานวิชาการนี ขอมอบแด่ผูที้มี
ส่วนร่วมในผลงานวิชาการ สุดทา้ยนีผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอยา่งยิงว่าผลงานวิชาการนีจะเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์รตลอดจนผูที้ศึกษาคน้ควา้ต่อไป 
 

อนญัญา นิลภูมิ 
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บทท ี1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (ทส.) เป็นหน่วยงานทีถูกจดัตงัขึน 
เมือวนัที 3 ตุลาคม 2545 ตามการปฏิรูปโครงสร้างส่วนราชการ ให้มีอาํนาจหน้าที
เกียวกบั “การสงวน อนุรักษ ์พฒันา และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เพือ
การใช้ประโยชน์อย่างยงัยืน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและทุกฝ่าย            
ทีเกียวขอ้ง มีส่วนร่วม” ดงันนัการสงวน อนุรักษ ์ฟืนฟู และพฒันาเพือแกไ้ขปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม
เป็นหน่วยงานหลกัในการดาํเนินงาน ทงัในดา้นการบริหารจดัการ การให้ความรู้กบั
ประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการบูรณาการการแกไ้ขปัญหา
ร่วมกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

การดาํเนินงานทีจะช่วยทาํให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการบูรณาการการแกไ้ขปัญหา ร่วมกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม จาํเป็นจะตอ้งใชก้ารประชาสัมพนัธ์ผา่นสือต่าง ๆ ที
สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างกวา้งขวางและต่อเนือง มีรูปแบบการนาํเสนอที
น่าสนใจ เพือสร้างความรู้ ความเขา้ใจ เกียวกบัการดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และผลประโยชน์ทีจะได้รับจากการ
ดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการของ ทส. อย่างถูกตอ้งครบถ้วน กระตุ้นและปลุก
จิตสาํนึกให้ประชาชนตระหนกัถึงความสาํคญัของการสงวน อนุรักษ ์พฒันา และฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เพือการใชป้ระโยชน์อย่างยงัยืน โดยส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหป้ระชาชนและทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง มีส่วนร่วม  และมีทศันคติทีดีต่อ ทส. และ
การใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินโครงการต่าง ๆ ของ ทส. 
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  ดงันัน การดาํเนินการผลิตสือเพือการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ภารกิจกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม จึงเขา้มามีบทบาทสาํคญั ในเรืองการสร้างความรับรู้
ความเขา้ใจร่วมกนั ระหวา่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มกบัประชาชน 
โดยใชก้ารผลิตโปสเตอร์เป็นเครืองมือ ในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ กระตุน้และปลุก
จิตสํานึกประชาชน  ให้ได้รับทราบและตระหนักถึงความสําคัญและร่วมมือกัน              
ในการสงวน อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มใหย้งัยนืต่อไป  

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื อ เส ริมส ร้ า งคว าม รู้ คว าม เข้า ใ จก ารดํา เ นินง านของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ให้กบับุคลากรในองคก์ร นอกองคก์ร ทงัภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนทวัไป 

 2. เพือเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
ใหเ้ป็นทีเชือถือของประชาชน 

 3. เพือป้องกันและแก้ไขความเขา้ใจผิดเกียวกับการดาํเนินงานของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ปี พ.ศ. 2557 –  ปี พ.ศ. 2560 

พนืทดีาํเนินการ 

 ส่วนประชาสมัพนัธ์ สาํนกับริหารกลาง สาํนกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

สัดส่วนของผลงาน 

 ดาํเนินการจดัทาํโปสเตอร์เพือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ภารกิจ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ผูข้อประเมินดาํเนินการร่วมกบั นายระพีพฒัน์ 
ชิตทว้ม  ตาํแหน่งเจา้หน้าทีบริหารงานทัวไป โดยผูข้อประเมินมีสัดส่วนผลงาน      
ร้อยละ 90 มีขนัตอนการดาํเนินงานดงันี 
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ตาราง 1 
ขนัตอนการดาํเนินการของผลงานคิดเป็นสัดส่วนของผลงาน (ร้อยละ) 

ขนัตอนการดาํเนินการ 
สัดส่วนของผลงาน 

(ร้อยละ) 
ผู้รับผดิชอบ 

1. กาํหนดแนวคิดหลกัและ
กาํหนดเนือหาแนวทางของ
โปสเตอร์ เพือใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายและวตัถุประสงค์
ของสป.ทส./ทส. 
 

30 
 

นางสาวอนญัญา นิลภูมิ 

2. แสวงหาขอ้มูล(เนือหาข่าว) 
และภาพถ่ายเพือรวมรวบ และ
เรียงเรียบ ขอ้มูลต่างๆ และ
นาํมาออกแบบโปสเตอร์เป็น
ตน้ฉบบั 
 

30 
 

นางสาวอนญัญา นิลภูมิ 

3.ออกแบบโปสเตอร์เป็น
ตน้ฉบบัวางเนือหาใหมี้
ระเบียบ สวยงาม เป็นสัดส่วน 
สบายตา น่าอ่าน ลาํดบั
ความสาํคญัของเรือง และเป็น
แรงจูงใจและส่งเสริมการอ่าน 
 

5 
 

นายระพีพฒัน์ ชิตทว้ม 

4.ตรวจแกไ้ขพิสูจน์อกัษร   
เมือไดต้น้ฉบบักลบัมา  
 

30 นางสาวอนญัญา นิลภูมิ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ขนัตอนการดาํเนินการ 
สัดส่วนของผลงาน 

(ร้อยละ) 
ผู้รับผดิชอบ 

5. ดาํเนินการจดัพิมพ ์ 5 
 

นายระพีพฒัน์ ชิตทว้ม 

 

ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 

      1. การประชาสัมพนัธ์ เป็นงานทีตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในเรืองความถูกตอ้ง
แม่นยาํของขอ้มูลเป็นอยา่งมาก เพราะหากการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารทีไม่
ถูกตอ้งให้แก่ประชาชน  หรือผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง อาจส่งผลให้ตีความขอ้มูลข่าวสารเป็น
อย่างอืน ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารนันๆแลว้ อาจส่ง    
ผลกระทบในทางลบต่อภาพลกัษณ์องคก์ร หรือ หรือหน่วยงาน 
  2. สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มีการเปลียนแปลง
ตลอดเวลา ทาํใหก้ารรวบรวมหรือประสานงานหน่วยงานดา้นขอ้มูลข่าวสารเพือเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์บางครังไม่ทนัต่อสถานการณ์ 
  3. การออกแบบหรือนาํเสนอเนือหาขอ้มูล ตอ้งสร้างความเขา้ใจ ความเขา้ถึงใน
กลุ่มเป้าหมาย 
 ประโยชน์ของผลงาน 

ขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาครังนี สามารถนาํไปเป็นประโยชน์ได ้ ดงันี 
1. บุคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และบุคคลภายนอก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และประชาชนทวัไป รับทราบผลการ
ดาํเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

 2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีภาพลกัษณ์ทีดี น่าเชือถือ และ
เป็นทียอมรับทงัจากบุคลากรภายในองคก์ร บุคคลภายนอกองคก์ร และประชาชนทวัไป 

3. ลดความเขา้ใจผิดเกียวกบัการดาํเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม 
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4. การเผยแพร่ผลงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม สร้างความ
รับรู้ความเขา้ใจ ทาํใหไ้ดรั้บความร่วมมือจากประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน
เกียวกบัภารกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

5. ประชาชนให้ความสําคัญในการร่วมมืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม 

 
 



บทท ี2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทเีกยีวข้อง 

   การดาํเนินการเรืองการผลิตสือเพือการประชาสัมพนัธ์ ภารกิจกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ผูเ้สนอผลงานได้ทาํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี      
และวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง จากเอกสารต่างๆ เพือใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินงาน     
โดยมีรายละเอียด ดงันี 
 

1.ข้อมูลพนืฐานของกระทรวง วสัิยทศัน์ พนัธกจิ อาํนาจหน้าท ียุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ รวมถงึโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

 วสัิยทศัน์ 

 “ประเทศไทยมีความมนัคง มงัคงั ยงัยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ด้วยการ
พฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

  พนัธกจิ 

 1. ขบัเคลือนและผลกัดนัยทุธศาสตร์และมาตรการดา้นการอนุรักษ ์คุม้ครอง
ฟืนฟ ูและใชท้รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม 

  2. บูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมกบัภาคีทุกภาคส่วนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ทงัในประเทศและต่างประเทศ 

  3. เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร พฒันาระบบ กลไก และ
ฐานขอ้มูลในการบริหารจดัการรวมทงัการปรับปรุงและบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเป็น
ธรรม 
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  อาํนาจหน้าท ี
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีอาํนาจหนา้ทีเกียวกบัการ
อนุรักษ์ และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม จดัการการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยงัยืน และดูแลหน่วยงานราชการอืน ตามทีมีกฎหมาย
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม           
หรือส่วนราชการทีสงักดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
  ยุทธศาสตร์ 
 ประเดน็ยทุธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

   1. การจดัการป่าไมแ้ละความหลากหลายทางชีวภาพ 

  2. การบริหารจดัการนาํ 

  3.  การจดัการขยะมูลฝอยและสิงแวดลอ้ม 

  4. การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

  5. การลดผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ 

  6. การพฒันาระบบบริหารจดัการและองคก์ร 

  7. เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจดัการพิบติัภยั และระบบ
เตือนภัยทางธรรมชาติและสาธารณภัย (ส่วนประสานและกิจการพิเศษ,  2560 ,                
แผนยทุธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579),  สํ านัก ง านนโยบายและแผนยุทธศาสต ร์  สํ านัก ง านปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม) 
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2. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม 
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3. ทฤษฎพีนืฐานสําหรับงานประชาสัมพนัธ์ 
    3.1 ความหมายและความสําคญัของการประชาสัมพนัธ์ 
    การประชาสัมพนัธ์ มาจากคาํว่า “ประชา” กับ “สัมพนัธ์” ซึงตรงกับ
ภาษาองักฤษวา่ “Public Relations”หรือทีเรียกกนัทวัไปวา่ “PR” ตามคาํศพัทนี์ หมายถึง 
การมีความสมัพนัธ์เกียวขอ้งกบัประชาชน ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๒๕ หมายถึง การติดต่อสือสารเพือส่งเสริมความเขา้ใจอนัถูกตอ้งต่อกนั และถา้จะ
ขยายความหมายให้เป็นรูปธรรมยิงขึน จะหมายถึง ความพยายามทีมีการวางแผนและ
เป็นการกระทาํทีต่อเนือง ในอันทีจะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย โดยการกระทาํสิงทีดีมีคุณค่าให้กบัสังคม เพือให้ประชาชนเหล่านีเกิด
ทศันคติทีดีต่อหน่วยงาน กิจกรรม และบริการ หรือสินคา้ของหน่วยงานนี และเพือที     
จะไดรั้บการสนบัสนุนและร่วมมือทีดีจากประชาชนเหล่านีในระยะยาว อยา่งไรก็ดี ไดมี้
ผูใ้หค้วามหมายของการประชาสมัพนัธ์ไวด้งัตวัอยา่งต่อไปนี 

   สถาบนัการประชาสัมพนัธ์ของประเทศองักฤษ ไดใ้ห้ความหมายของ       
การปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ว่า เป็นความพยายามทีสุขุมรอบคอบ มีการวางแผนและ    
มีการติดตามผล เพือเสริมสร้างและรักษาไวซึ้งความเขา้ใจอนัดีต่อกนัระหว่างองคก์าร
กบัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  

  การประชาสัมพนัธ์ คือ วิธีการของสถาบันอนัมีแผนการและกระทาํ
ต่อเนืองกันไป ในอนัทีจะสร้างหรือยงัให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีกับกลุ่มประชาชน 
เพือให้สถาบนัและกลุ่มประชาชนทีเกียวขอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ และให้การสนบัสนุน
ร่วมมือกนัและกนั อนัจะเป็นประโยชน์ให้สถาบนันนัดาํเนินงานไปไดผ้ลดีสมความมุ่ง
หมาย โดยมีประชามติเป็นแนวบรรทดัฐานอนัสาํคญัดว้ย 
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จากการให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า           
การประชาสัมพนัธ์ตอ้งมีการวางแผน มีการดาํเนินการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเนือง 
เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจอนัดีต่อองคก์ร จนเกิดความร่วมมือและความสัมพนัธ์อนัดี
ต่อกนั อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม ในเรืองการสงวน อนุรักษ์ พฒันา และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม เพือการใชป้ระโยชน์อยา่งยงัยนื  

  3.2 หลกัการประชาสัมพนัธ์ 

   หลกัการพืนฐานของการประชาสัมพนัธ์ทีมีประสิทธิภาพ คือองคก์รจะตอ้ง
มีนโยบายทีดีในการดําเนินงานรวมทังมีการประพฤติปฎิบัติทีดีต่อประชาชนและ         
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน (Public interest) เป็นหลกั ซึงผูบ้ริหารองคก์ร       
จะมีส่วนอย่างมากในการนําองค์กรไปสู่การยอมรับและสนับสนุนจากประชาชน         
โดยผูบ้ริหารจะตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นความรู้สึกนึกคิดและความตอ้งการของ
ประชาชน แลว้นาํขอ้มูลเหล่านนัมากาํหนดเป็นนโยบายในการดาํเนินการทีเหมาะสม 
รวมทงัจะตอ้งเผยแพร่ชีแจงถึงนโยบายและการดาํเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบ 
เพือให้ประชาชนไดรั้บทราบ เกิดความเขา้ใจ มีความนิยมชมชอบและให้การสนบัสนุน
กบัองคก์ร 

 การประชาสมัพนัธ์มีหลกัใหญ่อยู ่3 ประการ ไดแ้ก่ 

 1) การบอกกล่าวหรือชีแจงเผยแพร่ใหท้ราบ  

  การบอกกล่าวหรือชีแจงเผยแพร่ให้ทราบนี คือการชีแจงให้ประชาชน
ทราบถึงนโยบาย วตัถุประสงค์ การดาํเนินงาน และผลงาน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ      
ข่าวคราวความเคลือนไหวขององคก์ร ให้ประชาชนทีเกียวขอ้งไดรั้บทราบ ซึงเป็นการ   
ปูพืนฐานแห่งความเข้าใจในตัวองค์กร ทาํให้เป็นทีรู้จัก เข้าใจ และเลือมใส ทาํให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกทีเป็นไปในทางทีดีต่อองคก์ร 
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 2) การป้องกนัและแกไ้ขความเขา้ใจผดิ 

