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คํานํา 
 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและ

วิจัยทางเศรษฐศาสตร์ทั้งระดับชาตแิละนานาชาติ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า 

และผลงานของคณะเศรษฐศาสตร์ จึงถือเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่ง และถือเป็นภารกิจหลักของงานโสตทัศน

ศึกษา ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน สื ่อมวลชน และผู้มาติดต่อ โดยงานโสตทัศนศึกษามีหน้าที ่ความรับผิดชอบใน                   

การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้นําไปใช้ประโยชนใ์นรูปแบบและกิจกรรมต่าง ๆ  

คู่มือกระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้

ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้มีความเข้าใจในสาระสําคัญของขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ให้มีมาตรฐาน 

ไปในทิศทางเดียวกัน และเพื ่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ซึ ่งช่วยให้การปฏิบัติงาน                              

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคล่องตัว เกิดผลสัมฤทธิ์ และถูกต้อง ตลอดจนบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน

หรือผู้สนใจสามารถนําไปใช้ประโยชน์และค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ระเบียบ วิธีการ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในอนาคต 

งานโสตทัศนศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือกระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ จะเป็น

ประโยชน์ต่อบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาและค้นคว้า เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

 

                                                  นางสาวชนกนาถ  ทองบญุ 

                                                        กรกฎาคม 2565 
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                                                       ครัง้ที่ 7/2565 เมื่อวันที ่25 กรกฎาคม  2565 

                                                               วาระพิจารณาเชิงนโยบายที ่5.4 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสือ่สารและประชาสัมพันธ์ 

1. หลักการและเหตผุล 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ 

และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านเศรษฐศาสตร์ โดยมุ่งประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อสร้างเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงาน                      

ของคณะเศรษฐศาสตร์ จึงถือเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่ง และถือเป็นภารกิจหลักของงานโสตทัศนศึกษาใน                   

การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ โดยเผยแพร่ผ่านทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น Website, facebook Fanpage   

และ LINE Official เป็นต้น 

งานโสตทัศนศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดทําคู่มือกระบวนการ

สื่อสารและประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ทราบถึง

ขั้นตอนการดําเนินงานอย่างถกูต้องและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั 

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อใช้เปน็คู่มือและกำหนดขัน้ตอนการปฏบิัติงานด้านประชาสัมพันธ์ให้มีมาตรฐาน เพื่อให้                 

ผู้ปฏิบตัิสามารถปฏบิตัิงานไปในทศิทางเดียวกนั 

2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ ให้สามารถผลิตและเผยแพร่ข่าวสารได้อย่างชัดเจน 

ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถว้นตามมาตรฐานการปฏบิตัิงานด้านการประชาสัมพันธ ์

2.3 เพื่อลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน และลดข้อผิดพลาดจากการปฏบิตัิงาน 

2.4 เพื่อใชใ้นการประเมนิผลการปฏบิัติงาน หรือใช้เปน็แนวทางการปฏบิัติงานสำหรับบุคลากรที่เข้า

มาทำงานใหม ่

3. ขอบเขต 

คู่มือกระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ ดังนี้ 

3.1 การเขียนภาพข่าวให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มและหลักภาษาไทย โดยคำนึงถึงความกระชับ รัดกุม 

ของข่าวสารที่เผยแพร่สู่ภายในและภายนอกองค์กร 

3.2 ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ วิธีการส่งข่าวสารภายในหน่วยงาน การรับ ส่ง ข่าวสารภายใน

หน่วยงานเดียวกัน เพื่อนำมาเผยแพร่ตอ่ให้บุคคลภายในองค์กรและภายนอกองค์กรรับทราบ  
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4. คําจํากัดความ 

 

ข่าว หมายถึง คำบอกเล่าเรือ่งราวซึง่โดยปกตมิันเปน็เรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ คำบอกเล่า คำเล่า

ลือ คำว่า ข่าว ถ้ามองในแง่ของการสื่อสารข้อมูล ก็จัดว่าเป็นข้อมูลชนิดหนึ่งที่จะต้องมี ผู้ที่ทำให้เกิดข่าว ผู้ส่ง

ข่าว สื่อกลางที่ใช้ในการส่งข่าว และผู้รับข่าวในระหว่างสงคราม ข่าวส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลของฝ่ายตนเอง 

และฝ่ายตรงข้าม  

การเผยแพร่ข่าว (Publicity) หมายถึง การให้ข้อมูล หรือเรื ่องราวข่าวสารเกี ่ยวกับบุคคล 

ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ซึ่งปรากฎเป็นข่าวอยู่ในสื่อกระจายเสียงและสื่อสิ่งพิมพ์ 

การประชาสัมพันธ์  หมายถึง การกระทำทั้งสิ้น ทั้งหลายทั้งปวง ที่เกิดจากการวางแผนล่วงหน้า ใน

การที่จะสร้างความเข้าใจกับ สาธารณชนที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี ภาพพจน์ที่ดี อันจะนำไปสู่

สัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานและสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการสนับสนุนและความร่วมมือกัน

เป็นอย่างดี 

 

5. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

5.1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ ควบคุม 

ตรวจสอบ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินการเผยแพร่ตอ่ไป  

5.2 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ทำหน้าที่จัดเตรียมความพร้อม อุปกรณ์ถ่ายภาพ ก่อนการถ่ายภาพ 

คัดเลือก และปรับแต่งภาพ ก่อนเผยแพร่ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ  เช่น เว็บไซต์ ช่องทางการสื่อสาร (LINE) และ 

facebook Fanpage   

5.3 ช่างภาพ ทำหน้าที่ในการทำข่าว ภาพข่าว พร้อมบันทึกภาพถ่าย เพื่อทำงานประชาสัมพันธ์  

 

สรุปกระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์  

กระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มีขั้นตอนสำคัญ ดังนี้ 

1. ได้รับหนังสือ/รับแจ้งกิจกรรม 

2. เข้าร่วมกิจกรรม / ลงพื้นที ่

3. เขียนข่าว/ภาพข่าว เพื่อเผยแพร่ 

4. ตรวจสอบความถูกต้อง 

5. การจัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์ 

6. การติดตามผลของข่าว 

7. ตอบข้อซักถาม 

8. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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6. Work Flow กระบวนงาน  

ชื่อกระบวนการ : กระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ ์

ตัวชี้วัดผลลพัธ์กระบวนการจัดทำคู่มือการปฏิบตัิงาน : ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธ ์ของ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ (สามารถส่งข่าวภายใน 1 เดือนไดป้ระมาณ 20-30 ข่าว 

ที่มีข้อมูลถูกตอ้ง และรวดเรว็)  
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   ผู้ รับผดิชอบโครงการ /            นักวิชาการโสตทัศนศึกษา                               ขั�นตอนการทํางาน                              ระยะเวลา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา                                                                                      (Work Flow)

Start

เมื�อได้รับหนังสือ/

รับแจ้งกิจกรรม

1 วนั1. เมื�อมีกิจกรรมหรือภารกิจงานที�สําคัญอาจได้

รับสั�งทางหนังสือหรือทางวาจาให้ไปร่วม

กิจกรรมดังกล่าว

เขา้ร่วมกิจกรรม /

 ออกแบบสื�อ

2. ลงพื�นที� ร่วมกิจกรรมดงักล่าว/ออกแบบสื�อ

เขียนข่าว/ภาพข่าว

เพื�อเผยแพร่

3. เมื�อจบงาน/กิจกรรม ให้ร่างข่าวในการ

เผยแพร่ โดยตอ้งมีขอ้มูลครบถว้น ถูกต้อง

4. ให้หัวหนา้หรือผูที้�เป็นเจ้าของงานเป็นผูต้รวจ

เนื�อหากิจกรรมก่อนส่งออกเผยแพร่
ตรวจสอบ

ความถูกต้อง

5. เมื�อดําเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว 

จึงดําเนินการจดัส่งตามช่องทางต่างๆการจดัส่งข่าว

ประชาสัมพนัธ์

6. มีการติดตามข่าวสารที�เผยแพร่ไปว่ามีการ

แสดงความคิดเห็น หรือข้อซกัถามอย่างไรการติดตามผล

ของข่าว

ตอบขอ้ซักถาม

รายงานผล

การปฏิบัติงาน

End

7. ทาํการตอบข้อซกัถาม ภายใน 1 วนัทันที 

8. จดัทํารายงานผล

การปฏิบัติงานให้ ผู้อาํนวยการสาํนักงานคณบดี 

รับทราบ

No

1 วนั

30 นาที

10 นาที

20 นาที

ตลอด

โครงการ

ภายใน 

1 วนั

- รอบ 

3 เดือน

- รอบ 

6 เดือน

 
หมายเหตุ   

เวลามาตรฐานของการทำข่าวประชาสัมพันธ์ ใชเ้วลา 15 ช่ัวโมง  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

รายละเอยีดงาน ขั้นตอนการปฏบัิตงิาน 

ระเบียบเอกสาร 

บันทกึ แนวทาง

แบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผดิชอบ 

1. เมื่อไดรั้บ

หนังสือ/ รับแจง้

กจิกรรม 

กรณลีงพื้นที่ 

1.1 ประสานงานกับเจา้ของเรื่อง เพื่อสอบถามสถานที่ 

กำหนดการผูท่ี้เขา้ร่วมงาน  

1.2 ขอขอ้มูลเพิ่มเตมิเพื่อประกอบการทำข่าว การเขยีนข่าว 

1.3 เตรียมอุปกรณ์ เช่น กลอ้งถ่ายภาพ ไมโครโฟน 

กรณไีม่ลงพื้นที่  

1.1 ประสานงานกับเจ้าของเรื่อง เพื่อขอขอ้มูลในการทำข่าว 

1.2 ออกแบบสื่อ เช่น โปสเตอร์  

- แบบฟอร์ม 1 

รายละเอยีดข่าว 

ผูรั้บผดิชอบ

โครงการ /

นักวชิาการ 

โสตทัศนศึกษา 

2. เมื่อลงพืน้ที่ / 

เขา้ร่วมกจิกรรม 

2.1 แบ่งหนา้ท่ีในการบันทึกภาพ สัมภาษณ์ จดราย ละเอยีดของ 

กจิกรรมหรือการประชุม 

2.2 สอบถามเพิ่มเตมิในกรณีที่ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มในส่วนที่ไม่ม ี

เช่น ชื่อผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมนอกเหนือจากในกำหนดการ ตำแหน่ง 

หน่วยงาน รายละเอยีดของเนือ้หาที่มคีวามน่าสนใจและสามารถ

เผยแพร่ต่อไปได ้

 ผูรั้บผดิชอบ

โครงการ /

นักวชิาการ 

โสตทัศนศึกษา 

3. การเขยีนข่าว / 

ภาพขา่ว เพื่อ

เผยแพร่ 

ขั้นตอนการเขียนข่าว 

3.1 ร่างรายละเอยีดที่จะตอ้งการเขยีน ว่ามขีอ้มูลครบถว้นตรง

ตามที่ตอ้งการหรือไม่ก่อนจะลงมือเขยีนข่าว โดยคำนงึถงึ

หลักการท่ีว่า 5W+1H คือ ใคร (Who) ทำอะไร (What) ท่ีไหน 

(Where) เมื่อไหร่ (When) เพราะอะไร (Why) และทำอย่างไร 

(How) 

