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การประชาสัมพันธ์ 

ความหมายของการประชาสัมพันธ์ 

การประชาสมัพนัธ์ (Public Relations) หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการ
สื่อสารเพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวข่าวสาร ทัง้ท่ีเป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
จากสถาบันหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไปสู่กลุ่มเป้าหมาย                      
โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าในการท่ีจะบอกกล่าวท าความเข้าใจ 
ส ร้ า ง และ รั กษาความสัมพัน ธ์ อัน ดี  เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ดทัศนคติ ท่ี ดี                           
และภาพลักษณ์ท่ีดีกับองค์กร อันน าไปสู่การสนับสนุนและ ร่วมมือ                   
จากประชาชน 



กระบวนการประชาสัมพันธ์  
ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนใหญ่ๆ ดงันี ้
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กระบวนการส่ือสาร 

คือ สารเพ่ือการประชาสมัพันธ์ เช่น ข่าว ภาพข่าว 
บทสมัภาษณ์ บทความสารคดี ฯลฯ ต้องสอดคล้อง
กับความสนใจและความสามารถในการ รับ รู้                  
และความเข้าใจของผู้ รับสาร ตลอดจนเหมาะสมกบั
ลกัษณะของสื่อแต่ละชนิดด้วย 

Corporate Image 

Knowledge 

Attitude 

Practice 

การประเมินผล  
(Evaluation) 

การส ารวจ/วิจยั              
(Fact Finding/Research) 

การวางแผน  
(Planning) 

การปฏิบตัิการและการสื่อสาร  
(Action & Communication) 



“ท าไมหน่วยงานทาง
การศึกษา                                

ต้องมีการประชาสัมพันธ์” 



บทบาทหน้าท่ีส าคัญของโรงเรียนต่อ ชุมชน คือ บทบาทในการให้
การศกึษา อบรมแก่ เดก็ๆในชมุชน  

สว่นบทบาทส าคญัของ ชมุชน ต่อ โรงเรียน คือบทบาทในการมีส่วนร่วม 
ก าหนดทิศทางการจดัการศึกษา การให้ความร่วมมือและสนบัสนนุการ
จดัการศกึษา  

การสร้างความสมัพันธ์ระหว่าง โรงเรียน กับ ชุมชน มีแนวทางในการ
ด าเนินการสองแนวทาง คือ  

1) การสร้างความสมัพนัธ์ทางตรง คือการติดต่อสื่อสารโดยตรง 

2) การสร้างความสัมพันธ์ทางอ้อม สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ป้องกัน
ช่ือเสียง ลดข้อขัดแย้ง เสริมสร้างความน่าเช่ือถือ ศรัทธาท่ีมีต่อ
หน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเช่ือมั่น และให้การ
สนบัสนนุทางการศกึษา 



“การประชาสัมพนัธ์จะประสบความส าเร็จไม่ได้เลย 
หากปราศจากการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ” 

การสร้างสรรค์งานเขียนเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ใดๆ จะต้องเป็นไปเพ่ือบรรลุ
เปา้หมายทางการประชาสมัพนัธ์เป็นส าคญั ดงันัน้ ก่อนลงมือเขียนจะต้องมี
การวางแผนและก าหนดไว้ลว่งหน้าเสมอวา่  

„ ต้องการให้ใครได้รับข่าวสาร 
„ เพ่ือวตัถปุระสงค์อะไร 
„ ใช้กลยทุธ์ใดในการสื่อสารให้ประสบความส าเร็จ 



ในงานประชาสมัพันธ์ การเขียนเป็นงานพืน้ฐานหรืองานส าคญั
แรกสุดของนักประชาสัมพันธ์ท่ีจะต้องท าเป็นประจ า ได้แก่       
การเขียนข่าวแจก บทความ บทสัมภาษณ์ ฯลฯ การ เขียน                      
เ ป็นทักษะหนึ่ ง ซึ่ ง มีความส าคัญอย่ า งยิ่ ง ในการส่ งสาร                           
เพื่ อถ่ายทอดเ ร่ืองราวข่าวสารของหน่วยงานหรือองค์กร                    
สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง  และคงทนถาวร                             
กวา่การพดู โดยผา่นสื่อประเภทตา่งๆ  