  2.1) การป้องกนัความเขา้ใจผิด ทางดา้นวิชาการประชาสัมพนัธ์ถือว่า
การประชาสัมพนัธ์เพือป้องกนัมีความสําคญัมาก เพราะการป้องกนัไวก่้อนย่อมมีผล
ดีกวา่ทีจะตอ้งแกไ้ขภายหลงั ฉะนนัการป้องกนัการเขา้ใจผิดจึงเป็นการกระทาํทีป้องกนั
มิให้กลุ่มประชาชนทีเกียวขอ้ง เกิดความเขา้ใจผิดในองค์กรได้ ทงันีความเขา้ใจผิด      
อาจเกิดขึนได้เสมอและเกิดขึนได้ในหลายกรณี  เช่น  ความเข้าใจผิดในนโยบาย 
วตัถุประสงค์ และการดาํเนินงานขององค์กร การป้องกันการเขา้ใจผิดจึงเป็นงานใน
หนา้ทีของฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ซึงจะตอ้งพยายามคน้หาสาเหตุทีอาจทาํให้ประชาชนเกิด
ความเขา้ใจผิดเพือทีจะหาทางป้องกนัไวเ้สียก่อน ก่อนทีจะมีความผิดจริงๆ ในลกัษณะ
นนัๆ เกิดขึน 

  2.2) การแกไ้ขความเขา้ใจผิด บ่อยครังทีนกัประชาสัมพนัธ์พยายามและ
ระมดัระวงัป้องกนัความเขา้ใจผิด แต่ความเขา้ใจผิดอาจเกิดขึนไดเ้สมอในคนหมู่มาก 
ฉะนนัเมือองคก์รประสบปัญหาดงักล่าว คือ เมือมีความเขา้ใจผิดเกียวกบัองคก์รเกิดขึน
ในกลุ่มประชาชนแลว้ จะตอ้งรีบดาํเนินการแกไ้ขโดยด่วน อย่างเหมาะสมและทนัต่อ
เหตุการณ์ มิฉะนันอาจเกิดผลเสียกระทบกระเทือนต่อองค์กรได  ้ความเขา้ใจทีมกัเกิด
ขึนอยู่เสมอในหมู่ประชาชนก็คือ ความเขา้ใจผิดทีได้รับมาจากกลุ่มบุคคล เพือนฝูง         
ทีสนทนากนั หรือยงัอาจเกิดจากคาํวิพากษว์ิจารณ์ของสือมวลชนทีลงข่าวตาํหนิติเตียน
หรือพาดพิงมาถึงองคก์ร เป็นตน้ 

   การแกไ้ขความเขา้ใจผิดทางตรง คือ การออกคาํแถลง ถอ้ยแถลง 
แถลงการณ์ หรือประกาศ ชีแจงแก้ความเข้าใจผิดนันไปยงักลุ่มประชาชน เพือให้
ประชาชนรับทราบและเขา้ใจอย่างถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริง ซึงเป็นวิธีแก้อย่าง
ตรงไปตรงมา อย่างรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ ซึงควรยึดหลกัการว่า ตอ้งเป็นความ
เขา้ใจผิดทีปรากฏอยา่งชดัเจน เช่น ปรากฏอยูใ่นหนา้หนงัสือพิมพ ์หรือทางสือมวลชน
อืนๆ โดยทีการแก้ไขความผิดทางตรงนี เป็นการใช้ความจริงในการแถลงเพือแก ้      
ความเขา้ใจผิด จึงไม่ควรยาํหรือเทา้ความถึงความเขา้ใจทางสือมวลชนนันๆ มากนัก      
ซึงจะทาํให้ดูคลา้ยเป็นการแกต้วั ควรใชเ้หตุผลและความจริงแถลงอย่างตรงไปตรงมา
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และบริสุทธิใจ และตอ้งกะทดัรัด ชัดเจน และมีนาํหนักเพียงพอ ควรมีหลกัฐานและ
แหล่งทีมาของคาํแถลงเพือใหป้ระชาชนเกิดความเชือถือ 

   การแกไ้ขความเขา้ใจผิดทางออ้ม ส่วนมากจะใชก้บัความเขา้ใจผิด
บางประการทีไม่สมควรจะใชว้ิธีแกไ้ขความเขา้ใจผิดทางตรงเนืองจากจะทาํให้เกิดผล
เสียมากกวา่ผลดี จึงไม่ใช่การออกประกาศหรือแถลงการณ์ แต่จะตอ้งเป็นการกระทาํให้
ประชาชนไดเ้ห็นประจกัษเ์องเพือลบลา้งความเขา้ใจผิดนนัเสีย เช่น มีข่าวความเขา้ใจผิด
เรืองการผลิตทีสกปรกและไม่ไดม้าตรฐาน ก็ควรเชิญสือมวลชนเยยีมชมการผลิตซึงเป็น
การลบลา้งความเขา้ใจผดินนัไปในตวั 

   อย่างไรก็ตามพึงระลึกเสมอว่า การแก้ไขความเขา้ใจผิดทงัมวล
จะตอ้งทาํโดยอาศยัความสุจริตใจ ยึดความจริงเป็นหลกัจะใชว้ิธีการหลอกลวงมิไดเ้ป็น
อนัขาด และถา้หากองคก์รมีความผิดจริง ก็ควรยอมรับในการกระทาํนนั และรีบหาทาง
ปรับปรุงแกไ้ขโดยทนัที 

   3) การสาํรวจประชามติ 

  หลกัทีสําคญัของการประชาสัมพนัธ์อีกประการหนึงคือจะต้องมีการ
สาํรวจวิจยัประชามติ เพราะองคก์รจะประชาสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะตอ้งรู้ซึง
ถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชน หรือทีเราเรียกวา่ ประชามติ (Public Opinion) จะตอ้ง
ทราบว่าประชาชนตอ้งการอะไร ไม่ตอ้งการอะไร ตลอดจนท่าทีต่างๆ ทีประชาชนมี     
ต่อองคก์ร ซึงจะทราบไดจ้ากการสาํรวจวิจยัประชามติ เพือองคก์รจะสามารถตอบสนอง
สิงต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความรู้สึกนึกคิดและความตอ้งการทีแทจ้ริงของประชาชน 

  การสํารวจประชามติ จึง เ ป็นสิงจํา เ ป็นคู่ กับการประชาสัมพันธ์               
หากหน่วยงานใดกระทาํการประชาสัมพนัธ์โดยปราศจากการพิจารณาถึงประชามติแลว้ 
หน่วยงานนันอาจจะตอ้งประสบความลม้เหลว และสินเปลืองเวลาและงบประมาณ     
โดยเปล่าประโยชน์ 
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   3.3 วตัถุประสงค์ของการประชาสัมพนัธ์ 

 การประชาสมัพนัธ์ โดยทวัไปมีวตัถุประสงคที์สาํคญัพอสรุปได ้๓ ประการ ดงันี 

 1) เพือสร้างความนิยมให้เกิดขึนในหมู่ประชาชน ความนิยม (Good will) 
จากประชาชนเป็นสิงสาํคญัทีจะช่วยส่งเสริม สนบัสนุนการดาํเนินงานและความอยูร่อด
ขององค์กร จึงมีความเป็นในการสร้างความนิยมให้เกิดในหมู่ประชาชนหรือกลุ่ม
ประชาชนทีเกียวขอ้ง ประกอบไปดว้ยการปลุกกระตุน้เพือสร้างและดาํรงไวซึ้งความ
เชือถือและศรัทธา จากประชาชน ให้ประชาชนเกิดความเลือมใสในนโยบายและ         
การดาํเนินกิจการต่างๆ ขององคก์ร ทาํให้การดาํเนินงานขององคก์รเป็นไปดว้ยความ
สะดวกราบรืน และบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร 

 2) เพือปกป้องและรักษาชือเสียงขององค์กร ชือเสียงขององค์กรนับเป็น      
สิงสําคญัมาก หน่วยงานบางแห่งยอมทีจะสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลไปเพือแลกกบั
ชือเสียงของหน่วยงานนัน เพราะชือเสียงขององค์กรย่อมเกียวพันกับภาพลักษณ์         
ขององค์กรดว้ย หากมีชือเสียงไปในทางลบภาพลกัษณ์ขององค์กรนันๆ ย่อมเป็นไป
ในทางลบเช่นกนั ประชาชนอาจเกิดความรังเกียจ ชิงชัง ไม่อยากให้ความร่วมมือกบั
องคก์รนนัได ้ดงันนัองคก์รทุกแห่งจึงตอ้งพยายามปกป้องและรักษาชือเสียงของตนไว้
ให้ดีเสมอ จะตอ้งมีการดาํเนินงานทีซือสัตยสุ์จริต ตรงไปตรงมา และมีความประพฤติ     
ทีดี รวมทงัจะตอ้งมีการแสดงออกถึงความมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม 

 3) เพือสร้างความสัมพันธ์ โดยทัวไปอาจแบ่งตามลักษณะงานกว้างๆ          
ได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ 
    3.1 การประชาสมัพนัธ์ภายใน (Internal public relations)  
     คือ การสร้างความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีกับกลุ่มบุคคล
ภายในองคก์รให้เกิดมีความรักใคร่ กลมเกลียว สามคัคีในหมู่เพือนร่วมงาน รวมทงัการ
เสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจ และความจงรักภกัดีต่อหน่วยงาน ซึงมีความสําคญัมาก
เนืองจากหากการประชาสัมพนัธ์ภายในยงัไร้ประสิทธิภาพ ก็จะมีผลสะทอ้นไปกบัการ
สร้างความสัมพนัธ์ภายนอกดว้ย สําหรับสือทีใช้ในการประชาสัมพนัธ์ภายในนัน       
อาจเป็นแบบซึงหนา้ (Face to Face) หรืออาจใชสื้อสิงพิมพภ์ายในองคก์รต่างๆ 



14 

   3.2 การประชาสมัพนัธ์ภายนอก (External public relations)  
    คือการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประชาชน       
กลุ่มต่างๆ อนัไดแ้ก่ ประชาชนทวัไป และประชาชนทีองคก์รมีส่วนเกียวขอ้ง เช่น ผูน้าํ
ทอ้งถิน ลูกคา้ รวมทงัชุมชนละแวกใกลเ้คียง เป็นตน้ เพือใหป้ระชาชนกลุ่มต่างๆ นี เกิด
ความรู้ ความเขา้ใจในตวัองคก์รและใหค้วามร่วมมือกบัองคก์รดว้ยดี 
4. การดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์ 
 การดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กร       
อาจหมายถึงความพยายามขององค์กรทีจะกระทําอย่างต่อเนือง  เพือให้ได้มา                
ซึงประโยชน์อนัพึงปรารถนาขององคก์รนันๆ นนัคือความกลมเกลียวราบรืนระหว่าง
องคก์รกบักลุ่มประชาชนทีเกียวขอ้ง การจะใหไ้ดม้าซึงสิงดงักล่าวนนัทงัสองฝ่ายจะตอ้ง
มีการแลกเปลียนความคิดเห็นรวมถึงข้อมูลข่าวสารซึงกันและกันอย่างสมาํเสมอ
ตลอดเวลา หน้าทีและความรับผิดชอบดังกล่าวจึงตกเป็นของนักประชาสัมพันธ์         
ขององคก์ร ซึงจะตอ้งทาํหน้าทีหลายๆ อยา่งประกอบกนัไป โดยจะตอ้งเป็นทงัผูรั้บฟัง
ความคิดเห็น ผูใ้ห้คาํแนะนําปรึกษา ผูท้าํการสือสาร และเป็นผูป้ระเมินผลด้วยใน
ขณะเดียวกนั 
 

5. กระบวนการและขนัตอนในการดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ (PR Process) 

 1. การวิจยัและรับฟังความคิดเห็น เป็นขนัตอนการดาํเนินงานขนัแรก เป็น
การคน้ควา้หาขอ้เทจ็จริง ขอ้มูลต่างๆ ทีไดม้าจากการวิจยัและรับฟังความคิดเห็น ซึงเป็น
การสํารวจตรวจสอบประชามติ ความคิดเห็น ทศันคติ ตลอดจนปฏิกิริยาทีประชาชน
ผูเ้กียวขอ้งมีต่อการดาํเนินงานหรือต่อนโยบายขององคก์ร 

  2. การวางแผนและการตัดสินใจ การดาํเนินงานในขนันีเป็นการนําเอา
ทศันคติและปฏิกิริยาต่างๆ ทีคน้ควา้รวบรวมมาไดม้าพิจารณาประกอบการวางแผน 
กาํหนดนโยบายและโครงการขององคก์ร ซึงจะช่วยให้องคก์รสามารถกาํหนดนโยบาย
และโครงการทีมีประโยชน์แก่ผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย 
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 3. การติดต่อสือสาร คือการปฏิบติัการสือสารกบักลุ่มประชาชนทีเกียวขอ้ง 
โดยดาํเนินงานตามแผนหรือโครงการทีกาํหนดไว ้

 4. การประเมินผล เป็นการดําเนินการในขันสุดท้าย เป็นการวดัผลว่า          
การดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์ทีไดท้าํไปแลว้นนั ไดผ้ลตามวตัถุประสงคที์ไดว้างแผน
หรือกาํหนดโครงการไวห้รือไม่ 

6. การสร้างภาพลกัษณ์เพอืการประชาสัมพนัธ์ 

 คําว่า ภาพลักษณ์  (Image) หมายความว่า ภาพทีเกิดขึนในใจ  อาจเป็น         
ภาพใดๆ ก็ได ้ซึงเป็นความประทบัใจของบุคคลทีมีต่อองค์กร บุคคล หรือกลุ่มบุคคล          
ซึงความประทบัใจนีมีรากฐานมาจากความสัมพนัธ์หรือผลกระทบระหว่างบุคคลกบั     
สิงนนั ภาพลกัษณ์มีความสาํคญัต่อการประชาสัมพนัธ์มาก เมือใดองคก์รมีการพิจารณา      
ถึงการประชาสัมพันธ์ก็จะมีคําว่าภาพลักษณ์เข้าไปเกียวข้องด้วยเสมอ เนืองจาก          
การประชาสัมพนัธ์เป็นงานทีเกียวกบัภาพลกัษณ์และเป็นงานทีเสริมสร้างภาพลกัษณ์
ขององค์กรทีดีต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชน เพือผลแห่งชือเสียง ความเชือถือ 
ศรัทธาจากประชาชนทีมีต่อองคก์รนนัเอง  

 หน่วยงานหรือองค์กรใดก็ตามหากมีภาพลกัษณ์ไปในทางทีเสือมเสียแลว้ 
หน่วยงานนนัยอ่มไม่ไดรั้บความยอมรับนบัถือ หรือความไวว้างใจจากประชาชน อาจมี
ความระแวงสงสัยหรือเกลียดชงั รวมทงัอาจไม่ใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนหน่วยงาน
นันๆ  ในทางตรงกันข้ามหากหน่วยงานมีภาพลักษณ์ทีดี  ภาพทีเกิดขึนในจิตใจ            
ของประชาชนทีมีต่อหน่วยงานย่อมเป็นสิงทีดี ภาพลกัษณ์ทีดีขององคก์ร ย่อมเกิดจาก
ความเพียรพยายามดว้ยระยะเวลาอนัยาวนาน การสร้างภาพลกัษณ์ทีดีไม่สามารถทาํได้
ในเวลาอนัรวดเร็ว และเมือภาพลกัษณ์นันตราตรึงอยู่ในจิตใจของประชาชนแลว้ ก็จะ
ประทบัแน่นอยูใ่นจิตใจของประชาชนตราบนานเท่านาน 
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 7. หลกัสําคญัในการสร้างภาพลกัษณ์ทดีใีห้แก่หน่วยงาน 

