
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  
 
ตอนที่ ๑ หลักการประชาสัมพันธ์ 

การประชาสัมพันธ์ ในปัจจุบันมีหลักใหญ่ๆ ส าคัญๆ อยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ 

1. การบอกกล่าวหรือชี้แจงเผยแพร่ให้ทราบ การบอกกล่าวชี้แจงหรือเผยแพร่ให้ทราบนี้ คือ การบอกกล่าว
ชี้แจงให้ประชาชนทราบถึง 
1) นโยบาย 
2) วัตถุประสงค์ 
3) การด าเนินงาน 
4) ผลงาน บริการ และกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนข่าวคราวความเคลื่อนไหวขององค์การสถาบันให้ประชาชน 
และกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบและรู้เห็นถึงสิ่งดังกล่าว ซึ่งนับเป็นการปูพ้ืนฐานแห่งความเข้าใจใน
องค์การสถาบัน ท าให้สถาบันเป็นที่รู้จัก เข้าใจ และเลื่อมใส ตลอดจนท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกท่ีเป็นไป
ในทางท่ีดีต่อองค์การสถาบัน 
 
2. การป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด การป้องกันความเข้าใจผิดนี้ ทางด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ถือเป็น
การประชาสัมพันธ์เพ่ือป้องกัน (Preventive Relation) ซึ่งมีความส าคัญมาก เพราะการป้องกันไว้ก่อนย่อมมี
ผลดีกว่าที่จะต้องมาท าการแก้ไขในภายหลัง ฉะนั้น การป้องกันความเข้าใจผิดจึงเป็นการกระท าที่ป้องกันมิให้
กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันบังเกิดความเข้าใจผิดในตัวสถาบันได้ 
 
ประเภทของการแก้ไขความเข้าใจผิด 
1. การแก้ไขความเข้าใจผิดทางตรง คือการออกค าแถลง ถ้อยแถลง แถลงการณ์หรือประกาศ ชี้แจงแก้ความ
เข้าใจผิดนั้นไปยังกลุ่มประชาชนเพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง วิธีการ
แก้ไขความเข้าใจผิดวิธีนี้จึงเป็นวิธีแก้อย่างตรงไปตรงมา กล่าวคือ ความจริงมีอยู่อย่างไรก็แถลงไปตามนั้น 
อย่างไรก็ตาม การแก้ไขความเข้าใจผิดทางตรง 

2. การแก้ไขความเข้าใจผิดทางอ้อม การแก้ไขความเข้าใจผิดทางอ้อมนี้ส่วนมากใช้ความเข้าใจผิดบาง
ประการที่ไม่สมควรใช้วิธีการแก้ไขทางตรง เพราะอาจจะท าให้เกิดผลเสียหายมากกว่าผลดี การแก้ไขความ
เข้าใจผิดทางอ้อมนี้ จึงมิใช่การออกประกาศชี้แจง หรือแถลงการณ์เหมือนวิธีแรก แต่เป็นการกระท า (deeds) 
ให้ประชาชนได้เห็นประจักษ์แก่ตนเอง เพ่ือลบล้างความเข้าใจผิดหรือข่าวลืออกุศลดังกล่าวเสีย ตัวอย่างเช่น มี
ข่าวลือหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสกปรกในการผลิต การบรรจุหีบห่อของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท ก็อาจจะแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยการกระท าและแสดงให้เห็นข้อเท็จจริง โดยการเชิญสื่อมวลชนหรือ
ตัวแทนกลุ่มประชาชนที่เข้าใจผิดเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานหรือบริษัท หรือชมกรรมวิธีในการผลิต การบรรจุหีบ
ห่อของสินค้า เป็นการลบล้างความเข้าใจผิดไปในตัว 
3. การส ารวจประชามติ หลักท่ีส าคัญของการประชาสัมพันธ์อีกประการหนึ่งก็คือ จะต้องมีการส ารวจวิจัย



ประชามติ เพราะองค์การสถาบันจะด าเนินการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องรู้ซึ้งถึงความรู้สึก
นึกคิดของประชาชน หรือที่เรียกว่าประชามติ (Public Opinion) จะต้องทราบว่าประชาชนต้องการอะไร ไม่
ต้องการอะไร ชอบหรือไม่ชอบในสิ่งไหน ตลอดจนท่าทีต่างๆ ที่ประชาชนมีต่อองค์การสถาบันของเรา ซึ่งจะ
ทราบได้จากการส ารวจวิจัยประชามติ เพ่ือองค์การสถาบันจะสามารถตอบสนองสิ่งต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของประชาชน 

ตอนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นด้านการสื่อสาร 

การประชาสัมพันธ์ เปรียบเสมือนสะพานที่คอยเชื่อมโยงหรือประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สถาบัน (หน่วยงาน) กับมวลชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือสร้าง ความเข้าใจร่วมกันและถ้อยทีถ้อยอาศัยเพ่ือความ
กลมกลืนของระบบสังคม  

การสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์ เป็นการติดต่อสื่อสารถึงประชาชน โดยการเผยแพร่ข่าวสาร 

ชื่อเสียงเกียรติคุณ หรือเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิด โดยผ่านทางสื่อหรือกิจกรรมต่างๆ 

ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์ควรทราบถึงเทคนิคต่างๆ ในการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยการผลิตเผยแพร่ข่าวสารเพื่อ

ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ 

บทบาทของสื่อในการสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์ 
1. บทบาทในการเป็นเครื่องมือสื่อสารทางเดียวจากองค์กรสู่กลุ่มเป้าหมาย 
  1.1 บทบาทในการให้ข่าวสารข้อมูล 
  1.2 บทบาทในการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
  1.3 บทบาทในการโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมาย 
  1.4 บทบาทในการให้ความบันเทิง 
2. บทบาทในการเป็นสื่อกลางในการสื่อสารสองทางระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย 
3. บทบาทในการเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดให้เกิดข้ึนระหว่างองค์กรกับ

กลุ่มเป้าหมาย 
 
การสื่อสารทางเดียว (One-way Communication) หมายถึง การสื่อสารที่ผู้รับไม่สามารถโต้ตอบ

