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 แผนกลยุทธ�และคู�มือการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือต&องการให&บุคลากรของกอง
พัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะมีความเข&าใจในข้ันตอนการทํางานของงานเผยแพร�ประชาสัมพันธ� เพ่ิม
ประสิทธิภาพของบุคลากรให&มีทักษะด&านการเขียนในงานประชาสัมพันธ�ต�างๆ  

 คณะทํางานด&านเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ� หวังเป3นอย�างยิ่งว�า แผนกลยุทธ�และคู�มือ
การเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ฉบับนี้ จะเป3นประโยชน�แก�บุคลากรในอันท่ีจะศึกษาเพ่ือก�อให&เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสามารถบูรณาการความรู&ท่ีได&รับกับการปฏิบัติงานจริง เพ่ือลด
ข&อผิดพลาดในกระบวนการดําเนินการท่ีจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน หากมีข&อบกพร�องประการใดคณะทํางานฯ
ต&องขออภัยไว& ณ ท่ีนี้ และจะพัฒนาระบบการดําเนินงานต�างๆ  ของงานเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ของกอง
พัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะให&เป3นระบบมากยิ่งข้ึน 

 

        คณะทํางานด&านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           และประชาสัมพันธ� 
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แผนกลยุทธ�การเผยแพร�ประชาสัมพันธ� กองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ 

พ.ศ. 2557-2559 
 
 
 

1. วิสัยทัศน� 
  เป3นสื่อกลางในการสร&างความเข&าใจ และเผยแพร�ข�าวสารและประชาสัมพันธ�งานโครงการพระราชดําริ
และงานส�งเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะของกรมส�งเสริมการเกษตรออกสู�สาธารณชนโดยผ�านสื่อทุกรูปแบบ 
สร&างสัมพันธ�อันดีระหว�างหน�วยงาน เพ่ือให&การพัฒนางานเป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
 
2. การวิเคราะห�งานด�านการประชาสัมพันธ�ของกองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ แบบ SWOT METRIX  
   เพ่ือเสนอกลยุทธ�ในการแก�ไขปAญหา 
 

จุดแข็ง โอกาส 
S1 : หน�วยงานมีคณะทํางานด&านการประชาสัมพันธ� 
      ท่ีชัดเจน 

O1 : กรมมีนโยบายให&ความสําคัญกับการ 
       ประชาสัมพันธ�และพร&อมสนับสนุน 

S2 : ผู&บริหารมีประสบการณ�เป3นนักยุทธศาสตร�ใช& 
      หลักการบริหารแบบมีส�วนร�วมพร&อมเป3น 
      ท่ีปรึกษา 

O2 : กรมมีสํานักพัฒนาการถ�ายทอดเทคโนโลยีท่ีทํา 
       หน&าท่ีโดยตรงในงานด&านการเผยแพร� 
       ประชาสัมพันธ� 

S3 : สอดคล&องกับยุทธศาสตร�ของหน�วยงานท่ีให& 
      ความสําคัญกับการเผยแพร�ประชาสัมพันธ� 

O3 : งานโครงการพระราชดําริและงานส�งเสริมการ  
       เกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะมีแนวทางการดําเนินงานท่ี 
       ชัดเจนเป3นรูปธรรม 

S4 : บุคลากรส�วนใหญ�ของหน�วยงานพร&อมท่ีจะรับ 
      การพัฒนาและฝPกทักษะงานด&านประชาสัมพันธ� 

O4 : งานโครงการพระราชดําริและการส�งเสริม 
      การเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะมีช�องทางในการนําเสนอ 
      ผลงานท่ีหลากหลาย 

 O5 : มีเทคโนโลยีสมัยใหม� เช�น เว็บไซต� ทีวี มือถือ  
      แอพลิเคชั่น ช�วยให&การทํางานสะดวกรวดเร็ว 
      และง�ายต�อการประชาสัมพันธ� 

 O6 : มีการรวมตัวในรูปของเครือข�ายออนไลน�เพ่ือ 
      การสื่อสารอย�างกว&างขวางมากข้ึนในทุกระดับ 

 
 

 ผลจากการวิเคราะห�เสนอกลยุทธ�เชิงรุก (SO) ดังนี้ 
 1. ยกระดับงานโครงการพระราชดําริและงานส�งเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะของกรมส�งเสริม
การเกษตรให&เป3นท่ีรู&จัก วิเคราะห�จากจุดแข็งในด&านยุทธศาสตร�ของหน�วยงานท่ีให&ความสําคัญกับการเผยแพร�
ประชาสัมพันธ� และมีผู&บริหารมีประสบการณ�เป3นนักยุทธศาสตร�ท้ังในระดับส�วนกลางและส�วนภูมิภาค 
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ประเมินกับโอกาสท่ีงานโครงการพระราชดําริและงานส�งเสริมการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะมีแผนหรือแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน มีโอกาสหรือช�องทางในการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ท่ีหลากหลาย 
 

จุดอ�อน โอกาส 
W1 : ประชาชนท่ัวไปไม�รู&จักกองพัฒนาการเกษตร 
       พ้ืนท่ีเฉพาะ 

O1 : กรมมีนโยบายให&ความสําคัญกับการ 
       ประชาสัมพันธ�และพร&อมสนับสนุน 

W2 : ยังไม�มีแผนกลยุทธ�ด&านการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�  
       ของกอง เป3นเพียงส�วนหนึ่งในยุทธศาสตร�ของกอง 

O2 : กรมมีสํานักพัฒนาการถ�ายทอดเทคโนโลยีท่ีทํา 
       หน&าท่ีโดยตรงในงานด&านการเผยแพร� 
       ประชาสัมพันธ� 

W3 : ขาดการเก็บรวบรวมและจัดทําฐานข&อมูลงาน 
       โครงการพระราชดําริและงานส�งเสริมการเกษตรใน 
       เขตพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีเป3นเอกภาพ 

O3 : งานโครงการพระราชดําริงานส�งเสริมการเกษตร 
       พ้ืนท่ีเฉพาะมีแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
       เป3นรูปธรรม 

W4 : บุคลากรขาดทักษะในการดําเนินงานด&านการ 
       เผยแพร�ประชาสัมพันธ� 

O4 : งานโครงการพระราชดําริและการส�งเสริม 
      การเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะมีช�องทางในการนําเสนอ 
      ผลงานท่ีหลากหลาย 

W5 : ขาดความเชื่อมโยงช�องทางการเผยแพร� 
       ประชาสัมพันธ�ข&อมูลข�าวสารของหน�วยงาน 

O5 : มีเทคโนโลยีสมัยใหม� เช�น เว็บไซต� ทีวี มือถือ  
      แอพลิเคชั่น ช�วยให&การทํางานสะดวกรวดเร็ว  
      และง�ายต�อการประชาสัมพันธ� 

W6 : การจัดการด&านงบประมาณยังไม�ชัดเจนในส�วนของ 
       การเผยแพร�ประชาสัมพันธ� (ยังอยู�ภายใต&การ 
       ดําเนินงานของแต�ละโครงการ) 

O6 : มีการรวมตัวในรูปของเครือข�ายออนไลน�เพ่ือ 
      การสื่อสารอย�างกว&างขวางมากข้ึนในทุกระดับ 

 
 ผลจากการวิเคราะห�เสนอกลยุทธ�เพ่ือการพัฒนา (WO) ดังนี้ 
 1. ส�งเสริมภาพลักษณ�ท่ีดีของกองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ รวมท้ังงานโครงการพระราชดําริและ
งานส�งเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะของกรมส�งเสริมการเกษตร โดยวิเคราะห�จุดอ�อนในด&านการไม�เป3นท่ี
รู&จักของประชาชนท่ัวไปรวมท้ังหน�วยงานภายนอก ไม�มีแผนกลยุทธ�ด&านการเผยแพร�ประชาสัมพันธ� และการ
ขาดทักษะในการดําเนินงานด&านการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ของบุคลากรในหน�วยงาน ประเมินร�วมกับโอกาส
ต�างๆ เช�น ในปVจจุบันมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ประชาชนท่ัวไปสามารถเข&าถึงได&ง�าย มีการรวมตัวในรูปแบบสังคม
หรือเครือข�ายออนไลน�ทําให&มีการสื่อสารท่ีกว&างขวางมากข้ึน 
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จุดแข็ง อุปสรรค 
S1 : หน�วยงานมีคณะทํางานด&านการประชาสัมพันธ� 
      ท่ีชัดเจน 

T1 : การปรับเปลี่ยนผู&รับผิดชอบงานโครงการใน 
       ระดับภูมิภาคทําให&การจัดเก็บข&อมูลไม�ต�อเนื่อง 

S2 : ผู&บริหารมีประสบการณ�เป3นนักยุทธศาสตร�ใช& 
      หลักการบริหารแบบมีส�วนร�วมพร&อมเป3น 
      ท่ีปรึกษา 

T2 : ได&รับงานมอบหมายพิเศษจากกรมทําให&เกิด 
       ภาระงานค�อนข&างมาก 

S3 : สอดคล&องกับยุทธศาสตร�ของหน�วยงานท่ีให& 
      ความสําคัญกับการเผยแพร�ประชาสัมพันธ� 

T3 : ความไม�แน�นอนทางการเมืองและการตอบสนอง 
       นโยบาย 

S4 : บุคลากรส�วนใหญ�ของหน�วยงานพร&อมท่ีจะรับ 
      การพัฒนาและฝPกทักษะงานด&านเผยแพร� 
      ประชาสัมพันธ� 

T4 : ถูกคาดหวังจากภายนอกมากเกินไปสร&างแรง 
      กดดันให&กับหน�วยงาน 

 
 ผลจากการวิเคราะห�เสนอกลยุทธ�เชิงรับ (ST) ดังนี้ 
 1. เสริมสร&างศักยภาพด&านการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให&กับบุคลากร โดยวิเคราะห�จากจุดแข็งท่ีบุคลากร
ส�วนใหญ�ของหน�วยงานพร&อมท่ีจะรับการพัฒนาและฝPกทักษะงานด&านการเผยแพร�ประชาสัมพันธ� และเม่ือประเมิน
ร�วมกับอุปสรรคจะเห็นได&ว�าต&องเร�งสร&างจิตสํานึกรักในงานด&านการเผยแพร�ประชาสัมพันธ� ลดแรงกดดันเม่ือถูก
ภายนอกคาดหวัง สามารถมองภาพงานท่ีได&รับมอบหมายพิเศษให&เป3นส�วนหนึ่งในงานเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ได&  
 

