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ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่ ๑๓๙ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 



บทคัดย่อ 
 

ผลงานฉบับนี้ ผู้ขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่ ๑๓๙ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
จัดท าขึ้นประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ 

ส่วนที่ ๑ ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การบริหารงานประชาสัมพันธ์
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ขอรับการประเมินได้ยกกรณีการสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์ซึ่งเป็นช่องทางสร้างการ
รับรู้ที่สามารถจดจ าได้ทั้งจากภาพและเสียง ในรายการ “สถานีแรงงาน” เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย (สทท.๑๑) ซึ่งเป็นผลการเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๖๐ และเป็น
กระบวนการบริหารงานประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ภารกิจด้านแรงงานของกระทรวงแรงงานในภาพรวม  
โดยน าแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีขั้นตอนกระบวนงานด้านงบประมาณ มาประกอบในการท างานเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการด าเนินงานมีขั้นตอนการวางแผนการท างานอย่างมีระบบ การประสานงาน 
กระบวนการจัดจ้างผลิตสื่อ กระบวนการปฏิบัติงาน และการประเมินผล เป็นการบูรณาการร่วมกับ 
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในรูปแบบคณะกรรมการ และคณะท างานที่มีการจัดประชุมก าหนด
ประเด็นการน าเสนอรายการสถานีแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้รายการสถานีแรงงานเป็นที่พึงพอใจของผู้
รับชมและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ก าหนดให้ติดต่อสอบถามปัญหาด้านแรงงาน ในระหว่างออกอากาศท าให้
กระทรวงแรงงานได้รับทราบข้อมูล ข้อแนะน า และปัญหาอุปสรรคด้านแรงงาน  สามารถน าข้อมูลเหล่านี้
ไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการด้านแรงงานของกระทรวงแรงงานที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้ และ
น ามาวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกขององค์กรต่อไป 

ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวความคิดเพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่องการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกแบบบูรณาการกระทรวงแรงงาน เป็นการน าเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
การด าเนินการต่างๆ ในภารกิจภาพรวมของกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ 
ต่อแรงงานโดยตรง และพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นด้วยการน ากลวิธีของการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือก้าวไปสู่การประชาสัมพันธ์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยน
ของโลกการสื่อสารในปัจจุบัน พัฒนาการของการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ไปสู่รูปแบบใหม่ (Social 
Media) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการสร้างโอกาสทางการรับรู้ให้กว้างขวางขึ้น การศึกษาครั้งนี้ ได้เสนอแนวทาง 
ก าหนดกรอบแนวคิด และวิธีด าเนินการศึกษา โดยได้ใช้แนวคิด (๑) ทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้กลุ่ม
ประชาชนเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ และรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อองค์กร (๒) แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสาร 
การสื่อสารเป็นปฏิกิริยาสัมพันธ์ทางสังคมที่สื่อความหมายผ่านระบบสัญลักษณ์ กระบวนการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือบุคคลต่อกลุ่มบุคคล โดยใช้สัญลักษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรม
ที่เข้าใจกัน (๓) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้ก าหนดวิธี
ปฏิบัติในการซื้อ การจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ราชการ เพ่ือให้วิธีปฏิบัติเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
(๔) นโยบายที่เกี่ยวข้องกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้ก าหนดแผนแม่บทแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องท างานให้ประสานสอดคล้องกันในเชิงกลยุทธ์ในการ

ก 



ท างานในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบด้านประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ผู้จัดท าได้เสนอ
แนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยการบริหารจัดการ
ทีมบุคลากรด้านการ PR การบูรณาการงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
สอดคล้องกับการพัฒนาการท างานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข 



ค าน า 
 

ผลงานทางวิชาการฉบับนี้ เป็นผลการด าเนินงานของผู้ขอรับการประเมิน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ ๑๓๙ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร กองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งผู้ขอรับประเมินเห็นว่าการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งในการด าเนินงานขององค์กร ทุกองค์กรจึงมีการจัดตั้งงานประชาสัมพันธ์ไว้ในแผนและนโยบายของ
องค์กร เช่นเดียวกันในการด าเนินงานของกระทรวงแรงงานให้บรรลุเป้าหมายก็จ าเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักองค์กรอย่างต่อเนื่อง เมื่อการประชาสัมพันธ์มีบทบาทส าคัญเช่นนี้ 
ผู้บริหารทุกระดับรวมทั้งสมาชิกทุกคนในองค์กร จึงต้องยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  ต้องมีความเข้าใจ
และความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือให้
งานประชาสัมพันธ์ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งให้การสนับสนุนแผนงานหลักขององค์กร
และหน่วยงานภายในองค์กรให้รุดหน้าไปให้ได้  

  ผู้ขอรับการประเมินจึงได้จัดท าผลงานวิชาการแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ กล่าวถึง
ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การบริหารงานประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้
กล่าวถึงกระบวนการสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยน าแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ 
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงขั้นตอนการผลิตและสื่อสารประชาสัมพันธ์ บทบาทภารกิจ
ผลการด าเนินงานในภาพรวมของกระทรวงแรงงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งติดตามความ
เคลื่อนไหวภารกิจด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ “สถานีแรงงาน”  
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปสู่สาธารณชนทั่วไปได้รับรู้รวมทั้งน าข้อเสนอแนะในการท างานมาวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกขององค์กร และส่วนที่ ๒ กล่าวถึงข้อเสนอแนวความคิดเพ่ือพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบบูรณาการกระทรวงแรงงาน เพ่ือสร้างการรับรู้ภารกิจของ
กระทรวงแรงงาน และพัฒนาการท างานให้มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนด้วยการน ากลวิธีของการประชาสัมพันธ์ที่
มีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือก้าวไปสู่การประชาสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของโลกการ
สื่อสารในปัจจุบัน พัฒนาการของการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ไปสู่รูปแบบใหม่ การใช้สื่อใหม่ที่เรียกกันว่า 
สื่อ “Application” และสื่อ “Social Media” มากขึ้น และมีการบูรณาการกับหน่วยงานภายในกระทรวง
แรงงานอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานทางวิชาการฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางหรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
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๒. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ  เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๖๐ 

๓. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดําเนินการ   

๓.๑ หลักการและเหตุผล 

กระทรวงแรงงานในฐานะท่ีเปนหนวยงานท่ีดูแลคนวัยทํางานท้ังในระบบและนอกระบบเกือบ  
๔๐ ลานคน ซ่ึงถือวาเปนทรัพยากรมนุษยท่ีสําคัญ เปนทรัพยากรตนทุนทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของกําลังคนใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยการ
ขับเคลื่อนภายใตการนําของ พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีมุงเนนสรางโอกาส อาชีพ 
รายไดท่ีม่ันคง ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน และใหแรงงานท้ังระบบมีโอกาสเขาถึงบริการและสวัสดิการ 
รวมถึงสิทธิประโยชนดานแรงงานไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีดอยโอกาส ท้ังในชุมชนเมืองและ
ทองท่ีชนบทหางไกลใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร และความชวยเหลือจากภาครัฐ และกระทรวงแรงงาน 
ไดโดยงาย ประหยัด สะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง   

เพ่ือใหการดําเนินงานของกระทรวงแรงงานเปนไปดวยความราบรื่น คลองตัว และมีประสิทธิภาพ 
สงเสริมใหประชาชนกลุมเปาหมาย เขาใจในบทบาทภารกิจ นโยบาย งานบริการประชาชนตาง ๆ ตลอดจน
สรางภาพลักษณ ท่ีดีใหแกหนวยงาน การประชาสัมพันธ จึงเปนปจจัยสําคัญในการสรางการรับรูและความ
เขาใจ โดยการเผยแพรขอมูล ขอเท็จจริง และนําเสนอผานสื่อตางๆ โดยเฉพาะการสื่อสารสองทาง 
ท่ีสามารถกระจายขอมูลไดอยางท่ัวถึงสามารถจดจําไดท้ังจากภาพและเสียง ผานสื่อโทรทัศนซ่ึงมี
กระบวนการผลิตในหลายข้ันตอน ตลอดจนการใชทักษะ เทคนิค วิธีการจัดการตางๆ ตลอดจนการแกไข
ปญหาเฉพาะหนา อยางเชน การผลิตรายการแบบออกอากาศสด (Live) และเปดรับฟงขอซักถาม 
ขอคิดเห็นตางๆ ผานทางโทรศัพทในคราวเดียวกัน ซ่ึงขอดีของการสื่อสารวิธีนี้จะชวยใหทราบถึงความ
ตองการของประชาชนไดโดยแทจริง และเปนการแกไขปญหาความเหลื่อมล่ําทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง
เปนรูปธรรมอีกดวย 

จากภารกิจสําคัญขางตน ผูขอรับการประเมินจึงขอนําเสนอผลงาน เรื่อง การบริหารงาน
ประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ กรณีผลิตสื่อโทรทัศน รายการ “สถานีแรงงาน” เผยแพรทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนแหงประเทศไทย (สทท.๑๑) ซ่ึงเปนผลการดําเนินงานเม่ือเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๖๐  
โดยการดําเนินงานดังกลาวเปนกระบวนการบริหารงานประชาสัมพันธท่ีเผยแพรภารกิจดานแรงงานของ
กระทรวงแรงงานในภาพรวม โดยนําแนวคิด ทฤษฎี เ ก่ียว กับการบริหารจัดการ การสื่ อสาร  
การประชาสัมพันธ การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผล โดยสามารถนําขอมูล
เหลานี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการวางแผนการประชาสัมพันธเชิงรุกขององคกรตอไป 

๓.๒. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิด 

๓.๒.๑ ความรู แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการการบริหารจัดการ/การส่ือสาร/การประชาสัมพันธ/
การบริหารจัดการอยางประสิทธิภาพ 

๑) แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ  



๒ 

การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหนวยงาน

ของรัฐ และ/หรือ เจาหนาท่ีของรัฐ (ถาเปนหนวยงานภาคเอกชน หมายถึง ของหนวยงาน และ/

หรือ บุคคล) ท่ีเก่ียวของกับคน สิ่งของและหนวยงาน โดยครอบคลุมเรื่องตาง ๆ เชน (๑) การบริหาร

นโยบาย (Policy) (๒) การบริหารอํานาจหนาท่ี (Authority) (๓) การบริหารคุณธรรม (Morality) (๔) การ

บริหารท่ีเก่ียวของกับสังคม (Society) (๕) การวางแผน (Planning) (๖) การจัดองคการ (Organizing) 

(๗) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing) (๘) การอํานวยการ (Directing) (๙) การประสานงาน (Coordinating) 

(๑๐) การรายงาน (Reporting) และ(๑๑) การงบประมาณ (Budgeting) เชนนี้เปนการนํา “กระบวนการบริหาร” 

หรือ “ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญตอการบริหาร” ท่ีเรียกวาแพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) แตละตัว 

มาเปนแนวทางในการใหความหมาย  

ท้ังนี้ อาจใหความหมายไดอีกวา การบริหาร หมายถึง การดําเนินงาน หรือการ

ปฏิบัติงานใด ๆ ของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีเก่ียวของกับ คน สิ่งของ และหนวยงาน 

โดยครอบคลุมเรื่องตาง ๆ เชน (๑) การบริหารคน (Man) (๒) การบริหารเงิน (Money) (๓) การบริหารวัสดุ

อุปกรณ (Material) (๔) การบริหารงานท่ัวไป (Management) (๕) การบริหารการใหบริการประชาชน 

(Market) (๖) การบริหารคุณธรรม (Morality) (๗) การบริหารขอมูลขาวสาร (Message) (๘) การบริหารเวลา 

(Minute) และ (๙) และการบริหารการวัดผล (Measurement) เชนนี้ เปนการนํา “ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญ  

ตอการบริหาร” ท่ีเรียกวา 9M แตละตัวมาเปนแนวทางในการใหความหมาย 

การบริหารจัดการ เปนการนําหลักวิชาการดานการบริหาร คือ“กระบวนการบริหาร”

และ “ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญตอการบริหาร” มาใชเปนแนวทางหรือกรอบแนวคิดในการใหความหมาย 

ซ่ึงนาจะมีสวนทําใหการใหความหมายคําวาการบริหารเชนนี้ครอบคลุมเนื้อหาสาระ สําคัญท่ีเก่ียวกับการ

บริหาร ชัดเจน เขาใจไดงาย เปนวิชาการ และมีกรอบแนวคิดดวย นอกจาก ๒ ตัวอยางนี้แลว ยังอาจนํา

ปจจัยอ่ืนมาใชเปนแนวทางในการใหความหมายไดอีก เปนตนวา 3M ซ่ึงประกอบดวยการบริหารคน (Man)  

การบริหารเงิน (Money) และการบริหารงานท่ัวไป (Management) และ ๕ป ซ่ึงประกอบดวย 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน และประชาสัมพันธ 

กลาวโดยสรุป คือ แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการมีองคประกอบหลักท่ีตองให

ความสําคัญ คือ หลักการบริหารแบบ 3M ซ่ึงประกอบดวยการบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) 

และการบริหารงานท่ัวไป (Management) และหลัก ๕ป ซ่ึงประกอบดวย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ประหยัด ประสานงาน และประชาสัมพันธ 
๒) แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการประชาสัมพันธ 

๒.๑) การประชาสัมพันธ คือ การประชาสัมพันธคือการสื่อสารสาขาหนึ่งในรูปแบบ
ของการสื่อสารองคการท่ีตองมีความชํานาญเฉพาะดาน ตองใชความสามารถ ท้ังเชิงศาสตรและศิลป 
เพ่ือการสื่อสาร สรางความรู ความเขาใจและความสัมพันธอันดีซ่ึงกันและกันระหวางบุคลากรภายใน 
และภายนอกองคกร เพ่ือกอใหเกิดความสนับสนุน รวมมือ เชื่อถือ การยอมรับ และความไววางใจอันจะเปน
ประโยชนในการดําเนินงาน เพ่ือความสําเร็จขององคกร 



๓ 

2.2) หลักการประชาสัมพันธ : การประชาสัมพันธสามารถจําแนกได เปน 

สองลักษณะ โดยในอดีตนั้น การประชาสัมพันธเปนเพียงการเผยแพรความรู ความ เขาใจ ขาวสารขอมูลและ

เรื่องราวตางๆ ของสถาบันไปสูประชาชน หรืออาจสรุปไดวา เปนการสื่อสารทางเดียวในอันท่ีจะให

ประชาชนไดรับทราบ มีความรู ความเขาใจ เกิดความนิยมและศรัทธา แตในปจจุบันบทบาทของการ

ประชาสัมพันธไดเปลี่ยนแปลงไป นอกจากจะมีความหมายและความสําคัญในการสงเสริม และสนับสนุน

ดานการตลาดและการขาย มีความสัมพันธกับการโฆษณาพรอมๆ กับมีบทบาทหนาท่ีในการสราง

บํารุงรักษาและแกภาพพจนใหแกสถาบันแลว การประชาสัมพันธยังสรางความสัมพันธระหวางสถาบันกับ

ประชาชนใหถูกตองเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการตระหนักและเคารพในความรู ความคิดเห็น ความตองการ

และพฤติกรรมของประชาชนท่ีเก่ียวของมากข้ึน ซ่ึงยังผลให การประชาสัมพันธมีลักษณะของการสื่อสาร

แบบยุควิถีหรือการสื่อสารสอง ทางไป - กลับ (two way communication) ที่สมบูรณขึ้นการ

ประชาสัมพันธเปนท้ังศาสตรและศิลป : ศาสตร ในการประชาสัมพันธ จึงหมายถึง วิชาท่ีมีหลักเกณฑ 

มีทฤษฎี มีระเบียบ มีเหตุผลมีการศึกษาจากตําราตาง ๆ มีการเรียนรู  และสอนใหผู อ่ืนมีความรู 

ไดมีการศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย มีการศึกษาสื่อการประชาสัมพันธ มีการศึกษาประชามติ  

และความสัมพันธระหวางกลุมประชาชน กับสถาบันสวนท่ีเรียกวาการประชาสัมพันธในลักษณะท่ีเปนศิลป (art)  

นั้นหมายถึงผูท่ีทํางานดานการประชาสัมพันธ จะตองมีประสบการณ มีความชํานาญ มีความสามารถ

เฉพาะตัวสูง บางคนมีความสามารถเฉพาะตัวต่ํา (วิมลพรรณ ตั้งจิตเพ่ิม ความดี, ๒๕๔๓:๔; ปนิดา พุมแยม, 

๒๕๔๔: ๑๑; ไกรทว ีประดิษฐจา, ๒๕๕๒:๒๕; โชคชัย กัลยากานตง, ๒๕๕๒:๒๑) 
๒.3) ทฤษฎีการสื่อสาร คือ การอธิบายการสื่อสารในดานความหมาย กระบวนการ 

องคประกอบ วิธีการ บทบาทหนาท่ี ผล อิทธิพล การใช การควบคุม แนวคิดของศาสตรตางๆ แนวโนม
อนาคต และปรากฏการณเก่ียวกับการสื่อสาร แตการอธิบายตองมีการอางอิงอยางมีเหตุผลท่ีไดจาก
หลักฐาน เอกสาร หรือปากคําของมนุษย ซ่ึงแปลคํานี้มาจากภาษาอังกฤษท่ีวา communication theory 
ซ่ึงมีความหมายครอบคลุมกวางขวาง รวมไปถึง theory of communication (ทฤษฎีของการสื่อสาร) 
theories in communication (ทฤษฎีในการสื่อสาร) theories for communication (ทฤษฎีเพ่ือการ
สื่อสาร) และ theories about communication (ทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสาร) 

สําหรับทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสาร การประชาสัมพันธการสื่อสารประชาสัมพันธ 
มีผูใหแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสาร ประชาสัมพันธไวหลายทาน ดังนี้  

ไอวี่ ลี ( Ivy Lee ) บิดาแหงการประชาสัมพันธสมัยใหม ไดใหแนวความคิดใน
การประชาสัมพันธไววา งานประชาสัมพันธเปนงานสรางสรรคความราบรื่นใหแกทุกฝายท่ีเก่ียวของ การท่ี
ทานไดบอกกลาวและเขาไปทําความเขาใจกับประชาชนโดยตรงและทําใหเขาเห็นชอบดวยแลว พวกเขาจะ
ใหความรวมมือ ชวยเหลือและสนับสนุนกิจการของทานใหรุดหนาตอไป” และไดกลาวถึงอาชีพ 
การประชาสัมพันธวา “เปนอาชีพทนายความชนิดใหม คือ ไมเพียงแตปองกันลูกความในศาล แตตองให
คําแนะนําใหลูกความรูจักวางตัวอยางไรจึงจะไมประสบปญหาเรื่องเดือดรอน” และยังกลาวอีกวา “องคการ
หรือสถาบันควรมีการประชาสัมพันธกับประชาชนไมควรปดหูปดตาประชาชนหรือเพิกเฉยละเลย 
ตอประชาชนแตควรแถลงความจริงใหประชาชนรับทราบ หากองคการชี้แจงแถลงเรื่องราวตางๆ ท่ีเปนจริง