กับผู้ส่งในสื่อกลางเดียวกันได้ ผู้ส่งเป็นฝ่ายส่งข่าวสารเพียงอย่างเดียว ส่วน ใหญ่มักอยู่ในรูปของสื่อสาร
สาธารณะ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือบอร์ด ประกาศ เป็นต้น การสื่อสารรูปแบบนี้เรียกว่า 
Simplex 

การสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) หมายถึง การสื่อสารที่ผู้ส่งและผู้รับข่าวสาร 
สามารถโต้ตอบกันได้ในสื่อกลางเดียวกัน การสื่อสารรูปแบบนี้ เรียกกว่า Duplex การสื่อสารแบบสองทางนี้ 
จ าแนกตามลักษณะกรรับ/ส่ง 
 
องค์ประกอบของการสื่อสารของมูลมีอะไรบ้าง 



 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้ส่ง(Sender) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่งข่าวสาร (Message) เป็นต้นทางของการสื่อสารข้อมูลมี
หน้าที่เตรียมสร้างข้อมูล เช่น ผู้พูด โทรทัศน์ กล้องวิดีโอ เป็นต้น 

2. ผู้รับ(Receiver) เป็นปลายทางการสื่อสารมีหน้าที่รับข้อมูลที่ส่งมาให้ เช่น ผู้ฟัง เครื่องรับโทรทัศน์ 
เครื่องพิมพ์ เป็นต้น 

3. สื่อกลาง (Medium) หรือตัวกลาง เป็นเส้นทางการสื่อสารเพ่ือน าข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง 
สื่อส่งข้อมูลอาจเป็นสายคู่บิดเกลียว สายโคแอกเชียล สายใยแก้วน าแสง หรือคลื่นที่ส่งผ่านทาง
อากาศ เช่น เลเซอร์ คลื่นไมโครเวฟ คลื่นวิทยุภาคพ้ืนดิน หรือคลื่นวิทยุผ่านดาวเทียม 

4. ข้อมูลข่าวสาร (Message) คือสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผ่านไปในระบบสื่อสาร ซึ่งอาจถูกเรียกว่า 
สารสนเทศ (Information) โดยแบ่งเป็น 5รูปแบบ ดังนี้ 

4.1 ข้อความ (Text) ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ ซึ่งจะแทนด้วยรหัสต่าง ๆ เช่น รหัสแอสกี เป็น
ต้น 

4.2 ตัวเลข (Number) ใช้แทนตัวเลขต่าง ๆ ซึ่งตัวเลขไม่ได้ถูกแทนด้วยรหัสแอสกีแต่จะถูก
แปลงเป็นเลขฐานสองโดยตรง 

4.3 รูปภาพ (Images) ข้อมูลของรูปภาพจะแทนด้วยจุดสีเรียงกันไปตามขนาดของรูปภาพ 
4.4 เสียง (Audio) ข้อมูลเสียงจะแตกต่างจากข้อความ ตัวเลข และรูปภาพเพราะข้อมูลเสียง

จะเป็นสัญญาณต่อเนื่องกันไป 
4.5 วิดีโอ (Video) ใช้แสดงภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเกิดจากการรวมกันของรูปภาพหลาย ๆ รูป 
4.6 โปรโตคอล (Protocol) คือ วิธีการหรือกฎระเบียบที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้ผู้รับ

และผู้ส่งสามารถเข้าใจกันหรือคุยกันรู้เรื่อง โดยทั้งสองฝั่งทั้งผู้รับและผู้ส่งได้ตกลงกันไว้
ก่อนล่วงหน้าแล้ว 

ตอนที่ 3  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

ความหมายของการเขียน         
การเขียน   คือการถ่ายทอดความรู้สึก ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ จินตนาการ และข่าวสาร 

โดยใช้ตัวหนังสือและเครื่องหมายต่างๆ เป็นสัญลักษณ์ การเขียนเป็นทักษะหนึ่งในสี่ทักษะที่มีความส าคัญยิ่ง 



ต่อชีวิต เพราะเป็นเครื่องมือบันทึกและถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ทั้งส าหรับตนเองและผู้อ่ืนอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร จุดเริ่มต้นของการเขียนอยู่ที่ความคิด เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของการเขียนย่อมข้ึนอยู่กับสมรรถภาพ
ทางความคิด นอกจากนี้ ความสามารถในเชิงภาษาก็เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง เพราะถ้ามีความคิดที่ดีแต่ไม่สามารถใช้
ภาษาในการสื่อความคิดได้ตรงตามท่ีต้องการไม่เกิดประโยชน์อันใด ดังนั้น จึงควรใช้ภาษาท่ีสามารถถ่ายทอด
ความคิดให้ผู้อ่านเข้าใจตรงตามความต้องการของผู้เขียน 

จุดมุ่งหมายของการเขียน 
๑. การเขียนเพื่อเล่าเรื่อง คือ การเขียนเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เขียนประสบ

มาด้วยตนเอง เช่น การเขียนเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของตนเองที่เรียกว่า อัตชีวประวัติ การเขียนเพื่อ
ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของบุคคลอ่ืนที่เรียกว่า ชีวประวัติ การเขียนข่าว และการเขียนสารคดีต่างๆ เป็นต้น  
วิธีเขียนเขียนเพ่ือเล่าเรื่อง ผู้เขียนต้องเล่าเรื่องตามล าดับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน และให้ข้อมูลถูกต้องตามความ 
เป็นจริง 

๒. การเขียนเพื่ออธิบาย คือการเขียนเพ่ือบอกวิธีท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น การเขียนอธิบายวิธีประดิษฐ์
สิ่งของ เครื่องมือต่างๆวิธีใช้ยา หรือการเขียนเพ่ือชี้แจง ไขความ ตอบปัญหาความรู้ หรือความคิดท่ีเข้าใจยาก 
เช่น การเขียนอธิบายศัพท์ ข้อธรรมะต่างๆ เป็นต้น วิธีเขียนเพ่ืออธิบาย ผู้เขียนต้องล าดับเรื่องราวตามขั้นตอน 
โดยใช้ภาษาให้รัดกุมและชัดเจน ในการเขียนควรแบ่งเป็นย่อหน้าย่อยๆหรือเป็นข้อๆเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจและ 
จ าได้ง่าย 

