
การพัฒนางานประชาสัมพันธ
                                      พุธทรัพย มณีศรี

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

“การพัฒนางานประชาสัมพันธ” เปนผลงานทางวิชาการซ่ึงเขียนข้ึนในขณะท่ี
ด ํารงตํ าแหนงท่ีปรึกษาระบบราชการ (เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 9) จุดมุงหมายของ
การเขียนผลงานเร่ืองน้ี ก็เพ่ือนํ าเสนอ ก.พ. เพ่ือประเมินในตํ าแหนงท่ีปรึกษาระบบ-
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สารบัญเอกสาร

เอกสารหมายเลข 1  แผนประชาสัมพันธของส ํานักงาน ก.พ.
เอกสารหมายเลข 2  แผนงานการประชาสัมพันธประจ ําป 2541 ของส ํานักงาน ก.พ.
เอกสารหมายเลข 3  ตัวอยางหนังสือสงขาว
เอกสารหมายเลข 4  ตัวอยางขาวเจาะลึก
เอกสารหมายเลข 5  ตัวอยางสกูปขาวพิเศษ
เอกสารหมายเลข 6  ตัวอยางเทปโทรทัศนการใหสัมภาษณสดทาง ITV
เอกสารหมายเลข 7  ขาวสํ านักงาน ก.พ. รายวัน
เอกสารหมายเลข 8  หนาจอการเปดตัว Homepage คร้ังแรก
เอกสารหมายเลข 9  หนาจอ Homepage ภาษาอังกฤษ
เอกสารหมายเลข 10 ตัวอยางผลงานของผูแปลเปนภาษาอังกฤษ
เอกสารหมายเลข 11 ขาวหนังสือพิมพการเปดตัว Homepage
เอกสารหมายเลข 12 ตัวอยางนามบัตรซ่ึงมี Address Homepage
เอกสารหมายเลข 13 บทความประชาสัมพันธ Homepage
เอกสารหมายเลข 14 การประชาสัมพันธ Homepage ผาน E-mail
เอกสารหมายเลข 15 การลงทะเบียนใน Web Site ท่ีมีช่ือเสียง
เอกสารหมายเลข 16 การทํ า Web Site Link กับสวนราชการตาง ๆ
เอกสารหมายเลข 17 ตัวอยาง Counter นับจํ านวนผูเขาชม Homepage
เอกสารหมายเลข 18 การเพ่ิมเมนูใหมในหนาจอ Homepage
เอกสารหมายเลข 19 รายละเอียดหนังสือพิมพท่ีลงขาวของสํ านักงาน ก.พ.
เอกสารหมายเลข 20 ค ําสั่งส ํานักงาน ก.พ. มอบหมายและมอบอํ านาจใหท่ีปรึกษาระบบ
                          ราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

--------------------------
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สวนท่ี 1

แนวความคิดการประชาสัมพันธ



บทที่ 1
บทน ํา

1. ความหมายและวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ
1.1 ความหมายของการประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธ ตรงกับภาษาอังกฤษ

วา “Public Relations” มีความหมายถึงความเก่ียวของกับประชาชน Ivy Lee (อางจาก
วิจิตร, 2534) บิดาแหงการประชาสัมพันธ ไดกลาววา “การดํ าเนินงานอะไรก็ตาม ถาไดมี
การสรางความสัมพันธกับประชาชน เผยแพรออกไปใหประชาชนทราบ ใหประชาชน
เขาใจถึงการดํ าเนินงานของเรา ใหประชาชนมีสวนรวมรูเห็นในการดํ าเนินงานของเรา
ประชาชนก็จะใหการสนับสนุนเรา”

รศ. ดร. เสรี วงษมณฑา (อางจาก ลักษณา, 2540) นักวิชาการดานการประชา
สัมพันธ กลาวถึงการประชาสัมพันธวา “เปนความพยายามท่ีมีการวางแผนในการท่ีจะมี
อิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของสาธารณชนท่ีเก่ียวของโดยการกระทํ าสิ่งท่ีดีมีคุณคากับ
สังคม เพ่ือใหสาธารณชนเหลาน้ันมีทัศนคติท่ีดีตอหนวยงานองคการ บริษัท หางราน
หรือสมาคม ตลอดจนมีภาพพจนท่ีดีเก่ียวกับหนวยงานตาง ๆ เหลาน้ัน เพ่ือใหหนวยงาน
ไดรับการสนับสนุนและความรวมมือท่ีดีจากสาธารณชนที่เกี่ยวของในระยะยาวตอเนื่อง
กันไปเร่ือย ๆ”

จากคํ าจ ํากัดความดังกลาวน้ี พบวา
1) องคกรไมสามารถดํ ารงอยูไดอยางโดดเด่ียว องคกรจะมีความเก่ียวพันกับ

กลุมตาง ๆ มากมาย ดังภาพดานลาง

หนวยงานราชการอ่ืน ๆ
ภาคเอกชน NGO

        องคกร

ประชาชน ขาราชการ
การเมือง
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2) องคกรจะขับเคล่ือนไปไดน้ันตองอาศัยความรวมมือกับกลุมตาง ๆ
การประชาสัมพนัธจึงกาวเขามามีบทบาท เสมือนหน่ึงน้ํ ามันหลอล่ืนท่ีจะผลักให

เคร่ืองจักรขององคกรขับเคล่ือนไปไดโดยไมมีอุปสรรค ดังน้ัน การประชาสัมพันธจะ
ตองใหความส ําคัญกับการส่ือสารกับกลุมเปาหมาย คือ ประชาชน ขาราชการ พนักงาน
องคกรเอกชนตาง ๆ เพื่อใหมีสัมพันธที่ดี (Good Relationship) โดยมีการวางแผนอยาง
รอบคอบ

1.2 วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สรางความรู ความเขาใจ เผยแพรและชี้แจง สรางช่ือเสียงและปองกันช่ือเสียง และแสวง
หาความรวมมือและการสนับสนุนจากประชาชน

ดวยเหตุน้ีงานประชาสัมพันธ จึงถูกวางแผนใหเปนสวนหน่ึงของงานดานการ
บริหารองคกรเก่ียวกับนโยบาย ผูบริหารฝายประชาสัมพันธอยูในคณะกรรมการบริหาร
ขององคกร จึงทํ าใหทราบถึงนโยบาย และมีสวนรวมในการกํ าหนดทิศทางของนโยบาย
หลักขององคกรกับนโยบายดานการประชาสัมพันธควบคูกัน นอกจากน้ัน บุคลากรท่ี
ทํ างานดานการประชาสัมพันธยังจัดอยูในทีมงานท่ีข้ึนตรงกับระดับบริหารโดยตรง ซึ่ง
ทํ าใหการมอบหมายงานประสานงานสามารถทํ าไดอยางรวดเร็ว
2. ภารกิจของการประชาสัมพันธ

ภาระหนาท่ีท่ีสํ าคัญของการประชาสัมพันธ คือ
1) การบอกกลาวช้ีแจงขาวสารสูประชาชน ในเวลาเดียวกันก็รับฟงขาวสารของ

ประชาชน
2) การปองกันและแกไขความเขาใจที่อาจผิดพลาดได
3) แนะน ําผูบริหารถึงแนวทางการกํ าหนดนโยบาย
4) จัดทํ าโครงการตาง ๆ ซ่ึงจะสรางความเขาใจกับประชาชน
5) การติดตามประเมินผล
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3. กระบวนการประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธท่ีจะไดผลดีจํ าเปนตองทํ าเปนกระบวนการ  (ลักษณา      สตะ

เวทิน 2540: 83)  ดังตอไปน้ี
Planning and Programming

Fact Finding Communication Action

Evaluation

3.1 การคนหาความจริง (Fact Finding) คือ การสํ ารวจขอเท็จจริงของภาพลักษณ
ขององคกรวา ส่ือมวลชน ประชาชน ขาราชการ ภาคเอกชน และสวนราชการอื่น ๆ
มีความคิดอยางไร ดวยวิธีการตาง ๆ เชน วิธีการสัมภาษณ การสํ ารวจ (Survey) การ
Clipping ขาวจากสื่อมวลชน การวิเคราะหจากจดหมายท่ีเขามา (Mail Analysis) รายงาน
จากตัวแทนองคกรตาง ๆ (Field Reports) เปนตน

3.2 การวางแผน (planning and programming) ถือเปนส่ิงจํ าเปนอยางย่ิงเพ่ือให
การประชาสัมพันธบรรลุเปาหมาย แผนงานจํ าเปนตองมีความสัมพันธกับวัตถุประสงค
ขององคกร แผนงานควรจะก ําหนดหัวเร่ือง วัตถุประสงค ชวงระยะเวลา กลุมเปาหมาย
สื่อ งบประมาณและทรัพยากร แนวทางในการปฏิบัติงาน และวิธีการประเมินผล เพ่ือท่ี
จะทํ าใหงานด ําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประเภทของแผนการประชาสัมพันธสามารถแบงไดเปน
1) !แผนประชาสัมพันธภายใน
2) !แผนการประชาสัมพันธภายนอก

แบงตามระยะเวลาแผนการประชาสัมพันธสามารถแบงไดเปน
1) !แผนระยะสั้น (Short-range Plan)
2) !แผนระยะยาว (Long Term-range Plan)

แบงตามแนวทาง
1) แผนประเภทปองกัน (Preventing Planning) คือ สื่อสารเพื่อสรางความ

เขาใจใหกับกลุมเปาหมายทุกวิถีทาง กอนท่ีจะเกิดปญหา
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2) แผนเพื่อแกปญหา (Remedial Planning) คือ การวางแผนเพื่อหาทาง
แกไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว เพ่ือสรางช่ือเสียงและภาพพจนท่ีดีใหกลับคืนมา

3.3 การส่ือสาร (Communication Action) การส่ือสารในการทํ าประชาสัมพันธ
จะตองค ํานึงถึงองคประกอบการส่ือสารตามแนวคิดการส่ือสารของ David K. Burlo
(ลักษณา สตะเวทิน 2540: 138)  ดังตอไปน้ี

ผูสงสาร              เนื้อหา ชองทางการสื่อสาร           ผูรับสาร
Pr. ภายใน ขาวตาง ๆ            สงผานสื่อมวลชน                       ประชาชน
Pr.ภายนอก สื่อมวลชน                               ภาคราชการ

 สื่อภายใน                               ภาคเอกชน
       N G O                            

พนักงาน

จากแผนภาพดานบนอธิบายไดวา ผูสงสาร ซ่ึงประกอบดวยการประชาสัมพันธ
ภายนอกและการประชาสัมพันธภายใน ตองทํ าหนาท่ีสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูรับสาร
ซ่ึงก็คือ ประชาชน สวนราชการ พนักงานในองคกรหรือขาราชการในองคกร ภาค
เอกชน ภาคการเมืองและองคกรเอกชน โดยสงผานขาวสาร เน้ือหา และขอมูลท่ีกลุม
เปาหมายเหลาน้ีตองการ ดวยการสงขาวผานส่ือมวลชน ส่ือภายนอกหรือส่ือท่ีผลิตเอง

3.4 การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลดํ าเนินการโดยการประเมินผล
จากขาว Clipping การสํ ารวจโดยวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร (Survey by Social
Research Methods) และสังเกตจากเสียงสะทอนกลับจากประชาชนหรือผูรับสาร
4. หลักเบ้ืองตนของการประชาสัมพันธ

ลักษณา สตะเวทิน (2540) นักวิชาการดานการประชาสัมพันธพิจารณาถึง
หลักการเบ้ืองตนของการประชาสัมพันธไว 5 ประการ คือ

4.1 !องคการตองคํ านึงถึงความรูสึกของประชาชน (Public Minded) ท้ังใน
องคการและนอกองคการ เพ่ือท่ีจะทราบถึงความตองการ ความพอใจหรือไมพอใจ
ดวยการสํ ารวจความคิดเห็น

4.2 !ตองค ํานึงถึงการส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) หรือค ํานึงถึง
ประชาชนผูรับสารจะส่ือสารกลับได

4.3 !ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)
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4.4 !การใหขาวสารกับประชาชนนั้นขาวสารจะตองมีประโยชนตอประชาชน 
(Enlightened Public)

4.5 !การรายงานขาวจะอยูบนรากฐานของความเปนจริง (Truth Reveals Itself)
5. เคร่ืองมือการประชาสัมพันธ

เคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ สามารถจํ าแนกได 2 แนวทาง คือ
5.1 จ ําแนกตามลักษณะของส่ือ ซ่ึงแบงไดเปน

1) !ส่ือท่ีควบคุมได (Controlled Media) เปนส่ือหรือกิจกรรมท่ีองคกรเปน
ผูผลิตขึ้นเอง จึงทํ าใหสามารถกํ าหนดแนวทางได ซ่ึงสามารถแบงเปน สื่อสิ่งพิมพ
(Printed Publication) จดหมาย (Letter) บอรดประชาสัมพันธ (Bulletin Board or Poster)
สื่อค ําพูด (Spoken Word) สื่อภาพและเสียง (Sight and Sound) เสียงตามสาย โทรทัศน
วงจรปด (Closed Circuit TV) รายการโทรทัศน รายการวิทยุ สปอตโทรทัศน สปอตวิทยุ
บทความทางหนังสือพิมพ และกิจกรรมพิเศษ (Staged Events) เชน การแสดง
นิทรรศการ (Display and Exhibition) งานครบรอบการกอต้ัง (Anniversaries) การ
ประกวด (Contest) เปนตน

2) !ส่ือมวลชน (Mass Media) เปนการผลิตขาวจากองคกรสงผานใหกับ
ส่ือมวลชนเพ่ือถายทอดกับประชาชนหรือผูรับสาร โดยใชวิธีการเชน การประชุมแถลง
ขาว (News Conference or Press Control) ขาวแจก (Press Release, News Release) การ
สัมภาษณ (Exclusive Interview) การพบปะกับส่ือมวลชน (Press Meeting) งานเล้ียง
ขอบคุณ (Thank you Party) ภาพแจก (Photo Release) บทความ (Article) เปนตน
 ขาวสารท่ีสงไปใหกับส่ือมวลชน ส่ือจะทํ าการเลือกขาวและนํ าเสนอตาม
นโยบายของส่ือ เรียกวา Gatekeeping ดังน้ัน จึงมีขาวท่ีถูกคัดออก (ลักษณา สตะเวทิน
2540: 227)  ดังภาพ
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ขาวท่ีสง      ขาวที่ถูกเลือก
ประชาสัมพันธ        สื่อมวลชน   ประชาชน

 
ขาวที่ถูกคัดออก

ดังน้ัน การเขียนขาวท่ีจะทํ าใหส่ือมวลชนเลือกลง จะตองเขียนขาวใหนาสนใจ
โดยเขียนขาวตามความตองการของสื่อมวลชน เชน ส่ือมวลชนบางประเภทตองการ
รายละเอียดชื่อบุคคล ก็ตองนํ าเสนอให วิธีการเขียนขาวมีเทคนิคการเขียน 2 แบบ คือ
Upright Pyramid หรือเขียนขาวโดยใหใจความสํ าคัญอยูดานบน หรือการเขียนขาว
Inverted Pyramid เขียนขาวโดยใหใจความส ําคัญอยูสุดทาย  ย่ิงกวาน้ัน จํ าเปนตองเขียน
ใหสั้นงาย

การใหขาว จํ าเปนตองใหขาวกับส่ือมวลชนเทาเทียมกันท้ังหมดโดยผานทาง ขาว
แจก  การแถลงขาว เปนตน แตหลังจากน้ัน สามารถใหขาวเพิ่มเติมไดถาสื่อมวลชนใด
ขอมาสัมภาษณเปนพิเศษ (Exclusive Interviewing)

5.2 จ ําแนกตามเปาหมายของกิจกรรม รศ. ดร. เสรี วงษมณฑา (2540) ไดจ ําแนก
เคร่ืองมือของการประชาสัมพันธไว 10 ประเภท คือ การเผยแพรขาวสาร (Publicity) การ
เผยแพรขาวสาร (Publicity) ชุมชนสัมพันธ (Community Relations) กิจกรรมสาธารณะ
(Public Affairs) รัฐบาลสัมพันธ (Government Relations) การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special
Event) การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development)  การบริหารขาวเชิงกลยุทธ
(Issue Management) การบริหารภาวะวิกฤต (Crisis Management) และเครื่องมือ
การประชาสัมพันธอื่น ๆ (Other Public Relations (PR)  Tool)
6. ประโยชนของการประชาสัมพันธ

วิจิตร อาวะกุล (2534) กลาวถึงประโยชนของการประชาสัมพันธไวอยาง    
นาสนใจ ดังน้ี

1) !ทํ าใหมองเห็นโอกาสท่ีจะสรางความนิยม ช่ือเสียงเกียรติคุณ เพื่อใหเกิดความ
เช่ือถือศรัทธาจากประชาชน เพ่ือจะบริการสังคมไดดีข้ึน

2) !มองเห็นภัยท่ีจะคุกคามงาน และเสถียรภาพของหนวยงานอันเกิดจากกระแส
ประชามติ
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3) !สามารถมองเห็นทางเลือกและแนวความคิดใหม ๆ แปลก ๆ ในการนํ าหนวย
งานใหรุดหนา บริการสังคมไดดีกวา โดยท่ีผูอ่ืนมองไมเห็น

4) !สามารถแกไข ใชประโยชน และประสานแนวความคิด ทัศนคติและพฤติ
กรรมของบุคคลท่ีมาในทิศทางตาง ๆ ใหไปสูเปาหมายการประชาสัมพันธ อันเปน
ประโยชนตอหนวยงานท่ีไดต้ังไว

-------------------------
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บทที่ 2
การประชาสัมพันธของรัฐ

เปาหมายหลักท่ีสํ าคัญในการปฏิบัติงานของรัฐก็คือการใหบริการแกประชาชน 
ดังน้ัน หากมีการประชาสัมพันธท่ีดี ประชาชนก็จะไดรับรูรับทราบและสามารถใช
บริการของรัฐไดอยางเต็มท่ี ซ่ึงนํ ามาซึ่งความสงบสุขของประชาชนในชาติ

การประชาสัมพันธของรัฐจึงมีความส ําคัญเปนอยางย่ิง อยางไรก็ตาม ลักษณะ
งานประชาสัมพันธของรัฐในบางแหง ก็ยังไมเอ้ือตอการประชาสัมพันธ

1. ความสํ าคัญของการประชาสัมพันธกับงานราชการ
รัฐบาลในระบอบประชาธปิไตย ประชาชนยอมมีสวนมีเสียงในการปกครอง

ประเทศ จึงมีสิทธิท่ีจะรูถึงการดํ าเนินงานของรัฐบาล และการบริหารประเทศน้ัน
รัฐบาลจํ าเปนตองอาศัยความรวมมือสนับสนุนจากประชาชน ดังน้ัน รัฐบาลจึงตอง
ประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรูความเขาใจในนโยบายของรัฐบาลและการดํ าเนิน
งานของรัฐบาลตลอดจนการดํ าเนินการของสวนราชการตาง ๆ รวมท้ังการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงหรือการออกกฎหมายใหมใหเกิดความรวมมือปฏิบัติอยางถูกตอง ประกอบ
กับในปจจุบันน้ี มาตรา 58 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได
บัญญัติวา

“บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการ
เปดเผยขอมูลน้ันจะกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือ
สวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”

ท้ังน้ี ในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นอกจากจะบัญญัติ
ใหหนวยงานของรัฐจะตองสงขอมูลขาวสารของราชการลงพิมพในราชกิจจา-    นุเบกษา
เพ่ือใหประชาชนไดรับรูและรับทราบแลว (มาตรา 7) ยังตองจัดใหมีขอมูล   ขาวสารของ
ราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได (มาตรา 9) นอกจากน้ัน ยังบัญญัติ  ดวยวา ถา
บุคคลใดขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการและค ําขอของผูนั้นระบุขอมูล ขาวสารท่ี
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ตองการในลักษณะท่ีอาจเขาใจไดตามควร ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบ จัดหาขอมูล
ขาวสารนั้นใหแกผูขอในเวลาอันควร เวนแตผูนั้นขอจํ านวนมากหรือ      บอยคร้ังโดยไม
มีเหตุผลอันสมควร (มาตรา 11)

จากพระราชบัญญัติดังกลาวแลวขางตน ทํ าใหการประชาสัมพันธของรัฐมีความ
จํ าเปนและมีความส ําคัญมากย่ิงข้ึน

การประชาสัมพันธของรัฐนั้น โดยท่ัวไปจะตองครอบคลุมวัตถุประสงค      
ดังตอไปน้ี

1. !เพ่ือใหประชาชนไดทราบถึงบริการหรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐบาลท่ี         มี
อยูแลว ประชาชนจะไดใหความรวมมือและไดรับประโยชนจากการใชบริการของ
หนวยงานน้ัน ๆ

2. !เพ่ือเรียกรองความสนับสนุนจากประชาชน ดังในกรณีท่ีมีการออกกฎหมาย
ใหม หรือการเปล่ียนแปลงแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับสภาพการณท่ีเปล่ียนแปลงไป

3. !เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสเสนอความคิดเห็นตอฝายบริหาร เพื่อจะไดใช
เปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงนโยบาย และการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนมากย่ิงข้ึน

4. !เพ่ือเปนการอธิบายหรือเพ่ือใหสวนราชการตาง ๆ ไดทราบถึงประชามติท่ี
ประชาชนมีตอสวนราชการน้ัน ๆ จะไดด ําเนินงานใหสอดคลองกับความรูสึกนึกคิดหรือ
ความตองการของประชาชน

5. !เพื่อเผยแพรผลงานความกาวหนาตาง ๆ ในดานการปกครองและการบริหาร
ประเทศของรัฐบาล

อน่ึง การประชาสัมพันธรัฐบาล หมายรวมถึงการประชาสัมพันธของหนวย
ราชการ ซ่ึงประกอบดวยกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนหนวยราชการในสวนภูมิภาค
ดวย หนวยงานตาง ๆ เหลาน้ี ซ่ึงถือเปนกลไกหลักประการหน่ึงของการบริหารประเทศ
จึงตองทํ าการประชาสัมพันธควบคูไปกับการประชาสัมพันธของรัฐบาล โดยจะตองให
บริการและเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสวนราชการตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ
ไปสูกลุมเปาหมายอยางถูกตอง แพรหลาย รวดเร็ว เปนระบบและตอเน่ือง ท้ังน้ี เพื่อให
ประชาชนและกลุมเปาหมายไดรับทราบเก่ียวกับนโยบาย การดํ าเนินงานตาง ๆ เพื่อ
ความเขาใจท่ีถูกตองและภาพพจนท่ีดีเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการนั้น 
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และเพื่อใหไดรับความศรัทธาและความรวมมือจากประชาชนและกลุมเปาหมาย          
ท้ังหนวยราชการดวยกัน ตลอดจนภาคเอกชน ในการสรางสรรคผลสํ าเร็จในการปฏิบัติ
งานท้ังในระดับหนวยราชการและประเทศชาติโดยสวนรวม

2. ลักษณะของงานประชาสัมพันธของหนวยงานของรัฐ
2.1 !แนวคิดดานการประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธของรัฐกอนการ

ประกาศใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มักยึดถือแนวความคิด
เดิมท่ีจะไมเปดเผย เร่ืองสวนใหญเปนเร่ืองลับ ไมอาจเปดเผยได นอกจากน้ี ยังไมพรอมท่ี
จะใหตรวจสอบอีกดวย

2.2 !การใหความส ําคัญตองานประชาสัมพันธ หนวยงานของรัฐใหความ
ส ําคัญงานประชาสัมพันธคอนขางนอย จะเห็นไดจากสวนราชการสวนใหญ จัดใหงาน
ประชาสัมพันธเปนงานหน่ึงซ่ึงจัดรวมไวในกองการเจาหนาท่ี กองกลาง หรือสํ านักงาน
เลขานุการกรม การท่ีหนวยงานประชาสัมพันธเปนหนวยงานเล็ก ทํ าใหเจาหนาท่ีท่ีมี
ความรูความสามารถทางดานการประชาสัมพันธ ไมอาจจะเจริญกาวหนาในสายอาชีพนี้
จะขอยายไปปฏิบัติงานในสายงานอ่ืน เพราะมีทางกาวหนาในสายอาชีพท่ีมากกวา
ซ่ึงแตกตางจากภาคธุรกิจเอกชน ที่ใหความส ําคัญงานประชาสัมพันธเปนอยางมาก
สวนใหญแลวงานประชาสัมพันธของธุรกิจเอกชน จะมีสายงานข้ึนตรงกับผูบริหาร  โดย
ตรง

2.3 !ระบบการทํ างานดานการประชาสัมพันธ การทํ างานดานประชา
สัมพันธของราชการ จะเปนลักษณะงานประจํ าไมใชงานสรางสรรค ยังขาดความเปน
ระบบ ขาดการทํ างานเปนทีม ซ่ึงหากตองการใหงานประชาสัมพันธมีประสิทธิภาพ  ควร
ใชระบบส่ือมวลชนเขามาทํ างาน หรือจํ าลองกองบรรณาธิการของส่ือมวลชนมาเปนการ
ทํ างานของประชาสัมพันธ เชน แตละวันควรมีการปรึกษาหารือและประชุมเก่ียวกับขาว
สารประจํ าวัน เพ่ือชวยกันดูวามีขาวสารเก่ียวกับองคการบางหรือไม ท้ังน้ี เพื่อจะไดชวย
กันคิดประเด็นขาวแตละวันวาจะรุกหรือรับอยางไร

2.4 !การสนับสนุนดานงบประมาณ การประชาสัมพันธท่ีดีน้ัน นอกจาก
จะมีเจาหนาท่ีท่ีมีความสามารถสูงแลว ยังมีความจํ าเปนตองมีเคร่ืองไมเคร่ืองมือท่ี     ทัน
สมัย เพื่อจะไดท ํางานอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ัน ยังจะมีคาใชจายอ่ืน
ๆ ติดตามมาดวย เชน คาใชจายในการสงโทรสารหรือสงส่ิงพิมพ คาจัดทํ าสื่อ         สิ่ง
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พิมพตาง ๆ และสื่อประชาสัมพันธ เชน วิทยุโทรทัศน รวมท้ังการจัดทํ าสไลด         มัลติ
วิชั่นและสปอตตาง ๆ ดวย แตทางราชการมักจะไมคอยใหการสนับสนุนในเร่ืองน้ี และมี
ความคิดวางานประชาสัมพันธเปนคาใชจายไมใชเปนการลงทุน ซ่ึงจะแตกตางกับ    ภาค
ธุรกิจท่ีทุมดานการประชาสัมพันธ เพราะเห็นวาการประชาสัมพันธเปนการลงทุน อยาง
หน่ึง ดังน้ัน งานประชาสัมพันธของราชการจึงทํ าไดในวงจํ ากัด

2.5 !ความเขาใจของคนภายในสวนราชการ สวนราชการหลายแหงไมได
ใหความสนใจท่ีจะช้ีแจงหรือสรางความเขาใจกับขาราชการในหนวยงานน้ัน ๆ ทํ าให ขา
ราชการรับทราบขาวคราวของสวนราชการของตนทางหนาหนังสือพิมพ ซ่ึงกอใหเกิด
ความรูสึกท่ีไมดีตอสวนราชการเอง นอกจากน้ัน หากจัดระบบการประชาสัมพันธ   ภาย
ในท่ีดี ขาราชการของสวนราชการตาง ๆ ก็จะเปนตัวคูณในการประชาสัมพันธขาว ท่ีดี
ตอบุคคลภายนอก และชวยแกขาวลบท่ีไมเปนความจริงอีกดวย

2.6 !การเลือกสรรขาว ขาวของหนวยงานของรัฐหลายแหงส่ือมวลชนจะ
ไมนํ าเสนอขาวให จึงทอใจและไมอยากสงขาวไปประชาสัมพันธอีก ส่ิงสํ าคัญท่ีตอง
เขาใจก็คือ ในการเสนอขาวของส่ือมวลชนน้ัน จะเลือกเน้ือหาของขาว  วามีคุณคา
ของเนื้อขาวหรือไม  ขาวดังกลาวตอบค ําถามหรือไม ซ่ึงหมายถึงวา ขาวนั้นใหอะไร
กับใคร อยางไร ดังน้ัน การเลือกสรรขาวในลักษณะท่ีส่ือมวลชนใหความสนใจจึงเปน
เร่ืองสํ าคัญ

2.7 !ทัศนคติตอส่ือมวลชน ผูบริหารของรัฐบางคนมีทัศนคติท่ีไมดีตอ  สื่อ
มวลชน บางคนมองส่ือมวลชนในภาพลบ ดังน้ัน จึงพยายามหลีกเล่ียง ไมยอมพบปะ
และพูดคุยดวย ทํ าใหสื่อมวลชนไมมีโอกาสไดน ําเสนอผลงานท่ีด ีๆ ของหนวยงานน้ัน

-------------------------
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สวนท่ี 2

การประชาสัมพันธของส ํานักงาน ก.พ.

และ

การพัฒนากลยุทธการประชาสัมพันธ
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บทที่ 3
การประชาสัมพันธของสํ านักงาน ก.พ.

ในการประชาสัมพันธงานของหนวยงานใดน้ัน ผูประชาสัมพันธจ ําเปนท่ีจะตอง
ทราบวาบทบาทหนาท่ีและภารกิจของหนวยงานน้ันกอน ท้ังน้ี เพื่อจะไดประชาสัมพันธ
ตามบทบาทหนาท่ีและภารกิจขององคการน้ันตอไป  นอกจากน้ี ยังตองทราบลักษณะ
งานประชาสัมพันธขององคการนั้นดวย

1. บทบาทหนาท่ีของสํ านักงาน ก.พ. ส ํานักงาน ก.พ. เปนสวนราชการหน่ึงใน
สังกัดสํ านักนายกรัฐมนตรีท่ีมีการบริหารราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีโดยมี
เลขาธิการ ก.พ. เปนผูบังคับบัญชาและปจจุบันมีบทบาทหนาท่ีสํ าคัญ 3 ประการ คือ

1.1 !การใหคํ าปรึกษาแนะนํ าตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการบริหาร
งานบุคคล การจัดระบบราชการพลเรือน การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม    การจัด
และพัฒนาสวนราชการ

1.2 !การเปนผูจัดการดานการบริหารงานบุคคลของรัฐ ดวยการวาง
มาตรฐานงานบริหารบุคคลในเร่ืองการกํ าหนดตํ าแหนง การสรรหา และเลือกสรรบุคคล
เขารับราชการ การกํ าหนดเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ
ของราชการ

1 .3 !การพิทักษระบบคุณธรรมและรักษาความเปนธรรมในราชการ      
ดวยการใหหลักประกันแกขาราชการไมใหถูกกล่ันแกลงโดยไมเปนธรรม การรักษา
ความเปนธรรมดานวินัย อุทธรณและรองทุกข และการกํ าหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม
รวมท้ังการรักษามาตรฐานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในเร่ือง อ่ืน ๆ ดวย

 นอกจากน้ี ส ํานักงาน ก.พ. ยังเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการระดับ
นโยบาย 3 คณะคือ คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ (ปรร.) คณะกรรมการกํ าหนดเปา
หมายและนโยบายกํ าลังคนภาครัฐ (คปร.) และคณะกรรมการวาดวยการปฏิบัติราชการ
เพ่ือประชาชนของหนวยงานของรัฐ (ปปร.)
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2. ภารกิจของสํ านักงาน ก.พ.  จากหนาท่ีดังกลาวขางตน ส ํานักงาน ก.พ. ได
กํ าหนดภารกิจท่ีจะตองดํ าเนินการ ดังตอไปน้ี

2.1 !เสนอแนะและกํ าหนดนโยบายดานการบริหารราชการ และการ
บริหารงานบุคคลเพือ่ปรับเปล่ียนระบบบริหารราชการ และการบริหารงานบุคคลไปสู
ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานสากลและเปนท่ีเช่ือถือศรัทธาของ
ประชาชน

2.2 !กํ าหนดมาตรฐานและมาตรการในการบริหารราชการ และการ
บริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม เพ่ือใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการบริหาร
และด ําเนินการ

2.3 !ใหค ําปรึกษาแนะน ํา สงเสริมและสนับสนุนกระทรวง ทบวง กรม
จังหวัด ในดานเทคนิค และวิธีการบริหารงานและการบริหารงานบุคคลท่ีทันสมัยและ  มี
ประสิทธิภาพ

2.4 !สรางแนวทางและระบบการจูงใจใหขาราชการรูสึกภูมิใจและ          
มีเกียรติท่ีจะอยูในระบบราชการ และบุคคลภายนอกรูสึกศรัทธาและปรารถนาจะเขา    สู
ระบบราชการ

2.5 !วางระบบสงเสริมและพัฒนาขาราชการ ใหมีความรูความสามารถ
ทักษะ ทัศนคติอันพึงประสงคตอระบบราชการ และมีจิตส ํานึกในการบริการประชาชน

2.6 !รวมกับสวนราชการในการวางแผน วางระบบ หลักเกณฑ และกลไก
ในการควบคุม ติดตาม ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของราชการพลเรือน

3. !งานประชาสัมพันธของส ํานักงาน ก.พ.
 การดํ าเนินงานของส ํานักงาน ก.พ. จะบรรลุวัตถุประสงคตามหนาท่ีและ

ภารกิจขางตนได ตองไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจากหลายฝาย ท้ังบุคลากร
ภายในของสํ านักงาน ก.พ. เอง  สวนราชการตาง ๆ  ฝายการเมือง  ประชาชน  และ
สื่อมวลชนตาง ๆ  ดังน้ัน การประชาสัมพันธจะชวยใหกลุมบุคคลดังกลาวแลว เกิด
ภาพพจนที่ดี มีความเขาใจในแนวทางการด ําเนินงานในโครงการ/เร่ืองตาง ๆ ของ ส ํานัก
งาน ก.พ.  ซ่ึงจะกอใหเกิดความรวมมือกับสํ านักงาน ก.พ. ในการท่ีจะทํ าใหการดํ าเนิน
งานตาง ๆ เปนไปดวยความถูกตองรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน สูงสุด 
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อยางไรก็ตาม งานประชาสัมพันธของส ํานักงาน ก.พ. ที่ผานมา ยังชวย
ประชาสัมพันธงานของส ํานักงาน ก.พ. ไดไมมากนัก ท้ังน้ี เพราะมีสาเหตุส ําคัญ
หลายประการ กลาวคือ

3.1 !การประชาสัมพันธงานของส ํานักงาน ก.พ. มีนอยมาก ซ่ึงอาจมี
สาเหตุมาจากผูบริหารของสํ านักงาน ก.พ. บางทาน ไมไดใหความสํ าคัญหรือใหความ
สนใจในเร่ืองการประชาสัมพันธเทาท่ีควร ทีมงานประชาสัมพันธไมใชมืออาชีพและ
อาจไมมีเทคนิคในการหาขาวและการใหขาวที่เพียงพอ จากเหตุผลดังกลาวแลว ทํ าให
ขาวคราวของส ํานักงาน ก.พ. ไมคอยปรากฎเปนขาวในส่ือมวลชน  และท่ีปรากฎเปน
ขาว ซ่ึงสวนใหญเปนหนังสือพิมพ ก็คือ ขาวการสอบ ซ่ึงรวมท้ังขาวการสอบบรรจุ    เขา
รับราชการและขาวการสอบเพ่ือรับทุนไปศึกษา ณ ตางประเทศ ท้ังน้ี เพราะขาว       ดัง
กลาวขางตนเปนท่ีสนใจของประชาชน สวนขาวอื่น ๆ ก็มักจะเปนขาวการประชุม   ก.พ.
ซ่ึงนักขาวไดสัมภาษณทานนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.พ. หรือสัมภาษณเลขาธิการ ก.พ.
โดยตรง

3.2 !ใชส่ือเพียงบางประเภทและมีจํ านวนไมมากนัก ส่ือท่ีชวยประชา-
สัมพันธงานของส ํานักงาน ก.พ. สวนใหญมีเพียงส่ือเดียว คือสื่อหนังสือพิมพ และ
หนังสือพิมพที่ประชาสัมพันธงานของส ํานักงาน ก.พ. ก็มีจํ านวนจํ ากัด สวนมากจะมี
เพียงหนังสือพิมพไทยรัฐ (คอลัมนมุมขาราชการ โดย “ซ ี 12”) และหนังสือพิมพมติชน
รายวัน (คอลัมนขาราษฎร โดย “สายสะพาย” )  เทาน้ัน

3.3 !รูปแบบการประชาสัมพันธเปนการประชาสัมพันธเชิงรับ ซึ่งหนักไป
ในทางแกขาวเปนสวนใหญ  ขาวทางลบของสํ านักงาน ก.พ. มีมากกวาขาวทางบวก
สาเหตุท่ีสํ าคัญประการหน่ึงก็คือ ขาวสารจากส ํานักงาน ก.พ. มีนอยมาก สังคมไมเขาใจ
วาส ํานักงาน ก.พ. ทํ าอะไร ทํ าไปเพื่อวัตถุประสงคอะไร และตองการใหเกิดผลอยางไร
ความสงสัยและความไมเขาใจจึงเกิดขึ้น

3.4 !สื่อประชาสัมพันธสํ านักงาน ก.พ. ท่ีมีอยูไมทันสมัย และบางอยาง
ก็มีเฉพาะท่ีเปนภาษาไทย โดยท่ีสํ านักงาน ก.พ. ตองตอนรับชาวไทยและชาว
ตางประเทศท่ีมาศึกษา เปนจํ านวนมาก หากผูมาเยือนน้ีไดรับทราบถึงบทบาทหนาท่ีและ
ภารกิจของหนวยงานท่ีถูกตองในระยะเวลาส้ัน ๆ โอกาสแรก จะทํ าใหผูนั้นสามารถ    ท่ี
จะสอบถามรายละเอียดในสวนลึกของขอมูลท่ีประสงคจะทราบได ดังน้ัน หนวยงานท้ัง
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ในและตางประเทศท่ีมีการประชาสัมพันธท่ีดี จะมีแผนพับหรือหนังสือแนะน ํา หนวย
งานสั้น ๆ หรืออาจจะมีสไลดมัลติวิชั่นแนะน ําหนวยงานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
แตส ํานักงาน ก.พ. นั้น แมจะมีหนังสือแนะนํ าส ํานักงาน ก.พ. อยูแลว แตก็มีเฉพาะภาษา
ไทย สวนวีดิโอซ่ึงมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษน้ัน แตก็เปนวีดิโอท่ีเกา ลาสมัย ไม
อาจนํ ามาใชได