จุดอ�อน อุปสรรค 
W1 : ประชาชนท่ัวไปไม�รู&จักกองพัฒนาการเกษตร 
       พ้ืนท่ีเฉพาะ 

T1 : การปรับเปลี่ยนผู&รับผิดชอบงานโครงการใน 
       ระดับภูมิภาคทําให&การจัดเก็บข&อมูลไม�ต�อเนื่อง 

W2 : ยังไม�มีแผนกลยุทธ�ด&านการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�  
       ของกองเป3นเพียงส�วนหนึ่งในยุทธศาสตร�ของกอง 

T2 : ได&รับงานมอบหมายพิเศษจากกรมทําให&เกิด 
       ภาระงานค�อนข&างมาก 

W3 : ขาดการเก็บรวบรวมและจัดทําฐานข&อมูลงาน 
       โครงการพระราชดําริและงานส�งเสริมการเกษตรใน 
       เขตพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีเป3นเอกภาพ 

T3 : ความไม�แน�นอนทางการเมืองและการตอบสนอง 
       นโยบาย 

W4 : บุคลากรขาดทักษะในการดําเนินงานด&านการ 
       เผยแพร�ประชาสัมพันธ� 

T4 : ถูกคาดหวังจากภายนอกมากเกินไปสร&างแรง 
      กดดันให&กับหน�วยงาน 

W5 : ขาดความเชื่อมโยงช�องทางการเผยแพร� 
       ประชาสัมพันธ�ข&อมูลข�าวสารของหน�วยงาน 

 

W6 : การจัดการด&านงบประมาณยังไม�ชัดเจนในส�วนของ 
       การเผยแพร�ประชาสัมพันธ� (ยังอยู�ภายใต&การ 
       ดําเนินงานของแต�ละโครงการ) 

 

--44--  



 ผลจากการวิเคราะห�เสนอกลยุทธ�ปรับปรุงองค�กร (WT) ดังนี้ 
 1. พัฒนากระบวนงานการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให&เชื่อมโยงท้ังภายในและภายนอกหน�วยงาน โดย
วิเคราะห�จุดอ�อนในด&านการทํางานท่ียังไม�มีแผนกลยุทธ�ด&านการเผยแพร�ประชาสัมพันธ� ขาดความเชื่อมโยง
ช�องทางการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ข&อมูลข�าวสาร และการเก็บข&อมูลข�าวสารท่ีเป3นระบบ ประเมินร�วมกับ
อุปสรรคท่ีมีการปรับเปลี่ยนผู&รับผิดชอบงานโครงการในระดับภูมิภาคทําให&การจัดเก็บข&อมูลไม�ต�อเนื่อง 
 
การจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ�การเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ของกองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ 
 

กลยุทธ� 
ความยาก

ง�าย 
(1-5) 

งบ 
ประมาณ 

(1-5) 

ผล 
กระทบ 
(1-5) 

ความ
เร�งด�วน 
(1-5) 

การ
จัดลําดับ 

1. ยกระดับช�องทางงานโครงการพระราชดําริและงาน 
   ส�งเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะของกรมส�งเสริม 
   การเกษตรให&เป3นท่ีรู&จัก 

4 4 3 3 14 

2. ส�งเสริมภาพลักษณ�ท่ีดีของกองพัฒนาการเกษตร 
   พ้ืนท่ีเฉพาะและงานโครงการพระราชดําริและงาน 
   ส�งเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะของกรมส�งเสริม 
   การเกษตร 

3 3 4 3 13 

3. เสริมสร&างศักยภาพด&านการเผยแพร�ประชาสัมพันธ� 
   ให&กับบุคลากร 

3 3 3 3 12 

4. พัฒนากระบวนงานการประชาสัมพันธ�ให&เชื่อมโยงท้ัง 
   ภายในและภายนอกหน�วยงาน 

4 3 4 4 15 

 
 
 
 
 กลยุทธ�ท่ี 1  พัฒนากระบวนงานการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให&เชื่อมโยงท้ังภายในและภายนอกหน�วยงาน 
 กลยุทธ�ท่ี 2  ยกระดับช�องทางงานโครงการพระราชดําริและงานส�งเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะของ 
       กรมส�งเสริมการเกษตรให&เป3นท่ีรู&จัก 
 กลยุทธ�ท่ี 3  ส�งเสริมภาพลักษณ�ท่ีดีของกองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ รวมท้ังงานโครงการพระราชดําริ 
       และงานส�งเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะของกรมส�งเสริมการเกษตร 
 กลยุทธ�ท่ี 4  เสริมสร&างศักยภาพด&านการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให&กับบุคลากร 
  

สรุปผลการวิเคราะห�ข&อมูลและจัดทําแผนกลยุทธ� 
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แผนกลยุทธ�การเผยแพร�ประชาสัมพันธ� 3 ปC พ.ศ. 2557-2559  กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ 
 

กลยุทธ� เปWาประสงค� ตัวชี้วัด การดําเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 2557 2558 2559 

1. พัฒนากระบวนงานการเผยแพร� 
   ประชาสัมพันธ�ให&เชื่อมโยงทั้งภายในและ 
   ภายนอกหน�วยงาน 

หน�วยงานมีกระบวนการทํางาน
ด&านการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ที่
ชัดเจนและมีแผนปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

มีกระบวนงานการเผยแพร�
ประชาสัมพันธ� 

    

2. ยกระดับช�องทางงานโครงการพระราชดําริ 
   และงานส�งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่ 
   เฉพาะของกรมส�งเสริมการเกษตรให&เป3น 
   ที่รู&จัก 

กลุ�มเปWาหมายได&รับประโยชน�
จากการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�
ข&อมูลข�าวสาร 

ร&อยละความพึงพอใจของ
กลุ�มเปWาหมายในการใช&ประโยชน�
จากช�องทางต�างๆ ในการเผยแพร�
ประชาสัมพันธ�ของหน�วยงาน 

   30,000 

3. ส�งเสริมภาพลักษณ�ที่ดีของกองพัฒนาการ 
   เกษตรพื้นที่เฉพาะ รวมทั้งงานโครงการ 
   พระราชดําริและงานส�งเสริมการเกษตรใน 
   เขตพื้นที่เฉพาะของกรมส�งเสริมการเกษตร 

หน�วยงานได&รับการยอมรับจาก
ประชาชนและเครือข�ายในการ
สนับสนุนงานด&านข&อมูลข�าวสาร
โครงการต�างๆ 

จํานวนข�าวสารที่ได&รับการ
เผยแพร�ประชาสัมพันธ� (อาทิ 
บทบาทภารกิจของหน�วยงาน 
และโครงการต�างๆ ฯลฯ) 

   50,000 

4. เสริมสร&างศักยภาพด&านการเผยแพร� 
   ประชาสัมพันธ�ให&กับบุคลากร 

บุคลากรของหน�วยงานสามารถ
ดําเนินงานด&านการเผยแพร�
ประชาสัมพันธ�ได&อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวนบุคลากรที่ได&รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

   30,000 
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แผนปฏิบัติการด�านการพัฒนางานเผยแพร�ประชาสัมพันธ� พ.ศ. 2557-2559 กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ 
 

กลยุทธ� กิจกรรม เปWาหมาย การดําเนินงาน 
 

งบประมาณ ผู&รับผิดชอบ 
จํานวน หน�วยนับ 

1. พัฒนากระบวนงานการเผยแพร� 
   ประชาสัมพันธ�ให&เชื่อมโยงทั้งภายในและ 
   ภายนอกหน�วยงาน 

1.1 การประชุมคณะทํางาน 
     เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
     ประชาสัมพันธ�ร�วมกับ 
     คณะทํางานจัดทํามาตรฐาน 
     การปฏิบัติงาน 

2 ครั้ง ก.พ.57  คณะทํางาน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
ร�วมกับ     
คณะทํางาน
จัดทํามาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

1.2 จัดทํากระบวนงานการ 
     เผยแพร�ประชาสัมพันธ�ของ 
     กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่ 
     เฉพาะ  

1 กระบวน
งาน 

ก.พ. - มี.ค.57  

1.3 เผยแพร�ประชาสัมพันธ� 
     กระบวนงานให&ผู&เกี่ยวข&อง 

1 เรื่อง มี.ค.57  

2. ยกระดับช�องทางการเผยแพร� 
   ประชาสัมพันธ�งานโครงการพระราชดําริ 
   และงานส�งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่ 
   เฉพาะของกรมส�งเสริมการเกษตรให&เป3น 
   ที่รู&จัก 

2.1 ปรับปรุงเว็บไซต� กพฉ. 1 ครั้ง มี.ค.57 (เพจเดิม) คณะทํางาน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

2.2. จัดทําจดหมายข�าว กพฉ.  
      (e-news) 

6 ฉบับ เริ่มดําเนินการปB 58  

2.3 จัดทําบอร�ดประชาสัมพันธ�งาน 
      โครงการ 

อย�างน&อย
เดือนละ 2  

ครั้ง มี.ค. - ก.ย.57 10,000 กลุ�ม/ฝ_าย 

2.4 จัดทํา Facebook กพฉ. เพื่อ 
     เผยแพร�ผลการดําเนินงาน 
     ต�างๆ 

1 เรื่อง ก.พ.57  คณะทํางาน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
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กลยุทธ� กิจกรรม เปWาหมาย การดําเนินงาน 

 
งบประมาณ ผู&รับผิดชอบ 

จํานวน หน�วยนับ 
3. ส�งเสริมภาพลักษณ�ที่ดีของกองพัฒนาการ 
   เกษตรพื้นที่เฉพาะและงานโครงการ 
   พระราชดําริและงานส�งเสริมการเกษตรใน 
   เขตพื้นที่เฉพาะของกรมส�งเสริมการเกษตร 

3.1. ปรับปรุงวีดิทัศน� 
     ประชาสัมพันธ�บทบาท 
     ภารกิจของหน�วยงาน 

1 ครั้ง เม.ย. - พ.ค.58 50,000  คณะทํางาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

3.2 กําหนดประเด็นการเผยแพร� 
     ประชาสัมพันธ�โครงการสําคัญ 
     เตรียมเผยแพร�สู�ช�องทางต�างๆ 

11 โครงการ มี.ค.57  กลุ�ม/ฝ_าย 

3.3 จัดทําฐานข&อมูลโครงการสําคัญ  
     และเผยแพร�ผ�านช�องทางต�างๆ 

11 โครงการ ก.พ. - มิ.ย.57  กลุ�ม/ฝ_าย 

3.4 จัดทําปฏิทินกิจกรรม กพฉ. 9 เดือน ม.ค. - ก.ย.57  คณะทํางาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