 1. คน้หาจุดดีและจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนแห่งภาพลกัษณ์ของหน่วยงานทีมี
อยู่แล้วในปัจจุบัน  อันเป็นการศึกษาวิเคราะห์เพือหาลู่ทางและการวางแผนการ
ดาํเนินงานในขนัต่อไป การคน้หานีอาจทาํไดโ้ดยการรวบรวมทศันคติ และความรู้สึก  
นึกคิดของประชาชนเป้าหมายเพือใหไ้ดข้อ้มูลทีเป็นจริง 

 2. วางแผนและกาํหนดขอบเขตของภาพลกัษณ์ ทีองคก์รตอ้งการจะสร้างให้
เกิดขึนในจิตใจของประชาชน หรือตอ้งการให้ประชาชนรู้สึกนึกคิดต่อองคก์รอย่างไร
บา้ง หลงัจากนนันาํมาเป็นขอ้มูลประกอบในการวางแผนและดาํเนินงานในขนัต่อไป 

 3. กาํหนดหวัขอ้ต่างๆ ทีจะใชใ้นการสร้างภาพลกัษณ์แก่ประชาชน ซึงหวัขอ้
เหล่านีก็คือเนือหา ข่าวสาร ทีเราจะใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มประชาชน          
โดยหัวข้อต่างๆ  ทีได้กําหนดขึนจะต้องมีประสิทธิภาพในการดึงดูดความสนใจ           
ของประชาชนในกลุ่มต่างๆ และมีอิทธิพลในการโน้มน้าวชักจูงใจประชาชนให้เกิด
ภาพลักษณ์ตามทีเราต้องการ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการดึงดูดความสนใจ           
มีความสาํคญัยิง เพราะเราตอ้งมีการแข่งขนักบัการสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รอืนดว้ย 
หากสามารถทาํให้ประชาชนสนใจไดแ้ลว้ เราก็สามารถจะสือสารความเขา้ใจในหัวขอ้
นันให้ประชาชนได้โดยไม่ยาก การใช้หัวข้อ คาํขวญั หรือข้อความสันๆ เพือสร้าง
ภาพลกัษณ์ขององค์กรก็เป็นแนวทางหนึงทีนิยมกนัอย่างกวา้งขวาง เช่น “บริการทุก
ระดบั ประทบัใจ” หรือ “กองทพัเรือ ช่วยเหลือประชาชน” เป็นตน้ 

 4. ใช้เครืองมือสือสารต่างๆ เข้าช่วยในการดาํเนินการสร้างภาพลักษณ์         
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เขา้ถึงประชาชนเป้าหมายไดอ้ย่างกวา้งขวาง ซึงอาจใช้
สือมวลชน การโฆษณา หรือสิงพิมพ ์สือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เป็นตน้ (สะอาด ตณัศุภ
พล.(2527). คู่มือการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประชาสัมพันธ์.กรุงเทพ .โรงพิมพ ์        
กรมศาสนา) 
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8. การประชาสัมพนัธ์ของภาครัฐ 

    การประชาสัมพนัธ์ของภาครัฐ คือ การประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน
ราชการ ซึงการดาํเนินงานดังกล่าวจะใช้วิธีการกระจายข่าวสาร การเผยแพร่ชีแจง
เกียวกับนโยบาย การดาํเนินงาน ผลงานต่างๆ ตลอดจนโดยวิธีอืนๆในอนัทีจะสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีและชือเสียงเกียรติคุณของหน่วยงานราชการนนั สู่ประชาชน เพือใหไ้ด้
ความร่วมมือและความนิยมจากประชาชนกลุ่มต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลสําเร็จแก่     
พนัธกิจของหน่วยงานนนัๆ และของประเทศชาติโดยส่วนรวม 
 รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยนนั ประชาชนจึงมีสิทธิทีจะรู้วา่รัฐบาลและ
หน่วยงานภาครัฐได้ทําอะไรบ้าง  และโดยทีหน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินการ                 
ทีกวา้งขวางทวัประเทศ ฉะนนัจึงอาจเกิดขอ้บกพร่องและความเขา้ใจผิดแก่ประชาชนได้
โดยง่าย นอกจากนันหน่วยงานภาครัฐหรือระบบราชการก็มีส่วนก่อให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างรัฐบาลกบัประชาชนไดม้าก หน่วยราชการในฐานะเป็นกลไกของรัฐจึงอาจมี
ภาพลกัษณ์ทีไม่ดีนักต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชน เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ       
ทีเป็นไปในดา้นลบและอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่รัฐบาลได ้

 วตัถุประสงคท์วัไปในการประชาสมัพนัธ์ของภาครัฐมีดงันี 

   1. เพือให้ประชาชนไดท้ราบถึงการบริการ เพือให้ประชาชนไดรั้บ
ประโยชน์อยา่งเตม็ที 

      2. เพือเรียกร้องให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบทีตอ้งเปลียนแปลงไป
ตามสถานการณ์ 

   3.เพือเอาชนะความยุง่ยากขดัแยง้ต่างๆ ทีเกิดขึนกบัการดาํเนินการ
ใหม่ๆ ของหน่วยงานราชการ 

   4. เพือให้ประชาชนไดมี้ช่องทางหรือโอกาสเสนอความคิดเห็นแก่ฝ่าย
บริหาร 

   5. เพือชีแจงสภาพประชามติแก่หน่วยงานราชการต่างๆ 

    6. เพือสร้างพลงัสนบัสนุนจากประชามติ 
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   7. เพือสร้างความนิยมและความเขา้ใจอนัดีกบัประชาชน 

    8. เพือเรียกร้องความสนบัสนุนร่วมมือจากประชาชนในการพฒันา
ประเทศในดา้นต่างๆ 

   9. เพือเผยแพร่ผลงานความกา้วหนา้ต่างๆ ของหน่วยราชการ 

  8.1 ประเภทของการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานราชการ 

 การประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานราชการอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 
คือ การประชาสมัพนัธ์ภายใน ประเทศ และการประชาสมัพนัธ์ภายนอกประเทศ ดงันี 

   1.การประชาสมัพนัธ์ภายในประเทศ 

  การประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ นับเป็นงาน        
ทีสําคัญ  เ นืองจากเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ                
กับประชาชน และเป็นตัวเชือมช่องว่างระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ให้เกิดความ 
ใกลชิ้ดสนิทสนมเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั เพือให้การปกครองหรือการบริหารประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จตามความมุ่งหมาย ดว้ยการชีแจง               
ให้ประชาชนทราบและเข้าใจในข่าวสารความเคลือนไหวต่างๆ รวมทัง นโยบาย          
การดําเนินงาน ผลงานโครงการ และแก้ไขความเข้าใจผิดต่างๆ ทีประชาชนมีต่อ
หน่วยงานราชการหรือรัฐบาล หรือเรียกโดยรวมว่าเป็นการดาํเนินงานดา้นการข่าวสาร
และการเผยแพร่ (Information & Publicity) 

    1.1 เมือเริมโครงการใหม่หรือนโยบายใหม่ ซึงประชาชนไม่เคย
ทราบ หรือ ตอ้งการความร่วมมือจากหลายฝ่ายเป็นประการสาํคญั 

   1.2 เป็นโครงการใหม่หรือนโยบายใหม่ ซึงจะมีผลให้เกิดการ
เปลียนแปลงในทางทีดีแก่ประชาชน 

   1.3 เมือมีความรู้ใหม่ กฎหมายใหม่ หรือความรู้ทวัไป ทีประชาชน
ควรทราบเพือใหส้ามารถปฏิบติัตามใหมี้ความถูกตอ้ง 

   1.4 การแถลงผลงานทีหน่วยราชการไดป้ฏิบติัไปแลว้ 
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   1.5 เรืองทีประชาชนอาจมีความเขา้ใจผิดบางประการ เกียวกบัการ
ปฏิบติังานของหน่วยราชการ 

   1.6 เมือมีปัญหาวกิฤติการณ์อยา่งใดอยา่งหนึงเกิดขึน 

 2. การประชาสมัพนัธ์ภายนอกประเทศ 

  การประชาสัมพนัธ์ภายนอกประเทศ คือ การทาํให้ประเทศต่างๆ ไดรู้้จกั 
เขา้ใจ หรือมีความนิยมนับถือประเทศของเรา โดยรัฐบาลจะต้องประชาสัมพนัธ์ให ้      
ทวัโลกได้รับทราบถึงนโยบาย วตัถุประสงค์ การดาํเนินงานของรัฐบาล ซึงจะช่วย
ป้องกันให้เกิดความเข้าใจผิดต่อรัฐบาล และรวมทังการเผยแพร่ศิลปะ วฒันธรรม           
อนัดีงามใหป้ระเทศต่างๆ ไดรั้บทราบ  

9. การประชาสัมพนัธ์คอืการตดิต่อสือสาร 

  การติดต่อสือสารนบัเป็นพฤติกรรมทีสาํคญัอยา่งหนึง มีความเกียวขอ้งและ
แทรกแซงอยา่งกวา้งขวางต่อพฤติกรรมของมนุษย ์อะไรก็ตามทีชกันาํข่าวสารไปสู่ผูรั้บ
ไดน้นัคือการสือสาร ดงันนัการติดต่อสือสารจึงเป็นสิงจาํเป็นสาํหรับองคก์ร หากองคก์ร
ขาดการสือสารองคก์รก็ไม่สามารถจะคงอยูไ่ด ้ดงันนัปัจจยัพืนฐานประการที ๔ จึงเป็น
การสือสาร องคก์รทาํการติดต่อสือสารไปยงักลุ่มประชาชน และคอยประเมินผลจากการ
สั ง เกตปฏิ กิ ริ ย าตอบสนองของประชาชนที มี ต่อองค์กร  แ ต่อย่ า งไรก็ ต าม                        
การประชาสัมพันธ์จะต้องมีการติดต่อสือสารจากองค์กรไปยังกลุ่มประชาชน               
ฝ่ายบริหารขององคก์รยอ่มจะตอ้งเปิดเผย อธิบาย ปกป้อง หรือสนบัสนุนนโยบายของ
องคก์รเพือธาํรงไวซึ้งความเขา้ใจและยอมรับนบัถือจากประชาชน การประชาสัมพนัธ์จึง
มิใช่เพียงแต่เป็นปรัชญาสังคมทีแสดงออกถึงนโยบายและการกระทาํตามนโยบาย
เท่านนั แต่วา่การประชาสัมพนัธ์ยงัเป็นการสือสารปรัชญาดงักล่าวไปสู่กลุ่มประชาชนที
เกียวขอ้งดว้ย 

 
 



20 

  องค์ประกอบและแนวปรัชญาพืนฐานทางสังคมของการประชาสัมพนัธ์      
จะเป็นสิงทีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปรัชญาต่างๆ ในดา้นการบริหารงานประชาสัมพนัธ์และ
ความรับผดิชอบต่อสงัคม หรือการมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกัใหญ่ องคก์รจะตอ้ง
สํานึกและตระหนักดีถึงความสําคญัแห่งภาระหน้าทีรับผิดชอบต่อสังคม จะต้องให้
ประชาชนเห็นอยา่งประจกัษแ์จง้ว่าองคก์รไดย้ึดถือปฏิบติัตามแนวทางนีอยา่งเคร่งครัด 
มิไดเ้พิกเฉยต่อประชาชนหรือมุ่งไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เขา้สู่องค์กรแต่เพียง
อยา่งเดียว โดยใชเ้ครืองมือในการติดต่อสือสารระหว่างองคก์รกบัประชาชนกลุ่มต่างๆ 
เพือแจ้งเรืองราวดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบ และสังเกตปฏิกิริยาตอบสนอง        
ของประชาชนทีมีต่อองคก์ร 

10.  ความหมายและองค์ประกอบของกระบวนการสือสาร  
  การสือสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการส่งข่าวสารขอ้มูลจากผูส่้ง
ข่าวสารไปยงัผูรั้บข่าวสาร มีวตัถุประสงคเ์พือชกัจูงใหผู้รั้บข่าวสารมีปฏิกิริยาตอบสนอง
กลบัมา โดยคาดหวงัใหเ้ป็นไปตามทีผูส่้งตอ้งการ 
   องคป์ระกอบของการสือสาร ประกอบดว้ย  
              1. ผูส่้งข่าวสาร (Sender) 
                 2. ขอ้มูลข่าวสาร (Message) 
                 3. สือในช่องทางการสือสาร (Media) 
                           4. ผูรั้บข่าวสาร (Receivers) 
             5. ความเขา้ใจและการตอบสนอง 
          กระบวนการสือสาร (Communication Process) โดยทวัไปเริมตน้จากผูส่้งข่าวสาร 
(Sender) ทาํหน้าทีเก็บรวบรวมแนวความคิดหรือขอ้มูล จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ            
เมือตอ้งการส่งข่าวไปยงัผูรั้บข่าวสาร ก็จะแปลงแนวความคิดหรือขอ้มูลทีเกียวขอ้ง
ออกมาเป็น ตวัอกัษร นําเสียง สี การเคลือนไหว ฯลฯ ซึงเรียกว่าข่าวสาร (Massage)      
จะไดรั้บการใส่รหสั(Encoding) แลว้ส่งไปยงัผูรั้บข่าวสาร  (Receivers) ผ่านสือกลาง 
(Media) ในช่องทางการสือสาร (Communication Channels)ประเภทต่าง ๆ หรืออาจจะ
ถูกส่งจากผูส่้งข่าวสารไปยงัผูรั้บข่าวสารโดยตรงก็ได ้ผูรั้บข่าวสาร เมือไดรั้บข่าวสาร
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แล้วจะถอดรหัส  (Decoding)ตามความเข้าใจและประสบการณ์ ในอดีต  หรือ
สภาพแวดลอ้มในขณะนนั และมีปฏิกิริยาตอบสนองกลบัไปยงัผูส่้งข่าวสารซึงอยูใ่นรูป
ขอความรู้ ความเขา้ใจ การตอบรับ การปฏิเสธหรือการนิงเงียบก็เป็นได ้ทงันีข่าวสารที
ถูกส่งจากผูส่้งข่าวสารอาจจะไม่ถึงผูรั้บข่าวสารทงัหมดก็เป็นได  ้หรือข่าวสารอาจถูก
บิดเบือนไปเพราะในกระบวนการสือสาร ยอ่มมีโอกาสเกิดสิงรบกวน หรือตวัแทรกแซง
ไดทุ้กขนัตอนของการสือสาร การติดต่อสือสาร คือ การแลกเปลียนความหมายระหวา่ง
บุคคลตงัแต่สองคนขึนไป ซึงจะเกิดขึน หรือเป็นผลสําเร็จ มีความเขา้ใจตรงกนั เมือ
บุคคลทงัสองฝ่ายมีการรับรู้ความตอ้งการ และทศันคติอย่างเดียวกนั กระบวนการ
ติดต่อสือสารเป็นกระบวนการส่งข่าวสารระหวา่งบุคคล 2 คน หรือมากกวา่ 2 คนขึนไป 
และองค์ประกอบสาํคัญทีเกียวข้องกับการติดต่อสือสารอย่างง่าย  3 ประการ  
มีดงัต่อไปนี       
               ผูส่้งข่าวสาร  