๔ 

ใหประชาชนรับทราบอยางถูกตองและเหมาะสมแลวเม่ือนั้นประชาชนก็พรอมเสมอท่ีจะเขาใจองคการดวย
ความเปนธรรม (somiemosie : ออนไลน 26 ม.ค. 2555) 

Scott M.Cutip กลาววา การประชาสัมพันธ หมายถึง การสื่อสารท่ีโนมนาวใจ
โดยมีการวางแผนเพ่ือใหเกิดอิทธิพลตอกลุมประชาชนท่ีสําคัญ หรืออาจกลาวไดวา การประชาสัมพันธเปน
การติดตอเผยแพรขาวสาร ความรู ความคิดเห็นขององคกร ไปยังสาธารณชนท่ีเก่ียวของกับองคกรนั้น เพ่ือ
เปนการสรางความสนับสนุนอยางแทจริงใหเกิดแกทุกฝาย  

แบบจําลองการสื่อสารตามแนวคิดของเบอรโล เดวิด เค เบอรโล (David K. 
Berlo) เสนอแบบจําลองการสื่อสารไวเม่ือป พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยอธิบายวา การสื่อสารประกอบดวย
สวนประกอบพ้ืนฐานสําคัญ ๖ ประการ คือ 

๑. ตนแหลงสาร (communication source) 
๒. ผูเขารหัส (encoder) 
๓. สาร (message) 
๔. ชองทาง (channel) 
๕. ผูถอดรหัส (decoder) 
๖. ผูรับสาร (communication receiver) 

จากสวนประกอบพ้ืนฐานสําคัญ ๖ ประการนั้น เบอรโล ไดนําเสนอเปน
แบบจําลองการสื่อสาร ท่ีรูจักกันดีโดยท่ัวไปวา "แบบจําลอง SMCR ของเบอรโล"(Berlo's SMCR Model) 
โดยเบอรโลไดรวมตนแหลงสารกับผูเขารหัสไวในฐานะตนแหลงสารหรือผูสงสาร และรวมผูถอดรหัสกับผูรับ
สารไวในฐานะผูรับสาร แบบจําลองการสื่อสารตามแนวคิดของเบอรโลนี้ จึงประกอบไปดวย S (Source or 
Sender) คือ ผูสงสาร M (Message) คือ สาร C (Channel) คือ ชองทางการสื่อสาร R (Receiver)  
คือ ผูรับสาร ซ่ึงปรากฏในภาพตอไปนี้ 

 



๕ 

จากภาพ แสดงใหเห็นถึง การถายทอดขอมูลขาวสารจากบุคคลฝายหนึ่ง  
ท่ีเรียกวา ผูสงสารไปยังยังบุคคลอีกฝายหนึ่งท่ีเรียกวาผูรับสาร โดยผานชองทางในการสื่อสารโดยมี
องคประกอบท่ีสําคัญคือ ผูสงสาร (Sender) สาร (Message) ชองทาง (Channel) และตัวผูรับสาร 
(Receiver) ซ่ึงมักเรียกกันวา SMCR (วรรณกานต ขาวลาภ, ๒๕๕๘:๑๓-๑๔) 

กลาวโดยสรุป ทฤษฎี เ ก่ียวกับการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ ท่ี มี
ประสิทธิภาพใหความสําคัญกับการสื่อสารแบบการสื่อสารสองทาง (two way communication) คือการ
ถายทอดขอมูลขาวสารจากบุคคลฝายหนึ่ง ท่ีเรียกวา ผูสงสารไปยังยังบุคคลอีกฝายหนึ่งท่ีเรียกวาผูรับสาร 
โดยผานชองทางในการสื่อสารโดยมีองคประกอบท่ีสําคัญคือ ผูสงสาร (Sender) สาร (Message) ชองทาง 
(Channel) และตัวผูรับสาร (Receiver) ซ่ึงมักเรียกกันวา SMCR 

3.2.2  ความรู แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับส่ือโทรทัศน 
สื่อโทรทัศน จัดเปนสื่อมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพในการสื่อสารมากท่ีสุดเพราะสามารถ

เขาถึงกลุมเปาหมายจํานวนมาก และรวดเร็ว  อีกทั้งกลุมเปาหมายยังสามารถรับไดดวยประสาทสัมผัส 
ท้ังทางตา หู  คือเห็นท้ังภาพและไดยินเสียง ทําใหการรับรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถดึงดูด
ความสนใจ ใหภาพ แสง สี เสียงเหมือนเหตุการณจริงไดมากท่ีสุด สามารถอธิบายเรื่องราวท่ีเขาใจไดยาก 
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาสื่ออ่ืนๆ  สื่อโทรทัศนจึงไดเปรียบสื่ออ่ืน เชน หนังสือพิมพ หรือวิทยุ  
เพราะสามารถลดขอจํากัดของผูรับสารในเรื่องการอานไมออก เขียนไมได ประกอบกับคุณลักษณะของ
โทรทัศนท่ีนําเสนอไดท้ังภาพและเสียง ทําใหเกิดความนาเชื่อถือ ท้ังนี้ขาวโทรทัศนเปรียบเสมือนกระจก
สะทอนความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคม ทําใหประชาชนไดรับรู ขาวโทรทัศนบางขาวทําใหประชาชนรูวาเกิด
อะไรข้ึนในสังคมท่ีพวกเขาอยู เพ่ือหาทางแกไข ขาวโทรทัศนบางขาวสะทอนใหรัฐบาลเห็นความเดือดรอน
ของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี และเรงแกปญหาใหลดลง ดังนั้นอาจกลาวไดวา ขาวโทรทัศนไมไดมีหนาท่ีเพียง
การเปนสื่อมวลชนและนําเสนอขาวเพียงอยางเดียว แตเปนสื่อท่ีมีบทบาทในการพัฒนาสังคม ดวยการ
นําเสนอขาวท่ีเปนประโยชนหรือแนวทางในการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชน แมวาขาวโทรทัศน 
มีขอจํากัดในการนําเสนอขาวไดในชวงเวลาท่ีจํากัด แตกตางจากการเสนอไดอยางละเอียดหรือเจาะลึกของ
ขาวหนังสือพิมพ แตขาวโทรทัศนสามารถสรางประเด็นขาว และกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได
ในเวลาอันรวดเร็วทําใหประชาชนมีความตื่นตัวในการรับรูขาวสารมากข้ึน  

ขอดีของส่ือโทรทัศน  
๑. ดึงดูดความสนใจไดมาก เพราะสามารถทดแทนไดท้ัง หนังสือพิมพ วิทยุ และภาพยนตร  
๒. ผูชมเก็บขาวสารไดมากเพราะมีท้ังภาพและเสียง  
๓. ถายทอดขาวสารไดรวดเร็ว ทําใหขาวเปนท่ีนาเชื่อถือ   
๔. สามารถเสนอรายการบางรายการไดดีกวาวิทยุและหนังสือพิมพ เชน รายการสารคดี 

การสาธิตทางวิชาการตาง ๆ  
ขอจํากัดของส่ือโทรทัศน  
๑. ราคาแพงกวาสื่อประเภทอ่ืน  
๒. เม่ือพลาดรายการก็ไมสามารถจะชมไดอีก นอกจากบันทึกเปนวิดีโอเทป  
๓. เปนการสื่อสารทางเดียว (สื่อโทรทัศน (Television) – บานจอมยุทธ : ออนไลน) 

 

https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-3/television/index.html


๖ 

กลาวโดยสรุปคือสื่อโทรทัศน เปนสื่อท่ีบทบาทสําคัญในการประชาสัมพันธ เพราะ
โทรทัศนมีคุณลักษณะเดนและไดเปรียบสื่ออ่ืนๆ สามารถถายทอดท้ังภาพและเสียง ภาพเคลื่อนไหวมา
เผยแพรสูประชาชนจํานวนมากโดยท่ีประชาชนสามารถรับชมไดอยางสะดวกสบาย 

3.๒.3 แนวคิดเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ (Team Work) 
การท่ีบุคคลตั้งแต ๒ คนข้ึนไปมาทํางานรวมกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกันอยางมี

ประสิทธิภาพ และผูปฏิบัติงานตางก็เกิดความพอใจในการทํางานนั้น การทํางานเปนทีมชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพภายในองคกร เนื่องจากทําใหวัตถุประสงครวมขององคกรประสบความสําเร็จสูงสุด โดยสมาชิก
ในทีมประสบความสําเร็จสูงสุด มีความพึงพอใจในการทํางาน และมีความพึงพอใจในเพ่ือนรวมงาน 

3.๒.4 แนวคิดเกี่ยวกับการสรางทีมงาน (Team Building)  
การจัดการดานพลังกลุมคนท่ีมีจุดมุงหมายเดียวกัน และตองทํางานรวมกัน เพ่ือให

จุดมุงหมายขององคกรสัมฤทธิ์ผล โดยมีความตระหนักถึงความรูสึกนึกคิด และจิตใจของสมาชิกผูรวมทีม
ปฏิบัติงานใหทํางานดวยใจรักสนุก เพลิดเพลิน อันกอใหเกิดพลังผูกพันรับผิดชอบรวมกัน 

กลาวโดยสรุป คือ การสรางทีมงาน (Team Building) ตองมอบหมายงานชัดเจน 
ทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะกอใหเกิดพลังผูกพันรับผิดชอบรวมกัน ขับเคลื่อนงานใหบรรลุผลสําเร็จ 

๓.๒.5 ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 การบริหารจัดการ รายการ “สถานีแรงงาน”มีข้ันตอนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับ

ข้ันตอนกระบวนงานกําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ ตามหนังสือดวนท่ีสุดท่ี กค (กวพ) 0421.3/ว299  
ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2558 และข้ันตอนในการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน เนื่องจากสถานีวิทยุ
โทรทัศนแหงประเทศไทย (สทท.11) เปนหนวยงานภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) ข้ันตอนการปฏิบัติงานในการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน  
หนวยงานเจาของงบประมาณ หนวยงานผูเบิกแทน กรมบัญชีกลาง อางอิงขอมูล :

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๙.๗/ว ๓๕๕ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ดังนี้ 
(๑) สรางขอมูลหลักรายการเบิกแทน ผานระบบ GFMIS (ZSUB_AG_MASTER)  

ไดเลขท่ีเอกสารเบิกแทนกัน ๑๐ หลัก  
(๒) จัดทําหนังสือแจงโอนเงิน งบประมาณ พรอมแบบใบแจงการ เบิกจายเงิน

งบประมาณเบิกแทนกัน เสนอใหหัวหนาสวนราชการลงนาม ในชอง “เจาของงบประมาณ” 
(๓) เสนอหัวหนาสวนราชการลงนาม ในชอง “หนวยงานผูเบิกแทน” เม่ือลงนาม

เรียบรอยแลวใหแจงเจาของ งบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ทราบ  
(๔) สรางรหัสงบประมาณเบิกแทนให หนวยงานผูเบิกแทนโดยอางอิงจาก เลขท่ี

รายการเบิกแทนกัน ๑๐ หลัก ไดรหัสงบประมาณเบิกแทน ๑๖ หลัก ในหนวยงานผูเบิกแทน โดยหลักท่ี ๑๓ 
เปนเลข ๙ 

(๕) จัดสรรงบประมาณเบิกแทน ใหหนวยงานผูเบิกแทน ไดเลขท่ี จัดสรรเบิกแทน ๘ หลัก  
(๖) ตรวจสอบการไดรับงบประมาณ เบิกแทนไดจากรายงานขอมูลหลัก รายการเบิกแทน 

(ZSUB_AG_RPT_๐๐๐๑)  
(๗) โอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิก แทน ไปยังหนวยเบิกจายในสวน ภูมิภาค

(ZFMBB_TRN) 



๗ 

(๘) หนวยงานผูรับงบประมาณกอหนี้ ผูกพัน/ตั้งเบิก/เบิกเกินสงคืน และการ นําสง
เงินรายไดแผนดิน(ถามี)/เชนเดียวกับเงินงบประมาณของตนเอง โดยใชรหัสงบประมาณเบิกแทน 

๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
๒) ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙  

คํานิยาม  
การพัสดุ หมายความวา การจัดทําเอง การซ้ือ การจาง การจางท่ีปรึกษา การจาง

ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอ่ืนๆ 
ท่ีกําหนดไวใน ระเบียบนี้  

พัสดุ หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีกําหนดไวในหนังสือการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญา
เงินกูจากตางประเทศ  

การซ้ือ หมายความวา การซ้ือพัสดุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดตั้ง ทดลอง และบริการ 
ท่ีเก่ียวเนื่องอ่ืนๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง  

การจางใหหมายความรวมถึงการจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยการจางเหมาบริการแตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลังฯ  

วิธีซ้ือและวิธีจาง  
 การซ้ือหรือการจางกระทําได ๕ วิธี คือ  

- วิธีตกลงราคา  

- วิธีสอบราคา  

- วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส  

- การซ้ือโดยวิธีพิเศษ  

- การจางโดยวิธีพิเศษ  
ท้ังนี้ การดําเนินการจัดจางเพ่ือผลิตรายการสถานีแรงงาน ใชงบประมาณภายในวงเงิน 

1,700,00 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนบาทถวน) จึงใชวิธี การซ้ือหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแกการซ้ือ
หรือการจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือหนังสือ 
ดวนท่ีสุดท่ี กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2558 

๔. สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ 

การผลิตสี่อโทรทัศนรายการสถานีแรงงาน เผยแพรทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (สทท.11)

ท่ีผูขอรับการประเมินไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีควบคุมบริหารงาน / การจัดการรายการ จะมีผังข้ันตอน/

วิธีการในการดําเนินงาน สรุปดังนี้ 

 

 

 

 

 



๘ 

 

แผนภูมิท่ี 1 ข้ันตอนการดําเนินรายการสถานีแรงงาน 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

4.1 ข้ันตอนท่ี ๑ การวางแผน และเตรียมงานมีกระบวนการในการดําเนนิการดังนี ้
(๑) จัดทําโครงการเสนอปลัดกระทรวงแรงงานอนุมัติ 

(๒) ประสานกลุมงานคลังและพัสดุเพ่ือศึกษาแนวทางการจัดจางตามระเบียบพัสดุและหารือ

ข้ันตอนระเบียบการเบิกจายแทนกัน 

(๓) ประชุมรวมกันระหวางผูบริหารโครงการ และผู อํานวยการกลุมงานเผยแพรและ

ประชาสัมพันธ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพ่ือหาแนวทางการประชาสัมพันธโดยการเลือกประเภท

สื่อ และ ชองทางการเผยแพร และ การออกอากาศจากโดย กําหนดสถานีฯ ท่ีจะดําเนินรายการซ่ึงขณะนั้น

มีขอจํากัดเรื่องงบประมาณ 

(๔) กระทรวงแรงงาน ไดขอความอนุเคราะหสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (สทท.๑๑)  

ในการผลิตและเผยแพรสื่อทางโทรทัศน รายการ “สถานีแรงงาน” (การเบิกจายใชวิธีเบิกจายงบประมาณแทนกัน) 

4.2 ข้ันตอนท่ี ๒ ตั้งคณะทํางานกําหนดเนื้อหา และกําหนดชองทางการเผยแพรส่ือ 
(1) ตั้งคณะทํางานกําหนดเนื้อหา รูปแบบ และประสานการดําเนินรายการสถานีแรงงานจัดทํา

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานกําหนดเนื้อหา รูปแบบและประสานการดําเนินงาน รายการ “สถานีแรงงาน”
ประกอบดวย ท่ีปรึกษาวิชาการแรงงาน เปนประธานคณะทํางาน ผูเชี่ยวชาญดาน  การตรวจและ
ประเมินผล ผูเชี่ยวชาญประจําสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ผูอํานวยการกลุมงานคลังและพัสดุ หัวหนา
ฝายประชาสัมพันธ กรมการจัดหางาน หัวหนาฝายประชาสัมพันธ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ผูอํานวยการ
กลุมงานประชาสัมพันธ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ผูอํานวยการศูนยสารนิเทศ สํานักงาน
ประกันสังคม เปนคณะทํางาน ผู อํานวยการกลุมงานเผยแพรประชาสัมพันธ สํานักบริหารกลาง  
เปนคณะทํางานและเลขานุการ เพ่ือพิจารณากําหนดเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอในรายการ รวมท้ัง
กําหนดแนวทางและผูรับผิดชอบการประสานการดําเนินงานระหวางสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การวางแผน และการจัดทําโครงการ 

แตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน 

ดําเนินการตามแผน 

สรุป/รายงานผล 



๙ 

(2) จัดประชุมคณะกรรมการ คณะทํางาน และทีมประชาสัมพันธของทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานกําหนดแผนงาน 

(3) จัด ทําหนั งสื อ ถึงกลุ มงานคลั งและพัสดุ  เ พื ่อ พิจารณาดํ า เนินการตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ 

(4) จัดทําหนังสือถึงอธิบดีกรมประชาสัมพันธเพ่ือขอความอนุเคราะหผลิตและเผยแพร
ประชาสัมพันธภารกิจผลงานของกระทรวงแรงงานทางสื่อโทรทัศน จํานวน 47 ตอน เริ่มออกอากาศตั้งแตวันท่ี 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – 30 กันยายน 2559 

4.3 ข้ันตอนท่ี ๓ การดําเนินการตามแผน  
(๑) ประชุมคณะกรรมการ และคณะทํางานในการดําเนินงานรายการ “สถานีแรงงาน” สถานีวิทยุ

โทรทัศนแหงประเทศไทย (สทท. ๑๑) เพ่ือกําหนดเนื้อหารายการ 

(๒) ประชุมคณะกรรมการ และคณะทํางานในการกําหนดประเด็นการออกอากาศ และการมอบหมาย

หนวยงานทุกในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดเตรียมประเด็นการออกอากาศ และรางโครงเรื่อง และบทสคริปต

(Script) 

(๓) จัดทําสคริปทรายการเสนอผูบริหาร และแกไขใหถูกตอง สมบูรณ 

(๔) จัดทําหนังสือถึงจังหวัดทุกจังหวัดเพ่ือสงแผนสติ๊กเกอรและโปสเตอรประชาสัมพันธรายการ 