4. เสริมสร&างศักยภาพด&านการเผยแพร� 
   ประชาสัมพันธ�ให&กับบุคลากร 

4.1 สํารวจความต&องการเสริม  
     สร&างศักยภาพด&านการ 
     เผยแพร�ประชาสัมพันธ� 

1 ครั้ง ก.ย.57  คณะทํางาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

4.2 จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะด&านการ 
     เผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให&กับ 
     บุคลากรในหน�วยงาน 

2 ครั้ง เริ่มดําเนินการปB 58 10,000 

-- 88 --   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่สวนที่สวนที่สวนที่    2222    
กระบวนการประชาสัมพันธ 
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 กองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ มีภารกิจด&านการวิเคราะห�และกําหนดแนวทางการพัฒนาและให&
การสนับสนุน ควบคุมกํากับการดําเนินงานส�งเสริมการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริและพ้ืนท่ีเฉพาะ 
ทําให&เกษตรกรในพ้ืนท่ีดังกล�าว รวมท้ัง พ้ืนท่ีขยายผลโครงการมีการประกอบอาชีพด&านการเกษตรท่ีเหมาะสม
กับศักยภาพของแต�ละพ้ืนท่ี สามารถปรับตัวให&เข&ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ�ปVจจุบัน  
 ปVจจุบันกรมส�งเสริมการเกษตรโดยกองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ ได&เข&าร�วมดําเนินการโครงการ
พระราชดําริและพ้ืนท่ีเฉพาะต�างๆ อย�างต�อเนื่อง ก�อเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานมากมายในหลากหลายด&าน แต�ยัง
ไม�เป3นท่ีประจักษ�ต�อสายตาของภายนอกมากนัก ประกอบกับนโยบายของผู&บริหารกรมส�งเสริมการเกษตรใน
ปBงบประมาณ 2557 ได&ให&ความสําคัญในเรื่องของการประชาสัมพันธ�ผลงาน ดังนั้น จึงมีความจําเป3นท่ีจะต&อง
เตรียมพร&อมโดยการจัดทํากระบวนงานและช�องทางในการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�การดําเนินงานโครงการของ
หน�วยงานให&เป3นระบบ และสร&างความเข&าใจให&กับผู&เก่ียวข&องให&เป3นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
 
 
 

 เพ่ือเป3นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ&าหน&าท่ีผู&รับผิดชอบงานด&านการประชาสัมพันธ�และเป3น
มาตรฐานการปฏิบัติงานด&านการประชาสัมพันธ� 
 
 

 
 ขอบเขตการจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ�นั้น จะทําการรวบรวมความรู&จาก
การปฏิบัติงานด&านการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ของกองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ และจากสํานักพัฒนาการ
ถ�ายทอดเทคโนโลยี โดยมีกระบวนการวางแผนและกําหนดประเด็นเนื้อหาในการเผยแพร�ประชาสัมพันธ� ลําดับ 
ข้ันตอนในกระบวนการ ท้ังในส�วนท่ีหน�วยงานดําเนินการเอง และในส�วนท่ีเชื่อมโยงกับหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข&อง 
 
 
 
 
 
 
 

ความเปนมาในการจัดทําคูมือกระบวนการประชาสัมพันธ 

วัตถุประสงค 

ขอบเขตการดําเนินงาน 

--1100--  



 
 
 
คําอธิบายสัญลักษณ�ท่ีใช& 
 

สัญลักษณ� 
 

คําอธิบาย 

 
 
 

จุดเริ่มต&น และสิ้นสุดกระบวนการ 

 
 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 

การตัดสินใจ 

 
 
 

เอกสาร/รายงาน 

 
 
 

มอบหมายผู&รับผิดชอบ 

 
 
 

ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน 

 
 
 

ทิศทางการนําเข&า/ส�งออกของเอกสาร/รายงาน/
ฐานข&อมูล ท่ีอาจเกิดข้ึน 

 
 
   
 
   
 

 
 

แผนผังกระบวนการประชาสัมพันธ 
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เริ่มต�น 

วางแผน/กําหนดแนวทาง 
การดําเนินงาน 

ดําเนินการตามแผน 

คณะทํางานฯ วิเคราะห�ความ
ต�องการของกลุ�มเป าหมาย 

- ผู�บริหารกรมฯ  
- สํานัก / กอง / ศูนย� 
- ส�วนภูมิภาค / จังหวัด 

คณะทํางานฯ กําหนดประเด็น
ในการประชาสมัพันธ� 

ถูกมอบหมายนอกแผน 
(อาทิ ข�าวด�วน) 

มอบหมายเจ�าของงาน 
จัดทํารายละเอียด 

นําเสนอในท่ีประชุมคณะทํางาน
ประชาสมัพันธ�กรม (สพท.) 

เห็นชอบ แก�ไข 

แต�งตั้ง/มอบหมาย 
คณะทํางานระดับกอง 

คณะทํางานประชาสัมพันธ�กรม 
นําเผยแพร�ประชาสัมพันธ�สื่อต�างๆ 

คณะทํางานประชาสัมพันธ�กรมฯ 

 

สิ้นสุดกระบวนงาน 

 ผู�บริหารกองพิจารณา 
ตรวจสอบ 

คณะทํางานฯ คัดเลือกรูปแบบนําเสนอ 

บอร�ดนิทรรศการ สื่อออนไลน� (Facebook / website)  

ประเมินผลการดาํเนินงาน 
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      กระบวนการก�อนการผลิตข�าวประชาสัมพันธ�  

1. พิจารณางานท่ีได&รับมอบหมาย 
    มอบหมายงานด&านประชาสัมพันธ�ให&กับคณะทํางานด&านเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ� 

เป3นผู&รับผิดชอบมีหน&าท่ีในการวิเคราะห�ประเด็นประชาสัมพันธ� และประสานข&อมูล กําหนดการ หรือ
รายละเอียดต�างๆ เพ่ือเตรียมการจัดทํารายละเอียดการประชาสัมพันธ�  

 

2. วางแผนการผลิตข�าวประชาสัมพันธ� 
    คณะทํางานด&านเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ� ซ่ึงมีตัวแทนจากทุกกลุ�ม/ฝ_าย ของ

หน�วยงานเข&าร�วมเป3นคณะทํางาน ดําเนินการวางแผนการผลิตข�าวประชาสัมพันธ� แบ�งเป3น 2 กรณี ดังนี้ 
    2.1 ข�าวประชาสัมพันธ�ท่ัวไป :  มอบหมายให&คณะทํางานฯ ประสานงานต&นสังกัด เพ่ือจัดทํา

แผนการประชาสัมพันธ�ของ กลุ�ม/ฝ_าย เป3นรายปB โดยระบุช�วงระยะเวลาในการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให&
ชัดเจน (ตามแบบฟอร�มท่ี 1) 

    2.2 ข�าวประชาสัมพันธ�ท่ีถูกติดตาม/มอบหมาย หรือข�าวด�วนตามสถานการณ� :  
  2.2.1 กรณีคณะทํางานประชาสัมพันธ�กรมส�งเสริมการเกษตรแจ&งในท่ีประชุมคณะทํางานฯ 

มอบหมายผู&เข&าร�วมประชุมประสานกับเจ&าของเรื่องเพ่ือจัดทํารายละเอียดของข�าว  
 2.2.2 กรณีคณะทํางานประชาสัมพันธ�กรมส�งเสริมการเกษตรประสานงานกับเจ&าของเรื่อง

เพ่ือจัดทํารายละเอียดดังกล�าวโดยตรง 
โดยวางแนวทางการดําเนินงานออกเป3น 4 ส�วน  ได&แก� 

� ข�าวเก่ียวกับการร�วมสนองงานและการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ�  
� ข�าวประชาสัมพันธ�นโยบายกระทรวงและนโยบายผู&บริหาร ข�าวด�วนท่ีเก่ียวข&องกับ

หน�วยงาน   
� ข�าวประชาสัมพันธ�เชิงรุกเก่ียวกับสถานการณ�ด&านการเกษตรประจําช�วงเวลาของปB อาทิ  

สถานการณ�ภัยแล&ง และแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล&ง เป3นต&น 
� ข�าวประชาสัมพันธ�ผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมสําคัญของหน�วยงาน  

 

     กระบวนการ การผลิตข�าวประชาสัมพันธ�   

1. ดําเนินการจัดทําข�าว 
         เจ&าหน&าท่ีรวบรวมข&อมูลเพ่ือจัดทําข�าว ด&วยวิธีการหาประเด็นและรายละเอียดของข�าว  ดังนี้   
     1.1 การเข&าร�วมการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เข&าพบผู&บริหาร  เป3นต&น
     1.2 การลงพ้ืนท่ีติดตามนิเทศงานโครงการต�างๆ ของหน�วยงาน 
     1.3 การรวบรวมข&อมูลจากเอกสารต�างๆ  และการประสานงานจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข&อง 
     1.4 การแถลงข�าวต�างๆ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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2. เขียนข�าวประชาสัมพันธ�   
    2.1 เขียนข�าวประชาสัมพันธ�จากการสรุปประเด็นสําคัญจากข&อมูลท่ีมีอยู�ร�วมกับการประสานงาน

กับแหล�งข&อมูลอ่ืน (ตามแบบฟอร�มท่ี 2)   
     2.2 ผู&อํานวยการกลุ�ม/หัวหน&าฝ_าย ตรวจสอบความถูกต&องของข&อมูลในเบ้ืองต&น  
     2.3 คณะทํางานด&านเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ�ส�งข�าวท่ีตรวจสอบความถูกต&อง
เบ้ืองต&นแล&ว ให&ผู&อํานวยการกองฯ รับทราบและพิจารณาเนื้อหาประเด็นสําคัญอีกครั้งก�อนส�งคณะทํางาน
ประชาสัมพันธ�กรมส�งเสริมการเกษตร 
     2.4 กรณีข�าวประชาสัมพันธ�ในภาวะด�วน ขอให&ผู&อํานวยการกลุ�ม/หัวหน&าฝ_าย ตรวจสอบความถูก
ต&องโดยละเอียด และส�งให&คณะทํางานประชาสัมพันธ�กรมส�งเสริมการเกษตร พร&อมสําเนาให&ผู&อํานวยการกอง
รับทราบด&วย 
 