๓. การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น คือการเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนในเรื่องต่างๆ เช่น 
ในเรื่องการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น วิธีเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น จ าเป็นต้องแสดง
ข้อเท็จจริง ชี้แจงเหตุผล ข้อดีข้อเสียอย่างชัดเจน เพ่ือให้ความคิดเห็นของผู้เขียนมีน้ าหนักและน่าเชื่อถือ 

 
๔. การเขียนเพื่อโฆษณา คือการเขียนเพ่ือโน้มน้าว จูงใจ หรือเชิญชวนให้ผู้อ่านสนใจสิ่งที่เขียน

แนะน า เช่น การเขียนค าโฆษณา ค าขวัญ เป็นต้น วิธีเขียนเพ่ือโฆษณาควรเขียนให้สั้น ใช้ค าคล้องจอง  
แปลกใหม่ ซึ่งสามารถแสดงลักษณะของสินค้าที่ต้องการเน้นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านจดจ าได้ในเวลา
อันรวดเร็ว 

๕. การเขียนเพื่อสร้างจินตนาการ  คือ การเขียนเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ  
ให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกและเห็นภาพตามผู้เขียน เช่น การเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย บทละคร กวีนิพนธ์ เป็นต้น 
วิธีเขียนเพ่ือสร้างจินตนาการ ผู้เขียนต้องเลือกใช้ภาษาอย่างประณีต ละเอียดลออ ลึกซ้ึง ใช้ภาษาท่ีท าให้ 
เกิดภาพพจน์ เป็นต้น 

การเขียนที่ดีนอกจากจะต้องค านึงถึงความมุ่งหมายของการเขียนแล้ว ยังต้องพิจารณาด้วยว่า ผู้อ่าน
ข้อเขียนนั้นๆ เป็นใคร ทั้งนี้ เพ่ือจะได้ใช้ถ้อยค า ภาษา ส านวน รวมทั้งการน าเสนอข้อมูลให้เหมาะกับวัย ระดับ
ความรู้ ประสบการณ์ และความสนใจของผู้อ่าน 

องค์ประกอบของการเขียน 



๑. เนื้อหา   คือ  เนื้อเรื่องหรือเรื่องราวที่ผู้เขียนต้องการจะให้ผู้อ่านได้รับทราบ อาจจะเป็นเรื่องของ
บุคคล เหตุการณ์ สถานที่ หรืออาจจะเป็นข้อคิดเห็น จินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึก ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างประกอบกันก็ได้ 

๒. ภาษา   คือ  ถ้อยค า ส านวน โวหารต่างๆ ซึ่งมีท้ังรูปแบบตามหลักภาษา และตามความนิยมของ
ผู้ใช้ภาษา ในการเขียนเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ผู้เขียนควรค านึงถึงการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับเพศ วัย อายุ 
ระดับการศึกษา ความสนใจของผู้อ่าน รวมทั้งค านึงถึงกาลเทศะและรูปแบบในการน าเสนอด้วย 

นอกจากนี้ ผู้เขียนควรให้ความส าคัญกับเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ ที่ใช้ในการเขียน เพราะ
เครื่องหมายเหล่านี้จะช่วยให้ผู้อ่านอ่านได้สะดวก และเป็นการป้องกันความเข้าใจผิดได้อีกด้วย เครื่องหมาย
วรรคตอนบางชนิดเมื่อใช้แล้วจะสามารถสื่ออารมณ์และความรู้สึกได้ดีขึ้น เช่น การใช้เครื่องหมายปรัศนีย์ และ
อัศเจรีย์ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ควรใช้อย่างระมัดระวังและเหมาะสมกับเนื้อหาและรูปแบบ 
 
ตอนที่ 4 หลักการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 

ลักษณะข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต มีลักษณะเป็นสื่อผสมผสานที่ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว และภาพจากวิดีทัศน์ หรือวิดีโอ คลิปต์ ที่ขาดไม่ได้ คือ เสียงองค์ประกอบที่ท าให้เกิดชีวิตชีวา 
ด้วยภาวะข้อมูลข่าวสารที่มีมากมายและความเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกด้าน บทความจึงมีหน้าที่เป็น
ช่องทางหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น ให้ความรู้ ชี้แนะ และอธิบาย 

บทความ คือ ข้อเขียนประเภทหนึ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริงบวกกับข้อคิดเห็นและเหตุผล
ที่เชื่อถือได้ของผู้เขียนต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆ ด้วยส านวนภาษาท่ีแตกต่างกันขึ้นกับวัตถุประสงค์
ของบทความแต่ละประเภท ลักษณะเนื้อหาของบทความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
สังคมหรือเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้อ่าน 

วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความ 

การเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับบทความที่พบเห็น 
ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ดังนี้ 

1. เพื่ออธิบาย มีลักษณะเป็นการให้ข้อมูล ให้ภูมิหลัง และข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เพื่ออธิบายให้
ผู้อ่านเข้าใจง่าย ในเรื่องราวหรือเหตุการณ์ท่ีซับซ้อน โดยใช้ภาษาท่ีผู้อ่านทั่วไปเข้าใจได้ 

2. เพื่อรายงานหรือกระตุ้นความสนใจ มีลักษณะคล้ายๆ กับการเขียนเพ่ืออธิบายหรือวิเคราะห์  
ซึ่งพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่ผู้อ่านควรรู้ เป็นการรายงาน บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดข้ึน 

3. เพื่อให้ความรู้ การแสดงความคิดเห็นของบทความนี้คือการให้ความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ในหลายระดับตั้งแต่เกร็ดความรู้เล็กๆ จนถึงความรู้ทางวิชาการ 

4. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข เป็นบทความที่ผู้เขียนมุ่งอธิบายถึงข้อเท็จจริง ที่มาของปัญหาตลอดจน
ผลกระทบที่เกิดข้ึนพร้อมกับเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งทางก็ได้ 