ข่าวสาร               
   ผูรั้บข่าวสาร  
 

จากกระบวนการขา้งตน้ ผูส่้งข่าวสารอาจจะเป็นบุคคล กลุ่ม หรือองคก์าร เช่นเดียวกบั
ผูรั้บสาร ซึงการส่งสารจะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึนอยูก่บัความตอ้งการทศันคติ ค่านิยม 
และการรับรู้ของทงัผูส่้งสาร และผูรั้บสาร 
          กระบวนการติดต่อสือสารขององคก์าร ผูส่้งสารจะตอ้งมีขอ้เทจ็จริง หรือข่าวสาร
ทีจะส่ง และวตัถุประสงคข์องการส่งข่าวสาร โดยผูส่้งข่าวสารจะจดัข่าวสารให้อยู่ใน
ลกัษณะทีสามารถจะส่งไปถึงผูรั้บได้ดีและเขา้ใจไดดี้ทีสุด ซึงข่าวสารจะถูกกาํหนด        
ในลกัษณะต่าง ๆ และจะถูกหมุนเวียนไปในช่องทางการติดต่อสือสาร ข่าวสารทีจะ      
ถึงผูรั้บสารจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึนอยู่กับวิธีการ และเทคนิคของผูส่้งข่าวสาร  
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  กระบวนการตดิต่อสือสาร ประกอบด้วย 
   1) ผูส่้งสาร (sender) หมายถึง ผูพ้ดู ผูเ้ขียน ผูแ้สดงมีข่าวสาร ความคิดเห็น หรือ
ความหมายทีตอ้งการส่งไป การใส่รหสั (encoding) ผูส่้งพยายามเรียบเรียงความคิดนนั ๆ 
ออกมาเป็นคาํพดู สัญลกัษณ์ การแสดง ซึงการใส่รหสัเป็นสิงทีจาํเป็น เพราะข่าวสารจะ
ส่งผา่นไปถึงผูอื้นไดด้ว้ยการมีสือ ถา้ผูส่้งสารใชสื้อไดถู้กตอ้ง และง่ายกจ็ะสะดวกต่อ 
ผูรั้บสาร 
  2) ข่าวสาร (massage) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
                  2.1) ข่าวสารทีเป็นคาํพดู  
                  2.2) ข่าวสารโดยไม่ใชค้าํพดู ไดแ้ก่การใชส้ญัลกัษณ์เป็นสือ  
  3) ช่องทางการสือสาร (channel) เป็นการถ่ายทอดจากบุคคลหนึงไปยงับุคคล
หนึง ซึงการติดต่อสือสารจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนนั ตอ้งมีช่องทางการ
สือสารทีเหมาะสมกบัข่าวสารทีส่งไป  
  4) ผูรั้บ (receiver) ผูรั้บข่าวสารไดดี้ ตอ้งสอดคลอ้งกบัสือ ถา้สือดว้ยคาํพดู ผูรั้บ
ตอ้งเป็นผูฟั้งทีดี ถา้สือดว้ยการเขียน ผูรั้บตอ้งอ่านและจบัใจความใหไ้ด ้ 
  5) การถอดรหสั (decoding) เป็นกระบวนการตีความหมายของผูรั้บ ซึงมีผล 
ขึนกบัประสบการณ์ และการประเมินผลของผูรั้บ  
  6) สิงรบกวน (noise) เป็นสิงทีจะทาํใหก้ารส่งสารเกิดความผิดพลาด เขา้ใจผดิ 
และตีความหมายผดิไป อาจหมายถึงอุปสรรคต่าง ๆ เช่น ความไม่ตงัใจฟัง สือทีขาด
ประสิทธิภาพ เสียงไม่ชดัเจน ฯลฯ ซึงมกัจะเกิดขึนในช่วงของการใส่รหสั และถอดรหสั 
  7) ขอ้มูลป้อนกลบั (feedback) เป็นการกลบัของกระบวนการติดต่อสือสาร        
ถึงความรู้สึกของผูรั้บสาร และผูรั้บสารจะกลายเป็นผูส่้งสาร ตามกระบวนการเช่นเดิม
ต่อไป ( วรัิช ลภิรัตนกลุ. (2553). การประชาสัมพันธ์. (พิมพ์ครังที 10) . กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั) 
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กระบวนการติดต่อสือสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี2     องค์ประกอบพนืฐานของการสือสาร 
 

11. การเลอืกใช้สือเพอืการประชาสัมพนัธ์  

  เนืองจากสิงทีใช้ในการประชาสัมพันธ์มีอยู่มากมายหลายชนิดด้วยกัน 
ฉะนันผู ้ทีจะตัดสินใจเลือกสืออะไรมาใช้จะต้องพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน 
ว่าจะเหมาะสมและช่วยให้บรรลุเป้าหมายหรือไม่ การพิจารณาเลือกสือมาใช้
นันควรจะคาํนึงถึงลักษณะของสือทีแตกต่างกัน ดังนี  
  11.1) ด้านเนือที – เวลา (Space – Time)    
  11.2) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป้าหมาย (Audience'sarticipation)       
  11.3) ด้านความเร็ว (Speed)  
  11.4) ด้านความคงทน  (Permanence)  
 

ผูส่้งข่าวสาร 
(sender) 

ข่าวสาร 
(massage) 

ช่องทาง 
(channel) 

ผูรั้บสาร 
(receiver) 

การถอดรหสั 
(decoding) 

สิงรบกวน 
(noise) 

ขอ้มูลป้อนกลบั 
(Feedback) 
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12. ความหมาย ประเภทและความสําคญัของสือประชาสัมพนัธ์ 

    สือประชาสัมพันธ์ หมายถึง หนทางหรือวิถีทางในการนําข่าวสาร            
ทีต้องการประชาสัมพันธ์จากผู ้ส่ งสาร  ไปยังผู ้รับสาร  ในปัจจุบันสือในการ
ประชาสัมพนัธ์มีหลายรูปแบบและหลากหลาย ทงันีเป็นผลเนืองมาจากการพฒันาดา้น
เทคโนโลยีของโลก แต่โดยลักษณะของสือทีใช้ในการประชาสัมพันธ์ แบ่งได้ 5 
ประเภท ดงันี  
 
 

    12.1 สือบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลทีทาํหน้าทีถ่ายทอดเรืองราวต่างๆ        
สู่บุคคลอืน ซึงถือว่าเป็นสือทีมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิง การโน้มน้าวจิตใจ 
เนืองจากการติดต่อกบัผูรั้บสารโดยตรง ส่วนใหญ่อาศยัการพูดในลกัษณะต่างๆ แต่สือ
บุคคลมีขอ้จาํกดั คือในกรณีทีเนือหาเป็นเรืองซบัซอ้น การพดูอยา่งเดียวอาจไม่สามารถ
สร้างความเขา้ใจในทนัที และเป็นสือทีไม่ถาวร ยากแก่การตรวจสอบอา้งอิง 

   
 ภาพท ี3    ตวัอย่างสือบุคคล 
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   12.2 สือมวลชน หมายถึง สือกลางทีนาํข่าวสาร สาร และเนือหาสาระทุกประเภท
ไปสู่มวลชน เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ และภาพยนตร์ข่าว รวมถึงนกัข่าว ดว้ย  
 

 
   

ภาพท ี4    ตวัอย่างสือมวลชน  
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   12.3 สือโสตทศัน์ หมายถึง สือทีผูรั้บสารสามารถรับไดท้งัภาพและเสียง 
แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ สือวสัดุ สืออุปกรณ์  เป็นสือทีผูรั้บสามารถรับได้ทงัภาพ    
หรือเสียง โดยปกติสือโสตทศัน์แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ส่วนทีเป็นสือวสัดุ และส่วนที
เป็นสืออุปกรณ์ โดยสือวสัดุอาจจะสามารถใช้ได้ด้วยตัวเองโดยตรง เช่น ภาพวาด 
แบบจําลอง หรือของตัวอย่าง หรืออาจต้องนําไปใช้ร่วมกับสืออุปกรณ์ เช่นเทป
บนัทึกเสียง เทปวีดีทศัน์ ฟิล์มภาพยนตร์ แผ่นดิสเก็ต แผ่นซีดีรอม เป็นตน้ ส่วนทีเป็น  
สืออุปกรณ์ไดแ้ก่ เครืองเล่นเทปบนัทึกเสียง เครืองเล่นวดีีทศัน์ เครืองฉายภาพยนตร์ และ
เครืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ โดยภาพรวมแลว้ สือโสตทศัน์มีขอ้ดีคือมีความน่าสนใจ   
เป็นสือทีคงทนถาวร นาํมาใชไ้ดบ่้อยครัง และสามารถคดัลอกเพือนาํไปใชที้อืนไดง่้าย 
แต่มีขอ้จาํกดัคือตอ้งใชอุ้ปกรณ์ซึงบางประเภทมีราคาแพง และตอ้งมีความรู้ในการใช ้
และจาํเป็นตอ้งใชไ้ฟฟ้าหรือแบตเตอรี เป็นแหล่งพลงังาน 

 
 
 

ภาพท ี5    ตวัอย่างสือโสตทศัน์ 
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   12.4 สือกิจกรรม หมายถึง การจดักิจกรรมทีสือความรู้สึก นึกคิด อารมณ์ และ
เรืองราวข่าวสารส่งผ่านไปยงักลุ่มเป้าหมาย เช่น การจดัประชุม การแถลงข่าวให้เหมาะสมกบั
โอกาส 

 
 

ภาพท ี6    ตวัอย่างสือกจิกรรม 
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   12.5 สือโซเชียลมีเดีย คาํวา่ “Social”หมายถึง สังคม ซึงในทีนีจะหมายถึง
สงัคมออนไลน์ ซึงมีขนาดใหม่มากในปัจจุบนั คาํวา่ “Media”หมายถึง สือซึงกคื็อ เนือหา 
เรืองราว บทความ วดีีโอ เพลง รูปภาพ เป็นตน้ ดงันนัคาํวา่ Social Media จึงหมายถึง สือ
สังคมออนไลน์ทีมีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง  โดยผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต พดูง่ายๆ กคื็อเวบ็ไซตที์บุคคลบนโลกนีสามารถมีปฏิสมัพนัธ์ 
โตต้อบกนัได ้5 โซเชียลทีเล่นกนัมากทีสุด มีดงันี 
      1) Facebook  
      2) Line 
      3) Twitter  
      4) Youtube 
     5)  Instagram 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที  7  ตัวอย่างสือโซเชียล  
 



29 

  12.6 สือสิงพิมพ์ หมายถึง สือทีหน่วยงานเป็นผูผ้ลิต และเผยแพร่ไป       
สู่กลุ่มเป้าหมายดว้ยวตัถุประสงคใ์นการผลิตและรูปแบบของสิงพิมพที์ต่างกนัออกไป 
เช่น แผน่ปลิว แผน่พบั วารสาร จดหมายข่าว เอกสารเผยแพร่ รายงานประจาํปี และโปสเตอร์ เป็น
ตน้  

 

ภาพท ี8    ตวัอย่างสือสิงพมิพ์ 

13. สือสิงพมิพ์ในงานประชาสัมพนัธ์ 

   สือสิงพิมพ ์หมายถึง สือทีหน่วยงานเป็นผูผ้ลิต และเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
ดว้ยวตัถุประสงคใ์นการผลิตและรูปแบบของสิงพิมพที์ต่างกนัออกไป เช่น แผน่ปลิว 
แผน่พบั วารสาร จดหมายข่าว เอกสารเผยแพร่ รายงานประจาํปี และโปสเตอร์ เป็นตน้ 
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   สือสิงพมิพ์ (Print Media) 
  สือสิงพิมพที์ใชใ้นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ มีลกัษณะต่าง ๆ ดงันี 

   (1) วารสาร (Journal) จดัทาํเพือผูอ่้านเฉพาะกลุ่ม อาจเป็นภายในหรือ
ภายนอกองคก์รกไ็ด ้จดัทาํเป็นรูปเล่ม มีระยะเวลาออกทีแน่นอน และมีความต่อเนือง 

   (2) หนงัสือรายงานประจาํปี มกัจดัทาํเป็นรูปเล่ม และมีขนาดต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม มีเรืองราวสาํคญัและน่าสนใจขององคก์ร เรียกวา่ Annual Report 

   (3) หนงัสือรายงานประจาํงวด (Imperium Report) ทาํเป็นรูปเล่มคลา้ย
กบัหนงัสือรายงานประจาํปี โดยออกเป็นงวด ๆ เช่น ๓ เดือน หรือ ๖ เดือนต่อครัง        
เพือรายงานผลการดาํเนินงานขององคก์รประจาํงวด หรือรายงานผลโครงการทีได้
ดาํเนินการไปแลว้ 

   (4) โปสเตอร์ เป็นสือทีใชเ้พือดึงดูดความสนใจของประชาชนทีมีความ
เด่นและสะดุดตา จดัทาํดว้ยสีสนัสวยงาม มีภาพและตวัอกัษรชดัเจน อ่านง่ายแมอ้ยูไ่กล
(วรัิช ลภิรัตนกลุ.(2546).การประชาสัมพันธ์.กรุงเทพ.โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ,4-5  

14. การเลอืกใช้สือสิงพมิพ์มาใช้ในกระบวนการประชาสัมพนัธ์  
  โปสเตอร์ (poster)คือภาพขนาดใหญ่ทีพิมพบ์นกระดาษ ออกแบบเพือใชติ้ดหรือ
แขวนบนผนงัหรือกาํแพง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ ์หรือภาพเขียน หรืออาจจะเป็น
อย่างใดอย่างหนึงโดยเฉพาะ จุดประสงค์ ก็เพือ ทาํให้เตะตาผูดู้ และสือสารข้อมูล 
โปสเตอร์อาจจะใชส้อยไดห้ลายประการ แต่ส่วนใหญ่มกัจะใชใ้นการเผยแพร่ เพือการ
ประชาสมัพนัธ์ 
  องคป์ระกอบของภาพโปสเตอร์โฆษณาและแผน่พบั   

(1) รูปภาพ(Picture)   

(2) พาดหวั (Headline)   
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(3) พาดหวัรอง (Sub headline)   

  (4)ขอ้ความบอกรายละเอียด (Body text)  

(5) ขอ้ความพิสูจน์กล่าวอา้ง (Proof)  

  (6) ขอ้ความปิดทา้ย (Closing)  

(7) ผูพิ้มพแ์ละโฆษณา (Publishers)  

  โปสเตอร์ (Poster) เป็นสือสิงพิมพที์มีบทบาทต่อการประชาสัมพนัธ์มากสือหนึง 
ทงันีเพราะโปสเตอร์เป็นสือทีสามารถเผยแพร่ไดส้ะดวกกวา้งขวาง สามารถเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายไดทุ้กพืนที สือสารกบัผูบ้ริโภคไดทุ้กเพศ ทุกวยั ทุกระดบัการศึกษา          
มีความยดืหยุน่ในตวัของสือเป็นอยา่งดี 