      กระบวนการเผยแพร�ข�าวประชาสัมพันธ�และติดตามผลการเผยแพร�ข�าวประชาสัมพันธ� 
 1. เผยแพร�ข�าวประชาสัมพันธ�ผ�านช�องทางสื่อต�างๆ  
     1.1 เผยแพร�ข�าวประชาสัมพันธ�ผ�านคณะทํางานประชาสัมพันธ�กรมส�งเสริมการเกษตร เป3นราย
สัปดาห�ๆ ละ 2 ประเด็นข�าว  
     1.2 เผยแพร�ผ�านทางระบบอินเทอร�เน็ตและอินทราเน็ต  ได&แก� เว็บไซต�กรมส�งเสริมการเกษตร 
(www.doae.go.th) ส�งเสริมเนต (ssnet) เว็บไซต�กองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ (www.agrodev.doae.go.th) 
และเฟสบุoค (facebook.com/กองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ) (ตามแบบฟอร�มท่ี 4)   
     1.3  จัดเก็บข�าวประชาสัมพันธ�ในรูปแบบไฟล� เอกสารข�าว และการจัดทํารายงานประจําปB 

 
 2. ติดตามและประเมินผลการได&รับการเผยแพร�ผ�านสื่อ 
      คณะทํางานด&านเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ� ประสานงานกับคณะทํางานประชาสัมพันธ�
กรมส�งเสริมการเกษตรเพ่ือติดตามการนําข�าวของหน�วยงานเผยแพร�ผ�านสื่อต�างๆ  และสรุปจํานวนและ
ประมวลผลเป3นร&อยละของข�าวประชาสัมพันธ�ด&านต�างๆ ท่ีได&รับการเผยแพร�ผ�านสื่อเป3นรายเดือน  เพ่ือ
รายงานในท่ีประชุมประจําเดือนของหน�วยงาน  (ตามแบบฟอร�มท่ี 3)   
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 มาตรฐานระยะเวลา  การปฏิบัติงานด&านการผลิตและเผยแพร�ข�าวประชาสัมพันธ� ถึงแม&ว�าจะไม�มี
เอกสารหรือข&อกําหนดระยะเวลาเริ่มต&น-สิ้นสุดในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน แต�จะยึดหลักการพ้ืนฐานท่ีเป3นสากล
ของการผลิตสื่อประเภทข�าว คือ ความถูกต&อง รวดเร็ว ทันต�อสถานการณ�  ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 

 

ประเภทของข�าวประชาสัมพันธ� มาตรฐานระยะเวลา 

ข�าวสรุปผล/ประเด็นสําคัญจากการประชุม ดําเนินการผลิตให&แล&วเสร็จ ภายใน 1 วัน หลังเสร็จ
สิ้นการประชุม 

ข�าวจากการติดตามนิเทศงานในพ้ืนท่ี ดําเนินการผลิตให&แล&วเสร็จ ภายใน 2 วัน หลังจาก
เดินทางกลับ 

ข�าวประชาสัมพันธ�เพ่ือการแถลงข�าว ดําเนินการผลิตแล&วเสร็จก�อนการแถลงข�าวอย�างน&อย 
1 วัน  

ข�าวประชาสัมพันธ�ผลการดําเนินงานท่ัวไป ดําเนินการผลิตตามระยะเวลาในแผนท่ีกําหนด 
  

มาตรฐานในเชิงคุณภาพ / ข�อกําหนดท่ีสําคัญ 

ข้ันตอน ข�อกําหนดท่ีสําคัญ 

1. กระบวนการก�อนการผลิตและเผยแพร�ข�าวประชาสัมพันธ� 1. ชัดเจน 
2. ถูกต&อง 
3. รวดเร็ว 

2. กระบวนการผลิตข�าวประชาสัมพันธ� 1. ถูกต&อง 
2. ชัดเจน 
3. ทันการณ� 
4. ครบถ&วน 

3. กระบวนการเผยแพร�ข�าวประชาสัมพันธ�และติดตามและ
ประเมินผลการเผยแพร�ประชาสัมพันธ� 

1. รวดเร็ว 
2. ถูกต&อง 
3. กว&างขวาง 
4. ครบถ&วน 

 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
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ข้ันตอน ความเส่ียง ตัวช้ีวัด การติดตามประเมินผล 

1.กระบวนการก�อน
การผลิตข�าว
ประชาสัมพันธ� 

1. ได&รับแจ&งให&ผลิตข�าว 
ในระยะเวลาท่ีกระชั้นชิด 
 

เนื้อหาได&รับการ
พิจารณาอย�างเหมาะสม 
สําหรับการผลิตข�าว
ประชาสัมพันธ� 
 

- สามารถส�งได&คณะ  
ทํางานฯ กรมได&ทันตาม
กําหนดเวลา 
 

2. กระบวนการผลิต
ข�าวประชาสัมพันธ� 

1. ข&อมูลไม�เพียงพอต�อการ
ทําข�าวประชาสัมพันธ� 
2. กรณีเป3นประเด็นท่ียังไม�มี
ข&อยุติหรือยังไม�สามารถ
เผยแพร�ได&  
3. ผู&บริหารของหน�วยงานท่ี
มีอํานาจในการกลั่นกรอง
ตรวจสอบคุณภาพงาน 
ติดราชการ 

ร&อยละ 80 ของข�าว
ประชาสัมพันธ�สามารถ 
ดําเนินการผลิตได&ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด  

- จํานวนข�าว
ประชาสัมพันธ�ท่ีผลิต 
- สรุปข&อมูลในแบบบันทึก 
 

3. กระบวนการ
เผยแพร�ข�าว
ประชาสัมพันธ�และ
ติดตามและ
ประเมินผล 

1. ข�าวประชาสัมพันธ�ไม�ได&
รับการคัดเลือกจาก
สื่อมวลชนเพ่ือนําไปเผยแพร� 

ข�าวประชาสัมพันธ�
ได&รับการเผยแพร�ผ�าน
ช�องทางต�างๆ ได&แก� 
เว็บไซต�  จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส�  สื่อ
สิ่งพิมพ� 

- สรุปจํานวนช�องทาง 
ในการเผยแพร�ข�าว
ประชาสัมพันธ� 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบติดตามประเมินผล 
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สวนที่ สวนที่ สวนที่ สวนที่ 3333    
ความรูพื้นฐานในงานประชาสมัพันธ 
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 1) การวางแผนประชาสัมพันธ� หมายถึง การกําหนดวิธีขององค�กร สถาบัน หน�วยงาน อย�างมีเหตุผล 
เพ่ือใช&เป3นแนวทางในการดําเนินงานประชาสัมพันธ� การวางแผนนี้เป3นข้ันตอนท่ีกระทําต�อจากการวิเคราะห� 
ดังนั้น นักประชาสัมพันธ�ควรทราบถึงสาเหตุของปVญหาท่ีหน�วยงานต&องเผชิญอยู� และท�าทีทัศนคติต�างๆ ของ
ประชาชน กลุ�มเปWาหมาย แล&วจึงนําข&อมูลท่ีได&ไปกําหนดรายละเอียดกิจกรรมต�างๆ ในแผนการประชาสัมพันธ�
ให&สอดคล&องกับสภาพความเป3นจริง และท่ีสําคัญต&องมีกิจกรรมท่ีเป3นกลยุทธ�ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร�ในเรื่อง
การเสริมสร&างภาพลักษณ�องค�กรนั้นๆ ด&วย การวางแผนการประชาสัมพันธ�จึงเป3นปVจจัยหนึ่งท่ีสําคัญมากใน
การทํางานด&านการสื่อสารประชาสัมพันธ�ให&สําเร็จตามเปWาหมาย 
 
 2) การประชาสัมพันธ� หรือการดําเนินงานประชาสัมพันธ�นั้น ส�วนหนึ่งมีวัตถุประสงค�เพ่ือชักจูง
ประชามติด&วยวิธีการติดต�อสื่อสารเพ่ือให&กลุ�มประชาชนเปWาหมายเกิดมีความรู&ความเข&าใจและมีความรู&สึกท่ีดี
ต�อหน�วยงาน องค�กร หรือสถาบัน การประชาสัมพันธ�จึงมิใช�เป3นเพียงแค�งานเผยแพร� แต�งานประชาสัมพันธ�
เป3นงานท้ังศาสตร�และศิลปr ในเชิงสร&างสรรค�ท่ีก�อให&เกิดความรู&ความเข&าใจแก�ประชาชนเป3นงานส�งเสริมความ
เข&าใจอันดีและสร&างสัมพันธภาพระหว�างหน�วยงานองค�กร หรือสถาบันกับกลุ�มประชาชนท่ีเก่ียวข&อง โดยยึด
หลักความจริงและประโยชน�ร�วมกันท้ังสองฝ_าย 
     การประชาสัมพันธ� เป3นงานในระดับนโยบายท่ีองค�กร สถาบันทุกประเภท ต�างนํางานด&านการ
ประชาสัมพันธ�ไปใช&กับองค�กรหรือสถาบันของตนอย�างกว&างขวางแพร�หลาย โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสร&างความ
เข&าใจและความสัมพันธ�อันดีระหว�างหน�วยงานของตนกับประชาชน เพ่ือปWองกันการเข&าใจผิด ตลอดจนการลด
สาเหตุแห�งความขัดแย&งต�างๆ รวมท้ังการใช&การประชาสัมพันธ�เพ่ือสนับสนุนนโยบายและการดําเนินงานของ
องค�กร สถาบัน เสริมสร&างและรักษาชื่อเสียง และความร�วมมือสนับสนุนจากประชาชนท่ีพึงมีต�อหน�วยงานของ
ตน 
 
 3) การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ� เป3นการเขียนท่ีแตกต�างจากการเขียนประเภทอ่ืนๆ เนื่องจากมี
วัตถุประสงค�ท่ีแตกต�างจากการเขียนท่ัวไป การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ�นั้นมีจุดมุ�งหมายเพ่ือให&ประชาชน
เปWาหมายเกิดความรู& วัตถุประสงค�พ้ืนฐานมี 7 ประการ คือ 
      3.1) การเขียนเพ่ือบอกกล�าวให&เข&าใจเพ่ือให&ได&รับรู&ว�าองค�กรทําอะไร อย�างไร เม่ือใด เพ่ืออะไร 
เพราะอะไร ท่ีไหน เพ่ือให&ประชาชนได&รับทราบ 
      3.2) การเขียนเพ่ือให&ประชาชนยอมรับ เพ่ือการเขียนโน&มน&าวใจ ชักจูงให&ประชาชนคล&อยตาม 
โดยยกส�วนดีให&เห็นชัดเจนและใช&ภาษาให&เหมาะสมกับกลุ�มเปWาหมาย 
      3.3) การเขียนเพ่ือมิให&เกิดความเข&าใจผิด 
      3.4) การเขียนเพ่ือสร&างภาพลักษณ�ท่ีดี 