(๕) จัดทําหนังสือเชิญผูบริหารรวมสัมภาษณรายการสถานีแรงงาน 

(๖) จัดทําหนังสือเชิญหนวยงานท่ีในสังกัดสนับสนุนเจาหนาท่ีรับโทรศัพท ตอบคําถามสดในรายการ 

(๗) จัดทําคูมือคําถามคําตอบ สําหรับตัวแทนจากหนวยงานท่ีมารวมรับโทรศัพทในรายการ 

(๘) จัดเตรียมภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวประกอบรายการ 

(๙) จัดทีมงานบริหารจัดการในรายการ อาทิ ลําดับภาพประกอบกับทีม สถานีวิทยุโทรทัศน 

แหงประเทศไทย (สทท. ๑๑) ชวงการถายทอดสด ทําความเขาใจลําดับงานรวมกับพิธีกร และผูกํากับ 

รวมกับทีมงาน ชอง ๑๑ 

(๑๐) บริการอาหารวางและเครื่องดื่ม อํานวยความสะดวกแกผูเขารวมรายการ 

(๑๑) ประสานขอสําเนาการออกอากาศจากสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (สทท. ๑๑) 

เพ่ือนํามาเผยแพรตอในชองทางท่ีเก่ียวของ 

(๑๒) การบริหารจัดการของรางวัลเพ่ือมอบใหผูชมท่ีมีสวนรวมในรายการสถานีแรงงาน 

4.4 ข้ันตอนท่ี ๔ รายงานผลการดําเนินงาน 
(๑) การรายงานผลการดําเนินงาน โดยรวมรวมสถิติจากการโทรศัพทจากประชาชนเขามาใน

รายการและจัดทําสถิติการรับชมรายการในรูปแบบสถิติ กราฟ ทุกตอน เพ่ือทราบทิศทางและการ 
วางแผนการประชาสัมพันธหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 

(๒) รายงานสรุปผลการเบิกของรางวัลท่ีจะจัดสงใหกับผูรวมรายการสถานีแรงงาน เสนอ
ปลัดกระทรวงแรงงานทราบ 
  



๑๐ 

๕. ผูรวมดําเนินการ 
ผูขอรับการประเมินไดเลือกนําเสนอผลงาน เรื่อง การบริหารงานประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ 

กรณีผลิตสื่อโทรทัศน รายการ “สถานีแรงงาน” เผยแพรทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (สทท.๑๑) 
(ระยะเวลา เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๖๐) โดยลักษณะการดําเนินการ จําเปนตองมีผูรับผิดชอบ
รวมทางดานการออกแบบศิลปะ และดานวิชาการ โดยมีสัดสวนผูรวมดําเนินการจํานวน ๒ คน ดังนี้ 

1) วาท่ีรอยตรี คณาพจณ ทองคํา นายชางศิลปชํานาญงาน สัดสวนผลงาน รอยละ 5  
2) นางสาวปยนุช  มุขเงิน  นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ สัดสวนผลงาน รอยละ 5 

๖. สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ 
ผูขอรับการประเมิน ปฏิบัติหนาท่ีเปนหัวหนาฝายประชาสัมพันธ ทําหนาท่ีบริหารจัดการงาน

ประชาสัมพันธ กลุมงานเผยแพรประชาสัมพันธ สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
ผูขอรับการประเมินจึงไดเลือกนําเสนอผลงาน เรื่อง “การบริหารงานประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ”
กรณีผลิตสื่อโทรทัศน รายการ “สถานีแรงงาน” เผยแพรทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (สทท.๑๑) 
ซ่ึงเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมาในระยะเวลา เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีสัดสวนของ
ผลงานรอยละ ๙๐ โดยสรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ สรุปไดดังนี้ 

6.1 ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผนและเตรียมงาน  
6.1.1 ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน และท่ีปรึกษาวิชาการแรงงาน ผูรับผิดชอบ

โครงการไดมอบให กลุมงานเผยแพรและประชาสัมพันธ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ และคณะทํางาน 
โดยไดวางแผน และจัดประชุมคณะกรรมการ คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปแนวทางการจัดทํารายการในแตละตอน 
ซ่ึงระยะเตรียมงานชวงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 

6.1.2 จัดประชุมหารือรูปแบบการจัดทํารายการโทรทัศนรวมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน 
แหงประเทศไทย (ชอง ๑๑) กรมประชาสัมพันธ จัดทํารายการสถานีแรงงาน ออกอากาศเดือน พฤศจิกายน 
2558- กันยายน 2559 ทุกวันอังคาร เวลา ๑๓.๐๕ - ๑๓.๕๕ น.( ๕๐ นาที) และไดกําหนดรูปแบบ
รายการสถานีแรงงาน ประกอบดวย  

- การนําเสนอสกูปรายการท่ีเก่ียวของกับรายการ ๑๕ นาที 
- รูปแบบรายการมีการสนทนาสด ๒๐ นาที 
- ชวงเปดสายโทรศัพทใหผูรับชมสามารถโทรศัพทเขามาสอบถามปญหา และสรางการ

มีสวนรวม และผูบริหารจะตอบคําถามสดผานรายการ ๑๕ นาที 
6.1.3 คณะกรรมการ และคณะทํางาน กําหนดใหรายการ ใชสโลแกนคําวา “สถานีแรงงาน  

ไขทุกปญหา ปรึกษาทุกอาชีพ” 
6.1.4 กําหนดแนวทางการตอบคําถาม หากมีประชาชนถามคําถามเขามาในรายการจํานวนมากจน

ไมสามารถตอบไดทัน ใหตอบคําถามท่ีคางท้ังหมดทางเว็บไซตกระทรวงแรงงาน www.mol.go.th 
6.2 ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

6.2.1 วางแผนการผลิตสื่อประชาสัมพันธเชิญชวนใหชมรายการ อาทิ อาทิ  Infographics  
เสียงตามสาย ทางสื่อทางเว็บไซท www.mol.go.th ทาง Facebook  : Ministry of Labour, Kingdom 
of Thailand 

6.2.2 ประสาน รวบรวมขอมูล ท่ีเก่ียวของกับภารกิจจัดทําสคริปต ใหผูบริหารและคณะกรรมการ 
และคณะทํางานฯ พิจารณาและแกไข 



๑๑ 

6.2.3 จัดทําหนังสือความรวมมือทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เริ่มประชาสัมพันธ 
สื่อชองทางตางๆ ภายใตเครือขายท่ีหนวยงานมีอยู (อาทิ ขาว โปสเตอร เสียงตามสาย ตัววิ่ง เครือขาย
อาสาสมัครแรงงาน และสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (สทท.11) 

6.2.4 จัดงานแถลงขาวเปดตัวโครงการสถานีแรงงาน 
6.2.5 จัดทําหนังสือแจงหนวยงานในสังกัดเพ่ือเตรียมความพรอม อาทิ จัดงานทาง Internet 

กระทรวงแรงงาน 
6.2.6 จัดทํา หนังสือขอความรวมมือหนวยงานในสังกัด เพ่ือจัดเจาหนาท่ีรับโทรศัพทตอบคําถาม

ในรายการหนวยงานละ ๑ คน (รวม ๕ คน) 
6.2.7 คณะกรรมการ และคณะทํางาน วางแผนจัดทําสคริปตแกไขใหถูกตองสมบูรณ สงให

คณะกรรมการฯ พิจารณากอนผลิตรายการ 
6.2.8 จัดทําคําถาม คําตอบใหพิธีกรถามในรายการ เสนอผูบริหารและคณะกรรมการ และ

คณะทํางานฯ พิจารณาและแกไขใหถูกตองสมบูรณ 
6.2.9 จัดสงสคริปต (Script) คําถาม คําตอบของพิธีกร พรอมภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ท่ีใช

ประกอบรายการไปทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (สทท. ๑๑) 
6.2.10 จัดทําหนังสือเชิญผูบริหารรวมสัมภาษณในรายการ และกําหนดจํานวนประสานรายชื่อ

เจาหนาท่ีจากหนวยงานในสังกัดรับโทรศัพท 
6.2.11 แจงยืนยันนัดผูบริหารท่ีรวมสัมภาษณในรายการ และเจาหนาท่ีรับโทรศัพทในแตละตอน 
6.2.12 จัดเตรียมขอมูลภารกิจของหนวยงานในสังกัด จัดทําใหเปนรูปเลมเรียงลําดับหนวยงาน

ใหงายตอการหาขอมูล เพ่ืออํานวยความสะดวกใหเจาหนาท่ีรับโทรศัพทใชในการตอบคําถามประชาชน 
6.2.13 ประสานแจงรายละเอียดการเขารวมรายการ โดยการเตรียมความพรอมผูบริหาร เรื่อง

ลําดับคิว การตอบคําถามประชาชนท่ีโทรศัพทเขามาในรายการ เรื่องการแตงกาย และสีท่ีหามสวมเขาฉาก 
คือสีเขียว น้ําเงิน มวง เนื่องจากรายการสถานีแรงงาน ใชฉากบลูสกรีน 

6.2.14 ประสานชางแตงหนา ทําผม และอํานวยความสะดวกใหผูบริหาร และผูรวมสัมภาษณ 
6.2.15 จัดเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่ม เพ่ือรับรองผูบริหาร และเจาหนาท่ีรับโทรศัพท 
6.2.16 ลําดับข้ันตอนการดําเนินรายการรวมกับพิธีกรรายการ และทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน

แหงประเทศไทย (สทท. ๑๑) 
6.2.17 กํากับภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวรวมกับทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 
(สทท. 11) ระหวางออกอากาศ 
6.2.18 เตรียมการประสานงานระหวาง กระทรวงกับกรมฯ และกรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือเตรียมพรอมในการรับสาย หากมีผูโทรเขามาปรึกษาแลวเจาหนาท่ีในหองสงไมสามารถตอบคําถามได 
จะตองประสานกับหนวยงานตนเรื่องไดทันที 

6.2.19 ประสานเครือขายไปยังจังหวัดทุกจังหวัดเพ่ือประชาสัมพันธรายการใหท่ัวถึง อาทิ 
อาสาสมัครแรงงานในพ้ืนท่ี และบัณทิตแรงงาน 

6.3 ข้ันตอนท่ี 3 การประมวลผลและการวิเคราะห 
6.3.1 ประมวลผลการสอบถามขอมูล/รองทุกข/ผานทางโทรศัพท และรวบรวมใหผูบริหารทราบ

หลังจบรายการ 
6.3.2 ประมวลผลรายชื่อผูสง SMS รวมกิจกรรม 



๑๒ 

6.3.3 รวบรวมรายชื่อผูรวมกิจกรรมท้ังหมดใหผูบริหารจับฉลากในรายการ และใหพิธีกร
ประกาศรายชื่อ 

6.4 ข้ันตอนท่ี 4 การนําเสนอขอมูลและรายงาน 
6.4.1 รวมรวมภาพ VTR เผยแพรทาง Youtube Facebook  : Ministry of Labour, Kingdom of 

Thailand  และสื่ออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
6.4.2 ประกาศชื่อผูโชคดีท่ีรวมกิจกรรมในรายการสถานีแรงงาน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน 

แหงประเทศไทย (สทท. ๑๑) และทาง Facebook : Ministry of Labour, Kingdom of Thailand 
6.4.3 จัดทําหนังสือเพ่ือขอเบิกของรางวัลกับท่ีปรึกษาวิชาการแรงงาน 
6.4.4 จัดเตรียมของรางวัล และจัดสงใหผูท่ีไดรับรางวัล หากเปนรางวัลใหญ อาทิ เครื่องซักผา  

จะประสานสํานักงานแรงงานจังหวัด ดําเนินการจัดซ้ือของรางวัลใหผูโชคดี 
6.4.5 ประสานอาสาสมัครแรงงานในพ้ืนท่ีเพ่ือสืบคนหาผูโชคดีในพ้ืนท่ีชุมชน ในการรวมกิจกรรม 

(กรณีไมสามารถติตอไดตามท่ีแจงไว) 
6.4.6 รายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการ คณะทํางานและผูบริหารทราบตามกําหนด 

๗. ผลสําเร็จของงาน (เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ) 
เชิงคุณภาพ 

ผลจากการจัดรายการสถานีแรงงาน ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (สทท. ๑๑) ทําให
เกิดการมีสวนรวมจากผูรับชมหลายภาคสวน อาทิ นายจาง ลูกจาง นักเรียน นักศึกษา แรงงานนอกระบบ  
ผูพิการ ผูสูงอายุ โดยมีการติดตอสอบถามเขามา ทําใหกระทรวงแรงงานไดรับทราบขอมูล ขอแนะนําและ
ปญหาอุปสรรคดานแรงงาน สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการดานแรงงานของ
กระทรวงแรงงานท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายได และนํามาวางแผนการประชาสัมพันธเชิงรุกขององคกรตอไป 
 เชิงปริมาณ  

๑) การมีสวนรวมของประชาชน ผูรับชมรายการ มีผูเขารวมแสดงความคิดเห็นและสอบถามมายัง
รายการ จํานวน ๑๔๖ คน จากการออกอากาศสด จํานวนท้ังสิ้น ๔๗ ตอน 

๒) ประชาชนไดรับความรู ขาวสาร ดานแรงงาน และสามารถวัดจากผลงานท่ีเกิดข้ึนรอยละ ๙๕ 
จากการประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน 

8. การนําไปใชประโยชน 
 ๘.๑ ประชาชนกลุมเปาหมาย ไดรับทราบขอมูลขาวสารและบริการของกระทรวงแรงงานเกิดความ 

เขาใจความพึงพอใจ เกิดภาพลักษณท่ีดี และใหความรวมมือในโครงการ/กิจกรรม/งานของกระทรวงแรงงาน
อยางท่ัวถึง 
 ๘.๒ เพ่ือกระตุน จูงใจ ใหประชาชนกลุมเปาหมายเรงพัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบ
กิจการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในบริบทสากล และเสริมสรางความรวมมือและพัฒนาเครือขาย
ดานแรงงาน 

๘.๓ เปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารในการกํากับนโยบายและแผนการทํางานของกระทรวงแรงงาน 
๘.๔ เปนขอมูลในการวิเคราะห/วิจัย และกําหนดนโยบายและแผนการทํางานในปตอไป 
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๙. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 

การจัดรายการสถานีแรงงานทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (สทท. ๑๑) มีความยุงยาก 
ซับซอนในทางปฏิบัติ รวมถึงมีปญหา ตลอดจนขออุปสรรคในการดําเนินการ หลายประการ ดังนี้ 

๙.๑ การทํางานท่ีตองมีองคความรูเปนวิชาชีพเฉพาะดานนิเทศศาสตรและมีความเชี่ยวชาญ  
ดานการสื่อสารประชาสัมพันธ ไมเปนเพียงแตบริหารจัดการสื่อหรืองานประชาสัมพันธ ไดเทานั้น อาจตอง
เผชิญภาวะเรงดวนในการแกไขปญหาเฉพาะหนา อาทิ การวิเคราะหสถานการณในชวงถายทอดสด จะตอง
ระมัดระวังคําถามท่ีเขามาในรายการ ในกรณีมีคําถามดานอ่ืนๆท่ีไมเก่ียวของกับกระทรวงแรงงาน  
ซ่ึงเก่ียวของกับภาพลักษณขององคกร อีกท้ังการเขียนบทสคริปต (Script) และบทประชาสัมพันธให
ครอบคลุมภารกิจ และไดรับความสนใจไดนั้นจะตองมีองคความรูในทฤษฎีและกลยุทธทางการสื่อสารตาม
แนวจิตวิทยา สามารถนํามาประยุกตใชไดอยางฉับไว และตรงประเด็น เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 

๙.2 การวิเคราะหกลุมเปาหมายในการสื่อสารมีความยุงยาก เพราะตองเจาะจงใหสามารถเขาถึง
และแกไขประเด็นและสถานการณนั้นไดอยางถูกตอง การใชถอยคําและภาษาเปนเรื่องของความออนไหว
ดานถอยคํา อาจจะเกิดผลกระทบระหวางผูสงสารและผูรับสาร เชน การกลาวถึงแรงงานตางดาว หลบหนี
เขาเมือง ๓ สัญชาติ ไดแก เมียนมา ลาว กัมพูชา อาจจะกระทบความสัมพันธระหวางประเทศได ซ่ึงเปนเรื่อง
ท่ีตองระมัดระวังอยางยิ่ง จึงเปนความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการทํางานบริหารงานประชาสัมพันธ  

๙.3 การบริหารงานประชาสัมพันธในภาพรวมทุกภารกิจของกระทรวง จะแตกตางจากการ
ประชาสัมพันธของกรมในสังกัดซ่ึงรับผิดชอบในภารกิจของหนวยงานเทานั้น ดังนั้นผูบริหารงาน
ประชาสัมพันธของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จะตองมีความรับผิดชอบ และมีความรอบรูความเขาใจ
ในภารกิจของหนวยในสังกัดดวย ผูท่ีเขียนบทสคริปต (Script) ตองเชื่อมโยงขอมูล และวิเคราะห นโยบาย/
ภารกิจเรงดวน หรือโครงการ/กิจกรรมสําคัญ ตลอดจนการติดตอประสานงาน การวางแผนการจัดการ
ลําดับของผูบริหาร และผูเขารวมรายการท้ังจากหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก 

๙.4 การจัดซ้ือจัดจางผลิตและเผยแพรสื่อมีขอจํากัดดานกระบวนการ และผูปฏิบัติขาดความเขาใจ
ในรายละเอียดระเบียบพัสดุฯ อีกท้ังตองประสานงานกับบริษัทสื่อภายนอก เพ่ือขอขอมูลประกอบการทํา
ราคากลาง จึงตองเปนผูท่ีมีความรูความรอบคอบในระเบียบท่ีเก่ียวของ มีมนุษยสัมพันธบุคลิกท่ีนาเชื่อถือ  

๙.5 ขาดการพัฒนาบุคลากรในเชิงวิชาชีพดานการบริหารงานประชาสัมพันธ อยางตอเนื่องสําหรับ
ผูท่ีทําหนาท่ีควบคุมบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ และทีมงานฝายปฏิบัติดานประชาสัมพันธเนื่องจาก
งบประมาณ มีไมเพียงพอ 

๑๐. ขอเสนอแนะ 

เพ่ือใหการประชาสัมพันธทางสื่อโทรทัศนของกระทรวงแรงงาน มีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว ผูขอรับการประเมินจึงไดนําแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการมาประยุกต
รวบรวมเปนขอเสนอแนะการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑๐.๑ การบริหารคน (Man) 
10.1.1 ควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเฉพาะระดับหัวหนา เพ่ือการ

บริหารจัดการงานประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินงานท่ีถูกตอง แมนยํา และมีความสามารถใน
แขงขัน โดยใหเขารับการอบรมจากสถาบัน การประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ อาทิเชน หลักสูตร 
Strategic PR Management การใชสื่อประชาสัมพันธยุคใหม การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ สื่อมวลชน
สัมพันธ หลักสูตรการจัดทําแผนประชาสัมพันธแบบครบวงจร การจัดการรายการโทรทัศน และท่ีเก่ียวของ เปนตน 
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ซ่ึงจะทําใหมีองคความรู มีความเปนมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญดานการสื่อสารประชาสัมพันธ นําไปสู
การปฏิบัติ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  

10.1.2 บุคลากรควรมีความเขาใจ และตองมีความรูทางดานประชาสัมพันธในดานตางๆ 
เชน การตัดตอภาพ การเลือกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว Infographics สามารถชี้แจงลําดับข้ันตอนการ
นําเสนอรวมกับพิธีกร เทคนิคการควบคุมรายการชวงคําถาม-คําตอบ การแกไขปญหาเฉพาะหนาของ
รายการสด เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงค กลุมเปาหมายและความคุมคาของงบประมาณท่ีไดรับ 

10.1.3 บุคลากรตองมีความรูความสามารถเก่ียวกับหลักการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ 
เพ่ือกํากับดูแลและประสานงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธของกระทรวงแรงงานใหเขาใจงาย เพราะเนื้อหา
สวนใหญเปนเรื่องทางกฎหมาย และเขาใจยาก ซ่ึงหลายครั้งบทโทรทัศนท่ีบริษัทรับจางสงมาใหตรวจสอบใช
ภาษาท่ี เขาใจยาก ใชศัพททางวิชาการจึงตองมีการแกไขปรับเปลี่ยนเพ่ือใหเปนภาษาท่ีเขาใจงาย กระชับ 
ความหมายไมคลาดเคลื่อน นอกจากนี้จะตองมีการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ตัวสะกด ชื่อ-ตําแหนง
ของผูรวมรายการดวย 

10.1.4 ควรเปดโอกาสใหบุคลากรดานการประชาสัมพันธของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานใหสามารถปฏิบัติงานรวมกัน จัดเวรหมุนเวียน และรับผิดชอบ ในภารกิจงาน อาทิ จัดเวร
หมุนเวียนในการถายภาพนิ่ง และเคลื่อนไหว จะไดลดปญหาเรื่องการขาดแคลนวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตอการ
ทํางานภารกิจงานจากปญหาท่ีหนวยงานประสบ อาทิ กลองถายภาพท่ีมีประสิทธิภาพและอุปกรณ
คอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของกับ การผลิตสื่อประชาสัมพันธท่ีมีคุณภาพ และนําเสนอไดอยางถุกตอง และทันสมัย 

๑๐.๒ การบริหารเงิน (Money) 

บุคลากรตองทําความเขาใจกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑) และข้ันตอนการปฏิบัติงานในการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน  

๑๐.๓ การบริหารงานท่ัวไป (Managemant) 

10.3.1 คณะทํางานของแตละหนวยในสังกัดวรมีการประชุมรวมระหวาง และผูมีสวน

เก่ียวของ ดานขอมูลแรงงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ และเพ่ือความ

ทันสมัยของขอมูลท่ีจะนํามาผลิตบทความ หรือผลิตประเด็นนําเสนอผูบริหารรับทราบ 

10.3.2 ผูรับผิดชอบในการผลิตรายการจะตองควบคุม กํากับและประสานงานตลอด

กระบวนการผลิตท้ังสื่อโทรทัศนและสื่อสิ่งพิมพซ่ึงการดําเนินงานดังกลาวจะตองใชความรูความเขาใจ 

ในกระบวนการผลิตรายการในดานตางๆ ดังนี้ 

- การออกแบบสื่อ 

- การเขียนบท/ภาษาท่ีสื่อสารเขาใจงาย  

- การจัดองคประกอบของภาพ 
- การใหแสง 

- มุมกลอง 

- การลาํดับภาพ 

- ลําดับการนาํเสนอของพิธีกร 
- เทคนิคพิเศษตางๆ เครื่องมืออุปกรณท่ีจําเปนและเรื่องอ่ืนๆ  
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10.3.3 ผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลและติดตามงานกับบริษัทรับจางประชาสัมพันธ 

จะตองสรุปข้ันตอนการทํางาน รวบรวมปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ การประเมินผล รวมท้ังระเบียบ

การจัดซ้ือจัดจางท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปนคูมือการทํางาน หากผูกํากับดูแลการดําเนินงานไมมีความรูความ

เขาใจในเรื ่องดังกลาว อาจทําใหการจัดซื้อจัดจาง การประสานงาน การสื่อสารมีความคลาดเคลื่อน  

งานลาชา และไดงานท่ีดอยคุณภาพ สงผลตอภาพลักษณขององคกร 
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สวนท่ี ๒ 

ขอเสนอแนวความคิดเพ่ือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมาก 

ช่ือเรื่อง การประชาสัมพันธเชิงรุกแบบบูรณาการกระทรวงแรงงาน 

๑. หลักการและเหตุผล 
กรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป มีวิสัยทัศนคือ“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศ

พัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงมีเปาหมายของประเทศในป ๒๕๗๙ 
คือ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน สังคมไทยเปน
สังคมท่ีเปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย” ประกอบกับรัฐบาลปจจุบันไดกําหนดนโยบายปฏิรูปประเทศไปสู 
“ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand ๔.๐)” โดยการพัฒนาทุกดานเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนมีระบบเศรษฐกิจ 
ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม พรอมสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผานกลไกประชารัฐ ซ่ึงรัฐบาลใหความสําคัญอยางยิ่งตอการเตรียมความพรอมคนไทยในทุกมิติ โดยเฉพาะ
ศักยภาพความคิดสรางสรรคและทักษะการทํางานดวยปญญา เพ่ือกาวสูศตวรรษท่ี ๒๑ โดยไมท้ิงกลุมใดไว
ขางหลัง สําหรับการพัฒนาดานแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ไดมีขอสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ใหกระทรวงแรงงานเรงรัด
ประชาสัมพันธสรางการรับรูเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ เพ่ือยกระดับฝมือแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เรื่องท่ีเปนผลประโยชนตอแรงงานโดยตรง นอกจากนี้ ใหทุกกระทรวงและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 เรงดําเนินการสรางการรับรูและความเขาใจในเชิงรุกเก่ียวกับการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ของรัฐบาล 
รวมท้ัง กรณีการเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตและเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ท่ีมีความ
คลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง เพ่ือใหสาธารณชนไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตองไมถูกบิดเบือน ไมถูกกลาวอางผิด
ไปจากขอเท็จจริง และลดความขัดแยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอไป ท้ังนี้ ใหใชภาษาท่ีเขาใจไดงาย โดยอาจ
พิจารณาสรางเครือขายความรวมมือดําเนินการกับภาคสวนตางๆ เชน ภาคเอกชน นักวิชาการ และ
ประชาชนดวย 

ปจจุบันทุกองคกรใหความสําคัญกับการสื่อสารเชิงรุก โดยการใช แนวคิด ทักษะ เครื่องมือใหมๆ 
การจัดการประเด็น วิทยาการ และนวัตกรรม ท่ีเนนประสิทธิผล การกําหนดกลยุทธใหเหมาะสมกับทิศทาง 
วัตถุประสงคและเหตุปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จขององคกร สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนทําให
รูปแบบ ของการสื่อสารในภาพรวมท้ังภายในและภายนอกองคกร เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท้ังบทบาท 
หนาท่ี วิธีการ การใชเครื่องมือสื่อสารเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ สิ่งแวดลอมท่ีสงผลตอการ
ประชาสัมพันธ ภาพลักษณขององคกร  

กระทรวงแรงงาน จึงไดมีนโยบายมุงเนนใหมีการประชาสัมพันธเชิงรุกท่ีมีการบริหารจัดการ
แรงงาน ท้ังมิติดานความม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ซ่ึงใหทุกหนวยงานตองมีการติดตามขอมูล
ขาวสารและสถานการณตลอดเวลา ท้ังท่ีเปนสถานการณภายในประเทศ และสถานการณในตางประเทศ 
และมีการสังเคราะหขอมูลขาวสาร วาเรื่องใดเก่ียวของหรือมีผลกระทบดานแรงงาน สามารถวิเคราะห
ขอมูลอยางเปนเหตุเปนผลเพ่ือเตรียมการหรือหาแนวทางในการแกไขปญหา และมีระบบในการรายงาน
ขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และเชื่อถือไดเพ่ือใหผูบริหารสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว ทันเวลา เพ่ือใหการสรางการรับรูและสรางความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานของกระทรวงแรงงาน
และนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลในการปฏิรูปและขับเคลื่อนประเทศใหกาวสูประเทศในโลกท่ีหนึ่ง  
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ไดอยางกวางขวางและเกิดประสิทธิภาพ ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีขางตน ดวยความสําคัญดังกลาว 
การประชาสัมพันธจึงมีความจําเปนตอการดําเนินงานขององคกรท้ังภาครัฐและเอกชนมากข้ึน ในฐานะท่ี
เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารท่ีมีความสําคัญยิ่ง ซ่ึงนอกจากเพ่ือนําเสนอขอมูลขาวสาร ความ
เคลื่อนไหวขององคกรแลว ยังเปนการสื่อสารเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมเปาหมายและประชาชน
เพ่ือการดํารงอยูขององคกร และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ใหมีขอบเขตครอบคลุมกวางขวาง 
และพัฒนารูปแบบ แนวคิด และวิธีการอยูตลอดเวลา  

ผูขอรับการประเมินจึงขอเสนอ รูปแบบการประชาสัมพันธเชิงรุกแบบบูรณาการกระทรวงแรงงาน 
เพ่ือสรางการรับรูภารกิจของกระทรวงแรงงาน และพัฒนาการทํางานใหมีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนดวยการนํา
กลวิธีของการประชาสัมพันธท่ีมีหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธเชิงรุกท่ีเปนกลวิธีหนึ่ง 
ในการสรางสรรคงานประชาสัมพันธใหประสบความสําเร็จ โดยความหมายของการประชาสัมพันธเชิงรุก 
(Pro - active PR) หมายถึง การประชาสัมพันธท่ีมีการชี้แจงและใหความรูความเขาใจกับกลุมเปาหมาย
โดยตรง โดยมีการวางแผนไวลวงหนากอนท่ีจะมีกิจกรรม หรือเหตุการณใด เพ่ือใหเกิดการยอมรับ และ
ความรวมมือ แนวทางการประชาสัมพันธในชวงหลังจึงมุงไปสูการบอกกลาว หรือเผยแพรใหกลุมเปาหมาย
ไดรับทราบขอมูล และขาวสารกอนการดําเนินกิจกรรม ดวยวิธีการตาง ผานสื่อ ผานชองทาง ผาน
กระบวนการใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย นอกจากนี้ ยังไดสรรหาวิธีการท่ีพยายามสรางแรงจูงใจใหกับ
ประชาชน หรือกําลังแรงงาน ไดพัฒนาตนเองใหเปนกําลังแรงงานท่ีมีคุณภาพอันจะนําไปสูการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม การประชาสัมพันธจะประสบความสําเร็จไดตองอาศัยการสื่อสารท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
ตองมีการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค และดําเนินการจริงตามแผนงานท่ีไดวางไวอยางเหมาะสม สามารถ
ปรับ แกไขไดในบางกรณีซ่ึงจะทําใหไดผลงานท่ีดีกวา การกําหนดวิธีดําเนินการนั้นข้ึนอยูกับปจจัยแวดลอม
ท่ีเก่ียวของ ท้ัง คน เงิน และการบริหารจัดการ 

๒. บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ 
๒.๑ บทวิเคราะห 

กระทรวงแรงงานมีภารกิจหนาท่ีในการบริหารจัดการแรงงาน ซ่ึงเปนงานท่ีมีความสําคัญ 
อยางยิ่งกับการพัฒนาประเทศ มีความเก่ียวของสัมพันธท้ังมิติดานความม่ันคง เศรษฐกิจและสังคม
จิตวิทยา สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ มีความม่ันคง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พัฒนา
กําลังแรงงานและผูประกอบการใหมีศักยภาพสูงและสอดคลองตอความตองการของภาคเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขันบนเวทีโลก สงเสริมใหแรงงานมีความม่ันคงในการทํางานมีหลักประกันและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี กระทรวงแรงงานนับเปนกระทรวงหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เนื่องจาก 
มีภารกิจตองดูแลชีวิตความเปนอยูของประชาชนวัยแรงงานท่ีมีมากถึง ๓๘.๖๘ ลานคน จากประชากรท้ัง
ประเทศ จํานวน ๖๕.๗๒ ลานคน (ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ :วารสารสถิติ รายไตรมาส ปท่ี ๖๔  
พ.ศ. ๒๕๕๙) ท้ังท่ีเปนแรงงานในระบบและนอกระบบและท่ีสําคัญยังมีกลุมประชากรท่ีอยูในวัยกอนเขาสู
ตลาดแรงงาน ซ่ึงกระทรวงแรงงานจะรวมมือกับกระทรวงอ่ืนๆ และภาคีเครือขาย ในการเตรียมความพรอม
เพ่ือใหกาวสูตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาและเตรียมคนสูศตวรรษท่ี ๒๑ (Human Capital) 
 มุงพัฒนาใหคนเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคา โดยมีกลุมเปาหมายท่ีจะตองพัฒนาประกอบดวยกลุมคน 
ทุกชวงอายุ ซ่ึงการดําเนินงานของกระทรวงแรงงานโดยใหหนวยงานในสังกัดรับผิดชอบในการสรางโอกาส
การมีงานทํา มีอาชีพ และมีรายไดท่ีม่ันคงแกผูท่ีเขาสูตลาดแรงงาน รวมท้ังสตรีผูดอยโอกาสการพัฒนา
ทักษะฝมือแรงงานใหตรงกับความตองการของตลาด การสงเสริมสวัสดิการ การใหความคุมครอง  



๑๘ 

และระบบแรงงานสัมพันธ สรางหลักประกันทางสังคม และสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน การพัฒนาระบบ
คุมครอง และความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน และแรงงานขามชาติท่ีถูก
กฎหมาย นอกจากนี้ การผลักดันและสงเสริมใหแรงงานนอกระบบเขาสูระบบ เปนภารกิจท่ีตองขับเคลื่อน
ใหสําเร็จโดยเร็ว  

การดําเนินการในทุก ๆ ดาน ของกระทรวงแรงงานใหสัมฤทธิ์ผลไดนั้นการประชาสัมพันธท่ีมี
ประสิทธิภาพ ถือเปนกลไกสําคัญเนื่องจากการประชาสัมพันธสามารถชวยสรางความนาเชื่อถือ  
สรางชื่อเสียง ภาพลักษณใหกับองคกร อันนํามาซ่ึงความนิยมชมชอบในองคกร และสรางศรัทธาหรือยอมรับ
บริการขององคกรในท่ีสุด สําหรับการดําเนินงานประชาสัมพันธในปจจุบันใหประสบความสําเร็จไดนั้น 
จะตองทําใหคนพูดถึง หรือทําใหเกิดการบอกตอ (Word of Mouth) รวมท้ัง พยายามใหไดสวนแบงในใจ 
(Share of Mind) แตปจจุบันการดําเนินงานดานประชาสัมพันธของแตละหนวยงานในบางครั้งประสบ
ปญหาตางๆ เชน งบประมาณและบุคลากรท่ีไมเพียงพอกับปริมาณงาน การดําเนินงานดานประชาสัมพันธ
ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตางคนตางทําตามรูปแบบของตน ซ่ึงบางครั้งกิจกรรมดําเนินการของหนวยงาน
มีบทบาทหนาท่ีท่ีมีลักษณะคลายๆ กัน แตเม่ือไมมีการบูรณาการดานการประชาสัมพันธรวมกันจะทําให
การดําเนินงานขาดเอกภาพ เกิดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงานและสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุ ดังนั้น
การบูรณาการงบประมาณดานการประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ การดําเนินงานผานสื่อ 
ทุกแขนงในภาพรวมของกระทรวงแรงงานนับเปนทางออกท่ีสามารถลดคาใชจาย ในการประชาสัมพันธท่ี 
แตละหนวยงานตองเสียไป เนื่องจากการเม่ือนํางบประมาณมาบูรณาการบริหารจัดการรวมกัน ก็จะไดราคา 
ท่ีลดลงแตไดปริมาณงานท่ีมากข้ึน ประหยัดคาใชจายใหราชการ และสงผลใหผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวงแรงงานและหนวยงานในสังกัด จะไดรับความสนใจจากสื่อฯ และไดรับการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ การทํางานยังเปนไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงาน  
สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงาน เกิดการสรางเครือขายท่ีเปนเอกภาพ อยางไรก็ตามเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของโลกการสื่อสารในปจจุบันท่ีเนนแขงขันกันดานความเร็วของขอมูล จึงตองนําระบบสื่อสาร
รูปแบบใหมมาใชดวย เพ่ือกาวไปสูการประชาสัมพันธในยุคไทยแลนด ๔.๐ ซ่ึงเปนจุดเปลี่ยนของโลกการสื่อสาร
ในปจจุบัน พัฒนาการของการสื่อสารการประชาสัมพันธไปสูรูปแบบใหม การใชสื่อใหมที่เรียกกันวา 
สื่อ “Social Media” เขามามีบทบาทการผสมผสานในยุคโลกาภิวัตน มีการดําเนิน Digital เพ่ือการเขาถึง
ความตองการของผูรับ เพ่ือตอบสนองความตองการท่ีแทจริงและวัดผลได เพ่ือเปนประโยชนตอการสราง
โอกาสทางการรับรูใหกวางขวางข้ึน 

อยางไรก็ตาม เม่ือนําหลักการ SWOT Analysis มาวิเคราะหสภาพแวดลอมภารกิจดานการ
ประชาสัมพันธของกระทรวงแรงงาน เพ่ือใหทราบถึงบริบทท้ังดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
และเกิดประโยชนในการนําปจจัยเหลานี้มากําหนดแนวทางการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ตอองคกรโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงการวิเคราะห SWOT ANALYSIS 

 
 
 

จุดแข็ง (STRENGTHS)  
1. มีหนวยงานในสังกัด ๕ หนวย ทําใหเกิดการบูรณาการดานการประชาสัมพันธท้ังดาน

บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และการบริหารจัดการทํางานเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพ  
2. กระทรวงแรงงานมีพันธกิจในดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

อยางบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการ และใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ  
จุดออน (WEAKNESSES)  

1. ขาดเครื่องมือ สถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนการปฏิบัติการดานการ
ประชาสัมพันธ  

2. ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ  
3. ยังไมมีการบูรณาการระหวางหนวยงานอยางเต็มศักยภาพ  