3.2 รูปภาพที่ใส่ในข่าวไม่ควรมากเกนิไป ควรมีรูปประธานใน

งาน/กจิกรรมหลักๆ และรูปกจิกรรม รูปพืน้ท่ี ถา้เป็นภาพไม่

เหมาะสมไม่สมควรลงในข่าวเช่น การแต่งกายไม่เรียบร้อย ยืน

ลว้งกระเป๋า กอดอก เล่นโทรศัพท์  การนั่งที่ไม่สำรวม หรืออื่นๆ 

ทเีห็นว่าไมเ่หมาะสม 

 นักวชิาการ 

โสตทัศนศึกษา 
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รายละเอยีด

งาน 
ขั้นตอนการปฏบัิติงาน 

ระเบียบเอกสาร 

บันทกึ แนวทาง

แบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผดิชอบ 

4. การตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง 

4.1 ผูจั้ดทำข่าวดำเนนิการส่งข่าวที่จัดทำใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้ง

ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลก่อนดำเนนิการจัดส่งต่อไป 

อาจจะเป็นหัวหนา้ หรือผู้รับผดิชอบโครงการ 

 นักวชิาการ 

โสตทัศนศึกษา 

5. การจัดส่งข่าว

ประชาสัมพันธ์ 

เมื่อดำเนนิการตรวจสอบแกไ้ขใหถู้กตอ้งแลว้ใหด้ำเนนิการ

เผยแพร่ต่อไป 

5.1 การเผยแพร่ภาพผ่าน Website คณะเศรษฐศาสตร์ 

ดำเนนิการคัดเลือกภาพประมาณ 5 - 10 ภาพต่องาน แบ่ง

ออกเป็นภาพสำหรับหน้า Website ประกอบหัวขอ้ข่าว จำนวน 1 

ภาพ และภาพสำหรับลงข่าวประชาสัมพนัธ์หน้า Website  

5.2 การเผยแพร่ภาพผ่าน Facebook fanpage : PR ECON SWU 

ของคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมข้อมูลที่ถูกต้อง 

5.3 การเผยแพร่ภาพผ่าน Line Official @ECONSWU  พร้อม

ขอ้มูลที่ถูกตอ้ง 

 นักวชิาการ 

โสตทัศนศึกษา 

6. การตดิตาม

ผลของข่าว 

6.1 มกีารตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ไปว่ามกีารแสดงความคดิเห็นหรือ

ขอ้ซักถามเกี่ยวกับข่าวอย่างไร โดยตดิตามผลตลอดโครงการ 

 ผูรั้บผดิชอบ

โครงการ /

นักวชิาการ 

โสตทัศนศึกษา 

7. ตอบขอ้

ซักถาม 

7.1 ตอบขอ้ซักถาม ภายใน 1 วันทันที   ผูรั้บผดิชอบ

โครงการ /

นักวชิาการ 

โสตทัศนศึกษา 

8. รายงานผล 

การปฏบัิตงิาน 

8.1 จัดทำรายงานผลการ ปฏบัิตงิานให ้ผูอ้ำนวยการสำนักงาน

คณบด ีรับทราบ 

 นักวชิาการ 

โสตทัศนศึกษา 
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8. มาตรฐานคุณภาพงาน 

             กระบวนการ             ระยะเวลา                 รายละเอียดงาน              มาตรฐานคุณภาพงาน         ผู้รับผิดชอบ 

Start

เมื�อได้รับหนังสือ/

รับแจ้งกิจกรรม

� วนั �. เมื�อมีกิจกรรมหรือภารกิจงาน

ที�สําคญัอาจได้รับสั�งทาง

หนังสือหรือทางวาจาให้ไปร่วม

กิจกรรมดังกล่าว

- มีหนังสือหรือบนัทึกข้อความ

แจง้

- มีเบอร์ผูที้�สามารถติดต่อได้

ผูร้ับผิดชอบ

โครงการ /

นักวิชาการ

โสตทศันศึกษา

เขา้ร่วมกิจกรรม /

 ออกแบบสื�อ

- มีการบนัทึกภาพถ่ายและจด

รายละเอียดของกิจกรรม

- ออกแบบสื�อ โดยเนน้ข้อมูลที�

จาํเป็นให้ครบถว้น

�. ลงพื�นที�ร่วมกิจกรรมดังกล่าว/

ออกแบบสื�อ

เขียนข่าว/ภาพข่าว

เพื�อเผยแพร่

- ในภาพข่าวมีเนื�อหาข่าว

ครบถว้น ใคร ทาํอะไร ที�ไหน 

อย่างไร เพื�ออะไร

- มีการลงภาพถ่ายอย่างน้อย 

� ภาพ

�. เมื�อจบงาน/กิจกรรม ให้ร่าง

ข่าวในการเผยแพร่ โดยตอ้งมี

ขอ้มูลครบถ้วน ถูกตอ้ง

�. ให้หัวหนา้หรือผูท้ี� เป็นเจา้ของ

งานเป็นผูต้รวจเนื�อหากิจกรรม

ก่อนส่งออกเผยแพร่

- มีคาํผิดให้นอ้ยที�สุดตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง

�. เมื�อดําเนินการตรวจสอบ

ความเรียบร้อยแลว้ จึง

ดาํเนินการจดัส่งตามช่องทาง

ต่างๆ

- จดัส่งข่าวให้ถูกช่องทาง 

และรวดเร็วการจดัส่งข่าว

ประชาสัมพนัธ์

�. มีการติดตามข่าวสารที�

เผยแพร่ไปว่ามีการแสดงความ

คิดเห็น หรือขอ้ซักถามอยา่งไร

- ข่าวสารไดรั้บความสนใจ 

และมีบคุคลติดตามเป็น

จาํนวนมาก

การติดตามผล

ของข่าว

ตอบขอ้ซักถาม

รายงานผล

การปฏิบติังาน

End

�. ทาํการตอบขอ้ซักถาม ภายใน 

� วนัทนัที 

- สามารถตอบขอ้ซักถาม 

ไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว

�. จดัทาํรายงานผล

การปฏิบติังานให ้ผูอ้าํนวยการ

สํานกังานคณบดี รับทราบ

รายงานผลการปฏบิติังาน

ไดถู้กต้อง และทนัตาม

ระยะเวลาที�กําหนด

Yes

No

ผูร้ับผิดชอบ

โครงการ /

นักวิชาการ

โสตทศันศึกษา

ผูร้ับผิดชอบ

โครงการ /

นักวิชาการ

โสตทศันศึกษา

ผูร้ับผิดชอบ

โครงการ /

นักวิชาการ

โสตทศันศึกษา

นักวิชาการ

โสตทศันศึกษา

นักวิชาการ

โสตทศันศึกษา

นักวิชาการ

โสตทศันศึกษา

นักวิชาการ

โสตทศันศึกษา

� วนั

�� นาที

�� นาที

�� นาที

ตลอด

โครงการ

ภายใน 

� วนั

- รอบ 

3 เดือน

- รอบ 

6 เดือน

 
หมายเหตุ   

เวลามาตรฐานของการทำข่าวประชาสัมพันธ์ ใชเ้วลา 15 ช่ัวโมง  
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9. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. เรื่องระยะเวลาในการแจง้ข่าวหรือกิจกรรม

กระทนัหนั ทำใหไ้ม่สามารถดำเนินการได้ทันท ี

หรืออาจต้องยุตกิจิกรรมอืน่ๆก่อน 

ขอความร่วมมือในการแจ้งข่าวหรือกจิกรรมให ้

เร็วขึ้น หรือควรเผื่อเวลาอย่างน้อย 1 วัน 

 

2. การให้ข้อมูลข่าวหรือกิจกรรมไม่ครบถ้วน จน

บางครั้งไม่สามารถเขียนข่าวได้ หรืออาจต้องตาม

ข่าวนั้นๆด้วยตนเอง 

ขอความร่วมมือในการให้รายละเอียดกิจกรรม

ต่างๆ เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร หรือแนบ

บันทกึข้อความโครงการ 

 

10. ระบบติดตามประเมินผล ตรวจสอบการเผยแพรข่่าวประชาสัมพันธ์ของคณะเศรษฐศาสตร ์
 

10.1 ผ่าน Website https://econ.swu.ac.th/ 

10.2 ผ่าน Facebook : PR ECON SWU  https://www.facebook.com/preconswu 

10.3 ผ่าน Line Official @ECONSWU   
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แบบฟอร์มการขอส่งข่าวเพือ่งานประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์ 

https://forms.gle/AtQLVZ8NEFQy41ts8 
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ทฤษฎีด้านประชาสัมพันธ์ 

การศึกษาศาสตร์ทางด้านการประชาสัมพันธ์ผู้ที่ศึกษาควรมีความรู้ความเข้าใจในแบบจำลองและ

ทฤษฎีพื้นฐานที่เกีย่วข้องกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบัติงานต่อไป 

1 .  แบบจำลองการประชาส ั มพ ั น ธ์  (models of public relations) แบบจำลองของ                              

การประชาสัมพันธ์แสดงให้เห็นถึงคุณค่า เป้าหมาย และพฤติกรรมการสื่อสารทางการประชาสัมพันธ์เมื่อ

องค์การนั้นๆ นำเอาการประชาสัมพันธ์ไปปฏิบัติสามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1.1 แบบจำลองตัวแทนเผยแพร่ การเผยแพร่ (press agency/publicity)เป็นแบบจำลองที่

อธิบายถึงการประชาสัมพันธ์เชิงโฆษณาชวนเชื ่อ (propagandistic public relations) ซึ่งใช้วิธีการแสวงหา                    

ความสนใจจากสื่อมวลชนในทุกวิถีทางเท่าทีจ่ะทำได้ จัดอยู่ในลักษณะแบบจาลองการสื่อสารทางเดียว 

1.2 แบบจำลองประชานิเทศ (public information) เป็นลักษณะการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้น 

การเผยแพร่กระจายข่าวทั่วไปที่ถูกต้องขององค์กร แต่ไม่สมัครใจที่จะให้ข่าวเชิงลบขององค์กร แบบจำลองนี้

จัดเป็นแบบจำลองการสื่อสารทางเดียวเช่นกัน โดยผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์มุ่งให้ข้อมูลข่าวสารขององค์กร

ไปสู่ประชาชนแต่ไม่แสวงหาข่าวสารจากประชาชนโดยผ่านทางการวิจัยหรือวิธีการประเมินแบบไม่เป็น

ทางการ 

1.3 แบบจำลองการสื่อสารสองทางที่ไม่สมดุล เป็นแบบจำลองที่อธิบายการปฏิบัติงานที่มี

การใช้การวิจัยและใช้การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง แต่เป็นการสื่อสารแบบสองทางที่สามารถซักจูงใจ

ประชาชนได้โดยใช้การวิจัยที่ให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนสนับสนุนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมขององค์กรจึงเป็นการสื่อสารแบบสองทางที่ไม่มีดุลยภาพ 

