
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชาสัมพันธ์เชิงรกุเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์กร 

จัดทําโดย 
สํานกัประชาสมัพันธ ์

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



คํานํา 
 

 การประชาสัมพันธ์องค์กร มีบทบาทและความสําคัญอย่างย่ิงในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
ปัจจุบัน ทั้งการให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับองค์กรในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน
เกิดการรับรู้ การเป็นที่รู้จัก ได้รับความเชื่อม่ัน ไว้วางใจ ตลอดจนการให้ความร่วมมือและ 
การได้รับสนับสนุนจากประชาชน สํานักประชาสัมพันธ์ในฐานะสํานักที่มีหน้าที่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจและผลงานด้านต่าง ๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
คณะกรรมาธิการ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้ศึกษากลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสําเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผนวกกับการนํา
เทคโนโลยีการส่ือสารที่ใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ “สื่อสังคมออนไลน์” เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรให้มากข้ึน ทั้งนี้ เพื่อสร้าง 
จุดได้เปรียบให้กับองค์กร เนื่องจากสามารถลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการติดต่อสื่อสาร อีกทั้ง
สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจํานวนมาก สะดวก รวดเร็ว 
และทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบอย่างทันท่วงที  
 สํานักประชาสัมพันธ์ จึงเล็งเห็นความสําคัญของการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ซึ่งได้
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ 
ขององค์กรได้เป็นอย่างดี โดยจัดทําเป็นองค์ความรู้เก่ียวกับ “การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือ 
การประชาสัมพันธ์องค์กร” เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับ
ทฤษฎีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เทคนิคการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตลอดจนองค์
ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เทคนิควิธีการทํา Content Line 
หรือ Line@ การจัดทําอินโฟกราฟิกส์การแถลงข่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การจัดทําคลิป 
VDO เพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ การจัดทําเฟซบุ๊ก “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ”  
เป็นต้น 
 สํานักประชาสัมพันธ์หวังเป็นอย่างย่ิงว่า องค์ความรู้เก่ียวกับ “การประชาสัมพันธ์ 
เชิงรุกเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์กร” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา สามารถนําไปประยุกต์ใช้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์องค์กร
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่รู้จักของสาธารณชนต่อไป 

 

สํานักประชาสัมพันธ์ 

 

 



สารบญั 
 

หัวข้อ  หน้า 
ส่วนที่ ๑ ส่วนนํา 
๑. สรุปสาระสําคัญ 

๑.๑ ความสําคัญของงานประชาสัมพันธ์องค์กร 
๑.๒ วัตถุประสงค์ 

 
๑ 
๑ 
๓ 

ส่วนที่ ๒ ส่วนเนื้อหา 
๒. ส่วนเนื้อหา 

๒.๑ บทนํา/หลักการและเหตุผล 
๒.๒ รายละเอียดเนื้อหา 
๒.๓ บทสรุป 
๒.๔ ประโยชน์จากการจัดทําองค์ความรู้ 
๒.๕ ปัญหาและอุปสรรค 
๒.๖ ข้อเสนอแนะ 

๔ 
๔ 
๔ 
๕ 
๔๔ 
๔๕ 
๔๕ 
๔๕ 

บรรณานุกรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญัตาราง 
 
ตารางที่  หน้า 

๑ 
๒ 
๓ 

แสดงข้อมูลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไปและพิธีการ 
ช่องทางการติดต่อ/ประสานงานและข้อมูลนําส่ง 
แสดงรายละเอียดการส่งข้อมูลในแต่ละกลุ่ม 

๑๒ 
๑๔ 
๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญัภาพ 
 

ภาพที่  หน้า 
๑ 
๒ 
 
๓ 
 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 

 
๑๑ 

 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 

 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 

แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
แสดงภาพรวมของการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการประชาสัมพันธ์
องค์กร 
แสดงขั้นตอนการส่ง Line@ ของกลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ 
(Call Center) วุฒิสภา 
ตัวอย่างข้อความที่ดําเนินการจัดส่ง 
ขั้นตอนการจัดทําแผ่นภาพประชาสัมพันธ์ (Infographic) 
ตัวอย่างแผ่นภาพประชาสัมพันธ์ (Infographic) 
การเลือกใช้สีตามทฤษฎีสี 
แสดงข้ันตอนการผลิตรายการ 
ภาพพื้นหลังเขาอกทะลุและมโนราห์ 
ภาพผู้นําเสนอรายการบนฉากพื้นหลังสีเขียว ซ้อนทับบนภาพพื้นหลัง
เขาอกทะลุและมโนราห์ 
QR Code ตัวอย่างงานสําเร็จโดยใช้เทคนิคการซ้อนภาพ 
Chroma Key 
แสดงข้ันตอนการจัดทําเฟซบุ๊ก(Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 
ตัวอย่างข่าว 
ตัวอย่างข้อเขียน 
ตัวอย่างเอกสารข่าว 
ตัวอย่างคลิปวิดีโอ 
ตัวอย่าง Infographic/Banner/การโค้ชคําพูด 
ตัวอย่าง Facebook Live 
ตัวอย่างภาพการ Link/URL 
ภาพจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ  
หน้า Wall เฟซบุ๊ก (Facebook) ชื่อ “สภาจําลองสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ” 
ตัวอย่างการแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
ตัวอย่างภาพข้อคิด คําคม 
ตัวอย่างภาพ Clip VDO กิจกรรม 
ตัวอย่างภาพกิจกรรมเครือข่าย 
Line กลุ่ม “เครือข่าย” 

๒ 
 

๑๑ 
 

๒๑ 
๒๒ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๙ 
๓๒ 
๓๓ 

 
๓๓ 
๓๔ 

 
๓๕ 
๓๖ 
๓๗ 
๓๗ 
๓๗ 
๓๘ 
๓๙ 
๓๙ 
๔๐ 

 
๔๑ 
๔๒ 
๔๒ 
๔๓ 
๔๓ 
๔๔ 



๑ 
 

การประชาสมัพันธ์เชิงรุกเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร 
 
ส่วนที่ ๑ ส่วนนํา 
๑. สรุปสาระสําคัญ 

๑.๑ ความสําคัญของงานประชาสัมพันธ์องค์กร 
 สาระสําคัญของงานประชาสัมพันธ์องค์กร คือ การให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ข้อเท็จจริง

เก่ียวกับองค์กรในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้บทบาทอํานาจหน้าที่ขององค์กรฝ่าย 
นิติบัญญัติ การปฏิบัติงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติ
หน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ 
ที่ถูกต้อง เกิดทัศนคติที่ดี จนนําไปสู่ความสัมพันธ์/การมีส่วนร่วมที่ย่ังยืนกับประชาชนและ
สาธารณชนทั่วไป  

สําหรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นั้น โดยทั่วไปมี ๒ กลยุทธ์หลัก ได้แก่  
๑) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Proactive Public Relations) หมายถึง การทํา 

การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ก่อนที่จะมีผลกระทบบางอย่างเกิดขึ้น กิจกรรมที่อยู่ภายใต้กลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก อาทิ การจัดแถลงข่าว การส่งข่าวแจก การจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น 

๒ )  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เชิ ง รับ  (Reactive Public Relations) เ ป็นการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดระหว่างองค์กร รวมถึงการปกป้อง
ชื่อเสียงขององค์กรไม่ให้เกิดความเสียหายข้ึน  

สําหรับแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา  ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๖๐  สํานักประชาสัมพันธ์ ได้นํากลยุทธ์ด้าน 
“การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์กร” มาจัดทําเป็นองค์ความรู้ เพื่อใช้ 
ในการปฏิบัติงานขององค์กรให้เกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด ผนวกกับการนํา
เทคโนโลยีการส่ือสารที่ใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ “สื่อสังคมออนไลน์” เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนงานขององค์กรให้มากข้ึน ทั้งนี้ เพื่อสร้างจุดได้เปรียบให้กับองค์กร 
เนื่องจากสามารถลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการติดต่อสื่อสาร อีกทั้งยังสามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจํานวนมาก สะดวก รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังภาพที่ ๑  
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

ภาพที่ ๑ แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 
ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและ

ผลงานต่าง ๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
สํานักประชาสัมพันธ์ จึงได้ทําการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเสริมกับภารกิจหลักของแต่ละกลุ่มงานฯ 
ดังนี้ 
 ๑) กลุ่มงานบริหารทั่วไปและพิธีการ จัดทําการแจ้งข้อมูลข่าวสารแบบกระชับ ฉับไว 
 ๒) กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา จัดทํา Content Line 
(Line@) 
 ๓) กลุ่มงานส่ือมวลชน จัดทํา Infographic 
 ๔) กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ จัดทําคลิป VDO เพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ 
 ๕) กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ จัดทําเฟซบุ๊ก (Facebook) ชื่อ “สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ”  
 ๖) กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภา จัดทําเฟซบุ๊ก (Facebook) ชื่อ 
“สภาจําลองสภานิติบัญญัติแห่งชาติ”  
 



๓ 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์  
๑.๒.๑ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ให้กับบุคลากรภายในสํานักงาน และบุคลากร

ผู้ที่สนใจทั่วไป 
๑.๒.๒ เพื่อเป็นการทําการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าผ่านไปยังช่องทางส่ือต่าง ๆ 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที หรือเพื่อป้องกันผลกระทบบางอย่างที่
อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
 
 
 
 



๔ 
 

ส่วนที่ ๒ ส่วนเนื้อหา 
๒. เนื้อหา 

๒.๑ บทนํา/หลักการและเหตุผล 
สํานักประชาสัมพันธ์ มีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

ภารกิจและผลงานต่าง ๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ และสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้สาธารณชนท่ัวไปได้รับทราบ โดยมี ๖ กลุ่มงาน ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงาน
ในแต่ละด้านอย่างบูรณาการร่วมกัน เพื่อตอบสนองให้ภารกิจขององค์กรและสํานักงานฯ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่  

๑) กลุ่มงานบริหารทั่วไปและพิธีการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านรัฐพิธีและพิธีการ
ต่าง ๆ ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก รวมถึงประสานงานและ
อํานวยความสะดวกงานด้านรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ  

๒) กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา มีหน้าที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับการให้การต้อนรับ รับรอง อํานวยความสะดวก ให้คําแนะนําในข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ 
ขององค์กร 

๓) กลุ่มงานส่ือมวลชน มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ ติดตาม 
ประมวลผล วิเคราะห์ เสนอแนะ ประสานงานและอํานวยความสะดวกกับสื่อมวลชน รวมถึง
เผยแพร่ข่าวสารและภาพบุคคลสําคัญขององค์กรไปสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบ 

