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กลุ่มอ านวยการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 



คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนด าเนินงานประชาสัมพันธ์และงานการผลิตพร้อมเผยแพร่ข่าวสาร 

  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอ านวยการ ส านักงานและให้บริการ  สนับสนุน ส่งเสริมให้กลุ่มภารกิจและ
งานต่างๆ  ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้สามารถบริหารจัดการและด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ  อ านาจหน้าท่ีได้อย่าง
เรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บนพื้นฐานของความถูกต้องโปร่งใส่  ตลอดจนส่งเสริม  สนับสนุนและให้บริการ
และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร  เอกสาร  สื่อ  อุปกรณ์ทางการศึกษาสาธารณชนทั้งภายในและภายนอก  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน  เป็นไปเพื่อไปประโยชน์ของประชาชน  เกิดความคุ้มค่า  โดยเน้นความโปร่งใส่  ทันสมัย  ความรับผิดชอบ  ที่ตรวจสอบ
ได้  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ยึดหลักการมีส่วนร่วม  (Participation) โดยมีการวิเคราะห์  ด าเนินการการวางแผนการ
ด าเนินงาน  ด าเนินงาน  การก ากับติดตามผลอย่างเป็นระบบรวมทั้งการเผยแพร่ต่อสาธารณชน  เป็นกลุ่มที่รับผิดชอบโดยตรง
ในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับองค์กร  เพื่อหวังผลให้เกิดความร่วมมือ  
สนับสนุน  การด าเนินงาน   เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงสู่ในระดับสากล 

วิสัยทัศน์ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอ านวยการ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็น
กลุ่มงานส าคัญในการน าเสนอภารกิจ  ผลงานและกิจกรรมๆ  ขององค์กร สู่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เป็น
องค์กรชั้นน าในระดับสากล 

พันธกิจ: 1. น าเสนอข้อมูลบันพ้ืนท่ีแห่งความส าเร็จของหน่วยงาน 

 2. เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสู่สาธารณะ 

 3. สนับสนุนงานบริหาร  เสริมสร้างความภูมิใจและความเข้าใจอันดีของบุคลากรภายในและภายนอก  องค์กร 

 4. ส่งเสริม  สนับสนุนกลุ่มงาน  และสถานศึกษาต่างๆ  ให้มีความคล่องตัวในการประชาสัมพันธ์ 

 5.พัฒนารูปแบบและสื่อประชาสัมพันธ์ 

 6. สร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้เป็นประชาสัมพันธ์มืออาชีพ 

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันให้เป็นท่ียอมรับขององค์กรและสาธารณชน 

        2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีของบุคลากรภายในและภายนอก  หน่วยงาน 

        3. เพื่อสนับสนุนการบริหารและเสริมสร้างความภูมิใจเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน 

        4. เพื่อพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารของหน่วยงาน 

กลยุทธ์: 1. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการปรับโครงสร้างงานประชาสัมพันธ์ ให้มีความสัมพันธ์  มีลักษณ ะเด่นเพื่อใช้
สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารขององค์กร 

2. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และเพิ่มทักษะการ างานเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร 

3. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

4. การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

5. มีแผนการบริหารการประชาสัมพันธ์ 

6. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

 



   การด าเนินการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค์  

 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 อย่างมีระบบ  เป็นมาตรฐานเดียวกัน  และให้เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย  มีประสิทธิภาพ 

ขอบเขต 

 ใช้แนวทางในการปฏิบัติงานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ส าหรับให้บุคลากรของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือเช่ืองโยงกับการงานด้านดังกล่าว  น าไป
ปฏิบัติหรือประประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม 

ค าจ ากัดความ 

1. การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์  หมายถึง  การจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินการตามนโยบาย  
ยุทธศาสตร์หรือโครงการส าคัญของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด  ซึ่งข้อมูลในการจัดท าข่าวได้มาจากเอกสาร  งาน/โครงงาน/กิจกรรม  การประชุม  การ
แถลงข่าว  การตรวจราชการ ข้อร้องของประชาชน และสื่อมวลชน  โดยมีแหล่งข่าวเป็นผู้บริหารขององค์กร  
สถานศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และกระทรวงศึกษาธิการ 

2. การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์  หมายถึง  การน าข่าวประสัมพันธ์ที่ผลิตขึ้น เผยแพร่สู่สาธารณชนโดยตรงผ่าน
ทางเว็บไซต์ต่างๆ ผ่านสื่อมวลชน  ทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ  อาทิ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โทรสาร  
หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง  และผ่านทางเครือข่ายศูนย์สื่อ  ไวนิล  สถานีวิทยุ  โทรทัศน์  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์  
เป็นต้น 

3. เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์  วิเคราะห์ข่าว  หมายถึง  บุคลากรทุกต าแหน่งที่ในสังกัดและ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์  สามารถวิเคราะห์  สามารถวิเคราะห์ข่าว  ได้แก่   นักประชาสัมพันธ์  และเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  

4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ  โดย  วางแผน ปฏิบัติ  ตรวจสอบ  ปรับปรุงแก้ไข 

1. คัดเลือกวาระงานส าคัญประจ าวันของผู้บริหาร 

2. ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ี 

3. ตรวจสอบผลการติดตามการเผยแพร่ 
4. ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 

5. จัดหาข้อมูลส าหรับการจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ 
6. ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ 
7. เขียนบทความเพื่อประชาสัมพันธ์ 

8. ติดตามผลการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ความหมายการประชาสัมพันธ์ 

 การประชาสัมพันธ์ หมายถึง   การสื่อสารความคิดเห็น  ข่าวสาร  ข้อเท็จจริงต่างๆ ไปสู่กลุ่มประชาชนเป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน  องค์การสถาบันกับกลุ่ม  ประชาชนเปาหมายและประชาชนที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อหวังผลในความร่วมมือ  สนับสนุน  จากประชาชน  รวมทั้งมีส่วนช่วยเสริมสรา้งภาพลักษณ ์ ท่ีดีให้แก่หน่วยงาน  
องค์การ  สถาบัน  ท าให้เกิดความนิยม  เลื่อมใส  ศรัทธาต่อหน่วยงาน  ตลอดจนค้นหาและก าจัดแหล่งเข้าใจผิด  ช่วยแก้ไข



ปัญหา  เพื่อสร้างความส าเร็จในการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น  โดยใช้สื่อทุกรูปแบบ  และประชาสั มพันธ์อย่างจริงจัง  
ต่อเนื่อง โดยยึดหลักความจริงเป็นหลัก 

วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ 

1. ป้องกันเช่ือเสียงมิให้เสื่อมเสีย  ทั้งนี้จะต้องประชาสัมพันธ์เชิงรุก  โดยเผยแพร่ผลงาน ช้ีแจงเหตุผลในการ
ด าเนินการต่างๆ  ท้ังก่อน ระหว่างหรือภายหลังด าเนินการโครงการต่างๆ  

2. ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี  ในการด าเนินประชาสัมพันธ์จะต้องค านึกถึง  การเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
และกัน 

3. แก้ไขความผิดพลาดหรือกฎระเบียบต่างๆ ปัญหาความไม่เข้าใจกันอย่างหนึ่งคือ  ระบบราชการมักจะอ้างกฎ  
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ จึงท าให้การปฏิบัติงานขาดความรวดเร็วไม่ทันการจึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดความ
เข้าใจผิดเสมอ ฉะนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะแก้ไข กฎระเบียบต่างๆ 

กระบวนการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

1. การศึกษาส ารวจวิจัย  เป็นขั้นตอนแรกของการประสัมพันธ์  กล่าวคือ การจะด าเนินการต่างๆ จะต้องศึกษา  
ส ารวจ วิจัย ปัญหา ทัศนคติของเจ้าหน้าที่  ประชาชน  ชุมชน  หน่วยงานต่างๆ  ว่ามีแนวคิดเกี่ยวกับงาน  คน  
หน่วยงานต่างๆ  ของเราในทางบวก  ทางลบย่างไร  ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูล ในการด าเนินการขั้นต่อไป 

2. การวางแผน  เมื่อทราบปัญหา  ทัศนคติต่างๆ แล้ว จะต้องมีการวางแผนว่าจะด าเนินการส่งเสริม  สนับสนุน  
รณรงค์อย่างไร  เช่น วัน เวลา สถานท่ีด าเนินการ  กิจกรรมการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ก าลังคน งบประมาณ ฯลฯ 

เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีขั้นตอนการวางแผนการประชาสัมพันธ์  ดังนี้   
    ก าหนดเป้าหมาย 

ก าหนดกลุ่มประชาชนเป้าหมาย 

3. ก าหนดจุดเด่นที่จะประชาสัมพันธ์  ซึ่งจะเป็นหัวข้อ (Theme) ของการ 

ประชาสัมพันธ์ หรืออาจเป็นข้อความ หรือค าขวัญ (Slogan) ที่แสดงถึงแก่น  หรือสระของกิจกรรมที่ได้จัดท าข้ึน  
เพื่อเป็นการก าหนดให้รายละเอียดของกิจกรรมการประชาสัมพันธ์อยู่ภายใต้กรอบเดียวกัน 

4. ก าหนดสื่อ  หรือเทคนิคที่จะใช้  
  4.1 ลักษณะของสื่อ   ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น 