1.4 แบบจำลองการสื่อสารสองทางที่มีดุลยภาพ เป็นแบบจำลองที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชน

และองค์กร โดยองค์กรมุ่งใช้การประชาสัมพันธ์แบบการต่อรอง การเจรจาและการใชยุ้ทธวิธีแกป้ัญหาขัดแย้ง

เพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม ทั้งขององค์กรและประชาชนปัจจุบันองค์กร

ต่างๆ ใช้การประชาสัมพันธ์ในลักษณะ 4 แบบจำลองดังกล่าวข้างต้นร่วมกัน โดยแบบจำลองที่ 1 เป็นแบบที่

นิยมมากที่สุดในการดำเนินงานประชาสัมพันธ ์ส่วนแบบที่ 2 เป็นแบบทีน่ิยมสำหรับองค์กรภาครัฐ และแบบที่ 

3 เป็นที่นิยมสำหรับบริษัทต่างๆ อย่างไรก็ตามองค์กรต่างๆ จำนวนมากเริ่มใช้แบบที่ 4 ร่วมกับแบบที่ 3 

ด้วยกัน 

 

ทฤษฎีทางสังคมวิทยากับการประชาสัมพันธ์ 

จุดเน้นของศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ที่ความสัมพันธข์ององค์กรกับกลุ่มประชาชนไม่ว่าจะเป็น

กลุ่มประชาชนภายในหรือภายนอกองค์การหรือทั้งสองกลุ่ม นักวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์ได้อาศัย

ทฤษฎีทางด้านการประชาสัมพันธ์เท่าที่มีอยู่ทาการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ขององค์กร

กับประชาชนพร้อมทั้งพยายามคิดค้นทฤษฎีใหม่ ๆ ขึ้นมาสำหรับนักวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ใช้มากกว่า

หนึ่งแนวความคิดในการอธิบายความสัมพันธ์ในองค์กร ในขณะเดียวกันนักวิชาการประชาสัมพันธ์หลายท่าน 
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อาทิ Cutlip และ Center ได้ตั้งข้อสังเกตว่างานวิจัยในสาขาการประชาสัมพันธ์อาจใช้มากกว่าสิบสำนักวิจัย

บ้างก็มาจากสำนักวิจัยทางสังคมวิทยา บ้างก็มาจากงานวิจัยของนักจิตวิทยาสังคม บ้างก็มีพื้นฐานมาจาก

จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร ์

 

ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญญะ (Symbolic Interactionism) 

Symbolic Interactionism มีกรอบความคดิว่า ความเป็นจริงทางสังคม(social reality) คือสิ่งที่คนเราคิด

ว่ามันเป็นอย่างนั้น ซึ่งก็หมายความว่า ความหมาย (meaning) ของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมถูกกำหนดโดย

ความหมายที่ผู้ทำปฎิสัมพันธ์ยึดถือ จุดเด่นของแนวคิด Symbolic Interactionism คือ การยอมรับกันว่า คนเรา

ใช้สัญลักษณ์ symbol ในการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและความหมายของสัญลักษณ์เหล่านี้สามารถต่อรองกันได้ 

โดยแนวคิด Symbolic Interactionism แสดงให้เห็นว่า ปรากฎการณ์ทางสังคมอยู่ในภาวะของการต่อรองอยา่ง

ต่อเนื่องของบุคคลอย่างน้อย 2 คนที่ต่างมีปฎฏิสัิมพันธต์อ่กัน นอกจากนี้มุมมองของ Symbolic Interactionism 

ยังเห็นว่า องค์กร คือ สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นอยู่ มีอยู่ องค์กรจึงเป็นผลผลิตของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่ง

มุมมองนี้เป็นมุมมองของนักจิตวิทยาสังคม ตัวอย่างนักคิดของทฤษฎีนี้ได้แก ่George Herbert Mead, Charles 

Horton Cooley , W.I. Thomas 

นักจิตวิทยาสังคมมีสมมติฐานที่ว่า สิ่งที่ง่ายสำหรับการที่เราจะเข้าใจคนกลุ่มใหญ่ได้นั้นเราควรศึกษา

บุคคลแต่ละคนก่อน ศึกษาว่าบุคคลแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรในการสร้างบุคลิกภาพของกลุ่มหรือ

โครงสร้างสังคมอื่นๆ ซึ่งนั่นก็คีอ องค์กรนั่นเอง ดังนั้นแนวคิดแบบ Symbolic Interactionism จึงเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งที่ทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจมิติต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรอย่างถ่องแท้ ซึ่งหมายรวมถึงกระบวนการต่างๆ ภายใน

องค์กรด้วย ตัวอย่างที ่สอดคล้องกับแนวคิดนี ้ด ังจะเห็นได้จากองค์กรที ่ให ้ความสำคัญทางด้าน                             

การประชาสัมพันธ์จะทุ่มเทงบประมาณ เวลา และทรัพยากรบุคคลอย่างมากเพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ของ

องค์กร ผ่านการสร้างสัญลักษณ์หรือข้อความคำขวัญขององค์กรเพื่อผลทางการตลาด สินค้า บริการและ

ภาพลักษณ์ที่ดี 

 

ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory)  

แก่นของทฤษฎีนี้มองว่าโครงสร้างสังคมเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนทางสังคมระหว่างบุคคลใน

สังคม ในขณะที่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรกำลังดำเนินการแลกเปลี่ยนกันนั้นต่างก็จะแสวงหาความ

สมดุลของสัดส่วนระหว่างสิ่งที่นำเข้า (input) และผลผลิตที่ได้ออกมา (output) โดยผู้เสนอแนวความคิดนี้

ได้แก ่Peter M. Blau, George C. Homans, Richard M. Emerson, Emerson, Turner, Wilson 

 

ทฤษฎีว่าด้วยการชักจูงใจ การโน้มน้าวใจ  

ทฤษฎีที่ว่าด้วยการซักจูงใจ การโน้มน้าวใจ (Theory of persuasion) เป็นทฤษฎีหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มทฤษฎี

โครงสร้างในสมอง ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่าการที่จะชักจูงใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นเหมือนกันการกระตุ้น 
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บุคคลนั้น เพื่อให้เกิดการตอบสนองในสิ่งที่เราต้องการให้เป็น และในกระบวนการสื่อสารจะมีช่องว่างหรือ

ตัวกลางระหว่างการกระตุ้นและการตอบสนองซึ่งเรียกว่าพื้นเพเดิมของบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นตัวกลางที่สำคัญ

มากในการสื่อสาร ดังนั้นในการจูงใจบุคคลหรือจะสื่อสารสิ่งใดนั้น เราจะต้องศึกษาถึงพื้นเพเดิมของบุคคล

คนนั้นก่อน นั่นคือศึกษาถึงองค์ประกอบต่างๆ ของบุคคลๆ นั้น เช่น ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื ่อ ระดับ

การศึกษา ความแน่นแฟ่นของครอบครัว เป็นต้น ทฤษฎีนี้จะแบ่งคนออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

5.1 กลุ่มเชื่อ (Believer) เป็นกลุ่มที่ง่ายที่สุดในการจะทำการประชาสัมพันธ์ชักจูงให้ปฏิบัติ

ตามที่ผู้ทำการประชาสัมพันธ์ต้องการ เพราะเป็นกลุ่มที่ได้รับทัศนคติความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลต่างๆ เป็น

แนวทางเดียวกันกับผู ้ทำการประชาสัมพันธ์ จึงเชื ่อและเห็นด้วยในสิ ่งที ่ผ ู ้ทำการประชาสัมพันธ์ได้

ประชาสัมพันธ์ออกไป 

5.2 กลุ่มสงสัย (Skeptic) เป็นกลุ่มที่ได้รับข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ

สิ่งที่จะสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ทั้งในด้านบวกและด้านลบ คนกลุ่มนี้จึงเกิดความสงสัยในเรื่องนั้น เช่น                   

ในการสร้างเขื่อน จะมีข้อมูลว่ามีทั้งประโยชน์และโทษคือ เชื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าถือว่าเป็นผลดี แต่เขื่อนจะ

ทำลายสภาพแวดล้อมด้วยหรือไม่ ข้อสงสัยดังกล่าวจะทำให้คนกลุ่มนี้ตัดสินไม่ได้ว่าระหว่างประโยชน์และ

โทษนั ้นสิ ่งใดมีมากกว่ากัน เขาจึงยังไม่ตกลงใจเชื ่อว่าการสร้างเขื ่อนเป็นสิ ่งที่ด ี ดังนั ้น ในการทำ                              

การประชาสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้จึงต้องเริ่มพูดเรื่องที่กลุ่มเป้าหมายนี้สงสัยให้เขาหายสงสัยก่อน 

5.3 กลุ่มเฉื่อย (Apathetic) เป็นกลุ่มที่ไม่สนใจ ไม่โต้ตอบหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องที่ประชาสัมพันธ์เนื่องจากรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันตนเอง เช่น รู้สึกว่าการจะสร้างเขื่อนหรือไม่

สร้างเขื่อนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับตนเองเพราะเขื่อนสร้างที่ต่างจังหวัดแต่ตนเองอยู่กรุงเทพฯ ตนเองไม่ได้รับ

ผลประโยชน์หรือผลเสียอะไรจากการสรา้งเขื่อนนั้น ดังนั้นหลักในการทำการประชาสัมพันธก์ับคนกลุ่มเฉือ่ยนี้

จึงต้องพยายามดึงเรื่องให้ใกล้ตัว 

5.4 กลุ่มปรปักษ์ (Hostile) กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยากที่สุดในการทำการประชาสัมพันธ์ เพราะ

เป็นกลุ่มไม่เห็นด้วยสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารและพยายามต่อต้าน ในการทำการประชาสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้

จึงต้องทำให้เขาเกิดความปั่นป่วนในแง่ของความคิดหรือเกิดความไม่สมดุลเสียก่อนโดยอาจจะให้คนที่เขานับ

ถือเป็นผู้ชักจูง นั่นคือให้เขาเปลี่ยนจากกลุ่มปรปักษ์มาเป็นกลุ่มสงสัยก่อนและในช่วงที่เขาเกิดความปั่นป่วน

ทางความคิด สมองของมนุษย์ก็จะเริ่มเปิดรับข้อมูลต่างๆ เราจึงเริ่มให้การประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ โดยให้

ข้อมูลที่ดี เป็นประโยซน์ต่อการประชาสัมพันธน์ั้น จนเขากลายเป็นกลุ่มเชื่อ 

จะเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 กลุ่มจะเป็นกลุ่มที่ทำการประชาสัมพันธ์จากยากที่สุดถึงง่ายที่สุด                   

ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีวิธีการทำการประชาสัมพันธ์ที ่แตกต่งกันไปเพื่อให้เปลี ่ยนลักษณะมาเป็นกลุ ่มที ่ทำ                                        

การประชาสัมพันธ์ได้ ง่ายขึ ้น กลุ่มปรปักษ์ กลุ่มเฉื ่อย และกลุ่มสงสัย จะต้องมีการเปลี่ยนลักษณะมา