๔) กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหา ควบคุมดูแล
รักษา ติดตั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อให้การประชุมหรือการสัมมนาขององค์กร
เป็นไปอย่างราบร่ืน 

๕) กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการผลิตเอกสารและ 
สื่อสิ่งพิมพ์  

๖) กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค มีหน้าที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับการจัดโครงการ การสัมมนา เสวนา การจัดนิทรรศการ การอภิปราย เพื่อเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยและสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฯ ไปสู่นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา สถาบันการเมือง ส่วนราชการและเอกชน รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ 
 สําหรับแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกเหนือจากภารกิจหลักแล้ว สํานักประชาสัมพันธ์
ได้นํากลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การประชาสัมพันธ์
เกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสาร 
มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารเต็มไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตและ
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สมาร์ทโฟน ผู้ใช้งานสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารได้แบบไม่มีขีดจํากัด ทั้งในด้านระยะเวลา
และสถานที่ 

ด้วยเหตุนี้ สํานักประชาสัมพันธ์ จึงได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ทางด้านสื่อสังคม
ออนไลน์มาสนับสนุนงานการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจุดได้เปรียบให้กับองค์กร เนื่องจาก
สามารถลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการติดต่อสื่อสาร อีกทั้งยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจํานวนมาก สะดวก รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์  

ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและ
ผลงานต่าง ๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
สํานักประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดให้มีการจัดทําองค์ความรู้เร่ือง “การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือ 
การประชาสัมพันธ์องค์กร” ขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ 
           

๒.๒ รายละเอียดเนื้อหา 
สําหรับ “การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร” สํานัก

ประชาสัมพันธ์ ได้ทําการศึกษา สืบค้น และนําแนวคิดที่เก่ียวข้องมาประกอบความรู้ความเข้าใจ 
ดังนี้   

๒.๒.๑ แนวความคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Proactive Public 
Relation) 

ความหมายของการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
นายธีระพงษ์ โสดาศรี (ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์

เชิงรุก (Pro-Active Public Relation) ว่าหมายถึง การประชาสัมพันธ์ที่ มีการชี้แจงและ 
ให้ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ใด เพื่อให้เกิดความยอมรับและความร่วมมือ 

ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคํา (๒๕๔๙) ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ 
เชิงรุก Aggressive Public Relation (APR) ว่า เป็นการมุ่งสร้างโอกาสทางการให้ข้อมูลข่าวสาร 
เพื่อสร้างชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร 

สรุปในภาพรวมของการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หมายถึง การประชาสัมพันธ์
ที่มีการชี้แจงและให้ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
ก่อนที่จะมีกิจกรรมหรือเหตุการณ์ใด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ล่วงหน้า เกิดการยอมรับ 
และความร่วมมือกับองค์กร 

ภาวการณ์ในปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์เชิงรุกมีความจําเป็นอย่างมาก  
โดยประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สามารถแบ่งออกได้เป็น  
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๑) ทําให้เกิดความไว้วางใจ เชื่อถือและศรัทธาในกิจกรรมและองค์กร 
มากขึ้น  

๒) ช่วยสร้างทัศนคติในเชิงบวกอันเป็นผลประโยชน์ต่อการดําเนินการ  
๓) ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและขจัดความรู้สึกเชิงลบให้กับกิจการ

และองค์กร  
๔) ช่วยให้การประชาสัมพันธ์ มีประสิทธิการเข้าถึ งกลุ่ม เ ป้าหมาย  

ลดการสูญเปล่าและความสับสน   
๕) สามารถสร้างการรับรู้และมีอิทธิพลเหนือความคิดของกลุ่มเป้าหมาย  

โดยอาศัยจุดยืน และบุคลิกภาพขององค์กรเป็นหลักในการสื่อสารเนื้อหาไปยังกลุ่มเป้าหมาย  
(ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคํา, ๒๕๔๙)  

นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกจําเป็นต้องมีการกําหนดยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ในการดําเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่เหมาะสม ดังนี้   

ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่สําคัญ  
๔ ประการ คือ  

๑) ยุทธศาสตร์การเผยแพร่ข่าวสาร ประกอบด้วย 
๑.๑ มีการวางแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ 
๑.๒ เน้นความชัดเจนของการกําหนดวิธีการต่างๆ 
๑.๓ ดําเนินยุทธวิธีตามแผนให้ครบถ้วน 

๒) ยุทธศาสตร์การชักจูงใจ ประกอบด้วย 
๒.๑ การกําหนดแผน หรือวิธีการที่จะจูงใจประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

ให้เห็นพ้องกับเนื้อหาที่นําไปประชาสัมพันธ์อย่างเป็นขั้นตอน 
๒.๒ นําข่าวสารให้ถึงผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายโดยตรงแบบเผชิญหน้า  

(Face to Face) 
๓) ยุทธศาสตร์การจัดองค์การ เป็นการกําหนดตัวบุคคลทํางาน โดยต้องใช้

บุคลากรที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
๓ .๑  เ ป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ แท้ จ ริ ง  เ ป็นผู้ ชํ านาญในวิชาชีพ 

การประชาสัมพันธ์ 
๓.๒ มีภูมิปัญญา 
๓.๓ มีความรับผิดชอบ 
๓.๔ มีความรอบรู้ในงานหลายสาขาวิชาชีพ 
๓.๕ มีความอดทน เสียสละ มานะ สู้งาน 
๓.๖ มีจรรยาบรรณ 
๓.๗ ไม่หวั่นต่อปัญหา 
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๔) ยุทธศาสตร์การไตร่ตรอง เป็นการทบทวนและพิจารณาการดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดําเนินไปแล้ว เพื่อจะได้ปรับแผนหรือแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ 
ที่กําลังเผชิญอยู่ได้ทันท่วงที 
 

๒.๒.๒ เทคนิคการกําหนดประเด็นเพ่ือจัดทําแผน/โครงการประชาสัมพันธ์ 
เชิงรุก 

การกําหนดประเด็นเพื่อจัดทําแผน/โครงการถืออีกภารกิจหนึ่งที่สําคัญต่อ
งานด้านประชาสัมพันธ์ สืบเนื่องจากการวิเคราะห์ SWOT เพื่อรู้เขารู้เราเก่ียวกับองค์กรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ยังต้องนําสภาพการณ์ทางสังคมในแง่มุมต่างๆ มาใช้ในการพิจารณา เพื่อหา 
แนวทางการประชาสัมพันธ์ เชิ ง รุกที่ ได้ผลต่อสถานการณ์หรือนโยบายที่ วางไว้  โดย 
นักประชาสัมพันธ์สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าว มาตรวจสอบและเพื่อกําหนด
ทิศทางของการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของประเด็นแผน/โครงการโดยอาศัยหลักการออกแบบ
ประเด็นแผน/โครงการ ๕ ประการ คือ (นพดล วศินสุนทร, ๒๕๕๓) 

 ๑) การกําหนดเป้าหมาย (Goal) ของประเด็น ซึ่งเป็นการปักธงว่าจะมี
ทิศทางและวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์คร้ังนี้ไปในแบบใด โดยประเด็นที่จะตั้งขึ้นอาจต้อง
อาศัยข้อมูลแวดล้อมต่างๆ มาช่วยคิดและยังต้องคํานึงถึงโครงสร้างองค์กร นโยบายองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กรประเภทสินค้าและบริการงบประมาณ ฯลฯ ว่ามีความสอดคล้องมากน้อย
เพียงใด ดังนั้นเป้าหมายจะเป็นตัวกําหนดประเด็น และประเด็นจะเป็นตัวกําหนดรูปแบบและ
วิธีการต่อไปตามลําดับ โดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะต้องเป็นสายธารเดียวกัน เพราะทุก ๆ 
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นต้องเป็นไปในเสียงเดียวกัน (One Voice) เพื่อตอบสนอง
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

๒) ที่ปรึกษาโครงการ (Coach) ในการดําเนินโครงการไม่ว่าจะเป็น
โครงการเล็กใหญ่ปัจจัยแห่งความสําเร็จที่ขาดไม่ได้คือ การมีที่ปรึกษาคอยให้คําแนะนําและช่วย
คิดวางแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นงานที่ต้องสื่อสารกับคนจํานวนมาก  
การมีที่ปรึกษาท่ีมีประสบการณ์จะช่วยให้หลีกเลี่ยงอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ได้มากขึ้น ที่ปรึกษา 
ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ผู้มีตําแหน่งใหญ่โตนั่งเพียงอย่างเดียว แต่ที่ปรึกษาควรจะเป็นผู้ รู้จริง 
ในสถานการณ์ที่งานประชาสัมพันธ์กําลังจะเข้าไปยุ่งเก่ียว ดังนั้น ที่ปรึกษาอาจมีหลายคน  
หลายแง่มุมก็ได้ และที่สําคัญคือที่ปรึกษาที่จะต้องไม่ทําให้องค์กรเปลี่ยนเป้าหมาย แต่ที่ปรึกษา
จะต้องช่วยคิดวางแผนกลยุทธ์เพื่อตอบเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ 

๓) กลยุทธ์ (Strategy) คือ การตัดสินใจวางแผนอย่างมีระบบ มีทิศทาง 
มีกระบวนการทํางานที่ชัดเจน มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เพื่อให้องค์กรสามารถดํารง
อยู่ได้ในอนาคตโดยอาศัยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของทุกฝ่าย กลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่หน่วยงาน
จะดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยกลยุทธ์นี้จะกําหนดข้ึนจากการพิจารณาปัจจัย 
แห่งความสําเร็จ (Critical Success Factors) เป็นสําคัญ กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าในการที่จะ
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ทําให้บรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่งๆ นั้นได้จําเป็นต้องมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความสําเร็จ และ 
จําเป็นต้องทําอย่างไร จึงจะไปสู่จุดนั้นได้ 

 ๔) การกําหนดแผนงาน (Plan) คือ การวางแผนท่ีมีการพิจารณาและ
กําหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยง
ระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น การวางแผนงานด้าน 
ประชาสัมพันธ์จึงต้องกําหนดแนวทางปฏิบัติงานมีรากฐานการตัดสินใจตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ที่วางเอาไว้ และต้องคาดคะเนถึงจุดเสี่ยงอย่างใช้ดุลพินิจ ดังนั้น  
การวางแผนจึงมีความเก่ียวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจแนวทางปฏิบัติ 
ที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทํา ฉะนั้นการประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลจําเป็นต้องอาศัย 
ความพยายามที่เป็นระบบ (Systematic Attempt) ในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุด สําหรับการสื่อสารเพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ตั้งไว้ 