   4.1.1 สื่อที่สามารถควบคุมได้ (Control  Media) หมายถึง  สื่อที่สถาบันหรือหน่วยงาน
สามารถควบคุมการผลิต  และเผยแพร่ได้ เช่น  แผ่นพับ  จดหมายข่าว วารสารภายในภาพยนตร์โฆษณา
สถาบัน  เป็นต้น 

   4.1.2 สื่อมวลชน (Mass Media) ซึ่งเป็นสื่อที่ตามปกติแล้ว  สถาบันไม่สามารถจะ
ควบคุมเผยแพร่ได้โดยตรง  แต่ต้องอาศัยสื่อมวลชนช่วยท าการเผยแพร่ให้ เช่น หนังสือพิมพ์  วิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  เป็นต้น 

  4.2 ประเภทของสื่อ ซึ่งจะแบ่งเป็นสื่อประเภทบุคคล  สื่อมวลชนสื่อประเภทกิจกรรมสื่อ
ประเภทเอกสารและสิ่งพิมพ์ สื่อ โสตทัศน์ 
  4.3 เทคนิคของการให้ข่าว  เช่น  การจัดประชุมแถลงข่าว การน าสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถาบัน 
เป็น 

  4.4 ข้อดีและข้อจ ากัดของสื่อ  แต่ลักษณะ  และประเภท และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ 
 5. ก าหนดงบประมาณ  และก าลังคน 

 6. ริเริ่มการกระท าและกิจกรรมตามก าหนดเวลา 

 7. ทดลองน าแผนไปใช้ และตรวจแผน 

 8. จัดท าแผนปฏิบัติการ 



 3. การด าเนินการ  เป็นขั้นตอนในการส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  และเพื่อให้การใช้สื่อช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ได้เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด  ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่สามารถสื่อสารความ
เข้าใจได้  การเลือกใช้ช่องทางสื่อในการประชาสัมพันธ์มีความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยอยู่ในรูปแบบของเนื้อหา  
สาระ รูปภาพ  สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายต่างๆ  สื่อค าพูด เช่น การสนทนา  การประชุม  การสัมมนา  การ
อภิปราย  การปาฐกถา  ฯลฯ  และต้องก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน  ดังนี้ 
  3.1 การด าเนินการส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  กลุ่มเป้าหมาย  เช่น  กลุ่มบุคลากร  เจ้าหน้าที่  
พนักงาน  ของหน่วยงานภายในหน่วยงาน โดยการสนทนา  การประชุม  การสัมมนา  การอภิปราย  การ
ปาฐกถา ฯลฯ 

  3.2 ก าหนดกลุ่มประชาชนเป้าหมายและสื่อประชาสัมพันธ์ 

   3.2.1 กลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน  ได้แก่  กลุ่มบุคลากร  เจ้าหน้าที่พนักงาน  
ของหน่วยงานภายในหน่วยงาน  ประชาสัมพันธ์โดยใช้ช่องทางสื่อ  เช่น  การประชุม  การสัมมนา  การ
อภิปราย  โทรทัศน์วงจรปิด  เสียงตามสาย  ประกาศข่าว  ฯลฯ 

   3.2.2 กลุ่มประชาชนภายนอกได้แก่กลุ่มบุคคลที่อยู่ภายองค์กร  สถาบันหรือ
หน่วยงานอื่น  และกลุ่มประชาชนทั่วไป  และจะต้องเผยแพร่ข้อมูลในวงกว้าง  เช่น  สื่อสิ่งพิมพ์  เช่น  บัตร
อวยพร  แผ่นปลิว  หนังสือ  หนังสือพิมพ์วารสาร  ฯลฯ  สื่อภาพและเสียง  เช่น  ถ่ายภาพ  สไลด์  แผ่นโปร่งใส่  
วิทยุโทรทัศน์  สไลด์มัลติวิช่ัน  เทปเสียง  ภาพยนตร์  คอมพิวเตอร์  ฯลฯ 
 
 

การใช้ภาษาในการประชาสัมพันธ์ 
 การประชาสัมพันธ์เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร  หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในหน่วยงานสู่ประชาชน  โดยผ่าน
สื่อมวลชนแขนงต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์  นิตยสาร  วารสาร วิทยุ  โทรทัศน์  อินเตอร์เน็ต  และแผ่น
พับใบปลิวต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นในการประชาสัมพันธ์แต่ละครั้งจึงควรค านึกถึงการใช้  ภาษาเป็นส าคัญ  การใช้
ภาษาในการประชาสัมพันธ์ควรมีลักษณะดังนี้ 
(สุภัค   มหาวรการ 2546, หน้า 174) 