จนกระทั่งกลายเป็นกลุ่มเชื่อก่อนจึงจะถึงขั้นบอกวิธีการปฏิบัติ และในการเปลี่ยนลักษณะความคิดของทั้ง 3 

กลุ่มไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนลักษณะตามลำดับชั้น 

ในการประชาสัมพันธ์ทุกครั้งผู้ทำการประชาสัมพันธ์ควรจะเลือกกลุ่มที่ทำการประชาสัมพันธ์



 

20 

ได้ง่ายที่สุดก่อน คือ จากกลุ่มเชื่อก่อน เพราะเป็นกลุ่มที่ชักจูงได้ง่ายที่สุด เพื่อมาเป็นแนวร่วมและออกมา

แสดงความเคลื่อนไหว 

 

แนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร 

สื ่อหรือช่องทางในการถ่ายทอดและวิธีการในการติดต่อเพื ่อเป็นแนวทางอย่างได้ผลดีที ่สุด                 

สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในกระบวนการสื่อสาร คือ การที่จะสื่อความหมายอย่างไรเพือ่ให้ผูร้ับสารนั้นเข้าใจได้

อย่างถูกต้องว่าผู้ส่งหมายความว่าอะไรในข่าวสารนั้นมีนักวิซาการหลายท่านได้น้ำเสนอทฤษฎีการสื่อสาร                

ที่นำมาใช้เป็นหลักในการศึกษาถึงวิธีการส่งผ่านข้อมูลสารสนเทศการใช้สื่อและช่องทางการสื่อสาร ทฤษฎี                 

การสื่อสารเหล่านี้ได้นำมาใช้ในขอบข่ายของเทคโนโสยีการศึกษาตั้งแต่ทศวรรษ 980 เป็นต้นมา เพื่อเอื้อ

ประโยชน์สำหรับใช้เป็นแนวทางในสื่อสาร รวมถึงการเลือกใช้สื ่อเพื ่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน                    

การเรียนรู้ได้อย่างดี 

 

แนวคิดทางด้านการสื่อสาร (Theories about communication) 

การสื ่อสารมีบทบาทในการพัฒนาระบบสังคมและวัฒนธรรม (socio - culture systems) พัฒนา

ประเทศและโลก ซึ่งระบบสังคมและวัฒนธรรมของคนในแต่ละชาติเป็นสิ่งที่มีส่วนกำหนดพฤติกรรมของ

ประชาชนในประเทศนั้นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติด้วยหลักวิธีการนำเสนอ

เนื้อหาจากผู้ส่งไปยังผู้รับ เป็นกลไกทางสังคมที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน 

คือ นอกจากการพัฒนาทางด้านด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมแล้ว มนุษย์มีความต้องการพัฒนาในด้าน                   

การสื่อสารเพื่อให้เกิดความสะดวกในคุณประโยชน์การสื่อสารไม่แพ้กัน โดยมีการพัฒนาควบคู่กันไปเพื่อที่จะ

เอื้ออำนวยในด้านข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น มีความสัมพันธ์กับ

ความต้องการที่สอดคล้องกันในการพัฒนาการข้อระบบทางสังคม ด้วยเหตุนี้เองทฤษฎีการสื่อสารจึงมี

บทบาทในการพัฒนาระบบสังคมและวัฒนธรรม (socic - culture systems) พัฒนาประเทศและโลกอย่าง

หลีกเลี่ยงไมไ่ด้  

สังคมและวัฒนธรรมในแต่ละชาติย่อมมีความแตกต่างกัน การติดต่อสื่อสารของบุคคลต่างชาติต่าง

ภาษา จะต้องมีการศึกษาถึงกฎข้อบังคับทางศาสนาของแต่ละศาสนา หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัย

ในสหรัฐได้พัฒนาการศึกษานิเทศศาสตร์ที่เน้นสอนการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ (professional practice) ไปสู่

การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีแนวปรัชญาวิทยาศาสตร์โดยแรงผลักดันสู่วนหนึ่งจากอิทธิพลทางปัญญา 

(intellectual in(luence) ของนักวิชาการที่อพยพมาจากยุโรป อาทิ ลูอินและลาซาร์สเฟลด์ ทฤษฎีของการ

สื่อสารจึงเริ่มก่อตั้งขึ้น 

โดยค่อยๆ แยกจากทฤษฎีทางสังคมวิทยา จิตวิทยาและภาษา กลายมาเป็นศาสตร์ใหม่ในตัวของมัน

เองที่เรียกว่า การสื่อสารมวลชน (mass communication study) มุ่งวิจัยผลของสื่อมวลชนที่มีต่อการเมือง 

สังคมและวัฒนธรรม เราเรียกทฤษฎีแนวปรัชญาวิทยาศาสตร์ในระยะเริ่มแรกนี้ว่า ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน 
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(Mass Communication Theory) ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากผลงานของวิลเบอร์ ชรามม์ เมลวิน เดอเฟอร์ และ เดนิส 

แมคเควล แต่กลุ ่มทฤษฎีระบบ (SystemsTheories) ของวีเนอร์ แชนนอน และ วีเวอร์ (Wiener-Sannon-

Weaver) และในเชิงการสื ่อสารของมนุษย์ (Human Communication) ของเบอร์โล (Berlo) รวมทั ้งในเชิง                    

การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal communication) ของไฮเดอร์ นิวคอมบ์ เฟสติงเกอร์และออสกูด 

(Heider-Newcomb-Festiger-Os:-od) ส่งผลให้การศึกษาด้านสื ่อสารมวลชนขยายตัวออกไปครอบคลุม

อาณาบริเวณของการสื่อสาร (communication spheres) ที่กว้างขวางขึ้น 

ว ิชาการสื ่อสารมวลชนจึงได ้ปร ับปร ุงตนเองและขยายตัวจากความเป ็นเพียงน ิเทศศ ิลป์ 

(communication art) มาเป็นนิเทศศาสตร ์(Communication art and scienceหรือที่เรยีกสัน้ๆ ว่า communication 

arts) สมบูรณ์ในสองทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 ทฤษฎีของการสื่อสารมิได้จำกัดอยู่เฉพาะที่เกี่ยวกับ

สื่อมวลชนเท่านั้น แต่จะครอบคลุมการสื่อสารทุกประเภทและในทุกบริบท (context) นับตั้งแต่การสื่อสาร

ภายในบุคคล (intrapersonalcommunication) จนไปถึงการสื่อสารของโลก (global communication) สร้างเป็น

องค์ความรู ้ที ่อธิบายการสื ่อสารทั่วไป ในแง่ขององค์ประกอบ โครงสร้าง กระบวนการ บทบาทหน้าที่ 

จุดประสงค์purposes) ประสิทธิผล (effectiveness) ประสิทธิภาพ (eficiency) และค่าประสิทธิภาพ (cost-

efficiency) ทฤษฎีของการสื่อสารดังกล่าว อาจจำแนกแยกย่อยออกเป็นทฤษฎีต่างๆ ในการสื่อสาร (theories 

in communication) เมื่อองค์ความรู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสื่อสารประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น 

ทฤษฎีต่างๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล หรือในการสื่อสารมวลชน เป็นต้น  

การส ื ่อสารจ ัดได ้ว ่า เป ็นป ัจจ ัยท ี ่สำค ัญอ ีกป ัจจ ัยหน ึ ่ งในช ีว ิตประจำว ันของมน ุษย์  ใน                        

การเอื้ออำนวยหลักปัจจัยฟื้นฐาน 4 อย่าง อันได้แก่ อาหาร น้ำ เครื่องดื่มและที่อยู่อาศัย แม้การสื่อสารมิได้ 

มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความต้องการพื้นฐานทางกายโดยตรง แต่เป็นตัวสื่อกลางที่มีความจำเป็นใน

กระบวนการของวิถีชีวิตและสังคมที่ขาดไม่ได้ ยิ่งสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเพียงไร มีองค์ประกอบยิ่ง

มากเท่าไร การสื ่อสารก็ยิ ่งมีความสำคัญและต้องการมากขึ ้นเท่านั ้น สังคมที ่มีความหนาแน่นและ                             

มีความหลากหลายอย่างมากมายในปัจจุบัน ซึ่งมีการแข่งชันกันมากในเรื่องข้อมูลข่าวสาร ภายใต้ข้อจำกัดใน

ด้านเวลาอย่างเช่นในปัจจุบัน เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ดังกล่าว ระบบการสื่อสารที่ดีจึงมีความจำเป็นมากขึ้น โดย

สามารถจำแนกถึงความจำเป็นของการสื่อสารออกเป็น 6 ประการด้วยกัน คือ 

1. ความสำคัญต่องนในชีวิตประจำวัน 

2. ความสำคัญต่องานในสังคมสภาพแวดล้อมและผลกระทบต่างๆ 

3. ความสำคัญต่องานด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม 

4. ความสำคัญต่องานการเมืองการปกครอง 

5. ความสำคัญต่อความมั่นคงของซาติและระหว่างประเทศ 

6. งานความสำคัญต่อการสืบทอดศาสนาวัฒนธรรมและการอนุรักษ ์
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ทฤษฎีการสื่อสาร 

การสื่อสาร (Communication) คือกระบวนการของการถ่ายทอดสาร (Message) จากบุคคลหนึ่งซึ่ง

เรียกว่า ผู้ส่งสาร (Source) ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้รับสาร (Receiver) เป็นกระบวนการที่มีความ

เคลื่อนไหว และเป็นการกระทำอย่างตอ่เนื่องในการส่งและรบัสารระหว่างผูส่้งสารกบัผูร้ับสารโดยผ่านสื่อตา่ง 

ๆ (Channels) อย่างมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

องค์ประกอบการสื่อสาร 

  องค์ประกอบการสื่อสารตามหลักการทฤษฎีการสื่อสาร สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก ่

1. ผู้ส่งสาร (Source) คือผู้ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลสารไปยังผู้รับสารโดยผ่านช่องทางที่เรียกว่า

สื่อ ถ้าหากเป็นการสื่อสารทางเดียวผู้ส่งจะทำหน้าที่ส่งเพียงประการเดียวแต่ถ้าเป็นการสื่อสาร 2 ทาง ผู้ส่ง

สารจะเป็นผู้รับในบางครั้งด้วย ผู้ส่งสารจะต้องมีทักษะในการสื่อสาร มีเจตคติต่อตนเอง ต่อเรือ่งที่จะส่ง ต้อง

มีความรู้ในเนื้อหาที่จะส่งและอยู่ในระบบสังคมเดียวกับผู้รับก็จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

2. ข่าวสาร (Message) ในกระบวนการติดต่อสื่อสารก็มีความสำคัญข่าวสารที่ดีต้องแปล

เป็นรหัสเพื่อสะดวกในการส่งการรับและตีความเนื้อหาสารของสารและการจัดสารก็จะต้องทำให้การสื่อ