 ๕) การสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ (Network) หมายถึง การเชื่อมโยงกลุ่ม
ของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือทํากิจกรรมร่วมกัน โดยมี
การจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐาน
ของความเคารพสิทธิเชื่อถือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน โดยอาจมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
ระหว่างกัน ดังนั้น เหตุผลหลักที่จะทําให้เครือข่ายเกิดขึ้นได้โดยสมัครใจก็คือ แต่ละฝ่ายมองเห็น
ประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการเข้าร่วมเครือข่าย ซึ่งจะนําไปสู่ความเต็มใจที่จะประสานกันหรือ
เข้าร่วมเป็นเครือข่าย หรือแนวคิดการรวมพลัง (Synergy) เป็นการผนึกกําลังในลักษณะ 
ที่มากกว่า ๑+๑ = ๒ หมายความว่า การรวมพลังกันทํางานนําไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าหรือเข้มแข็ง
มากกว่าการที่แต่ละองค์กรจะทํางานโดยโดดเดี่ยว และองค์กรเครือข่ายมีการแบ่งงานกันทํา 
(Division of Labour) จะนําไปสู่การพึ่งพิงและขึ้นต่อกัน ดังนั้นการพัฒนาเครือข่ายต้องใช้เวลา
ในการบ่มเพาะความสัมพันธ์ ความศรัทธา ตลอดจนการสร้างกรอบทางความคิด เพื่อให้เกิดการ
แลก เป ล่ียนข้ อ มูลข่ า วสาร  และการแก้ ไข ปัญหาร่ วม กันอ ย่ างส ร้ า งสรร ค์ รวมทั้ ง 
การดําเนินการร่วมกันระหว่างองค์กร 

๒.๒.๓ เทคนิคการกําหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
เทคนิคการกําหนดกลยุทธ์ในงานด้านประชาสัมพันธ์ ถูกยอมรับว่าเป็นส่วน

ผลักดันให้การส่ือสารองค์กรเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ด้านกลยุทธ์ของทุกฝ่าย ทั้งนี้ในการกําหนดกลยุทธ์ ยังจําเป็นต้องอาศัยปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
(Critical Success Factors) มาเป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์เชิงรูปธรรม โดยมีปัจจัย 
ที่สําคัญ ดังต่อไปนี้ (ธีระพงษ์ โสดาศร, ม.ป.ป.) 

๑) Differentiation คือ การสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในองค์กร 
ผ่านสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ Product Service Personal Image ด้วยนักประชาสัมพันธ์มีหน้าที่
นําเสนอข้อมูลในทางบวกที่เป็นจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กร เพื่อสร้างกิจกรรมการ
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ประชาสัมพันธ์ที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นจนเป็นที่จดจําได้ถึงสิ่งที่องค์กรนั้นๆ กําลังอธิบายหรือ
ให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ๒ )  IMC (Integrated Marketing Communication) คื อ  ก า ร
ผสมผสานแนวคิดการสื่อสารการตลาดทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 
Promotions Mix และ Marketing Mix ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการสื่อให้เสนอข้อมูลข่าวสาร 
ไปในทิศทางเดียวกัน แต่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้หลายกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) No Free Media คือแนวคิดการประชาสัมพันธ์ที่สะท้อนถึงความ
เป็นจริงทางด้านการประชาสัมพันธ์ ในยุคทุนนิยมที่การให้บริการแบบฟรี  หรือข่าว
ประชาสัมพันธ์จะลดน้อยลง ดังนั้น องค์กรไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือส่วนราชการต้องเข้าใจก่อนว่า 
การดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์นั้นต้องมีค่าใช้จ่ายแน่นอน ถึงแม้ว่าบางคร้ังเราอาจจะขอ
ลงข่าวได้ฟรี แต่ในความเป็นจริง คือ ของดีไม่มีที่ไหนถูก ของถูกไม่มีที่ไหนดี และของฟรี 
ไม่มีในโลก 

 ๔ )  Social Marketing ห รือ  การ ทํ าตลาด เพื่ อ สั งคม  ที่ มองว่ า 
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังจะต้องมีมุมมองในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหา
สังคม เพราะการนําแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมมาใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกจะช่วยให้ 
การส่ือสารและการทํากิจกรรมต่าง ๆ กับคนในสังคมทําได้อย่างตรงเป้าหมาย ช่วยปลุกจิตสํานึก
ที่ดี และเพิ่มความย้ังคิดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรได้ในอีกมุมหนึ่งด้วย ในปัจจุบันส่วนของ
องค์กรธุรกิจก็หันมาให้ความสนใจในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) กันมากขึ้นเร่ือย ๆ ซึ่งการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมก็มีอยู่หลายวิธี 
เช่น การดูแลแหล่งน้ํา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปลูกป่าและช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 

 ๕ )  Creativity การใช้ ความคิดส ร้างสรรค์  ถือ เ ป็นกลยุทธ์ที่ มี
ความสําคัญในทุกภาคส่วนของการบริหารงานองค์กร โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่เป็น
ประตูเปิดทางสู่สาธารณชนที่มีหลากหลายความรู้สึกนึกคิด ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นกลยุทธ์ 
ที่มีบทบาทในการแก้ไขวิกฤตให้เป็นโอกาส ดังนั้น การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในงาน
ประชาสัมพันธ์ จึงควรเร่ิมจากการระดมความคิดจากเวทีการจัดการความรู้และการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร 

 ๖) Marketing Mind การมีแนวความคิดด้านการตลาดสมัยใหม่ในงาน
ประชาสัมพันธ์ ถึงแม้ว่าในบางองค์กรอาจจะมีข้อจํากัดในการบริหารจัดการ ทั้งปัญหาจาก
วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร อย่างเช่น ส่วนราชการที่มองว่าการทําหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องทํา
ตามหน้าที่ แต่หากใช้มุมมองทางการตลาดเข้ามาใช้มากข้ึน ก็จะทําให้องค์กรเกิดทิศทางและ
วัฒนธรรมองค์กรใหม่ ๆ ในการดําเนินการไปสู่การแข่งขัน เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับทุกคนขององค์กร 
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๗) High Technology คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
ในงานด้านการประชาสัมพันธ์ สามารถสร้างจุดได้เปรียบให้กับองค์กร เพราะการนําเทคโนโลยี
การส่ือสารข้อมูลมาใช้ในองค์กรจะเป็นการนําความรู้จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาสร้างทางเลือก
ในการตัดสินใจในการดําเนินงานต่าง ๆ ส่งผลให้องค์กรสามารถลดต้นทุน ลดเวลาในการ
ติดต่อสื่อสารส่งเสริมให้เกิดการใช้งานทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งเหมาะกับสภาพขององค์กรที่ใน
ปัจจุบันที่ต้องการการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัยความรวดเร็วในการให้
ข้อมูลเพื่อรายงาน หรืออธิบายชี้แจง ปัญหา หรือข่าวสารที่เกิดขึ้นขององค์กรไปยังผู้เก่ียวข้องได้
อย่างทันท่วงทีและตรงกลุ่มเป้าหมาย 

 ๘) Database การมีฐานข้อมูลที่ทันสมัยและคล่องตัวในการเรียกใช้ 
ถือเป็นอีกกลยุทธ์ที่มีความสําคัญอย่างมากในงานด้านประชาสัมพันธ์ที่องค์กรจะต้องมีศูนย์เก็บ 
และบัญชาการข้อมูลเพื่อให้องค์กรสามารถดึงข้อมูลข่าวสารจากแหล่งเดียวกัน ทําให้เกิดความ
แม่นยําและรวดเร็ว อีกทั้งสามารถเก็บข้อมูลไว้ใช้ในการจัดการความรู้ หรือใช้ข้อมูลเพื่อกําหนด
ทิศทางการบริหารงานการสื่อสารองค์กรในวาระต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๙) International PR คือ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยึดหลักความ
เป็นสากล เนื่องจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบันล้วนตกอยู่ในฐานะสมาชิกของ
พลเมืองในระดับประเทศและระดับโลกทั้งสิ้น การดําเนินกิจกรรมใด ๆ ขององค์กรย่อมถูกจับตา
มองจากสังคมทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีข้อกฎหมาย สนธิสัญญาหรือความเชื่อในแต่ละวัฒนธรรม
ประเพณีต่าง ๆ มากมาย ทําให้การดําเนินงานจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญกับหลักสากลที่ข้อมูล
ข่าวสารต้องถูกเผยแพร่ไปสู่ระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นภาษา เนื้อหา ภาพต่าง ๆ ที่ต้องคํานึงถึง 
ผลสะท้อนจากประชาคมโลกด้วยเช่น สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม ศาสนา การเมืองต่าง ๆ  เป็นต้น 

๑๐) Lobbying คือ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่อาศัยสายสัมพันธ์
ในทางที่ถูกต้องทั้งด้านกฎหมายและจริยธรรม หรือหากมองในแง่มุมการสื่อสารจะอธิบายได้ว่า  
การ Lobbying ดังกล่าว เป็นการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือหรือลดความขัดแย้ง ด้วยวิธีการ
สื่อสารที่ไม่เป็นทางการหรือใช้การส่ือสารระหว่างบุคคล เพื่อสร้างฐานเครือข่ายในงานด้าน 
การประชาสัมพันธ์ ทําให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งนี้ยังสามารถสร้าง
ความร่วมมือ และลดความขัดแย้งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรได้เป็นอย่างดีด้วย 
 จากแนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์เชิงรุกข้างต้น สํานักประชาสัมพันธ์ได้นํา
หลักการดังกล่าว มาปรับประยุกต์ใช้และบูรณาการงานให้เข้ากับแนวทางการปฏิบัติงานของ 
แต่ละกลุ่มงาน จากภารกิจหลักมาเสริมด้วยเทคนิคและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในทุกช่องทางให้มากขึ้น รวมถึงปรับเปลี่ยนวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร
จากเดิมที่สืบค้นตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ หรือได้รับการแจ้งข่าวสารจากกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง  
มาเป็นการคาดการณ์ สืบค้น และวิเคราะห์สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ขององค์กรที่มี
แนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นล่วงหน้า จากนั้นนํามาสรุปใจความสําคัญ เรียบเรียง จัดทําข้อมูลข่าวสาร



๑๑ 
 

และนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ตามแต่ละกลุ่มงานถนัด เพื่อให้ประชาชนและสาธารณชนทั่วไป
ได้รับรู้ สนใจและติดตามข่าวสารขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปฏิบัติงานดังภาพที่ ๒ 
  

ภาพที่ ๒ แสดงภาพรวมของการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไปและพิธีการ

๒. กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ  
    (Call Center) วุฒิสภา 

๕. กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่

๖. กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตย 
    และกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค

สํานักประชาสัมพันธ์

๓. กลุ่มงานส่ือมวลชน 

 ๔. กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ 



๑๒ 
 

๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไปและพิธีการ  
การประสานงานแบบกระชับ ฉับไว 

 นอกเหนือจากภารกิจหลักของกลุ่มงานฯ ที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบงานเก่ียวกับงาน 
สารบรรณ/งานธุรการทั่วไปของสํานักประชาสัมพันธ์แล้ว ยังมีหน้าที่ในการติดต่อ ประสานงาน
และอํานวยความสะดวกงานทางด้านรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ ดังตารางที่ ๑ ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไปและพิธีการ 
 

ภารกิจ ช่องทางการสื่อสาร/
ประสานงาน 

รายละเอียดข้อมูล หมายเหตุ

๑. พระราชพิธี 
    เป็นงานที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ กําหนดไว้เป็นประจํา
ตามราชประเพณี ก่อนถึงงาน 
พระราชพิธี จะทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้มีหมายกําหนดการ
พระราชพิธีที่จะเสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เช่น 
พระราชพิธีพืชมงคล พระราชพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นต้น  
๒. รัฐพิธี 
    เป็นงานที่รัฐบาลกราบบังคมทูล
ขอพระมหากรุณาธิคุณให้ทรงรับไว้
เป็นงานรัฐพิธี มีหมายกําหนดการที่
กําหนดไว้เป็นประจํา พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จ 
พระราชดําเนินไปทรงเป็นประธาน
หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี
ผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเป็นประธาน เช่น รัฐพิธีวาง
พานพุ่ม/พวงมาลา (วันที่ระลึก/
สวรรคต) และการเปิดประชุม
รัฐสภาครั้งแรก เป็นต้น  

๑. สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 
- ทางโทรศัพท์ 
- Line 
- หนังสือแจ้งด่วน  
  (SMS/การแจ้งข้อมูล
ด้านหน้าห้องประชุม
ใหญ่ ณ บริเวณชั้น ๒ 
อาคารรัฐสภา ๑) 
๒. ข้าราชการ 
- ทางโทรศัพท์ 
- แจ้งเวียนผ่านทาง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของ
สํานักงาน (e-office) 
- ประกาศผ่านทาง
เสียงตามสาย 

หมายกําหนดการ/ 
กําหนดการต่าง ๆ  
๑. แจ้งวัน เวลา และ
สถานที่ที่ไปร่วมงาน 
๒. แจ้งเร่ืองการ 
แต่งกายให้เหมาะสม
กับงาน 
๓. ประสานและ
ติดต่อยานพาหนะ 
เพื่ออํานวยความ
สะดวก (แจ้งเวลา/
สถานที่ออกเดินทาง
ทั้งไป-กลับ) 
๔) รายละเอียดอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  

 



๑๓ 
 

ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไปและพิธีการ (ตอ่) 
 

ภารกิจ ช่องทางการสื่อสาร/
ประสานงาน 

รายละเอียดข้อมูล หมายเหตุ

๓. พิธี 
    เป็นงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานพระ
ราชพิธี/รัฐพิธี เช่น การขอเข้าเฝ้าฯ 
ถวายเงินฯ กิจกรรมวันก่อตั้ง
สํานักงานฯ การแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสต่าง ๆ การเป็น
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  
เป็นต้น  

   

 
โดยปกติแล้วจะมีหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกจัดส่งรายละเอียดเก่ียวกับพระราชพิธี 

รัฐพิธี หรือพิธีต่าง ๆ มายังสํานักงาน กลุ่มงานฯ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงจะทําการลง
บันทึกตารางการปฏิบัติงาน ประสานงานและติดต่อกับบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ และข้าราชการที่เก่ียวข้อง หรือที่เรียกว่า “เวรผลัด”  ให้ได้รับทราบข้อมูล
หมายกําหนดการ/กําหนดการต่าง ๆ รวมถึงบุคคลภายนอกองค์กร เช่น สํานักพระราชวัง 
ผู้ติดตามสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี    
 การปฏิบัติงานดังกล่าว จําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารที่กระชับ ฉับไว ข้อมูล
ข่าวสารชัดเจน ถูกต้อง ไม่มีความผิดพลาด โดยเฉพาะเรื่องของวัน เวลาและสถานที่ ดังนั้น  
กลุ่มงานฯ จึงได้ปรับวิธีการปฏิบัติงานให้มีความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น โดยการนําสื่อสังคม
ออนไลน์เข้ามาปรับประยุกต์ใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ข้าราชการ และบุคคลที่เก่ียวข้อง ให้ได้รับทราบหมายกําหนดการ/กําหนดการต่าง ๆ เป็นการ 
ล่วงหน้า นอกจากนี้ ยังได้ทําการแจ้งยืนยันรายละเอียดของภารกิจอีกคร้ังก่อนถึงวันปฏิบัติงาน
จริง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องทั้งวัน เวลา สถานที่ และตัวบุคคล หากพบ
ข้อผิดพลาดหรือมีการเปล่ียนแปลงในส่วนใด ทางกลุ่มงานฯ จะได้ทําการแก้ไขได้ตรงจุดด้วย
ความรอบคอบ และทันท่วงที ดังตารางที่ ๒  
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ตารางที่ ๒ ช่องทางการติดต่อ/ประสานงาน และข้อมูลนําส่ง 
 

ช่องทางการติดต่อ/
ประสานงาน 

ข้อมูลนําส่ง 

๑. สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 

  - ทางโทรศัพท ์

 

 

 

 

 

 

 

- Line  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



๑๕ 
 

ตารางที่ ๒ ช่องทางการติดต่อ/ประสานงาน และข้อมูลนําส่ง (ต่อ) 
 

ช่องทางการติดต่อ/
ประสานงาน 

ข้อมูลนําส่ง 

 

ส่งข้อมูลรายละเอียดของภารกิจได้ในลักษณะของข้อความ 
ไฟล์งาน (PDF) พร้อมภาพ (ถ้ามี)  

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

ตารางที่ ๒ ช่องทางการติดต่อ/ประสานงาน และข้อมูลนําส่ง (ต่อ) 
 

ช่องทางการติดต่อ/
ประสานงาน 

ข้อมูลนําส่ง 

- หนังสือแจ้งด่วน   
(SMS/การแจ้งข้อมูล
ด้านหน้าห้องประชุม
ใหญ่ ณ บริเวณชั้น ๒ 
อาคารรัฐสภา ๑) 

 

นําส่งข้อมูลในรูปแบบของจดหมายนําส่ง  

1. แจ้งหน้าห้องประชุม 

 

 

 

2. ส่ง EMS 

 

 

 

 

๒. ข้าราชการ 

   - ทางโทรศัพท์ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



๑๗ 
 

ตารางที่ ๒ ช่องทางการติดต่อ/ประสานงาน และข้อมูลนําส่ง (ต่อ) 
 

ช่องทางการติดต่อ/
ประสานงาน 

ข้อมูลนําส่ง 

  - แจ้งเวียนผ่านทาง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของ
สํานักงาน (e-office) 

 

 

  - ประกาศผ่านทาง
เสียงตามสาย 

 

 



๑๘ 
 

๒. กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา  
  

เทคนิควิธีการทํา Content Line หรือ Line@ เพ่ือให้เผยแพร่ง่ายข้ึน 
Line คือ แอปพลิเคชันที่สามารถแชท สร้างกลุ่ม ส่งข้อความ โพสต์รูปต่าง ๆ ได้ โดยมี

การให้บริการทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS, Android รวมทั้งระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ซึ่งได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย รวมทั้งบุคคลากรภายในวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ดังนั้น สํานักประชาสัมพันธ์ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของ แอปพลิเคชันดังกล่าว จึงนํามาใช้เป็นอีก
หนึ่งช่องทางในการสื่อสารกับ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้บริหารสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และอดีตสมาชิกวุฒิสภา 

วัตถุประสงค์ของการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชัน Line 
๑. เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องในวงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
๒. เพื่อส่งข้อความประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ในวงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
๓. เพื่อส่งข้อความที่ต้องการความรวดเร็ว และปัจจุบันทันด่วน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

 กลุ่มเป้าหมาย 
๑. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (Line @ : NLA formal) 
๒. ผู้บริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  (Line กลุ่ม : Executive) 
๓. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฯ   (Line กลุ่ม : ผบ.กลุ่มฯ) 
๔. ข้าราชการวุฒิสภา    (Line กลุ่ม : ขรก.วุฒิสภา 1,2) 
๕. อดีตสมาชิกวุฒิสภา    (Line กลุ่ม : Senate Line1, Senate Line2)
แหล่งข้อมูลสําหรับการส่ง Line 
๑. ข้อมูลจากกิจกรรมประจําวัน 
๒. หนังสือเวียน 
๓. ได้รับแจ้งจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานสมาชิกฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ตารางที่ ๓ แสดงรายละเอียดการส่งข้อมูลในแต่ละกลุ่ม 
 

กลุ่ม Line เนื้อหา/ข้อมูล วัน/เวลา 
การส่งข้อมูล 

๑. สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 
(Line @ :  
NLA formal) 

๑. กิจกรรมต่างๆของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๒. ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
 
 
๓. วาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๔. ตารางการประชุมคณะกรรมาธิการ 
ประจําสัปดาห์ 
๕. ข้อมูลเฉพาะสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 
๖. เร่ืองสําคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบโดยด่วน 
๗. ขอ้มูลข่าวสารสําคัญจากประธานและรอง
ประธาน สนช. 
๘. เร่ืองสําคัญ/เร่ืองด่วนเก่ียวกับการประชุม
สนช. ในวันประชุม สนช. อาทิ แจ้งการลงมติ 

- เวลา ๙.๐๐ น. ของ 
แต่ละวัน 
- เม่ือได้รับการ
ประสานงานจาก
แหล่งข้อมูล 
- ทันทีที่ได้รับข้อมูลจาก
สํานักการประชุม 
- วันเสาร์ เวลา ๙.๐๐ น. 
 
- ทันทีที่ได้รับข้อมูล 
 
- ทันทีที่ได้รับข้อมูล 
- ทันทีที่ได้รับข้อมูล/ 
ท่านแจ้งด้วยตนเอง 
- ทันทีที่ได้รับข้อมูล 
 

๒. ผู้บริหาร
สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
(Line กลุ่ม : 
Executive) 

๑. กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๒. ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
 
 
๓. วาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๔. ตารางการประชุมคณะกรรมาธิการประจํา
สัปดาห์ 
๕. ข้อมูลสําคัญที่เลขาธิการวุฒิสภาให้แจ้งให้
ผู้บริหารทราบ 
๖. เร่ืองสําคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบโดยด่วน 

- เวลา ๙.๐๐ น. ของ 
แต่ละวัน 
- เม่ือได้รับการ
ประสานงานจากแหล่ง 
ข้อมูล 
- ทันทีที่ได้รับข้อมูลจาก
สํานักการประชุม 
- วันเสาร์ เวลา ๙.๐๐ น. 
 