        โปสเตอร์นํามาใช้ในการประชาสัมพนัธ์ โดยมีจุดประสงค์เพือบอกกล่าว 
เผยแพร่ ใหผู้ดู้มีความรู้ความเขา้ใจ และปฏิบติัตาม ไม่เนน้ในการส่งเสริมการขายสินคา้ 
ของผูจ้ดัทาํ แต่จะเนน้หนกัไปการสร้างภาพพจน์ขององคก์ร ให้เป็นทียอมรับ เกิดความ
ฝังใจ เชือถือ ศรัทธา นอกจากนี ยงัมีการใชเ้พือยาํเตือนใจกลุ่มประชาชนเป้าหมาย ดว้ย  
 

  14.1 วตัถุประสงค์ของการใช้โปสเตอร์เพอืการประชาสัมพนัธ์ 
   (1) เพือบอกกล่าวหรือใหค้าํแนะนาํ  เกียวกบัเรืองใดเรืองหนึง  
   (2) เพือเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทีองคก์รจดัขึน  
   (3) เพือโนม้นา้วใจ กลุ่มเป้าหมายใหเ้ห็นคลอ้ยตาม  
   (4) เพือปลุกเร้า  ใหก้ลุ่มเป้าหมาย ตระหนกัถึงประเดน็ใดประเดน็หนึง  
   (5) เพือยาํเตือน  กลุ่มเป้าหมาย ใหร้ะลึกถึงเรืองใดเรืองหนึง  
   (6) เพือสร้างความจดจาํ ใหเ้กิดขึน  
   (7) เพือใหค้วามรู้ ในสาระอนัเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย ไดใ้ชเ้ป็น
แนวปฏิบติั 
 
 



32 

 14.2 ประเภทของโปสเตอร์เพอืการประชาสัมพนัธ์  
   โปสเตอร์เพือการประชาสมัพนัธ์สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่  ๆไดด้งันีคือ  
   เพือขอความสนับสนุนเป็นการจัดทํา เพือชักชวนให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายสนบัสนุน เห็นดว้ย ให้ความร่วมมือกบัองคก์รในความคิด เรืองราว และ
ประเดน็ต่างๆ  
   เผยแพร่ข่าวสารเกียวกบันโยบาย หรือกิจกรรมขององคก์ร เพือเป็นการ
สร้างภาพพจน์ทีดีให้เกิดขึนกบัองคก์ร โดยหวงัให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดท้ราบถึง 
ผลงาน บทบาท ความสาํคญั และความรับผดิชอบขององคก์รทีมีต่อสงัคม  
   เพือส่งเสริมสังคมอนัเป็นการมุ่งเน้นทีจะให้ความคิดอนัเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม เพือให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันด้วยดีมีความสุข และมีความเป็นอยู่ดีขึน       
ซึงองคก์รผูจ้ดัทาํจะได ้ ประโยชน์ทางออ้มจากการประชาสัมพนัธ์นีคือ ทาํใหป้ระชาชน
กลุ่มเป้าหมาย เกิดทศันคติทีดีต่อองคก์รวา่มีความรับผิดชอบ และสนใจความเป็นไปของ
สงัคม ซึงจะนาํมาซึงความศรัทธาจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทีสุด  

  14.3 องค์ประกอบของโปสเตอร์ มีดงันี 
  รูปภาพ(Photo) มีบทบาทและความสาํคญัของการสือความหมายดว้ยภาพมาก ซึงสามารถ
จาํแนกขอ้เด่นไดด้งันี สะดุดตา,น่าสนใจ,สือความหมายประทบัใจ 

  พาดหัวหรือหัวเรือง(Headline)เป็นสิงทีสําคญัของโปสเตอร์ เพราะช่วยดึงดูด
ความสนใจ หรือติดตามดูรายละเอียดอืนๆของข้อความในโปสเตอร์ พาดหัวหรือ        
หวัเรือง อาจแสดงดว้ยภาพ ขอ้ความ หรือทงัภาพและขอ้ความก็ได ้แต่ส่วนมาก จะใช้
ขอ้ความทีมีขนาดใหญ่ กว่าขอ้ความอืน ถา้ขอ้ความมีความยาวมาก อาจจะแบ่งเป็น       
หวัเรืองรอง (Subheadline) 
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 พาดหัวของโปสเตอร์มีลกัษณะ ดงันี  
    1) มีขอ้ความสนั กะทดัรัด ไดใ้จความ สือความหมายไดเ้ร็ว  

2) มีความกระจ่าง สามารถดึงดูดความสนใจของผูที้คาดวา่จะเป็น 
กลุ่มเป้าหมายได ้ 
   3)  มีความเหมาะเจาะตอบสนองความต้องการของผูที้คาดว่าจะเป็น
กลุ่มเป้าหมายได ้ 
   4) มีความน่าสนใจ เพือเรียกร้องใหผู้ที้คาดวา่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายสนใจ 
โดยใชห้ลกัการทางจิตวทิยา และการใชภ้าษา  
   5) มีเพียงแนวคิดเดียวในโปสเตอร์แต่ละแผน่  
   6) มีความน่าเชือถือ คือขอ้ความทีกล่าวอา้ง ตอ้งมีนาํหนกั น่าเชือถือ 
 พาดหัวรอง(SubHeadline)นิยมใช้ตัวอักษรทีมีขนาดใหญ่รองจากพาดหัว         
ทาํหน้าทีในการเชือมโยงพาดหัว ไปยงัเนือเรืองในโปสเตอร์ใช้ในกรณีทีพาดหัว         
ไม่สามารถจะให้รายละเอียดไดเ้พียงพอ จึงจาํเป็นทีจะตอ้งมีการขยายความให้กระจ่าง
ขึน 

   ขอ้ความ (Body Copy) คือส่วนทีเป็นเนือหารายละเอียดเพิมเติมจากพาดหวัของ
โปสเตอร์ฉบับนันๆข้อความจะสนับสนุนเนือหาของโปสเตอร์โดยส่วนรวม                        
มีการคดัเลือกอยา่งชดัเจนไม่คลุมเครือ หรือเขา้ใจไปไดห้ลายทาง และใชข้อ้ความทีสัน
กะทดัรัด อกัษรชดัเจน อ่านง่าย เขา้ใจไดท้นัที ตอบสนองความตอ้งการใคร่รู้ของผูอ่้าน 
และมองเห็นไดแ้ต่ไกล 

  ภาพประกอบ (illustration) คือส่วนทีจะมาเสริมหรือขยายพาดหวั ตลอดจนสร้าง
ความเขา้ใจเพิมขึนจากขอ้ความ ช่วยสร้างหรือดึงดูดความสนใจและภาพทีนํามาใช ้     
ควรเป็นภาพทีดูง่าย สามารถเขา้ใจไดท้นัที เนน้จุดสนใจในภาพเพียงจุดเดียว และมองเห็น
ไดใ้นระยะไกล สามารถสือความคิดสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งแจ่มชดั รวมทงัสามารถสร้าง  

ความจดจาํใหแ้ก่ผูรั้บไดด้ว้ย   
  ส่วนลงทา้ย (Ending) ชือหรือสญัลกัษณ์ขององคก์ารผูเ้ผยแพร่ (Identification) /
สถานทีตงัหรือสถานทีติดต่อขององคก์รผูผ้ลิต/คาํขวญั หรือ สโลแกน (Slogan) 
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ภาพท ี9   องค์ประกอบโปสเตอร์ 
 

    14.4 ข้อดขีองการใช้โปสเตอร์เพอืการประชาสัมพนัธ์  
    (1) สามารถกาํหนดสถานที ของการเผยแพร่ไดอ้ยา่งแน่นอน  

    (2)สามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนได้ง่ายโดยเฉพาะ
อยา่งยงิถา้มีสีสนัสวยงาม มีขนาดใหญ่ ตงัอยูใ่นทาํเลทีเด่นและสะดุดตา  

    (3) ช่วยยาํเตือนความคิดเห็นบางอยา่งแก่ประชาชนเป้าหมาย  

    (4) มีราคาถูก  

    (5) ผลิตไดง่้าย  

    (6) เผยแพร่ไดง่้าย โดยติดไดท้วัไป และโอกาสทีจะใชมี้มาก  
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   14.5 หลกัเกณฑ์และข้อเสนอแนะในดกีารทาํโปสเตอร์เพอืการ นําเสนอ    
ทมีีประสิทธิผล 
    โปสเตอร์เป็นเครืองมือสือความทางสายตา เพือนาํเสนอขอ้มูล
ไม่ใช่เป็นการแสดงรูปภาพแต่เพียงอยา่งเดียว หลกัการนาํเสนอดว้ยโปสเตอร์ 

    (1) ใหโ้ปสเตอร์พดูแทนเรา 
(2) แต่ไม่ไดห้มายความวา่เราหายตวัไปได ้
(3)โปสเตอร์ทีดีจะช่วยเริมตน้การสนทนาแลกเปลียน 
(4) สือประเดน็สาํคญัของเราใหผู้ช้มรับทราบ 
(5) ใชห้ลกัการผลิตเช่นเดียวกบั PowerPoint ได ้

   14.6 การแบ่งประเภทของโปสเตอร์สามารถแบ่งเป็นประเภทได้ดงันี 

              (1) โปสเตอร์นอกสถานที ไดแ้ก่โปสเตอร์ขนาดใหญ่เรียกวา่
บิลบอร์ด(billboard) 

     (2) โปสเตอร์ประเภทเคลือนที ไดแ้ก่โปสเตอร์ติดตามขา้งรถเมล์
(bus-side),โปสเตอร์ติดบริเวณทีสาธารณะทวัไป  

     (3) โปสเตอร์ติดภายใน ไดแ้ก่ โปสเตอร์ติดตามสาํนกังานหรือ
หา้งสรรพสินคา้  

    (4)โปสเตอร์ประเภท 3 มิติ  เป็นลกัษณะสือผสม อาจนาํคนเขา้มา
ผสม  เน้นสือ  เพือสาธารณะโดยตรง  หรือบิลบอร์ดทีมีส่วนยืนออกมา   (มนูญ              
ไชยสมบูรณ์.ความหมายของโปสเตอร์.,จาก https://www.gotoknow.org/posts/193335 ) 

 15. หลกัการใช้สีกบัสือสิงพมิพ์ 
 1) การใช้สีกลมกลืน  สาํหรับการใชสี้ในการออกแบบเพือให้เกิดความกลมกลืน 
ก็คือ การพิจารณาความสัมพันธ์ของสีต่างๆ ทีจะเลือกนํามาใช้ว่ามีความสัมพันธ์
ใกลเ้คียงกนัโดยไม่มีใดโดดเด่นแยกจากสีอืนๆ การใชสี้กลมกลืนมีหลายวธีิ ดงันี   
   1.1 การใชสี้สันเดียว (monochromatic scheme) เป็นการใชสี้แทพี้ยง        
สีเดียวในการออกแบบ หลกัการนีเป็นพืนฐานทีง่ายทีสุดในการสร้างความกลมกลืน    
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   1.2 การใชสี้ใกลเ้คียงกนั(analogous scheme)เป็นการสร้างความ
กลมกลืนโดยเลือกใชสี้ทีคลา้ยคลึง หรือใกลเ้คียงกนั การเลือกสีใกลเ้คียงกนัอาจเลือก
จากสีทีอยู่ เรียงติดกนัในวงลอ้สี ซึงสีทีเรียงติดกนัเป็นสีใกลเ้คียงกนั เช่น สีเหลืองส้ม 
สีเหลือง และสีเหลืองเขียว   
    1.3 การใชสี้วรรณะเดียวกนั(tone harmony scheme)ในวงลอ้สีจะสามารถ
แบ่งสีไดเ้ป็น 2 วรรณะ คือ  
    (1) วรรณะร้อน (warm tone) ซึงเป็นสีทีมีสีเนน้หนกัไปทางสีแดง 
ไดแ้ก่สีม่วงแดง สีแดง สีส้มแดง สีส้ม สีส้ม เหลือง  
    (2) วรรณะเยน็ (cool tone) ซึงเป็นสีทีมีสีเนน้หนกัไปทางสีนาํเงิน 
ไดแ้ก่ สีเขียวอ่อน สีเขียว สีเขียวนาํเงิน สีน้าเงิน สีน้าเงินม่วง  ส่วนสีเหลืองและสีม่วง
เป็นสีกลางทีจะอยูไ่ดท้งัสองวรรณะ  
  2) การใช้สีแตกต่าง  การใชสี้แตกต่างเป็นการใชสี้สันต่างกนัเพือให้ตดักนั ทาํให้
งานออกแบบน น่าสนใจตืนเตน้ ความแรงของการตดักนัจะขึนกบัความแตกต่างของ        
สีทีเลือกใชก้ารทาํใหสี้แตกต่างสามารถทาํใหไ้ดห้ลายวธีิดงันี   
   2.1 การใชสี้คู่ตรงขา้ม (complementary contrast) สีคู่ตรงขา้มเป็นสีทีอยู ่
ตรงขา้มกนัในวงลอ้สี เช่น สี เขียวเป็นสีคู่ตรงขา้มกบัสีแดง สีทีตรงขา้มกนัมาอยูด่ว้ยกนั
จะให้ความรู้สึกตืนเตน้เร้าใจ สีคู่ตรงขา้มทีเป็นสีปฐม ภูมิกบัสีทุติยภูมิจะตดักนัรุนแรง
กว่าสีคู่ตรงขา้มทีเป็นสีตติยภูมิ เช่น สีแดงกบัสีเขียวจะตดักนัรุนแรงกว่าสีส้ม แดงกบั       
สีเขียวนา้เงิน สาํหรับสีทีอยูใ่นทิศทางตรงกนัขา้มในวงลอ้สี มี 6 คู่ ไดแ้ก่   