1. ใช้ภาษาทางการหรือก่ึงทางการ  เพราะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา 

2. ใช้ภาษาสุภาพ  หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์สแลง 

3. ใช้ภาษาที่สื่อความหมายชัดเจน 

4. เขียนถ้วยค าต่างๆ อย่างตรงไปตรงมาในส่วนท่ีเป็นข้อเท็จจริง 

5. ไม่ควรเขียนข้อมูลอวดอ้างเกินความจริง 

6. หากต้องใช้ภาพประกอบ  ควรเลือกภาพที่เหมาะสมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงาน 

รุ่งรัตน์  ชัยส าเร็จ  (2549, หน้า 22-23) จ าแนกการใช้ภาษาเพื่อการประชาสัมพันธ์ออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่  ภาษาพูด  และ  
ภาษาเขียน  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมกับชนิดของสื่อ (Medium) หรือช่องทาง (Channel) ในการสื่อสารเป็นส าคัญ 

1. การใช้ภาษาพูด  เป็นภาษาที่สามารถสื่อความหมายไดง่้าย ชัดเจน และมีชีวิตชีวาเนื่องจากสามารถถ่ายทอดข้อความ  
โดยอาศัยรูปแบบประโยค  การเน้นเสียงและค า  การแบ่งจังหวะวรรคตอนในการพูด  ตลอดจนกริยาท่าทาง  
ประกอบ  เพื่อช่วยในการสื่อความหมายและความรู้สึกได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  หากเป็นการสื่อสาร  ผ่าน
ช่องทางสื่อบุคคลซึ่งผู้พูดและผู้ฟังมีโอกาสได้หน้ากัน  ก็ยิ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจได้เร็ว  และบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดี 
เราสามารถปรับใช้ภาษาพูดให้มีความเหมาะสม  กับการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  ทางสื่อบางประเภทได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ได้แก่  การถ่ายทอด  สารประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อวิทยุกระจายเสียง หรือ สื่อวิทยุโทรทัศน์  ซึ่ง
อาจมีรูปแบบของงานเขียนเพื่อ การประชาสัมพันธ์ประเภทบทแนะน า บทสารคดี 



2. การใช้ภาษาเขียน  เนื่องจากเป็นการสื่อสารโดยไม่เห็นตัว  ปราศจากน้ าเสียงประกอบค าพูดเพื่ออารมณ์ มีเพียง
ตัวอักษร  ท าหน้าที่สื่อทั้งความหมายและความรู้สึก  ดังนั้น  จึงเป็นภาษที่ผู้ส่งสาร  หรือนักประชาสัมพันธ์  
จ าเป็นต้องเรียบเรียงและกลั่นกรองเป็นอย่างดีเพื่อให้เหมาะสม  กับกลุ่มประชาชนเป้าหมาย  รวมทั้งเหมาะสมกับ
รูปแบบของงานเขียนแต่ละประเภท 

 ภาษาเขียนที่ดี  จะต้องสื่อความหมายได้ชัดเจนและเข้าใจง่ายในทันทีท่ีอ่านด้วยเหตุที่มีข้อจ ากัดในแง่ของ  
การสร้างอารมณ์ความรู้สึกกับผู้อ่าน  ดังนั้นการใช้ภาษาเขียนจึงต้องให้  ความส าคัญกับการเลือกสรรถ้วยค า  ภาษา  
การเรียบเรียงประโยค การแบ่งย่อหน้า  เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเกิดมโนภาพเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง  ตลอดจนช่วยสร้าง
ความประทับใจ  ท าให้สามารถจดจ าเรื่องราวได้ง่าย 

 จุดส าคัญที่ในสุดใช้ภาษาเขียนส าหรับงานประชาสัมพันธ์ก็คือ  จะเขียนอย่างไรให้ผู้อ่านเกิดความคิดเห็น
คล้อยตาม  ศรัทธา  และประทับในความทรงจ า  เพราะหากได้อ่านแล้วผ่าน เลยไป ไม่มีอะไรเหลือติดอยู่ในใจเลยก็
เท่ากับว่า  ข้อเขียนนั้นขาดคุณค่า  และประโยชน์ในเชิง  การประชาสัมพันธ์  อย่างแท้จริง 

 การเขียนข้อความประชาสัมพันธ์  วิเศษ ชาญประโคน (2550, หน้า 150 ) กล่าวถึงการเขียนข้อความ
ประชาสัมพันธ์  ไว้ว่า การประชาสัมพันธ์เป็นการติดต่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน  ข้อความจึงต้องมุ่งแจ้ง  
แถลง  บอกเล่า เพื่อเชิญชวน  โน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเชื่อถือ เชื่อถือ ศรัทธา ดังนั้นการเขียนข้อความ จึง
ต้องปฏิบัติตามหลักต่อไปนี้ 
1. เขียนจากข้อมูลจริง เสนอข่าวสารที่ถูกต้อง 