---------------------------------
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บทที่ 4
การพัฒนากลยุทธการประชาสัมพันธ

เพ่ือใหการดํ าเนินการประชาสัมพันธเปนไปในทิศทางท่ีถูกตอง มีแนวทางปฏิบัติ
ชัดเจน สอดคลองกับความจํ าเปนของสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงไดกํ าหนดกล
ยุทธการดํ าเนินการประชาสัมพันธ ท้ังน้ี เพ่ือใชเปนแนวทางการประชา-สัมพันธตอไป

ในการกํ าหนดกลยุทธการประชาสัมพันธน้ัน ไดพิจารณาปจจัยตาง ๆ ดังน้ี
1. สภาพที่เปนมา
  ในบทท่ีผานมา ไดชี้ใหเห็นการประชาสัมพันธและแนวทางการด ําเนินการท่ี
ผานมาของส ํานักงาน ก.พ. วาการประชาสัมพันธยังอยูในลักษณะจํ ากัด เปนการดํ าเนิน
การเปนคร้ังคราว และมักจะเปนการแกขาวสํ าหรับขาวทางลบเก่ียวกับสํ านักงาน ก.พ.
ซ่ึงส่ือมวลชนนํ าเสนอ การประชาสัมพันธจึงยังขาดพลังท่ีจะทํ าใหผูเก่ียวของเกิดความรู
ความเขาใจ ในขอมูลขาวสารอยางจริงจัง
2. ความจํ าเปนในปจจุบัน

พิจารณาจากบทบาทหนาท่ีและภารกิจของสํ านักงาน ก.พ.  ส ํานักงาน  ก.พ.
มีภารกิจโดยตรงท่ีจะปรับเปล่ียนระบบราชการ และระบบขาราชการไปสูความ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รัฐบาลชุดตาง ๆ ท่ีผานมาทุกชุด ตางก็มุงท่ีจะพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการ
หรือเรงปฏิรูประบบราชการไปสูความมีประสิทธิภาพ แตการด ําเนินการพัฒนา
ประสทิธิภาพระบบราชการ ก็ดํ าเนินการไปเปนจุด ๆ จนเม่ือประเทศไทยประสบภาวะ
วิกฤติทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง สงผลใหประเทศไทยตองกูเงินจากองคการการเงิน
ระหวางประเทศ หรือ IMF และการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบราชการ
เปนส่ิงท่ีรัฐบาลตองดํ าเนินการตามเง่ือนไขการกูเงิน การพัฒนาหรือเปล่ียนระบบ
ราชการจึงตองดํ าเนินการอยางขนานใหญ รวมท้ังมีกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของกับการ     ปรับ
เปล่ียนเปนจํ านวนมาก



18

ตามความจ ําเปนดังกลาวแลว การประชาสัมพนัธจึงมีบทบาทสูงมากขึน้         
เพ่ือสนับสนุนใหการพัฒนาระบบราชการบังเกิดผลตามวัตถุประสงคของรัฐบาลตอไป
3. กลยทุธการประชาสัมพันธ

จากปจจัยใหญท้ัง 2 ประการขางตน ไดนํ ามาเปนพ้ืนฐานในการพัฒนากลยุทธ
การประชาสัมพันธ โดยกลยุทธท่ีกํ าหนดจะเปนลํ าดับความสํ าคัญในการด ําเนินการ
ประชาสัมพันธ ขณะท่ีภารกิจอ่ืน ๆ ของส ํานักงาน ก.พ. ก็จะมีการดํ าเนินการประชา
สัมพันธ เปนปกติตามความจํ าเปน
4. การปรับกระบวนการดานการประชาสัมพันธ

ส่ิงท่ีเปนความเคยชินในความคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธท่ีผานมา คือ
ผูดํ าเนินการประชาสัมพันธมักจะด ําเนินการประชาสัมพันธโดยค ํานึงถึงภารกิจและหนา
ท่ีขององคการเปนหลัก การประชาสัมพันธโดยวิธีการคิดดังกลาว ผลท่ีเกิดข้ึนคือการ
เสนอขาวสาร หรือขอมูลอาจไมสอดคลองกับความตองการของผูรับขาวสาร ทํ าใหการ
ประชาสัมพันธสูญเปลา ไมไดผลตามวัตถุประสงค

ดังน้ัน เพื่อใหการประชาสัมพันธส ํานักงาน ก.พ. ไดผลด ี จึงปรับความคิดใหม
โดยการประชาสัมพันธน้ันใหยึดหลักท่ีลูกคา ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียกับงานของ
ส ํานักงาน ก.พ. และประชาชนซ่ึงไดรับผลกระทบจากการดํ าเนินการของราชการเปน
ส ําคัญ นอกจากน้ัน การประชาสัมพันธจะตองดํ าเนินการเปนระบบ มีทิศทาง           มี
แบบการประชาสัมพันธ และเปนการดํ าเนินการโดยตอเน่ือง การประชาสัมพันธจึง   ไม
ใชเปนการแกขาวท่ีคลาดเคล่ือนแตเพียงประการเดียว

นอกจากน้ัน การประชาสัมพันธตองดํ าเนินการในลักษณะโปรงใสในการใหขอ
มูลขาวสารกับประชาชนอีกดวย
5. การสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการ

การประชาสัมพันธตองดํ าเนินการในขอบขายภารกิจและกลุมเปาหมายขององค
การในภาพรวม แตกลยุทธท่ีไดพัฒนาในขอน้ี ก็เพ่ือใหมีจุดเนนการประชาสัมพันธท่ี
ชัดเจนในเร่ืองท่ีเปนความสํ าคัญและตองด ําเนินการใหบังเกิดผล

การพัฒนาระบบราชการเปนความพยายามของรัฐบาลและสวนราชการท่ี     เก่ียว
ของมาเปนเวลานาน ปญหาท่ีสํ าคัญคือภาคราชการมีขนาดใหญ เปนผลใหไมมีประสิทธิ
ภาพในการปฏิบัติงาน
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ปญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2540  สาเหตุประการหน่ึงก็เกิดจากความ
ขาดประสิทธิภาพของระบบราชการ

มาตรการปรับภาคราชการในสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสํ านักงาน ก.พ. ได
นํ าเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนธันวาคม 2540 ไดกลาวไววา เง่ือนไขท่ีสํ าคัญประการ
หน่ึงของกองทุนการเงินระหวางประเทศก็คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบราชการ
ท้ังน้ี เพราะปญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนน้ัน สวนหน่ึงเกิดจากปญหาการไมมีประสิทธิภาพ
ของระบบราชการ ซ่ึงประกอบดวย ภาคราชการมีขนาดใหญเกินไป มีคาใชจายในการ
บริหารสูง เน่ืองจากบุคลากรมาก อันมีผลจากการทํ าหนาท่ีในการผลิตบริการโดยตรง
มากเกินไป การมีคาใชจายสูงและมีจ ํานวนบุคลากรมากทํ าใหไมสามารถใหผลตอบแทน
การปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการในอัตราท่ีเหมาะสมได ทํ าใหขาราชการขาดแรงจูงใจ   ท่ี
จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํ างานอันเปนสาเหตุส ําคัญของวงจรแหงความเสื่อมใน
ระบบราชการ ทํ าใหหนวยราชการท่ีเก่ียวของไมมีบุคลากรท่ีดีและมีความสามารถ   ท่ีจะ
สรางระบบเตือนภัยใหแกหายนะในทางเศรษฐกิจของประเทศอยางดีพอ และเม่ือเร่ิมเกิด
ปญหาก็ไมสามารถแกปญหาในแนวทางท่ีถูกตองอยางเหมาะสม       นอกจากน้ัน กอน
ใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ขาราชการยังตองเผชิญกับการแทรกแซงทางการเมือง อัน
เปนผลสืบเน่ืองจากระบบธุรกิจการเมือง ซ่ึงสรางปญหาความไม       เชื่อมั่นและความ
ไมสามารถแกปญหาเศรษฐกิจท่ีผานมาได การทํ าใหการเมืองมีความนาเชื่อถือและมี
ความรับผิดชอบมากขึ้น จากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน รวมท้ังมี       มาตรการเสริมเพ่ือ
ใหขาราชการปลอดจากการถูกแทรกแซงทางการเมือง จึงเปนประเด็นท่ีสํ าคัญท่ีจะตอง
ไดรับการแกไขอีกประการหน่ึง

เง่ือนไขของกองทุนการเงินระหวางประเทศดังกลาว ในการประชุมประชา
พิจารณท่ีสํ านักงาน ก.พ. ด ําเนินการรับฟงขอคิดเห็นจากผูเก่ียวของกลุมตาง ๆ เห็นพอง
ตองกันใหสํ านักงาน ก.พ. นํ าเง่ือนไขดังกลาวกํ าหนดเปนวัตถุประสงคการดํ าเนินการ
ของส ํานักงาน ก.พ. ซ่ึงสํ านักงาน ก.พ.ไดนํ ามาเปนวัตถุประสงคของสํ านักงาน ก.พ. ใน
การปรับภาคราชการ โดยมีสาระสํ าคัญดังนี้

(1) !เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํ างานของเจาหนาที่ของรัฐใหเพิ่มมากขึ้น
(2) !ลดขนาดของภาคราชการลง
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(3) !สรางแรงจูงใจใหผู ท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีไดรับ        
ผลตอบแทนตามขีดความสามารถท่ีแทจริง

(4) !ปองกันมิใหขาราชการถูกแทรกแซงจากฝายการเมือง เพ่ือการมี
ผลประโยชนรวม อันเปนสาเหตุสํ าคัญของปญหาความนาเชื่อถือและความดอย
ประสิทธิภาพ

 การปรับระบบราชการจะตองมีการดํ าเนินการเพ่ือใหไดระบบราชการท่ีมี
ประสิทธิภาพ กลยุทธการประชาสัมพันธจึงตองมีจุดเนนท่ีจะสนับสนุนการปรับระบบ
ราชการ หรือการปฏิรูประบบราชการใหเกิดข้ึนโดยตองเปนเคร่ืองมือท่ีจะใหขอมูล
ขาวสารและความรูท่ีถูกตองแกทุกฝาย ขณะเดียวกันก็ตองแสวงหาผูสนับสนุน รวมท้ัง
ตองรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย โดยตองดํ าเนินการประชาสัมพันธในเร่ืองน้ี
อยางเปนกระบวนการ เปนระบบและตอเน่ือง ท้ังน้ี เพื่อใหการพัฒนาระบบราชการ
เกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมโดยแทจริง
6. การพัฒนาการประชาสัมพันธเปนสวนหน่ึงของการเรียนรู

องคการสมัยใหมตางมุงท่ีการสรางองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู เพื่อให
สมาชิกองคการมีการเรียนรูท่ีจะปรับตัวไดทันสถานการณ ราชการไทยมีจุดออนคือการ
ไมสามารถปรับตัวไดทันกับการเปล่ียนแปลง หากสามารถพัฒนาใหขาราชการตลอดจน
ประชาชนมีความรูในเรื่องตาง ๆ อยางกวางขวางแลว ก็จะชวยใหประเทศชาติของเรา
ปรับตัวแขงกับการเปล่ียนแปลงไดดีข้ึน

การกํ าหนดกลยุทธในสวนนี้คือการใชการประชาสัมพันธเพื่อใหผูรับขาวสาร  
ไดเกิดการเรียนรูในเร่ืองตาง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาระบบราชการไปสูระบบ
ราชการรูปแบบใหม การประชาสัมพันธโดยสม่ํ าเสมอและตอเนื่อง จะชวยใหขาราชการ
และประชาชนมีความรู ความเขาใจ ความจํ าเปนของการเปล่ียนแปลง และทิศทาง
การเปล่ียนแปลง นอกเหนือจากการรับรูเพียงขาวความเคล่ือนไหวแตเพียงประการเดียว
7. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธท่ีสํ าคัญอีกประการคือ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ
ราชการ เปนท่ียอมรับกันวาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองชวยในการเดินทางของ   ขอ
มูล ขาวสาร และความเขาใจสองทาง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดข้ึนใน
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ระบบราชการ นอกจากเปนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยตรงแลว ยังเอ้ือ
ประโยชนโดยตรงตอการประชาสัมพันธขององคการอีกดวย

กลยุทธการประชาสัมพันธท่ีกลาวมาเปนแมบทการดํ าเนินการประชาสัมพันธ 
โดยมีกระบวนการประชาสัมพันธในทางปฏิบัติ รายละเอียดจะปรากฏอยูในสวนท่ี 3

----------------------
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สวนท่ี 3

กระบวนการประชาสัมพันธ
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บทที่ 5
การทํ าแผนประชาสัมพันธ

1. วัตถุประสงคในการประชาสัมพันธของสํ านักงาน ก.พ.
วัตถุประสงคในการดํ าเนินการประชาสัมพันธของส ํานักงาน ก.พ. มีดังน้ี
1) !เพื่อเผยแพรขาวสาร ความเคลื่อนไหวของส ํานักงาน ก.พ. และสรางความ  เขา

ใจใหกับขาราชการและเจาหนาท่ีของสํ านักงาน ก.พ. ทุกระดบั เพ่ือความเปนเอกภาพ
2) ! เพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางส ํานักงาน ก.พ. กับขาราชการ

สวนราชการ ฝายการเมือง และประชาชน  ซ่ึงจะกอผลใหสํ านักงาน ก.พ. ไดรับความ
รวมมือและสนับสนุนท่ีดี

3) !เพ่ือสนับสนุนใหการดํ าเนินงานของส ํานักงาน ก.พ. บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมาย

4) !เพ่ือเสริมสรางช่ือเสียงและภาพพจนท่ีดีของสํ านักงาน ก.พ. ใหเปนท่ีประจักษ
ท้ังในประเทศและตางประเทศ

5) !เพื่อเสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและเปาหมายในการ    
ด ําเนินงานของส ํานักงาน ก.พ. 

6) !เพื่อเผยแพรขาวสาร ความเคลื่อนไหว โครงการ และกิจกรรมสํ าคัญ ๆ ท่ี เก่ียว
ของกับงานในหนาท่ีของสํ านักงาน ก.พ.

7) !เพ่ือเสนอขอเท็จจริงท่ีถูกตองในการดํ าเนินงานของส ํานักงาน ก.พ. ใหกับ
กลุมเปาหมาย
2. !กลุมเปาหมายเพ่ือการประชาสัมพันธของสํ านักงาน ก.พ.

การประชาสัมพันธของส ํานักงาน ก.พ. นั้น ม ี2 กลุมเปาหมาย ดังน้ี
1. กลุมเปาหมายภายใน  ไดแก  บุคลากรของสํ านักงาน ก.พ.
2. กลุมเปาหมายภายนอก ไดแก ขาราชการพลเรือนโดยท่ัวไป สวน-

ราชการ นักการเมือง ส่ือมวลชน หนวยงานภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
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3. การจัดทํ าแผนประชาสัมพันธของสํ านักงาน ก.พ. (แผนแมบท)
โดยท่ีกลุมเปาหมายของสํ านักงาน ก.พ. มีหลายกลุม  และอยูกระจัดกระจาย

ทั่วไป  ดังน้ัน เพื่อใหการประชาสัมพันธของสํ านักงาน ก.พ. เขาถึงกลุมเปาหมายตาม
วัตถุประสงคท่ีวางไว  จึงจํ าเปนท่ีจะตองจัดทํ าแผนประชาสัมพันธของส ํานักงาน ก.พ.

การจัดทํ าแผนประชาสัมพันธที่ดีนั้น จะตองดํ าเนินการโดยใหผูท่ีเก่ียวของ        
มีสวนรวมในการจัดทํ าแผนประชาสัมพันธมากที่สุด ดังน้ัน ในกระบวนการจัดทํ าแผน
ประชาสัมพันธของส ํานักงาน ก.พ. จึงไดพิจารณาใน 2 ระดับ กลาวคือ

1) !คณะกรรมการประชาสัมพันธภายนอกของสํ านักงาน ก.พ. ไดมีสวน
รวมในการพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ต้ังแตหลักการและเหตุผล ระยะเวลา
ของแผน วัตถุประสงคของแผน กลุมเปาหมาย โครงการ/กิจกรรมการประชาสัมพันธ
และสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ รวมท้ังกิจกรรมดวย

2) !ผานความเห็นชอบจากผูมีอ ํานาจตัดสินใจ เพื่อผลักดันใหแผนประชา
สัมพันธของส ํานักงาน ก.พ. เกิดผลในทางปฏิบัติ จึงไดนํ าเสนอท่ีประชุมระดับบริหาร
ของส ํานักงาน ก.พ. พิจารณา ซ่ึงก็ไดรับความเห็นชอบ (รายละเอียดของแผนประชา
สัมพันธอยูในเอกสารหมายเลข 1)
4. !โครงการและกิจกรรมตามแผนประชาสมัพันธของสํ านักงาน ก.พ.