การเขียนมีความส าคัญอย่างไร 



ข่าว คือ การรายงานข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้ 
ตลอดจนความคิดเห็นจากบุคคลระดับต่างๆซึ่งมีความส าคัญ 
และเป็นท่ีน่าสนใจ อันมีผลกระทบต่อคนหมู่มากในชุมชนหรือ
สงัคม 

ข่าวประชาสัมพันธ์ คือ การรายงานข้อเท็จจริงหรือเหตกุารณ์
ต่างๆท่ีเกิดขึน้ ท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์ ความรู้สึกทัศนคติท่ี ดี                    
ต่อองค์กร และน าไปสู่ความร่วมมือของคนภายในและภายนอก
องค์กร และเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขความเข้าใจผิด และข่าวลือ
ตา่งๆ  

ความหมายของ “ข่าวประชาสัมพันธ์” 



“ข่าวประชาสัมพันธ์” 



อะไรเป็นข่าวได้บ้าง ? 

ทฤษฎีพืน้ฐานของการสื่อข่าว อธิบายความไว้วา่ ข่าว (News) คือ เหตกุารณ์ 
(event) ความคิด (ideas) ความคิดเห็น (opinion) อนัเป็นข้อเทจ็จริง (fact)                              
ท่ีได้รับการหยิบยกขึน้มารายงาน (reporting) ผ่านทางช่องทางส่ือ (media)                     
ท่ีเป็นทางการ (formal) 

นกัหนงัสือพิมพ์ท่ีมีช่ือเสียงท่านหนึง่ช่ือ จอห์น บี โบการ์ท กลา่ววา่  

“เม่ือสุนัขกัดคน ไมเ่ป็นข่าว เพราะเป็นเหตกุารณ์ปกติท่ีเกิดขึน้บอ่ยๆ แตเ่ม่ือ
คนกัดสุนัข นัน่คือข่าว” ค ากลา่วนีแ้สดงให้เหน็วา่ เร่ืองราวที่ปกติ ไมมี่ความ
น่าสนใจมากพอท่ีจะเป็นข่าว แตถ้่าเป็นเร่ืองที่นานกวา่จะอบุตัิขึน้ทีก็จะเป็นข่าว 
ได้ง่าย 







ฮอกวอตส์สาขาไทยแลนด์-ฮือฮา นร.ตากใส่
หมวกพ่อมดเข้าสอบยกช้ัน ให้ตายเถอะแฮร์ร่ี! 

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_685667


ฮอกวอตส์สไตล์! นร.แม่สอด ใส่ชุดพ่อมดคลายหนาว 
น่ังสอบกลางภาค อย่างกบัหนังแฮร์ร่ี พอตเตอร์ 

https://www.youtube.com/watch?v=UdBRBzz4xXE


 สิ่งที่จะเป็นข่าว (Element of news) ได้คือสิ่งที่มีลักษณะ ดังนี ้

ความทนัดว่นของข่าว (timeliness) 

 ผลกระทบของข่าว (impact หรือ consequence) คือ มีนยั (significant)                      
มีความส าคญั(importance) 

 มีความเด่น (prominance)   / ความแปลกใหม ่/ สร้างสรรค์ 

 ความใกล้ชิดของข่าวตอ่ผู้อา่นหรือผู้ชม (proximity) ทัง้ทางกายและทางใจ 

เร่ืองราวหรือเหตกุารณ์ท่ีก าลงัอยูใ่นกระแสความสนใจของสาธารณชน                      
หรือเรียกวา่ “ประเดน็สาธารณะ” (talk of town) 



วัตถุประสงค์ของการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

การเขียนประชาสมัพนัธ์เพ่ือเสนอแนวคิดขององค์กร มีวตัถปุระสงค์พืน้ฐาน 
6 ประการ คือ 

1. การเขียนเพื่อบอกกล่าวให้ทราบ  
เป็นการเขียนเพื่อการเผยแพร่ (publicity) ด้วยการให้ข้อมลู (information) 
ข้อเท็จจริง (fact) แก่กลุ่มประชาชนเป้าหมาย เพื่อให้รับรู้ว่าองค์กรท าอะไร 
ท าอย่างไร ท าเม่ือใด เพ่ืออะไร เพราะอะไร ท่ีไหน เป็นต้น 