2. ภาษาที่ใช้ต้องชัดเจน  ถูกต้อง  เข้าใจง่าย สั้น กะทัดรัด 

3. ใช้ภาพประกอบข้อความ  เพื่อให้เกิดความศรัทธาในลักษณะที่เป็นรูปธรรมมากท่ีสุด 

4. สารและภาพต้องเหมาะสม  สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 

5. สารที่ใช้คู่กับสื่อบุคคลต้องมีข้อมูลชัดเจน  สามารถตอบค าถามแทนบุคคลได้ 

การบริหารประชาสัมพันธ์ 

 ในการบริหารประชาสัมพันธ์ทางการตลาด  คือ  การพิจารณาว่าจะใช้ประชาสัมพันธ์อย่างไรและเมื่อได  ในการ
บริหารการประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน  ดังนี้ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ (Setting public relation objectives) 

2. การเลือกข้อความและเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ (Choosing public relation messages and vehicles) 

3. การน าแผนการประชาสัมพันธ์ไปใช้ (Implementing the public relation plan) 

4. การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ (Evaluating public relation results) 

การก าหนดวตัถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ 

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจภายในองค์กร  สถาบันหรือหน่วยงานอันจะเป็นประโยชน์  ต่อการ
ปฏิบัติงานให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กร  สถาบัน  หรือหน่วยงานกับประชาชน  โดยการแจ้งนโยบาย  
วัตถุประสงค์  ภารกิจและการด าเนินการ  ขององค์กร  สถาบันหรือหน่วยงาน  ให้ประชาชน หรือผู้ใช้บริการ
ทราบ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้บริการหรือให้ร่วมมือได้อย่างถูกต้อง 

3. เพื่อให้ผู้บริหารขององค์กร  สถาบันหรือหน่วยงาน  ได้รับทราบประชามติ หรือความคิดเห็น  ของกลุ่ม
ประชาชนหรือผู้ใช้บริการ  เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง  พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

4. เพื่อสร้างความช่ืนชม  นิยม  ศรัทธาและภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์กร สถาบัน หรือหน่วยงานนั้นให้คงอยู่
ตลอดไป 



5. เพื่ออ านวยความสะดวกในการสื่อสาร ระหว่างองค์กร  สถาบันหรือหน่วยงานกับประชาชนและผู้ใช้บริการทั้ง
ภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ 

การเลือกข้อความและเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ 

 หลังจากได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์แล้ว สิ่งที่ต้องท าต่อไปคือการค้นหาเรื่องราวน่าสนใจที่จะ
สื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เรื่องราวท่ีถูกเลือกควรจะสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของบริษัท ถ้าไม่มีเรื่องราวเพียงพอ  บริษัทสามารถ
ให้การสนับสนุนเหตุการณ์ที่มีคุณค่า  ซึ่งองค์การจะสร้างข่าวมากกว่าหาข่าว เช่นการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่  เชิญผู้มี
ช่ือเสียงและจัดการประชุมผู้สื่อข่าว เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทต้องเลือกเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับข้อความที่
ต้องการสื่อด้วย 

การน าแผนประชาสัมพันธ์ไปใช้ 

 การน าการประชาสัมพันธ์ไปใช้งานต้องใช้อย่างระมัดระวัง  ส าหรับเรื่องราวท่ีน่าสนใจและยิ่งใหญ่จะเป็นการง่ายทีใ่ห้
กลุ่มเป้าหมายรับรู้  แต่ในความจริงเรื่องราวส่วนใหญ่ที่ต้องการจะสื่ออาจไม่เป็นที่สนใจหรือยิ่งใหญ่พอนั้นคือมักจะไม่ได้รับ
ความสนใจจากบรรณาธิการข่าว  ดังนั้นสิ่งส าคัญส าหรับนักประชาสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบรรณาธิการของสื่อหรือ
ผู้มีอ านาจในการคัดเลือกข่าว   โดยปกตินักประชาสัมพันธ์มืออาชีพมักจะเคยเป็นนักข่าวมาก่อนซึ่งท าให้รู้จักหรือมี
ความสัมพันธ์กับบรรณาธิการของสื่อต่างๆ  และรู้ถึงความต้องการของบรรณาธิการของสื่อเหล่านั้น  ดังนั้นนักประชาสัมพันธ์
จะมองบรรณาธิการของสื่อเป็นเสมือนตลาดที่ต้องตอบสนองความพอใจ 

การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 

 การประเมินผล สามารถประเมินผลการด าเนินงานได้ตลอดเวลาทั้งก่อนด าเนินการในระหว่างด าเนินงาน หรือสิ้นสุด
โครงการแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมนั้นประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ดีที่สุด  ผลลัพธ์ของประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ยากจะวดัได้  
เพราะการประชาสัมพันธ์มักจะถูกใช้ร่วมกับเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ตัววัดที่มักจะถูกน ามาใช้ในการประเมินผล
ประเมินผลประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดมี 3 ประเภท ได้แก่ 

1. จ านวนผู้ได้ชมหรือได้ยิน (Exposure) เป็นตัววัดประสิทธิภาพของประชาสัมพันธ์ที่ง่ายที่สุดในการวัดจ านวนของผู้
ได้ยินหรือได้ชมจากสื่อ  อย่างไรก็ตามการวัดจ านวนผู้ได้ยินไม่สามารถวัดจ านวนผู้ชมได้ยินหรือระลึกได้ของ
ข้อความที่ยินได้อย่างแท้จริง  รวมถึงไม่สามารถวัดสิ่งที่พวกเขาคิดหลังจากได้ยิน 

2. การเปลี่ยนแปลงการตระหนัก/ความเข้าใจ/ทัศนคติ (Awareness/Comprehension/Attitude Change) เป็นตัววัดที่
ดีกว่าแบบแรก  เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการตระหนัก  ความเข้าใจและทัศนคติของผู้ชมที่มีผลจาก
การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เช่น จ านวนผู้ชนะท่ีระลึกได้ในหัวข้อข่าว   จ านวนผู้ชมที่บอกต่อผู้อื่นหลังจาก
ได้ชม เป็นต้น 

3. ผลกระทบของยอดขายและก าไร (Sales-And-Profit Contribution) เป็นตัววัดที่ดีที่สุดหากสามารถวัดได้  เช่น  การ
วัดปริมาณยอดขายที่เพิ่มข้ึนหลังจากมีการประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการปฏิบตัิการงานของกระบวนการด าเนินการ 

กระบวนการด าเนินการ 
ก าหนดวตัถปุระสงค์ 

เลอืกข้อความและเคร่ืองมือ 

น าแผนประชาสมัพนัธ์ไปใช้ 

การประเมินผลการประชาสมัพนัธ์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Work Flow กระบวนการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ 

เจ้าหน้าที่วเิคราะห์ขา่ว     

1. พิจารณางานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2. วางแผนการผลติขา่ว 

กระบวนการก่อนการผลติ

ขา่วประชาสมัพนัธ์ 

เจ้าหน้าที่วเิคราะห์ขา่ว     

3. ด าเนินการจดัท าขา่ว เช่น เข้าร่วมการประชมุ

การแถลงขา่ว การสมัภาษณ์ พิธีเปิด/ปิดงาน การ

ตรวจราชการในพืน้ท่ี หรือจากเอกสารตา่งๆ 

4.    เขียนขา่วประชาสมัพนัธ์ 

กระบวนการผลติขา่ว

ประชาสมัพนัธ์ 

เจ้าหน้าที่วเิคราะห์ขา่ว     

5.  เผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ 

ผา่นช่องทาง 

ติดตามและประเมินผลการได้รับการ

เผยแพร่ 

กระบวนการเผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์

และติดตามผลการเผยแพร่ขา่ว

ประชาสมัพนัธ์ 



ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 

1. พิจารณางานท่ีได้รับมอบหมาย  พิจารณาคัดเลือกวาระงานของผู้บริหาร  และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าท่ี โดยมี
ขั้นตอน ดังนี ้
 - เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ  รับเอกสารวาระงานประจ าวันหรือเอกสารวาระงานการตรวจราชการพื้นที่ของ
ผู้บริหารระดับสูง  จากส านักงานรัฐมนตรี 
 - หัวหน้ากลุ่มงานฯ พิจารณาคัดเลือกวาระงานส าคัญที่สามารถน ามาเป็นประเด็นข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้ง
ให้ผู้สื่อข่าวทราบ 

 - มอบหมายงานให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ  ตามหัวเรื่องการประชุมในวัน  เวลา  และสถานท่ีที่ก าหนด 

 - เจ้าที่วิเคราะห์ข่าว พิจารณางานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฯ  เพื่อประสานข้อมูล ก าหนดการ หรือ
รายละเอียดต่างๆ  เพื่อเตรียมการจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ 

2. วางแผนการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์   โดยวางแนวทางการด าเนินงานออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
 2.1ข่าวประชาสัมพันธ์นโยบายกระทรวงและนโยบายผู้บริหาร  ผลการด าเนินงานโครงงาน/กิจกรรม
ส าคัญขององค์กร  ทบวง กรม และกระทรวงศึกษาธิการ 