4.1 โครงการประชาสัมพันธภายใน ไดกํ าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ โดย
ด ําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ืองเพ่ือกระจายขาวสาร ขอมูล และขอเท็จจริงใหกับขาราชการ
และเจาหนาที่ของส ํานักงาน ก.พ. ท้ังน้ี  ขาวทุกขาวท่ีสงออกภายนอก จะตองแจงให   ขา
ราชการภายในไดรับทราบดวย โดยใชวิธีการเผยแพร 2 ชองทาง คือ 1) เผยแพรทาง
“ขาวสํ านักงาน ก.พ. รายวัน” ซ่ึงมีอยูแลว และ 2) กระจายเสียงในรูปแบบเสียงตามสาย
ซ่ึงอาจจะใชวิธีการอานขาวทุกตนช่ัวโมงเปนการกระจายขาวอีกทางหน่ึง นอกจากน้ี   ยัง
ปลูกฝงทัศนคติท่ีดีตอสํ านักงาน ก.พ. ใหกับขาราชการ พรอมท้ังสรางใหขาราชการของ
ส ํานักงาน ก.พ. เปนตัวคูณในการประชาสัมพันธออกสูภายนอกในโอกาสตอ ๆ ไปดวย
คือการสรางใหขาราชการเปน News Agent หรือ Public Relations Agent ท้ังน้ี โดยการ
เชิญผูทรงคุณวุฒิทางดานประชาสัมพันธมาอภิปรายเร่ือง “ขาราชการในบทบาทนัก
ประชาสัมพันธ”  และใหแนวคิดใหมแกขาราชการส ํานักงาน ก.พ. วา “ทํ าดีตอง    ตีปบ”
นั่นคือ หากมีผลงานท่ีดีและมีประโยชน ตองหยิบยกมาประชาสัมพันธ
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4.2 โครงการประชาสัมพันธภายนอก  ไดกํ าหนดแนวทางสํ าหรับการประชา
สัมพันธ 3 แนวทาง เพ่ือใหสอดคลองกับงาน โครงการและภาพลักษณของสํ านักงาน
ก.พ.  ดังน้ี

1) การประชาสัมพันธงานประจํ า เปนการดํ าเนินงานประชาสัมพันธอยาง
ตอเน่ือง โดยการเผยแพรงานและกิจกรรมตาง ๆ ของส ํานักงาน ก.พ. อยาง สมํ ่าเสมอทาง
Homepage ของส ํานักงาน ก.พ. และทางสื่อมวลชนทั่วไป  นอกจากน้ี    ยังชี้แจงขาว
ตอบขอหารือ  รวมท้ังใหขอมูลเพ่ิมเติม เพื่อใหเกิดความเขาใจและม ี        ทัศนคติท่ีดีตอ
ส ํานักงาน ก.พ.
  2) การประชาสัมพันธงาน/โครงการสํ าคัญ เปนการดํ าเนินการประชา
สัมพันธในโอกาสพิเศษ  เพ่ือใหกิจกรรมและผลการดํ าเนินงานในบางเร่ือง บางกรณีท่ีมี
ความสํ าคัญเปนพิเศษเปนท่ีรับทราบโดยท่ัวไป  ก็จัดแถลงขาวหรือการใหสัมภาษณ รวม
ท้ังอาจมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมสนับสนุนดวย  ส ําหรับส่ือท่ีใชในการประชาสัมพันธ
สวนใหญจะไดแก  หนังสือพิมพ  วิทยุ และวิทยุโทรทัศน
  3) การประชาสัมพันธภาพลักษณหรือเปาหมายของสํ านักงาน ก.พ. โดย
การจัดทํ าแผนยอย หรือ Action Plan ในแตละป   เพื่อการประชาสัมพันธภาพลักษณของ
ส ํานักงาน ก.พ. ท่ีประสงคจะใหเกิดข้ึน และสามารถเลือกวิธีการและส่ือให      สอด
คลองกับวัตถุประสงคของแตละแผน

4.3 โครงการพัฒนาเพ่ือการประชาสัมพันธ การดํ าเนินการประชาสัมพันธใหเกิด
ประสิทธิภาพน้ัน จะตองดํ าเนินการอยางเปนระบบและตอเน่ือง ซ่ึงนอกจากจะตองปรับ
ปรุงระบบงานดานประชาสัมพันธแลว ยังตองพัฒนาเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานการ
ประชาสัมพันธ และน ําวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช ท้ังน้ี เพื่อใหเกิดความ
รวดเร็วและถูกตองของขอมูลขาวสาร

ส ําหรับแนวทางในการพัฒนาน้ัน ไดกํ าหนดแนวทางไว  ดังน้ี
 1) โครงการใหญหรือโครงการท่ีมีความสํ าคัญมาก ๆ จะใชวิธ ี Contact

out  ใหกับมืออาชีพรับไปดํ าเนินการประชาสัมพันธ  เพ่ือใหเกิดภาพลักษณท่ีดี
2) การดํ าเนินงานประชาสัมพันธในลักษณะของงานประจํ า จะตองมี

เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีสนับสนุนท่ีทันสมัยและพรอมใชงานตลอดเวลา
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3) การพัฒนาบุคลากร ซ่ึงจะใชวิธีเชิญผูทรงคุณวุฒิดานการประชา
สัมพันธถายทอดความรูใหกับคณะกรรมการดํ าเนินการประชาสัมพันธท้ังภายนอกและ
ภายในของสํ านักงาน ก.พ.  รวมท้ังขาราชการสํ านักงาน ก.พ. ท่ีเก่ียวของกับงานประชา
สัมพันธ
5. !การจัดทํ าแผนประชาสัมพันธประจํ าป

นอกจากจะทํ าแผนแมบทในการประชาสัมพันธแลว เพื่อใหการประชาสัมพันธ
ของส ํานักงาน ก.พ. บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไวในแผนแมบท จึงจํ าเปนตองจัดทํ า
แผนประชาสัมพันธประจํ าปของส ํานักงาน ก.พ. ดวย ท้ังน้ี เพ่ือใหมีแนวทางท่ีชัดเจนใน
การดํ าเนินการตามแผน

ส ําหรับแผนประชาสัมพันธรายปของสํ านักงาน ก.พ. นั้น จะประกอบดวย
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย แผนการดํ าเนินงานของโครงการ พ้ืนท่ี
ด ําเนินการ ระยะเวลาดํ าเนินการ คาใชจาย ความสอดคลองกับแผนพัฒนา ฯ นโยบายรัฐ
บาลหรือแผนการประชาสัมพันธแหงชาต ิการติดตามและประเมินผล และผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ (ตัวอยางแผนงานการประชาสัมพันธประจํ าปงบประมาณ 2541 ของส ํานักงาน ก.
พ. อยูในเอกสารหมายเลข 2)
5. !ผลจากการด ําเนินการตามแผน

แมวาจะมีการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีดี แตหากไมไดปฏิบัติตามแผน ผลท่ี
ตองการก็จะไมเกิดข้ึน ท้ังน้ี เม่ือไดผลักดันใหเกิดการดํ าเนินการตามแผนแลว ผลท่ีเกิด
ขึ้น  ก็คือ

1) !การประชาสัมพันธของส ํานักงาน ก.พ. ด ําเนินการไดอยางเปนระบบ        ท้ัง
ประชาสัมพันธภายในและประชาสัมพันธภายนอก ซึ่งแมวาจะไมไดรับผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธภายในของส ํานักงาน ก.พ. แตคณะกรรมการประชาสัมพันธภายในของ
ส ํานักงาน ก.พ. ไดรับแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติในสวนท่ีจะตองปฏิบัติโดยตรง
ส ําหรับในสวนท่ีจะมีสวนชวยการประชาสัมพันธภายใน ก็ไดวางระบบท่ีจะใหสงขาว
โดยสงไปใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานประชาสัมพันธภายในพรอม ๆ กับการสงไปให
ส่ือมวลชน ซ่ึงทํ าใหขาราชการในส ํานักงาน ก.พ. ไดอานขาวของสํ านักงาน ก.พ. กอน
หรือพรอมกับท่ีปรากฎในส่ือตาง ๆ
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2) !มีการประชาสัมพันธงานประจํ าและการประชาสัมพันธงาน/โครงการสํ าคัญ
อยางรวดเร็ว ท่ัวถึง ถูกตองและตรงกลุมเปาหมายไดผลดีย่ิงข้ึน  รวมท้ังไดจัดทํ าแผนยอย
หรือ Action Plan ในแตละป อยางไรก็ตาม ในสวนของการประชาสัมพันธ         ภาพ
ลักษณของสํ านักงาน ก.พ. ในแตละปนั้น ยังไมไดด ําเนินการได ท้ังน้ี จะไดเริ่มด ําเนิน
การตอไป

3) !มีการนํ าเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาใชในงานประชา
สัมพันธของส ํานักงาน ก.พ. เพราะนอกจากจะมีเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีเพียงพอ ท้ังแบบต้ัง
โตะและแบบกระเปาห้ิว และเครื่องพิมพ (Printer) ท้ังแบบต้ังโตะและแบบกระเปาห้ิว
แลว ยังมีเคร่ืองรับโทรทัศน เคร่ืองรับวิทยุเทป รวมท้ังเคร่ืองเลนวีดิโอดวย

4) !เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานการประชาสัมพันธไดรับการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประ
สิทธิภาพในงานประชาสัมพันธของส ํานักงาน ก.พ. ท้ังน้ี ไดสงหัวหนากลุม
งานประชาสัมพันธภายนอกไปพัฒนาท่ีโรงเรียนการประชาสัมพันธของกรมประชา-
สัมพันธ และจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูทางการประชาสัมพันธโดยตรงมารับผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธ โดยการรับเจาหนาท่ีใหมท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาโททางนิเทศศาสตร
รวม 2 คน นอกจากน้ี ยังเชิญผูทรงคุณวุฒิดานการประชาสัมพันธ ถายทอดความรูใหกับ
คณะกรรมการดํ าเนินการประชาสัมพันธท้ังภายนอกและภายในของสํ านักงาน ก.พ.
รวมท้ังขาราชการสํ านักงาน ก.พ. ท่ีเก่ียวของกับงานประชาสัมพันธ ตัวอยางเชน เชิญมา
ใหความรู เร่ือง  “ขาราชการในบทบาทนักประชาสมัพนัธ” เปนตน

5) !โครงการปฏิรูปราชการ ซ่ึงเปนโครงการใหญท่ีสํ าคัญและมีผลกระทบกวาง
ไดใชวิธ ีContact out ใหกับมืออาชีพรับไปดํ าเนินการประชาสัมพันธ

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

บทที่ 6
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เทคนิคการหาขาว

ส่ิงสํ าคัญท่ีสุดอีกอยางหน่ึงในการประชาสัมพันธก็คือ การหาขาวท่ีดีและ          มี
ประโยชนเพ่ือนํ าเสนอตอขาราชการและประชาชน ดังท่ีไดกลาวแลววา แนวคิดดานการ
ประชาสัมพันธของสวนราชการและขาราชการนั้น มักยึดถือแนวความคิดเดิมที่จะไม
เปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ เพราะคิดวาขอมูลขาวสารของทางราชการ เปน
เร่ืองลับ ไมอาจเปดเผยได ขาราชการในส ํานักงาน ก.พ. บางทานก็ยึดถือแนวคิดน้ีเชนกัน
ดังน้ัน จึงไมตองการท่ีจะใหขอมูล เวนแตกรณีท่ีไดมีหนังสือเวียนแจงให      สวนราช
การตาง ๆ ทราบแลวเทาน้ัน

เพื่อใหการประชาสัมพันธของสํ านักงาน ก.พ. บรรลุเปาหมายตามท่ีต้ังไว ดังน้ัน
จึงไมอาจรอคอยท่ีจะรับขอมูลขาวสารได เพราะหากด ําเนินการเชนน้ัน ก็จะไมมีขาว    ท่ี
จะประชาสัมพันธ หรือขาวท่ีจะประชาสัมพันธก็จะเปนขาวท่ีไมทันสมัย  จํ าเปนตองใช
เทคนิคตาง ๆ ในการหาขาวที่จะประชาสัมพันธมากยิ่งขึ้น โดยมีเทคนิควิธีการหาขาว ดัง
นี้
1. เทคนิคการหาขาวทางตรง

1) !ขอความรวมมือจากแหลงขาว แหลงขาวส ําคัญก็คือจากสํ านักและกองตาง ๆ
ในส ํานักงาน ก.พ. ซ่ึงเปนขาวเก่ียวกับการดํ าเนินการของสํ านักและกองตาง ๆ และขาว
เก่ียวกับการประชุม อบรมและสัมมนา  ซ่ึงไดขอความรวมมือกับผูอํ านวยการสํ านักและ
ผูอํ านวยการกองตาง ๆ ทุกคร้ังในการประชุมและไดพูดถึงเร่ืองการประชาสัมพันธหรือ
เร่ืองท่ีเก่ียวของ

2) !สงเจาหนาที่หาขาวโดยตรงในที่ประชุม เน่ืองจากในสํ านักงาน ก.พ. มีการ
ประชุมหลายคณะ เชน การประชุม ก.พ. การประชุม อ.ก.พ. คณะตาง ๆ การประชุมฝาย
บริหารของสํ านักงาน ก.พ. และการประชมุระดับบริหารของสํ านักงาน ก.พ. ส ําหรับการ
ประชุมท่ีไดเขาประชุมดวย ก็ใชขอสรุปของท่ีประชุมบางเร่ืองประชาสัมพันธได        แต
หากเปนการประชุม อ.ก.พ. ซึ่งไมไดเขาประชุมดวย ก็ขอความรวมมือสํ านักและกองท่ี
เก่ียวของกับ อ.ก.พ. คณะนั้น ๆ สงวาระการประชุมใหกอน หากพิจารณาวาเร่ืองใดท่ีสม
ควรเปนขาว ก็จะสงเจาหนาที่เขารวมรับฟงและจะไดเผยแพรขาวตอไป การประชุม อ.ก.
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พ. นี้ ก็เปนการประชุมท่ีสํ าคัญ เพราะ ก.พ. ไดมอบหมายให อ.ก.พ. ทํ าการแทนในหลาย
เร่ือง ดังน้ัน มติของ อ.ก.พ. ในเร่ืองท่ี ก.พ. มอบหมาย ก็เปนมติของ ก.พ.  ท่ีมีผลบังคับ
ในทางปฏิบัติได

3) !จากการพูดคุยกับขาราชการในสํ านักงาน ก.พ. และบุคคลภายนอก เทคนิคท่ี
ส ําคัญท่ีสุดอีกประการหน่ึงก็คือ ตองหูไวตาไว มีความสนใจในสิ่งรอบขาง การพูดคุยท้ัง
ขาราชการในส ํานักงาน ก.พ. ก็จะชวยใหไดขาวที่จะประชาสัมพันธมากขึ้น          นอก
จากน้ัน การพูดคุยกับบุคคลจากภายนอก ก็จะชวยใหทราบเร่ืองท่ีควรจะประชาสัมพันธ
ไดอีกทางหน่ึง

4) !ส ํารวจจากเอกสารตาง ๆ เชน หนังสือเวียนและรายงานผลการวิจัย  หนังสือ
เวียนของสํ านักงาน ก.พ. นั้น นอกจากจะมีผลกระทบตอขาราชการพลเรือนสามัญโดย
ตรงแลว ขาราชการประเภทอ่ืน ยังนํ าไปปรับใชดวย ดังน้ัน เม่ือมีหนังสือเวียนใหม ก็จะ
ไดประชาสัมพันธทันท ี ส ําหรับเอกสารและรายงานผลการวิจัยน้ัน ในแตละปส ํานักงาน
ก.พ. ไดด ําเนินการเปนจํ านวนมาก ดังน้ัน เม่ือไดรับเอกสารดังกลาว ก็จะพิจารณาวาเร่ือง
น้ันเปนประโยชนตอขาราชการหรือประชาชนท่ัวไป เพียงพอท่ีจะประชาสัมพันธหรือ
ไม เชน การวิจัยเร่ืองการกระจายอํ านาจ และเร่ืองวิวัฒนาการสวัสดิการและประโยชน
เก้ือกูลของขาราชการ เปนตน ก็นํ าเปนขาวไปประชาสัมพันธได

5) !วิเคราะหจากภารกิจอ่ืนของสํ านักงาน ก.พ.  ส ํานักงาน ก.พ. มีภารกิจรวมใน
หลาย ๆ งาน เชน งานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ (ปรร.) งานคณะกรรมการ
กํ าหนดเปาหมายและนโยบายกํ าลังคนภาครัฐ (คปร.) และคณะกรรมการวาดวยการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของหนวยงานของรัฐ (ปปร.) ดังน้ัน จึงตองติดตามงาน
เหลาน้ี หากเห็นวาเร่ืองใดท่ีจะเปนประโยชนและและคณะกรรมการดังกลาวยังไมได
ประชาสัมพันธโดยตรง  ก็ไดนํ ามาประชาสัมพันธตอไป
2. เทคนิคการหาขาวทางออม

1) !สรางแนวคิดรวมในการประชาสัมพันธ การสรางแนวคิดใหมใหมให
ขาราชการส ํานักงาน ก.พ. วา  “ทํ าดีตองตีปบ”  โดยการเชิญนักวิชาการดานส่ือมวลชน
(รศ. ดร. พรทิพย พิมลสินธ) ผูปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ (นายสมศักด์ิ สวางเจริญ)
และสื่อมวลชนมืออาชีพ (นายสมหมาย ปาริจฉัตต) รวมอภิปรายเร่ือง “ขาราชการใน
บทบาทนักประชาสมัพนัธ” โดยเปนผูดํ าเนินการอภิปรายดวยตนเอง ซ่ึงมีผูรวมรับฟง
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ประมาณ 81 คน ส ําหรับผูไมไดเขารวมรับฟง ก็ไดถายทอดผลการอภิปรายใหทราบโดย
ผาน “ขาวรายวันของส ํานักงาน ก.พ.”  ท้ังน้ี เพื่อใหขาราชการทุกคนไดมีแนวคิดวา
การประชาสัมพันธในส่ิงท่ีดีน้ัน เปนหนาท่ีของขาราชการทุกคน แมวาขาราชการทุกคน
จะไมอาจใหขอมูลขาวสารโดยตรงแกสื่อมวลชนได แตอาจจะใหขาวนี้แกทีมงานประชา
สัมพันธภายนอกของสํ านักงาน ก.พ. เพื่อนํ าไปประชาสัมพันธได

2) !การใชเครือขาย  คณะกรรมการประชาสัมพันธภายนอกของสํ านักงาน ก.พ.
นั้น ประกอบดวยผูแทนของสํ านักและกองตาง ๆ จึงใชคณะกรรมการชุดน้ีเปนเครือขาย
ในการหาขาวเพื่อประชาสัมพันธ

3) !จากขอมูลยอนกลับ การลงขาวหรือการออกขาวของส่ือมวลชนเปนขอมูลยอน
กลับอยางดีวาส่ือมวลชนเขาใจถูกตองหรือไม หรือตองการขอมูลใดเพ่ิมเติม          ก็ได
ใชสิ่งเหลานี้ในการหาขาวประชาสัมพันธเพิ่มเติม

4) !สรางพันธมิตร จากการท่ีการประชาสัมพันธของสํ านักงาน ก.พ. ไดผลดีมาก
ย่ิงข้ึน ทํ าใหงานที่ขาราชการไดด ําเนินการไดรับการประชาสัมพันธใหทราบในวงกวาง
มากขึ้น ก็เปนทางหน่ึงท่ีไดสรางพันธมิตรกับเจาของงานไปในตัว และพันธมิตรเหลาน้ีก็
จะใหขอมูลขาวสารอีกในโอกาสตอไป

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

บทที่ 7
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เทคนิคในการใหขาว

เม่ือมีขาวท่ีเปนประโยชน มีคุณคาและสามารถจะขายขาวใหสื่อมวลชนสนใจ
แลว จะตองมีเทคนิคในการสรางรูปแบบของขาว เทคนิคการเขียนขาว และเทคนิคใน
การสงขาวดวย ส ําหรับเทคนิคที่ใชในการใหขาว มีดังน้ี

1. ขาวตองสั้น กระชับและมีผูใหขาว รูปแบบของขาวน้ัน มีสวนส ําคัญ
2 ประการ คือ

1) !การระบุผูใหขาว  การระบุผูใหขาวใน  “ขาวแจก” นั้น จะทํ าใหขาว
นั้น มีความเชื่อถือมากขึ้น เพราะการมีบุคคลผูใหขาวยอมเปนท่ีอางอิงได  ไมไดเปน
“แหลงขาว” ซ่ึงบางคร้ังอาจจะไมไดรับความเช่ือถือ นอกจากน้ัน หากนักขาวหรือ
ส่ือมวลชนประสงคจะทราบขอมูลเพ่ิมเติม ก็อาจจะติดตอกับผูใหขาวโดยตรงได