- ทันทีที่ได้รับข้อมูล 
 
- ทันทีที่ได้รับข้อมูล 

 



๒๐ 
 

กลุ่ม Line เนื้อหา/ข้อมูล วัน/เวลา 
การส่งข้อมูล 

๓. ผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงานฯ 
(Line กลุ่ม :  
ผบ.กลุ่มฯ) 

๑. กิจกรรมต่างๆของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๒. ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
 
 
๓. วาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๔. ตารางการประชุมคณะกรรมาธิการประจํา
สัปดาห์ 
๕. เร่ืองสําคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบโดยด่วน 

- เวลา ๙.๐๐ น. ของ 
แตล่ะวัน 
- เม่ือได้รับการ
ประสานงานจาก
แหล่งข้อมูล 
- ทันทีที่ได้รับข้อมูลจาก
สํานักการประชุม 
- วันเสาร์ เวลา ๙.๐๐ น. 
 
- ทันทีที่ได้รับข้อมูล 

๔. ข้าราชการ
วุฒิสภา 
(Line กลุ่ม :  
ขรก.วุฒิสภา 1,2) 

๑. กิจกรรมต่างๆของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๒. ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
 
 
๓. วาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๔. ตารางการประชุมคณะกรรมาธิการประจํา
สัปดาห์ 
๕. เร่ืองสําคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบโดยด่วน 

- เวลา ๙.๐๐ น. ของ 
แตล่ะวัน 
- เม่ือได้รับการ
ประสานงานจาก
แหล่งข้อมูล 
- ทันทีที่ได้รับข้อมูลจาก
สํานักการประชุม 
- วันเสาร์ เวลา ๙.๐๐ น. 
 
- ทันทีที่ได้รับข้อมูล 

๕. อดีตสมาชิก
วุฒิสภา 
(Line กลุ่ม : 
Senate Line1, 
Senate Line2) 

ข้อมูล/ข่าวสาร เฉพาะสมาชิกวุฒิสภา 
ในแต่ละรุ่น 

- ทันทีที่ได้รับข้อมูล 

 เทคนิคการส่ง Line @ 
๑. เม่ือได้รับข้อมูลแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าของเรื่อง  
๒. ปรับข้อความให้มีความสั้น กระชับ ข้อมูลครบถ้วน 
๓. หากเป็นข้อมูลที่เป็น กําหนดการ/รายละเอียดที่มีจํานวนหลายหน้า จะดําเนินการ

แปลงไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ PDF และ Upload เข้าใน Cloud จากนั้นนํา Link มาแนบในการส่ง 
(หาก Link มีความยาวมากจะดําเนินการย่อลิงค์ก่อน)



๒๑ 
 

ภาพที่ ๓ แสดงขั้นตอนการส่ง Line@ ของกลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา 

๑ .     ๒.      ๓. 

 
 
 
 
 
  

เตรียมข้อมูล จัดทําข้อความ ส่งข้อความ

จัดเตรียมข้อมูลการส่ง Line จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี ้

๑. กิจกรรมประจําวัน 
๒. หนังสือแจ้งเวียน 
๓. รับแจ้งจาก สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ/ข้าราชการสํานกังานฯ/
ผู้ปฏิบัติงาน/ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
๔. ตรวจสอบความถูกต้องจาก
แหล่งข้อมูล 

หลังจากได้รบัข้อมูลและตรวจสอบ
ความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

๑. นําข้อมูลที่ได้รับมาจัดทําใหม่ โดย
เขียนให้ข้อความที่สั้น กระชับ ได้
ใจความ ครบถ้วน ถูกต้อง 
๒. หากมีเอกสารแนบประกอบ
ข้อความ ให้จัดทําเป็นลิงค์แนบ 
 

ส่งข้อมูล/ข่าวสารไปยัง 
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 

๑. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๒. ผู้บริหาร 
๓. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
๔. ข้าราชการ 
๕. อดีตสมาชิกวุฒิสภา 
 



๒๒ 
 

ภาพท่ี ๔ ตัวอย่างข้อความท่ีดําเนินการจัดส่ง 
 
 
๑. กิจกรรมประจําวัน     ๒. ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 
  



๒๓ 
 

ภาพท่ี ๔ ตัวอย่างข้อความท่ีดําเนินการจัดส่ง (ต่อ) 
 
๓. วาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๔. ตารางการประชุมคณะกรรมาธิการประจํา 

    สัปดาห์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

๕. เรื่องสําคญัท่ีต้องแจ้งให้ทราบโดยด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 
๓. กลุ่มงานส่ือมวลชน 

การจัดทําอินโฟกราฟิกการแถลงข่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 จากนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ทุกกระทรวงให้ความสําคัญ
กับการประชาสัมพันธ์ผลงานในรูปแบบภาพกราฟิก พร้อมข้อความเพิ่มเติมจากการประชาสัมพันธ์
แบบอื่น เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เนื่องจาก
การประชาสัมพันธ์ข่าวในรูปแบบที่เป็นข้อเขียน คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการนําแนวทางการจัดทําภาพหรือกราฟิก 
เพื่อการสื่อสารตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอไปดําเนินการจัดทําเพื่อนําเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ ซึ่งได้กําหนด
แนวทางการจัดทําภาพหรือกราฟิกเป็น ๒ ระดับ คือ  

๑. ระดับนโยบาย ให้นําข้อความที่สื่อสารถึงแนวนโยบายที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
ได้กล่าวในโอกาสต่าง ๆ 

๒. ระดับการนํานโยบายไปปฏิบัติ ให้นําภาพหรือกราฟิกที่เป็นการสรุปย่อกระบวนการ
ดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานที่เข้าใจยาก 

สํานักประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีภารกิจความรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและ
ผลการดําเนินงานทุกด้านของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ที่จะ
ได้ รับจากนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว จึงได้ กําหนดให้มีการจัดทําอินโฟกราฟิก ที่แสดงถึง
แนวนโยบายหรือภารกิจที่ดําเนินการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน  
ในรูปแบบของแบนเนอร์ ประกอบด้วยภาพบุคคลที่เป็นผู้แถลงข่าว พร้อมข้อความที่เป็นคําพูดสําคัญ 
(Key Message) เก่ียวกับเร่ืองที่แถลง เพื่อนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาทิ แอปพลิเคชันไลน์ เพื่อเผยแพร่ให้แก่สื่อมวลชนและบุคคลในวงงาน 
รวมถึงเฟซบุ๊ก “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เพื่อเผยแพร่ไปยังบุคคลทั่วไป 
 ความรู้ (KM) จากการปฏิบัติงาน 
 ๑. ช่างภาพจะต้องบันทึกภาพบุคคลที่ทําการแถลงข่าวในอิ ริยาบถต่าง ๆ และ
หลากหลายมุม เพื่อให้สามารถนํามาเลือกใช้ให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับข้อความที่ต้องการ
นําเสนอให้เป็นไปในโทน (Tone) เดียวกัน  
 ๒. ข้อความที่นําเสนอต้องสั้น กระชับ แต่ได้ใจความสําคัญ 
 ๓. ถ้อยคํา หรือ ประโยค ใดที่ต้องการเน้น สามารถทําให้แตกต่างด้วย สี หรือ ขนาด 
ของตัวอักษร 
 ๔. สีที่ใช้ทําพื้นฉากหลังต้องเป็นสีที่ทําให้ตัวอักษรเด่น สะดุดตา อ่านง่าย ไม่จําเป็นต้อง
ทําให้มีสีสันมาก 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

ภาพที่ ๕ ข้ันตอนการจัดทําแผ่นภาพประชาสัมพันธ์ (Infographic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นชอบ 

สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติแถลงข่าว 

นักประชาสัมพันธ์  

จับประเด็นเพื่อจัดทํา  

กรณีไม่มีประเด็นน่าสนใจ 

ยุติการจัดทํา Info 

กรณีมีประเด็นน่าสนใจ 

เสนอประเด็นเพื่อให้
สมาชิกพิจารณา

ส่งประเด็นให้ ผบ.พิจารณา
ข้อความเพื่อความ

เจ้าหน้าที่ออกแบบจัดทํา 
Info Graphic 

ไม่เห็นชอบ ส่ง ผบ. พิจารณารูปแบบ 

Info Graphic

ปรับแก้ไขตามที่  
ผบ.พิจารณา 

เห็นชอบ 

เสนอสมาชิกเพ่ือพิจารณา
รูปแบบและขอ้ความอีกคร้ัง 

ปรับแก้ไขตามที่
สมาชิกพิจารณา 

เผยแพร่ทางแอปพลิเคชันไลน์ 
“ปชส. News” 

ไม่เห็นชอบ 



๒๖ 
 

 

ภาพที่ ๖ ตัวอย่างแผ่นภาพประชาสัมพันธ์ (Info Graphic) 
 

 

 
 

 

 

การทําอินโฟกราฟิก (Infographic) เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
 อินโฟกราฟิก คือ การนําเสนอข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ โดยใช้ภาพกราฟิกเป็นเคร่ืองมือสําคัญ  
ซึ่งอินโฟกราฟิกจะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ “ข้อมูล” (ตัวหนังสือ) และ “ภาพกราฟิก” 
 
 
 



๒๗ 
 

การทําอินโฟกราฟิก (Infographic) คือ 
 1. การแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ เพื่อให้เข้าใจง่าย และสื่อสารกับผู้คนด้วยสิ่งที่จับต้องได้ 
 2. อินโฟกราฟิก คือ แผนที่ข้อมูล 
 3. อินโฟกราฟิก ไม่ใช่การสรุปข้อมูลทั้งหมดมานําเสนอในภาพหนึ่งภาพ แต่ะจะมีทั้งนําเสนอ 
ข้อมูลโดยรวมและการนําเสนอข้อมูลรายละเอียดเชิงลึก 

ทักษะที่จําเป็นในการทําอินโฟกราฟิก (Infographic) 
 อินโฟกราฟิก ต้องทําหน้าที่สื่อสารข้อมูลให้สามารถเข้าใจง่าย ดังนั้น ทักษะที่จําเป็น 
ในการทําอินโฟกราฟิก ประกอบด้วย  
 1. ทักษะการวิเคราะห์ คือ การถอดคํา การย่อความ หรือการสรุปรวบยอด 
 2. ทักษะการเรียบเรียง คือ การจัดการข้อมูลให้สื่อสารเข้าใจง่าย 
 3. ทักษะการออกแบบ คือ เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และสามารถใช้ได้จริง 