2. การเขียนเพื่อให้ประชาชนเกดิการยอมรับ 
ส่วนใหญ่เป็นการเขียนลักษณะโน้มน้าว ชักจูงให้ประชาชนคล้อยตาม  
โดยกล่าวถึงส่วนดีให้เห็นชัดเจน ถึงการด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
กลุม่เปา้หมาย สงัคมและประเทศชาติ เพ่ือสร้างความเช่ือถือศรัทธา  



3. การเขียนเพื่อป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด  
เป็นการเขียนแบบอธิบาย แถลงการณ์ชีแ้จงอย่างชดัเจน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ 
โดยไม่เกิดความสงสยัหรือหลงเช่ือในข่าวลือ ดงันัน้อาจต้องใช้ถ้อยค าและอ้างอิง
แหลง่ข้อมลูท่ีสามารถสร้างความน่าเช่ือถือแก่ผู้ รับสาร 

4. การเขียนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  
เป็นการน าจุดเด่นขององค์กรมากล่าว เ พ่ือสร้างความเลื่อมใสศรัทธา                               
หรือภาพลักษณ์ท่ีดี โดยเลือกใช้ค าท่ีเหมาะสม มีพลัง กระตุ้ นให้เกิดภาพ                   
คล้อยตาม แต่ไม่ใช่เป็นการโอ้อวดหรือโฆษณาชวนเช่ือ  

5. การเขียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี  
เป็นการเขียนท่ีมุ่งเน้นไปในการสร้างความรัก ความผูกพนัและการมีส่วนร่วม
ระหว่างหน่วยงานกบักลุม่ประชาชนเปา้หมายทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

6. การเขียนเพื่อสนับสนุนกจิกรรมทางการตลาด  
เป็นการเขียนเพ่ือส่งเสริมให้สินค้าหรือบริการเป็นท่ียอมรับและต้องการของ
ผู้บริโภคมากขึน้  



ประเภทของข้อความในการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

การเขียนเพ่ือการประชาสมัพนัธ์โดยทัว่ไปนิยมใช้ข้อความหลายๆ ประเภทผสมผสานกนั 
ขึน้อยูก่บัจดุมุง่หมายของการเขียนนัน้ๆ เป็นหลกั 

ประเภทของข้อความในการเขียนเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ แบง่ออกเป็น 5 ประเภท คือ 

1. การเขียนแบบบรรยาย 
เป็นการเขียนเล่าเหตกุารณ์หรือเลา่เร่ืองโดยบรรยายตามล าดบัเหตกุารณ์ท่ี
เกิดขึน้อยา่งละเอียด เพ่ือบอกกลา่วหรือให้ความรู้ 

ลกัษณะการเขียน  
- เร่ืองท่ีเขียนต้องเป็นเร่ืองจริง 
- มีการเรียบเรียงความคิดอย่างต่อเน่ือง สมัพนัธ์กนั 
- ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย กะทดัรัด ชดัเจน อาจมีการยกตวัอยา่งประกอบ
เพ่ือให้เร่ืองเดน่ชดัขึน้ 



2. การเขียนแบบพรรณนา 
เป็นการเขียนบอกลกัษณะหรือเร่ืองราว โดยการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สกึ
และจินตนาการเพื่อให้ผู้ อ่านเกิดภาพพจน์และคล้อยตาม ส่วนใหญ่                     
เป็นการพรรณนาถึงความงามทัง้ทางศิลปะและความงามของธรรมชาติ      
มักใช้ค าอุปมาอุปไมยโวหารเพ่ือเปรียบเทียบความรู้สึกให้เห็นภาพ                      
อยา่งชดัเจน 

3. การเขียนแบบจูงใจ 
เป็นการเขียนเพื่อเชิญชวน ชักจูงใจ โน้มน้าวให้คล้อยตาม เห็นดีเห็นงาม 
ลกัษณะการเขียนจะมีการยกเหตผุลประกอบ น่าเช่ือถือ หากเป็นค าขวญั
มกัมีการเลน่ค า ส านวนที่คล้องจอง กระชบั เพ่ือให้จดจ าง่าย 