คําจํากัดความและองคความรูในงานประชาสัมพันธ 
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      3.5) การแก&ไขเพ่ือมิให&เกิดความเข&าใจผิด 
      3.6) การเขียนเพ่ือสร&างความสัมพันธ�อันดี 
      3.7) การเขียนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด 
รูปแบบของการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ�ภายในและภายนอกองค�กร มีการเขียนในลักษณะต�างๆ เช�น การ
เขียนข�าวแจก การเขียนสุนทรพจน�ในโอกาสต�างๆ การเขียนบทความ การเขียนบรรยายสรุป การเขียนทาง
วิชาการ  การเขียนคําบรรยายประกอบภาพนิ่ง การเขียนบทภาพยนตร�และบทวิทยุโทรทัศน� 
 
 4) ข�าวเพ่ือการประชาสัมพันธ� เป3นเครื่องมือในการถ�ายทอดข&อมูลต�างๆ ของหน�วยงานเผยแพร�ไปยัง
กลุ�มประชาชนกลุ�มเปWาหมาย โดยผ�านสื่อหรือช�องทางต�างๆ ตามความเหมาะสม จึงอาจเป3นท้ังข�าวท่ีเผยแพร�ทาง
หนังสือพิมพ� นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน�และสื่อแขนงอ่ืนๆ ได&ท้ังสิ้น 
  
 5) บทความเพ่ือการประชาสัมพันธ� มีวัตถุประสงค�ดังนี้ 
      5.1) เพ่ืออธิบาย มีลักษณะเป3นการให&ข&อมูล ให&ภูมิหลัง และข&อเท็จจริงอย�างละเอียดเพ่ืออธิบาย
ให&ผู&อ�านเข&าใจง�ายในเรื่องราวหรือเหตุการณ�ท่ีซับซ&อน 
      5.2) เพ่ือรายงานหรือกระตุ&นความสนใจ มีลักษณะคล&ายๆ กับการเขียนเพ่ืออธิบายหรือวิเคราะห� ซ่ึง
พิจารณาเห็นว�าเป3นเรื่องท่ีผู&อ�านควรรู& เป3นการรายงาน บอกเล�าเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน 
      5.3) เพ่ือให&ความรู& แสดงความคิดเห็นของบทความนี้ คือ การให&ความรู&ท้ังทางตรงและทางอ&อม 
      5.4) เพ่ือเสนอแนวทางแก&ไข เป3นบทความท่ีผู&เขียนมุ�งอธิบายถึงข&อเท็จจริงและท่ีมาของปVญหา
ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนพร&อมกับเสนอแนวทางการแก&ไขปVญหา ซ่ึงอาจมีมากกว�าหนึ่งแนวทางก็ได& 
      5.5) เพ่ือโน&มน&าวใจ เป3นบทความท่ีผู&เขียนต&องการโน&มน&าวใจให&เกิดการคล&อยตามความคิดเห็น
ในเรื่องท่ีกําลังนําเสนอ ส�วนมากมักเป3นประเด็นเพ่ือประโยชน�สาธารณะ หรือโครงการรณรงค�ต�างๆ 
      5.6) เพ่ือวิเคราะห�หรือวิจารณ� การวิเคราะห�เป3นการนําเสนอข&อเท็จจริงหรือประเด็นปVญหาตาม
หลักวิชาการ ชี้ให&เห็นข&อดีและข&อเสีย และผลกระทบ โดยอ&างเหตุผลท่ีน�าเชื่อถือประกอบการวิเคราะห�อย�าง
รอบด&าน ส�วนการวิจารณ�จะเน&นในความคิดเห็นของผู&เขียนเป3นหลัก ซ่ึงมาจากความรู&และประสบการณ�ท่ีมีโดย
มองปVญหารอบด&านในทุกมิติเพ่ือให&ได&ความคิดเห็นท่ีเท่ียงตรง 
      5.7) เพ่ือความเพลิดเพลิน เป3นการนําเสนอเรื่องเบาๆ ท่ีผ�อนคลาย เพ่ือสร&างอารมณ�ขันด&วยลีลา
ภาษาท่ีไม�เป3นทางการ 
 
 6) การผลิตส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ�  สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ�เป3นเครื่องมือและสื่อสารจาก
องค�กรสู�กลุ�มเปWาหมาย การสร&างความสัมพันธ�อันใกล&ชิดให&เกิดข้ึนระหว�างองค�กรกับกลุ�มเปWาหมาย ในปVจจุบัน
สื่อในการประชาสัมพันธ�มีมากมายและหลากหลาย อันเป3นผลเนื่องมาจากการพัฒนาด&านเทคโนโลยีของโลก
ปVจจุบัน อย�างไร ก็ตามได&มีการแบ�งสื่อประชาสัมพันธ�โดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อ ได&เป3น 5 ประเภท คือ 
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      6.1) สื่อบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลท่ีทําหน&าท่ีถ�ายทอดเรื่องราวต�างๆ สู�บุคคลอ่ืน สื่อบุคคลจัดได&ว�า
เป3นสื่อท่ีมีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ� โดยเฉพาะอย�างยิ่งการโน&มน&าวจิตใจเนื่องจากติดต�อกับผู&รับสาร
โดยตรง ส�วนใหญ�อาศัยการพูดในลักษณะต�างๆ เช�น การสนทนาพบปะพูดคุย การประชุม การสอน การให&
สัมภาษณ� การอภิปราย แต�สื่อบุคคลก็มีข&อจํากัดคือ ในกรณีท่ีเนื้อหาเป3นเรื่องซับซ&อน การใช&คําพูดอย�างเดียว
อาจสามารถสร&างความเข&าใจได&ทันทีและเป3นสื่อท่ีไม�ถาวร ยากแก�การตรวจสอบและอ&างอิง นอกจากจะมีผู&
บันทึกคําพูดนั้นๆ ไว&เป3นลายลักษณ�อักษรหรือบันทึกเสียงไว& 
      6.2) สื่อมวลชน อาจแบ�งประเภทตามคุณลักษณะของสื่อ ได&เป3น 5 ประเภท คือ หนังสือพิมพ� 
นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรศัพท� และภาพยนตร� สื่อจําพวกนี้จัดเป3นสื่อท่ีประสิทธิภาพสื่อสารมาก
ท่ีสุด เนื่องจากสามารถเห็นภาพเคลื่อนไหวและได&ยินเสียง ทําให&การรับรู&เป3นไปอย�างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ยิ่ง แต�มีข&อจํากัดบางประการเรื่องการใช&ไฟฟWา ทําให&ไม�สามารถเข&าถึงพ้ืนท่ีห�างไกลท่ียังไม�มีไฟฟWาใช& 
      6.3) สื่อสิ่งพิมพ� เป3นสื่อในการประชาสัมพันธ�ท่ีหน�วยงานเป3นผู&ผลิตและเผยแพร�ไปสู�กลุ�มเปWาหมาย 
ด&วยวัตถุประสงค�ในการผลิตและรูปแบบแตกต�างกันออกไป เช�น แผ�นปลิว แผ�นพับ โปสเตอร� จดหมายข�าว 
วารสาร เอกสารเผยแพร� รายงานประจําปB เป3นต&น ปVจจุบันความนิยมในการใช&สื่อประเภทสิ่งพิมพ�เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ�นี้มีอยู�มาก และมีรูปแบบท่ีหลากหลายออกไปอีกมากมาย  มีอายุการใช&นาน แต�มีข&อจํากัดใน
เรื่องการนําเสนอเนื้อหาซ่ึงต&องให&เหมาะสมกับกลุ�มเปWาหมาย เช�น แผ�นพับท่ีเขียนด&วยภาษาวิชาการ ถ&าส�งไป
ให&ประชาชนในชนบท อาจจะไม�สามารถเข&าใจเนื้อหาท่ีต&องการประชาสัมพันธ�ได&เลย 
       6.4) สื่อโสตทัศน� เป3นสื่อท่ีผู&รับสามารถได&ท้ังภาพ และเสียง โดยปกติสื่อโสตทัศน� แบ�งได&เป3น 2 
ส�วน คือ ส�วนท่ีเป3นสื่ออุปกรณ� โดยสื่อวัสดุอาจจะสามารถใช&ได&ด&วยตัวเองโดยตรง เช�น ภาพวาด แบบจําลอง 
หรือของตัวอย�าง หรืออาจต&องนําไปใช&ร�วมกับสื่ออุปกรณ� ได&แก� เครื่องเล�นวีดีทัศน� เครื่องฉายภาพยนตร� และ
เครื่องคอมพิวเตอร� เป3นต&น 
       6.5) สื่อกิจกรรม ปVจจุบันสื่อนี้มีความหมายขยายขอบเขตกว&างขวางไปถึงกิจกรรมท่ีสามารถสื่อ
ความรู&สึกนึกคิด อารมณ� และเรื่องราวข�าวสารไปสู�กลุ�มเปWาหมายได& สื่อประเภทกิจกรรมมีได&มากมายหลาย
รูปแบบ เช�น การจัดประชุม สัมมนา ฝPกอบรม การแถลงข�าว การสาธิต การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรม
เสริมอาชีพ เป3นต&น สื่อกิจกรรมนี้สามารถปรับปรุงดัดแปลงแก&ไขให&ยืดหยุ�น เหมาะสมกับโอกาสและ
สถานการณ�ได&ด&วย แต�มีข&อจํากัด คือ ผู&รับมีจํานวนจํากัดเฉพาะกลุ�มท่ีร�วมกิจกรรมนั้นๆ เท�านั้น 
       6.6) สื่อสมัยใหม� เป3นสื่อนิยมท่ีใช&กันในยุคสังคมข�าวสาร หรือยุคสารสนเทศ ประเภทของสื่อ
สมัยใหม�ท่ีใช&ในการประชาสัมพันธ� อาทิ ดาวเทียม อินเตอร�เน็ต ซ่ึงปVจจุบันเข&ามามีบทบาทต�อชีวิตประจําวัน
ของคนเราเป3นอย�างมากตลอดจนในสังคมและในหน&าท่ีการทํางาน อาชีพต�างๆ แม&แต�การประชาสัมพันธ�ก็นํา
อินเตอร�เน็ตมาใช&เพ่ือการติดต�อสื่อสารการประชาสัมพันธ�ท่ีจัดทําข้ึนบนอินเตอร�เน็ต ซ่ึงถือว�าเป3นสื่อสมัยใหม�ท่ี
นํามาใช&เพ่ือเกิดประโยชน�สูงสุดเช�นเดียวกับสื่ออ่ืนๆ อินเตอร�เน็ตท่ีใช&ทําการประชาสัมพันธ� ส�วนใหญ�ผ�านทาง 
e-mail และระบบข&อมูลจาก website ให&ผู&รับสารได&เข&าไปดูและติดตามข&อมูลต�างๆ ได& 
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 ถึงแม&การเขียนจะมุ�งเฉพาะงานด&านประชาสัมพันธ� ซ่ึงเป3นงานท่ีต&องอาศัยความรู&หรือทฤษฏีทางด&าน
วิชาการประชาสัมพันธ�มาประกอบด&วยก็ตาม แต�หลักการเขียนท่ีดีท่ัวไป ยังคงเป3นสิ่งจําเป3นและเป3นพ้ืนฐานท่ี
สําคัญเพราะคุณลักษณะของการเขียนท่ีดีนั้น ไม�ว�าจะเป3นการเขียนเพ่ืองานอะไรก็ตาม ต&องพิจารณาจากสิ่ง
ต�าง ๆ เหล�านี้  คือ การใช&ถ&อยคํา การผูกประโยค การจัดลําดับเนื้อหาหรือความคิด ฯลฯ ซ่ึงมีแนวทางท่ีควร
คํานึง โดยสังเขปดังต�อไปนี้ 
 1) ใช&คําท่ีอ�านเข&าใจง�าย 
  ไม�ควรใช&ศัพท�แสลงต�าง ๆ หรือคําท่ียากแก�การเข&าใจโดยไม�มีความจําเป3น และพึงหลีกเลี่ยง
คําท่ีใช&หรือเข&าใจกันเฉพาะในหมู�คนกลุ�มน&อยหรือเฉพาะกลุ�มหรือศัพท�เทคนิคทางวิชาการ รวมท้ังคําท่ีชวนให&
เข&าใจผิดไขว&เขวได&โดยง�าย นอกจากนี้ การผู&ประโยคก็ไม�ควรให&ยืดยาวสลับซับซ&อนมาก ควรใช&ประโยชน�สั้น ๆ 
อ�านแล&วเข&าใจได&ง�ายและรวดเร็ว 
 2) มีความกระจ�างชัด หรือชัดเจน แจ�มแจ&ง 
  ข&อเขียนท่ีดี เม่ืออ�านแล&วควรมีความกระจ�างชัดในตัวเอง ไม�ยอกย&อนหรือคลุมเครือ จนจับ
ใจความไม�ได& พึงระลึกเสมอว�าถ&าข&อเขียนมีความชัดเจนมากเท�าใด โอกาสท่ีผู&อ�านจะเข&าใจในสาร หรือข&อเขียน
นั้นย�อมมีมากข้ึนเป3นเงาตามตัว 