ข้อมูลแบบไหนควรนํามาทําสื่ออินโฟกราฟิก 
 1. สาระความรู้ 
 2. งานวิจัย 
 3. ข่าวสารต่างๆ 
 3. การรณรงค์ เตือน 
 4. การจัดอันดับ 
 5. สินค้าหรือบริการ 
 6. สถิติ หรือตัวเลข  
 7. การโฆษณา 

การทําอินโฟกราฟิกมี 2 องค์ประกอบ ได้แก ่
 1. เนื้อหาสาระ (Content) ข้อมูลที่จะนําเสนอ ต้องมีความหมาย มีความน่าสนใจ เร่ืองราว
เปิดเผยเป็นจริง และมีความถูกต้อง 
 2. งานออกแบบ (Design) การออกแบบต้องมีรูปแบบ แบบแผน โครงสร้าง หน้าที่การ
ทํางานและความสวยงาม โดยออกแบบให้เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และสามารถใช้ได้จริง 

ข้ันตอนการทําสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) 
 1. กําหนดกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ที่เราต้องการสื่อสารด้วยเป็นใคร ต้องการอะไร เช่น ต้องการ
เข้าถึงและหาลูกค้ากลุ่มใหม่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อการศึกษาหรือเพื่อต้องการความ
บันเทิงกับผู้อ่าน การกําหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนจะช่วยทําให้สามารถเลือกรูปแบบการนําเสนอและ
ออกแบบได้ง่ายดายและเหมาะสมมากข้ึน นอกจากนี้ สิ่งที่สื่อสารไปต้องดึงดูดความสนใจด้วย 
 2. กําหนดวัตถุประสงค์ในการทําให้ชัดเจนว่าชิ้นงานนี้ต้องการสื่อสารอะไร ต้องการให้ความรู้ 
โน้มน้าวใจ หรือต้องการให้เกิดพฤติกรรม 



๒๘ 
 
 3. กําหนดแนวคิดหลัก (Concept) กําหนดแก่นและประเด็นหลักที่ต้องการสื่อสาร เป็น  
Big Idea ในการนําเสนอ เม่ือได้แก่นแล้วจึงพัฒนาชิ้นงานให้สอดคล้องกัน 
 4. การออกแบบเนื้อหา (Content) ประกอบด้วย  
      - ชื่อเร่ือง (Title)  
      - พาดหัว (Headline) เพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้อ่าน  
      - เนื้อหา (Body) เพื่อให้ผู้อ่านติดตามอ่านในบรรทัดต่อไป  
      - ข้อความเน้นจํา (Kicker)  
      - องค์กรผู้ผลิต หรือโลโก้ (ID/Who)  
      - อ้างอิงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 
 5. การออกแบบสื่อ (Design) การออกแบบผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาพไอคอน  
ภาพการ์ตูน ภาพสัญลักษณ์ กราฟิกทั่วไป รูปทรงเลขา แผนที่ (Chart) ตัวอักษร (Font) พื้นและ
ลวดลาย (Background) 
 6. ทดสอบสื่อ ต้องตรวจสอบส่ือก่อนที่จะมีการเผยแพร่ ตรวจสอบโดยผู้มีความรู้ และ
ตรวจสอบกับกลุ่มเป้าหมาย 

เทคนิคการใช้สีในการทาํอินโฟกราฟิก 
 การใช้สีในการทําอินโฟกราฟิก (Infographic) จะใช้กฎ 3 สีในการออกแบบ เนื่องจากการใช้
สีสําคัญมากในการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) เพราะหากใช้สีที่เยอะเกินไปในงาน 1 ชิ้น 
จะทําให้ผู้อ่านเกิดอาการสับสนในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารได้  

พ้ืนฐานของการเลือกใช้สีในการทําอินโฟกราฟิก 
1. เนื้อสี   ชื่อทั่วไปของสี เช่น สีแดง สีน้ําเงิน สีเหลือง 
2. โทนสี  สีสว่าง (สีอ่อน) ไปจนถึงสีมืด (สีเข้ม) 
3. ความสดของสี  ความเข้มหรือความหนาของสี 
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ภาพที่ ๗ การเลือกใช้สีตามทฤษฎีสี 

 
การเลือกใช้ตัวอักษรในการทําอินโฟกราฟิก 

 การเลือกใช้ตัวอักษร เป็นการเพิ่มความสวยงามให้กับการสื่อสาร สร้างเอกลักษณ์แบรนด์ 
และสร้างการรับรู้เ ก่ียวกับเร่ืองการสื่อสารให้ชัดเจนขึ้น สําหรับการใช้ตัวอักษรต้องศึกษา 
Typography รูปแบบ การนําไปใช ้การจัดเรียง การใส่สไตล์ เป็นต้น 
 1. ฟอนต์หัวเร่ืองภาษาไทย ควรเป็นฟอนต์ที่มีความหนา แบบมีหัว หรือไม่มีหัวก็ได้ เช่น  
TH Niramit As หรื ฟอนต์ PSLxEmpireExtra 
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 2. ฟอนต์เนื้อหาภาษาไทย ในกรณีที่มีตัวหนังสือเยอะ ๆ ควรเป็นฟอนแบบมีหัว เพื่อง่ายต่อ
การอ่าน เช่น PSLxText หรือ TH Sarabun New แต่ปัจจุบันการใช้ฟอนต์สามารถใช้ที่เหมาะสมกับ
หัวข้อและการสื่อสาร 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทําอินโฟกราฟิก 
 1. ควรออกแบบสื่อให้สื่อสารได้ในทุกสื่อ (Platform) 
 2. คิดจาก outside in not inside out 
 3. ทกุคร้ังที่สื่อสารห้ามหลุดเอกลักษณ์ของแบรนด์ หรือองค์กร 
 

๔. กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ 
การจัดคําคลิป VDO เพ่ือการประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน ์

 วีดิโอ (Video) หรือวีดิทัศน์ ในยุคปัจจุบันนี้สามารถถ่ายทําได้สะดวก เพราะมีการบันทึกภาพ
เป็นระบบดิจิทัล บันทึกภาพได้ด้วยกล้องวีดิโอหลากหลายชนิด ตั้งแต่กล้องวีดิโอขนาดเล็กที่มีอยู่ใน
โทรศัพท์มือถือ จนถึงกล้องวีดิโอระดับมืออาชีพ การถ่ายทําลําดับตัดต่อภาพนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยาก ขึ้นอยู่กับ
ความคิดการสร้างสรรค์ของผู้ผลิต การถ่ายวีดิโอ และการตัดต่อภาพที่สะดวกขึ้นนี้ ประกอบกับ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่พัฒนา Web 2.0 ซึ่งทําให้อินเทอร์เน็ตมีศักยภาพในการใช้งานมากข้ึน  
เน้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานลงบนเว็บไซต์ และสามารถโต้ตอบกับข้อมูลที่อยู่ 
บนเว็บไซต์ได้ ที่ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหา แลกเปลี่ยน และกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อแบ่งปันถึงกันได้ 
ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร จึงเกิดการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าวีดิโอออนไลน์ 
โดยใช้วีดิโอที่ผลิตขึ้นเองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้เองผ่านระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ 

สื่อวีดิทัศน์ เป็นสื่อที่มีความพร้อมในลักษณะของมัลติมีเดีย (Multimedia) ซึ่งได้รวบรวมเอา
ความโดดเด่นของรูปแบบ และแนวทางการนําเสนอที่สมบูรณ์ครบถ้วนไว้ทั้งภาพเคลื่อนไหว เสียง
ประกอบ คอมพิวเตอร์กราฟิก และเทคนิคพิเศษอีกมากมายหน่วยงานหรือองค์กรใด จะผลิตสื่อ 
วีดิทัศน์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ นอกจากจะเข้าใจถึงคุณสมบัติที่น่าสนใจดังกล่าวแล้ว  
ควรพิจารณาถึงประเด็นเร่ืองราวต่าง ๆ เช่น 

 • จะผลิตสื่อวีดิทัศน์ สําหรับกลุ่มเป้าหมายใด การผลิตวีดิทัศน์ ควรเลือกให้เหมาะกับ
กลุ่มผู้ดูผู้ชม เพราะเนื้อหาเร่ืองราว จะมีความเข้มข้น หรือละเอียดลึกซึ้งแตกต่างกัน 

 • การผลิตสื่อวีดิทัศน์ต้องการแสดงถึงเนื้อหาสาระมากน้อยแค่ไหน ประเด็นของ
เร่ืองราวหรือแก่นแท้ (Theme) จะแสดงถึงอะไรบ้าง 

 • การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์นี้ คาดหวังผลอะไรบ้าง ถ้าหากรู้ถึงวัตถุประสงค์หรือ 
ความคาดหวังถึงผลที่ได้จากสื่อที่ผลิต จะช่วยให้เนื้อหาเร่ืองราวในวีดิทัศน์ตรงประเด็นได้มากขึ้น 

 • ในกระบวนการผลิตวีดิทัศน์ได้มีการประสานงานกับบุคลากรระดับสูง ผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้เก่ียวข้องมากน้อยเพียงใด เพื่อความเข้าใจในเร่ืองราวเพื่อความถูกต้องและการประสานสัมพันธ์
ที่ดีในการทํางาน 
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 • ผู้ผลิต ควรเข้าใจถึงประเด็นในการทําวีดิทัศน์ ถึงความเหมาะสมของเร่ืองราว 
ความโดดเด่น หรือความน่าจะเป็นของการเลือกสิ่งที่นําเสนอ ทั้งบุคลากร สถานที่กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ พยายามหามุมมองที่มีคุณค่า เลือกสิ่งที่น่าสนใจออกมานําเสนอ 
ซึ่งบางคร้ังอาจมีการเสริมแต่งบ้างก็ควรต้องเลือก ต้องพยายาม เพื่อให้ได้สื่อวีดิทัศน์ที่น่าสนใจ 

 • คณะทํางานควรเปิดใจกว้าง ในการวิพากษ์และตรวจทานผลงาน เพื่อจะได้ปรับปรุง
และสรรค์สร้างงานให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวอย่างการจัดทํา Spot ประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิคการซ้อนภาพ Chroma Key 
ขอยกตัวอย่างในกรณีที่กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิต Spot ประชาสัมพันธ์ 

ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ผลิต Spot ประชาสัมพันธ์โครงการ "สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพบประชาชน" ซึ่งกําหนดจัดโครงการฯ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ 
นาฬิกาเป็นต้นไป ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพัทลุง เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนชาวจังหวัดพัทลุง 
พร้อมประสานงานเพื่อนํามาสู่การแก้ไข โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นผู้นําเสนอรายการ  
มีการประชาสัมพันธ์จังหวัดโดยการพูดถึงของดีของจังหวัด และแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 