ความหมายง่ายขึ้น 

3. ช่องทางการสื่อสารหรือสื่อ (Channels) คือ ช่องทางเพื่อใช้ในการรับรู้ในประสาท

สัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส ตลอดจนตัวกลางที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเช่น สิ่งพิมพ์ กราฟิก สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะพาข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ตามเกณฑ์ต่างๆได้แก่เกณฑ์สื่อที่เป็นบุคคล เกณฑ์

การมีส่วนร่วมในสื่อของผู้รบัสารและเกณฑ์แหล่งกำเนิดสื่อ 

4. ผู้รับสาร (Receiver) คือผู้ที่เป็นเป้าหมายของผู้ส่งสาร การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพ 

ผู้รับสารจะต้องมีประสิทธภิาพในการรบัรู้ มีเจตคติที่ดีตอ่ข้อมูลข่าวสารต่อผู้ส่งสารและต่อตนเองในการเลือก

ที่จะรับสารอย่างไร เช่น ถ้าผู้รับสารต้องการรับสารตามที่ผู้ส่งสารกระทำอยู่ในขณะนั้นและผู้รับสารสามารถ

ทำความเข้าใจได้ในสารนั้น การสื่อสารก็กระทำสำเร็จโดยง่าย 

การสื่อสารจำแนกแบบใช้จำนวนของผู้ทำการสื่อสารเป็นเกณฑ์ สามารถ จำแนกได้

เป็น 5 ลักษณะ คือ 

1. การสื่อสารภายในตัวบุคคล (Interpersonal Communication) เป็นการสื่อสารของ

บุคคลคนเดียว โดยคนเดียวกันทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร ตัวอย่าง เช่น การร้องเพลง การพูดกับ

ตัวเอง การฟัง การเขียนจดหมาย 

2. การสื ่อสารระหว่างบุคคลและการสื ่อสารกลุ ่มเล็ก (Interpersonal and Small 

Group Communication) คือการสื่อสารที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาทำการสื่อสารลักษณะ

ตัวต่อตัว กล่าว คือ ทั้งฝ่ายผู้ส่งสารและผู้รับสารสสามารถที่จะแลกเปลี่ยนสารกันได้โดยตรง ในขณะที่อีกคน

ส่งสาร อีกคนทำหน้าที่รับสาร ดังนั้นการสื่อสารระหว่างบุคคลจึงเกิดได้ทั้ง 2 กรณี ตัวอย่าง เช่น การพูดคุย

กันระหว่างคน 2 คน การเขียนจดหมายถึงกันและการโทรศัพท์ถึงกันเป็นต้นและกรณีของกลุ่มย่อยที่มีคน
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มากกว่า 2 คนมารวมกันในลักษณะการติดต่อแลกเปลี่ยนสารกันโดยตรง เช่น การเรียนหนังสือในชั้นเรียน 

การประชุมกลุ่ม เป็นต้น 

3. การสื่อสารกลุ่มใหญ่ (Large Group Communication) เป็นการสื่อสารในคนจำนวน

มากซึ่งอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เช่น การอภิปรายในที่ประชุม การหาเสียงในการเลือกตั้งและ

การปราศรัยในวาระต่างๆ เป็นต้น 

4. การสื ่อสารในองค์กร (Organizational Communication) เป็นการสื ่อสารระหว่าง

สมาชิกองค์กรต่างๆ หรือของหน่วยงาน ประกอบด้วนผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา การสื่อสารระหว่าง

ผู้ร่วมงานระดับเดียวกันทุกระดับ ทุกหน่วยงาน โดยมีความสัมพันธ์ซึ ่งกันและกันภายใต้สภาพแวดล้อม 

บรรยากาศขององค์กรที ่สามารถเปลี ่ยนไปตามกาลเทศะและตัวบุคคลตลอดจนสาระเรื ่องราวและ

วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 

5. การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) เป็นการสื่อสารข้อมูลอย่างเดียวกัน จาก

องค์กรหรือสถาบันสื่อสารมวลชนไปยังคนจำนวนมากที่อยู่ในที่ต่างกันและผู้รับสารจะมีคุณลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน เป็นการส่งข่าวสารให้กับคนจำนวนมากที่มีความแตกต่างกัน อยู่ในถิ่นต่าง ๆ 

กันได้อย่างทั ่วถึงในเวลาอันรวดเร็วมีประสิทธิภาพและมีสมรรถภาพ สื ่อประเภทนี้ เช่น หนังสือพิมพ์ 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น 

การสื่อสารของมนุษย์ สามารถแบ่งได้โดยใช้เกณฑ์ 5 ประการ คือ 

1. การจำแนกประเภทโดยใช้จำนวนผู้ทำการสื่อสาร 

ก. การสื่อสารภายในบุคคล 

ข. การสื่อสารระหว่างบุคคล 

ค. การสื่อสารกลุ่มใหญ่ Large Group Com 

ง. การสื่อสารในองค์การ 

จ. การสื่อสารมวลชน Mass Com 

2. การจำแนกประเภทโดยใช้ภาษา 

ก. การสื่อสารเชิงวัจจนะภาษา (Verbal Communication) 

ข. การสื่อสารเชิงอวัจจนะภาษา (Nonverbal Communication) 

3. การจำแนกประเภทโดยใช้การเห็นหน้า 

ก. การสื่อสารแบบเห็นหน้ากัน 

ข. การสื่อสารแบบไม่เห็นหน้ากัน 

4. การจำแนกประเภทโดยใช้ความแตกต่างระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร 

ก. การสื่อสารระหว่างเชื้อชาติ 

ข. การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

ค. การสื่อสารระหว่างประเทศ 
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5. การจำแนกประเภทโดยใช้ลักษณะทางวิชาการ 

ก. ระบบข่าวสาร 

ข. การสื่อสารระหว่างบุคคล 

ค. การสื่อสารมวลชน 

ง. การสื่อสารในองค์การ 

จ. การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

ฉ. การสื่อสารการเมือง 

ช. การสื่อสารการสอน 

ช. การสื่อสารสาธารณสุข 

ทฤษฎีต่างๆ ของการสื่อสาร 

  การสื่อสารแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ แบบที่มีการไหลของสารทางเดียว (One 

way Communication) และแบบที่มีการไหลของสารในลักษณะสองทาง (TwoWays Communication) ซึ่งให้

ความสำคัญกับปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) คำอธิบายแบบง่ายๆ ในรูปแบบของการเขียนความจริงหรือ

ข้อเท็จจริงที่ต้องการอธิบายสิ่งต่างๆ ในการกำหนดทฤษฎีด้วยกระบวนการสื่อสารที่ยุ่งยากและซับซ้อน จึงมี

ผู้ที่คิดค้นแบบจำลองแต่ละแนวคิดแตกต่างกันตามความสนใจของแต่ละคน ทฤษฎีต่างๆ ได้แก่ 

1. ทฤษฎี SMCR ของ เบอร์โล ได้พัฒนาทฤษฎีที่ผู้ส่งจะส่งสาร การแปลความหมายผู้รับ 

และการโต้ตอบกับสารนั้น ทฤษฎี SMCR ประกอบด้วย ผู้ส่ง (source) ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความชำนาญใน                         

การสื่อสารโดยมีความสามารถในการเข้ารหัส (Encode) เนื้อหาข่าวสาร มีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับเพื่อผลใน                       

การสื่อสารมีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะส่งและควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของ

ข้อมูลนั้นให้เหมาะสมและง่ายต่อระดับความรู้ของผู้รับตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้อง

กับผู้รับด้วยกระบวนการสื่อสารของ เดวิด เคเบอร์โล (Davic K. Berlo) ที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการศกึษาใน

ครั้งนี้สามารถอธิบายส่วนประกอบของกระบวนการสื่อสารได้ดังรายละเอียด คือ 

1.1 การส่งสารเริ่มตั้งแต่ผู้ส่งสาร คือบุคคลที่ต้องการส่งสารไปยังผู้อื ่น โดยใน              

การส่งสารนั้นผู้ส่งสารทำการแปลสารให้อยู่ให้อยู่ในลักษณะที่มนุษย์ร่วมกันสร้างขึ้นและเกิดความเข้าใจ

ร่วมกัน เช่น ภาษาและอากัปกริยาต่างๆ ดังนั้นในกระบวนการสื่อสารนั้น ผู้ส่งสารจึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วน

สำคัญที่ทำให้กระบวนการสื่อสารนั้นเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ ผู้ส่งสารจึงมีหน้าที่และบทบาทสำคัญได้แก ่

ก. ผ ู ้ส ่ง (source) ต้องเป ็นผ ู ้ท ี ่ม ีท ักษะความชำนาญในการสื ่อสาร                                 

โดยมีความสามารถในการเข้ารหัส (encode) เนื้อหาข่าวสาร มีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับ เพื่อผลในการสื่อสารมี

ความรู้อย่างดีเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะส่งและควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูลนั้นให้ให้

เหมาะสมและง่ายต่อระดับความรู้ของผู้รับ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผู้รับ

ด้วย ผู ้ส่งสารนั ้นสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามหลักเกณฑ์ที ่ในการแบ่ง เช่น การแบ่งโดยใช้

หลักเกณฑ์ของการสื่อสาร คือผู้ส่งสารในการสื่อสารระหว่างบุคคล ผู้ส่งสารในการสื่อสารแบบสื่อมวลชน
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และการแบ่งประเภทการสื่อสารโดยใช้หลักเกณฑ์ตามหน้าที่ในการสื่อสาร เช่น ผู้ส่งสารที่มีหน้าที่ในการให้

ความรู้ ผู้ส่งสารมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารหรือมีหน้าที่ในการให้ความบันเทิง เป็นต้น 

ข. ข้อมูลข่าวสาร (message) เกี่ยวข้องด้านเนื้อหาสัญลักษณ์และวิธีการ

ส่งข่าวสาร ซึ ่งข่าวสารประกอบไปด้วยเรื ่องราวอันมีความหมายและแสดงออกต่างๆ โดยภาษาหรือ

สัญลักษณ์ใดๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ สารเกิดจากความคิดต่างๆ ของผู้ส่งสารและมีความต้องการที่

จะส่งหรือแสดงความคิดออกไปสู่ผู้รับสาร การส่งสารจึงเป็นการที่ผู้ส่งสารแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายๆ อย่างเพื่อแทนความคิดต่างๆ ด้วยคำพูด การเขียนการวาดและการแสดงอาการใดๆ ความสำคัญ

ของสาร คือการทำหน้าที่เป็นสิ่งเร้าให้ผู้รับสารเกิดการรบัรู้ความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนองสารนั้น 

ค. ช่องทางในการส่ง (channel) หมายถึง การที่จะส่งข่าวสารโดยการให้

ผู ้รับได้รับข่าวสารข้อมูลโดยผ่านประสาทสัมผัสทั ้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ ่ง คือการได้ยิน การดู                    

การสัมผัส การลิ้มรส หรือการได้กลิ่น เป็นสื่อหรือตัวกลางที่นำพาข่าวสารไปยังผู้รับโดยทั่วไปสารที่ถ่ายทอด

ไปยังผู้รับ มีทั้งแบบที่อยู่ต่อหน้าและการสื่อสารไปยังกลุ่มคนที่อยู่ห่างไกลกันหรือเป็นกลุ่มใหญ่ จึงมีความ