5. เพื่อโน้มน้าวใจ เป็นบทความที่ผู้เขียนต้องการโน้มน้าวให้เกิดการคล้อยตามความคิดเห็นในเรื่องที่
ก าลังน าเสนอส่วนมากมักเป็นประเด็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือโครงการรณรงค์ต่างๆ เช่น สร้างความเป็น
ไทย ส่งเสริมให้ใช้ของไทยประหยัดการใช้พลังงาน เป็นต้น 

6. เพื่อวิเคราะห์หรือวิจารณ์ การวิเคราะห์เป็นการน าเสนอข้อเท็จจริงหรือประเด็นปัญหา ตามหลัก
วิชาการ ชี้ให้เห็นข้อดีและข้อเสีย และผลกระทบ โดยอ้างเหตุผลที่น่าเชื่อถือประกอบการวิเคราะห์อย่างรอบ
ด้าน ส่วนการวิจารณ์จะเน้นในความคิดเห็นของผู้เขียนเป็นหลัก ซึ่งมาจากความรู้และประสบการณ์ที่มี โดย
มองปัญหารอบด้านในทุกมิติเพ่ือให้ได้ความคิดเห็นที่เที่ยงตรง 

7. เพื่อความเพลิดเพลิน เป็นการน าเสนอเรื่องเบาๆ ที่ผ่อนคลาย เพ่ือสร้างอารมณ์ขันด้วยลีลาภาษา
ที่ไม่เป็นทางการเกินไป 

หลักการเขียนบทความ 

           การเขียนบทความขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการเขียน ซึ่งมาจากความต้องการและความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายว่าต้องการบทความประเภทใด หลักการเขียนบทความพิจารณาตั้งแต่โครงสร้างการเขียน  
ซึ่งประกอบด้วย การตั้งชื่อเรื่อง ความน า เนื้อเรื่อง และบทสรุป 

           โครงสร้างการเขียนบทความ เป็นลักษณะทางกายภาพของบทความที่เป็นแนวทางส าหรับการ
น าเสนอข้อมูลความคิดท่ีเป็นระบบเพ่ือให้ผู้อ่านติดตามความคิดของผู้เขียน ซึ่งบทความที่ดีต้องประกอบด้วย
ส่วนส าคัญ 3 ส่วน นั่นคือสาระเนื้อหา ความคิด และภาษา โครงสร้างการเขียนจึงเปรียบเหมือนกรอบที่ผู้เขียน
ก าหนดเนื้อหา แนวคิดท่ีน่าสนใจด้วยส านวนภาษาท่ีดีและเหมาะสม เพ่ือให้ได้บทความแต่ละประเภทตาม
ต้องการ โครงสร้างการเขียนบทความประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ความน า เนื้อเรื่อง และบทสรุป แต่ละส่วนมี
บทบาทหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของการเขียน ดังนี้ 

           1. ชื่อเรื่อง  มีบทบาทในการดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้สนใจอยากอ่านบทความ จึงเป็นข้อเขียนที่
สื่อสารให้ผู้อ่านทราบว่าเรื่องที่จะเขียนเป็นเรื่องอะไร 

           การตั้งชื่อเรื่องที่ดีต้องบอกใจความส าคัญ ประเด็นหลักของเรื่อง เพ่ือให้สามารถดึงดูดความสนใจของ
ผู้อ่าน จึงควรสั้นกระชับ ได้ใจความ จดจ าได้ง่าย กระตุ้นความสนใจและการมีส่วนร่วมของผู้อ่าน ชื่อเรื่องที่ดี
ต้องสนองวัตถุประสงค์ของการเขียนสะท้อนประเด็นปัญหาที่น าเสนอ นอกจากนี้เทคนิคการน าเสนอก็จะมีส่วน
ช่วยในการท าให้ชื่อเรื่องดูสะดุดตาอีกด้วย การตั้งชื่อเรื่องมีหลายลักษณะ เช่น 

           - ชื่อเรื่องแบบสรุปเนื้อหา เป็นชื่อเรื่องที่บอกถึงเนื้อหาของบทความว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร 

           - ชื่อเรื่องแบบค าถาม เป็นชื่อเรื่องที่เป็นค าถาม เพ่ือกระตุ้นให้คนอยากรู้ 

           - ชื่อเรื่องแบบค าพูด เป็นชื่อเรื่องท่ีเป็นค าพูดซึ่งเป็นประเด็นหลักของเรื่องที่จะเขียน 

           - ชื่อเรื่องแบบอุปมาอุปมัย เป็นชื่อเรื่องที่เป็นการเปรียบเทียบเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ 



           2. ความน า  มีบทบาทจูงใจความสนใจของผู้อ่านให้ติดตามเนื้อเรื่องต่อไปจนจบ ด้วยลีลาภาษาท่ี
กระชับ ไม่เยิ่นเย่อ เสนอประเด็นหลักของเรื่อง ความน าที่ดีต้องสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้อ่านให้อยาก
อ่านบทความต่อไป ว่าเรื่องต่อไปจะเป็นอะไร มีความส าคัญและน่าสนใจตรงไหน นอกจากนี้ยังอาจบอกถึง
ประเด็นเรื่องที่จะเสนอในเนื้อหาด้วย ความน าของบทความต้องสื่อความคิดของผู้เขียนทันทีเพ่ือดึงดูดความ
สนใจของผู้อ่าน การเขียนความน ามีหลายแบบ เช่น แบบพรรณนา แบบบรรยาย แบบค าถาม แบบ
เปรียบเทียบ แบบสร้างความสงสัย       