โอกาส (OPPORTUNITIES) 
1. นโยบายรัฐบาลและขอสั่งการของรัฐมนตรีในดานการรับรูขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ

ประชาชนทําใหเอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธไดอยางเต็มท่ี  

จุดแข็ง (STRENGTHS) 

• มีหนวยงานในสังกัด ๕หนวย ทําใหเกิดการบูรณาการ
ดานการประชาสัมพันธท้ังดานบุคลากร งบประมาณ 
เครื่องมือ และการบริหารจัดการทํางานเชิงรุกอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• กระทรวงแรงงานมีพันธกิจในดานการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสารอยางบูรณาการ
เพ่ือการบริหารจัดการ และใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

จุดออน (WEAKNESSES) 

• ขาดเครื่องมือ สถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวกใน
ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ด า น ก า ร
ประชาสัมพันธ 

• ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเชี่ยวชาญดานการ
ประชาสัมพันธ 

• ยังไมมีการบูรณาการระหวางหนวยงานอยางเต็ม
ศักยภาพ 

โอกาส (OPPORTUNITIES) 

• นโยบายรัฐบาลและขอส่ังการของรัฐมนตรีในดาน
การรับรูขาวสารท่ีเปนประโยชนตอประชาชนทําให
เ อื้ อ ป ร ะ โ ย ช น ต อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า นด า น ก า ร
ประชาสัมพันธไดอยางเต็มท่ี 

• สถานการณขาวดานแรงงานท้ังในและตางประเทศ
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว จะสามารถทําให
ผู บ ริหารกระทรวงแรงงานตระหนั กและ ให
ความสําคัญในการแกไขสถานการณดวยเทคนิควิธี
ดานการประชาสัมพันธ 

อุปสรรค (THREATS) 

• ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบ
สารสนเทศขอมูล และความรวดเร็วตอการตอบสนอง
ของส่ือออนไลนทํ าใหการปฏิบัติ การด านการ
ประชาสัมพันธมีความยุงยากซับซอน 

• กระแส Social Media มีอิทธิพลตอประชาชนสูงและ
สรางการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของขอมูล
ขาวสารที่เกิดขอผิดพลาดสูง 



๒๐ 

2. สถานการณขาวดานแรงงานท้ังในและตางประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
จะสามารถทําใหผูบริหารกระทรวงแรงงานตระหนักและใหความสําคัญในการ
แกไขสถานการณดวยเทคนิควิธีดานการประชาสัมพันธ  

อุปสรรค (THREATS)  
1. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบสารสนเทศขอมูล และความ

รวดเร็วตอการตอบสนองของสื่อออนไลนทําใหการปฏิบัติการดานการ
ประชาสัมพันธมีความยุงยากซับซอน  

2. กระแส Social Media มีอิทธิพลตอประชาชนสูงและสรางการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วของขอมูลขาวสารท่ีเกิดขอผิดพลาดสูง  

จากการนําหลักการ SWOT Analysis มาวิเคราะหสภาพแวดลอมภารกิจดานการ
ประชาสัมพันธของกระทรวงแรงงาน สามารถนํามาวิเคราะหเพ่ือนํามากําหนดแผนกลยุทธของกระทรวง
แรงงาน ดังนี้ กระทรวงแรงงานมีจุดแข็งดานจํานวนหนวยงานในสังกัด ๕ หนวยงาน ประกอบดวย
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุมครองคนหางาน สํานักงาน
ประกันสังคม และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ทําใหเกิดการบูรณาการดานการประชาสัมพันธท้ังดานบุคลากร 
งบประมาณ เครื่องมือ และการบริหารจัดการทํางานเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพ และมีพันธกิจในดานการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอยางบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการ และใหบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจุดแข็งเหลานี้เปนภูมิคุมกันจากอุปสรรคของความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการ
พัฒนาระบบสารสนเทศขอมูล และความรวดเร็วตอการตอสนองตอบของสื่อออนไลนทําใหการปฏิบัติการ
ดานการประชาสัมพันธมีความยุงยากซับซอน และกระแส Social Media มีอิทธิพลตอประชาชนสูงและ
สรางการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของขอมูลขาวสารท่ีเกิดขอผิดพลาดสูง และจุดแข็งเหลานี้ก็ชวยลด
จุดออนในดานขาดเครื่องมือ สถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนการปฏิบัติการดานการ
ประชาสัมพันธ ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ และยังไมมีการบูรณาการ
ระหวางหนวยงานอยางเต็มศักยภาพ ทําใหโอกาสนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการของรัฐมนตรีในดานการรับรู
ขาวสารท่ีเปนประโยชนตอประชาชนทําใหเอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธไดอยางเต็มท่ี 
และสถานการณขาวดานแรงงานท้ังในและตางประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จะสามารถทําให
ผูบริหารกระทรวงแรงงานตระหนักและใหความสําคัญในการแกไขสถานการณดวยเทคนิควิธีดานการ
ประชาสัมพันธ  

๒.๒ แนวความคิด 
การศึกษาครั้งนี้ ไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎ ีระเบียบ แนวทางปฏิบัติและผลงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ

นํามาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด และวิธีดําเนินการศึกษา ดังนี้  
(๑) แนวคิดทฤษฎีการประชาสัมพันธ  
(๒) แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสาร 
(๓) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(๔) นโยบายท่ีเก่ียวของกระทรวงแรงงาน  

๒.๒.๑ แนวคิดทฤษฎีการประชาสัมพันธ  

 ๑) หลักการประชาสัมพันธ 



๒๑ 

ความหมายของการประชาสัมพันธ คือ การสัมพันธกับประชาชน (Relation 
with the Public) (จากหนังสือการประชาสัมพันธฉบับสมบูรณ โดย วิรัช ลภิรัตนกุล, กรุงเทพฯ ๒๕๔๓) เพราะ 
คําวาประชาสัมพันธในความหมายดังกลาว อาจจะอธิบายไดท้ังในแงท่ีเปนสภาพการณและในแงท่ีเปน
กิจกรรม หรือการดําเนินการประชาสัมพันธนั้น (Communication) เพ่ือใหกลุมประชาชนเปาหมาย มี
ความรูความเขาใจ และรูสึกนึกคิดท่ีดีตอองคกร การประชาสัมพันธจึงไมใชเปนแคงานเผยแพร เปนงาน
สงเสริมความเขาใจอันดี และสรางสัมพันธภาพระหวางหนวยงาน ซ่ึงความคิดเห็นของประชาชนยอมมี
ความสําคัญท่ีอาจจะกอใหเกิดผลดีและผลเสียแกองคกร สถาบันไดเสมอ ดังนั้น การประชาสัมพันธท่ีดีจึง
เปนการสรางความนิยมแกกลุมประชาชนตาง ๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับองคกร หรือสถาบัน นอกจากนี้การ
ประชาสัมพันธ ยังเปนงานในระดับนโยบาย หรือใกลชิดกับระดับนโยบายท่ีองคกร หรือสถาบันทุกแหง 
นําไปใชอยางกวางขวาง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสรรคจรรโลงความเขาใจ และสรางความเขาใจอันดี
ระหวางหนวยงาน และสถาบัน กับกลุมประชาชน ปองกันและแกไขความเขาใจผิด ตลอดจนขจัดและลด
สาเหตุ แหงความขัดแยงตางๆ รวมท้ังการใชการประชาสัมพันธ เพ่ือสนับสนุนนโยบายและการดําเนินงาน
ขององคกร สถาบัน เสริมสรางความนิยมเชื่อถือ และความรวมมือสนับสนุนจากประชาชนท่ีพึงมีตอ
หนวยงาน 

นอกจากนี้  ความสัมพันธของผู รับสารและผูส งสารก็มี อิทธิพลตอการ
ประชาสัมพันธไมนอยจะเห็นไดบอยครั้งวาการประชาสัมพันธลมเหลว นั่นอาจจะเกิดจากความสัมพันธ
ระหวางผูสงสารกับผูรับสารไมดี หรือเขาใจไมตรงกันความสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับสาร 
ประกอบดวย ๑) ทักษะในการสื่อสาร ๒) ทัศนคติ ๓) ความรู และ ๔) ระบบสังคมและวัฒนธรรม  

หลักในการพิจารณาเลือกสื่อประชาสัมพันธ มีดังนี้ 
- เลือกสื่อท่ีสอดคลอง กับ คานิยม ความเชื่อถือ ทัศนคติ ความรูของ

เปาหมายท่ีจะรับไดสะดวกมากข้ึน 
- เลือกสื่อท่ีสะดวก คือ เลือกสื่อท่ีจัดหามาไดงายและสะดวกในการใชงาน

ไดมากท่ีสุด 
- เลือกสื่อตามความเคยชิน เชน กลุมเปาหมายฟงวิทยุเปนประจําก็ใชวิทยุ

เปนสื่อ หรือ กลุมเปาหมายอานหนังสือเปนประจํา ก็อาจจะใชหนังสือหรือนิตยสารเปนสื่อ 
- เลือกเฉพาะสื่อ คือ อาจจะมีภาพ มีเสียง หรือเทคนิคท่ีแปลกใหม เพ่ือให

กลุมเปาหมายสนใจ 
การดําเนินงานประสัมพันธ มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ ๔ ประเด็น คือ  

๑) เพ่ือการกอใหเกิดความรู ความเขาใจภาพลักษณท่ีดี เกิดการรับขอมูล
ขาวสาร  

๒) เพ่ือการกันขอบกพรองหรือสิ่งท่ีตองการแกไข เปนการปองกันการเกิด
ภาพลักษณกับหนวยงานในทางลบ 

๓) เพ่ือการแก เปนการแกไขความเขาใจผิดหรือเปนการแกไขวิกฤตการณ 
ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหสามารถควบคุมสถานการณหรือแกไขใหเหตุการณตางๆ ผานพนไปดวยดี 

๔) เพ่ือการโนมนาว เปนการสรางความรวมมือการสนับสนุน ความคลอยตาม 
ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมท่ีตองการ  



๒๒ 

2) กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ (Public Relations Process) 
การประชาสัมพันธเปนการดําเนินงานท่ีมีกระบวนการท่ีตองทําตอเนื่องกัน  

๔ ข้ันตอน (รุงนภา พิตรปรีชา : ๒๕๓๕) ดังนี้  
๑) การศึกษาหาขอมูล (Fact finding and Research) โดยการสํารวจคนหา

ปญหาตางๆ ความคิดเห็น ปฏิกิริยา อคติ ทาที ความรูสึกและอ่ืน ๆ ของกลุมกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของกับ
การปฏิบัติงานหรือนโยบายของหนวยงานเพ่ือประมวลขอมูลท่ีได ซ่ึงรวมท้ังขอมูลเก่ียวกับขอเท็จจริงของ
สถาบันดวย เพ่ือใหรูวาองคการ “ของเรามีปญหาอะไรบาง” หรือ “อะไรเปนปญหาสําหรับเรา” ซ่ึงโดยท่ัวไปแลว
ปญหาตางๆ ในการดําเนินการประชาสัมพันธขององคการ สถาบันมักจะไดแกปญหาตางๆ ดังตอไปนี้  

(๑) ปญหาเก่ียวกับการสื่อสารหรือการแพรกระจายขาว 
(๒) ปญหาเก่ียวกับการท่ีกลุมประชาชนไมใหความรวมมือหรือสนับสนุน

ตอองคการสถาบัน  รวมท้ังความเฉยเมยตอการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานขององคการ 
(๓) ปญหาเก่ียวกับการท่ีประชาชน เกิดความเขาใจผิดในตัวองคการ

สถาบัน รวมท้ังความเชื่อถือ ศรัทธา และไววางใจดวย 
(๔) ปญหาเก่ียวกับการท่ีประชาชนมีปฏิกิริยาหรือทาทีท่ีขัดแยงไมเปนมิตร

รวมท้ังการตอตานนโยบายหรือการดําเนินงานขององคสถาบัน ซ่ึงปญหานี้จะตองศึกษาดูใหดีวาการ 
ท่ีประชาชนแสดงปฏิกิริยาตอตานนี้จะเปนเพราะสาเหตุอะไร องคการสถาบันมีนโยบายหรือการดําเนินงาน
ท่ีสอดคลองกับความคิดเห็นหรือความตองการของประชาชนหรือไม เปนตน  

(๕) ปญหาเก่ียวกับภาพลักษณขององคการสถาบัน ไดแก การท่ี
ประชาชนมีภาพลักษณท่ีไมดีตอองคการสถาบัน หรือองคการมีภาพลักษณท่ีเสื่อมเสียในสายตาของ
ประชาชน ซ่ึงปญหาดังกลาวนี้ ยอมมีผลตอความนิยม หรือชื่อเสียงเกียรติคุณขององคการดวยเสมอ อันจะ
นํามาซ่ึงข้ันตอนตอไปในการดําเนินงานประชาสัมพันธ 

๒) การกําหนดนโยบายและการวางแผนประชาสัมพันธ (Policy establishment 
and Program planning) การกําหนดนโยบายเปนเรื่องท่ีคิดถึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนหรือหวังจะใหมีข้ึนในอนาคต
การวางแผนท่ีดียอมตองอาศัยขอมูลท่ีใกลเคียงความเปนจริงท่ีสุด การพิจารณาวางแผนนั้นมีหลักสําคัญๆ 
ดังตอไปนี้  

(๑) การกําหนดวัตถุประสงค จะตองกําหนดหรือระบุไวอยางชัดเจนวา 
เพ่ืออะไรบาง  

(๒) การกําหนดกลุมประชาชนเปาหมาย จะตองระบุใหแนชัดวากลุมประชาชน
เปาหมายคือใคร มีพ้ืนฐานการศึกษาหรือภูมิหลังอยางไร รวมท้ังรายละเอียดดานอ่ืนๆ ดวย 

(๓) การกําหนดแนวหัวเรื่อง จะตองกําหนดใหแนนอน เนนไปทางใด  
(๔) การกําหนดชวงระยะเวลา ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการปฏิบัติงานให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และจะตองกําหนดไวลวงหนาอยางแนชัด 
(๕) การกําหนดสื่อและเทคนิคตาง ๆ จะตองกําหนดลงไปวาจะใชสื่อหรือ

เครื่องมือใดบาง รวมท้ังจะใชเทคนิคอ่ืนๆ อะไรบางเขารวมดวย เปนตน 
(๖) การกําหนดงบประมาณ รวมถึงกําลังบุคลากรตางๆ ท่ีจะใชในการ

ดําเนินการดวย 



๒๓ 

๓) ข้ันตอนการติดตอสื่อสาร - การปฏิบัติการ (Communication-Action)  
เปนการลงมือปฏิบัติการสื่อสารประชาสัมพันธกับประชาชนท่ีเก่ียวของ โดยดําเนินงานตามแผนหรือ
วัตถุประสงคท่ีวางไว รวมท้ังการเลือกเครื่องมือและวิธีการสื่อสาร เขามาชวยดําเนินงานใหไดประสิทธิภาพ
สูงสุด การติดตอสื่อสารขององคการอาจแบงออกไดเปน ๒ ประเภท คือ (๑) การติดตอสื่อสารภายใน 
(Internal Communication) หมายถึงการติดตอสื่อสารภายในองคการสถาบัน ซ่ึงเปนการติดตอสื่อสารกับ
บุคคลภายในองคการ บริษัท อันไดแกพนักงานลูกจางภายในบริษัท ซ่ึงนับวาเปนหลักสําคัญแหงโครงการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธสมัยใหม (๒) การติดตอสื่อสารภายนอก (External Communication) เปนการ
ติดตอสื่อสารภายนอกองคการ รวมถึงการติดตอสื่อกับกลุมประชาชนภายนอก  

๔) ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) เพื่อประเมินผลวาที่เราทําการ
ประชาสัมพันธไปตามแผนนั้นสําเร็จแคไหน มากนอยเพียงใด ทัศนคติและทาทีของประชาชนเปนอยางไร 
เพ่ือท่ีเราจะไดนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมและดียิ่งข้ึน สําหรับงานคราวตอไป  

3) การประชาสัมพันธเชิงรุก เปนการประชาสัมพันธเพ่ือการสรางสรรคหรือเพ่ือ
การสรางภาพลักษณในเชิงบวกใหเกิดข้ึนแกสถาบัน องคการ ซ่ึงกลยุทธท่ีใชในการประชาสัมพันธเชิงรุก 
สามารถทําไดหลายวิธี เกิดความเขาใจและยอมรับแลวใหความรวมมือสนับสนุน การประชาสัมพันธในเชิงรุก
คือหลักของการกอหรือปองกันไมใหประชาชนท่ีเก่ียวของเกิดความเขาใจผิดหรือเกิดความรูสึกไมด ี
ตอสถาบัน องคการ 

ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธเชิงรุก มี ๔ ประการ 
๑) ยุทธศาสตรการเผยแพรขาวสาร ประกอบดวย มีการวางแผนปฏิบัติการ

ประชาสัมพันธ เนนความชัดเจนของการกําหนดวิธีการตางๆ ดําเนินยุทธวิธีตามแผนใหครบถวน 
๒) ยุทธศาสตรการชักจูงใจ ประกอบดวย การกําหนดแผน หรือวิธีการท่ีจะจูงใจ

ประชาชนกลุมเปาหมายใหเห็นพองกับเนื้อหาท่ีนําไปประชาสัมพันธอยางเปนข้ันตอน นําขาวสารใหถึงผูรับ
สาร กลุมเปาหมายโดยตรงแบบเผชิญหนา (face to face) 

๓) ยุทธศาสตรการจัดการองคการ เปนการกําหนดตัวบุคคลทํางาน ตองใช
บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ เปนนักประชาสัมพันธท่ีแทจริง เปนผูชํานาญในวิชาชีพการประชาสัมพันธ มีภูมิปญญา 
มีความรับผิดชอบ มีความรอบรู ในงานหลายสาขาวิชาชีพ มีความอดทน เสียสละ มานะ สู งาน  
มีจรรยาบรรณ ไมหวั่นไหวตอปญหา 

๔) ยุทธศาสตรการไตรตรอง เปนการทบทวนและใครครวญการดําเนินการ
ประชาสัมพันธท่ีดําเนินไปแลว เพ่ือปรับแผนหรือแกไขปญหาใหสอดคลองกับเหตุการณท่ีกําลังเผชิญอยู 
ไดทันทวงทีการ 

๒.๒.๒ แนวคิดการส่ือสารองคกร (Corporate Communication)  
องคกรจําเปนตองมีการสื่อสารและดําเนินกิจกรรมทางการสื่อสารท้ังกับภายในและ

ภายนอกองคกร โดยแบงงานออกเปนดานตางๆ เชน 
- การสรางภาพลักษณและจุดเดน  
- การโฆษณาและการสนับสนุนองคกร  
- สื่อมวลชนสัมพันธ  
- การสื่อสารการตลาด  
- พนักงานสัมพันธ 