จำเป็นต้องมีการใช้สื่อที่จะนำพาข่าวสารไปยังผู้รับที่ให้เหมาะสมต่อผู้รับแต่โดยสำคัญแล้ว การแบ่งประเภท

ของช่องทางของสารหรือสื่อในกระบวนการสื่อสารมีความสำคัญน้อยกว่าการพยามเสนอให้ได้ทราบถึงยัง

ผู้รับสารให้มีข้อมูลที่ได้รับครบมากที่สุด เพราะการแบ่งสื่อไม่ขึ้นอยู่กับการใช้หลักเกณฑ์อะไร บางสื่อใช้เพียง

อย่างเดียว บางครั้งอาจใช้หลายๆ สื่อก็ได้ 

ง. ผู้รับ (receiver) คือ องค์ประกอบสำคัญในกระบวนการสื่อสาร เพราะ    

การสื่อสารใดๆ ก็ตาม อาจไม่ประสบความสำเร็จ หรืออาจจะสำเร็จไม่เต็มถ้าหากผู้รับสารไม่เข้าใจบทบาท

หน้าที่ในบทบาทของตนที่มีต่อการติดต่อสื่อสารนั้น บทบาทหน้าที่ของผู้รับสารในกระบวนการสื่อสารมีอยู่ 2 

ประการ คือการรับรู้ความหมายตามเรื่องราวของผู้ส่งสารผ่านสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงตนและการแสดง

ปฏิกิริยาตอบสนองต่อผู้ส่งสารหรือข่าวสารนั้น การแบ่งจำแนกประเภทของผู้รับสารก็เช่นกัน สามารถแบ่งได้

หลายรูปแบบด้วยเช่นกัน เช่นการแบ่งตามลักษณะการสื่อสารเช่น กลุ่มระหว่างผู้รับสารระหว่างบุคคล ผู้รับ

สารแบบการสื่อสารกลุ่ม หรือผู้รับสารที่เป็นระบบสือ่สารมวลชน เป็นต้น 

1.2 ปัจจัยที ่สำคัญต่อขีดความสามารถของผู ้ส่งและรับ จะทำการสื ่อสาร

ความหมายนั้นได้ผลสำเรจ็หรือไม่เพียงใด ตามลักษณะของทฤษฎี SMCR นี้ ประกอบด้วย 

ก. ทักษะในการสื่อสาร (communication skills) หมายถึง ทักษะซึ่งทั้งผู้

ส่งและผู้รับควรจะมีความชำนาญในการส่งและการรับการเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันได้อย่างถูกต้อง เช่น ผู้ส่ง

ต้องมีความสามารถในการเข้ารหัสสาร มีการพูดโดยการใช้ภาษาพูดที่ถูกต้อง ใช้คำพูดที่ชัดเจนฟังง่าย มี               

การแสดงสีหน้าหรือท่าทางที่เข้ากับการพูด ท่วงทำนองลีลาในการพูดเป็นจังหวะน่าฟัง หรือการเขียนด้วย

ถ้อยคำสำนวนที่ถูกต้องสละสลวยน่าอ่าน เหล่านี้เป็นต้น ส่วนผู้รับต้องมีความสามารถในการถอดรหัสและมี

ทักษะที่ให้เหมือนกันกับผู้ส่งโดยมีทักษะการฟังที่ดีฟังภาษาที่ผู้ส่งพูดมารู้เรื่อง หรือสามารถอ่านข้อความทีส่่ง

มานั้นได้ 
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ข. ท ัศนคติ (attitudes) เป ็นท ัศนคติของผ ู ้ส ่งและผ ู ้ร ับซ ึ ่งม ีผลต่อ                        

การสื่อสาร ถ้าผู้ส่งและผู้รับ มีทัศนคติที่ดีต่อกันจะทำให้การสื่อสารได้ผลดี ทั้งนี้เพราะทัศนคติย่อมเกี่ยวโยง

ไปถึงการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับด้วย เช่น ถ้าผู้ฟังมีความนิยมชมชอมในตัวผู้พูดก็มักจะมี

ความเห็นคล้อยตามไปได้ง่าย แต่ในทางตรงข้าม ถ้าผู้ฟังมีทัศนคติไมด่ีต่อผู้พูดก็จะฟังแล้วไม่เห็นชอบด้วยและ

มีความเห็นขัดแย้งในสิง่ทีพู่ดมานั้น หรือถ้าทั้งสองฝ่ายมีทศันคตไิมด่ีตอ่กันทว่งทำนองหรือนำเสียงในการพูดก็

อาจจะห้วนห้าวไม่น่าฟัง แต่ถ้ามีทัศนคติที่ดีต่อกันแล้วมักจะพูดกันด้วยความไพเราะอ่านหวานน่าฟัง เหล่านี้

เป็นต้น 

ค. ระดับความรู้ (knowledge levels) ถ้าผู้ส่งและผู้รับมีระดับความรู้เท่า

เทียมกันก็จะทำให้การสื่อสารนั้นลุล่วงไปด้วยดี แต่ถ้าหากความรู้ของผู้ส่งและผู้รับมีระดับที่แตกต่างกันย่อม

จะต้องมีการปรับปรุงความยากง่ายของข้อมูลที่จะส่ง ความยากง่ายของภาษาและถ้อยคำสำนวนที่ใช้ เช่น 

ไม่ใช่คำศัพท์ทางวิชาการ ภาษาต่างประเทศ หรือถ้อยคำยาวๆ สำนวนสลับซับซ้อน ทั้งนี้พื่อใหส้ะดวกและงา่ย

ต่อความเข้าใจ ตัวอย่างเช่น การที่หมอรักษาคนไข้แล้วพูดแต่คำศัพท์การแพทย์เกี่ยวกับโรคต่างๆ ย่อมทำให้

คนไข้ไม่เข้าใจว่าตนเองเป็นโรคอะไรแน่หรือพัฒนาการจากส่วนกลางออกไปพัฒนาหมู่บ้านต่างๆ ในชนบท

เพื่อให้คำแนะนำทางด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์แก่ชาวบ้าน ถ้าพูดแต่ศัพท์ทางวิชาการโดยไม่อธิบายด้าย

ถ้อยคำภาษาง่าย ๆหรือไม่ใช้ภาษาท้องถิ่นก็จะทำให้ชาวบ้านไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดได้ หรือในกรณีของการใช้

ภาษามือของผู้พิการทางโสต ถ้าผู้รับไม่เคยได้เรยีนภาษามือมาก่อนทำใหไ้มเ่ข้าใจและไม่สามารถสื่อสารกนัได้

เป็นต้น 

ง. ระบบสังคมและวัฒนธรรม (socio-culture systems) ระบบสังคม

และวัฒนธรรมในแต่ละชาติเป็นสิ่งที่มีส่วนกำหนดพฤติกรรมของประชาชนในประเทศนั้นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องไปถึง

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติ สังคมและวัฒนธรรมในแต่ละชาติย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น การให้

ความเคารพต่อผู้อาวุโส หรือวัฒนธรรมการกินอยู่ ดังนั้นในการติดต่อสื่อสารของบุคคลต่างชาติต่างภาษา 

จะต้องมีการศึกษาถึงกฎข้อบังดับทางศาสนาของแตล่ะศาสนาด้วย 

2. การสื่อสารของ ลาสเวลล์ (Harold D. Lasswel) ฮาโรล ดีลาสเวลส์ (Harold 

D. Lasswell) เป็นนักรัฐศาสตร์ สนใจศึกษาการสื่อสารจากการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) ได้ทำการวิจัย

ในเรื่องการสื่อสารมวลซนไว้ในปี พ.ศ. 2491 และได้คิดสูตรการสื่อสารที่ถึงพร้อมด้วยกระบวนการสื่อสารที่

สอดคล้องกัน โดยในการสื่อสารนั้นจะต้องตอบคำถามต่อไปนี้ให้ได้ คือ สูตรการสื่อสารของลาสเวลล์เป็นที่

รู้จักกันอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปโดยสามารถนำมาเขียนเป็นรูปแบบจำลองและเปรียบเทียบ

กับองค์ประกอบของการสื่อสารในการที่จะจัดให้การเรียนการสอนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพดีนั้น เรา

สามารถนำสูตรของ ลาสเวลล์ มาใช้ได้เช่นเดียวกับการสื่อสารธรรมดา คือ 

2.1 ใคร (Who) เป็นผู้ส่งหรือทำการสื่อสาร เช่น ในการอ่านข่าวผู้อ่านข่าว

เป็นผู้ส่งข่าสารไปยังผู้ฟังทางบ้าน ในสถานการณ์ในห้องเรียนธรรมดาก็เช่นเดียวกันย่อมเป็นการพูดระหว่าง
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ผู้สอนกับผู้เรียน หรือการที่ผู้เรียนกลายเป็นผู้ส่งโดยการตอบสนองกลับไปยังผู้สอน แต่ถ้าเป็นการสอนโดยใช้

ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ ตัวผู้ส่งก็ คือภาพยนตร์หรือโทรทัศน์นั้น 

2.2 กล่าวอะไร ด ้วยว ัตถ ุประสงค ์อะไร (Says what, with what 

purpose) เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับเนื้อหาข่าวสารที่ส่งไป ผู้ส่งจะส่งเนื้อหาอะไรโดยจะเป็นข่าวสารธรรมดาเพื่อให้

ผู้รับทราบความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละวัน หรือเป็นการให้ความรู้โดยที่ผู้สอนจะต้องทราบ

ว่าจะสอนเรื่องอะไร ทำไมจึงจะสอนเรื่องนั้น สอนเพื่อวัตถุประสงค์อะไร และคาดว่าจะได้รับการตอบสนอง

จากผู้เรียนอย่างไรบ้าง โดยใช้วิธีการและช่องทางใด (By what means,in what channel) ผู้ส่งทำการส่ง

ข่าวสารโดยการพูด การแสดงกริยาท่าทาง ใช้ภาพ หรืออาจจะใช้อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า เช่น ไมโครโฟน หรือ

เครื่องเล่นวีซีดี เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาข่าวสารให้ผู้รับได้โดยสะดวก ถ้าเป็นในการเรียนการสอน ผู้สอนอาจจะ

สอนโดยการบรรยายหรือใช้สื่อสารสอนต่างๆเพื่อช่วยในการส่งเนื้อหาบทเรียนไปให้ผู้เรียนรับและเข้าใจได้

อย่างถูกต้อง ทำให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น 

2.3 ผ่านช่องทาง (In which channel) เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับช่อง

ทางการสื่อสาร โดยดูถึงความสามารถหรือประสิทธิภาพของสื่อแต่ละชนิดประเภทว่า สื่อนั้นมีอิทธิพล

อย่างไรต่อผู้รับสาร หรือดูความให้เหมาะสมของสื่อในการสื่อสารว่ามีการใช้สื่อต่างๆอย่างให้เหมาะสม

หรือไม่ ซึ่งการศึกษาเรื่องนี้เรียกว่า การวิเคราะห์สื่อที่ใช้ (Media Analysis) 