การดําเนินการ 
แบ่งการทํางานออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ 
๑. ข้ันตอนเตรียมการก่อนการผลิต 
๒. ขั้นตอนผลิตรายการ 
๓. ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ 
๑. ข้ันตอนเตรียมการก่อนการผลิต 

๑.๑ กําหนดรูปแบบและความยาวของ Spot ว่าจะจัดทําในรูปแบบและวิธี การใด  
ในตัวอย่างนี้กําหนดรูปแบบของการใช้เทคนิคการซ้อนภาพ Chroma Key โดยมีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุงเป็นผู้นําเสนอ ๑ คน ทําการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้รับชม Spot ทราบว่าจะมี 
การจัดโครงการฯ ในวัน เวลาและสถานที่ใด ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์จังหวัดโดยการพูดถึงของดี
ของจังหวัด และแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีความยาวไม่เกิน ๒ นาที 

๑.๒ เขียนบทรายการ 
๑.๓ วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรด้านการผลิต ได้แก่ คน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ 

สถานที่และเวลา ซึ่งสถานที่ใช้ห้องรับรองแขกของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บริเวณเดียวกับ
ศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา มีการเตรียมบุคลากรในการถ่ายทํา ประกอบด้วย ช่างภาพ  
ช่างไฟส่องสว่าง ผู้กํากับรายการ จํานวนรวม ๓ - ๕ คน เตรียมกล้อง ไฟส่องสว่าง และที่ขาดไม่ได้คือ
ฉากพื้นหลังสีเขียว (Green Screen) 

๒. ข้ันตอนผลิตรายการ 
๒.๑ จัดเตรียม จัดวาง และทําการปรับอุปกรณ์ ประกอบด้วย กล้อง ไฟส่องสว่าง และ

ฉากเขียวให้พร้อมใช้งาน ภาพที่เกิดจากการซ้อนภาพ Chroma Key จะสมบูรณ์ สวยงาม แนบเนียน 
ไม่มีส่วนใดขาดหรือเกิน ก็จะขึ้นอยู่กับการปรับกล้อง ปรับแสงไฟส่องสว่างเป็นสําคัญด้วย 



๓๒ 
 

๒.๒ ผู้นําเสนอรายการทําการซักซ้อมบทรายการร่วมกับทีมงานกล้อง และไฟ ฯลฯ 
ขั้นตอนนี้สําคัญเช่นกัน เพราะจะทําให้เวลาถ่ายจริงทําได้โดยง่าย ไม่ติดขัด ซึ่งถ้าติดขัดแล้วจะต้อง
ถ่ายหลายครั้งทําให้เสียเวลา 

๒.๓ ติดตั้งไมโครโฟนชนิดเหน็บติดปกเสื้อของผู้นําเสนอรายการ 
๒.๔ ถ่ายทําผู้นําเสนอรายการบนฉากพื้นหลังสีเขียว หรือ Green Screen 

 
ภาพที่ ๘ แสดงข้ันตอนการผลิตรายการ 

 

 
เจ้าหน้าที่ทําการปรับกล้อง 

ปรับแสงไฟส่องสว่าง 
 

 
ภาพผู้นําเสนอรายการบนฉากพ้ืนหลังสีเขียว 

เสร็จสิ้นขั้นตอนการผลิตรายการ ซึ่งจะเป็นเพียงการถ่ายภาพผู้นําเสนอรายการบนฉาก 
สีเขียวเท่านั้น งานสําเร็จจะอยู่ในขั้นตอนหลังจากนี้ 

๓. ข้ันตอนหลังการผลิตรายการ 
๓.๑ ในขั้นตอนนี้จะนําเอา Clip ที่ถ่ายได้จากขั้นตอนที่ ๒ คือภาพผู้นําเสนอรายการบน

ฉากพื้นสีเขียวนั้น มาทําการตัดต่อบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สําหรับตัดต่อภาพและเสียงในระบบ 
Non Linear โดยใช้โปรแกรม Premiere เพื่อใช้เกิดการซ้อนภาพโดยใช้เทคนิคการซ้อนภาพ 
Chroma Key 

๓.๒ ทําการจัดเตรียมภาพพื้นหลัง ในที่นี้จะใช้ภาพที่เป็นของดี และสถานที่ท่องเที่ยวของ
จังหวัดพัทลุง  อาทิ  เขาอกทะลุ  การแสดงมโนราห์  ทะเลน้อย  น้ํ าตก  อาหารข้ึนชื่อของ 
จังหวัด ฯลฯ 

 

 

 



๓๓ 
 

ภาพที่ ๙ ภาพพ้ืนหลังเขาอกทะลุและมโนราห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๓ ใช้ความสามารถของโปรแกรม Premiere บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทําการซ้อนภาพใน
ข้อ ๓.๑ กับ ๓.๒ เข้าด้วยกัน ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ทําการตัดต่อจะต้องใช้ความสามารถประกอบ
กับความชํานาญ เพื่อที่จะให้ภาพท้ังสองซ้อนทับกันได้อย่างแนบเนียน ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดขาด หรือ
เกินมาในภาพ 

ภาพที่ ๑๐ ภาพผู้นําเสนอรายการบนฉากพ้ืนหลังสีเขียว  
ซ้อนทับบนภาพพ้ืนหลังเขาอกทะลุและมโนราห์ 

 

 

 



๓๔ 
 

๓ .๔  เ ม่ื อทํ าการปรับแต่ งภาพและเสี ยง เป็นที่ พอใจแล้ ว  ก็ ให้ โปรแกรมทํ า 
การประมวลผลงานนั้นออกมาในรูปแบบของ VDO Clip MP4  

เสร็จสิ้นกระบวนการทั้ง ๓ ขั้นตอน ในการจัดทําตัวอย่าง Spot ประชาสัมพันธ์โครงการ 
"สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน" โดยใช้เทคนิคการซ้อนภาพ Chroma Key และนํา
คลิปวีดิโอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Youtube หรือจัดทําเป็น 
QR Code 

ภาพที่ ๑๑ QR Code ตัวอย่างงานสําเร็จโดยใช้เทคนิคการซ้อนภาพ Chroma Key 

 

 

 

 

๕. กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร ่
 การจัดทําเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ทางส่ือสังคมออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง ที่กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ 
สํานักประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ โดยมีวิทยากรภายในกลุ่มงานฯ ทําหน้าที่เป็น
แอดมินเพจ “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ในการดูแล จัดทําเนื้อหา (Content) แก้ไข ควบคุมและ
วิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร แล้วส่งต่อประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกเพจ (Fanpage) เชิญชวนสมาชิก
เพจให้เข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กร โดยทําการเผยแพร่เนื้อหาด้วยรูปแบบของข้อความ ภาพ เสียง 
วีดิโอ สื่อผสมอื่น ๆ เช่น Infographic Banner หรือการถ่ายทอดออกอากาศสด (Facebook Live) 
เป็นต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์องค์กรเช่นเดียวกับการจัดทํา Click NLA ทั้งนี้ 
เนื่องมาจากเฟซบุ๊ก (Facebook) มีระบบการทํางานที่สะดวก รวดเร็ว ประกอบกับจุดเด่นและ
ประโยชน์ที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็วในการรับ-ส่งข่าวสาร การสื่อสารแบบสองทาง (Two-way 
communication) ชว่ยลดค่าใช้จ่ายเพราะมีต้นทุนต่ํา การส่งผ่านข้อมูลไปยังคนหมู่มากในคราวเดียว 
ฯลฯ เหล่านี้ล้วนทําให้การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือมากข้ึน 

สําหรับการจัดทําเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” นั้น ขั้นตอนการดําเนินการ
จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Click NLA (www.click.go.th/wp-admin) เพราะการนําเข้าของทั้ ง  
๒ ระบบนี้ จะใช้ข้อมูลเนื้อหา ภาพประกอบจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน แต่วิธีการนําเข้าของระบบจะ
แตกต่างกัน ดังนั้น การจัดทําทั้ ง เว็บไซต์และเฟซบุ๊ก (Facebook) เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงสามารถดําเนินการและปล่อยประชาสัมพันธ์ไปพร้อมกันได้  

 
 



๓๕ 
 

ภาพท่ี ๑๒ แสดงขัน้ตอนการจัดทําเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

วิเคราะห์/จัดทําข้อมูล 
ตามลักษณะประเภทของข้อมูล 

๑. ข่าว/ข้อเขียน/เอกสารข่าว 
๒. คลิปวิดีโอ 
๓. Infographic/Banner/การโค้ช
คําพูด 
๔. Facebook Live 
๕. Link/URL 
๖. อื่น ๆ  

จัดทําข้อมูลในระบบ Click NLA 
(www.click.go.th/wp-admin) 

ผู้บังคับบัญชา 

แหล่งข้อมูล  
๑. ไลน์ “ขกร. วุฒิสภา ๑” 
๒. ไลน์ “สํานัก
ประชาสัมพันธ์” 
๓. www.senate.go.th 
๔. Email (Hotmail/Gmail) 
๕. Twitter 
๖. คณะกรรมาธิการสามัญ 
๗. สถานีวิทยุกระจายเสียงและ 
    วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
๘. สื่อบุคคล (ภายในองค์กร)  
๙. สํานักข่าวต่าง ๆ  
๑๐. อื่น ๆ เช่น โปสเตอร์ 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

จัดทําข้อมูลในเฟซบุ๊ก (Facebook) 
“สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" 

เผยแพร่ในเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 

ปรับแก้ไข 

กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน  



๓๖ 
 

ข้ันตอนการจดัทําเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิตบิญัญตัิแห่งชาติ” มีดังนี้ 
๑.  ผู้จัดทําเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ดําเนินการรวบรวมข่าวพร้อม

ภาพประกอบที่ได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้องจากแหล่งข่าว ได้แก่  
- ไลน์ “ขกร. วุฒิสภา ๑” 
- ไลน์ “สํานักประชาสัมพันธ์ 
- www.senate.go.th 
- Email (Hotmail/Gmail) 
- Twitter (@Click_NLA) 
- คณะกรรมาธิการสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้ง ๑๖ คณะ 
- สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
- สื่อบุคคล (ภายในองค์กร)  
- สํานักข่าวต่าง ๆ  
- อื่น ๆ เช่น โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ e-office ของหน่วยงาน เป็นต้น 

๒. ดําเนินการวิเคราะห์ข่าวและจัดทําข้อมูลตามลักษณะประเภทของข้อมูล  
 ๒.๑ ข่าว/ข้อเขียน/เอกสารข่าว 
  - เขียนพาดหัวข่าวตามหลักการประชาสัมพันธ์ (ใคร ทําอะไร ที่ไหน เม่ือไหร่ 

