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 การเขียนงานประชาสัมพันธข้ันพื้นฐาน (3) 

คํานํา 

 
แมการเขียนจะเปนทักษะท่ีเราคุนเคย แตการสรางงานเขียนที่ดีกลับไมใชเร่ืองงาย โดยเฉพาะ

อยางย่ิงการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธที่ไมไดหวังผลเพียงแคทําใหผูรับสารเกิดการรับรูหรือเขาใจในขอมูล
ขาวสารที่สงไปเทาน้ัน แตยังหวังใหผูรับสารเปาหมายเกิดความประทับใจ เล่ือมใสศรัทธา และนํามาซึ่งการ
สนับสนุนรวมมือในทายที่สุด ผูท่ีจะประสบความสําเร็จในการเขียนดังกลาวจึงจําเปนตองเขาใจหลักเกณฑการเขียน
เพ่ือใหบรรลุผลทางการประชาสัมพันธ เรียนรูเทคนิคการเขียน และหมั่นฝกฝนจนเกิดความชํานาญ 

ตํารา “การเขียนงานประชาสัมพันธขั้นพ้ืนฐาน” เลมน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนตําราประกอบการเรียน
การสอนในหลักสูตรปริญญาตรี วิชาการเขียนงานประชาสัมพันธขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ยังมุงหวังใหผูที่ตองการ
พัฒนาความรูและทักษะดานการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธไดศึกษาทําความเขาใจและใชเปนแนวทางในการ
ยกระดับความสามารถดานการเขียนใหสูงขึ้น ผูเขียนไดรวบรวมเนื้อหาทั้งจากหนังสือ บทความ เอกสาร และ
งานวิจัยของนักวิชาการดานการประชาสัมพันธทั้งในประเทศและตางประเทศ นํามาเรียบเรียงโดยจัดหมวดหมู
เนื้อหาตามหลักวิชาการและนําเสนอแยกตามลําดับโดยเริ่มจากกรอบแนวคิดเบื้องตนซึ่งใหภาพในเชิงกวางไป
จนถึงหลักเกณฑการเขียนงานประชาสัมพันธแตละประเภท พรอมตัวอยางงานเขียนประเภทตางๆ ประกอบการ
อธิบายเพื่อใหผูศึกษาไดเขาใจอยางชัดเจน รวมทั้งสามารถคิดตอยอดไดลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผูเขียนยังสราง 
ขอคําถามทายบทที่ครอบคลุมประเด็นเน้ือหาหลักเพ่ือใหผูศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห และมี
โจทยแบบฝกหัดสําหรับพัฒนาทักษะดานการเขียนใหเกิดความชํานาญย่ิงขึ้น 

เน้ือหาสาระในตํารา แบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 
บทที่ 1 มุงปูพ้ืนฐานเพ่ือสรางความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ 

นับต้ังแตความหมาย ความสําคัญ และขอบเขตของการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ รวมไปถึงบทบาทและภารกิจ
ของนักประชาสัมพันธในงานดานการเขียน 

บทที่ 2-3 วาดวยเร่ืองของหลักเกณฑและขั้นตอนการเขียนเพ่ือใหบรรลุผลทางการประชาสัมพันธ 
ทั้งการเขียนเพ่ือใหขอมูลขาวสารและการเขียนเพ่ือโนมนาวใจ รวมถึงหลักเกณฑการใชภาษา และปจจัยที่ผูเขียน
ตองพิจารณาประกอบการเขียนแตละคร้ัง 

บทท่ี 4-8 กลาวถึงการเขียนประเภทตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานประชาสัมพันธ ไดแก การ
เขียนขาวและคําอธิบายภาพขาวประชาสัมพันธ  การเขียนเอกสารประกอบการแถลงขาว การเขียนเพ่ือ
ประชาสัมพันธทางส่ือส่ิงพิมพขององคกร การเขียนเพ่ือประชาสัมพันธทางส่ือสังคมออนไลน และการเขียนเพ่ือการ
ประชาสัมพันธประเภทอื่น อาทิ การเขียนคําขวัญ สุนทรพจน ประกาศ แถลงการณ และการเขียนเพ่ือโฆษณา
องคกร 

บทที่ 9 เปนบทที่วาดวยเร่ืองคุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ เพ่ือ
เปนแนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีมาตรฐานในการสรางสรรคงานเขียนที่ดีอันจะชวย
ใหองคกรไดรับการสนับสนุนจากประชาชนผูมีสวนเก่ียวของอยางย่ังยืน 

 



 (4) การเขียนงานประชาสัมพันธข้ันพื้นฐาน 

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.ยุบล เบ็ญจรงคกิจ และ รองศาสตราจารย 
ดร.พีระ จิรโสภณ ที่กรุณาสละเวลาในการตรวจพิจารณาเน้ือหาและใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน นอกจากน้ี 
ขอขอบคุณองคกรและเจาของงานเขียนทุกชิ้นท่ีผูเขียนนํามาใชอางอิงเปนตัวอยางประกอบ 

หวังเปนอยางย่ิงวาตําราเลมน้ีจะเปนประโยชนแกผูเรียนและผูประกอบวิชาชีพประชาสัมพันธที่
ประสงคจะพัฒนาทักษะดานการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธใหมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งข้ึน   

 