3. เนื้อเรื่อง  มีบทบาทในการน าเสนอประเด็นเรื่องอย่างละเอียดโดยใช้เทคนิคท่ีชวนให้ติดตาม  
เนื้อเรื่องมาจากข้อมูลที่ผ่านการค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ เนื้อเรื่องหรือประเด็นเรื่อง
เป็นส่วนที่ส าคัญไม่น้อย ฉะนั้นการก าหนดประเด็นเรื่องที่จะเขียนควรเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้อ่าน 
หรือมาจากความสนใจของผู้รับผิดชอบในการจัดท าสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งปกติถ้าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อคน
ส่วนใหญ่หรือมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต คนจะสนใจ เมื่อได้เรื่องแล้วต้องผ่านการค้นหาข้อมูลหาแง่มุมเรื่องที่
น่าสนใจ เพราะเรื่องหนึ่งๆ มีหลายแง่มุมที่สามารถน ามาเสนอได้ 

         การเขียนเนื้อเรื่องนั้นต่อเนื่องมาจากการเกริ่นน าในความน า และเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้อ่านต้อง
เสนอข้อมูล และข้อเท็จจริงที่รวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนความคิดเห็นของผู้เขียนให้
น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น เนื้อหาในบทความควรมีสาระที่น่าสนใจ มีข้อมูลที่ชัดเจน โดยเฉพาะบทความวิชาการ ต้องมี
หลักฐานสนับสนุนหรืออ้างอิงให้เกิดความน่าเชื่อถือ ตัวอย่างการอ้างอิง เช่น 

4. บทสรุปหรือบทลงท้าย มีบทบาทในการเสริมย้ าประเด็นส าคัญ สรุปสาระส าคัญของเรื่อง  
สร้างความประทับใจให้ผู้อ่านบทสรุปเป็นส่วนที่อยู่ท้ายสุดของเรื่องแต่มีความส าคัญมาก เพราะเป็นส่วนที่จะ
สร้างความประทับใจแก่ผู้อ่านส่วนนี้ผู้เขียนต้องเน้นย้ าความคิดเห็นหรือจุดยืนอย่างชัดเจน ชี้ให้เห็นประเด็น
ส าคัญในเชิงสรุป ถ้ามีการตั้งค าถามในตอนต้นหรือในส่วนน าของเรื่องเพ่ือเรียกร้องความสนใจก็ต้องแก้ปมและ
ตอบค าถามนั้น บทสรุปจะมีประสิทธิภาพเพียงใดข้ึนกับลีลาการน าเสนอความคิดที่จะโน้มน้าวความคิดเห็นให้
คล้อยตามหรือเห็นแย้ง บทสรุปที่ดีต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ของการเขียน ทิ้งประเด็นข้อคิดเห็นให้ผู้อ่านคิด
ตามได้ 

อย่างไรก็ตามการเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกจากจะต้องค านึงถึงหลักการเขียน
บทความแล้วยังต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของสื่ออินเทอร์เน็ตด้วย เนื่องจากสื่ออินเทอร์เน็ตมีลักษณะเป็นสื่อ
ผสมผสานที่ประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ดังที่กล่าวมาแล้ว ท าให้ข้อเขียนที่
ปรากฏทางสื่ออินเทอร์เน็ตจึงมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการเขียนโดยทั่วไป 

ลักษณะข้อเขียนที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 

           ข้อเขียนที่ปรากฏทางอินเทอร์เน็ตมีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ เป็นข้อความที่สั้น กระชับ เน้นประเด็น
ส าคัญของเนื้อหา ข้อเขียนทางอินเทอร์เน็ตมีลักษณะ ดังนี้ 



           1. เน้นประเด็นส าคญัท่ีเป็นจุดเด่นของเนื้อหา เพ่ือให้ข้อความท่ีจะสื่อสารไม่ยาวเกินไปนัก ข้อเขียน
ที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตจะน าเสนอประเด็นที่เป็นจุดเด่นของเนื้อหาโดยตรง ลักษณะข้อเขียนจึงเป็นหัวข้อ
เรื่องและจะอธิบายเกี่ยวกับหัวเรื่องนั้นๆ ในสาระส าคัญเท่านั้น และจะใช้ภาพประกอบในการอธิบายเนื้อหาให้
เห็นเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพ่ือช่วยไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในการอ่านข้อความยาวๆ 

           2. มีการเชื่อมโยงเนื้อหาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งท่ีเรียกว่า การลิงค์ข้อความ ท าให้ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและอ้างอิงเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

           3. มีสารบัญเนื้อหาปรากฏอยู่ทุกหน้าของจอภาพเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล เนื่องจาก
การอ่านข้อความย้อนกลับไปกลับมาท าให้ไม่สะดวก การออกแบบหน้าจอจึงควรมีสารบัญเนื้อหาควบคู่ไปกับ
การแสดงข้อความต่างๆ เพ่ือช่วยให้ผู้อ่านสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้ทันที 

4. ใช้ส านวนภาษาที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และมีประเด็นเนื้อหาที่ชัดเจน รูปแบบส านวนภาษาท่ีใช้
บนอินเทอร์เน็ตต้องกระชับ ไม่เยิ่นเย่อ แต่เข้าใจง่าย และควรหลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิคที่เข้าใจยาก 

           5. มีภาพหรือแผนภูมิหรือภาพเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาที่น าเสนอ เพ่ือให้เกิดความสะดุดตา  
น่าติดตาม เรื่องนี้นับเป็นจุดเด่นของการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต เพราะสามารถสื่อความหมายได้ดี นับเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญของข้อเขียนที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
 
ตอนที่ 5 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
สื่อที่นิยมใช้ในงานประชาสัมพันธ์มากกว่าสื่ออ่ืนใด ในปัจจุบันนี้ คือ สื่อวีดิทัศน์ วีดิทัศน์ หรือ วิดีโอ 

(Video) เป็นการน าเอาโทรทัศน์ (Television) หรือเนื้อหาทางวิชาการ นโยบาย การประมวลกิจกรรมการ
ด าเนินงาน มาจัดท าเป็นรายการสั้น ๆ ใช้เป็นสื่อเพ่ือการน าเสนอ การอธิบาย การสอน หรือเพ่ือจุดประสงค์ใด
จุดประสงค์หนึ่งตามความต้องการของผู้ผลิต วีดิทัศน์เป็นผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการท างานอย่างมีระบบ
ของคณะท างาน ซึ่งจะเรียกเป็นผู้ผลิต หน่วยผลิต ฝ่ายผลิต หรือบริษัทผลิตรายการ (Prodution House) 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งงานวีดิทัศน์ ตามความประสงค์ของงานหรือองค์กร  กระบวนการดังกล่าวเรียกเป็นกระบวนการ
ผลิตรายการซึ่งมีเทคนิคขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การวางแผนการผลิต (Planning) 
ในขั้นตอนนี้เป็นการระดมความคิด ความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่ผู้ผลิตรายการ  

ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายเนื้อหา ผู้ออกแบบฉากเวที และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชุมปรึกษาถึงประเด็นการผลิตรายการ
ว่าจะผลิตให้ใครดู หมายถึง กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ดู ผู้ชม และในการผลิตรายการนั้นจะแสดงถึงอะไรบ้าง จะให้
ผู้ชมได้รู้ ได้เห็นเกี่ยวกับอะไร ประเด็นสุดท้ายในการวางแผนก็คือ ผลิตรายการออกมาแล้วคาดหวังผลอย่างไร 
หรือเพ่ือจุดประสงค์อะไรบ้าง 

2. การเขียนบท (Script) 



บทโทรทัศน์ หรือ บทวีดิทัศน์ เป็นการน าเอาเนื้อหาเรื่องราวที่มีอยู่หรือจินตนาการขึ้นมา เพ่ือการ
น าเสนอให้ผู้ดู ผู้ชม ได้รับรู้อย่างพอใจ ประทับใจ ผู้เขียนบทวีดิทัศน์ (Script Writer) จึงจ าเป็นต้องมีความ 
รอบรู้ในศาสตร์และศิลป์ด้านต่าง ๆ มีความเข้าใจในธรรมชาติการรับรู้ของมนุษย์ ความศรัทธา สิ่งละอัน 
พันละน้อย ที่จะไปท าให้กระทบกระทั่ง หรือกระท าในสิ่งที่ผิดไปจากท่ีสังคมยอมรับ บทวีดิทัศน์ควรจะมีการใช้
ภาษาท่ีสละสลวย ชวนอ่าน ชวนฟัง มีการเกริ่นน า การด าเนินเรื่องและบทสรุปที่กระชับ สอดคล้องกัน รู้จัก
สอดแทรกมุขตลกเกร็ดความรู้ หรือเทคนิคแปลก ๆ มีลีลาที่น่าสนใจ เพ่ือเป็นสีสันของเรื่องราว การเขียนบท
วีดิทัศน์จะมีทั้งการร่างบทวีดิทัศน์และการเขียนบทวีดิทัศน์ฉบับสมบูรณ์ 

ร่างบทโทรทัศน์เป็นการวางโครงเรื่อง (Plot) ของรายการแต่ละรายการ ปกติจะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 
คือ การเกริ่นน า (Introduction) เนื้อเรื่องหรือตัวเรื่อง (Body) และการสรุปหรือการส่งท้าย 
(Conclusion) 

การเขียนร่างบทจะเป็นการก าหนดเรื่องราวที่น าเสนอ น าเอาแก่นของเรื่อง (Theme) หรือความคิด
รวบยอด (Concept) ของเรื่องมาคลี่คลาย มาขยายให้เห็นอย่างเป็นขั้นตอน มีการสอดแทรกอารมณ์ มีการ 
หักมุม สร้างความฉงน น าเรื่องราวไปสู่จุดสุดยอด (Climax) ให้ได้ดีที่สุดร่างบทวีดิทัศน์เขียนเป็นความเรียง  
ที่ใช้ภาษาสละสลวย ทันสมัย สอดแทรกสาระ เกร็ดความรู้และสร้างความประทับใจ อาลัยอาวรณ์ ในที่สุด 

บทวีดิทัศน์ฉบับสมบูรณ์ (Full Script) หรือเรียกเป็นบทส าหรับถ่ายท า (Shooting Script) เป็นการ
น าเอาร่างบทมาขยายอย่างละเอียด ในลักษณะของการถ่ายท า ซึ่งจะมีลักษณะของภาพขนาดของภาพ 
ก าหนดกล้องและการแสดงของผู้แสดง หรือ เหตุการณ์นั้น อย่างสมจริงคณะท างาน หรือผู้ผลิตรายการจะยึด
การปฏิบัติงานตามบทวีดิทัศน์นี้ แต่ลักษณะที่เป็นจริงบทวีดิทัศน์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบทบ้าง ตามความ
เหมาะสมของเหตุการณ์นั้น 

3. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ (Preparation) 
ในการเตรียมเพ่ือการผลิตรายการนั้น คณะท างานจะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่มีส่วนเอื้ออ านวยต่อการ

ท างาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการถ่ายท า เตรียมสถานที่ เตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งพร้อมที่จะท างานได้
ทันทีในกรณีท่ี มีการเสริมแต่ง หรือแก้ไขปัญหาการถ่ายท า เพราะความไม่พร้อมของเรื่องราวเหตุการณ์และ
สถานทีย่ิ่งต้องมีการเตรียมสิ่งต่าง ๆ เพ่ือจ าลองสถานการณ์ให้สมจริง เท่าท่ีจะท าได้ให้ดีที่สุด 

4. การบันทึก (Recording) 
กระบวนการถ่ายท า จะด าเนินไปตามแผนที่ได้วางไว้ และถ่ายท าตามบท โดยมุ่งให้ได้ภาพตรงตาม

ความต้องการมากท่ีสุด อาจจะถ่ายท าหลาย ๆ ครั้ง ในฉากใดฉากหนึ่ง เพ่ือมาคัดเลือกหาภาพที่ดีในตอนจะตัด
ต่ออีกครั้งหนึ่ง ในการบันทึกแบ่งเป็น บันทึกภาพและบันทึกเสียงซึ่งการบันทึกภาพนั้นจะได้ทั้งภาพท้ังเสียงอยู่
แล้ว เมื่อตัดต่อสามารถเลือกได้ว่า ช่วงไหนจะใช้แต่ภาพ หรือใช้ทั้งภาพและเสียง การบันทึกภาพ บันทึกหรือ
ถ่ายท าตามสภาพความเป็นจริง และความจ าเป็นก่อนหลัง ไม่จ าเป็นต้องเรียงฉาก ตามบทวีดิทัศน์ (Script) ใน
การบันทึกเสียง จะบันทึกท้ังเสียงเหตุการณ์จริง เสียงสัมภาษณ์ เสียงสนทนา เสียงบรรยาย เสียงเพลง