๒๔ 

- ชุมชนสัมพันธและการเก้ือหนุน และการจัดการกับวิกฤติ 
การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการของการถายทอดขาวสาร (Message) จากบุคคล

ฝายหนึ่งซ่ึงเรียกวาผูสงสาร (Source) ไปยังบุคคลอีกฝายหนึ่งท่ีเรียกวา ผูรับสาร (Receiver) โดยผานสื่อ 
(Channel) การสื่อสารระหวางมนุษยนอกจากจะเปนเพียงการสงสารเพ่ือกอใหเกิดผลตามเจตนารมณของผู
สงสารแลว ยังหมายความรวมไปถึง การรับสาร ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) และอันตรกิริยาดวย 
อันตรกิริยาหรือ Interaction ก็คือ ปฏิกิริยาท่ีมีตอกันระหวางผูสื่อสารท้ัง ๒ ฝาย ท้ังฝายผูสงสารกับฝาย
ผูรับสาร เปนการสื่อสารท่ีมีกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารระหวางบุคคลตอบุคลหรือบุคคลตอกลุม 
โดยใชสัญลักษณ สัญญาณ หรือพฤติกรรมท่ีเขาใจกัน โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

๑) ผูสงสาร คือ ผูท่ีทําหนาท่ีสงขอมูล สารไปยังผูรับสารโดยผานชองทาง
ท่ีเรียกวาสื่อถาหากเปนการสื่อสารทางเดียวผูสงจะทําหนาท่ีสงเพียงประการเดียวแตถาเปนการสื่อสาร ๒ 
ทางผูสงสารจะเปนผูรับบางครั้งดวย ผูสงสารจะตองมีทักษะในการสื่อสาร มีเจตคติตอตนเองตอเรื่องท่ีจะสง 
ตองมีความรูในเนื้อหาท่ีจะสงและอยูในระบบสังคมเดียวกับผูรับก็จะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

๒) ขาวสาร ในการะบวนการติดตอสื่อสารก็มีความสําคัญ ขาวสารท่ีดี
ตองแปลเปนรหัสเพ่ือสะดวกในการสงการรับและตีความ เนื้อหาสารของสารและการจัดสารก็จะตองทําให
การสื่อความหมายงายข้ึน 

๓) สื่อหรือชองทางในการรับสาร คือ ประสาทสัมผัสท้ังหา คือ ตา หู 
จมูก ลิ้น และกายสัมผัสและตัวกลางท่ีมนุษยสรางข้ึนมา เชน สิ่งพิมพ กราฟก สื่ออีเลกทรอนิกส 

๔) ผูรับสาร คือ ผู ท่ี เปนเปาหมายของผูส งสาร การสื่อสารจะมี
ประสิทธิภาพ ผูรับสารจะตองมีประสิทธิภาพในการรับรู มีเจตคติท่ีดีตอขอมูลขาวสาร ตอผูสงสารและ 
ตอตนเอง 

นอกจากนี้ ยังหมายถึง การสื่อสารเขาถึงประชาชนเปาหมาย ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
เชน ณ ชวงเวลาท่ีกําหนดไวประชาชนเปาหมายควรไดมีโอกาสรับฟงขาวสารอยางนอยหนึ่งครั้ง โดยท่ัวไป
จะกําหนดระยะเวลาประมาณ ๔ สัปดาห นอกจากคํานึงถึงความครอบคลุมของการเลือกใชสื่อเพ่ือเผยแพร
ขาวสารออกไปแลวยังตองคํานึงถึงความบอยครั้งหรือความถ่ี (Frequency) หมายถึง จํานวนครั้งภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดท่ีประชาชนไดรับฟงขาวสารนั้น (อยางนอยในชวงระยะ ๔ สัปดาห) และสิ่งท่ีสําคัญ 
ท่ีตองพิจารณา คือ ความตอเนื่อง (Continuity) ความตอเนื่อง หมายถึง การใชสื่อในการเผยแพรขาวสาร
ออกไปในชวงระยะเวลาท่ีกําหนดไว (เชน ในชวงของการรณรงค) วาจะใชระยะเวลานานเทาใด ซ่ึงบางครั้ง
อาจใชฤดูกาล เทศกาลหรือวันสําคัญทางประเพณีเปนเครื่องชวยในการพิจารณาตัดสินใจ วาจะใชสื่อใหมี
ความตอเนื่องอยางไร นอกจากท่ีกลาวมาแลวควรพิจารณาดวยวาจะใชสื่อตัวใด เนื่องจากสื่อชนิดเดียวกัน 
มีความหลากหลายในเนื้อหา รูปแบบ กลุมเปาหมาย หรือสื่อวิทยุ ซ่ึงมีหลายสถานีท่ีทําการกระจายเสียงและ
สื่อโทรทัศน ซ่ึงมีรายการในชวงเวลาตาง ๆ มากมาย แตละรายการอาจมีความหมายแตกตางในดาน
กลุมเปาหมาย คือ ผูอาน ผูฟง ผูชม อันมีผลตอการจัดเนื้อหารูปแบบการนําเสนอเพ่ือออกอากาศเผยแพร 
ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายสวนใหญ ดวยเหตุนี้การเลือกใชสื่อจึงตองมีความพิถีพิถันพอสมควรเพ่ือให 
การใชสื่อในการประชาสัมพันธนั้น ไดผลมากท่ีสุด หรือมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดดวย  

๒.๒.๓ พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  



๒๕ 

หลักการการจัดซ้ือจัดจาง 
หลักการการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตองกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตรวจสอบได 

วิธีการการจัดซ้ือจัดจาง 
การจัดซ้ือจัดจางอาจกระทําไดโดยวิธ ี
๑) วิธีประกาศเชิญชวน ท่ัวไป ไดแก การท่ีหนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการ

ท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดใหเขายื่นขอเสนอ 
๒) วิธีคัดเลือก ไดแก การท่ีหนวยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการท่ีมี

คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด ซ่ึงตองไมนอยกวาสามรายใหเขายื่นขอเสนอเวนแต 
ในงานนั้น มีผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดนอยกวาสามราย 

๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ไดแก การท่ีหนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอหรือใหเขามาเจราจา
ตอรองราคา รวมท้ังการจัดซ้ือจัดจางพัสดุกับผูประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กนอยตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

การจัดซ้ือจัดจางพัสดุ ใหเลือกใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปกอน เวนแตเขาลักษณะ
ของเง่ือนวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียดของวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุในหมวดนี้ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี
กําหนด 

๒.๒.๔ นโยบายท่ีเกี่ยวของ 
การประชาสัมพันธเปนภารกิจท่ีสําคัญของกระทรวงแรงงาน โดยไดถูกกําหนดไวเปน

นโยบายและแผนงานของกระทรวงแรงงาน ดังนี้ 
๑) แผนแมบทกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหาร

จัดการองคกร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสรางการมีสวนรวมในองคกร กลยุทธท่ี ๖ 
เสริมสรางการสื่อสารภายใน และภาพลักษณขององคกร   

๒) แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
บริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพสูง กลยุทธ ๒.๔ พัฒนาและบริหารจัดการองคกรใหสามารถ
ตอบสนองตอบทบาทภารกิจเชิงรุก (Quick Win) การเผยแพรประชาสัมพันธและเขาถึงขอมูลขาวสารของ
กลุมเปาหมาย  

๓) แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตรท่ี ๑ การประชาสัมพันธสรางความปรองดองของคนในชาติ 
กลยุทธท่ี ๑ การประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือสรางความเขาใจตอแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
การประชาสัมพันธสงเสริมภาพลักษณประเทศสูประชาคมโลก กลยุทธท่ี ๑ สงเสริมความรวมมือระหวาง
หนวยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสรางภาพลักษณท่ีดีของประเทศ ประเด็นการ
ประชาสัมพันธ  หนวยงานและภาคสวนท่ีเก่ียวของไดรับความรู ความเขาใจ ของการพัฒนาศักยภาพ
แรงงาน และใหความรวมมือกับกระทรวงแรงงาน 

๒.๒.๔.๑ ขอส่ังการของนายกรัฐมนตรี  



๒๖ 

รั ฐบาลได เนนย้ํ า ใหหน วยงานราชการตอ งดํ า เนิ นการมาตรการ 
ดานประชาสัมพันธตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีดวย โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือแจง
ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

๑) ใหโฆษกกระทรวง บูรณาการการจัดทําขอมูลเพ่ือการประชาสัมพันธ  
โดยใหนําเสนอ (๑) ขอมูลในภาพรวมท่ีมีเนื้อหาสั้น กระชับ เขาใจงาย โดยจัดทําในลักษณะเปนภาพหรือ
กราฟกเพ่ือการสื่อสาร (Infographics) ท่ี มีรูปแบบทันสมัยและดึงดูดความสนใจ (๒) ขอมูลท่ีเปน
รายละเอียดแตละเรื่อง ใหนําเผยแพรตอสาธารณชนในสถานท่ีท่ีมีประชาชนเปนจํานวนมาก เชน 
ศูนยการคา สถานีรถไฟฟา ท้ังนี้ ใหรายงานผลการดําเนินการดังกลาวใหคณะกรรมการประชาสัมพันธ
แหงชาติทราบดวย  

๒) ใหทุกหนวยงานจัดทําปฏิบัติการขาวสาร (Information Operation)  
ในเรื่องท่ีเปนนโยบายหรือภารกิจสําคัญของรัฐบาลในดานแรงงาน เพ่ือสื่อสารและสรางการรับรูแก
ประชาชนใหถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอประชาชน ประเด็นท่ีประชาชนให
ความสนใจ หรือประเด็นท่ีสื่อมวลชนอาจนําเสนอขอมูลท่ีไมถูกตอง  

๓) ใหทุกกระทรวงจัดทําเอกสารเพ่ือเผยแพรขาวสาร ความรูเรื่องตางๆ  
ท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีของกระทรวงและหนวยงานในสังกัด โดยใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ และสงให
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เพ่ือประมวลเปนชุดความรูในภาพรวม 
พรอมสงใหกระทรวงศึกษาธิการนําไปดําเนินการ ท้ังนี้ แนวทางการจัดทําเอกสารเผยแพรขาวสารและชุด
ความรูแกนักเรียน และประชาชน อาทิ การตั้งชื่อเรื่องตองนาสนใจ นาติดตามอาน สาระความรูของแตละ
กระทรวงอยางนอยกระทรวงละ ๒ เรื่องตอเดือน สํานวนภาษาอานแลวเขาใจความหมายไดงาย เรียบเรียง
ถอยคํากระชับ รัดกุม  

๒.๒.๔.๒ ขอส่ังการรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ไดสั่งการใหทบทวนแผนปฏิบัติการ

ประชาสัมพันธใหสอดคลองกับนโยบายฯ ๑๑+๔+๖ ประกอบดวย 
1) นโยบายเรงดวน (Agenda Based) 

1.1 เรงรัดการจัดระเบียบแรงงานตางดาวผิดกฎหมายท่ีไดรับการผอนผัน 
ใหมีเอกสารยืนยันตัวบุคคลใหถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด (ภายใน 31 มีนาคม 2561 
เปาหมาย 1,137,294 คน) 

1.2 ผลักดันและเรงรัดการแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน โดย
แกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมายดานแรงงาน ตาม IUU Fishing และปองกันมิใหมีการใชแรงงานเด็ก
ในรูปแบบท่ีเลวราย 

1.3 แกปญหาการหลอกลวงแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ และ
บูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือปองกันไมใหแรงงานไทยลักลอบเดินทางไปทํางานตางประเทศอยาง 
ผิดกฎหมาย เชน ประเทศเกาหลีใต และไตหวัน เปนตน 

1.4 สงเสริมใหนายจางหรือสถานประกอบการรับคนพิการเขาทํางาน 
ในรูปแบบประชารัฐ ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ในอัตราสวน 100 : 1 

1.5 เรงรัดใหมีการกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ํารายชั่วโมงเพ่ือสงเสริมใหมี
การจางงานผูสูงอายุมากข้ึน 
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1.6 ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ดวยการตรวจและบังคับใช
กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานอยางจริงจัง 

1.7 ผลักดันใหแรงงานนอกระบบเขาถึงระบบหลักประกันทางสังคม 
เพ่ือใหไดรับสิทธิประโยชนอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เชน รักษาพยาบาล สงเคราะหบุตร คลอดบุตร 
เสียชีวิต ทุพพลภาพ เปนตน 

1.8 ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน เพ่ือรองรับ ๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมาย
ของประเทศ และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายไทยแลนด 4.0 

1.9 เพ่ิมขีดความสามารถของแรงงานไทยท่ีไปทํางานตางประเทศใหมี
สมรรถนะสูง ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานในตางประเทศ 

1.10 ผลักดันการสรางหลักประกันทางสังคมท่ีเปนธรรมและเทาเทียม 
ใหสามารถคุมครองแรงงานไดอยางท่ัวถึง โดยการเพ่ิมและปรับปรุงสิทธิประโยชนในทุกกรณี คืนสิทธิให
ผูประกันตน มาตรา 39 ไดกลับเขาสูระบบประกันสังคมอีกครั้ง 

1.11 ยกระดับระบบโทรศัพทสายดวน 1506.ใหสามารถเปนเครือขาย
หลักและเชื่อมโยงระบบโทรศัพทสายดวนอ่ืนของกระทรวงแรงงานไดท่ัวประเทศ เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ให
คําปรึกษาแนะนํา รับขอรองทุกข ขอรองเรียน โดยสามารถใหขอมูล ปรึกษาหารือ และแนะนําขอปฏิบัติ
ใหแกประชาชนผูใชบริการไดอยางมีคุณภาพ 

2) นโยบายระดบัพ้ืนท่ี (Area Based) 
2.1 ใหแรงงานจังหวัดเปนตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาค ในการ

ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดเอกภาพ 
2.2 ใหแรงงานจังหวัดเปนเจาภาพในการบูรณาการการทํางานกับ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และภาคีเครือขายทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและ
แกไขปญหาดานแรงงานใหเกิดสัมฤทธิ์ผล 

2.3 ใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการรายจังหวัด (Action.Plan) โดยให
แรงงานจังหวัดเปนหัวหนาทีมและเจาภาพหลัก เพ่ือใหสอดคลองกับแนวนโยบายการบริหารงานภาครัฐ 
ในประเด็นแผนเดียวกัน (One Plan) 

2.4 ใหสํานักงานแรงงานจังหวัดเปนศูนยกลางขอมูลดานแรงงาน 
(Provincial Big Data) โดยพัฒนาศูนยขอมูลดานแรงงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหมีฐานขอมูล
ดานแรงงานท่ีครบถวน ถูกตอง และทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3) นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) 
3.1 ยกระดับศูนยปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ศปก. ระดับกรม 

และระดับพ้ืนท่ี ใหเปนเครื่องมือท่ีมีความพรอมในการบริหาร ติดตาม เฝาฟง อํานวยการ ขับเคลื่อน 
ประเมินผล และควบคุมสั่งการแกไขปญหาแรงงานไดทันตอสถานการณ   

3.2 พัฒนาบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะ มีความเชี่ยวชาญ มีบุคลิกภาพท่ีดี 
และมีภาวะผูนํา เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีความชํานาญเฉพาะดานในลักษณะมืออาชีพ 

3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ (NLIC) ดวยการ
จัดระบบขอมูล (Big Data) และฐานขอมูลธนาคารแรงงาน (Labour Bank) ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงาน 
ท้ังภายในและภายนอกกระทรวง 
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3.4 เรงรัดการออกกฎหมายสําคัญเพ่ือแกไขปญหาแรงงาน จํานวน 11 ฉบับ 
(1) การแกไขปญหา IUU.Fishing จํานวน 3 ฉบับ ไดแก กฎหมาย

วาดวยแรงงานบังคับ พ.ศ. .... กฎหมายวาดวยการทํางานในภาคประมง พ.ศ. .... และรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดกิจการหรือลูกจางอ่ืนท่ีไมอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(2) กฎหมายอ่ืนๆ จํานวน 8 ฉบับ ไดแก กฎหมายบริหารจัดการ
การทํางานของคนตางดาว กฎหมายสงเสริมการมีงานทําแหงชาติ กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมาย
แรงงานสัมพันธ กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายการคืนสิทธิแกผูประกันตน มาตรา 39 
กฎหมายเงินทดแทน และกฎหมายประกันสังคม 

3.5 ยกระดับกระทรวงแรงงานใหเปนหนวยงานท่ีมีมาตรฐานระดับสากล 
และเปนกระทรวงแรงงานดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด 4.0 และนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการบริการ
ประชาชน (E–Services) 

3.6 จัดสวัสดิการสําหรับบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติราชการ เชน ท่ีอยูอาศัย 
บานพักขาราชการ ศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียน หองพยาบาล สถานท่ีออกกําลังกาย หองรับรองผูเกษียณอายุราชการ 
การตรวจสุขภาพประจําป การฌาปนกิจสงเคราะห หองละหมาด และกองทุนสวัสดิการขาราชการ เปนตน 
(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงแรงงาน 2561, ออนไลน) 

ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารงานประชาสัมพันธของกระทรวงแรงงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดการประชาสัมพันธเชิงรุกแบบบูรณาการกระทรวงแรงงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน จึงไดจัดประชุมผูท่ีทําหนาท่ีงานประชาสัมพันธทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานจัดทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับนโยบาย 11 + 4 + 6 ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไดกําหนดเปาหมาย กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนใหชัดเจน วาง
แผนการดําเนินการ ใหทันตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด และใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธเห็นผล
เปนรูปธรรม โดยไดดําเนินการจัดทําโครงการประชาสัมพันธสรางการรับรูภารกิจกระทรวงแรงงาน  
ป ๒๕๖๐ ซ่ึงไดบูรณาการภารกิจงานประชาสัมพันธ กับหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน) เพ่ือ
สรางการรับรูและสรางความเขาใจเก่ียวกับนโยบายดานแรงงานของรัฐบาล และการดําเนินงานของ
กระทรวงแรงงาน ในการสงเสริมทรัพยากรมนุษยของประเทศใหมีศักยภาพขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
สูประเทศไทย ๔.๐ สูกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวางและเกิดประสิทธิภาพ โดยการสื่อสารผานชองทาง
ตาง ๆ ท้ังสื่อสิ่งพิมพ  สื่อมัลติมีเดีย สื่อวิทยุ/โทรทัศน สื่อออนไลน และอ่ืนๆ สงผลใหสาธารณชนเกิดความ
เขาใจอยางถูกตอง เหมาะสมสอดคลองและท่ัวถึงในแตละกลุมผูรับขาวสาร รวมท้ังกระตุนความรวมมือ 
ของประชาชนและทุกภาคสวน ใหรวมกันปฏิรูปประเทศ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” 
ของรัฐบาล โดยจัดทําสื่อประเภท สิ่งพิมพ/ โทรทัศน/ ออนไลน Facebook Management/มัลติมีเดีย/
สังคมออนไลน Social Monitoring/ออนไลนบนอินเทอรเน็ตเพื่อผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธ
ภารกิจของกระทรวงแรงงาน ท้ังนี้แนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธในภาพรวมกระทรวงแรงงานใหนํา
เรื่องการปฏิบัติการขาวสาร (IO) รวมเขาไปในแผนดังกลาวดวย โดยกรอบแนวทางการประชาสัมพันธ 
ประกอบดวย ๔ ประเด็น ดังนี้  