2) !เนื้อหาสาระของขาว โดยท่ีบางขาวเปนเร่ืองท่ีละเอียดออน ดังน้ัน
ภาษาที่ใชในการใหขาวจึงมีความส ําคัญ ซ่ึงนอกจากเปนขาวท่ีส้ัน กะทัดรัด และได
ใจความไมกระทบในภาพลบตอองคการหรือตอบุคคลแลว ภาษาท่ีใชจะตองไมเปน
ภาษาราชการ แตเปนภาษาท่ีคนท่ัวไปเขาใจไดโดยงาย  และโดยท่ีผูใหขาวจะตองรับ
ผิดชอบในขาวที่ประชาสัมพันธไป จึงสมควรที่บุคคลผูใหขาว จะไดเขาใจในขาว     รวม
ท้ังไดตรวจสอบรายละเอียดในเน้ือหาสาระของขาว รวมท้ังการใชภาษาในขาวน้ันกอน

2. ใหขาวในทันทีและมีความกลาท่ีมีขาว โดยท่ัวไปแลว ส่ือมวลชนตองการท่ีจะ
รายงานขาวท่ีเกิดข้ึนใหประชาชนทราบโดยดวนท่ีสุด การจัดทํ าขาวใหเรงดวนจึงมีความ
จํ าเปน เชน ขาวผลการประชุม  ก.พ.  ก็ควรจะออกขาวไดทันทีท่ีการประชุมส้ินสุดลง
ซ่ึงการจะทํ าเชนนั้นได จํ าเปนตองมีระบบการเขียนขาวและสงขาวท่ีดี กลาวคือ

 1) การเตรียมการเขียนขาว ในกรณีการประชุม ก.พ. เน่ืองจากการประชุม
สวนใหญจะใชวาระท่ีสงไปใหแลวลวงหนา การเตรียมการประชาสัมพันธจึงงายข้ึน
ท้ังน้ี จะตองพิจารณากอนวาขาวใดท่ีสมควรจะนํ าเผยแพรตอสื่อมวลชน ก็จะพิมพ
เนื้อหาสาระของขาวนั้นไวในเครื่องคอมพิวเตอรกอน ส ําหรับมติของ ก.พ. นั้น บางเร่ือง
ก็อาจจะคาดการณลวงหนาไดวา มติควรจะเปนเชนใด อยางไรก็ตาม หาก    ขอเสนอนั้น
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มีทางเลือกให ก.พ. พิจารณามีมติได 2 แนวทาง ก็จะพิมพทางเลือกท้ังสองทางน้ันไวใน
เคร่ืองคอมพิวเตอรกอน

 2) การใชเทคโนโลยีและการวางระบบงานท่ีดีเขาชวย เพื่อสามารถใหขาว
ไดทันที หลังการประชุมส้ินสุดลง การใชเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพแบบ
กระเปาห้ิวในหองประชุม  จึงมีความจํ าเปน ซ่ึงทํ าใหการทํ าขาวเปนไปโดยสะดวกและ
รวดเร็วมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ัน การวางระบบในการสงขาว โดยการใชลายมือช่ือท่ี Scan
ไวแลว และเวนท่ีวางของจํ านวนเนื้อขาวไวเติมดวยดินสอ ซ่ึงนอกจากจะประหยัดเวลา
แลว ยังประหยัดเวลาและคากระดาษไดอีกดวย

 3) การสงขาวใหส่ือมวลชน นอกจากจะตองสงขาวใหส่ือมวลชนดวย
ความรวดเร็วแลว การสงขาวโดยระบุช่ือผูรับและผูสง โดยเฉพาะผูสงคือผูชวยเลขาธิการ
ก.พ. หรือท่ีปรึกษาระบบราชการในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธภาย
นอกของสํ านักงาน ก.พ. ก็ถือเปนการใหเกียรติส่ือมวลชนทางหน่ึงดวย นอกจากน้ัน
หากส่ือมวลชนมีขอสงสัยหรือตองการรายละเอียดใดเพ่ิมเติม ก็อาจจะ  สอบถามกลับมา
โดยตรงได

 (การดํ าเนินการตาม 2) และ 3) ดูตัวอยางหนังสือสงขาวในเอกสาร   
หมายเลข 3)

 นอกจากจะตองใหขาวในทันทีท่ีมีขาวแลว จะตองใหขาวทันทีท่ีนักขาว
ขอสัมภาษณ ซ่ึงตองมีความกลาท่ีจะใหสัมภาษณดวย การท่ีจะดํ าเนินการเชนนี้ได
จะตองมีความพรอมอยูตลอดเวลา โดยจะตองมีความเขาใจเก่ียวกับขาวท่ีประชาสัมพันธ
ออกไปอยางลึกซ้ึง และเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของไวใหพรอม ท้ังน้ี ตองพรอมท่ีจะให
สัมภาษณในทันทีท่ีไดรับการรองขอ ไมวาจะเปนการสัมภาษณสดหรือสัมภาษณโดย
การอัดเทปไวกอน แลวนํ าออกอากาศในภายหลัง เพราะเมื่อนักขาวไดรับ           “ขาว
แจก” แลว เห็นวาขาวบางขาวสมควรท่ีจะเจาะลึกเพ่ือทํ าสกุฟขาวพิเศษใน            ส่ือส่ิง
พิมพ หรือเพ่ือจะออกรายการวิทยุหรือโทรทัศน ก็จะติดตอขอนัดหมายเพ่ือขอสัมภาษณ
ออกอากาศทางวิทยุหรือโทรทัศน ซ่ึงอาจจะเปนรายการสดหรืออัดเทปไว      ก็รีบให
ความรวมมือ (เคยใหสัมภาษณหนังสือพิมพ เชน ขาวการสัมมนา เร่ือง           New Wave
Leaders (รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 4) และสกุปขาวพิเศษ เร่ือง      “100 ป ทุนเลา
เรียนหลวง” (รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 5) ใหสัมภาษณสดทางสถานีวิทยุกระจาย
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เสียงแหงประเทศไทย รายการ “กระแสสังคม” ทางสถานีวิทยุ        เอฟเอม 101 รายการ
“กรุงเทพ 2000”  ทางสถานีวิทยุเอฟเอม 96 คลื่นสังคมไทย หรือขอสัมภาษณโดยอัดเทป
ไว แลวนํ าไปออกอากาศในภายหลัง เชน รายการ “Radio No Problem” ทางสถานีวิทยุ
เอฟเอ็ม 88.5 ส ําหรับทางโทรทัศนน้ัน ไดใหสัมภาษณโดยการอัดเทปท่ีไอทีวี และ
สัมภาษณสดทางไอทีวีหลายคร้ัง (ตัวอยางในเทปโทรทัศนหมายเลข 6) นอกจากน้ัน ยัง
ใหสัมภาษณโดยการอัดเทปทางไทยสกายทีวีหลายคร้ัง

3. !ใหขาวแกขาราชการภายในกอน ดังท่ีไดกลาวแลววา หากขาราชการทราบ
ขาวของสวนราชการของตนทางหนาหนังสือพิมพ โดยเฉพาะอยางย่ิงหนวยงานท่ีมี
สื่อสารประชาสัมพันธภายใน ขาราชการก็จะเกิดความรูสึกท่ีไมดีนัก เพราะในบางครั้ง ท่ี
มีเพ่ือนหรือบุคคลท่ีเก่ียวของสอบถามเก่ียวกับขาวน้ัน ก็ไมทราบและไมอาจตอบ      ค ํา
ถามได การประชาสัมพันธภายในสวนราชการอยางไดผลและท่ัวถึงจึงมีความจํ าเปน
เพราะขาราชการในสวนราชการนั้น จะเปนตัวคูณในการเผยแพรขาวดีหรือขาว
ในทางบวกและลบกระแสขาวในทางลบ นอกจากน้ี การประชาสัมพันธโดยบุคคลใน
องคการก็จะเปนการประชาสัมพันธท่ีดีท่ีสุด และจะไดรับการยอมรับและเช่ือถือกวาขาว
ท่ีไดรับจากส่ือมวลชน และโดยท่ีสํ านักงาน ก.พ. ม ี  “ขาวส ํานักงาน ก.พ. รายวัน”   อยู
แลว จึงไดวางระบบท่ีจะสงขาวใหผูซ่ึงจัดทํ า  “ขาวส ํานักงาน ก.พ. รายวัน”        พรอม ๆ
กับสงไปใหส่ือมวลชน ทํ าใหขาราชการส ํานักงาน ก.พ. ทราบขาวคราวของส ํานักงาน ก.
พ. กอนหรือพรอมกับขาราชการของสวนราชการอ่ืนและประชาชนท่ัวไป (ตัวอยางใน
เอกสารหมายเลข 7)

4. !ใหขาวแกส่ือมวลชนใหครอบคลุมทุกส่ือและทุกพ้ืนท่ี  ในการใหขาวนั้น
จะตองใหขาวแกทุกส่ือคือ หนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน และโดยที่สื่อหนังสือพิมพ
และโทรทัศนครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศแลว แตวิทยุน้ัน ไมไดครอบคลุมทุกจังหวัด    การ
สงขาวใหแกสถานีวิทยุซ่ีงทางราชการมีเครือขายอยูแลว คือ สถานีวิทยุของกรมประชา
สัมพันธในตางจังหวัด จึงมีความจํ าเปน เพราะขาราชการและประชาชนใน       ตาง
จังหวัดจะไดรับทราบขาวสารอยางท่ัวถึง

5. !มีความเสมอภาคและเปนธรรมในการใหขาว การใหขาวแกสื่อมวลชนนั้น จะ
ตองค ํานึงถึงหลักแหงความเสมอภาคและความเปนธรรม กลาวคือ จะตองใหขาวแกสื่อ
มวลชนอยางท่ัวหนา ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง ไมใหขาวแกสื่อมวลชนคนหนึ่งคนใด
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โดยเฉพาะ เพราะหากด ําเนินการเชนน้ัน ในโอกาสตอไป สื่อมวลชนอื่นก็จะไมใหความ
รวมมือท่ีจะเสนอขาวให อยางไรก็ตาม หากไดเสนอขาวไปแลว และสื่อมวลชนบางคน
มีความสนใจและตองการท่ีจะเจาะขาวน้ันลึกลงไปในรายละเอียด ก็สามารถใหขาวใน
รายละเอียดได (ตัวอยางในเอกสารหมายเลข 4 และหมายเลข 5)

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

บทที่ 8
เทคนิคการเลือกสื่อ
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ดังไดกลาวแลววา สาเหตุที่งานประชาสัมพันธของส ํานักงาน ก.พ. ปรากฎอยูใน
สื่อตาง ๆ นอย ก็เพราะจํ านวนขาวที่สงไปใหสื่อมวลชนมีไมมากนัก และสวนมากจะใช
ส่ือประเภทเดียวคือหนังสือพิมพ ซึ่งไมเพียงพอ อยางไรก็ตาม การเพ่ิมจํ านวน
ส่ือหนังสือพิมพแตเพียงประการเดียวก็ไมไดแกปญหาท้ังหมด วิธีการแกปญหาท่ีดีท่ีสุด
ก็คือ จะตองมีเทคนิคการเลือกส่ือ

ส ําหรับเทคนิคการคัดเลือกส่ือน้ัน อาจแยกออกไดเปน 2 ประเภทคือ
1. !เลือกตามกลุมเปาหมายของการประชาสัมพันธ โดยท่ีขาวของสํ านักงาน ก.พ.

นั้น เปนขาวท่ีเก่ียวของกับงานหลายดาน ดังน้ัน นอกจากจะสงไปยังส่ือมวลชนท่ีรับ
ขาวสารจากส ํานักงาน ก.พ. เปนประจํ าแลว ยังตองพิจารณาดวยวา ขาวนั้นสมควรจะ
เลือกกลุมเปาหมายใดเพ่ิมเติม หรือไม ตัวอยางเชน ขาวเก่ียวกับการรับสมัครสอบแขงขัน
เขารับราชการ ก็จะตองสงใหกับหนังสือท่ีเก่ียวกับการสมัครงานเพ่ิมเติม หรือขาวเก่ียว
กับการจัดสวัสดิการบานท่ีอยูอาศัย ก็ตองสงไปใหหนังสือพิมพท่ีเก่ียวกับธุรกิจ  ดวย
เปนตน

2. !เลือกตามประเภทของขาว โดยท่ีขาวแตละขาวน้ันมีลักษณะแตกตางกัน กลาว
คือ ขาวบางขาวเปนขาวท่ีมีผลกระทบกวางขวาง ขาวบางขาวมีผลเฉพาะในชวงเวลาหนึ่ง
การประชาสัมพันธจึงมีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป  ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี

1) !ขาวท่ีมีผลกระทบตอสังคมในวงกวางและเปนขาวท่ีไมถูกตอง ดังน้ัน
จึงจํ าเปนตองเลือกส่ือและรูปแบบการใชส่ือท่ีสามารถกระจายไดเร็ว กวางและสราง
ความเชื่อถือ  เชน หนังสือพิมพบางฉบับเสนอขาววา ก.พ. จะเรียกนักเรียนทุนรัฐบาล
กลับเพราะประเทศอยูในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยท่ีขาวในปจจุบันรวดเร็วและ
แพรหลายไปท่ัวโลกทางอินเตอรเน็ต ซ่ึงทํ าใหท้ังผูปกครองและนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีได
รับทราบขาวนี ้ มีความวิตกกังวล จึงมีความจํ าเปนท่ีจะตองแกขาวน้ีอยางเรงดวน
โดยการจัดการแถลงขาวท่ีศูนยแถลงขาว ตึกนารีสโมสร ทํ าเนียบรัฐบาล ซ่ึงการ
แถลงขาวท่ีสถานท่ีดังกลาว มีส่ือมวลชนหลัก คือ หนังสือพิมพ วิทยุและโทรทัศน
รวมรับฟง ผลท่ีไดก็คือมีการนํ าเสนอขาวน้ีทางวิทยุในทันที หลังจากการแถลงขาวเพียง
ประมาณ 20 นาที
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2) !ขาวท่ีตองการปลุกจิตสํ านึกและความรวมมือ แมวาขาวประเภทน้ี
ไมมีความจ ําเปนเรงดวน แตก็ตองใชส่ือท่ีสามารถกระจายขาวไดในวงกวาง ท้ังน้ี เพ่ือท่ี
ทุกคนจะไดรับทราบและใหความรวมมือ เชน ขาวการเสียสละเงินประจํ าต ําแหนง
รอยละ 20 ของขาราชการระดับสูงทุกประเภทดวยความสมัครใจ เน่ืองจากประเทศ     อยู
ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ขาวเชนนี้ก็มีความจํ าเปนท่ีจะตองใชส่ือมวลชนหลัก คือ
หนังสือพิมพ วิทยุและโทรทัศน เชนเดียวกัน จึงตองใชวิธีแถลงขาว

 อน่ึง ในการจัดการแถลงขาวน้ัน จะตองจัดเตรียม “ขาวแจก” ไปให    
ส่ือมวลชนดวย ท้ังน้ี เพ่ือเปนหลักฐานอางอิงและส่ือมวลชนจะไดเน้ือหาสาระท่ี
ครบถวน นอกจากน้ี ยังจะตองสง  “ขาวแจก” ไปใหส่ือมวลชนอ่ืนท่ีไมไดรวมรับฟงการ
แถลงขาวดวย

 3) ขาวท่ีมีผลในชวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ตองเลือกส่ือท่ีสามารถ
กระจายไดในวงกวางและสามารถอานซ้ํ าได เชน หนังสือพิมพ โปสเตอร ตัวอักษรว่ิง
ทางโทรทัศน และแผนปายตัววิ่ง รวมท้ัง ATM และ Homepage เปนตน เชน ขาว
การสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลและขาวการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขา             
รับราชการ

4) !ขาวท่ีบุคคลทุกวงการใชประโยชนได ตองเลือกส่ือท่ีสามารถกระจาย
ไดในวงกวาง  เชน ขาวการเปดตัว Homepage ของส ํานักงาน ก.พ. ซึ่งใน Homepage
ของส ํานักงาน ก.พ. นี้ มีขาวมากมายหลายประเภท โดยเฉพาะมีขอมูลเก่ียวกับการสมัคร
สอบเขารับราชการ ซ่ึงเปนท่ีนาสนใจของหนังสือประเภทท่ีเนนเร่ืองการ     สมัครงาน
เชน “วัฏจักรงาน”  “สรรสาร สมัครดวน”  “สรรสาร งานเดน” ดังน้ัน นอกจากจะได
ด ําเนินการตามขอ 1) - 3) แลว จํ าเปนตองแจงใหหนังสือประเภทน้ีทราบและเชิญใหมา
สัมภาษณเปนสกุฟขาวพิเศษอีกดวย

5) !ขาวท่ีตองการใหมีน้ํ าหนักมากย่ิงข้ึน ดังน้ัน ผูใหขาวจึงมีความส ําคัญ
เชน ขาวท่ีเปนนโยบายหรือขาวท่ีสรางจิตสํ านึกใหแกขาราชการเชนขอ 2) เลขาธิการ
ก.พ. ก็จะเปนผูแถลงขาว สวนขาวอื่น ๆ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธภายนอก
ของส ํานักงาน ก.พ. จะเปนผูแถลงขาว

บทที่ 9
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เทคนิคการสรางความสัมพันธกับสื่อ

การปฏิบัติงานในเร่ืองใด ๆ ก็ตาม หากมีความสัมพันธท่ีดีกับผูท่ีตองการจะติดตอ
ดวย ก็จะทํ าใหการติดตอประสานงานเปนไปโดยงาย สะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน     การ
ปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธก็เชนเดียวกัน หากสรางความสัมพันธกับ           สื่อ
มวลชนได ก็จะทํ าใหการประชาสัมพันธงายขึ้น เกิดความสะดวกและไดผลมาก      ย่ิง
ขึ้น ส ําหรับเทคนิคท่ีใชในการสรางความสัมพันธกับส่ือท่ีใชอยูน้ันมีหลายวิธี ท้ังในรูป
แบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ดังน้ี

1. !รูปแบบที่เปนทางการ ซ่ึงมีหลายรูปแบบ ดังน้ี
1) !เชิญมาพบปะฝายบริหารสํ านักงาน ก.พ. เปนคร้ังคราว เพื่อให

ส่ือมวลชนไดสรางความคุนเคยกับฝายบริหารของสํ านักงาน ก.พ. ซ่ึงในบางคร้ัง
ผูบริหารของสํ านักงาน ก.พ. จะเปนผูใหขาวในรายละเอียดในงานท่ีรับผิดชอบดวย
จึงไดเชิญสื่อมวลชนหลายแขนงมารวมรับประทานอาหารกลางวันรวมกับฝายบริหาร
ของส ํานักงาน ก.พ. เปนคร้ังคราว โดยเร่ิมตนท่ีนักหนังสือพิมพกอน และในการจัด
อาหารนั้น ก็จะไมจัดอาหารเปนพิเศษ แตเปนอาหารจานเดียวท่ีฝายบริหาร
ไดรับประทานกันอยูเปนประจํ า

2) !เปนผูแทนสํ านักงาน ก.พ. ไปรวมงานพิธีของส่ือในเวลาอันควร เม่ือ
ถึงวาระครบรอบปของการกอต้ังขององคกรของส่ือมวลชน ก็ไดเปนผูแทนสํ านักงาน
ก.พ. ไปรวมพิธ ี ท้ังน้ี โดยการนํ ากระเชาดอกไมของส ํานักงาน ก.พ. ไปรวมแสดงความ
ยินดีดวย