4. การเขียนแบบอธิบาย 

เป็นการเขียนแบบอธิบายเร่ืองยากให้เข้าใจได้ง่าย เช่น อธิบายกระบวนการ
ผลิตสินค้า วิธีการทดลองทางวิทยาศาสตร์  เป็นต้น เน้นการน าเสนอข้อมลู
รายละเอียด ควรอธิบายโดยแบ่งเป็นย่อหน้าย่อยๆ หรือเขียนอธิบายเป็น
ข้อๆ  

5. การเขียนแบบอภปิราย 

เป็นการเขียนแสดงความคิดท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อาจแสดงความคิดเห็น
เพียงอยา่งเดียวหรืออาจให้ค าแนะน า ข้อคิด เช่น บทวิจารณ์ เป็นต้น 



ข้อควรระวังในการเขียนข่าว 

1. Royal ราชวงศ์เป็นข่าวท่ีมีราชาศพัท์ ต้องรอประกาศข่าว
จากส านกัพระราชวงั 

2. Religion ศาสนา จะสร้างความขดัแย้งสงูมากเพราะทุกศาสนา
สอนให้คนเป็นคนดี ห้ามเปรียบเทียบ โดยเด็ดขาด  

3. Race ผิวพรรณ ผิวด า ผิวขาว พรรค/พวกกลุ่ม จะสื่อ
ความหมายได้ฉะนัน้ ถ้าเป็นหน่วยงานต้องหลีกเลี่ยง  

4. Rumor ข่าวลือ ถือเป็นเร่ืองท่ีอนัตรายมากส าหรับองค์กรทกุองค์กร 
ถ้าเราไมใ่ห้ความส าคญัในเร่ืองของการก าจดัข้อความขา่ว 



ประเภทของข่าวประชาสัมพันธ์ 

„ ข่าวแจ้งให้ทราบ (Announcement Release)  

เช่น แจ้งนโยบาย การด าเนินงาน  ผลรางวลัฯลฯ 
เป็นการแจ้งให้ทราบรายละเอียดต่างๆ ของสิง่ท่ีเกิดขึน้หรือท่ีจะมีขึน้ 

„ ข่าวกิจกรรมพเิศษทางการประชาสัมพนัธ์ (Event Release)   

เช่น ข่าวกิจกรรม/โครงการรณรงค์เพ่ือสงัคมต่างๆ  ฯลฯ 
เป็นการสร้างให้มีสีสนั ดงึดดูความสนใจ และมุง่ให้เกิดความนิยมตอ่องค์กร 

„ ข่าวเหตุการณ์เร่งด่วน (Spot News Release)   

เช่น  แจ้งปิดโรงเรียนท่ีประสบอทุกภยั /เฝา้ระวงัไข้เลือดออกฯลฯ 
เป็นการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบอย่างรวดเร็ว ไมเ่น้นเสนอรายละเอียดมาก 

„ ข่าวตอบโต้เหตุการณ์ (Response News Release)   
เป็นการชีแ้จ้งรายละเอียดด้วยเหตผุลท่ีน่าเช่ือถือ ในประเดน็ท่ีถกูวิพากษ์วิจารณ์ 
เช่น  ข่าวความขดัแย้งภายในองค์กร ฯลฯ 



ตัวอย่างประเภทของข่าวประชาสัมพันธ์ 

„ ข่าวแจ้งให้ทราบ  

 (Announcement Release)  



ตัวอย่างประเภทของข่าวประชาสัมพันธ์ 

„ ข่าวกิจกรรมพเิศษทางการประชาสัมพนัธ์ (Event Release)   



ตัวอย่างประเภทของข่าวประชาสัมพันธ์ 

„ ข่าวกิจกรรมพเิศษทางการประชาสัมพนัธ์ (Event Release)   