 2.2ข่าวประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านต่างประจ าช่วงเวลาของปี 
 2.3ข่าวเกี่ยวกับพระราชพิธี  วันส าคัญ หรือภารกิจท่ีด าเนินข้ึนเป็นประจ าปีของหน่วยงาน 

 2.4การช้ีแจงข่าวกรณีภัยพิบัติ  สถานการณ์ฉุกเฉิน  หรือมีเรื่องพาดพิงการด าเนินงานขององค์กร  ทบวง  
กรม  และกระทรวงศึกษาธิการ 

3. การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ 
 3.1 ด าเนินการจัดท าข่าว 

 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าข่าว ด้วยการเข้าร่วมการประชุม  การตรวจราชการในพื้นที่ หรือจาก
เอกสารต่างๆ  ด้วยวิธีการและขั้นตอน 

3.2 การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ,คณะอนุกรรมการ,คณะท างาน,คณะผู้แทนจากต่างประเทศ
หรือหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  กลุ่มเกษตรกร  องค์กรอื่นๆ เข้าพบผู้บริหาร ฯลฯ 

3.3  การติดตามคณะผู้บริหารไปในการตรวจราชการในพื้นที่  หรือประสานเครือข่ายเพื่อด าเนินการ 

3.4  การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ  ผ่านการประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

3.5 การสัมภาษณ์แหล่างข่าวร่วมผู้สื่อข่าวประจ ากระทรวง  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมหรือการตรวจ
ราชการ  ด้วยการเชิญผู้สื่อข่าวประจ ากระทรวงมายังสถานท่ีประชุม  เรียนเชิญแหล่งข่าวและซักซ้อม
ประเด็นสัมภาษณ์ในเบื้องต้น 

3.6 จัดแถลงข่าว/การชี้แจงข่าว  ตามสถานท่ีสมควร 

4. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 

 4.1 เขียนข่าวประชาสัมพันธ์จาการสรุปประเด็นส าคัญจากผลการประชุมฯ ผลจากการตรวจราชการใน
พื้นที่  การสัมภาษณ์แหล่างข่าว  หรือข้อมูลจากเอกสารที่ได้รับ  ตามแบบฟอร์มข่าวประชาพันธ์ 
 4.2 เจ้าหน้าท่ีที่ดีรับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้น  อาทิการสะกดค า  การเรียง
ประเด็นส าคัญ 

 4.3 ส่งข่าวตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยแหล่งข่าวหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบประเด็นดังกล่าว   
เป็นผู้ตรวจสอบ 

 4.4 กรณีข่าวประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตหรือช้ีแจงข่าว  หัวหน้ากลุ่มงาน  หรือผู้อ านวยการกลุ่ม  หรือ
ผู้บริหารหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  อีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขียน
ข่าวประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ 

5. เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ 



 5.1 เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน  ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ได้แก่  อีเมล์ของสื่อมวลชน 
เว็บไซต์กระทรวง  ทบวง  กรม 

 5.2 จัดเก็บข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปไฟล์,เอกสารข่าว 

6. ติดตามและประเมินผลการได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 

 6.1 รวบรวมเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์นโยบาย  ที่ผลิตขึ้นโดยกลุ่มงานและวิเคราะห์ข่าว  จัดเก็บ
รวบรวมเอกสารข่าว  เป็นประจ าทุกวัน 

 6.2 คัดเลือกข่าวประชาสัมพันธ์นโยบาย ที่ได้รับการเผยแพร่เป็นประจ าทุกวัน 

 6.3 สรุปจ านวนและประมวลผลเป็นร้อยละของข่าวสัมพันธ์นโยบายฯ ท่ีได้รับการเผยแพร่รายเดือน 

7. มาตรฐานคุณภาพงาน 

มาตรฐานระยะเวลา: การปฏิบัติงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์  ถึงแม้ว่าจะไม่มีเอกสารหรือ
ข้อก าหนดระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด  ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  แต่จะยึดหลักการพื้นฐานที่เป็นสากลของการ
ผลิตสื่อประเภทข่าว  คือ  ความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกใจ  ทันต่อสถานการณ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรฐานระยะเวลา 

ขา่วสรุปผล/ประเด็นส าคญัจาการประชมุ ด าเนินการผลติและเผยแพร่ ภายใน 3 ชัว่โมง 

หลงัเสร็จสิน้การประชมุ 

ขา่วจากการติดตามคณะผู้บริหารตรวจราชการใน

พืน้ท่ี 

ด าเนินการผลติและเผยแพร่ให้แล้วเสร็จภายใน 

24 ชัว่โมง หลงัจากเดินทางกลบั 

ขา่วประชาสมัพนัธ์เพื่อการแถลงขา่ว ด าเนินการผลติแล้วเสร็จก่อนการแถลงขา่ว 

อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง ด าเนินการเผยแพร่ ภายใน 

1 ชัว่โมง หลงัเสร็จสิน้การแถลงขา่ว 



 