2.4 ส่งไปยังใคร ในสถานการณ์อะไร (To whom, in what situation)  

ผู้ส่งจะส่งข่าวสารไปยังผู้รับเป็นใครบ้าง เนื่องในโอกาสอะไร เช่น การอ่านข่าวเพื่อให้ผู้ฟังทางบ้านทราบถึง

เหตุการณ์ ประจำวัน หรือแสดงการทำกับข้าวให้กลุ่มแม่บ้านชม ผู้ส่งย่อมต้องทราบว่าผู้รับเป็นกลุ่มใดบ้าง

เพื่อสามารถเลือกสรรเนื้อหาและวิธีการส่งให้ให้เหมาะสมกับผู้รับ การเรียนการสอนก็เช่นเดียวกัน การสอน 

ผู้เรียนอายุ 8 ปี กับอายุ 5 ปีต้องมีวิธีการสอนและการใช้สื ่อการสอนต่างกัน ผู้สอนต้องทราบถึงระดับ

สติปัญญาความสามารถและภูมิหลังของผู้เรียนแต่ละคนว่ามีการเรียน เช่น มีสื่อการสอนอะไรที่จะนำมาใช้

สอนได้บ้าง สภาพแวดล้อมห้องเรียนที่จะสอนเป็นอย่างไร 

2.5 ได ้ผลอย ่ า ง ไร ในป ัจจ ุบ ันและอนาคต (With what effect, 

immediate and long term) การส่งข่าวสารนั้นเพื่อให้ผู้รับฟังผ่านไปเฉยๆ หรือจดจำด้วยซึ่งต้องอาศัย

เทคนิควิธีการที่แตกต่างกันและเช่นเดียวกันกับในการเรียนการสอนที่จะได้ผลนั้น ผู้สอนจะต้องตระหนักอยู่

เสมอว่าเมื่อสอนแล้ว ผู้เรียนจะไดร้ับความรูเ้กดิการเรยีนรูม้ากน้อยเทา่ใดและสามารถจดจำความรูท้ี่ได้รบันั้น

ได้นานเพียงใด โดยที่ผู้เรียนอาจได้รับความรู้เพียงบางส่วน หรือไม่เข้าใจเลยก็ได้ การวัดผลของการถ่ายทอด

ความรู ้น ั ้นอาจทำได้ยากเพราะบางครั ้งผู ้เร ียนอาจจะไม่แสดงการตอบสนองออกมา และบางครั ้ง                            

การตอบสนองนั้นก็อาจจะวัดผลไม่ได้เช่นกัน 

3. การสื ่อสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของ แชนนันและวีเวอร์ ได้คิดทฤษฎี                     

การสื่อสารทางเดียวเชิงเส้นตรง การสื่อสารเริ่มด้วยผู้ส่งซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลทำหน้าที่ส่งเนื้อหาข่าวสารเพื่อ

ส่งไปยังผู้รับ โดยผ่านทางเครื่องส่งหรือตัวถ่ายทอดในลักษณะของสัญญาณที่ถูกส่งไปในช่องทางต่างๆ กัน
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แล้วแต่สักษณะของการส่งสัญญาณแต่ละประเภท เมื่อทางฝ่ายผู้ได้รับสัญญาณแล้วสัญญาณที่ได้รับจะถูก

ปรับให้ให้เหมาะสมกับเครื่องรับหรือการรับเพื่อทำการแปลสัญญาณให้เป็นเนื้อหาข่าวสารนั้นอีกครั้งหนึ่งให้

ตรงกับที่ผู้ส่งส่งมาก ในขึ้นนี้เนื้อหาที่รับจะไปถึงจุดหมายปลายทางคือผู้รับตามที่ต้องการ แต่ในบางครั้ง

สัญญาณที่ส่งไปอาจถูกรบกวนหรืออาจมีบางสิ่งบางอย่างมาขัดขวางสัญญาณนั้น ทำให้สัญญาณที่ส่งไปกับ

สัญญาณที่ได้รับมีความแตกต่างกันเป็นเหตุให้เนื้อหาข่าวสารที่ส่งจากแหล่งข้อมูลไปยังจุดหมายปลายทาง

อาจผิดเพี้ยนไปนับเป็นความล้มเหลวของการสื่อสารเนื่องจากที่ส่งไปกับข้อมูลที่ได้รับไม่ตรงกัน วันจะทำให้

เกิดการแปลความหมายผิดหรือความเข้าใจผิดในการสื่อสารกันได้ 

จากทฤษฎีการสื่อสารนี้พิจารณาได้ว่า แชนนันและวีเวอร์ สนใจว่าเมื่อมีการสื่อสารกัน

จะมีอะไรเกิดขึ้นกับข้อมูลข่าวสารที่ส่งไปนั้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งโดยผ่านอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า หรือการส่งโดย

ใช้สัญญาณต่างๆ เช่น เมื่อมีการเปิดเพลงออกอากาศทางสถานีวิทยุ เสียงเพลงนั้นจะถูกแปลงเป็นสัญญาณ

และส่งด้วยการกล้ำสัญญาณ (modulation) จากสถานีวิทยุไปยังเครื ่องรับวิทยุ โดยเครื ่องรับจะแปลง

สัญญาณคลื่นนั้นเป็นเพลงให้ผู้รับได้ยิน ในขณะที่สัญญาณถูกส่งไปจะมีสิ่งต่างๆ, สิ่งรบกวน Noise source 

เช่น ในการส่งวิทยุระบบ AM สัญญาณจะถูกรับกวนโดยไฟฟ้าในบรรยากาศ หรือในขณะที่ฉายวีดีทัศน์                   

การรับภาพและเสียงของผู้เรียนถูกระกวนโดยสิ่งรบกวนหลายอย่าง เช่น แสงที่ตกลงบนจอโทรทัศน์และ

เสียงพูดคุยจากภายนอก เป็นต้น จึงสรุปได้ว่า สิ่งรบกวน คือ สิ่งที่ทำให้สัญญาณเสียไปภายหลังไปภายหลังที่

ถูกส่งจากผู้ส่งและก่อนที่จะถึงผู้รับทำให้สัญญาณที่ส่งไปกับสัญญาณที่ได้รับมีลักษณะแตกต่างกันและอาจ

กล่าวได้ว่าเป็นอุปสรรคของการสื่อสารเนื่องจากทำให้การสื่อสารไม่ได้ผลเต็มที่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น 

4. การสื่อสารเชิงวงกลมของ ออสกูด และ ชแรมม์ (Charles E. Osgood and 

Wibur L. Schramm) ตามปกติแล้วในการสื่อสารระหว่างบุคคลและแบบกลุ่มบุคคลนั้น ผู้ส่งและผู้รับจะมี

การเปลี่ยนบทบาท กันไปมาในลักษณะการสื่อสารสองทาง โดยเมื่อผู้ส่งได้ส่งข้อมูลข่าวสารไปแล้ว ทางฝ่าย

ผู้รับทำการแปลความหมายข้อมูลที่รับมาและจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับกลับเป็นผู้ส่งเดิมเพื่อตอบสนองต่อ 

สิ่งที่รับมา ในขณะเดียวกันผู้ส่งเดิมจะเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้รับเพื่อรับข้อมูลที่ส่งกลับมาและทำการแปล

ความหมายสิ่งนั้น ถ้ามีข้อมูลที่จะต้องส่งตอบกลับไปก็จะเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ส่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อส่ง ข้อมูล

กลับไปยังผู้รับเดิม การสื่อสารในลักษณะที่ ทั้งผู้ส่งและผู้รับจะวนเวียนเปลี่ยนบทบาทกันไปมาในลักษณะเชิง

วงกลมด้วยลักษณะดังกล่าวทำให้ ออสกูด(Charles E. Osgood) และ ชแรมม์ (Wibur L. Schramm) ได้สร้าง

แบบจำลองการสื่อสารเชิงวงกลมขึ้น โดยเน้นถึงไม่เพียงแต่องค์ประกอบของการสื่อสารเท่านั้น แต่รวมถึง

พฤติกรรมของทั้งผู้ส่งและผู้รับด้วยโดยที่แบบจำลองการสื่อสารเชิงวงกลมนี้จะมีลักษณะของการสื่อสาร์สอง

ทางซึ่งตรงกันข้างอย่างเห็นได้ขัดกับการสื่อสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของ แชนนันและวีเวอร์ ข้อแตกต่างอีก

ประการคือในขณะที่ความสนใจของ แชนนันและวีเวอร์ อยู่ที่ช่องทางการติดต่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับ แต่

ออสกูดและชแรมม์ ได้มุ ่งพิจารณาและเฉพาะพฤติกรรมของผู ้ส่งและผู ้รับซึ ่งเป็นผู ้ที ่มีสู ่วนสำคัญใน

กระบวนการสื่อสาร 
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ขอบข่ายประสบการณ์ในทฤษฎีการสื่อสารของ ชแรมม์ ได้นำทฤษฎีการสื่อสารทาง

เดียวเชิงเส้นตรงของแชนนันและวีเวอร์ มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการอธิบายการสื่อสารที่เกิดขึ้นในการเรียน  

การสอน โดยเน้นถึงวัตถุประสงค์ของการสอน การสื่อสารจะเกิดขึ้นได้อย่างดีมีประสิทธิภาพเฉพาะในส่วนที่               

ผู้ส่งและผู้รับทั้งสองฝ่ายต่างมีวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อ ความรู้ฯลฯ ที่สอดคล้องกล้ายคลึงและมี

ประสบการณร์่วมกัน จึงจะทำให้สามารถเข้าใจความหมายที่สื่อกันนัน้ได้ ทั้งนี้เพราะผู้ส่งสามารถเข้ารหสัและ

ผู้รับสามารถถอดรหสัเนื้อหาข่าวสารในขอบข่าวประสบการณที์่แตล่ะคนมีอยู่ เช่น ถ้าไม่เคยเรยีนภาษารสัเซีย 

เราคงไม่สามารถพูดหรือแปลความหมายของภาษารัสเซียได้ ดังนี้เป็นต้น ถ้าส่วนของประสบการณ์ของทั้ง                

ผู้ส่งและผู้รับซ้อนกันเป็นวงกว้างมากเท่าใด จะทำให้การสื่อสารนั้นเป็นไปได้โดยสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น

เพราะต่างฝ่ายจะเข้าใจสิ่งที่กล่าวถึงนั้นได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อใดที่วงของขอบข่ายประสบการณ์ซ้อนกันน้อย

มากหรือไม่ซ้อนกันเลย แสดงว่าทั้งผู้ส่งและผู้รับแทบจะไม่มีประสบการณ์ร่วมกันเลย การสื่อสารนั้นจะทำได้

ยากลำบากหรือแทบจะสื่อสารกันไม่ได้อย่างสิ้นเชิง ซึ่งสามารถทราบได้จากผลป้อนกลับที่ผู้ส่งกลับไปยังผู้ส่ง

นั้นเอง 

 สรุปแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารได้ว่า เป็นหลักวิธีการนำเสนอเนื้อหาจากผู้ส่งไปยังผู้รับ 

เป็นกลไกทางสังคมที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ทำให้มนุษย์เข้าใจกัน