หลักการเขียนเผยแพรใหไดผล 

 

- เขียนในลักษณะเปDดเผย ชัดเจน ไม�คลุมเครือ จริงใจ ยุติธรรม และซ่ือตรง 
- เขียนตรงเข�าไปยังเรื่องท่ีต�องการอธิบายด�วยภาษาของท�านเอง ไม�เยิ่นเย�อ วกวน หรืออ�อมค�อมตรงเข�า   
  จุดหมาย 
- ไม�ควรเขียนลักษณะยกยอปอปFGนหรือดูถูกคนใดคนหนึ่ง 
- ใช�คําธรรมดา ไม�ควรเล�นคําหรือแต�งเติมเสริมความเปIนจริง เพ่ือให�คนท่ัวไปเข�าใจ และเชื่อถือสิ่งท่ีท�าน 
  เขียนไป 
- เขียนหรือบอกเพียงเรื่องเดียว อย�าพูดหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน อย�างพยายามใช�ตัวเลข สถิติ พยายาม 
  ยกตัวอย�างง�าย ๆ ท่ีเปIนเรื่องเก่ียวกับชีวิตประจําวันท่ีจะเปIนตัวอย�างท่ีเห็นได�ชัด 
 

คุณลักษณะสําคั
ของขอเขียนท่ีดี 
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 3) ใช&ภาษาให&ถูกต&อง 
  การใช&ภาษาไทยให&ถูกต&องนับเป3นสิ่งจําเป3นมากอีกสิ่งหนึ่ง จึงควรระมัดระวังเป3นพิเศษ และ
ควรใช&ภาษาให&ตรงตามความนิยามและตามหลักหรือระเบียบแบบแผนแห�งภาษาด&วย 
 4) เขียนให&กะทัดรัด 
  การเขียนให&กระชับ รัดกุม และตรงเปWาหมาย การเขียนท่ีเยิ่นเย&อ วกวน หรือใช&ถ&อยคําท่ี
ฟุ_มเฟuอยเกินจําเป3น ย�อมทําให&สิ้นเปลืองหน&ากระดาษ และเสียเวลาแก�ผู&อ�านโดยเปล�าประโยชน� 
 5) จัดลําดับเรื่องราวตามข้ันตอนให&สอดคล&องสัมพันธ�กัน 
  จะทําให&เนื้อหาของข&อเขียนนั้นสัมพันธ�และเชื่อมโยงกันเป3นลูกโซ� นอกจากนี้ ยังทําให&
ข&อเขียนนั้นเป3นระเบียบชวนให&ติดตามอ�านและง�ายแก�การเข&าใจ 
 6) ใช&ถ&อยคําให&สุภาพและเหมาะสม 
  เป3นการเขียนเพ่ือสร&างความเข&าใจและความสัมพันธ�อันดีตลอดจนภาพลักษณ� ชื่อเสียงของ
หน�วยงานและองค�การสถาบัน ต&องระมัดระวังให&มาก ในการใช&ถ&อยคําให&สุภาพและเหมาะสมแก�กรณี จึงเป3น
ข&อท่ีควรสังวรยิ่งเสมอสําหรับนักประชาสัมพันธ� 
 
 
 
 
 ข�าวก็คือหัวใจของงานประชาสัมพันธ� ท่ีจะรายงานภารกิจ ความก&าวหน&าของหน�วยงานให&สาธารณชน
ทราบ การเขียนข�าวเป3นท้ังศาสตร�และศิลปr และต&องมีเทคนิคในการสร&างความเข&าใจและความสนใจแก�
ประชาชน ความสําเร็จหรือความล&มเหลวของการประชาสัมพันธ� ยังข้ึนอยู�กับความถ่ีของผลงานข�าวท่ีนําเสนอ
ในสื่อต�าง ๆ  
 
 แหล�งท่ีมาของข�าว ข�าวเกิดจากเหตุการณ�และกิจกรรม ดังต�อไปนี้ 
 1. เหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
 2. กิจกรรมท่ีวางแผนไว&  
 3. ความพยายามของผู&สื่อข�าว ข�าวประชาสัมพันธ� เป3นข�าวเชิงบวกและสร&างสรรค�บนพ้ืนฐานของ
ความจริงท่ีเกิดจากกิจกรรมของหน�วยงาน 
 
 องค�ประกอบของข�าว  
 การเขียนข�าวสารท่ีจะประชาสัมพันธ� หรือสารท่ีจะสื่อออกไปยังสื่อมวลชน ควรมีสาระสําคัญหรือ
องค�ประกอบ ท่ีเรียกว�า “5 W 1 H” ดังต�อไปนี้ 
 1. ใคร (WHO) ใครคือบุคคลสําคัญท่ีเก่ียวข&องกับข�าว 
 2. ทําอะไร (WHAT) เกิดอะไรข้ึน การกระทําหรือเหตุการณ�ใดท่ีสําคัญ 

การเขียนขาว 
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 3. ท่ีไหน (WHERE) การกระทําหรือเหตุการณ�นั้น ๆ เกิดข้ึนท่ีไหน 
 4. เม่ือไร (WHEN) การกระทําหรือเหตุการณ�นั้น ๆ เกิดข้ึนวัน เวลา เวลาใด 
 5. ทําไมและอย�างไร (WHY and HOW) ทําไมเหตุการณ�นั้นจึงเกิด และเกิดข้ึนได&อย�างไร 
 6. ข&อมูลประกอบอ่ืน ๆ เช�น ความเป3นมา 
 ข้ันตอนในการเขียนข�าว 
 การเขียนข�าว ผู&เขียนควรปฏิบัติตามข้ันตอนดังต�อไปนี้ 
 1. หาข&อมูล โดยการค&นคว&า รวบรวมข&อมูล และสัมภาษณ� 
 2. วางแผนการเขียน  ศึกษากลุ�มเปWาหมายและนโยบายของสื่อท่ีจะส�งเผยแพร� 
 3. ร�างเนื้อหา รูปแบบ ภาษา ทบทวน 
 4. ประเมินผล โดยการอ�านทบทวนด&วยตนเอง หรือผู&ท่ีเก่ียวข&องช�วยอ�าน องค�ประกอบการเขียนข�าว 
การเขียนข�าวหนังสือพิมพ� ต&องบอกสิ่งสําคัญท่ีสุดก�อน แล&วจึงบอกสิ่งสําคัญรองลงมา 
 
 การเขียนข�าวมีองค�ประกอบสําคัญเรียงลําดับ ดังต�อไปนี้ 
 1. พาดหัวข�าว (headline) เป3นการบอกประเด็นสําคัญของข�าว มักใช&ประโยคท่ีเป3นข&อความสั้น ๆ               
เพ่ือช�วยให&รู&ว�าเป3นข�าวอะไร และมีประเด็นใดน�าสนใจ วิธีการพาดหัวข�าวให&พิจารณาความสําคัญของข�าวนั้น ๆ             
ว�าใคร ทําอะไร เม่ือไร ท่ีไหน อย�างไร และทําไมจึงทําเช�นนั้น ตัวอย�างการเขียนพาดหัวข�าว 
     1.1 แบบ Who นํา เช�น “ชาวสวนยางย้ิม...ส�งเสริมการเกษตรข้ึนทะเบียนยางได�ท่ัวถึง” “กกต. 
ยืนกรานห�ามจดใหม� พรรคถูกยุบ”  
     1.2 แบบ What นํา เช�น “จัดทัพข�าราชการใหม� ให�เปVนนักส�งเสริมการเกษตรมืออาชีพ”                
ร�วมภาคภูมิใจ...ไทยจัดประชุมวิชาการนานาชาติแมลงวันผลไม�ย่ิงใหญ� ซ่ึงสวนใหญ�ความสําคัญของข�าวอยู�ท่ี                
การกระทําและผลกระทบ 
     1.3 แบบ When นํา เช�น “31 ม.ค.นี้ ดีเดย�ลด ละใช�สารเคมี ผลิตพืชคุณภาพดีท่ัวประเทศ”                  
ซ่ึงข�าวนี้ความสําคัญอยู�ท่ีเง่ือนไขของเวลา  
     1.4 แบบ Where นํา เช�น “สะเมิง...แหล�งเท่ียวเชิงเกษตรในฝAน” ซ่ึงคุณค�าของข�าวอยู�ท่ีสถานท่ี  
     1.5 แบบ Why นํา เช�น “เร�งหาสาเหตุหนุ�มคล่ังยิงกราด 3 ศพ กลางตลาดไท” ความสําคัญของ
ข�าวอยู�ท่ีการต้ังข&อสังเกต เพ่ือเพ่ิมความอยากรู& อยากเห็น  
     1.6 แบบ How นํา เช�น “เกษตร ปรับยุทธศาสตร�ประชาสัมพันธ� เน�นส่ือสารเปVน ประเด็น
ถูกต�อง ผู�เก่ียวข�องรู�ข�าวท่ัวถึง” ความสําคัญของข�าวอยู�ท่ีความเป3นเหตุเป3นผล 
 