สีเหลือง  ตรงกนัขา้มกบั  สีม่วง    
สีแดง  ตรงกนัขา้มกบั  สีเขียว    
สีนาํเงิน  ตรงกนัขา้มกบั  สีส้ม    
สีเขียวเหลือง ตรงกนัขา้มกบั  สีม่วงแดง    
สีส้มเหลือง ตรงกนัขา้มกบั  สีม่วงนาํเงิน    
สีส้มแดง ตรงกนัขา้มกบั  สีเขียวนาํเงิน   
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   2.2  การใชใ้กลเ้คียงสีคู่ตรงขา้ม (near or split complementary contrast)   
ถา้การใชสี้ตรงขา้มเพือให ้เกิดความแตกต่างนนัจะให้ความรู้สึกทีขดัแยง้กนัเกินไป อาจ
เลียงมาใชสี้ทีอยู่ใกลเ้คียงกบัสีคู่ตรงขา้มซึงอาจจะ ให้ผลเป็นทีน่าพอใจขึน เช่น สีม่วง
เป็นสีคู่ตรงขา้มกับสีเหลือง อาจจะเลือกใช้สีนาํเงินม่วงหรือแดงมาใช้คู่กับ สีเหลือง
เพือใหดู้แตกต่างกนัแทนสีม่วงได ้ 
    2.3 การใชสี้สวา่งสีต่างกนั (value contrast) สีทีมีความสวา่งสีทีใกลเ้คียง
กนัมาอยูใ่กลก้นั จะทาํให้มองดู แลว้รวมตวักนัในการรับรู้สีเป็นกลุ่มเดียวกนั แต่ถา้เป็น
สีทีมีความสวา่งสีต่างกนัมาอยู ่ใกลสี้ของภาพทีมองเห็น จะผิดเพียนไปจากความเป็นจริง 
ทงันีขึนอยูก่บัอิทธิพลของความสวา่งสีทีอยูข่า้งเคียง 
    2.4 การใชสี้ทีมีวรรณะต่างกนั(tone contrast)เป็นการใชสี้ทงัสองวรรณะ
เขา้ดว้ยกนัในภาพ สีทีอยูใ่น วรรณะต่างกนั เช่น สีแดง เป็นสีวรรณะร้อน และสีนาํเงิน
เป็นสีทีวรรณะเยน็ เมือนาํมาใชด้ว้ยกนัจะรู้สึกตดักนั โดยทวัไปสีวรรณะร้อนเป็นสีทีให้
ความรู้สึกทีตืนเตน้ เร้าใจ ใกลแ้ละหนัก มกัใชเ้ป็นส่วนของภาพทีตอ้งการเน้น ขณะที    
สีวรรณะเยน็เป็นสีให้ความรู้สึกทีผ่อนคลาย สงบ ไกล และเบา มกัจะใชเ้ป็นส่วนของ   
พืนหลงั  

 
ภาพท ี10    การใช้สี 
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 3) การใช้สีสมดุล    
  การใชสี้ให้เกิดความสมดุลในสายตา อาจทาํไดอ้ยา่งง่ายๆ โดยการแบ่งพืนทีเป็น 
2 ส่วน คือ ซ้าย-ขวา หรือบน-ล่าง เมือใช้สีใดในดา้นหนึง ก็ให้ใช้สีนันในอีกดา้นตรง
ขา้มกนัดว้ย การใชสี้ทีใหม้องดูแลว้สมดุลยงัมี หลายวธีิดงันี   
   3.1 การใชสี้สามเส้า (triad balance) สีสามเส้า หมายถึง สี 3 สีซึงอยูใ่น     
วงลอ้สีโดยมีตาํแหน่งห่างกนั เท่ าๆ กนั ในการออกแบบวิธีนี ตอ้งใชสี้ 3 สีอยู่ดว้ยกนั         
สีสามเส้าในวงลอ้สีจะให้กลุ่มสีทีสมดุลทีสุด เช่น กลุ่มสีแดง สีนําเงิน และสีเหลือง      
หรือกลุ่มสีส้มแดง สีเหลืองเขียว และสีม่วงนาํเงิน สีแต่ละสีในกลุ่มจะมีความเด่น เท่าๆ 
กนัจึงทาํให้ดูแลส้มดุล อย่างไรก็ตามควรเลือกให้สีใดสีหนึงเป็นสีโดดเด่นซึงตอ้งการ
เนน้ และลดความ แรงของอีกสองสี ดว้ยการลดความอิมตวัหรือความสวา่งสีลง   
   3.2 การใชป้ริมาณพืนทีสมดุลกบัความสว่างสี (quantization balance)     
ในการใชสี้ตงัแต่ 2 สีขึนไป สัดส่วนปริมาณพืนทีของสีทีใชก้บัความสวา่งสีของสีนนัจะ
มีผลต่อความสมดุลในการมองเห็น คือ สีทีมีความ สว่างสูงกว่าจะตอ้งมีปริมาณพืนที
นอ้ยกวา่สีทีมีความสวา่งตาํกว่า เพือให้ดูว่ามีพืนทีสมดุล เช่นสีเหลืองมีความ สวา่งสีสูง
กวา่สีนาํเงินประมาณ 3 เท่า เมือนาํสองสีนีมาใชใ้ห้เกิดความสมดุลแลว้ควรใชพื้นทีของ
สีเหลืองให้ น้อยกว่าสีนาํเงินประมาณ 3 เท่า สําหรับสีแดงกบัสีเขียว เป็นสีทีให้ความ
สว่างประมาณเท่าๆ  กัน  เมือนําสองสีมาใช้ให้เกิดสมดุล  พืนทีของสีแดงก็ควร               
จะประมาณเท่าๆ กบัของสีเขียว  
  4) หลกัการใช้สีสือความรู้สึก   
  ตามบุคคลแต่ละคนอาจแสดงความรู้สึกต่อสีเดียวกนัออกมาแตกต่างกนัได ้ทงันี 
ขึนอยูก่บัการเรียนรู้ ประสบการณ์ แต่โดยทวัไปสีทีจดัอยูใ่นวรรณะร้อน จะใหค้วามรู้สึก
มีชีวิตชีวา ตืนเตน้เร้าใจ และสีทีจดัอยู่ใน วรรณะเยน็ จะให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สงบ 
ยิงกว่านนั สีแต่ละสียงัมีลกัษณะเฉพาะตวัทีมีการนาํมาใชใ้นลกัษณะ ต่างๆ กนัไดม้าก 
ดงัตวัอยา่งต่อไปนี 
     1.1 สีแดง เป็นสีทีมีความร้อนแรงมากทีสุด มองเห็นไดรวดเร็วทีสุด       
จึงมกัเลือกให้เป็นสีทีใช้สําหรับ ดึงดูดความสนใจมากทีสุดสีหนึง สีแดงเป็นสีทีให้
ความรู้สึกของการมีพละกาํลงัความกา้วร้าว รุนแรง รวดเร็ว และปราดเปรียว จึงนิยมใช้
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เป็นสีสาํหรับรถยนตส์ปอร์ต เสือทีมสาํหรับนกักีฬา นอกจากนนั สีแดงยงัเป็นสีทีแทน 
ความรู้สึกรักชาติ ความเป็นชาตินิยม จึงมกัจะพบวา่สีแดงเป็นสีประจาํชาติของหลายชาติ 
และสีแดงยงัใช้เป็นสัญลกัษณ์ของความรัก ตลอดจนอารมณ์ต่างๆ ทีเกียวกับความ         
เร่าร้อน ความขดัแยง้ ทะเลาะววิาทและอนัตราย เป็นตน้  
    1.2 สีนาํเงิน เป็นสีทีมีความสว่างสีตาํ ให้ความรู้สึกเยือกเยน็ เงียบสงบ 
ความรับผิดชอบ ความจริงใจ สีนาํเงินเขม้ มกัเป็นสีทีนักบริหารชันสูงเลือกใช้เป็นสี    
ของรถ เครืองแต่งกาย สาํหรับสีนาํเงินอ่อน หรือสีฟ้า มกัทาํใหนึ้กถึงความสะอาด ความ
เยน็และผอ่นคลาย มกัใชเ้ป็นสีพืนหลงับรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑที์ใหค้วามรู้สึกเยน็ และ
ความชุ่มชืน เช่น ลูกอมทีมีเมนทอลผสม เป็นตน้   
   1.3  สีเหลือง เป็นสีทีมีความสว่างสีสูง สีเหลืองทีสดใสเป็นสัญลกัษณ์
ของดวงอาทิตยใ์ห้ความรู้สึก อบอุ่น ความสนุกสนานร่าเริง ความใหม่  ความทนัสมยั 
สุขภาพทีดี แต่ถ้าเป็นสีเหลืองหม่น จะให้ความรู้สึกถึง ความขีขลาด ความอ่อนแอ 
โรคภยัไขเ้จบ็   
   1.4  สีเขียว เป็นสีทีให้ความรู้สึกใกลเ้คียงกบัสีนาํเงิน คือ รู้สึกผ่อนคลาย 
สงบ แต่ใหค้วามรู้สึกสดชืน ความมีชีวิตชีวา การเติบโต ความเป็นธรรมชาติ นิยมใชเ้ป็น
สีสาํหรับสินคา้ทีปลอดสารเคมี หรือการอนุรักษ ์สิงแวดลอ้ม   
   1.5  สีม่วง  เป็นสีทีเกิดจากสีแดงผสมกับสีนําเงิน จึงรวมคุณลกัษณะ    
ของทงัสองสีเขา้ดว้ยกนั คือความมี อาํนาจของสีแดง และความมีคุณธรรม รับผิดชอบ
ของสีนาํเงิน สีม่วงมกัจะใหค้วามรู้สึกยงิใหญ่ ความหรูหราโอ่อ่า และความประทบัใจ   
   1 .6   สีขาว  เ ป็นสีทีมีความสว่างสี สูงสุด  ให้ความรู้ สึกโปร่งเบา 
ละเอียดอ่อน บริสุทธิ ความดีงาม ความมี คุณธรรม การใชธ้งขาว หมายถึง การยอมแพ้
สงบศึก ในบางประเทศใชสี้ขาวแสดงถึงความเศร้าโศก การพลดัพราก   
   1.7  สีดาํ เป็นสีทีมีความสว่างสีตาํทีสุด ให้ความรู้สึกหดหู่ เคร่งขรึม 
ลึกลบั น่ากลวัชวัร้าย ความเป็น อมตะ ในบางประเทศใชสี้ดาํแสดงถึงความเศร้าหมอง 
ความตาย  
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 5) หัวข้อการใช้สีกบัตวัอกัษร   
  การเลือกสีของตวัอกัษรและพืนหลงัใหเ้กิดความประจกัษภ์าพ หรือสามารถอ่าน
ไดง่้ายในระยะสายตา ของผูอ่้านมีหลกัเกณฑ์ในการกาํหนดสีเพือให้เกิดประจกัษภ์าพ 
ดงันี 
     1. เมือตอ้งการใช้สีมากกว่า 1 สี ควรเลือกใช้สีเขม้ทีสุดเป็นสีสําหรับ
ข้อความซึงต้องการเน้นหรือ  ต้องการให้ผู ้อ่านอ่านก่อน  ส่วนสีอืนๆจะใช้เป็น
ส่วนประกอบเพือสร้างอารมณ์ใหก้บัผูอ่้านเท่านนั   
   2. สีพืนหลงัของตวัอกัษรสีดาํ หรือเขม้ความเป็นสีอ่อนซึงมีความสว่าง       
สีสูง เพือให้อ่านข้อความได้ง่ายขึน ยิงถ้าใช้ตัวอักษรขนาดเล็กลงเท่าใด ยิงควรใช ้       
พืนหลงัเป็นสีอ่อนมากขึนเท่านัน หรืออาจใชว้ิธีเพิมความ สว่างสีให้กบัสีพืนดว้ยการ
กาํหนดเป็นพืนสกรีน   
   3. เมือตอ้งการกาํหนดตวัอกัษรให้เป็นสีอืนซึงไม่ใช่สีดาํไม่ควรกาํหนด   
สีตวัอกัษรเป็นสีอ่อน หรือสีทีมี ความสว่างสูง เช่น สีเหลืองพิมพ์บนกระดาษสีขาว         
จะทาํให้อ่านได้ยาก แต่ถ้าตวัอกัษรมีขนาดใหญ่อาจช่วยให้ สามารถอ่านได้ง่ายขึน        
เพือความแน่ใจ ควรกาํหนดสีให้กบัตวัอกัษรทีจะพิมพเ์ป็นขอ้ความสันๆ และตอ้งการ 
เนน้เท่านนั  

 6) หลกัการพจิารณาในการเลอืกใช้สี 
   การใช้สีในงานออกแบบสือสิงพิมพ์มีวตัถุประสงค์ทีจะทาํให้งานนัน      
มีความสวยงามน่าดูน่าชม หรือส่งเสริมให้เนือหาสาระทีนาํเสนอมีความสมบูรณ์มาก
ยิงขึน ซึงคนแต่ละวยัจะมีความสนใจกลุ่มสีทีแตกต่างกัน ดังนันก่อนจะวางโครงสี       
ในการทาํงานออกแบบ จึงควรพิจารณาเกียวกบัการใชสี้ในทางจิตวทิยาดว้ย ดงันี 
   1. ใช้สีสดใสสําหรับกระตุน้ให้เห็นเด่นชัด เพือการมองในระยะสันๆ 
เหมาะอยา่งยงิสาํหรับการทาํสือเพือการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
   2. พึงระลึกไวเ้สมอว่าการใช้สีมีวตัถุประสงค์ เพือตอ้งการเน้นให้เห็น
เด่นชัด มุ่งส่งเสริมให้เนือหาสาระมีความชดัเจนขึน ถูกตอ้งขึน บางครังการใช้สีของ     
นกัออกแบบ จะสามารถใชสี้ไดอ้ยา่งอิสระเพือความสวยงาม บางครังก็จาํเป็นตอ้งนึกถึง
หลกัความเป็นจริง และความถูกตอ้งเหมาะสมดว้ย 
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   3. การออกแบบงานพาณิชยศิ์ลป์ งานกราฟฟิคต่างๆอาจจะไม่จาํเป็นตอ้ง
ใชสี้เสมอไป ผูอ้อกแบบจึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมดว้ยวา่ควรใชอ้ยา่งไร เพียงใด 
การกาํหนดจะใชสี้เพิมขึนมา 1 สีนัน หมายความว่าจะตอ้งเพิมงบประมาณตามมาอีก
จาํนวนหนึงเสมอ 
   4. ควรใชสี้ใหเ้หมาะสมกบัวยัของผูบ้ริโภค 
   5. การใช้สีมากเกินไป ไม่เกิดผลดีกับงานออกแบบทีแท้จริง เพราะ          
สีในหลายๆสี อาจทาํใหล้ดความเด่นชดัของงานและเนือหารสาระทีตอ้งการนาํเสนอ 
   6. เมือใชสี้สด เขม้จดั คู่กบัสีอ่อนมากๆ จะทาํให้ดูชดัเจน และมีชีวิตชีวา
น่าสนใจ 
  7. การใช้สีพืนในงานออกแบบสิงพิมพ์ทีมีพืนทีมากๆไม่ทาํให้เกิดผล     
ในการเร้าใจเท่าทีควร จึงควรหลีกเลียง 
   8. ขอ้พิจารณาสําหรับการใช้สีบนตวัอกัษร ขอ้ความ คือจะตอ้งชดัเจน 
อ่านง่ายควรงดเวน้การใช้สีตรงกันข้ามในปริมาณทีเท่าๆกัน บนพืนทีเดียวกันหรือ
ใกลเ้คียง เพราะจะทาํให้ผูดู้ตอ้งเพ่งมองอยา่งมาก ทาํให้เกิดภาพซอ้นพร่ามวั โดยเฉพาะ
อย่างยิงส่วนทีเป็นเนือหาสาระ  เช่น  ตัวอักษรสีแดงบนพืนทีสีเขียวความเด่นชัด           
ของขอ้ความทีตอ้งการเนน้ดว้ยความต่างกนัของสี กจ็ะลดความเด่นชดัลงอีกดว้ย 
 สีมีความสําคญัอย่างมากต่องานออกแบบ โดยเฉพาะในงานออกแบบกราฟฟิค 
และสิงพิมพ ์เพราะ นอกจากจะทาํให้ภาพหรือสิงต่างๆ มีความสดใส สวยงาม น่าสนใจ
แลว้ ยงัมีบทบาทในการสือความหมายได ้อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมและมีคุณภาพอีกดว้ย   
การใชสี้นนัมีหลกัการตามหลกัการออกแบบสามารถทาํได ้3 วธีิ ไดแ้ก่ 
       1. การใชสี้กลมกลืน   
       2. การใชสี้แตกต่าง   
      3. การใชสี้สมดุล  
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  หลกัการใชสี้ในการออกแบบทางการพิมพน์อกจากเพือสือความหมายของงาน
พิมพแ์ลว้ อาจเป็นการใช ้สีเพือสือความรู้สึก เพือบอกขนาด เพือบอกระยะ และเพือบอก
ความเคลือนไหว และการเลือกใช้สีเพือการ ออกแบบทางการพิมพมี์ขอ้ควรคาํนึงถึง     
ในดา้นการรับรู้สึกทีผิดพลาด ปัญหาในการพิมพป์ระจกัษภ์าพ และ กลุ่มเป้าหมายเป็น
ส่วนสาํคญัในการพิจารณา เพือใหก้ารเลือกใชสี้ในงานพิมพมี์ความเหมาะสมสูงสุด 
(https://homegame9.wordpress.com/ทฤษฎีสี/) 