รูปแบบและโครงสร้างของข่าวประชาสัมพันธ์ 

การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ใช้หลักการเขียนข่าวเช่นเดียวกับข่าวทั่วไป โดยมี
วิธีการเขียน 3 รูปแบบ ได้แก่ การเขียนข่าวแบบพีระมิดหวักลบั การเขียนข่าวแบบ
พีระมิดหวัตัง้ และการเขียนข่าวแบบผสม 

1.1 พาดหวัข่าว (Headline) 
เป็นสว่นส าคญั ท่ีเรียกร้องความสนใจให้ผู้อา่นติดตามอา่นข่าวนัน้ต่อไป 
และช่วยให้รู้วา่ข่าวนัน้มีประเดน็อะไรน่าสนใจ  
ลกัษณะของพาดหวัข่าวท่ีดี คือ ควรสัน้ กระชบั เข้าใจง่ายและตรงจดุ  

1. การเขียนข่าวแจกแบบพีระมิดหวักลับ 
โครงสร้างของการเขียนข่าวแจก สามารถแบง่ออกเป็น 5 สว่น คือ  



1.2 ความน า หรือ โปรย (Lead) 
เป็นส่วนท่ีเขียนขึน้ในย่อหน้าแรกของข่าว เป็นข้อความท่ีเป็นเนือ้ข่าว
โดยย่อทั ง้หมดว่าใคร ท าอะไร ท่ี ไหน เพราะเหตุใดหรือท าไม                         
และอยา่งไร (5Ws+1H) 

1.3 ส่วนเชื่อม (Neck) 
เป็นส่วนเช่ือมข้อความระหว่างความน ากบัเนือ้หาท่ีต่อเน่ืองกนั เพ่ือให้
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือให้เข้าใจเร่ืองราวได้กระจ่างยิ่งขึน้ เช่น ข้อมลู
เก่ียวกบัท่ีมาหรือภมูิหลงัของเหตกุารณ์  

1.4 เนือ้หาข่าว (Body) 
เป็นส่วนท่ีให้เนือ้หารายละเอียดของเร่ืองราวทัง้หมด การน าเสนอ
เนือ้หาข่าวมกัจะเสนอตามล าดบัความส าคญัของเร่ืองราว จากส าคญั
สุดไปถึงส าคัญน้อยท่ีสุด หรืออาจจ าเสนอข่าวตามล าดับเวลาหรือ
เหตกุารณ์ก็ได้  



1.5 สรุป (Conclusion) 
ส่วนท้ายของข่าวแจกอาจจะมีการสรุปไว้ก็ได้ อาจจะเป็นจุดใดจดุหนึ่ง
ของข่าว หรือเขียนย า้ข้อเทจ็จริงเด่นๆ ท่ีได้เสนอไปแล้วก็ได้ 

ข้อดีของการเสนอข่าวรูปแบบพีระมิดหวักลับ 

„ สะดวกในการอา่น 
„ สะดวกแก่การท างานของบรรณาธิการข่าว 
„ สะดวกในการจดัหน้า หรือเข้าหน้าหนงัสือพิมพ์ 



2. การเขียนข่าวแจกแบบพีระมิดหวัตัง้ 
เป็นการเขียนข่าวแจกท่ีกลา่วถงึรายละเอียดปลีกยอ่ยก่อน แล้วคอ่ยขยาย
รายละเอียดเพิ่มเติมขึน้เร่ือยๆ จนถึงประเด็นส าคญัของเร่ืองในตอนท้ายหรือ
ตอนจบของข่าว 

3. การเขียนข่าวแจกแบบผสม 
เป็นการเขียนข่าวที่มีประเดน็ข่าวส าคญัมากกวา่หนึง่ การเขียนข่าวอาจเร่ิมต้น
สรุปประเดน็แรกก่อนมาเขียนเป็นความน า ขณะที่เนือ้ข่าวก็จะเป็นการอธิบาย
รายละเอียดขยายความน า จนกระทัง้ถงึจดุใดจดุหนึง่ ซึง่เป็นการหกัเหหรือ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดประเด็นส าคญัตอ่เน่ืองไปจนจบ 