ระหว่างบุคคลหรือกลุ ่มบุคคล ในการส่งสารรับสารติดต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือการกระทำ                       

การแสดงออกหรือการแฝงความรู้สึกอยู่ข้างในหรือการใช้ท่าทางภาษาคำพูดต่างๆ ใช้เป็นเครื่องมือเชื่อมต่อ

ในการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม มนุษย์มีความต้องการพัฒนาในด้านการสื่อสารเพื่อให้

เกิดความสะดวกในคุณประโยชน์การเอื้ออำนวยในด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้อย่างรวดเร็วขึ้น

และสัมพันธ์กับความต้องการที่สอดคล้องกันในการพัฒนาการข้อระบบทางสังคม 

การสื่อสาร (Communication) คือ กระบวนการของการถ่ายทอดสาร (Message) จากบุคคล

หนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้ส่งสาร (Source) ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้รับสาร โดยผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งตามหลัก

ทฤษฎีในข้างต้นที่มีความเกี่ยวข้องในด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์สามารถสรุปได้โดยย่อๆ ได้ว่า 

เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สัญลักษณ์ สัญญาณ หรือ

พฤติกรรมทีเ่ข้าใจกนั มีการไหลของสารสองแบบ คือ การไหลทางเดียว (One way Communication) และแบบ

ที่มีการไหลของสารในลักษณะสองทาง ( Two Ways Communication) ใช้หลัก S = ผู้ส่งสาร M = ตัวข้อมูล

ข่าวสาร C = ช่องทางในการใช่สื ่อสารและ R = ผู้รับหรือแปลข้อมูลข่าวสารที่ส่งมา การวัดผลของการ

ถ่ายทอดความรู้นั้นว่าได้ผลอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต การรบัส่งสารที่ถูกรบกวนมีสิ่งรบกวนเป็นอุปสรรค

ของ การสื่อสารทำให้การสื่อสารไม่ได้ผลเต็มที่ และความสำคัญของการสื่อความหมาย การรับรู้และการ

แปลความหมายของสัญลักษณ์ เป็นการสื่อสารที่เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนที่สอดคล้องกล้ายคลึง

และมีประสบการณ์ร่วมกัน เป็นต้น 

การสื่อสารในประชาสัมพันธ์ได้ให้ประโยชน์หลายประการทั้งต่อองค์กรและหน่วยงาน เป็น

ส่วนที่ช่วยส่งผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของการดำเนินกิจการองค์กรหรือสถาบันด้วย เป็นการช่วยสร้าง
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และทำความเข้าใจซื่งกันและกันระหว่างองค์กรและกลุ่มเป้าหมายให้แต่ละฝ่ายได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 

ความต้องการ ความสนใจ และทัศนคติต่อเรือ่งราวต่างๆ ที่ต้องเกี่ยวข้องโดยการใช้สื่อและเครื่องมือตลอดถึง

หลักวิธีการดำเนินการขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง 
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ขั้นตอนการเผยแพร่ภาพผ่านช่องทางต่างๆ  

 

1. ขั้นตอนการเผยแพร่ภาพผ่าน Website คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1.1 เปิด Google Chrome พิมพ์ https://econ.swu.ac.th และทำการ Login เพื่อเข้า ใช้งานระบบ  
 

 

 

 

1.2 กรอกข้อมูล Username และ Password แล้วคลิก Login 
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1.3 คลิกที่แถบเมนู “ECON-SWU” จากนั้นเลือก “หน้าควบคุม” 

 

 
 

1.4 คลิก “เรื่อง” จากนั้น คลิก “เขียนเรื่องใหม่” 
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1.5 เพิ่มชื่อเรื่อง ในช่อง “ใส่ชื่อ” จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “Edit with KingComposer”  

 

 
 

 

1.6 คลิกที่ปุ่มสีฟ้า “Sections/Templates Library”  
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1.7 เลือก “Post”  
 

 
 

 

1.8 ทำการ “CLONE” โดยคลิกที่ปุ่มสีเขียว   
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1.9 ใส่เนื ้อหาในช่อง “Text Block” และคลิกที ่ปุ ่มสีเขียว “Edit this element” เพิ ่มทำการใส่

รูปภาพ   
 

 
 

 

1.10 จากนั้นจะขึ้นหน้าต่าง “Image Gallery Settings” ขึ้นมา คลิกที่ปุ่ม “Browse Images”  
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1.11 จะขึ้นหน้าต่าง “Choose Images” คลิกแถบเมนู “Upload files” และคลิกปุ่ม “เลือกหลาย

ไฟล์” 
 

 

 
 

 

 

 

 

1.12 เปิดและเลือกรูปจากแหล่งเก็บไฟล์ 
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1.13 รูปทั ้งหมดจะอยู่ในหน้าต่าง “Choose Images” คลิกที ่แถบเมนู “คลังสื ่อ” เลือกรูปที่

ต้องการ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รูป) และคลิกปุ่ม “Choose Images” 

 

1.14 รูปทั้งหมดจะปรากฎในหน้าต่าง “Image Gallery Settings” จากนั้นคลิกปุ่ม “Save” 
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1.15 คลิกเครื่องหมายถูกตรง “ข่าวประชาสัมพันธ์” และคลิกที่ข้อความ “กำหนดรูปประจำ

เครื่อง” จากนั้นคลิกปุ่ม “เผยแพร่” 
 

 

 

 

1.16 ข่าวก็จะทำการเผยแพร่ในหน้าเวบ็ไซต์คณะ 
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2. ขั้นตอนการเผยแพร่ภาพผ่าน Facebook ข่าวและภาพกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์  

2.1 เข้า Facebook ข่าวและภาพกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์ PR Econ Swu 

https://web.facebook.com/preconswu/  จากนัน้คลิกทีปุ่่ม “รปูภาพ” 

 

 

2.2 กดเลือกเมนู “รปูภาพ” และ กด “สรา้งอัลบั้ม” 
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2.3 ใส่อัลบั้มในช่อง “ชื่ออัลบั้ม” จากกนัน้คลิกปุ่ม “อัพโหลดรปูภาพ” 

 

 
 

 

2.4 เปิดและเลือกรปูจากแหล่งเก็บไฟล์ 
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2.5 เมื่อรูปอัพโหลดแล้ว ให้เขียนคำอธิบายภาพกิจกรรม ใส่รายละเอียดของข่าวแบบสมบูรณ์  

จากนั้นจึงคลิกปุ่ม “โพสต์” เสร็จสิ้นกระบวนการ 
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3. ขั้นตอนการเผยแพร่ภาพผ่าน Line Official @ECONSWU   

3.1 เข้า https://cms.zwiz.ai/th ด้วยเครื่อง PC ในบัญชีของผู้ส่ง 
 

 

3.2 เลือกบอทในการใช้งาน เป็น “ECONSWU” 
 

 

 

  

https://cms.zwiz.ai/th
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3.3 เมื่อเข้าสู่หน้าหลัก ในเลือกเมนู “บรอดแคสต์” 
 

 
 

 

 

 

3.4 เมื่อเข้าสู่หน้าหลัก ในเลือกเมน ู“บรอดแคสต์” 
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3.5 พิมพ์ “หัวข้อข่าว” ในช่อง “ชื่อบรอดแคสต์” และเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็น “Line” 

 
 

 

3.6 จากนั้น กดเลือก “บรอดแคสต์ถึงผู้ใช้ทั้งหมดบน Line”  
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3.7 กดเลือก “รูปภาพ”  

 
 

3.8 เมื่อกดแล้วจะปรากฎ กล่องให้ “เลือกไฟล์ที่จะอัพโหลด” เมื่อเลือกไฟล์แล้วก็จะปรากฏ

รูปภาพ ดังรูปด้านล่าง 
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3.9 จากนั้น กดเลือก “กล่องข้อความ” จะปรากฏ กล่องข้อความ เพื่อพิมพ์รายละเอียดข่าว 

ขึ้นมาดังรูป 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

3.10 เมื่อพิมพ์แล้วจะปรากฏข้อความขึน้มา โดยสามารถพิมพ์ข้อความได้ไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร 
 

 
 



 

48 

3.11 สามารถกดปุ่มเพื่อดู “ภาพตัวอย่าง” ได้ ก่อนจะโพส เมื่อกดแล้วจะปรากฏ Pop Up มือถือ

ขึ้นมา 

ดังรูป เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จึงกดปุ่ม “ส่ง” 
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3.12 เมื่อกดปุ่ม “ส่ง” แล้ว ระบบจะขึ้นหน้ามาเพื่อให้ กดปุม่ “ยืนยัน” อีกครั้ง  

 

 

3.2 เมื่อกดปุ่ม “ยืนยัน” แล้ว ระบบจะส่งข่าวเข้าสู่ Line Official @ECONSWU เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการ 
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4. ขั้นตอนการจัดเกบ็ภาพลงระบบฐานข้อมูล 

การใช้งานสามารถใชง้านได้กับเครือ่งคอมพิวเตอรภ์ายนอก (มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ) และ             

เครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน (มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ) ซึง่มีขัน้ตอนการใชง้าน ดังนี้ 

4.1 กรณีการใช้งานผ่านเครือ่งคอมพิวเตอร์ภายนอก  

หมายเหต:ุการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน สามารถข้ามไปที่ข้อ 4.6 
 

เข้าเว็บไซต์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  https://cc.swu.ac.th  จากนัน้คลิกแถบเมนู 

“บริการ” 

 

 

 

 

4.2 เลือก “เครือข่ายส่วนตวัเสมือนภายใน (VPN)” 
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4.3 เลือก “GlobalProtect” ใหเ้หมาะสมกบัเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน จากนั้นคลิกที ่“Download” 

พร้อมคู่มือการติดตั้ง 

 

 

4.4 เมื่อทำการติดตั้งแล้วจะมี Icon “GlobalProtect” ขึ้นมา ให้ทำการ Double-Click 
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4.5 จะขึน้หนา้ต่าง “GlobalProtect” ให้กรอกข้อมูลในช่อง Portal: 202.28.62.33 

Username/Password: ชื่อและรหัสบัวศรขีองผู้ใชง้าน จากนั้นคลิกปุม่ “Connect” จนกว่า Status จะขึ้นคำว่า 

“Conneated” 

 

 

 

4.6 ทำการ Double-Click ที่  Folder ใดก็ไดต้รงหน้าจอ 
 

 

  



 

54 

4.7 จะขึ้นหนา้ต่าง Folder ขึ้นมา ใหก้รอกหมายเลข \\10.1.105.52 ในช่องว่างด้านบน  

จากนั้นกด Enter 
 

 
 

 

4.8 จะขึน้หนา้ต่างเพื่อใหก้รอกข้อมูล โดยสามารถใช้ช่ือผู้ใช้งาน พรอ้มรหัสผ่านทีท่างคณะฯ              

ได้แจ้งไว้ จากนัน้คลิกปุ่ม “OK” 
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4.9 เข้าไปที่ Folder “งานโครงการ” 

 

 
 

4.10 ต่อจากนัน้เข้าไปที ่Folder “ภาพโครงการ” 
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