 



 
 

 
บทท ี3 

วธีิการศึกษา 
 

จากบทบาทภารกิจหลกัของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม
ในฐานะหน่วยง าน ทีดํา เ นินการใน “การสงวน  อนุ รักษ์  พัฒนา  และ ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เพือการใชป้ระโยชน์อย่างยงัยืน โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนและทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง มีส่วนร่วม” ดงันันการสงวน อนุรักษ ์
ฟืนฟู และพฒันาเพือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มเป็นหน่วยงานหลกัในการดาํเนินงาน         
ทงัในดา้นการบริหารจดัการ การใหค้วามรู้กบัประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการบูรณาการการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง จาํเป็นตอ้ง     
มีการประชาสมัพนัธ์ผลงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ตลอดจน
ข่าวสารความเคลือนไหวเกียวกับการดาํเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งต่อเนือง โดยการใชสื้อประชาสัมพนัธ์องคก์ร
ในรูปแบบต่างๆ ทีกาํหนดขึนอย่างเหมาะสม เพือให้เจ้าหน้าทีและบุคลากรภายใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม บุคคลภายนอก และประชาชนทวัไป    
รับรู้และเขา้ใจในภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม รวมถึง
ประโยชน์ของการอนุรักษฯ์ เพือทีจะสามารถนาํไปเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สู่ประชาชน 
ซึงจะส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากประชาชนในการให้ขอ้มูล        
ในเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการสงวน อนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม ใหมี้ความอุดมสมบูรณ์และยงัยนืต่อไป  
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  การศึกษาเรืองการผลิตสือเพือการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ภารกิจกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม จะตอ้งทราบถึงองคป์ระกอบของการผลิตโปสเตอร์
เพือการประชาสัมพนัธ์ เพือให้การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ถูกตอ้ง และ
รวดเร็ว โดยผูข้อประเมินไดว้างแผนการออกแบบโปสเตอร์ดาํเนินการศึกษาขนัตอน    
การดาํเนินงาน ดงันี   

รูปแบบการศึกษา 

 ในส่วนของผู ้ขอประ เ มินได้ดํา เ นินการจัดทําโปสเตอ ร์ เพื อ เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ภารกิจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ภารกิจผูบ้ริหาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เผยแพร่ผลการดาํเนินงานตามนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  ตลอดจน            
ผลการดาํเนินงานสําคญัของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม 
 

  โปสเตอร์ทีผูข้อประเมินดาํเนินการจดัทาํเพือเผยแพร่ ไดก้าํหนดขนาดมาตรฐาน
ไวที้ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร โดยเน้นการเผยแพร่ภายในหน่วยงานของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มเป็นหลกั ซึงเป็นโปสเตอร์ทีทาํการออกแบบ และ
ผลิตเอง  
 

  การจัดทําโปสเตอร์ของผู ้ขอประเมิน ได้วางแผนการออกแบบโปสเตอร์           
แต่ละแผ่น แต่ละชินงานทุกครัง โดยคาํนึงถึงวตัถุประสงคข์องเนือหาทีจะมาจดัทาํเป็น
โปสเตอร์ว่าในเรืองนันๆ มีความหมายหรือวตัถุประสงคใ์ด ในการเผยแพร่ เพือนาํมา
วิเคราะห์ก่อนกาํหนดเนือหาสาระ และภาพประกอบ ตลอดจน โทนของสีทีจะใชใ้นการ
จดัทาํโปสเตอร์นันๆ เพือให้โปสเตอร์มีความน่าสนใจ ดูแลว้เขา้ใจง่าย เป็นทีจดจาํง่าย 
และไม่ซับซ้อน การดําเนินการผลิตเพือการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ภารกิจกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  มีขนัตอนการดาํเนินการ ดงันี  
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เกบ็รวบรวมเป็น
ฐานขอ้มูล 

แผนผังการจัดผลิตโปสเตอร์ประชาสมัพันธ์ 
ภารกิจกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

(การออกแบบ)นาํภาพนิงและขอ้มูลมาจดัทาํ Artwork ในรูปแบบ
โปสเตอร์ บนโปรแกรมสาํเร็จรูป(Photoshop ,Illustrator) 

ตรวจสอบ/แกไ้ข 
เนือหาและภาพนิง 

ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง 

รับทราบภารกิจ

คดัเลือกภาพนิง ผลการดาํเนินงาน  
ภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

จดัพิมพ/์เผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ 

เรียบเรียงเขียนข่าว พิจารณาขอ้มูลตรงตามองคป์ระกอบ 5 W1H 

กาํหนดแนวคิดหลกัของฉบบัและกาํหนดเนือหาและแนวทางของโปสเตอร์ 
เพือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและวตัถุประสงคข์อง สป.ทส./ทส. 
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  กระบวนการผลิตสือเพือการประชาสัมพนัธ์ภารกิจ สํานักงานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม       
ในรูปแบบโปสเตอร์  มีขนัตอนการดาํเนินงาน ดงันี  

1. รับทราบภารกิจของผูบ้ริหาร กิจกรรมของหน่วยงาน เพือดาํเนินการหาขอ้มูล 
เนือหาสาระ หรือข่าว เพือนาํมาจดัทาํโปสเตอร์เผยแพร่ 
  2. กาํหนดแนวคิดหลกัของฉบบัและกาํหนดเนือหาและแนวทางของโปสเตอร์ 
เพือให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ  สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
อาจมีการกําหนดแนวทางหรือทิศทางของเนือหา (theme) ในแต่ละชินงานเพือให้
สอดคลอ้งหรือสะทอ้นความคิดของโปสเตอร์ชินนัน ต่อประเด็นทีอยู่ในกระแสความ
สนใจของสังคม หรือทีเป็นการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ภารกิจในเรืองเร่งด่วน เช่น การ
มอบเงินช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัทางภาคใต ้หรือการประชาสัมพนัธ์หมายเลขบญัชี 
เพือรับบริจาคเงิน เป็นตน้  
  3. คัดเลือกภาพ  ภาพเป็นส่วนทีมีความสําคัญทีสุดในการผลิตโปสเตอร์        
เพราะภาพนิง คือ ภาพทีไม่มีการเคลือนไหว ภาพนิงนบัว่ามีบทบาทต่อระบบงานผลิต
โปสเตอร์ มากกว่าขอ้ความหรือตวัอกัษร ทงันีเนืองจากภาพจะให้ผลในเชิงการเรียนรู้
หรือรับรู้ดว้ยการมองเห็นไดดี้กว่า นอกจากนียงัสามารถถ่ายทอดความหมายไดลึ้กซึง
มากกวา่ขอ้ความหรือตวัอกัษร 
  4. การเขียนข่าว (เนือหา) เรียบเรียง กลันกรองเป็นตวัอกัษรและลาํดับเรือง
ออกมาในทิศทางทีต้องการ  ข่ าว   คือ  การรายงานข้อ เท็จจ ริงของเหตุการณ์                      
ทีเกิดขึน ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลสําคญั ซึงเป็นเรืองราวทีน่าสนใจ คุณสมบติั
ของข่าว ข่าวทีดีนอกจากจะตอ้งพิจารณาในเรืองขององค์ประกอบของ ข่าวคือมี  5W 
1H ไดแ้ก่ Who What Where  When  Why และ How  เพืออธิบายวา่ ใคร ทาํอะไร          
ทีไหน  เมือใด อยา่งไร  ทาํไมจึงเกิดเหตุการณ์นนั ขึนและเหตุการณ์นนัเกิดขึนอยา่งไร
แลว้ ยงัตอ้งพิจารณาในเรืองของคุณภาพของข่าว คือความถูกตอ้งครบถว้น มีความสมดุล
และเป็นธรรม มีความเทียงตรง เขา้ใจง่าย กะทดัรัดและชดัเจน  
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การเขียนข่าวมีกระบวนการหลายแบบดงันี 
      (1) การเขียนเนือหาข่าวตามโครงสร้างแบบพีระมิดหัวกลบั 
ตอ้งการบอกแก่ผูฟั้งวา่ข่าวนนัอะไรสาํคญัทีสุดก่อน อะไรทีสาํคญัรองลงมาจะบอกผูฟั้ง
ทีหลงั  
      (2) การเขียนเนือหาข่าวตามโครงการสร้างแบบพีระมิดหวัตงั  
การเขียนเนือหาข่าวแบบนี  จะให้รายละเอียดของข้อมูลข่าวในลักษณะทีค่อยๆ           
เพิมความสาํคญัขึนเรือยๆ โดยประเดน็สาํคญัทีสุดของเรืองจะเปิดเผยใหรู้้ในตอนสุดทา้ย
ของเรือง คลา้ยๆ กบัการเขียนเรืองสนัหรือนวนิยาย  
     (3) การเขียนเนือข่าวตามโครงสร้างแบบผสม การเขียนเนือข่าว
ในลกัษณะนีอาจมีประเด็นสําคญัหรือ จุดทีมีความตืนเตน้เร้าใจมากกว่า 1 ประเด็น       
มกันิยมใช้ในกรณีทีเหตุการณ์นันดาํเนินไปอย่างต่อเนือง หรือเหตุการณ์ยงัไม่สินสุด 
การเขียนข่าวจึงอาจเริมต้นสรุปประเด็นเท่าทีทราบก่อนหน้านัน มาเขียนเป็นความ        
นาํข่าว ขณะทีเนือข่าวก็จะเป็นการอธิบายรายละเอียดขยายความนาํ จนกระทงัถึงจุดใด
จุดหนึง ซึงเป็นการหกัเหหรือเปลียนแปลงใหเ้กิดประเดน็สาํคญัอยา่งบต่อเนืองไปจนจบ
(สุรสิทธิ วทิยารัฐ. http://202.47.224.92/AboutUs/km04.html) 
   5. การออกแบบโปสเตอร์ เป็นส่วนทีสําคญัมากทีสุดในการผลิตโปสเตอร์ 
เพราะ การออกแบบโปสเตอร์ ทีทาํให้น่าดู น่าชม ผูอ้อกแบบเป็นผูก้าํหนดการใช้รูป 
background โดยตอ้งรวมรวบ และเรียงเรียบ ขอ้มูลต่างๆ และนาํมาออกแบบโปสเตอร์
เป็นตน้ฉบบั กาํหนดวางเนือหาให้มีระเบียบ สวยงาม เป็นสัดส่วน สบายตา น่าอ่าน 
ลาํดบัความสาํคญัของเรือง และเป็นแรงจูงใจและส่งเสริมการอ่าน 
  6. การตรวจแก้ คัดเลือก  หรือควบคุม  เนือหาและภาพทังหมด  ทีจะผลิต
โปสเตอร์ ทาํหนา้ทีอ่านและตรวจทานโปสเตอร์ที และจะตอ้งตรวจทานขอ้เขียนทุกคาํ 
ทุกตัวอักษรที ซึงจะต้องไม่ให้มีข้อผิดพลาดหรือให้เกิดข้อผิดพลาดให้น้อยทีสุด 
โดยเฉพาะการสะกดคาํทีถูกตอ้ง 
  7. ดาํเนินการจดัพิมพ์ โดยจะประกอบไปดว้ยเนือหาส่วนทีเป็นขอ้ความและ   
ส่วนทีเป็นภาพเขา้ดว้ยกนัโดยอาศยัหลกัความสวยงาม สมดุล อ่านเขา้ใจและติดตามได้
ง่าย 
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8. เผยแพร่ทางช่องทางสือสารต่างๆ ดงันี 
  8.1 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผ่านโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี10   การเผยแพร่โปสเตอร์ในลฟิท์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม 
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   8 .2  การนําโปสเตอร์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านอินเตอร์ เ น็ต               
โดยนาํเสนอผ่านแอปพลิเคชนัข่าวสารขอ้มูลภาครัฐ(G-NEWS) 

 

 

ภาพท ี11   การเผยแพร่โปสเตอร์ผ่านแอปพลิเคชันข่าวสารข้อมูลภาครัฐ(G-NEWS) 

   



  
บทท ี4 

ผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษาเรืองการผลิตสือเพือการประชาสัมพันธ์  ภารกิจกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ครังนี ปรากฏผลการดาํเนินงานและพบปัญหา         
ทีควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขเพือให้การผลิตโปสเตอร์เพือเผยแพร่ภารกิจ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม บรรลุสําเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อนัจะแบ่งไดเ้ป็นปัญหาทีเกิดกบัองคป์ระกอบ ทงั 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนตน้
ทาง ส่วนกลางทาง และส่วนปลายทาง ดงันี 

 
ผลการศึกษา 

  1. ส่วนต้นทาง คือ นโยบาย วตัถุประสงค ์การดาํเนินงาน ผลงาน กิจกรรม ขอ้มูล
ทีจะนาํมาเผยแพร่ อนัจะก่อใหเ้กิดความร่วมมือและการสนบัสนุนการดาํเนินงานจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ประชาสงัคม 

   1.1 หน่วยงานต้นเรือง  (หน่วยงานทีจัดงานหรือกิจกรรม )  แจ้ง
กําหนดการ /ง าน ล่ าช้ า  ส่ งผลให้ก ารทําข่ า ว เพื อ เผยแพ ร่ภาร กิ จกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ไม่สามารถดาํเนินการได ้เนืองจากขาดรูปภาพ และ
ขอ้มูล(เนือหาข่าว)  

  แนวทางการแก้ไขปัญหา 

   ดาํเนินการประสานงานหน่วยงานต้นเรือง(หน่วยงานทีจัดงานหรือ
กิจกรรม) ขอภาพถ่าย ขอ้มูล(เนือหาข่าว) เพือทีส่วนประชาสัมพนัธ์ สํานักงาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม จะไดด้าํเนินการคดัเลือกรูปภาพ และ
เรียบเรียงข่าว เพือเผยแพร่ต่อไป  
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   1.2 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  มีการ
เปลียนแปลงตลอดเวลา  ทําให้การรวบรวมหรือประสานงานด้านข้อมูลข่าวสาร              
เพือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์บางครังไม่ทนัต่อ สถานการณ์  