องค์ประกอบของข่าว 

„ข่าวต้องมี 5W 1H ได้แก่ Who What Where When Why และ How                          
เพ่ืออธิบายวา่ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือใด ท าไมจงึเกิดเหตกุารณ์นัน้ขึน้                      
และเหตกุารณ์นัน้เกิดขึน้อยา่งไร 

„ปัญหาหรือสาเหตท่ีุเกิดขึน้ 

„เกิดอะไรขึน้บ้าง 

„  มีอะไรท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์นี ้

„  หลกัฐานท่ีส าคญัที่สดุ คืออะไร 

„ สาเหตท่ีุท าให้เกิดเหตกุารณ์นีคื้ออะไร 

What 



องค์ประกอบของข่าว 

„สถานท่ีหรือต าแหน่งที่เกิดเหต ุ

„ เร่ืองนีเ้กิดขึน้ท่ีไหน 

„ เหตกุารณ์นีน้่าจะเกิดขึน้ท่ีใดมากท่ีสดุ 
Where  

„เวลาท่ีเหตกุารณ์นัน้เกิดขึน้ หรือจะเกิดขึน้ 

„ เหตกุารณ์นีน้่าจะเกิดขึน้เม่ือไหร่ 

„เวลาใดบ้างท่ีสถานการณ์เช่นนีจ้ะเกิดขึน้ 
When   



องค์ประกอบของข่าว 

„สาเหตหุรือมลูเหตท่ีุท าให้เกิดขึน้ 
„ท าไมต้องเป็นคนนี ้เวลานี ้สถานท่ีนี ้
„เพราะเหตใุดเหตกุารณ์นีจ้งึเกิดขึน้ 
„ ท าไมจงึเกิดเร่ืองนีข้ึน้  

Why  

„บคุคลท่ีเก่ียวข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
„ใครอยูใ่นเหตกุารณ์บ้าง 
„ใครน่าจะเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์นี ้
„ใครน่าจะท าให้สถานการณ์นีเ้กิดขึน้มากท่ีสดุ 
„เหตกุารณ์นีใ้ครได้ประโยชน์ เสียประโยชน์  

Who    



องค์ประกอบของข่าว 

„รายละเอียดของสิง่ท่ีเกิดขึน้หรือก าลงัเกิด 

„ เขาท าสิง่นัน้ได้อยา่งไร 

„ล าดบัเหตกุารณ์นีด้วูา่เกิดขึน้ได้อยา่งไร 

How   

“5W 1H”  



ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ (Photo Release) เป็นการถ่ายภาพเหตกุารณ์ 
บคุคล สินค้า แล้วเขียนค าบรรยายใต้ภาพ (caption) ว่าใคร ท าอะไร ท่ีไหน 
เม่ือไร และอย่างไร (5Ws+1H)ให้น่าสนใจแล้วส่งไปยังสื่อมวลชนต่างๆ                               
ให้เผยแพร่   การพิจารณาคัดเลือกภาพข่าวลงเผยแพร่ทางสื่อมวลชนนัน้                           
ใช้หลักการเดียวกันกับการพิจารณาข่าวแจก  ดังนัน้ ต้องเลือกภาพให้ดี 
เขียนค าบรรยายใต้ภาพให้น่าสนใจ อย่าตกช่ือและต าแหน่งของบคุคลส าคญั
หรือบคุคลท่ีมีช่ือเสียง บอกเร่ืองราวที่อยูใ่นภาพนัน้ 











https://siamrath.co.th/n/96412
https://www.banmuang.co.th/news/education/159852






ข้อดีของ Facebook ต่องานประชาสัมพันธ์ 

1. เป็นช่องทางโปรโมทองค์กรบนเวบ็ไซต์ 
 2. ได้ยอดคนเข้าเวบ็มากขึน้ 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพ SEO (Search Engine Optimization) 
 4. สร้าง Community กับกลุ่มเป้าหมายโดยไม่เสียเงนิ 
 5. เข้าถงึกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง 
 6. สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายให้มากขึน้ 
 7. สร้างพืน้ที่ให้กับผู้จงรักภักดีต่อองค์กร 



“อะไร...คือ คุณค่า         
ของงานประชาสัมพันธ์

การศึกษา” 











https://www.facebook.com/spm.38/videos/572674523258665/