และอย่างไร) ใช้ข้อความที่สั้น กระชับ อ่านได้ใจความและเข้าใจง่าย หากเป็นข้อเขียนหรือบทความ 
ควรตั้งชื่อเร่ืองให้สอดคล้องกับเนื้อหา พร้อมใส่ชื่อหรือเครดิตที่มาของข้อเขียน/บทความนั้น ๆ ด้วย 

  - คัดเลือกภาพประกอบที่คมชัด สื่อความหมายได้ชัดเจน หรือหากไม่มี
ภาพประกอบท่ีเหมาะสม ให้สืบค้นจากส่ือออนไลน์ เช่น google เว็บไซต์คลังภาพที่ไม่มีค่าใช้จ่าย 
พร้อมกับใส่ชื่อหรือเครดิตที่มาของภาพนั้น ๆ  

  - หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือสื่อไปในเชิงลบขององค์กร ควรนําไป
ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาทันที 

 
ภาพที่ ๑๓ ตัวอย่างข่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

ภาพที่ ๑๔ ตัวอย่างข้อเขียน 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๕ ตัวอย่างเอกสารข่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒.๒ คลิปวิดีโอ 
  - ทําการ up load ข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมสําเนาแหล่งที่มาของ

คลิปวิดีโอทั้งแบบยูทูป (Youtube) และ mp4 
 

ภาพที่ ๑๖ ตัวอย่างคลิปวิดีโอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 ๒.๓ Infographic/Banner/การโค้ชคําพูด  
  - เป็นสื่อที่สรุปเนื้อหาหรือประเด็นที่เข้าใจง่าย ผ่านการออกแบบอาร์ตเวิร์ก

ที่มีสีสันสวยงาม อ่านแล้วสะดุดตา  
  - หากพบภาพ Infographic/Banner/การโค้ชคําพูด ที่ไม่คมชัด ให้ทําการ

ปรับ-ขยายความคมชัด ปรับค่าแสงให้สว่าง 
 

ภาพที่ ๑๗ ตัวอย่าง Infographic/Banner/การโค้ชคําพูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๓๙ 
 

๒.๔ Facebook Live 
 - เป็นการถ่ายทอดอากาศสดและเชื่อมสัญญาณการ live สดเข้าเฟซบุ๊ก 

(Facebook) โดยมีสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้รับผิดชอบ  
- ตรวจสอบการ link สัญญาณว่าปรากฏข้ึนอยู่บนเฟซบุ๊ก (Facebook) 

หรือไม่  
 

ภาพที่ ๑๘ ตัวอย่าง Facebook Live 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๕ Link/URL  
   - ส่วนใหญ่เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากสํานักข่าวต่าง ๆ จากภายนอกองค์กร 
เช่น สํานักข่าวต่าง ๆ ผู้จัดทําต้องทําการคัดลอก Link/URL ให้ถูกต้อง รวมถึงที่มาของแหล่งข่าว 
นั้น ๆ ด้วย  
 

ภาพที่ ๑๙ ตัวอย่างภาพการ Link/URL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 
  ๒ .๖ อื่น ๆ เช่น โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ พระโอวาท หรือใน e-office ของ 
หน่วยงาน ฯลฯ 
 

ภาพที่ ๒๐ จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและภาพประกอบ  
 ๔. นําข้อมูลและภาพประกอบที่ได้ทําการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว นําเข้าสู่ระบบ
ทั้งเว็บไซต์ Click NLA และเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” โดยพิจารณาดังนี้  

๔.๑ ดําเนินการจัดทําในเว็บไซต์ Click NLA (www.click.senate.go.th) เพื่อให้ได้ลิงก์
ถาวร และสําเนาลิงก์ถาวรนั้นไปดําเนินการจัดทําในเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 
อีกคร้ัง 
 ๔.๒ ดําเนินการจัดทําในเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เพียงอย่างเดียว 
โดยไม่ต้องใส่ลิงก์ถาวรจากเว็บไซต์ Click NLA  

๕. ผู้บังคับบัญชาทําการตรวจสอบข้อมูลในระบบ (Monitor) หากพบข้อผิดพลาด แอดมินเพจ
จะต้องทําการปรับและแก้ไขโดยทันที 
 ๖. ทําการเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
และประชาชน 
 

 

 



๔๑ 
 
 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
 - การปฏิบัติงานด้านการจัดทําเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก (Facebook) เพื่อการประชาสัมพันธ์ของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต้องหม่ันทําการตรวจเช็คอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตให้มีความพร้อมอยู่เสมอ  
 - ต้องตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารขององค์กรอย่างละเอียด รอบคอบ จัดลําดับ
ความสําคัญให้ดีก่อน-หลัง ก่อนทําการเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน 
 - หากพบข้อผิดพลาดในจุดใด ให้ทําการแก้ไขทันที 
 - เร่ืองหรือข้อมูลใด ๆ ที่ไม่สามารถตัดสินใจหรือดําเนินการได้ เพราะเห็นแล้วว่าอาจเกิด
ผลกระทบด้านลบต่อองค์กร ให้นําไปปรึกษากับผู้บังคับบัญชาเพื่อร่วมพิจารณาทันที 
 
๖. กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค 
 การจัดทําเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภาจําลองสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” นอกเหนือจากงาน
ภารกิจหลักที่ได้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการ การสัมมนา เสวนา การจัดนิทรรศการ  
การอภิปราย เพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยและสิทธิของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญฯ ไปสู่นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการเมือง ส่วนราชการและเอกชน รวมถึง
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ แล้ว กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ ยังได้นําผล 
การดําเนินงานต่าง ๆ เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นภาพ บรรยากาศ การบรรยายหรืออภิปราย การให้ความรู้
แก่เด็ก นักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนทุกจังหวัดที่กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ ได้จัดกิจกรรมขึ้น  
มานํ า เ สนอ ผ่ าน เ ฟซ บุ๊ ก  ( Facebook) ช่ื อ  “สภา จํ า ลอ งสภา นิ ติ บัญญั ติ แห่ ง ช าติ” 
(https://www.facebook.com/Sapathailand) อีกคร้ัง รวมถึงการแจ้งข่าวสาร กิจกรรมหรือ 
การจัดประกวดในโครงการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับทราบล่วงหน้าอยู่เป็น
ระยะ ๆ และที่สําคัญ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้ามามีส่วนร่วมติดตามข่าวสาร แสดงผลงานหรือ 
ความคิดเห็นได้ตลอดเวลา ซึ่งปัจจุบันนี้มียอดผู้ติดตามและเข้าชม จํานวน ๔,๑๖๐ สมาชิก และมี
แนวโน้มเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ  
 

ภาพที่ ๒๑ หน้า Wall เฟซบุ๊ก (Facebook) ช่ือ “สภาจําลองสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 



๔๒ 
 
 สําหรับรายละเอียดของการดําเนินงานผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภาจําลองสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ” นั้น จะประกอบด้วย  
 ๑. การแจ้งข้อมูลข่าวสาร อาทิ การเชิญชวนรับฟังการปาฐกถาพิเศษ หรือการจัดประกวด
คลิปชิงรางวัล เป็นต้น  
 

ภาพที่ ๒๒ ตัวอย่างการแจ้งข้อมูลข่าวสาร 

๒. ข้อคิด คําคม 
 

ภาพที่ ๒๓ ตัวอย่างภาพข้อคิด คําคม 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 
 ๓. Clip VDO กิจกรรม 
 

ภาพที่ ๒๔ ตัวอย่างภาพ Clip VDO กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ๔. กิจกรรมเครือข่าย 
 

ภาพที่ ๒๕ ตัวอย่างภาพกิจกรรมเครือข่าย 
 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 
 
 นอกจากนี้ ยังได้เปิด Line กลุ่ม “เครือข่าย” ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ
เครือข่ายต่าง ๆ ดังภาพ  

ภาพที่ ๒๖ Line กลุ่ม “เครือข่าย” 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๓ บทสรุป 
  “การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์กร” ของทั้ง ๖ กลุ่มงาน ในสํานัก
ประชาสัมพันธ์ ที่ ได้นําสื่อสั งคมออนไลน์มาปรับประยุกต์ ใช้ ให้ เหมาะสมกับภารกิจหลัก  
ไม่ว่าจะการติดต่อ ประสานงานไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วยความกระชับ ฉับไว การจัดทําเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ทั้ง “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” หรือเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภาจําลองสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ” การส่งข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์ (Line) หรือการจัดทําคลิป VDO เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น เหล่านี้เป็นเทคนิคและกลยุทธ์อันสําคัญที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น  
องค์ความรู้เก่ียวกับ “การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์กร” ฉบับนี้ อาจเป็น
ส่วนหนึ่งที่สามารถนําไปต่อยอดและพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ดีย่ิง ๆ ข้ึนไปได้ในอนาคต 
 
 

 

 

 



๔๕ 
 
๒.๔ ประโยชน์จากการจัดทําองค์ความรู้  
 ๒.๔.๑ บุคลากรของสํานักประชาสัมพันธ์ได้รับความรู้เก่ียวกับการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ
การประชาสัมพันธ์องค์กร 
 ๒.๔.๒ บุคลากรของสํานักประชาสัมพันธ์ สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงานของตนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

๒.๔.๓ สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปต่อยอดและพัฒนางานในอนาคตให้ดีย่ิง ๆ ขึ้นไป  
 

๒.๕ ปัญหาและอุปสรรค 
 ๒ .๕ .๑  บุคลากรภายในสํานักประชาสัมพันธ์ ยั งไ ม่ มีความรู้  ความเข้าใจเ ก่ียวกับ 
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างถ่องแท้ จึงทําให้การปฏิบัติงานยังไม่เห็นผลที่ชัดเจน 
 ๒.๕.๒ ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร  
 ๒.๕.๓ สํานักประชาสัมพันธ์ยังไม่เคยมีการจัดทําคู่มือองค์ความรู้เร่ือง “การประชาสัมพันธ์
เชิงรุกเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร” 
 

๒.๖ ข้อเสนอแนะ 
 ๒.๖.๑ จัดทําเป็นคู่มือองค์ความรู้เร่ือง “การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการประชาสัมพันธ์
องค์กร” 
 ๒.๖.๒ จัดทําเป็นองค์ความรู้เร่ือง “การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร”  
ในรูปแบบของสื่อดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบ 
 ๒.๖.๓ จัดฝึกอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่สํานักที่มีลักษณะการปฏิบัติงานที่ใกล้เคียงกัน 
 ๒.๖.๔ ควรวิเคราะห์ สรุป และประเมินผลองค์ความรู้ที่ได้รับ พร้อมทําแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 
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