   แนวทางการแก้ไขปัญหา 

   จดัตงักลุ่มโซเชียล เพือแจง้ขอ้มูลข่าวสารทีทนัต่อสถานการณ์นนัๆ ทีเพิง
จะเกิดขึนสดๆ ร้อนๆ ความสดใหม่ (Timeliness)  ความรวดเร็ว (Immediacy) หรือเพิง
จะคน้พบ แลว้มีการรายงานเหตุการณ์ดงักล่าวอยา่งรวดเร็วทนัทีทนัใด ขอ้มูลยิงสดใหม่
และรวดเร็วกย็งิจะเป็นทีสนใจของประชาชน 

  2 .  ส่วนกลางทาง  คือ  การปฏิบัติงานเพือข้อมูลนํามาขยายผล  นโยบาย
วตัถุประสงค ์การดาํเนินงาน ผลงาน กิจกรรม  

    2.1 เจ้าหน้าทเีขยีนข่าว (เนือหา) ผูเ้ขียนข่าว เรียบเรียงข่าว เขียนข่าว หรือ
พาดหวัขอ้ข่าว ไม่ตรงกบัขอ้มูล  

   แนวทางการแก้ไขปัญหา 
   - เจ้าหน้าทีเขียนข่าว ต้องกลนักรองข่าวเป็นตวัอกัษรและลาํดับเรือง
ออกมาในทิศทางทีต้องการ  ข่ าว  คือ  การรายงานข้อ เท็จจ ริงของ เหตุการณ์                        
ทีเกิดขึน  ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลสาํคญั ซึงเป็นเรืองราวทีน่าสนใจ คุณสมบติั
ของข่าว ข่าวทีดีนอกจากจะตอ้งพิจารณาในเรืองขององค์ประกอบของ ข่าวคือมี  5W 
1H ไดแ้ก่ Who What Where  When  Why และ How  เพืออธิบายวา่ ใคร ทาํอะไร                
ทีไหน  เมือใด อยา่งไร  ทาํไมจึงเกิดเหตุการณ์นนั ขึนและเหตุการณ์นนัเกิดขึนอยา่งไร
แลว้ ยงัตอ้งพิจารณาในเรืองของคุณภาพของข่าว คือความถูกตอ้งครบถว้น มีความสมดุล
และเป็นธรรม มีความเทียงตรง เขา้ใจง่าย กะทดัรัดและชดัเจน  
    - จดัอบรม หรือส่งเจา้หนา้ทีเขียนข่าวไปอบรมในหลกัสูตรการเขียนข่าว
เพือการประชาสมัพนัธ์ เพือเพิมทกัษะในการเขียนข่าวใหถ่้ายทอดขอ้มูลข่าวไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งชดัเจน 
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  2.2 เจ้าหน้าทีบันทึกภาพนิง(ช่างภาพ) ขาดทกัษะความชาํนาญ ทงัการ
ควบคุมกลอ้ง และศิลปะการถ่ายภาพ 
   แนวทางการแก้ไขปัญหา 
   - ดาํเนินการจดัการอบรมการถ่ายภาพ  
   - จดัทาํคู่มือปฏิบติังานแนะนาํขนัตอนการถ่ายภาพ เพราะช่างภาพเป็น
บุคคลทีมีความสําคญัทีสุดในการผลิตโปสเตอร์ เพราะภาพนิง คือ ภาพทีไม่มีการ
เคลือนไหว ภาพนิงนับว่ามีบทบาทต่อระบบงานผลิตโปสเตอร์ มากกว่าขอ้ความหรือ
ตวัอกัษร ทงันีเนืองจากภาพจะใหผ้ลในเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ดว้ยการมองเห็นไดดี้กวา่ 
นอกจากนียงัสามารถถ่ายทอดความหมายไดลึ้กซึงมากกวา่ขอ้ความหรือตวัอกัษร อีกทงั 
ช่างภาพยงัเป็นผูเ้ลือกภาพถ่าย เพือใหสื้อความหมายไดดี้ทีสุด  
   - ฝึกความชาํนาญให้กับช่างภาพ ทงัการควบคุมกลอ้ง และศิลปะการ
ถ่ายภาพอีกดว้ย ช่างภาพ  เป็นผูบ้นัทึกเรืองราว เหตุการณ์ ในช่วงเวลาสาํคญัๆ เพือจะให้
คนไดรู้้เรืองราวทีเราจะถ่ายทอด ผา่นทางภาพถ่ายเพราะเป็นด่านแรกทีคนจะมอง 
   - ส่งช่างภาพไปอบรมในหลกัสูตรการถ่ายภาพเพือการประชาสมัพนัธ์ 
เพือเพิมทกัษะในการถ่ายภาพ ใหไ้ดภ้าพทีถูกตอ้งเหมาะสมและสือภาพไดอ้ยา่งชดัเจน 
   2.3 เจ้าหน้าทีออกแบบโปสเตอร์ ขาดทกัษะ และความชาํนาญในการเรือง
รูปภาพ และการวางรูปแบบ 
   แนวทางการแก้ไขปัญหา 
   - จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานดา้นการออกแบบโปสเตอร์ 
   - ส่งเจา้หน้าทีออกแบบโปสเตอร์ ไปฝึกอบรม เพือเพิมพูนทกัษะ นาํมา
ปรับใชใ้นงานดา้นการออกแบบต่อไป เพราะเจา้หนา้ทีออกแบบโปสเตอร์ เป็นตาํแหน่ง
ทีมีความสําคญัมากทีสุดในการผลิตโปสเตอร์ เพราะ คือผูอ้อกแบบโปสเตอร์ ทีทาํให้
น่าดู น่าชม ซึงจะเป็นผูก้ ําหนดการใช้รูป background การใช้สี เจ้าหน้าทีออกแบบ
โปสเตอร์ จึงเปรียบเสมือนส่วนทีสาํคญัทีสุดในกระบวนการผลิตโปสเตอร์  
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  3. ส่วนปลายทาง นาํผลหรือขอ้มูลจากส่วนกลางมาตรวจสอบ แกไ้ข ดาํเนินการ
จดัพิมพก่์อนเผยแพร่ 

  3.1 การตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังานขาดความละเอียด
รอบคอบในการตรวจแกข้อ้มูล  

  แนวทางการแก้ไขปัญหา 
   -  เจ้าหน้าทีต้องตรวจทานเนือหา  ข้อมูลข่าวทุกคํา  ทุกตัวอักษร               

ซึงจะตอ้งไม่ให้มีขอ้ผิดพลาดหรือให้เกิดขอ้ผิดพลาดให้นอ้ยทีสุด โดยเฉพาะการสะกด
คาํทีถูกตอ้ง และตอ้งเป็นคนช่างสงัเกตและมีความละเอียดรอบคอบ 

 

   3.2 ปัญหาด้านอุปกรณ์ (คอมพวิเตอร์,เครืองปรินซ์) มีปัญหาไม่สามารถ
ดาํเนินการออกแบบ หรือปรินซ์โปสเตอร์ได ้

     แนวทางการแก้ไขปัญหา 

   ตรวจเช็คและบาํรุงรักษาอุปกรณ์อยูเ่สมอ   

 การรวบรวมและศึกษาข้อมูล 
  ผลการดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2557 
  จดัทาํโปสเตอร์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 129 ชินงาน 

ผลการดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2558  
  จดัทาํโปสเตอร์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 177 ชินงาน 

ผลการดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2559  
  จดัทาํโปสเตอร์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 161 ชินงาน 

ผลการดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 มีนาคม 2560) 
  จดัทาํโปสเตอร์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 110 ชินงาน 
 
 



 
บทท ี5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มีหน้าทีเกียวกับ “การสงวน 
อนุรักษ ์พฒันา และฟืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เพือการใชป้ระโยชน์อยา่ง
ยงัยนื โดยส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนและทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งมีส่วนร่วม”  
  การสงวน อนุรักษ ์ฟืนฟู และพฒันาเพือแกไ้ขบรรเทาความเดือดร้อนดงักล่าวฯ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เป็นหน่วยงานหลกัในการดาํเนินงาน       
ทงัในดา้นการบริหารจดัการ การใหค้วามรู้กบัประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการบูรณาการการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  
  การปฏิรูประบบราชการเพือปรับบทบาทภารกิจหน่วยงานภาครัฐให้ทนัสมยั 
เป็นไทยแลนด ์4.0 ตามนโยบายสาํคญัทีรัฐบาลผลกัดนัเพือใหเ้กิดเป็นรูปธรรม ส่งผลให้
ส่วนราชการแต่ละหน่วยงาน ตอ้งปรับปรุงระบบการบริหารงานของตนเองไปสู่ระบบ
การจดัการแนวใหม่ ทีเน้นการทาํงานโดยยึดผลสัมฤทธิเป็นหลกั และปรับปรุงวิธีการ
ทาํงานใหมี้ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึน  
  การผลิตสือเพือการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ภารกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม จึงเขา้มามีบทบาทสําคญั ในเรืองการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจกนั
ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมกับประชาชน ในเรืองการ
เผยแพร่ผลการดาํเนินงานของกระทรวงฯ ในเรืองการสร้างสัมพนัธภาพอนัดี ระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  
 
 
 
 
 



55 
 

สรุปผล 
  จากการทีผูข้อประเมิน ไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ที กาํกบั ดูและการผลิตสือเพือ
การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ภารกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม          
เป็นงานทีมีขนัตอนและกระบวนการทีมีความต่อเนือง มีระบบ ซึงพบอุปสรรคทีส่งผล
ต่อการดาํเนินงานไม่ใหส้มัฤทธิผลเท่าทีควร ซึงจาํแนกเป็นปัญหาใหญ่ๆทงั 3 ส่วน ดงันี 
 1. ปัญหาหลกัของส่วนตน้ทาง  

    -  หน่วยงานทีเป็นตน้เรือง แจง้กาํหนดการ/งานล่าชา้ ส่งผลใหก้ารทาํข่าว
เพือเผยแพร่ภารกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ไม่สามารถดาํเนินการ
ได ้เนืองจากขาดรูปภาพ และขอ้มูล(เนือหาข่าว)  

   - สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีการเปลียนแปลง
ตลอดเวลา  ทําให้การรวบรวมหรือประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารเพือเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์บางครังไม่ทนัต่อ สถานการณ์ 

  2.  ปัญหาของส่วนกลางทาง (ผูที้ปฏิบติัหนา้ที)  

   - เจา้หน้าทีเขียนข่าว (เนือหา) ผูเ้ขียนข่าว เรียบเรียงข่าว เขียนข่าว หรือ
พาดหวัขอ้ข่าว ไม่ตรงกบัขอ้มูล  
   - เจา้หน้าทีบนัทึกภาพนิง(ช่างภาพ) ขาดทกัษะความชาํนาญ ทงัการ
ควบคุมกลอ้ง และศิลปะการถ่ายภาพ 
   -  เจา้หนา้ทีออกแบบโปสเตอร์ ขาดทกัษะ และความชาํนาญในการเลือก
รูปภาพ และการวางรูปแบบ 
 3. ปัญหาส่วนปลายทาง 
   - การตรวจสอบขอ้มูลข่าวสาร เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังานขาดความละเอียด
รอบคอบในการตรวจแกข้อ้มูล  
   - ปัญหาดา้นอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์,เครืองปรินซ์) มีปัญหาไม่สามารถ
ดาํเนินการออกแบบ หรือปรินซ์โปสเตอร์ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 เพือให้การผลิตสือ เพือการประชาสัมพัน ธ์ เผยแพร่ภาร กิจกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เกิดประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล             
ทีดียิงนัน ผูข้อประเมินขอแสดงความคิดเห็นในการให้ขอ้เสนอแนะต่อการปรับปรุง
แกไ้ขการดาํเนินการของทงั 3 ส่วนประกอบ ดงันี 
 1. ส่วนตน้ทาง (หน่วยงานทีเป็นตน้เรือง) ควรส่งขอ้มูลกาํหนดการ/งาน          
ผ่านกลุ่มโซเชียลทีจดัตงัขึน เพือแจง้ขอ้มูลข่าวสารทีทนัต่อสถานการณ์นันๆ ทีเพิงจะ
เกิดขึนสดๆ ร้อนๆ เพือรายงานเหตุการณ์ดงักล่าวอย่างรวดเร็วทนัทีทนัใด ขอ้มูลยิงสด
ใหม่และรวดเร็วกย็งิจะเป็นทีสนใจของประชาชน 

 2. ส่วนกลางทาง  (ผู ้ทีปฏิบัติหน้าที) ในส่วนนีเพือเพิมประสิทธิภาพให้
ผูป้ฏิบติังาน ควรมีการจดัอบรมเสริมทกัษะความรู้ให้แก่เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังานให้เขา้ใจ
ในขันตอนการดําเนินงานในด้านต่างๆในเรืองทีเกียวข้อง อย่างสมาํเสมอ พฒันา
ศกัยภาพการทาํงานให้แก่ผูป้ฏิบติังาน ผูป้ฏิบติังานควรมีการวางแผนจดัการและระบบ
การทาํงานทีดี 
 3. ปัญหาหลกัของส่วนปลายทาง ผูที้ปฏิบติัหนา้ทีตอ้งตรวจทานเนือหา ขอ้มูล
ข่าวทุกคาํ ทุกตวัอกัษรซึงจะตอ้งไม่ใหมี้ขอ้ผดิพลาดหรือใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดใหน้อ้ยทีสุด 
โดยเฉพาะการสะกดคาํทีถูกตอ้ง และตอ้งเป็นคนช่างสงัเกตและมีความละเอียดรอบคอบ 
ในส่วนเครืองมือและอุปกรณ์ ควรตรวจเช็คอุปกรณ์อยา่งสมาํเสมอ 
  4. ควรมีการติดตามประเมินผลจากการผลิตโปสเตอร์ ว่ามีผูติ้ดตามมากน้อย
เพียงใด และมีความเขา้ใจตามสิงทีนาํเสนอหรือไม่ อย่างไร พร้อมรับฟังความคิดเห็น
เพือนาํมาปรับปรุง  
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  การพัฒนาการผลิตสือเพือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เป็นวิธีหนึงทีนักประชาสัมพนัธ์จะตอ้งพฒันา
ตนเองในการผลิตสือและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารระหว่าง  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มกบัประชาชน เพือเผยแพร่ผลการดาํเนินงานของ
กระทรวงฯ ในการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจ และสร้างจิตสํานึกทีดีให้กบัประชาชน     
ในการร่วมกนัดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มใหอ้ยูสื่บต่อไป 
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ฉบบันีแลว้ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม  และเป็นผลงานของผูข้อประเมินโดยแทจ้ริง  

 
 
 

ลงชือ                                                           .  
       (นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ) 

ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารกลาง 
    วนั          เดือน                       พ.ศ. ........           
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