มาตรฐานในเชิงคุณภาพ/ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอน ข้อก าหนดที่ส าคญั 

1. กระบวนการก่อนการผลติและเผยแพร่ขา่ว

ประชาสมัพนัธ์ 

1. ชดัเจน 

2. ถกูต้อง 

3. รวดเร็ว 

4. ถกูใจ 

     2.    กระบวนการผลติขา่วประชาสมัพนัธ์ 1. ถกูต้อง 

2. ชดัเจน 

3. ทนัการณ์ 

4. ครบถ้วน 

     3.    กระบวนการเผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์และ

ติดตามและประเมินผลการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 

1. รวดเร็ว 

2. ถกูต้อง 

3. ถกูใจ 

4. กว้างขวาง 

5. ครบถ้วน 

ขัน้ตอน ความเสีย่ง ตวัชีว้ดั การติดตามประเมินผล 

-จดัท ารายงานผลรอบ 6 เดือน,9

เดือน และ 12 เดือนในรูปแบบ

เอกสารไฟล์ อยา่งเป็นระบบ 

   



9. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

เนื่องจากงานการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์  เป็นงานที่มุ่งเน้นเนื้อหาเป็นส าคัญ มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์
และระยะเวลาที่เหมาะสม  แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีเฉพาะแบบฟอร์มการพิมพ์เอกสารข่าว
ประชาสัมพันธ์  แบบฟอร์มการลงบันทึกการจัดพิมพ์ข่าว  แบบฟอร์มการส่งข่าวเพ่ือให้ผู้บริหารตรวจสอบหรือ
พิจารณาความเหมาะสมก่อนเผยแพร่  ส่วนการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์จะใช้แบบฟอร์มการติดตามผลการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นรายเดือนซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดในคู่มือ  เรื่องการติดตามและประเมินผล
การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.ระบบติดตามประเมินผล 

 

 
ขัน้ตอน ความเสี่ยง ตัวชีว้ัด การติดตามประเมินผล 

1. กระบวนการ

ก่อนผลติขา่ว

ประชาสมัพนัธ์ 

1. ได้รับแจ้งวาระงาน

ของผู้บริหารใน

ระยะเวลาที่กระชัน้

ชิด 

2. มีการเปลีย่นแปลง

วาระงานกะทนัหนั 

3. สือ่มวลชนไมไ่ด้รับ

แจ้งวาระงานของ

ผู้บริหาร 

วาระงานได้รับการ

พิจารณาอยา่ง

เหมาะสม ส าหรับการ

ผลติขา่วประชาสมัพนัธ์ 

-สือ่มวลชนทราบวาระงาน

ของผู้บริหาร 

-เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานตาม

วาระงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

2. กระบวนการผลติขา่ว

ประชาสมัพนัธ์ 

1. ข้อมลูไมเ่พียงพอ

ตอ่การท าขา่ว

ประชาสมัพนัธ์ 

2. กรณีเป็นการ

ประชมุ

คณะกรรมการชดุ

ตา่งๆบางครัง้ยงัไม่

มีข้อยตุ ิ

ร้อยละ 80 ของขา่ว

ประชาสมัพนัธ์สามารถ 

ด าเนินการผลติได้ตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 

-จ านวนขา่ว

ประชาสมัพนัธ์ที่ผลติ 

-สรุปข้อมลูในแบบบนัทกึ

การปฏิบตัิงานของ

เจ้าหน้าที ่

3. กระบวนการเผยแพร่

ขา่วประชาสมัพนัธ์และ

ติดตามและประเมินผล 

1. ขา่วประชาสมัพนัธ์

ไมไ่ด้รับการ

คดัเลอืกจาก

สือ่มวลชนเพื่อ

น าไปเผยแพร่ 

ขา่วประชาสมัพนัธ์ได้รับ

การเผยแพร่ผา่น

ช่องทางตา่งๆ ได้แก่  

เว็บไซต์ จดหมาย 

อิเลก็ทรอนิกส ์

สือ่สิง่พิมพ์ 

-สรุปจ านวนช่องทางใน

การเผยแพร่ขา่ว

ประชาสมัพนัธ์ 

 2. ได้รับข้อมลูไมค่รบถ้วน ร้อยละของขา่ว

ประชาสมัพนัธ์นโยบาย

ของ สป.กษ. และกษ.ที ่

 

 

 

ได้รับการเผยแพร่ผา่น

สือ่สิง่พิมพ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