3) !สงบัตรอวยพรปใหมไปให เพ่ือปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีท่ี
บุคคลท่ีรูจักใกลชิดกันจะสงบัตรอวยพรปใหมไปให และเพื่อที่จะใหนักขาวและ
สื่อมวลชนตาง ๆ ไดรับทราบถึงความขอบคุณในการใหความรวมมือในการประชา
สัมพันธงานของส ํานักงาน ก.พ. ดังน้ัน ในฐานะที่เปนประธานคณะประชาสัมพันธ
ภายนอกของสํ านักงาน ก.พ. จึงไดจัดสงบัตรอวยพรปใหมในนามของสํ านักงาน ก.พ.
ไปใหนักขาว บรรณาธิการขาวหนังสือพิมพและผูอ ํานวยการสถานีวิทยุและผูอํ านวยการ
สถานีโทรทัศน ตาง ๆ
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4) !ใหความเสมอภาคและใหความเปนธรรม  ในการใหขาวแก
ส่ือมวลชนน้ัน ตองใหความเสมอภาคและใหความเปนธรรม ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง
ใหขาวเดียวกันกับผูส่ือขาวทุกคน เวนแตจะใหขาวเพิ่มเติมตามที่ผูสื่อขาวตองการหรือ
ตามท่ีประสงคจะเจาะลึกในขาวน้ัน

5) !ใหความสะดวก ในการเชิญส่ือมวลชนมาทํ าขาว หรือรวมรับฟงการ
แถลงขาว ควรใหความสะดวกแกนักขาวในทุก ๆ ทาง เชน การสงโทรสาร เปนตน  นอก
จากน้ี ควรใหความสะดวกอื่น ๆ ดวย เชน จัดสงเอกสารท่ีตองการไปให  และในกรณีท่ี
ขอสัมภาษณในเรื่องซึ่งไมไดอยูในความรับผิดชอบ ก็จะติดตอประสานงานกับ
เลขาธิการ ก.พ. หรือรองเลขาธิการ ก.พ.  เพ่ือใหสัมภาษณในเร่ืองท่ีตองการ  เปนตน

2. รูปแบบที่ไมเปนทางการ ซ่ึงมีหลายรูปแบบ ดังน้ี
1) !ทํ าความรูจักและคุนเคยกับผูสื่อขาว เม่ือพบกับผูส่ือขาวท่ีไมรูจัก   ก็

จะเขาไปทํ าความรูจัก โดยการแนะนํ าตัวและมอบนามบัตรให พรอมท้ังขอนามบัตร  ผู
สื่อขาวคนนั้นดวย โดยแจงวาจะนํ าชื่อมาเก็บไวใน  “Mailing list”  เพื่อจะไดสง     “ขาว
แจก” ไปใหตอไป

2) !รวมแสดงความยินดีหรือเสียใจกับผูสื่อขาวหรือสื่อมวลชนที่คุนเคย
กรณีท่ีมีเหตุท่ีจะตองแสดงความยินดีหรือแสดงความเสียใจกับนักขาวท่ีคุนเคยเปนการ
สวนตัว ก็จะไปรวมในงานดวย

3) !ใหความสะดวกแกส่ือมวลชนในเร่ืองสวนตัวตาง ๆ  เม่ือส่ือมวลชน
ตองการความชวยเหลือหรือการอํ านวยความสะดวกบางอยาง ก็ยินดีท่ีจะอํ านวยความ
สะดวกหรือชวยเหลือในทันที เชน ติดตามเร่ืองท่ีตองการให  รวมท้ังอํ านวยความสะดวก
และใหความชวยเหลือดานอื่น ๆ ตามท่ีรองขอ

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

บทที่ 10
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การจัดทํ า Homepage ของสํ านักงาน ก.พ.

รูปแบบของการประชาสัมพันธท่ีดีอีกแบบหน่ึงก็คือ การใหขอมูลขาวสารตาง ๆ
ขององคการผานทาง Homepage ซ่ึงนอกจากจะเปนการประชาสัมพันธองคการใหทราบ
โดยท่ัวไปในประเทศแลว ยังสามารถประชาสัมพันธใหคนไทยท่ีอยูตางประเทศและ
ชาวตางประเทศทราบดวย

จากความสนใจและศึกษาการนํ าเทคโนโลยีใหม ๆ  มาใชในการปฏิบัติงาน     ทํ า
ใหมองเห็นประโยชนของอินเตอรเน็ตท่ีจะนํ ามาเสริมงานประชาสัมพันธของ   ส ํานัก
งาน ก.พ. ได ซ่ึงนอกจากจะใชเพ่ือสงขอมูลขาวสารทาง  E-mail ไดโดยรวดเร็วและ
ประหยัดแลว ยังเห็นวาการประชาสัมพันธผาน Homepage เปนการประชาสัมพันธท่ี
กวางขวาง ไดผลมากกวาการประชาสัมพันธใด ๆ เพราะบุคคลท่ัวโลกอาจจะหาขอมูลได
โดยสะดวกและรวดเร็ว ดังน้ัน หากสํ านักงาน ก.พ. ม ี Homepage ของตนเอง ก็จะเกิด
ประโยชนเปนอยางมาก กลาวคือ ยังเปนการประชาสัมพันธเชิงรุกไดอีกทางหน่ึงดวย
จึงไดเปนผูริเร่ิมและจัดทํ า Homepage ของส ํานักงาน ก.พ. ขึ้น และเปดตัวอยางเปนทาง
การต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2539

อน่ึง Address homepage ของส ํานักงาน ก.พ. ในวันเปดคือ
http://www.infonews.co.th/CSC/csc.htm และ Address ในปจจุบันคือ
http://www.infonews.co.th/CSC/

การจัดทํ า Homepage ใหประสบผลสํ าเร็จและสามารถใชในการประชาสัมพันธ
เชิงรุกไดเปนอยางดีน้ัน มีเทคนิคมากมายหลายประการ  ซ่ึงพอจะแยกกลาวได ดังน้ี

1. !ศึกษาความเปนไปไดในการจัดทํ า Homepage ของสํ านักงาน ก.พ. โดยท่ี
ในปจจุบันเปนยุคขอมูลขาวสาร และขาวสารจากอินเตอรเน็ตเปนขาวสารท่ีสะดวก  รวด
เร็วและไดประโยชนสูงสุด Homepage ของหนวยงานตาง ๆ ไดมีสวนชวยในการประชา
สัมพันธเปนอยางมาก และจากการศึกษาพบวาสามารถน ํา Homepage มาใชในงาน
ประชาสัมพันธของส ํานักงาน ก.พ. ได รวมท้ัง มีความเปนไปไดในการจัดทํ าดวย

2. !ผลักดันใหเกิดผลเปนรูปธรรม ไดผลักดันใหมีการจัดทํ า Homepage ขึ้น โดย
สรางความเขาใจใหเกิดข้ึนกับผูมีอํ านาจในการตัดสินใจ ซ่ีงในท่ีน้ีก็คือฝายบริหารของ
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ส ํานักงาน ก.พ. โดยช้ีใหเห็นถึงประโยชนและความเปนไปไดในการจัดทํ าและ
นํ า Homepage มาใชในการประชาสัมพันธงานของส ํานักงาน ก.พ. ท้ังน้ี เพื่อใหไดรับ
การสนับสนุน

3. !ศึกษาหาแนวทางด ําเนินการโดยไมกระทบขอจํ ากัดดานงบประมาณ จากการ
ศึกษาพบวา ในการจัดทํ า Homepage ของส ํานักงาน ก.พ. นั้น อาจจะทํ าไดโดยไมตอง
เสียคาใชจายหรือตองใชเงินงบประมาณ ท้ังน้ี โดยการติดตอกับบริษัทผูใหบริการ
ในเร่ืองอินเตอรเน็ตเปนผูดํ าเนินการให

4. ! วิเคราะหบริษัทท่ีจะใหบริการ   แมวาจะมีบริษัทเปดใหมท่ีใหบริการ
อินเตอรเน็ตมีหลายบริษัท แตการติดตอก็จะตองมีความสัมพันธสวนตัวกับผูบริหารของ
บริษัทน้ันดวย และจากการติดตอประสานงานกับบริษัท อินโฟนิวส จํ ากัด ซ่ึงเปนบริษัท
ในเครือบริษัทวัฎจักร (มหาชน) จํ ากัด ซ่ึงเคยรวมมือกันดํ าเนินการตามโครงการ         ฝก
อบรมทางไกลผานเคเบิลทีวีมากอน จึงไดติดตอประสานงาน โดยช้ีใหเห็นถึงประโยชน
รวมกัน เพราะขอมูลขาวสารของส ํานักงาน ก.พ. ซ่ึงเปนองคการกลางบริหารงานบุคคล
ท่ีมีขอมูลขาวสารมากท่ีสุด การที่มีผูเขาชม Homepage ของส ํานักงาน ก.พ.  ประกอบกับ
การใช Homepage Address โดยใชช่ือของบริษัท ก็จะเปนการประชาสัมพันธบริษัทได
อีกทางหน่ึง ซ่ึงบริษัท อินโฟนิวส จํ ากัด ก็ไดรับขอเสนอและยินดีใหความชวยเหลือใน
การจัดทํ าใหโดยไมคิดคาใชจาย

5. !การสรางขอมูลใน Homepage ของสํ านักงาน ก.พ. การสรางขอมูลใน
Homepage ของส ํานักงาน ก.พ. นั้น ไดด ําเนินการโดย

1) !สรางขอมูลพื้นฐานที่จ ําเปนกอน
2) !ระดมความคิดจากคณะกรรมการประชาสัมพันธภายนอกของ     

ส ํานักงาน ก.พ. อันเปนการสรางความมีสวนรวมและความเปนเจาของ Homepage ของ
ส ํานักงาน ก.พ.

3) !รูปแบบขอมูลเขาใจงายและเปดดูไดสะดวก ขอมูลท่ีนํ าเสนอนั้น
จะตองเปนขอมูลท่ีส้ัน เขาใจงาย เปดดูไดสะดวกไมตองเสียเวลามาก การนํ าเสนอขอมูล
ใน Homepage ก็ไดดํ าเนินการตามหลักการดังกลาว เชน กฎหมายเก่ียวกับระเบียบ      ขา
ราชการพลเรือน แทนท่ีจะนํ าขอมูลท้ังหมดลงใน File เดียวกัน ก็ไดขอใหแยก File เปน
หมวด ๆ เปนตน
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6. !การออกแบบการคนหาขอมูล   Homepage ที่ดีและนาสนใจนั้น ตองมีระบบ
การออกแบบการวางขอมูลเปนอยางดี ดังน้ัน จึงไดออกแบบการคนหาขอมูลเพ่ือใหเปน
ท่ีสนใจมากย่ิงข้ึน (รายละเอียดของการออกแบบหนาจอในการเปดตัวคร้ังแรกอยูใน
เอกสารหมายเลข 8)

7. !การจัดทํ าขอมูล 2 ภาษา การจัดทํ า Homepage ใหเกิดประโยชนสูงสุดน้ัน
จะตองมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท้ังน้ี เพ่ือท่ีประชาชนของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก
สามารถน ําขอมูลเหลาน้ีไปใชประโยชนได ดังน้ัน จึงไดจัดทํ า Homepage ของ
ส ํานักงาน ก.พ. ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ดูรูปแบบหนาจอในเอกสารหมายเลข 9)

อยางไรก็ตาม การจัดทํ า Homepage เปนภาษาอังกฤษดวยน้ัน เปนความยาก
ลํ าบากประการหน่ึง เพราะขอมูลสวนใหญในราชการไทยน้ัน มักจะมีขอมูลท่ีเปนภาษา
อังกฤษนอยมาก  ดังน้ัน จึงตองมีเทคนิคพิเศษเพ่ือใหมีขอมูลเปนภาษาอังกฤษ กลาวคือ
นอกจากจะพยายามหาแหลงขอมูลท่ีเปนภาษาอังกฤษซึ่งมีอยูบางแลวเพื่อนํ าลงใน 
Homepage ในระยะกอนการเปดตัว หลังจากเปดตัว Homepage ของสํ านักงาน ก.พ.
อยางเปนทางการไปแลว ก็ไดอาศัยขาราชการสํ านักงาน ก.พ. โดยเฉพาะขาราชการบรรจุ
ใหมท่ีจบการศึกษาในข้ันปริญญาโทจากตางประเทศเปนผูแปลขอมูลให ท้ังน้ี    ไดลงชื่อ
ผูแปลเปนภาษาอังกฤษไวดวย  และโดยท่ี บริษัท อินโฟนิวส ไดลงทะเบียนกับ Alta
Vista ดังน้ัน เมื่อคนหาชื่อผูแปลใน Alta Vista ก็จะพบช่ือตนเองวาไดแปลเร่ืองอะไรบาง
ซ่ึงส่ิงน้ี เปนส่ิงจูงใจใหขาราชการใหความรวมมือมากย่ิงข้ึน (ตัวอยางในเอกสารหมาย
เลข 10)

8. การประชาสัมพันธท่ีดี การเปดตัว Homepage นั้น ก็เพ่ือท่ีจะใหขาราชการและ
ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารท่ีตองการประชาสัมพันธ ดังน้ัน การประชาสัมพันธ
ใหเปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไป โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือมีการเปดตัว Hopepage ของสํ านัก
งาน ก.พ. จึงมีความจํ าเปนเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการประชาสัมพันธอยางดี ท้ังในและ
ตางประเทศ ซ่ึงก็ไดดํ าเนินการ ดังน้ี

 8.1 การประชาสัมพันธในประเทศ



42

1) !จัดทํ า “ขาวแจก” การเปดตัวส่ือมวลชนทุกแขนง (เปดตัวใน
วันเสารท่ี 1 กุมภาพันธ 2540  ณ  ศูนยการคาเวิรลเทรดเซ็นเตอร) ปรากฎวา ส่ือมวลชน
ทุกแขนงไดใหความรวมมือในการประชาสัมพันธทั้งหนังสือพิมพ วิทยุและโทรทัศน
(รายละเอียดส่ือส่ิงพิมพไดลงขาวเร่ืองน้ีอยูในเอกสารหมายเลข 11)

2) !ประชาสัมพันธใหขาราชการส ํานักงาน ก.พ. ทราบพรอมท้ังได
แจงใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบ พรอมท้ังขอใหแจงใหหนวยงานในสังกัดท่ีอยู
ตางประเทศ (ถาม)ี ทราบดวย

3) !ใหสัมภาษณทางสถานีวิทยุตาง ๆ เชน สถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย สถานีวิทยุท่ีดํ าเนินการโดยบริษัท มีเดีย พลัส และไทยสกายทีวี

4) !นํ าเร่ืองน้ีเสนอ ก.พ. ทราบ ในการประชุม ก.พ. คร้ังท่ี 2/2540
เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2540 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติรับทราบ   และประธาน ก.พ. (พลเอก
ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี) ไดกลาวชมเชยวา “เปนส่ิงท่ีดีและเปนประโยชนมาก
ขึ้น ๆ ในอนาคตอันใกล เราทํ าไดโดยตอเน่ือง ขอบคุณมากครับ”

5) !ประชาสัมพันธผานตัววิ่งทางแผนปายตัววิ่ง ไดติดตอ
สวนราชการและบุคคลตาง ๆ คือ กรมสรรพากร ส ํานักทะเบียนราษฎร กรม
การปกครอง นางเล้ิง และบริษัททานตะวัน และตัวว่ิงทางสถานีโทรทัศนชอง 5 และชอง
9

6) !ประชาสัมพันธหลังนามบัตร ไดแกะตรายาง Address ของ
Homepage ของส ํานักงาน ก.พ. แลวประทับตราไวในดานหลังของนามบัตรสวนตัว เม่ือ
มีโอกาสติดตอสัมพันธกับผูใด ไมวาจะเปนชาวไทยหรือชาวตางประเทศ ก็จะเชิญชวน
ใหเปดดู Homepage ของส ํานักงาน ก.พ. (รายละเอียดในเอกสารแนบทาย 12)

7) !เขียนบทความเผยแพร ลงในวารสารขาราชการประจํ าเดือน
มีนาคม-เมษายน 2540 และในจุลสาร “ขาวนักบริหาร” ของชมรมนักบริหารขาราชการ
พลเรือน ฉบับประจํ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2540 (รายละเอียดในเอกสารหมายเลข
13)

8.2 การประชาสัมพันธในตางประเทศ
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1 )  !แจงใหสํ  านักงานผู ดูแลนักเรียนในตางประเทศทราบ      
พรอมท้ังไดขอใหแจงใหหนวยงานของไทยท่ีมีอยู ณ ประเทศน้ันไดทราบดวย

2) !ประชาสัมพันธผานเพื่อน ๆ ชาวตางประเทศทาง E-mail
(รายละเอียดในเอกสารแนบทาย 14)

3) !ลงทะเบียนประชาสัมพันธใน Web Site ตาง ๆ เพ่ือเปนการ
เผยแพรขอมูลของส ํานักงาน ก.พ.  ใหท่ัวโลกไดรูจัก  จึงไดพยายามเสาะหา Web Site
ตาง ๆ ท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป และอนุญาตใหลงทะเบียนได โดยไมคิดมูลคา
กลาวคือ ไดลงทะเบียนใน AltaVista, Excite, HotBot, Lycos, WebCrawler และ Yahoo
ซ่ึงก็ปรากฎวา AstaVista, Excite และ Yahoo ไดลงทะเบียนให โดยเฉพาะของ Yahoo
นั้น เมื่อผูใดคนหา ก็จะโยงใหเขาไปคนหาใน AstaVista (รายละเอียดในเอกสาร
หมายเลข 15)

นอกจากน้ัน ยังไดจัดทํ า Web Site Link ขึ้น เพราะไดพิจารณาแลวเห็นวา
หนวยงานของรัฐท้ังสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตางก็มี Homepage ของตนเอง
อยางไรก็ตาม การประชาสัมพันธในเร่ืองน้ี อาจจะยังไมท่ัวถึง จึงเห็นวา หากสวน-
ราชการท่ีมี Homepage จะชวยกันประชาสัมพันธในเร่ืองน้ี ก็จะทํ าใหบุคคลตาง ๆ
ไดคนหาขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐมากขึ้น จึงไดเร่ิมการเช่ือมโยง Homepage
กับหนวยงานตาง ๆ   (Web Site Link) ขึ้น โดยรวบรวม Address ของ Homepage ของ
สวนราชการตาง ๆ รวมไวในหัวขอ “Homepage ของหนวยงานของรัฐ (Other
government Agencies) แลวนํ ามาไวในเมนูหลักของส ํานักงาน ก.พ. ท้ังน้ี ไดติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานของรัฐท่ีมี Homepage ใหด ําเนินการเชนเดียวกัน  ซ่ึงก็ไดรับ
ความรวมมือดวยดี การเช่ือมโยง Homepage กับหนวยงานตาง ๆ  (Web Site Link) นี้
อํ านวยความสะดวกใหแกผูคนหาขอมูลเปนอยางมาก และทํ าใหมีผูเขาชมและคนหา
ขอมูลจาก Homepage ของหนวยงานของรัฐมากข้ึน อยางไรก็ตาม โดยท่ีมีปญหาเร่ือง
การติดตามและการเพ่ิมเติม เพราะหนวยงานของรัฐไดทยอยเปดตัว Homepage จึงได
Link กับ Web Site ของส ํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งไดติดตามและ Link กับ Web
Site ของทุกสวนราชการ (รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 16)