สุนิสา ประวิชัย 



 การเขียนงานประชาสัมพันธข้ันพื้นฐาน (5) 

สารบัญ 

 
คํานํา        (3) 

สารบัญ    (5) 

สารบัญตาราง    (9) 

สารบัญแผนภาพ (10) 

สารบัญภาพ (11) 

บทท่ี 1  แนวคิดเบ้ืองตนเก่ียวกับการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ 1 
 ความหมายของการเขียน 2 
 ความหมายของการประชาสัมพันธ 3 
 จุดมุงหมายของการประชาสัมพันธ 5 
 กระบวนการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ 5 
 ความหมายของการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ  8 
 ความสําคัญของการเขียนท่ีมีตอการดําเนินงานประชาสัมพันธ 15 
 บทบาทและภารกิจของนักประชาสัมพันธในงานดานการเขียน  16 
 บทสรุป 20 
 คําถามทายบท 21 
 เอกสารอางอิง 22 
 
บทท่ี 2 หลักเกณฑการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ 25 
 หลักการเขียนทั่วไป 26 
 หลักการเขียนเพ่ือใหบรรลุผลทางการประชาสัมพันธ 27 
 การใชภาษาในการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ  28 
 การเขียนเพ่ือใหขอมูลขาวสาร  30 
 การเขียนเพ่ือโนมนาวใจ 35 
 ปจจัยที่ตองพิจารณาประกอบการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ 41 
 บทสรุป 43 
 คําถามทายบท 44 
 เอกสารอางอิง 46 
 
 
 



 (6) การเขียนงานประชาสัมพันธข้ันพื้นฐาน 

บทท่ี 3 ขั้นตอนการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ 48 
 กระบวนการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ 49 
 การวิเคราะหสถานการณเพ่ือกําหนดเร่ืองที่จะเขียน 51 
 การกําหนดวัตถุประสงคและเกณฑการวัดผล 52 
 การระบุและวิเคราะหกลุมเปาหมาย    55 
 การกําหนดกลยุทธการเขียนและเลือกส่ือที่จะใชเผยแพร 57 
 การรวบรวมเน้ือหา 62 
 การกําหนดรูปแบบการเขียนและวางโครงเรื่อง 63 
 การเขียนเน้ือหารายละเอียด 77 
 การตรวจทานเพ่ือแกไขปรับปรุง 78 
 บทสรุป 80 
 คําถามทายบท 81 
 เอกสารอางอิง 82 
 
บทท่ี 4 การเขียนขาวและคําอธิบายภาพขาวประชาสัมพันธ 84 
 ความหมายของขาวประชาสัมพันธ 85 
 ความแตกตางระหวางขาวประชาสัมพันธกับขาวทั่วไป 89 
 คุณคาของขาว 90 
 การเลือกประเด็นขาวและการสรางขาวประชาสัมพันธ 92 
 ประเภทของขาวประชาสัมพันธ 95 
 เน้ือหาของขาวประชาสัมพันธ 97 
 โครงสรางและรูปแบบในการเขียนขาวประชาสัมพันธ 98 
 หลักเกณฑการเขียนขาวประชาสัมพันธ 102 
 ขั้นตอนการเขียนขาวประชาสัมพันธ 103 
 องคประกอบที่จะทําใหขาวประชาสัมพันธไดรับการเผยแพรจากส่ือมวลชน 104 
 การเขียนขาวประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรทางส่ือหนังสือพิมพและนิตยสาร 105 
 การเขียนขาวประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรทางส่ือวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 110 
 การเขียนขาวประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรทางส่ือออนไลน 115 
 การเขียนคําอธิบายภาพขาวประชาสัมพันธ 118 
 บทสรุป 122 
 คําถามทายบท 123 
 เอกสารอางอิง 125 
 
 
 
 



 การเขียนงานประชาสัมพันธข้ันพื้นฐาน (7) 

บทท่ี 5  การเขียนเอกสารประกอบการแถลงขาว 129 
 ความหมายของการจัดแถลงขาว 130 
 วัตถุประสงคของการจัดแถลงขาว 131 
 ประเภทของการแถลงขาว 132 
 ความสําคัญของเอกสารประกอบการแถลงขาว 132 
 แนวทางการจัดทําเอกสารประกอบการแถลงขาว 133 
 ประเภทของเอกสารประกอบการแถลงขาว 134 
 หลักการเขียนเอกสารประกอบการแถลงขาว  135 
 กลยุทธการเขียนเอกสารประกอบการแถลงขาวประเภทตางๆ 137 
 บทสรุป 147 
 คําถามทายบท 148 
 เอกสารอางอิง 150 
 
บทท่ี 6 การเขียนเพ่ือประชาสัมพันธทางส่ือส่ิงพิมพขององคกร 151 
 ลักษณะของการประชาสัมพันธทางส่ือสิ่งพิมพขององคกร              152 
 ขอไดเปรียบเสียเปรียบระหวางการประชาสัมพันธทางส่ือส่ิงพิมพขององคกร 
 กับการประชาสัมพันธทางส่ือมวลชน 153 
 หลักเกณฑการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธทางส่ือส่ิงพิมพขององคกร 154 
 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธทางแผนปลิวและโปสเตอร  155 
 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธทางแผนพับและหนังสือเลมเล็ก 158 
 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธทางจดหมายขาวและวารสาร 163 
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