 2. วรรคนํา (Lead) เป3นประเด็นสําคัญของเรื่อง คือต&องตอบสนองความสนใจของผู&อ�านว�า Who 
What When Where Why เขียนด&วยประโยคสรุปเรื่องหรือสรุปประเด็นสําคัญและกระชับ เพ่ือขยายพาดหัว
ข�าว มีความยาวประมาณ 3 – 6 ประโยค เช�น “กรมส�งเสริมการเกษตร ผุดกิจกรรมช�วยเกษตรกรผู�ปลูกข�าว
นาปรังในเขตลุ�มน้ําเจ�าพระยาท่ีได�รับผลกระทบจากภัยแล�ง ปC 2556/57 เน�นถ�ายทอดความรู� เร�ง
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มาตรการปZองกันโรคในสตรอเบอรี่ เน�นแผนพัฒนาการตลาด AEC พร�อมระดมสมองนักวิชาการ สู�การ
ถ�ายทอดผู�ปลูกตามระบบ GAP” 
 3. เนื้อข�าว (Body) เป3นการบอกเรื่องท่ีเหลือจากท่ีบอกไว&แล&วในวรรคนํา เป3นข&อเท็จจริงท่ีสนับสนุน
หรือขยายความ หรือช�วยในวรรคนําได&ใจความชัดเจนข้ึน เป3นเรื่องราวท้ังหมดของข�าวท่ีตอบคําถาม 5 W  
และ 1 H มี 2 – 5 ย�อหน&าตามความเหมาะสม โดยย�อหน&าแรก ๆ เป3นรายละเอียดตามวรรคนํา ย�อหน&าสอง 
อ&างคําพูดผู&ให&สัมภาษณ� หรือผู&บริหาร เพ่ือเพ่ิมความน�าเชื่อถือ ย�อหน&าสุดท&าย เสริมข&อมูลเฉพาะท่ีจําเป3น เช�น 
 “นายโอฬาร  พิทักษ� อธิบดีกรมส�งเสริมการเกษตร เปaดเผยว�า เนื่องจากปริมาณน้ําในเข่ือนภูมิพล
และเข่ือนสิริกิติ์อยู�ในเกณฑ�น�อย ส�งผลกระทบต�อพ้ืนท่ีเพาะปลูกข�าวนาปรังในเขตลุ�มน้ําเจ�าพระยา 22 
จังหวัด ทําให�ต�องติดตามสถานการณ�การเพาะปลูกพืชฤดูแล�งของเกษตรกรอย�างต�อเนื่องเปVนพิเศษ” 
 “นายโอฬาร พิทักษ� อธิบดีกรมส�งเสริมการเกษตร กล�าวเพ่ิมเติมว�าในการเตรียมความพร�อมเพ่ือ
รับมือปAญหาขาดแคลนกําลังคนในอีก 5 ปCข�างหน�า กรมส�งเสริมการเกษตรได�กําหนดยุทธศาสตร� การพัฒนา
บุคลากร 5 ปC” 
 4. ท้ิงท&ายข�าว (Conclusion) เป3นการสรุปประเด็นเพ่ือดึงดูดความสนใจ ตอกย้ําจุดหมาย ส�วนใหญ�มี
ความยาวประมาณ 4 - 6 ประโยค เช�น 
 “อธิบดีกรมส�งเสริมการเกษตร กล�าวเพ่ิมเติมว�า ตั้งแต�เดือนกุมภาพันธ� 2557 ในพ้ืนท่ี 22 จังหวัด 
ได�แก� จังหวัดตาก กําแพงเพชร อุตรดิตถ� สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค� ชัยนาท สิงห�บุรี ลพบุรี 
สระบุรี อ�างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม กรุงเทพ ฉะเชิงเทรา 
นครนายก สมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาคร กรมชลประทานจะระบายน้ําเพ่ือสนับสนุนการอุปโภค – 
บริโภค และรักษาระบบนิเวศน�เท�านั้น ดังนั้น จึงขอให�เกษตรกรงดการปลูกข�าวนาปรัง ครั้งท่ี 2 อธิบดีฯ 
กล�าวยํ้าในท่ีสุด”  
 
 รูปแบบการเขียนข�าว 
 โดยท่ัวไปการเขียนข�าวจะมีเพียง 3 ส�วนเท�านั้น ได&แก� พาดหัวข�าวหรือโปรยหัวข�าว (headline) วรรค
นําเป3นการสรุปเรื่องราว (lead) เนื้อข�าว เป3นรายละเอียดของเหตุการณ�และเรื่องราว (detail) นอกจากนี้ 
รูปแบบการเขียนข�าวท่ัว ๆ ไป ไม�ว�าข�าวหนังสือพิมพ� หรือข�าววิทยุโทรทัศน� มี 3 รูปแบบ ได&แก� ปBรามิดหัว
กลับ ปBรามิดหัวต้ัง และสี่เหลี่ยมผืนผ&าทรงยืนแบบผสม ซ่ึงใช&ในรูปแบบของข�าวท่ีแตกต�างกัน ดังนี้ 
 1. แบบป�รามิดหัวกลับ (inverted pyramid) เป3นการนําเสนอข�าวโดยลําดับประเด็นสําคัญจากมาก
ไปหาน&อย ซ่ึงสอดคล&องกับธรรมชาติของมนุษย�ในการอยากรู&อยากเห็นสิ่งสําคัญก�อน ส�วนรายละเอียดไว&ทีหลัง 
ประกอบด&วยข�าวพาดหัว วรรคนํา ส�วนเชื่อม และส�วนของเนื้อเรื่อง เรียงตามลําดับความสําคัญ เป3นการเขียน
ข�าว โดยเริ่มด&วยความนํา ท่ีเป3นประเด็นสําคัญของเรื่อง และส�วนเชื่อมท่ีโยงความสําพันธ�ระหว�างความนํากับ
เนื้อหา ท่ีมีความสําคัญรองลงมา ส�วนเนื้อหา จะเป3นส�วนประกอบท่ีให&รายละเอียดของเหตุการณ�หรือเรื่องราว
ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 
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 2. แบบป�รามิดหัวต้ัง (upright pyramid) จะเรียงลําดับข&อมูลท่ีมีความสําคัญน&อยไปหามากท่ีสุด 
(climax) เพ่ือให&ผู&อ�านมีความอยากรู& เริ่มจากประเด็นท่ีไม�มีความสําคัญมากนัก แล&วค�อย ๆ เพ่ิมประเด็นท่ี
สําคัญข้ึนเรื่อย ๆ จนกระท่ังถึงประเด็นสําคัญท่ีสุด มักจะใช&ในเรื่องท่ีมีเง่ือนงํา เชิงสืบสวน สอบสวน ปVจจุบันไม�
นิยมใช& 
 3. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ&า ทรงยืนแบบผสม (combination) มักใช&เขียนข�าวท่ีไม�ค�อยสําคัญ เป3นข�าวสั้น ๆ               
เริ่มจากส�วนเชื่อ หรือจากเนื้อเรื่องข�าว หลังจากพาดหัวข�าวแล&ว ไม�มีความนํา ความสําคัญของข�าวเท�าเทียมกัน 
ต้ังแต�ต&นจนจบเรื่องของข�าว มักจะเขียนแบบเสนอข&อเท็จจริง 
 
 การเขียนข�าวให�น�าสนใจ 
 1. ข�าวต&องเป3นข�าวท่ีมีความสําคัญ น�าสนใจสําหรับคนท่ัวไป รวดเร็ว ทันสมัย ทันต�อเหตุการณ� 
ถูกต&อง มีสาระ มีประโยชน�ต�อส�วนรวม ประโยชน�ของข�าวต�อผู&อ�าน 
 2. การเสนอ การเขียนข�าว ถูกต&องตามหลักการเขียนข�าว มีความน�าอ�าน สํานวนถ&อยคําภาษาไพเราะ 
ให&รายละเอียดท่ีสมบูรณ� เช�น บอกควบว�า ใครทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร ทําไม และอย�างไร เป3นต&น 
 3. ข�าวมีลักษณะสอดคล&องกับแนวหนังสือแต�ละฉบับ ประเภท เหมาะสมกับคอลัมน� ผู&รับผิดชอบ
คอลัมน�นั้น ๆ เพ่ือจะได&รับการพิจารณาลงพิมพ� 
 4. ข�าวท่ีเก่ียวข&องใกล&ชิดตัวประชาชน หรือประชาชนมีผลประโยชน� หรือมีผลกระทบต�อผู&อ�าน จะ
ได&รับความสนใจ รวมท้ังเรื่องท่ีเก่ียวกับพรรคพวกญาติพ่ีน&อง เพ่ือนฝูง หรือมีองค�ประกอบท่ีใกล&ชิดกับผู&ฟVงหรือ
ผู&อ�าน จะได&รับความสนใจมากกว�า 
 5. ข�าวเก่ียวกับสิ่งท่ีมีชื่อเสียง คนส�วนมากรู&จัก ไม�ว�าจะเป3นบุคคลหรือสถานท่ี หรือผู&มีชื่อเสียง 
เสียชีวิต เกิดอุบัติเหตุ มีเรื่องราวคดีความ เจ็บป_วย เกิดการขัดแย&ง ทะเลาะวิวาท ผลกระทบ เง่ือนงํา ภัยพิบัติ                    
ความเจริญก&าวหน&า ฯลฯ จะได&รับความสนใจมาก 
 6. ข�าวเก่ียวกับเพศ (sex) มักจะเป3นข�าวท่ีประชาชนให&ความสนใจ เพราะเป3นเรื่องใกล&ตัวมนุษย�ทุกผู&
ทุกนาม ควรเป3นข�าวจริง มิใช�ข�าวลือ ควรเสนอเป3นการสร&างสรรค� ต&องระมัดระวังอย�าให&เป3นเรื่องอุจาด
อนาจาร 
 7. คุณภาพของข�าว โดยเฉพาะข�าวในงานประชาสัมพันธ� ต&องคัดเลือกข�าวท่ีเป3นสาระน�าสนใจ และมี
รสนิยม มิใช�เรื่องท่ีไม�ควรเสนอก็เสนอ จะต&องพิจารณาความเหมาะสม สังคม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีด&วย อย�าเอาอย�างการเสนอข�าวท่ีไม�รับผิดชอบ มีเรื่องอะไรก็เสนอไปท้ังหมด ไม�พิจารณาความ
เหมาะสมด&านอ่ืน ตลอดจนรสนิยมของการเสนอข�าว จะทําให&งานประชาสัมพันธ�เสียหาย 
 