9. การติดตามประเมินผล การดํ าเนินการใด ๆ ก็ตาม จะตองวางระบบการ
ติดตามและการประเมินผล ท้ังน้ี เพื่อจะไดนํ ามาปรับปรุงในการด ําเนินการน้ัน ๆ ใหได
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ผลดีและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  การจัดทํ า  Homepage  ของส ํานักงาน ก.พ. ก็
เชนเดียวกัน ไดวางระบบการติดตามและประเมินผลวา มีผูเขามาดูหรือใชขอมูลจาก
Homepage ของส ํานักงาน ก.พ. จํ านวนเทาใด และไดรับความพอใจมากนอย เพียงใด
ส ําหรับระบบการติดตามและประเมินผลท่ีวางไว มีดังน้ี
  1) การต้ังจํ านวนนับ (Counter) เพ่ือตองการท่ีจะทราบวามีผูสนใจเขามา
ชมและ/หรือใชขอมูลใน Homepage ของส ํานักงาน ก.พ. จํ านวนเทาไร จึงไดขอให
เจาหนาท่ีของบริษัท อินโฟนิวส จํ ากัด ต้ังจํ านวนนับ (Counter) ไวดวย ทํ าใหสามารถ
ตรวจสอบไดตลอดเวลาวา  มีผูเปดชมและ/หรือใชบริการ   Homepage   ของส ํานักงาน
ก.พ. เปนจํ านวนมากนอยเทาใด (ดูตัวอยางการนับในเอกสารหมายเลข 17)
  2) การเปดโอกาสใหผูท่ีเขามาชม Homepage ไดมีโอกาสติชมและแสดง
ขอคิดเห็น  ซ่ึงไดเปดโอกาสไวหลายทาง คือ

      2.1) ทาง  E-mail ท่ี cscexec@infonews.co.th  ซ่ึงปรากฎวามีผูเสนอ
ความคิดเห็นหรือสอบถามขอของใจตลอดเวลาจนถึงปจจุบันน้ี  (ปจจุบันไดเปล่ียนเปน
executive@ocsc.go.th)

      2.2) ทางโทรศัพท ท่ีหมายเลข 282-9779 และทางโทรสาร ท่ี  หมาย
เลข 282-0232 ส ําหรับทางโทรศัพทน้ัน จะสอบถามมาในระยะแรก ๆ ซึ่ง      สวนใหญ
จะสอบถามวิธีการท่ีจะเขาชม และสอบถามถึงเทคนิควิธีการจัดทํ า Homepage ของส ํานัก
งาน ก.พ. โดยไมเสียคาใชจาย โดยเฉพาะอยางย่ิงกรมประชาสงเคราะหได       สอบถาม
รายละเอียดในเร่ืองน้ีมาก และในท่ีสุดกรมประชาสงเคราะห  ก็สามารถเปดตัว
Homepage ของกรมประชาสงเคราะหโดยไดรับความชวยเหลือจากบริษัท
อินโฟนิวส จํ ากัด

10. การปรับปรุง Homepage การปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตาม จะตองหา  ชองทางท่ีจะ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน    ตลอดจนปรับปรุง
ใหดีและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน การจัดทํ า Homepage ของส ํานักงาน ก.พ.  ก็เชนเดียว
กัน ซ่ึงไดปรับปรุงเปล่ียนแปลง ดังน้ี

 10.1 การเพ่ิมเติมขอมูล โดยท่ีขอมูลท่ีไดนํ าบรรจุไวใน Homepage ของ
ส ํานักงาน ก.พ.ในขณะท่ีเปดตัวน้ัน เปนเพียงขอมูลพื้นฐาน จึงไดเพิ่มเติมขอมูลตาง ๆ
เพิ่มขึ้น เชน นามสงเคราะหส ํานักงาน ก.พ. ซ่ึงระบุหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานภาย
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ในของส ํานักและกองตาง ๆ ในส ํานักงาน ก.พ. และนามสงเคราะหสวนราชการไทย
นอกจากจะมีท่ีอยูพรอมท้ังหมายเลขโทรศัพทและโทรสารของสวนราชการตาง ๆ แลว
ยังระบุหนาท่ีและความรับผิดชอบของสวนราชการน้ัน  ๆ  ดวย นอกจากน้ี ยังไดเพ่ิมเติม
กฎหมายตาง ๆ สถิติท่ีนารู  รวมท้ังเร่ืองนารูตาง ๆ อีกดวย

 10.2 การทํ าใหขอมูลทันสมัย (Up to date) และนาสนใจอยูเสมอ
1) !การเปดเมนู “ขอมูลใหม” เพื่อให Homepage ของ

ส ํานักงาน ก.พ. เปนท่ีสนใจของผูชม จึงไดจัดทํ ารายการ “ขอมูลใหม” ไว (รายละเอียด
ในเมนูในเอกสารหมายเลข 18) ทํ าใหผูที่สนใจแวะชม Homepage ของส ํานักงาน ก.พ.
จะพบกับขอมูลใหมอยูเสมอ ส ําหรับ “ขอมูลใหม”  นั้น จะเก็บไวบนหนาจอเพียง 10
เร่ืองเทาน้ัน หากมีเร่ืองใหมมากกวาน้ัน ก็จะนํ าลงไปอยูในเมนูปกติ

2) !การเพ่ิมเติมขอมูลเก่ียวกับการรับสมัครสอบเขารับ   ราช
การทุกสัปดาห การรับสมัครสอบบรรจุเขารับราชการน้ัน จะมีชวงเวลาท่ีแนนอน ดังน้ัน
ขอมูลในสวนน้ีจะตองทันสมัยอยูเสมอ จึงไดเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมขอมูลน้ีทุกวันจันทร
(เปนท่ีนาเสียดายวา หลังจากท่ีบริษัท อินโฟนิวส จํ ากัด ไดยายท่ีทํ าการใหม และติดตั้ง
Server ใหม ทํ าใหไมอาจจะรับโปรแกรมน้ีได  จึงทํ าใหขอมูลสวนนี้ขาดหายไป)

3) !บัญชีรายช่ือผูสอบ  Walk-in ไดในระดับปริญญาโท
จะเพ่ิมเติมขอมูลใหมเม่ือมีผลสอบใหม (ปญหาเชนเดียวกับขอ 2) ทํ าใหในปจจุบันไมมี
ขอมูลในสวนนี)้

4) !ขาวทุนการศึกษา ซ่ึงกํ าหนดระยะเวลาท่ีจะสมัครสอบ
จะนํ าขอมูลเหลาน้ีออกจาก Homepage เม่ือหมดกํ าหนดเวลารับสมัคร

5) !เรื่องและขาวอื่น ๆ โดยท่ัวไปแลว ขอมูลท้ังท่ีเปนสาระ
หรือขาวสาร  อาจจะเก็บไวใน Homepage ได เพราะสิ่งเหลานี้อาจจะอานไดตลอดไป
อยางไรก็ตาม เร่ืองบางเร่ืองหรือขาวบางขาวอาจจํ าเปนตองลบท้ิง หากเห็นวาเปนเร่ืองท่ี
ไมมีประโยชนอีกตอไป

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

บทที่  11
การติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ
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การติดตามประเมินผลการทํ างาน เปนส่ิงจํ าเปนท่ีสุดสวนหน่ึงในการปฏิบัติงาน
เพราะผลท่ีไดรับจากการประเมินผลน้ัน จะไดนํ ามาปรับปรุงการทํ างานใหดีขึ้นและ
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อยางไรก็ตาม ในการวางระบบการติดตามประเมินผลน้ัน    ทํ า
ไดเฉพาะทางหนังสือพิมพเทานั้น และก็เฉพาะหนังสือพิมพที่ส ํานักงาน ก.พ. ไดบอกรับ
เปนสมาชิก สวนส่ือประเภทอ่ืน เชน วิทยุและโทรทัศนน้ัน อาจติดตามไดในกรณีท่ีมีการ
แถลงขาว ซ่ีงกระทํ าไดไมทั่วถึง

การติดตามประเมินผล อาจแยกกลาวไดเปน 3 สวน คือ
1. ดานปริมาณของขาว
1.1 ดานการประชาสัมพันธทั่วไป

1.1.1 การลงขาวหรือเผยแพรขาว
1) !ไดติดตามผลการเผยแพรขาวอยางสมํ่ าเสมอหนังสือพิมพได

ประชาสัมพันธใหทุกครั้งที่สงขาวไป จากสถิติต้ังแตเดือนตุลาคม 2539 ถึงวันท่ี
30 ตุลาคม 2541 พบวา ไดสงขาวประชาสัมพันธไปใหสื่อมวลชน รวม 139 ขาว เฉล่ีย
แลวสงขาวไปใหส่ือมวลชนเดือนละ 5.79 ขาว ปรากฏวา มีหนังสือพิมพ (เฉพาะที่
ตรวจสอบได) ไดนํ าขาวดังกลาวลง จํ านวน 114 ขาว เฉล่ียแลวหนังสือพิมพลงขาว
ประชาสัมพันธของส ํานักงาน ก.พ.  เดือนละ 4.75 ขาว แตมีหนังสือพิมพที่ลงขาวของ
ส ํานักงาน ก.พ. จํ านวน 149 ฉบับ เฉล่ียแลวหนังสือพิมพลงขาวของสํ านักงาน ก.พ.
เดือนละ 6.20 ฉบับ (รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 19)

2) !สถานีโทรทัศนหลายชองไดออกขาวประชาสัมพันธของส ํานักงาน 
ก.พ. โดยเฉพาะอยางย่ิง การจัดการแถลงขาว สถานีโทรทัศนเกือบทุกชอง (เทาท่ีติดตาม
ได) ไดเสนอขาว

3) !กรมสรรพากร ส ํานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง (นางเล้ิง)
และบริษัททานตะวัน (ถนนวิภาวดีรังสิต) ไดประชาสัมพันธผานปายตัววิ่งให
โดยเฉพาะกรมสรรพากรน้ัน มีแผนปายตัวว่ิงท่ัวกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดท่ัว
ประเทศ

4) !สถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5   และสถานีโทรทัศนชอง 9
อสมท. ไดประชาสัมพันธเปนตัวว่ิงใหในบางคร้ัง
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5) !ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด
(มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) ไดประชาสัมพันธผานตัววิ่งใน ATM
ใหเม่ือไดรับการรองขอ

1.2 การประชาสัมพันธการเปดตัว Homepage ของสํ านักงาน ก.พ.
 1.2.1 สื่อมวลชนใหความสํ าคัญกับ Homepage ของส ํานักงาน ก.พ.

เปนอยางมาก โดย
1) !หนังสือพิมพท้ังรายวันและรายสัปดาห (เทาท่ีทราบ) ไดลงขาว

การเปดตัว Homepage ของส ํานักงาน ก.พ. ถึง 11 ฉบับ (รายละเอียดในเอกสาร
หมายเลข 11)

2) !สถานีวิทยุ (เทาท่ีทราบ)
2.1) !สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยไดขอสัมภาษณ

พรอมท้ังไดกระจายเสียงเผยแพรในขาวประกอบเสียง โดยไดออกอากาศในขาว
เท่ียงคร่ึงในวันศุกรท่ี 31 มกราคม 2540 นอกจากน้ียังออกในขาวหน่ึงทุมภาคภาษา
อังกฤษ ในวันเดียวกัน รวมท้ังออกขาวภาษาไทยอีก 2 ครั้ง คือ ขาวเจ็ดโมงเชา และขาว
เท่ียงคร่ึงในวันเสารท่ี 1 กุมภาพันธ 2540

2.2) !สถานีวิทยุเอฟเอม 96.0 ไดขอสัมภาษณออกอากาศสด
ในวันศุกรท่ี 7 กุมภาพันธ 2540 ต้ังแตเวลา 9.15-9.30 น.

2.3) !สถานีวิทยุ กรป. กลาง ไดสัมภาษณโดยการอัดเทป ใน
วันศุกรท่ี 7 กุมภาพันธ 2540 และน ําออกอากาศทางวิทยุ กรป. กลาง เอฟเอ็ม 99.5 และ
สถานีวิทยุในเครือขายของ กรป. กลาง ท่ัวประเทศ ในรายการชานเรือน ในวันจันทรท่ี
10 กุมภาพันธ 2540 ระหวางเวลา 18.15-19.00 น.

                      3) สถานีโทรทัศน (เทาท่ีทราบ)
3.1) !ไทยสกายทีวี ไดขอสัมภาษณในวันศุกรท่ี 7 กุมภาพันธ

2540 ต้ังแตเวลา 13.30-14.00 น. และไดนํ าออกอากาศในวันพฤหัสบดีท่ี 27 กุมภาพันธ
2540
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3.2) !สถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ไดประชาสัมพันธ
Homepage ของส ํานักงาน ก.พ. โดยออกตัวว่ิงในชวงขาว

3.3) !สถานีโทรทัศนชอง 9 อสมท. ไดแนะนํ า Homepage ของ
ส ํานักงาน ก.พ. หลังขาว

1.2.2 !มีผูสนใจเขาชม Homepage ของส ํานักงาน ก.พ. เปนจํ านวนมาก
กลาวคือในระยะแรกของการเปดตัวน้ัน ปรากฎวา เปนท่ีสนใจของประชาชนเปน
อยางมาก มีผูสนใจเขาชม Homepage ของสํ านักงาน ก.พ. วันละประมาณ 100 กวาคน
(จากการวางระบบการติดตามและการประเมินผล ท่ีต้ังจํ านวนนับไว)  อยางไรก็ตาม  ใน
ระยะตอ ๆ มา ผูเขาชมเพิ่มขึ้นทุกวัน แตไมถึงวันละ 100 คน โดยนับถึงวันท่ี 25 กันยายน
2540 ปรากฏวา มีผูเขาชม Homepage ของส ํานักงาน ก.พ. เฉล่ียวันละ 77.64 คน และเมื่อ
นับถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2541 ปรากฏวา มีผูเขาชม Homepage ของส ํานักงาน ก.พ. จํ านวน
35,458 คน ดังน้ัน เฉลี่ยแลวในขณะนี้มีผูเขาชม Homepage ของส ํานักงาน ก.พ. วันละ
58.41 คน

!อน่ึง ในระยะเปดตัวใหม ๆ ประชาชนจะโทรศัพทเขามา
สอบถามเปนจํ านวนมาก ซ่ึงสวนใหญจะสอบถามวิธีการเขาชม Homepage ของ   ส ํานัก
งาน ก.พ.

1.2.3 !ประชาชนสนใจโดยการแสดงความคิดเห็นและสอบถามปญหา 
โดยการสอบถามทาง   E-mail โดยเฉพาะในระยะเร่ิมแรกของการเปดตัว Homepage

1.2.4 !ในระยะท่ีเปดโอกาสใหบุคคลย่ืนแบบแสดงความจํ านงเพื่อจะ
สมัครสอบแบบ Walk-in Exam ผานอินเตอรเนต ปรากฎวาไดมีผูยื่นแบบแสดงความ
จํ านงเปนจํ านวนมาก

1.2.5 !ผูสมัครสอบเพ่ือรับทุนรัฐบาลและทุนอ่ืน ๆ ท่ีสํ านักงาน ก.พ.
ด ําเนินการ ไดทราบขาวการสอบจาก Homepage ของส ํานักงาน ก.พ. (จากการสอบถาม
ของฝายด ําเนินการสอบ ส ํานักงาน ก.พ.)

1.2.6 !สวนราชการท่ีมี Homepage แลว ไดใหความรวมมือ โดยการจัดทํ า
Web Site Link  และเพิ่ม Adress Homepage ของสํ านักงาน ก.พ. ดวย ซ่ึงทํ าใหการ
ประชาสัมพันธของหนวยงานของรัฐท่ีมี Homepage  กวางขวางย่ิงข้ึน
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2. !ดานลักษณะของขาว  ขาวที่ไดนํ าเสนอตอส่ือมวลชนไปแลว ไดนํ ามา
วิเคราะหวา ขาวใดท่ีส่ือมวลชนจํ านวนมากใหความสนใจที่จะน ําลง และขาวใดบางท่ี
หนังสือพิมพนอยฉบับจะนํ าลง จากการวิเคราะหพบวา ขาวท่ีมีผลกระทบตอประชาชน
และตอขาราชการมากที่สุด ขาวนั้นจะไดรับการพิจารณาน ําลง อยางไรก็ตาม ก็ข้ึนอยูกับ
ขาวอื่นในแตละวันดวย หากมีขาวดวนและขาวส ําคัญซ่ึงเปนท่ีสนใจของประชาชน   เกิด
ขึ้นในวันนั้น ขาวของส ํานักงาน ก.พ. ก็จะไดรับความสนใจนอย แตคอลัมนประจํ าท่ีลง
ขาวของส ํานักงาน ก.พ. บอยคร้ังท่ีสุดก็คือคอลัมนมุมขาราชการ โดย ซ ี 12 ในหนังสือ
พิมพไทยรัฐ และคอลัมนขาราษฎร โดยสายสะพาย ในหนังสือพิมพมติชนรายวัน

3. !ดานความตองการของนักขาว ความสนใจของสื่อมวลชนแตละคนนั้น
ตางกัน บางคนก็สนใจตัวบุคคลเปนพิเศษ ดังน้ัน จึงอาจจะสงในสวนท่ีสนใจพิเศษ
ไปใหดวย นอกจากน้ี ยังไดวิเคราะหจากเน้ือขาวท่ีส่ือมวลชนไดนํ าไปเขียนตอวา
ในโอกาสตอไป จะสมควรเพิ่มเติมในเนื้อขาวที่สงไปใหอยางไร

4. !ดานประโยชน
4.1 !จากขาวทั่วไป

4.1.1 !ขาราชการและประชาชนไดขอมูลขาวสารท่ีถูกตองของ ส ํานัก
งาน ก.พ. มากขึ้น

4.1.2 !ส ํานักงาน ก.พ. เปนท่ีรูจักมากย่ิงข้ึน เพราะปรากฎในส่ือ
ทุกประเภททุกสัปดาห

4.1.3 !ส ํานักงาน ก.พ. มีขาวทางบวกมากข้ึน สวนขาวในทางลบ
น้ันปรากฎในส่ือมวลชนนอยมาก

 4.2 จากการจัดทํ า Homepage ของสํ านักงาน ก.พ.
4.2.1 !การเผยแพรขอมูลขาวสาร ส ํานักงาน ก.พ.ไดประชาสัมพันธ

งานของส ํานักงาน ก.พ. ไดอยางเต็มท่ีและประชาสัมพันธไดท่ัวโลก โดยไมตอง
เสียคาใชจาย หนวยงานตาง ๆ ท่ีไมทราบตัวบทกฎหมาย หลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ
รวมท้ังหนังสือเวียน ก็จะไดทราบและสามารถท่ีจะพิมพออกมาเก็บไวใชไดทันที         ท่ี
ตองการ