ประกอบ และเสียงเหตุการณ์หรือเสียงที่น ามาใช้เป็นเอฟเฟค (Sound Effect) ให้เรื่องราวน่าสนใจซึ่ง
กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องเสียง จะมีการผสมเสียงอีกครั้งหนึ่ง ในกระบวนการตัดต่อภาพและเสียง 

ข้อส าคัญในการท าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อวีดิทัศน์ 
ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพ่ือจุดมุ่งหมายใด ๆ ก็ตาม คณะท างานควรจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้องาน 

นโยบายและกิจกรรมขององค์กร พื้นฐานของงานโทรทัศน์ หรือ การท าวีดิทัศน์ไว้บ้าง เพ่ือการสร้างงาน การ
คิดสร้างสรรค์ จะได้หลากหลาย น่าสนใจ และท่ีส าคัญจะช่วยให้งานด าเนินไปได้อย่างราบรื่น บรรลุเป้าหมาย
ได้ดียิ่งขึ้น สิ่งที่ควรรู้ ควรเข้าใจมีมากมาย อาทิ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต เทคนิคกล้อง ชนิดของภาพ การล าดับ
ภาพและตัดต่อภาพ การน าเสียงมาใช้ในงานวีดิทัศน์ตลอดจนการใช้กราฟิกคอมพิวเตอร์ 

ข้อควรจ าในการประชาสัมพันธ์ด้วยส่ือวีดิทัศน์ 
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า สื่อวีดิทัศน์ เป็นสื่อที่มีความพร้อมในลักษณะของมัลติมีเดีย (Multimedia)  

ซึ่งได้รวบรวมเอาความโดดเด่นของรูปแบบ และแนวทางการน าเสนอท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนไว้ทั้งภาพเคลื่อนไหว 
เสียงประกอบ คอมพิวเตอร์กราฟิก และเทคนิคพิเศษอีกมากมายหน่วยงานหรือองค์กรใด จะผลิตสื่อวีดิทัศน์
เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ นอกจากจะเข้าใจถึงคุณสมบัติที่น่าสนใจดังกล่าวแล้ว ควรพิจารณาถึงประเด็น
เรื่องราวต่าง ๆ เช่น 

• จะผลิตสื่อวีดิทัศน์ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายใด การผลิตวีดิทัศน์ ควรเลือกให้เหมาะกับกลุ่มผู้ดูผู้ชม 
เพราะเนื้อหาเรื่องราว จะมีความเข้มข้น หรือละเอียดลึกซึ้งแตกต่างกัน 

• การผลิตสื่อวีดิทัศน์ต้องการแสดงถึงเนื้อหาสาระมากน้อยแค่ไหน ประเด็นของเรื่องราวหรือแก่นแท้ 
(Theme) จะแสดงถึงอะไรบ้าง 

• การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์นี้ คาดหวังผลอะไรบ้าง ถ้าหากรู้ถึงวัตถุประสงค์หรือความคาดหวังถึง 
ผลที่ได้จากสื่อที่ผลิต จะช่วยให้เนื้อหาเรื่องราวในวีดิทัศน์ตรงประเด็นได้มากข้ึน 

• ในกระบวนการผลิตวีดิทัศน์ได้มีการประสานงานกับบุคลากรระดับสูงผู้บังคับบัญชา หรอืผู้เกี่ยวข้อง
มากน้อยเพียงใด เพ่ือความเข้าใจในเรื่องราวเพ่ือความถูกต้องและการประสานสัมพันธ์ที่ดี ในการท างาน 

• ผู้ผลิต ควรเข้าใจถึงประเด็นในการท าวีดิทัศน์ ถึงความเหมาะสมของเรื่องราวความโดดเด่น หรือ
ความน่าจะเป็นของการเลือกสิ่งที่น าเสนอ ทั้งบุคลากร สถานที่กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ 
พยายามหามุมมองที่มีคุณค่า เลือกสิ่งที่น่าสนใจออกมาน าเสนอซึ่งบางครั้งอาจมีการเสริมแต่งบ้างก็ควรต้อง
เลือก ต้องพยายาม เพ่ือให้ได้สื่อวีดิทัศน์ที่น่าสนใจ 

• คณะท างานควรเปิดใจกว้าง ในการวิพากษ์และตรวจทานผลงาน เพ่ือจะได้ปรับปรุงและสรรค์สร้าง
งานให้มีประสิทธิภาพ 
 
บทสรุป 

การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการท างานที่มีความละเอียดอ่อนมีความ
พิถีพิถัน ที่ผ่านการวางแผนและการท าสคริปต์ (Script) มาเป็นอย่างดี ใช้จิตวิทยาการน าเสนอซึ่งต้องสร้าง
ความพอใจให้ทั้งเจ้าของงานหรือผู้บริหาร และผู้ดูผู้ชมที่เป็นมวลชน อันมีความหลากหลาย ด้านความรู้สึก 



นึกคิด ต่างจิต ต่างใจ ต่างพ้ืนฐาน สื่อวีดิทัศน์ถ้ามีการวางแผนการผลิตที่ดี มีความประณีต สื่อสารได้ 
ตรงประเด็น ย่อมจะน าไปสู่ความส าเร็จสมหวังได้  
 
ตอนที่ 6 การผลิตสื่อ Infographic 

Infographic มาจากค าว่า Information (ข้อมูล) + Graphic (รูป) สื่อ Infographic จึงหมายถึง 
การน าข้อมูลต่างๆ มาท าเป็นรูป 