 ในการเขียนข�าวส้ันนั้นมีข�อเสนอแนะว�า 
 1. ควรจะเขียนให&ย�นย�อแต�เข&าใจง�าย ส�งตรงเวลา ไม�เป3นข�าวล�าช&า มีความเท่ียงตรงแน�นอนและ
เชื่อถือได& 
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 2. มีประโยชน�ท่ีจะเกิดแก�ชุมชนนั้น ๆ หรือท่ัวไป อย�าให&เป3นข�าวลอย ๆ ไม�น�าสนใจ หรือไม�มี
ประโยชน� หรือเน&นเรื่องราวส�วนตัวของบุคคลจนเกินไป 
 3. เม่ือเริ่มต&นข�าวควรจะทราบได&ว�า ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อย�างไร ทําไม 
 4. พยายามให&มีรายละเอียดท่ีจําเป3นหรือสําคัญ และจัดเรียบเรียงลําดับถ&อยคําก�อนหลัง อาจ
ตรวจสอบ ให&เกิดความเรียบเรียงอย�างดีเสียก�อน จัดพิมพ�ให&สะอาดเรียบร&อย 
 5. พยายามรักษาระดับและคุณภาพคุณค�าของข�าว เพ่ือให&เกิดความเลื่อมใสแก�บรรณาธิการ หรือ
หัวหน&าฝ_ายข�าวท่ีจะรับข�าวและเสนอข�าวนั้น 
 6. พยายามศึกษาและทําความคุ&นเคยกับบรรณาธิการ เพ่ือจะให&ทราบว�าบรรณาธิการหรือผู&ควบคุม
คอลัมน�นั้น ชอบวิธีการเขียนแบบไหน ต&องการข�าวหรือภาพอย�างไร คือ ใช&ความพยายามทุกวิถีทาง เพ่ือจะทํา
ให&ข�าวท่ีเราส�งไปนั้น ได&รับการตีพิมพ�ปรากฏต�อประชาชน 
 สําหรับข�าวสั้น เป3นสิ่งสําคัญในการเผยแพร�อย�างหนึ่ง เพราะออกได&เร็วประหยัด และถึงคนส�วนใหญ� 
มีความน�าเชื่อถือ เพราะเป3นสิ่งพิมพ�ให&กับสื่อมวลชนได&หลายประเภท เช�น วิทยุ โทรทัศน� หนังสือพิมพ� ฯลฯ 
นอกจากนั้น ถ&าได&ทําติดต�อกันอยู�เสมอ หน�วยงานก็จะมีความสัมพันธ�และคุ&นเคยกับประชาชนอยู�เสมอ เพราะ
ประชาชนอยากอ�านและเรียนรู&ด&วยตนเอง และสามารถครอบคลุมไปถึงบุคคลบางกลุ�มท่ีอาจจะไม�สนใจ ไม�เคย
รู&จักหน�วยงานได&  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“พาดหัวข
าว...นั้นสําคัญ ไฉน...?? สะดุดตา สะกิดใจ ก
อนอ
านเนื้อข
าว...ดึงดูดให"อ
าน...ติดตามข
าว”  
 หัวข�าวจะมีหน�าท่ีในการบอกข�อเท็จจริงของเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนในแต�ละวันด�วยถ�อยคําสั้นๆ แต�ให�
ความหมายครอบคลุมเนื้อหาสาระ หัวข�าวท่ีดีจะทําให�ผู�อ�านประหยัดเวลาในการอ�านได�เปIนอย�างมาก 
 
อย
าลืมว
า การดึงดูดความสนใจ เป)นจุดขายอย
างหนึ่ง 
 ด�วยการใช�ถ�อยคําโดนใจ / รูปแบบประโยค ชวนสงสัย จูงใจให�อยากรู� เช�น  
  � เกษตรกร...ผุดโครงการยักษ�ช�วยชาวนา 
  � มหกรรมไม�ดอก...จัดอลังการ เน�นรับส�งออก AEC คึกคัก 
  � ร�อน แล�ง น้ําเค็มบุก กับมาตรการเยียวยาเชิงรุกของภาครัฐ 
  � หลงลับแล...คนซ้ือไม�ได�กินจริงหรือ 
  � น้ําส�มควันไม�...ฤาจะเปIนตํานานภูมิปFญญาไทย 
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สวนที่ สวนที่ สวนที่ สวนที่ 4444    
แบบฟอรมท่ีใชในงานประชาสัมพันธ 
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 เนื่องจากงานการผลิตข�าวประชาสัมพันธ� เป3นงานท่ีมุ�งเน&นเนื้อหาเป3นสําคัญ มีความยืดหยุ�นตาม
สถานการณ�และระยะเวลาท่ีเหมาะสม แบบฟอร�มท่ีใช&ในการปฏิบัติงานจึงมีเฉพาะแบบฟอร�มการพิมพ�เอกสาร
ข�าวประชาสัมพันธ�  แบบฟอร�มการลงบันทึกการจัดพิมพ�ข�าว  แบบฟอร�มการส�งข�าวเพ่ือให&ผู&บริหารตรวจสอบ
หรือพิจารณาความเหมาะสมก�อนเผยแพร�  ส�วนการเผยแพร�ข�าวประชาสัมพันธ�จะใช&แบบฟอร�มการติดตามผล
การประชาสัมพันธ�ผ�านสื่อสิ่งพิมพ�เป3นรายเดือน ซ่ึงจะกล�าวถึงโดยละเอียดในคู�มือ เรื่องการติดตามและ
ประเมินผลการเผยแพร�ข�าวประชาสัมพันธ�ต�อไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมตางๆ 
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- แบบฟอร�มที่ 1  แผนการเผยแพร�ประชาสัมพันธ� ประจําปCงบประมาณ .................... - 
 

เรื่อง/ประเด็น 
รายละเอียด/ไฮไลท�ของ

ประเด็นข�าว 
ช�องทางการเผยแพร� ระยะเวลา 

ผู&รับผิดชอบ 
ข�าว บทความ โทรทัศน� ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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- แบบฟอร�มท่ี 

 

 

 

 

ข�าวลําดับท่ี................ 
วันท่ี...........เดือน..................พ.ศ. .............

 

  -----------------------------(ประเด็นข�าว

 

 -----------------(เนื้อหา/รายละเอียดของข�าว พร&อมภาพประกอบ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

 

 

เจ&าของข�าว ชื่อ ........................................
โทรศัพท�ติดต�อ.........................................
 

 ขาวประชาสัมพันธ กองพัฒนาการเกษตรพ้ืนที่เฉพาะ

แบบฟอร�มท่ี 2  การเขียนข�าวประชาสัมพันธ� - 

 

. ............. 

ประเด็นข�าว)--------------------------------- 

รายละเอียดของข�าว พร&อมภาพประกอบ)-------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

........................................ตําแหน�ง ....................................... กลุ�ม ..........................................
......................................... 

ขาวประชาสัมพันธ กองพัฒนาการเกษตรพ้ืนที่เฉพาะ
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-------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.......................................... 

ขาวประชาสัมพันธ กองพัฒนาการเกษตรพ้ืนที่เฉพาะ 



- แบบฟอร�มท่ี 3  สรุปประเด็นข�าวประชาสัมพันธ�รายเดือน - 

 

การบันทึกประเด็นข�าวประชาสัมพันธ� กองพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีเฉพาะ 

ปCงบประมาณ ......................... 

เริ่มวันท่ี  1  ตุลาคม พ.ศ. ...........  - 30 กันยายน พ.ศ. .......... 

 

ครั้งท่ี วัน / เดือน / ปB หัวข&อข�าว ช่ือเจ&าหน&าท่ีผู&พิมพ� 
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- แบบฟอร�มท่ี 4  การขอใช�บริการเผยแพร�ข�าว/ประกาศ บนระบบเครือข�ายอินเตอร�เน็ตและอินทราเน็ต - 
 

แบบการขอใช�บริการเผยแพร�ข�าว/ประกาศ บนระบบเครือข�ายอินเตอร�เน็ตและอินทราเน็ต 
 

วันท่ี ............/............./.............. 
เรื่อง/หัวข�อข�าว 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

รายละเอียดท่ีแนบ 
� เอกสาร/รูปภาพ จํานวน ................. แผ�น          � ไฟล�ข&อมูล จํานวน ............... ไฟล� 

การนําเสนอข�อมูล 

� เว็บไซต�กรมส�งเสริมการเกษตร (www.doae.go.th) 
หัวข&อ   � ข�าวผู&บริหาร   � ข�าวประชาสัมพันธ�  � ข�าวรับสมัครงาน  � ข�าวเกษตรจากหนังสือพิมพ� 
 � ระบุ ....................................................................................... 

� เว็บไซต�อินทราเน็ต (ssnet) 
หัวข&อ � หนังสือแจ&งหน�วยงาน  � หนังสือเวียน  � ข�าวท่ัวไป  � ระบุ ............................................. 

ระยะเวลาท่ีต�องการนําเสนอ   วันท่ี ............../............../............ ถึงวันท่ี วันท่ี ............/............./............ 

ผู�รับผิดชอบ (เจ&าหน&าท่ีผู&นําข�าวข้ึนสามารถติดต�อเพ่ือสอบถามข&อมูลเพ่ิมเติม) 
ชื่อ-สกุล .....................................................................ตําแหน�ง ........................................................................ 
หน�วยงาน ......................................................................................................................................................... 
โทรศัพท� .......................................................................อีเมล .......................................................................... 
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