4.2.2 ! การใหบริการประชาชน Homepage ของส ํานักงาน ก.พ.
ไดมีโอกาสใหบริการประชาชนเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิง การสมัครสอบบรรจุ
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บุคคลเขารับราชการ การสอบแขงขันเพ่ือรับทุนเลาเรียนหลวง ทุนรัฐบาลและทุนอ่ืน ๆ
โดยเฉพาะขาวการรับสมัครสอบน้ัน หนังสือท่ีเก่ียวกับการหางาน เชน วัฏจักรงาน
สรรสาร และสมัครดวน ไดใชขอมูลจาก Homepage ของส ํานักงาน ก.พ.  เปน
แหลงขอมูลหน่ึงท่ีจะจัดพิมพเผยแพร นอกจากน้ี ยังมีขอมูลเก่ียวกับการใหทุนการศึกษา
ของหนวยงานตาง ๆ ดวย ท้ังน้ี ไดมีบุคคลเปนจํ านวนมากไดยื่นความจ ํานงขอสมัคร
สอบ Walk-in Exam ผาน Homepage ของส ํานักงาน ก.พ. เปนอันมาก

4.2.3 !เปนส่ือกลางในการตอบปญหาขอของใจตาง ๆ ขาราชการและ
ประชาชนท้ังในและตางประเทศ ไดติดตอสอบถามปญหาตาง ๆ ผาน E-mail   มากมาย
ซ่ึงไดเปนส่ือในการตอบปญหาขอของใจให โดยในกรณีท่ีอยูในอํ านาจหนาท่ี ก็จะเปนผู
ตอบช้ีแจงทันที ส ําหรับในกรณีท่ีเปนอํ านาจหนาท่ีของกองหรือสํ านักตาง ๆ
ก็ไดขอความรวมมือใหตอบช้ีแจง แลวจะเปนผูตอบปญหาเหลาน้ันผาน E-mail ไปให  ผู
สอบถามทราบตอไป

4.2.4 !ประหยัดคาใชจายของทางราชการ การจัดทํ า Homepage ของ
ส ํานักงาน ก.พ. ในคร้ังน้ี ทางราชการไมตองเสียคาใชจายหรือใชงบประมาณในการ
ด ําเนินการ แตประการใด ซ่ึงหากจะตองจางเอกชนใหเปนผูดํ าเนินการจัดทํ า Homepage
แลว จะตองเสียคาใชจาย ประมาณหนาละ 2,000.00 บาท (สองพันบาทถวน) ในขณะท่ี
ขอมูลใน Homepage ของส ํานักงาน ก.พ. ซ่ึงบริษัท อินโฟนิวส จํ ากัด เปนผูดํ าเนินการ
จัดทํ าให (ในระยะหลังไดดํ าเนินการเอง) ในภาคภาษาไทยมีขอมูล ประมาณ 619 หนา
และภาคภาษาอังกฤษขอมูลประมาณ 225 หนา  ดังนั้น จึงประหยัดงบประมาณของทาง
ราชการ ไดถึง 1,688,000.00 บาท (หน่ึงลานหกแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถวน)

---------------------------
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สวนท่ี 4

บทสงทาย

บทที่ 12
สรุปและขอเสนอแนะ
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ในบทสงทายน้ี จะเปนการสรุปและการใหขอเสนอแนะ รวมท้ังการประชา
สัมพันธของส ํานักงาน ก.พ.ท่ีจะดํ าเนินการตอไป
ก. สรุป

เนื้อหาสาระการประชาสัมพันธของส ํานักงาน ก.พ. ที่ไดด ําเนินการโดยสรุป   ใน
2 หัวขอ ดังน้ี

1. ผลการประชาสัมพันธ  งานประชาสัมพันธของส ํานักงาน ก.พ. ในปจจุบัน
ส ําเร็จเปนท่ีนาพอใจย่ิง ขาวทางดานลบในการดํ าเนินการของ ก.พ. และส ํานักงาน ก.พ.
มีนอยมาก แตกลับมีขาวในดานบวกมากข้ึน และมีเปนประจํ าทุกสัปดาห การดํ าเนินการ
เชนนี้ได ก็ตองใชเทคนิคตาง ๆ ในการหาขาวที่ดีและมีประโยชนเพื่อจะไดประชา
สัมพันธ นอกจากน้ัน การสรางความสัมพันธท่ีดีกับนักขาวท่ีไดดํ าเนินการอยู ไดชวยใน
การประชาสัมพันธเปนอยางมาก

2. บทบาทใหมการประชาสัมพันธ
2.1 !ทีมงานประชาสัมพันธมีสวนสํ าคัญย่ิงตอความสํ าเร็จของการประชา

สัมพันธ เพราะหากไมมีทีมงานที่มีความรูความสามารถและความเขมแข็ง ไมยอทอแลว
ผลสํ าเร็จของงานก็จะเกิดข้ึนไดยาก

2.2 !บทบาทผูรับผิดชอบการประชาสัมพนัธ ในฐานะประธานคณะ
กรรมการประชาสัมพันธภายนอกของสํ านักงาน ก.พ. ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบการประชา
สัมพันธของส ํานักงาน ก.พ. ท่ีมุงสูภายนอกโดยตรง และในฐานะที่ไดด ําเนินการประชา
สัมพันธโดยตอเน่ืองมาระยะเวลาหน่ึง ขอชี้ใหเห็นวาผูรับผิดชอบการประชาสัมพันธ
ตองปรับบทบาท ดังน้ี

  1) การพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง
(1) ตองมีความรูในเน้ือหาสาระ (Subject Matter)

ทุกเร่ืองของสํ านักงาน ก.พ. อยางนอยท่ีสุดตองมีความรูพ้ืนฐาน อยางไรก็ตาม บางเร่ือง
จะตองรูลึก โดยเฉพาะการพัฒนาหรือปรับเปล่ียนระบบราชการน้ัน ตองมีความรู    อยาง
ลึกซ้ึง

(2) ตองมีความรูและเทคนิคการประชาสัมพันธ
  2) การปรับการประชาสัมพันธเชิงรุก

(1) แถลงขาวเร่ืองท่ีตองรุก
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(2)การประชาสัมพันธเจาะลึก เร่ืองท่ีเขาสนใจและตองให
รายละเอียด

(3) การสรางความสัมพันธท่ีดีกับส่ือตาง ๆ สราง     
เครือขายเพ่ือพรอมท่ีจะประชาสัมพันธทุกโอกาส

(4) ฯลฯ
  3) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศควบคูกับการประชาสัมพันธ

(1) ตองนํ าเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการประชาสัมพันธ
เชน เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ (Printer) ซ่ึงมีท้ังระบบต้ังโตะและแบบ
กระเปาห้ิว นอกจากน้ัน จะตองมีส่ือรับ เชน โทรทัศน วิทยุเทป และเคร่ืองเลนวีดิโอและ
กลองถายภาพดวย

(2) !ในปจจุบัน แมวาหลายสวนราชการจะม ี Homepage
แตก็ยังมีสวนราชการไมนอยท่ียังไมมี แมวา Homepage จะสนองนโยบายของรัฐบาลท่ี
จะใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจการของรัฐและการดํ าเนินงานของ          
เจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังชวยในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตลอดจนแผนงานโครง
การตาง ๆ ของสวนราชการ แตการจัดทํ า Homepage ก็ตองลงทุน โดยเฉพาะ   อยางย่ิง
การเขียนโปรแกรม การจัดทํ า Homepage  โดยไมตองเสียคาใชจายน้ัน ไมใชเปนเร่ืองท่ี
งายนัก ท้ังน้ี การจัดทํ า Homepage ของสํ านักงาน ก.พ. นั้น เปนความคิดริเริ่มและใช
ความพยายามท่ีจะผลักดันรวมท้ังทุมเทความรูความสามารถ มุงม่ันท่ีจะจัดทํ า
Homepage ท้ังในและนอกเวลาราชการ เพื่อใหงานประชาสัมพันธของสํ านักงาน ก.พ.
ส ําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยทางราชการไมตองเสียงบประมาณ แตประการใด

(3) !จะตองมีแผนพับและสไลดมัลติวิชั่นทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อใชสํ าหรับแนะนํ าองคกร ซ่ึงในสํ านักงาน ก.พ. นั้น ไดมีแผนพับ
แนะน ําส ํานักงาน ก.พ. ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษแลว ทํ าใหคณะผูมาเยือน
ส ํานักงาน ก.พ. เขาใจในหนาท่ีและบทบาทของสํ านักงาน ก.พ. มากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี
ส ํานักงาน ก.พ. ยังมีสไลดมัลติวิชั่นแนะน ําส ํานักงาน ก.พ. ท่ีทันสมัยและสวยงาม โดยมี
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทํ าใหผูมาเยือนจะไดเขาใจบทบาท หนาที่ความรับ
ผิดชอบของสํ านักงาน ก.พ. มากย่ิงข้ึน เพราะจะไดเห็นทั้งภาพและเสียง

  4) การบริหารการประชาสัมพันธ
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(1) การทํ างานเปนทีม
(2) การประสานงาน
(3) การทํ างานเชิงรุก มีวิสัยทัศนมองปญหาลวงหนา    

ปองกันปญหา
(4) การพัฒนาความรูความสามารถการประชาสัมพันธให

สมาชิกในองคการ
ข. ขอเสนอแนะ

จากประสบการณท่ีไดรับจากการดํ าเนินการประชาสัมพันธ ท้ังท่ียังไมไดมีหนาท่ี
รับผิดชอบงานประชาสัมพันธโดยตรงและเมื่อไดรับผิดชอบงานประชาสัมพันธโดยตรง
แลว เห็นวาการประชาสัมพันธของรัฐนั้น นอกจากจะตองมีการวางแผนประชาสัมพันธ
และใชเทคนิคและวิธีการประชาสัมพันธที่ดี รวมท้ังเจาหนาท่ีจะตองทุมเท   อยางเต็มท่ี
แลว ยังควรท่ีจะตองดํ าเนินการอีกหลายประการ ซึ่งมีขอเสนอแนะ มีดังน้ี

1. !พัฒนาขาราชการที่ปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ งานประชาสัมพันธจะได
รับความสํ าเร็จมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับความรูความสามารถและความสนใจของ
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธดวย โดยเฉพาะอยางย่ิง ในปจจุบัน เทคโนโลยี
ดานขอมูลขาวสารพัฒนาอยางรวดเร็วมาก ดังน้ัน เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน  ดานนี ้ ซ่ึงนอก
จากจะมีพื้นฐานการศึกษาดานการประชาสัมพันธแลว ยังจะตอง             ไดรับการ
พัฒนา โดยการศึกษาดูงานการประชาสัมพันธดวย

2. !พัฒนาสายอาชีพดานการประชาสัมพันธ ผูปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธใน
กรมประชาสัมพันธเทาน้ัน ท่ีมีโอกาสกาวหนาไปถึงตํ าแหนงอธิบดี แตในหนวยงาน
ประชาสัมพันธของสวนราชการตาง ๆ อาจกาวหนาไดสูงสุดเพียงตํ าแหนงในระดับ 8
แตสวนใหญจะกาวหนาไปถึงตํ าแหนงในระดับ 6 เทาน้ัน จึงทํ าใหเจาหนาท่ีท่ีมีความรู
ความสามารถและสนใจในงานดานการประชาสัมพันธ ไมอาจจะเจริญกาวหนาใน
สายอาชีพนี้ได ตองขอยายไปปฏิบัติงานในสายงานอ่ืน เพราะมีทางกาวหนาใน
สายอาชีพท่ีมากกวา ดังน้ัน เฉพาะหนวยงานประชาสัมพันธที่ไมใชกรมประชาสัมพันธ
ควรจะสรางความกาวหนาของตํ าแหนงนักประชาสัมพันธใหเปนตํ าแหนงท่ีสามารถ
ปรับไดดวยตนเองถึงระดับ 7 ไดทุกตํ าแหนง เชนเดียวกับตํ าแหนงเจาหนาท่ีตรวจสอบ
ภายใน
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3. !งานประชาสัมพันธควรข้ึนตรงกับผูบริหารระดับสูง โดยท่ีการประชา
สัมพันธนั้น ตองการการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว ฉับไว ทันกับความตองการของส่ือมวลชนท่ี
จะตองเสนอขาวอยางรวดเร็วท่ีสุด ดังน้ัน หากงานประชาสัมพันธข้ึนตรงตออธิบดีหรือผู
บริหารระดับสูงซ่ึงสามารถตัดสินใจไดโดยรวดเร็ว ดังเชน ส ํานักงาน ก.พ. ได        มอบ
หมายใหผูชวยเลขาธิการ ก.พ. หรือท่ีปรึกษาระบบราชการเปนผูรับผิดชอบ ก็จะทํ าให
การประชาสัมพันธของหนวยงานน้ัน ๆ ไดผลดียิ่งขึ้น

4. !สนับสนุนดานงบประมาณ นอกจากงบประมาณท่ีตองใชเพ่ือจัดทํ า
สื่อประชาสัมพันธ เชน สไลดมัลติวิชั่น วีดิโอ สปอต และสื่อสิ่งพิมพ และงบประมาณ
ดานความสัมพันธกับสื่อแลว ควรจะมีงบประมาณอีกสวนหน่ึงเพ่ือวาจางนักประชา
สัมพันธมืออาชีพเขามารับประชาสัมพันธโครงการส ําคัญ ๆ ท้ังน้ี จะทํ าใหการประชา
สัมพันธไดผลมากขึ้น

5. !ปรับเปล่ียนแนวคิดของขาราชการ จากการท่ีไดประกาศใชพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทางราชการควรจะกํ าหนดเปนนโยบายใหถือเปน
หนาที่ของขาราชการทุกคนที่จะใหขอมูลขาวสารเฉพาะงานที่รับผิดชอบใหแกเจาหนาที่
ประชาสัมพันธของหนวยงานนั้น เพื่อจะไดเผยแพรประชาสัมพันธทั้งภายในและ
ภายนอก โดยยึดถือหลักการประชาสัมพันธท่ีวา  “ทํ าดีตองตีปบ”

6. !สรางความสัมพันธกับผูส่ือขาวใหกวางขวางมากข้ึน การสรางความสัมพันธ
กับผูส่ือขาวน้ัน จะมีประโยชนตองานประชาสัมพันธมากย่ิงข้ึน ดังน้ัน จึงมีความจํ าเปน
ท่ีจะตองสรางความสัมพันธกับผูส่ือขาวมากย่ิงข้ึน การเชิญผูส่ือขาวไปรวมในกิจกรรม
เชน การไปรวมสัมมนาหรือการเดินทางไปตรวจงานกับผูบริหารในตางจังหวัดใน
ครั้งและบางโอกาส  โดยการสับเปล่ียนหมุนเวียนในการเชิญ คร้ังละ 1 - 2 คน นอกจาก
จะทํ าใหผูส่ือขาวไดขอมูลและขอเท็จจริงท่ีถูกตองแลว จะทํ าใหผูสื่อขาวมีความใกลชิด
สนิทสนมกับผูบริหารมากย่ิงข้ึน ซ่ึงจะเปนประโยชนในการประชาสัมพันธตอไป
ค. การประชาสัมพันธของสํ านักงาน ก.พ.ที่จะด ําเนินการตอไป

โดยท่ีผลงานดานการประชาสัมพันธของสํ านักงาน ก.พ. ในระยะที่ไดด ํารง
ตํ าแหนงผูชวยเลขาธิการ ก.พ. เกือบ  2 ป นั้น ไดผลดียิ่ง ดังน้ัน แมวาจะไดรับแตงตั้งให
ด ํารงตํ าแหนงท่ีปรึกษาระบบราชการแลว แตเลขาธิการ ก.พ. ไดพิจารณาเห็นวา
เพื่อใหงานประชาสัมพันธ ภายนอกของสํ านักงาน ก.พ. มีประสิทธิภาพ คลองตัว
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รวดเร็วและทันตอสภาพการณอยางตอเน่ือง จึงไดมอบหมายและมอบอํ านาจให
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ และสั่งและปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
ส ําหรับงานประชาสัมพันธภายนอกของสํ านักงาน ก.พ. ตอไป นอกเหนือจากงานใน
หนาท่ีของท่ีปรึกษาระบบราชการ (รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 20) ซ่ึงเปนเคร่ือง
พิสูจนไดเปนอยางดีวาเปนผูท่ีมีความรูและความเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธและ
เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธของ  ส ํานักงาน ก.พ. เปนอยางย่ิง

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

บรรณานุกรม

นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ, รศ, นักบริหารกับงานประชาสัมพันธ กรุงเทพมหานคร:
บริษัท เอ็น.เจ.โปรโมช่ัน จํ ากัด 2537
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พระราชบัญญัติกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญ พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํ าต ําแหนง พ.ศ.2538
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ลักษณา สตะเวทิน. หลักการประชาสัมพันธ. กรุงเทพฯ: เฟองฟา พริ้นติ้ง จํ ากัด, 2540.
วิจิตร อาวะกุล. การประชาสัมพันธ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2534.
วิจิตร อาวะกุล. การประชาสัมพันธ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2534.
ส ํานักงาน ก.พ., กลุมชวยอํ านวยการ,  กลยทุธการดํ าเนินงานของสํ านักงาน ก.พ. 2541-
2542  กรุงเทพฯ: โรงพิมพส ํานักงาน ก.พ.  2541
เสรี วงษมณฑา. การประชาสัมพันธเชิงปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: A.N. การพมิพ, 2540.

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

สารบัญเอกสาร

เอกสารหมายเลข 1  แผนประชาสัมพันธของส ํานักงาน ก.พ.
เอกสารหมายเลข 2  แผนงานการประชาสัมพันธประจ ําป 2541 ของส ํานักงาน ก.พ.
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เอกสารหมายเลข 3  ตัวอยางหนังสือสงขาว
เอกสารหมายเลข 4  ตัวอยางขาวเจาะลึก
เอกสารหมายเลข 5  ตัวอยางสกูปขาวพิเศษ
เอกสารหมายเลข 6  ตัวอยางเทปโทรทัศนการใหสัมภาษณสดทาง ITV
เอกสารหมายเลข 7  ขาวสํ านักงาน ก.พ. รายวัน
เอกสารหมายเลข 8  หนาจอการเปดตัว Homepage คร้ังแรก
เอกสารหมายเลข 9  หนาจอ Homepage ภาษาอังกฤษ
เอกสารหมายเลข 10 ตัวอยางผลงานของผูแปลเปนภาษาอังกฤษ
เอกสารหมายเลข 11 ขาวหนังสือพิมพการเปดตัว Homepage
เอกสารหมายเลข 12 ตัวอยางนามบัตรซ่ึงมี Address Homepage
เอกสารหมายเลข 13 บทความประชาสัมพันธ Homepage
เอกสารหมายเลข 14 การประชาสัมพันธ Homepage ผาน E-mail
เอกสารหมายเลข 15 การลงทะเบียนใน Web Site ท่ีมีช่ือเสียง
เอกสารหมายเลข 16 การทํ า Web Site Link กับสวนราชการตาง ๆ
เอกสารหมายเลข 17 ตัวอยาง Counter นับจํ านวนผูเขาชม Homepage
เอกสารหมายเลข 18 การเพ่ิมเมนูใหมในหนาจอ Homepage
เอกสารหมายเลข 19 รายละเอียดหนังสือพิมพท่ีลงขาวของสํ านักงาน ก.พ.
เอกสารหมายเลข 20 ค ําสั่งส ํานักงาน ก.พ. มอบหมายและมอบอํ านาจใหท่ีปรึกษาระบบ
                          ราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

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