สาเหตุที่ไม่น าเสนอข้อมูลตัวหนังสือยาวๆ แต่ท าเป็นรูปภาพแทน เนื่องจากสมองคนเราจะประมวลผล
ภาพได้เร็วกว่าตัวหนังสือถึง 60,000 เท่า เพราะฉะนั้นบางเรื่องที่ดูซับซ้อนต้องอธิบายเป็นชั่วโมง หากท าเป็น 
Infographic จะสามารถอ่านแล้วเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังท าให้ข้อมูลที่ดูน่าเบื่อกลายเป็นข้อมูลทีน่่าสนใจได้  

การน าเสนอข้อมูลรูปแบบ Infographic เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะ Infographic ท าให้ผู้อ่าน
รับรู้ข้อมูลได้รวดเร็ว และเข้าใจง่ายจากการแปลงข้อความมากมายให้ออกมาเป็นภาพ ซึ่งกระบวนการหลักๆ 
ของการผลิตสื่อในรูปแบบ Infogaphic เพ่ือให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย สวยงาม และถ่ายทอดข้อมูลได้อย่าง
ครบถ้วน สามารถสรุปวิธีการง่ายๆ ได้ 7 ขั้นตอน  

1. ท าความเข้าใจจุดประสงค์ในการท า 
การท า Infographic เป็นสิ่งส าคัญมากท่ีผู้จัดท าจะต้องเข้าใจจุดประสงค์ในการจัดท า ซึ่งควรตอบ

ค าถามนี้ให้ได้ว่า ท าไมต้องท า ท าเพื่ออะไร และน าเสนอที่ไหน เพ่ือเป็นการวางขอบเขตให้กับรูปแบบหรือ
หน้าตา Infographic ที่น าเสนอออกมา เช่น เพ่ืออธิบายข้อมูลสถิติ เพ่ืออธิบายสินค้าและบริการที่มีทั้งหมดใน
บริษัท เป็นต้น 

2. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ส าคัญ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน 

ส่งผลให้การรับรู้เนื้อหาแตกต่างกันด้วย ดังนั้น ผู้จัดท าจึงต้องออกแบบหน้าตา Infographic ให้เหมาะสมกับ
การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่มาฟังเนื้อหาการสอน อาจจะต้องออกแบบให้มี
สีสันที่ดึงดูดใจ ให้สายตาอยู่กับเนื้อหาได้นาน แต่ถ้าหากเป็นลูกค้า ซึ่งมีความเร่งรีบ ต้องการเข้าใจข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว ก็จะต้องออกแบบให้เนื้อหาเข้าใจง่าย กระชับ เป็นต้น 

3. ก าหนดหัวข้อ และรวบรวมข้อมูล 
เมื่อรู้ว่าเราท าไปท าไม เพ่ือใคร และน าเสนอที่ไหนแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการก าหนดหัวข้อที่ต้องการ

จะน าเสนอ เราควรก าหนดหัวข้อที่จ าเป็นเท่านั้น ส่วนใดไม่เกี่ยวข้องไม่จ าเป็นต้องน ามาแสดงด้วย เนื่องจากจะ
ท าให้ผู้อ่านไม่เข้าใจว่าต้องการโฟกัสในส่วนใด แล้วจึงรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 

4. จัดล าดับข้อมูล 
เมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้แล้ว ล าดับต่อมาคือการน าข้อมูลมาจัดล าดับว่าข้อมูลใดควรน าเสนอ 

ก่อน-หลัง ข้อมูลใดส าคัญท่ีสุด และส าคัญรองลงมา หรือข้อมูลใดควรน าเสนอก่อน เพราะมีผลต่อการน าเสนอ
ข้อมูลในส่วนถัดมา เป็นต้น เพ่ือจัดล าดับการรับรู้ของผู้อ่านให้เข้าใจง่ายที่สุด 



5. สร้างสตอรี่ 
อีกหนึ่งขั้นตอนที่ส าคัญ และหลายๆ คนมักจะมองข้าม คือการค้นหาวิธีการเล่าเรื่อง การท า 

Infographic ที่ดี จะต้องสร้างสตอรี่ หรือค้นหาวิธีการน าเสนอข้อมูลเหล่านั้นให้เข้าใจง่าย และน่าสนใจ เช่น 
ต้องการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัท เราอาจจะน าเสนอเป็นแบบ Timeline เพราะ
เป็นการเล่าเรื่องที่ท าให้เห็นจุดเกิดของเหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละข่วงเวลานั้นๆ เห็นภาพได้อย่างต่อเนื่อง และ
เข้าใจได้ง่าย หรือต้องการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่มีทั้งหมดของบริษัท อาจจะน าเสนอใน
รูปแบบ Flowchart แยกให้เห็นองค์ประกอบต่างๆ ของบริษัทได้ชัดเจน และรับรู้ได้อย่างรวดเร็วในภาพๆ 
เดียว 

6. ออกแบบจัดท า 
เมื่อเราได้วิธีการเล่าเรื่องแล้ว น ามาสู่ขั้นตอนในการออกแบบหน้าตาของ Infographic ซึ่งหัวใจ

ของ Infographic คือการแปลงข้อมูลตัวอักษร ออกมาให้เป็นรูปภาพ ดังนั้น ในการออกแบบจึงจ าเป็นจะต้อง
ออกแบบภาพให้เข้าใจง่าย และสื่อความหมาย ไม่ควรใช้ภาพที่มีรายละเอียดมากจนเกินไป เนื่องจากจะท าให้
ยากต่อการจดจ า ซึ่งรูปแบบภาพที่เป็นที่นิยม คือการใช้ไอคอน หรือภาพกราฟิกท่ีไม่ซับซ้อน ในการสื่อ
ความหมาย และใช้สีในการออกแบบไม่เยอะจนเกินไป ประมาณ 3-4 สี เท่านั้น 

7. เผยแพร่ 
ในการเผยแพร่ Infographic ปัจจุบันมักน าเสนอในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากเข้าถึงได้ง่าย 

สามารถ Like หรือ Share ข้อมูลไปได้อย่างรวดเร็วผ่านทาง Social Media ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ  
ควรมีการตั้ง Caption หรือค าโปรยภาพให้น่าสนใจ เพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาดูเนื้อหา ท าให้ 
Infographic มีความน่าสนใจมากขึ้น 
 