๑) สรางการรับรูการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงานเชิงรุก 
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 เนนย้ําสรางการรับรูตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  
๑๑+๔+๖ โดยมีมาตรการขับเคลื่อน อาทิ การแกไขปญหาและการจัดระเบียบแรงงานผิดกฎหมาย เพ่ิม
ศักยภาพแรงงานรองรับไทยแลนด ๔.๐ ยกระดับฝมือแรงงานในพ้ืนท่ี EEC Safety Thailand การหลอกลวง
คนหางานไปทํางานตางประเทศ ยกระดับการใหบริการประชาชน สายดวน ๑๕๐๖ เปนตน ขอใหทุกหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของในแตละประเด็นโดยเฉพาะนโยบายเรงดวน ๑๑ ขอ ใหติดตาม ประเมินผล รายงานความคืบหนา 
และประชาสัมพันธในชองทางตางๆ อยางตอเนื่อง  

๒) การแกไขขอมูลบิดเบือน คลาดเคล่ือน  

หากมีขาวท่ีกระทบกับหนวยงาน ขอใหทําการชี้แจงในเบื้องตน และสง
ขอมูลใหกองเผยแพรและประชาสัมพันธ เพ่ือรวบรวมใหโฆษกกระทรวงแรงงาน (นางเพชรรัตน สินอวย) 
ชี้แจงทําความเขาใจไปในทิศทางเดียวกันในภาพรวมของกระทรวงแรงงานตอไป 

๓) การเฝาฟงกระแสสังคมดานแรงงาน 

ใหทุกหนวยงานติดตามสถานการณทันขาวสารดานบวกและดานลบ  
เชน ขาวตัด คลิปขาว ขาว Social Media หนังสือพิมพ และจัดเก็บสถิติในสวนที่เกี่ยวของพรอม
ประมวลผลรายงานในทุกสิ้นเดือน  

4) สรางภาพลักษณกระทรวงแรงงาน 
ประชาสัมพันธบทบาทภารกิจกระทรวงแรงงานในยุคไทยแลนด ๔.๐ 

และแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศกระทรวงแรงงานมีบทบาทสําคัญอยางไร รวมท้ังการสราง
การรับรูตามนโยบายถือเปนสวนหนึ่งของการสรางภาพลักษณ  

๒.๒.4 โครงสรางและอํานาจหนาท่ีของกองเผยแพรและประชาสัมพันธ สํานักงานปลัด 
กระทรวงแรงงาน 

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีภารกิจ  
และอํานาจหนาท่ีของหนวยงานในสังกัดกองเผยแพรและประชาสัมพันธมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดกรอบยุทธศาสตร และวางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธของ
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ดําเนินการดานวิชาการในการสื่อสารประชาสัมพันธ ศึกษา วิเคราะหขอมูล
และประเมินผลสําหรับใชเปนแนวทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ 

(๓) ดําเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ และเผยแพรกิจกรรม ตลอดจนผลงานของ
กระทรวงในภาพรวม 

(๔) ดําเนินการบริหารการสื่อสารประชาสัมพันธของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
อํานาจหนาท่ีกลุมงานสื่อสารองคกร 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร และจัดทําแผนการสื่อสารประชาสัมพันธของกระทรวง
และสํานักงานปลัดกระทรวง 

(๒) ศึกษา วิเคราะห ติดตาม และประเมินผล เพ่ือปรับและพัฒนาแนวทางในการ
สื่อสารประชาสัมพันธ  

(๓) งานบูรณาการแปลงยุทธศาสตร เปนแผนปฏิบัติการรายป แผน ๕ ป  



๓๐ 

(๔) กําหนด รูปแบบ เทคนิคและวิธีการ ในการผลิตเพ่ือเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ
ผานชองทางตาง ๆ ไดแก สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส นิทรรศการ และสื่ออ่ืน ๆ  

(๕) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพรผานชองทางตาง ๆ ท้ังในและนอกองคกร 
(๖) การบริหารจัดการสื่อสารประชาสัมพันธผานระบบ Social Media 
(๗) งานโสตทัศนูปกรณและสื่อมัลติมีเดีย 
(๘) งานบริการสื่อประชาสัมพันธ 
(๙) งานเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธกระทรวงแรงงาน 
(๑๐) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงแรงงาน, 2557) 

๒.๓ ขอเสนอ 
ผูรับการประเมินเห็นวากระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธของกระทรวงแรงงานควรไดรับ

การพัฒนาปรับปรุงเนื่องจากกระบวนการดําเนินการประชาสัมพันธเปนจุดสําคัญท่ีทําใหการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธเปนระบบ เปนข้ันตอนตอเนื่องกัน ผูจัดทําจึงไดนําเอากระบวนการดําเนินการประชาสัมพันธ 
มาเปนกรอบเพ่ือใชในการวิเคราะห และหาขอสรุปกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ ซ่ึงจากการศึกษา
คนควาพบวา การดําเนินงานประชาสัมพันธในปจจุบันและอนาคต ควรมีกลยุทธการประชาสัมพันธเชิงรุก คือ 

๑) มีนโยบายการดําเนินงานประชาสัมพันธท่ีชัดเจน  
๒) มีกิจกรรมและวิธีการประชาสัมพันธท่ีหลากหลายตามเปาหมายและวัฒนธรรมองคกร  
๓) มีเครื่องมือและชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลายและทันสมัย  
๔) มีการสรางเครือขายในการติดตอประสานงานเผยแพรประชาสัมพันธ  
๕) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใชเทคนิควิธีการประชาสัมพันธท่ีแตกตางและโดดเดน 

ท้ังนี้ ปจจัยแหงความสําเร็จของการประชาสัมพันธเชิงรุกของกระทรวงแรงงานควรมีลักษณะ
ท่ีสอดคลองกัน ประกอบดวย  

๑) การมีนโยบาย เปาหมายท่ีชัดเจนนําสูการปฏิบัติ และวิสัยทัศนของผูนํา  
๒) ความพรอมขององคกร และบุคลากรท่ีมีความรูตรงสายงาน  
๓) การสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร  
๔) การมีสวนรวมของผูนําและบุคลากร  
๕) การใชชองทางท่ีหลากหลายและทันสมัยและ  
๖) การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ สรางสัมพันธ กับสื่อมวลชน 

วิธีดําเนินการ 
จากการศึกษาและการวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ ผูจัดทําจึงขอนําเสนอข้ันตอนการ

ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุกแบบบูรณาการของกระทรวงแรงงาน ดังนี้ 
๑) จัดหาทีมนักวิชาการดานแรงงาน ทีมนักขาว ทีม Creative และทีมนักบริหารจัดการ

โครงการท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
๒) จัดทําคลังขอมูลเตือนภัยดานแรงงาน วิเคราะห คัดเลือก และกลั่นกรองขอมูล

สาระสําคัญของการนําเสนอขอมูลและองคความรูเก่ียวกับแรงงานตางๆ ดังนี้    
(๑) ประเภทขอมูล องคความรู เชน สภาวะเศรษฐกิจ/การคาดคะเนแนวโนมเศรษฐกิจ 

และเหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต/การเตือนภัย (Early Warning) สําหรับภาคผูประกอบการธุรกิจ  



๓๑ 

ท่ีจะตองเตรียมตัว รับมือ และสรางภูมิคุมกัน/และเทคโนโลยี /องคความรูในการบริหารการจัดการธุรกิจ
การขนสงและการบริการดานแรงงานท่ีนาสนใจ และอํานวยความสะดวก 

(๒) ประเภทขาวสารวงการแรงงาน เชน ขาวสารจากกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ของ
หนวยงานภายในกระทรวงแรงงาน กฎ ระเบียบ ประกาศ ท่ีเก่ียวของกับแรงงาน/ขาวความตองการแรงงาน
ของผูประกอบการ ขาวสารการสงเสริมการมีงานทํา ตลาดท้ังภายในประเทศและตางประเทศ/การบริหาร
จัดการแรงงานตางดาว สิทธิประโยชนผูประกันตน Update ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ/ขาวสาร
การวิจัย เทคโนโลยีใหม ผลการวิจัยท่ีมีผลกระทบตอแรงงาน ดานความปลอดภัยสุขภาพสิ่งแวดลอม 

(๓) จากนั้นนําขอมูลดังกลาวมาคิดวิเคราะหเพ่ือนํามาผลิตสื่อเผยแพรในรูปแบบตาง  ๆ 
สรางสรรคแนวคิดใหม ๆ ในการผลิตสื่อ กําหนดรูปแบบการนําเสนอโดยใหเกิด 

(๔) เครือขายเชื่อมโยงลงไปสูกลุมเปาหมายทุกกลุมชวงวัย สื่อมวลชนทุกแขนง 
รวมท้ังสื่อทองถ่ินของชุมชน 

(๕) วางแผนการผลิตสื่อ และขยายเครือขายการถายทอดขอมูลขาวสารและองค
ความรู 

(๖) ดําเนินการผลิตสื่อเพ่ือใหเหมาะแตละกิจกรรม 
(๗) เชื่อมโยงขอมูลในการประชาสัมพันธกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายใน และ

ภายนอก และเชื่อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับหนวยงานตางๆ ของกระทรวงแรงงาน และเว็บไซต 
ท่ีเก่ียวของ 

(๘) ติดตามประเมินผลเปนระยะ ๆ เพ่ือใชปรับปรุงขอมูลขาวสาร องคความรูและ
การสรางสรรคการผลิตสื่อและการถายทอด 

(๙) ติดตามประเมินผลในภาพรวมและผลสัมฤทธิ์ 
๓) วิธีการสรรหาทีมงานสนับสนุนเพ่ือการบูรณาการของทุกหนวยงานในกระทรวงแรงงาน 

เพ่ือประสิทธิภาพในการดําเนินการรวมกัน ใชวิธีการจัดจาง ๓ ลักษณะ คือ 
(๑) จัดจางทีมท่ีปรึกษา ๓ ดาน คือ 

- ทีมนักวิชาการ เพ่ือศึกษา สํารวจ จัดทําคลังขอมูลอุตสาหกรรม วิเคราะห
คัดเลือกและกลั่นกรอง 

- ทีม Creative เพ่ือคิดสรางสรรคการออกแบบสื่อประเภทตางๆ ในภาพรวม 
- ทีมนักบริหารการจัดการ ทีม IO ทีมคณะทํางานตามสถานการณนโยบายเรงดวน  

(๒) จัดจางทีม Production House และ ทีม Re-branding เพ่ือสรางภาพลักษณ
องคกรเพ่ือวางแผนและผลิตสื่อเฉพาะทางและเผยแพร ใหสอดคลองเชื่อมโยงกัน 

(๓) จัดจางทีมติดตามประเมินผลและผลสัมฤทธิ์ 
ท้ังนี้ ในการดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเครงครัด 
แนวทางในการดําเนินงาน เพ่ือการดําเนินการการประชาสัมพันธเชิงรุกแบบบูรณาการ 

ทุกหนวยงานของกระทรวงแรงงาน ท้ังดานงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ โดยการประชาสัมพันธ
ท่ีมีการชี้แจงและใหความรู ความเขาใจกับกลุมเปาหมายโดยตรง โดยมีการวางแผนไวลวงหนากอนท่ีจะมี
กิจกรรม หรือเหตุการณใด เพ่ือใหเกิดความยอมรับและความรวมมือ และใชเทคนิคการประชาสัมพันธ 
เชิงรุกดวย SWOT Analysis โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้  



๓๒ 

๑) การเผยแพรขาวสาร ตองมีการวางแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ เนนความชัดเจนของ
การกําหนดวิธีการตาง ๆ และดําเนินยุทธวิธีตามแผนใหครบถวน 

๒) การชักจูงใจ ตองมีการกําหนดแผน หรือวิธีการท่ีจะจูงใจประชาชนกลุมเปาหมายให
เห็นพองกับเนื้อหาท่ีนําไปประชาสัมพันธอยางเปนข้ันตอน และนําขาวสารใหถึงผูรับสารกลุมเปาหมาย 
โดยตรงแบบเผชิญหนา (face to face) 

๓) การจัดองคการ เปนการกําหนดตัวบุคคลทํางาน ตองใชบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเปน 
นักประชาสัมพันธท่ีแทจริง เปนผูชํานาญในวิชาชีพการประชาสัมพันธ มีภูมิปญญา มีความรับผิดชอบ 
ความรอบรูในงานหลายสาขาวิชาชีพ มีความอดทน เสียสละ มานะ สูงาน มีจรรยาบรรณ ไมหวั่นตอปญหา 

๔) การไตรตรอง เปนการทบทวนและใครครวญการดําเนินการประชาสัมพันธท่ีดําเนินไปแลว 
เพ่ือจะไดปรับแผนหรือแกไข ปญหาใหสอดคลองกับเหตุการณท่ีกําลังเผชิญอยูไดทันทวงที 

แนวทางในการสื่อสารกลยุทธเพ่ือสรางภาพลักษณองคกรเพ่ือใหเปนไปในทิศทางและ
เปาหมายท่ีตองการ ดวยเครื่องมือ (Communication Tools) ในการสรางภาพลักษณ ดังนี้ 

๑) ตองมีการเนนย้ําเผยแพรขาวสาร (Publicity) อยางสมํ่าเสมอเพ่ือสรางใหเกิดการจดจํา
องคกรใหได 

๒) มีกลยุทธในการใชสื่อตางๆ (Media Strategies) ท้ังสื่อมวลชน ไมวาจะเปนสื่อ
สวนกลางหรือสื่อทองถ่ิน รวมถึงสื่ออ่ืน ๆ โดยท่ีเนื้อหาจะตองมีความแปลกใหมฉีกแนวและนาสนใจ 

๓) มีการรุกดานชุมชนสัมพันธ (Community relations) จะตองทําใหชุมชนรอบขางรูสึก
วาองคกรเราเปนเพ่ือนบานท่ีดีไดในชุมชนนั้นใหได 

๔) ชูกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) หรือการมีจิตอาสา 
๕) ปูทางเครือขายสัมพันธ (Networking and Relations) ท่ีดี องคกรจําเปนตองมี

เครือขายท่ีชวยประสานในการดําเนินงานในดานตาง ๆ ท่ีจะทําใหงานสามารถจะลุลวงไปไดดวยดี 
๖) เพ่ิมความเขมขนในการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events) ควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษ

ซ่ึงจะทําใหคนเกิดความสนใจ แตกิจกรรมพิเศษนั้นจะตองตอบวัตถุประสงคขององคกรไดเปนอยางดี 
๗) มีการพัฒนาบุคลากรและการสื่อสาร (Resource Development and Internal 

Communication) การจะบริหารภาพลักษณองคกร คนในองคกรจะตองมีความพรอม เพราะบุคลากรเปน
ปจจัยสําคัญในสรางภาพลักษณไดเปนอยางดียิ่ง 

๘) การบริหารประเด็นขาว (Issue Management) จะตองมีการวางแผนวาในแตละปนั้น 
องคกรตองการจะมีขาวอะไรบางใหปรากฏในสื่อตาง ๆ และขาวท่ีไดนําเสนอนั้นจะตองกําหนดโดยองคกร
ไมใชใหสื่อกําหนดเอง 

๙) มีการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) ท่ีแยบยล องคกรจะตองมีการเตรียม
แผนรับมือกับปญหาไวลวงหนาเพ่ือรองรับเหตุท่ีจะ เกิดความเสียหายกับองคกร หรือเพ่ือบรรเทาวิกฤต 
ในองคกรใหลดลง และ 

๑๐) มีการสรางภาพลักษณและเครื่องมือประชาสัมพันธอ่ืน ๆ (Branding Building and 
PR Tools) ประชาสัมพันธนับเปนเครื่องมือท่ีองคกรใชกันมากท่ีสุด เพราะการประชาสัมพันธเปนการ
กระจายขอมูลใหกับผูคนไดอยางรวดเร็วและจํานวนมากใหจดจําได และสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีสื่อได
ตามท่ีตองการและสรางความนาสนใจไดเปนอยางดี 
  



๓๓ 

ขอบเขตการดําเนินงาน 
จัดทําแผนประชาสัมพันธในภาพรวมของหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเพ่ือบูรณาการ

ภารกิจรวมกัน (สํานักงานปลัดกระทรวง กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน และสํานักงานประกันสังคม ) ซ่ึงจะทําใหกระทรวงแรงงานมีแผนบูรณาการปฏิบัติงานดาน
การประชาสัมพันธท่ีสอดรับกับนโยบาย บทบาทและภารกิจการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด และควร
นํามากําหนดเปนกิจกรรม/ภาระงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

๑) จัดทําและเผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรมผลงานเดนของกระทรวงแรงงานผานสื่อ
สิ่งพิมพ ประกอบดวย  

๑.๑) จัดทําและเผยแพรขาวประชาสัมพันธ ในหนังสือพิมพเศรษฐกิจและอ่ืน ๆ 
๑.๒) จัดทําและเผยแพรบทความ/สกูปสัมภาษณ/รายงานพิเศษในหนังสือพิมพ  
๑.๓) จัดทําและเผยแพรบทความ สกูปพิเศษ รายการพิเศษในหนังสือพิมพ  
๑.๔) จัดทําสกูปพิเศษ รายงานพิเศษในหนังสือพิมพ 
๑.๕) จัดทําเอกสารเผยแพรนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวง 
๑.๖) จัดทําแผนพับแนะนํากระทรวง ฉบับภาษาไทย อังกฤษ ลาว พมา และกัมพูชา 

๒) จัดทําและเผยแพรกิจกรรม ผลงานเดนของกระทรวงผานสื่อวิทยุ ทางสถานีวิทยุใน
ระบบ เอเอ็ม และเอฟเอ็ม 

๒.๑) จัดทําและเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธกิจกรรมผลงานของกระทรวงแรงงาน 
๒.๒) จัดสัมภาษณผูบริหารกระทรวงแรงงานหรือผูประกอบการ ทางสถานีวิทยุ 

เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 
๓) จัดทําและเผยแพรกิจกรรมและผลงานเดนของกระทรวงแรงงานผานสื่อโทรทัศน 

ประกอบดวย 
๓.๑) จัดทําและเผยแพรสกูปขาวและสารคดีโทรทัศนเผยแพรทางสถานีโทรทัศน 
๓.๒) จัดสัมภาษณผูบริหารหรือผูประกอบการทางสถานีโทรทัศน เพ่ือสรางความรู

ความเขาใจท่ีถูกตองในการประกอบกิจการแกกลุมเปาหมายของกระทรวงแรงงาน 
๔) การประชาสัมพันธผานสื่อกิจกรรม 

๔.๑) จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและสื่อมวลชน เชน 
แถลงขาวภายในและภายนอกองคกร โดยจัดเตรียมความพรอมดานตางๆอยางเหมาะสม จัดกิจกรรมในนาม
กระทรวงแรงงานท้ังภายในและภายนอก การพบบรรณาธิการ การพาสื่อมวลชนไปทําขาวนอกสถานท่ี 
การรับประทานอาหารรวมกันระหวางผูบริหารและสื่อมวลชน 

๔.๒) จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรศึกษาดูงานความกาวหนาดานแรงงาน 
๔.๓) จัดกิจกรรมเสริมสรางเครือขายดานประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางผูบริหารและเครือขายดานประชาสัมพันธ เพ่ือใหการทํางานดานประชาสัมพันธของกระทรวง
แรงงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

๕) การประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน “Application” และ “Social Media 
๕.๑) จัดใหมีบริการขาวออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ตตลอดระยะเวลา โดยมีบริการ

ขาวตัดออนไลนโดยตัดขาว คอลัมนและบทความจากหนังสือพิมพภายในประเทศ ท้ังภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 



๓๔ 

๕.๒) จัดทําวีดีทัศนหรือ infographic เผยแพรผลงานกิจกรรมของกระทรวงแรงงาน 
๕.๓) จัดทํานิตยสาร หนังสือ แผนผับและสื่อสิ่งพิมพในรูปแบบ e-Maxgazinee-Book 

e-Brochure 
๖) การประชาสัมพันธผานสื่อนิทรรศการ เชน นิทรรศการวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 

วันขาราชการพลเรือน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และวันสําคัญตาง ๆ 
รูปแบบการนําเสนอ 

๑) นําเสนอผาน ผานสื่อ ON LINE Social Media อาทิ Facebook Fanpage  
ภาพ Infographics Twitter : @MOL_PR กระทรวงแรงงานการเปดใชบริการ YouTube Application 
Line : PR.MOL  

๒) นําเสนอผานสื่อมวลชน ไดแก สื่อโทรทัศน  สื่อวิทยุ เปนประจําทุกสัปดาห และ
ถายทอด เผยแพรไปยังสื่อหนังสือพิมพ และสื่อ ON LINE 

๓) นําเสนอเชื่อมโยงกับสื่อ ON LINE เชน เว็ปไซตของกระทรวงแรงงาน www.mol.go.th 
และหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด 

๔) จัดใหมีการเชื่อมโยง เครือขาย เผยแพรถายทอดสงไปยังสื่อทองถ่ิน เชน เสียงตามสาย 
หอกระจายขาว วิทยุชุมชน เปนตน 

๕) การจัดกิจกรรมพิเศษถายทอดสดทางสถานีโทรทัศนและวิทยุ อยางนอย ปละ ๒ ครั้ง 
๖) การใชสื่อปายโฆษณา/แผนพับเผยแพรโครงการฯ 
๗) สื่อกิจกรรมเคลื่อนท่ี/สื่อนิทรรศการ 
๘) จัดกิจกรรมสื่อเพ่ือสังคม (CSR) 
๙) การผลิตสื่อ คลิปสั้น / VDO เพ่ือนําเสนอผลงานโครงการตาง ๆ ของกระทรวงแรงงาน 

และหนวยงานในสังกัด และถายทอดออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชองตางๆ และผานสื่อ Social Media 
๑๐) การสงขอมูลสั้นดวยระบบเอสเอ็มเอส ผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีไปยังกลุมเปาหมายเฉพาะ 
๑๑) การสงขอมูลสั้น (ตัววิ่ง) ทางสถานีโทรทัศน  และภายในกระทรวงแรงงาน 

๓. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประโยชนตอราชการ 

  ๑) กระทรวงแรงงาน มีแผนบูรณาการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธท่ีสอดรับกับ
นโยบาย บทบาทและภารกิจการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอการดําเนินงานในภาพรวม เพ่ือกาวไปสูการประชาสัมพันธในยุคไทยแลนด ๔.๐ 
  ๒) การดําเนินงานดานประชาสัมพันธของกระทรวงแรงงาน มีเอกภาพเกิดความรวดเร็ว
ถูกตองแมนยํา และเปนไปในทิศทางเดียวกัน   
  ๓) มีชองการการเขาถึงขอมูลขาวสาร และการบริการไดมากข้ึน และเกิดการสื่อสารสองทาง 
(TWO WAY COMMUNICATION) อันจะสงผลดีตอภาพลักษณองคกร 
  ๔) มีการบูรณาการงบประมาณดานการประชาสัมพันธ  เ กิดการสรางเครือขาย
ประสานงานดานการประชาสัมพันธระหวางหนวยงานในสังกัดเพ่ือกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน ทําใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการเผยแพรประชาสัมพันธไปสูแรงงานทุกกลุม ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผูประกอบการ ประชาชนท่ัวไป ทุกกลุมวัย และสื่อมวลชน ไดอยางกวางขวางและท่ัวถึง ครอบคลุม 
การดําเนินงานทุกดาน สงผลใหเกิดการรับทราบและมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการดําเนินงานของ



๓๕ 

กระทรวงแรงงานอยางสมํ่าเสมอ เกิดภาพลักษณท่ีดีและสงผลตอความรวมมือรวมใจ และสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานของกระทรวงแรงงานสําเร็จลุลวงดวยดี มีประสิทธิภาพ  
  ๕) ลดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ 
  ๖) ทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ประโยชนตอหนวยงาน 
  ๑) กระทรวงแรงงานมีการดําเนินงานดานงานประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ๒) ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงรงงาน มีโอกาสไดเผยแพรความรูเก่ียวกับงานบริการ
และบทบาทของหนวยงาน รวมท้ังไดประชาสัมพันธผลการดําเนินงานใหกลุมเปาหมายไดรับทราบอยาง
ท่ัวถึง รวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย เนื่องจากเปนการบูรณาการรวมกันครั้งเดียว ทุกหนวยงานไดรับ 
ประโยชนรวมกัน ถือเปนการลงทุนท่ีคุมคา 

๓) ชวยใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีความสัมพันธท่ีดี มีการรวมมือชวยเหลือการดําเนินงาน
และแกไขปญหาตาง ๆ อยางใกลชิดและสามารถนําประสบการณจากการดําเนินงานสัมมนาแบบบูรณาการ
ดังกลาว เกิดเครือขายดานการประชาสัมพันธ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซ่ึงกันและกัน โดยแตละ
หนวยงานสามารถนําความรูท่ีไดจากการทํางานรวมกันไปประยุกตใชในหนวยงาน 
  ๔) เจาหนาท่ีประชาสัมพันธของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มีความรู ความเขาใจ 
และสามารถแลกเปลี่ยนชองทางสื่อสารระหวางกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ นับเปน
กิจกรรมสําหรับแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณรวมกันของเจาหนาท่ี  

ประโยชนตอประชาชน /กลุมผูใชแรงงาน/นายจาง 
๑) ไดรับขอมูลดานแรงงานและท่ีเก่ียวของถูกตองตรงกันเก่ียวกับองคกร และขอบขาย

การใหบริการของกระทรวงแรงงาน 
๒) ไดรับขอบขายการใหบริการดานแรงงานท่ีทันสมัยหลากหลายชองทาง 
๓) ไดรับรูขอมูลขาวสารดานแรงงานท่ีเชื่อถือได และทันตอสถานการณเรงดวนและ

เผยแพรใหกับทุกฝายในวงกวาง ไดอยางทันทวงที  
๔) มีความเชื่อม่ัน และเกิดทัศนคติท่ีดีตอกระทรวงแรงงาน และหนวยงานในสังกัด 

๔. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๑) เชิงคุณภาพ - ประชาชนและผูใชแรงงานมีความเชื่อมั่นตอการดําเนินการตามภารกิจ

ของกระทรวงแรงงาน ไมนอยกวารอยละ ๘๕  
๒) เชิงปริมาณ - กิจกรรม/ภาระงานตามแผนการบูรณาการงานประชาสัมพันธกระทรวงแรงงาน 

นําไปสูการปฏิบัติ รอยละ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

บรรณานุกรม 
 

กรมประชาสัมพันธ. รายงานประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖. กรุงเทพมหานคร. หนา ๓ 
กระทรวงสาธารณสุข เขาถึงไดจาก : http://kbs.fda.moph.go.th/kbs

๒/upload_file/other_activity/๒๐๑๖๑๑๑๔-๑๔๕๕๐๕-๒๐๑๖๑๑๑๔๑๔๕๕๐๕.pdf 
จินตนา ตันสุวรรณนนท. Chintana Tansuwannon. หนา ๑๕๘ ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม - 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ทอปเทนไทยแลนด เขาถึงไดจาก : (http://www.toptenthailand.com.lcategories.php, ๕ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖) สืบคนเม่ือ 7 กุมภาพันธ 2561 

ธีระพงษ โสดาศรี. การประชาสัมพันธเชิงรุก (Pro-active PR) (ออนไลน). เขาถึงไดจาก : 
iad.dopa.go.th/subject/no๗๒/๔๒.pp (มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗) สืบคนเม่ือ 12 กุมภาพันธ 2561 

บุษยมาศ ลักษณะของการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ - - GotoKnow 
เขาถึงไดจาก https://www.gotoknow.org › หนาแรก › บุษยมาศ › สมุด › การทํางานเปนทีม ๒๘ ก.ย. 
๒๕๕๙ 

บานจอมยุทธ ส่ือโทรทัศน (Television) - เขาถึงไดจาก 
https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-3/television/index.htm สบืคนเม่ือ 7 
กุมภาพันธ 2561 

ณัฐา ฉางชูโต. กลยุทธการประชาสัมพันธภายใตกระแส Social Network. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๒๕๕๓ 
ผูจัดการ เขาถึงไดจาก : http://www.manager.co.th/Campus/VIewNews.aspx?NewsID= 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขาถึงไดจาก digi.library.tu.ac.th/thesis/jc/0646/01ชื่อเรื่อง.pdf  
๙๕๒๐๐๐๐๑๐๑๔๑๗, พ.ศ.๒๕๕๖, สิงหาคม ๙ สืบคนเม่ือ 12 กุมภาพันธ 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี Suratthani Rajabhat Journal Vol.๒ (๒) (July - December 
๒๐๑๕) หนา ๑๖๐-๑๖๒ ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คูมือการประชาสัมพันธยุคดิจิทัล. สมาคมการจัดการแหงสหรัฐอเมริกา. 
กรุงเทพฯ : พ.ศ. ๒๕๕๕. หนา ๓ - ๔๕ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขาถึงไดจาก : www.spu.ac.th/commarts/files/๒๐๑๓/๐๙/บทความ-
สารนิพนธ-จุติวดี.doc สืบคนเม่ือ 7 กุมภาพันธ 2561 

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม. การประชาสัมพันธเชิงรุก. กรุงเทพฯ 
สํานักงานเลขานุการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม . กลยุทธการประชาสัมพันธเชิงรุกของ

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ออนไลน). เขาถึงไดจาก : http://sopsd.mod.go.th/ (มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗)  
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงแรงงาน. (2561, ออนไลน) พันธกิจ นโยบายกระทรวง

แรงงาน (ออนไลน) . เขาถึงไดจาก : http://www.mol.com (มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงแรงงาน. พันธกิจ นโยบายกระทรวงแรงงาน (ออนไลน) 

. เขาถึงไดจาก : http://www.mol.go.th/anonymouse/policy_vision_mission (สืบคนเม่ือ 21 มีนาคม 2561) 
 วรรณกานต ขาวลาภ. การบริหารงานขาว. ๒๕๕๘. หนา ๑๓-๑๔) 
 Somiemosie เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก http://www.somiemosie.myreadyweb.com/article/topic-18330.html, 
 26 ม.ค. 2555 สืบคนเม่ือ 8 กุมภาพันธ 2561  

https://www.gotoknow.org/posts/385878
https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-3/television/index.html
http://digi.library.tu.ac.th/thesis/jc/0646/01%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf
http://www.spu.ac.th/commarts/files/๒๐๑๓/๐๙/บทความ-สารนิพนธ์-จุติวดี.doc
http://www.spu.ac.th/commarts/files/๒๐๑๓/๐๙/บทความ-สารนิพนธ์-จุติวดี.doc


 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ก  

เป็นส่วนเพ่ิมเติมของผลงาน ส่วนที่ 1  

เร่ือง การบริหารงานประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







































































๓๗ 

การบริหารจัดการรายการสถานีแรงงาน 
รูปแบบสติ๊กเกอร และโปสเตอรใชประชาสัมพันธรายการ 

สโลแกนรายการ “ไขทุกปญหา ปรึกษาทุกอาชีพ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชาสัมพันธรายการ ในรูปแบบ Infographic 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

การประชาสัมพันธรายการผานเว็บไซคกระทรวงแรงงาน  www.mol.go.th 

 

  

http://www.mol.go.th/


๓๙ 

รายการสถานีแรงงาน รวมท้ังส้ิน ๔๗ ตอน 

ตอนท่ี ๑/๒๕๕๘  - วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  : แนะนําบริการกระทรวงแรงงาน    
ตอนท่ี ๒/๒๕๕๘  - วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  : สรางหลักประกันชีวิตกับประกันสังคม  
ตอนท่ี ๓/๒๕๕๘  - วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  : การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานไทย   
ตอนท่ี๔/๒๕๕๘  - วันท่ี ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘  : ลูกจาง นายจาง ไดอะไรกับการแกไขปญหาแรงงานเด็ก    
ตอนท่ี ๕/๒๕๕๘  - วันท่ี ๘ ธันวาคม  ๒๕๕๘  : "การใหบริการของกรมการจัดหางานและศูนยบริการ
จัดหางานเพ่ือคนไทย (Smart Job Center)    
ตอนท่ี ๖/๒๕๕๘  - วันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘  : "อาชีพเสริมสูภัยแลง"    
ตอนท่ี ๗/๒๕๕๘  - วันท่ี ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๘  : "AEC และการเคลื่อนยายแรงงานในอาเซียน"    
ตอนท่ี ๘/๒๕๕๘  - วันท่ี ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๘  : "เหลียวหลังแลหนากระทรวงแรงงานตามโรดแมปรัฐบาล"    
ตอนท่ี ๙/๒๕๕๙  - วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๙  : " ผูประกันตนมาตรา๔๐ หลักประกันเพ่ือวันขางหนา"    
ตอนท่ี ๑๐/๒๕๕๙  - วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙  : " การเขาสูตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพ"    
ตอนท่ี ๑๑/๒๕๕๙  - วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙  : " เสนทางอาชีพชางเชื่อมเงินลาน"    
ตอนท่ี ๑๒/๒๕๕๙  - วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙  : " นายจางไดกําไร ลูกจางไดดวย ชวยสรางประชารัฐ"   
ตอนท่ี ๑๓/๒๕๕๙  - วันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  : " กองทุนเงินทดแทน คุมครองลูกจางเนื่องจากการทํางาน"   
ตอนท่ี ๑๔/๒๕๕๙  - วันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  : " รางวลัชีวิตผูเขาแขงขันฝมือชาง"   
ตอนท่ี ๑๕/๒๕๕๙  - วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  : " ๒๕๕๙ : สูมิติใหมของการจางงานคนพิการ"   
ตอนท่ี ๑๖/๒๕๕๙  - วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  : "ใครคือผูคามนุษยดานแรงงาน"   
ตอนท่ี ๑๗/๒๕๕๙  - วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙  : "พระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทยและวันมาตรฐาน
แรงงานแหงชาติ"   
ตอนท่ี ๑๘/๒๕๕๙  - วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๙  : "พลังสตรีรวมใจขับเคลื่อนไทยสูสากล "   
ตอนท่ี ๑๙/๒๕๕๙  - วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙  : "พัฒนาฝมือคนพิการ สรางงานสรางอนาคต "   
ตอนท่ี ๒๐/๒๕๕๙  - วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙  : "คิดถึงงานคิดถึงกระทรวงแรงงาน "   
ตอนท่ี ๒๑/๒๕๕๙  - วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙  : "ลดอุบัติเหตุจากการทํางานอยางไรใหเปนศูนย "   
ตอนท่ี ๒๒/๒๕๕๙  - วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๙  : "การไปทํางานตางประเทศแบบรัฐจัดสง "   
ตอนท่ี ๒๓/๒๕๕๙  - วันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙  : "พกบัตรประกันสังคมไว อุนใจทุกเทศกาล "   
ตอนท่ี ๒๔/๒๕๕๙  - วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙  : "มาตรฐานเพ่ือชีวิตท่ีดีกวากับมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ"   
ตอนท่ี ๒๕/๒๕๕๙  - วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙  : "แรงงานสรางเมือง สรางชาติ"   
ตอนท่ี ๒๖/๒๕๕๙  - วันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  : "การบริหารจัดการแรงงงานตางดาว"   
ตอนท่ี ๒๗/๒๕๕๙  - วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  : "ตลาดนัดคลองผดุง ตลาดทุนของ(รง.) ไทย"   
ตอนท่ี ๒๘/๒๕๕๙  - วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  : "มาตรฐานชางไฟ มาตรฐานความปลอดภัยเพ่ือสังคม"   
ตอนท่ี ๒๙/๒๕๕๙  - วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  : "ผลงาน ๖ เดือน กระทรวงแรงงาน"   
ตอนท่ี ๓๐/๒๕๕๙  - วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  : "เครือขายกระทรวงแรงงาน สื่อกลางขับเคลื่อน
แรงงานไทย"   
ตอนท่ี ๓๑/๒๕๕๙  - วันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  : "อาชีพตองหามของแรงงานตางดาว"   
ตอนท่ี ๓๒/๒๕๕๙  - วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  : "มหกรรมสานพลังประชารัฐ สรางงาน สรางอาชีพ 
สรางรายได ๒๕๕๙"   



๔๐ 

ตอนท่ี ๓๓/๒๕๕๙  - วันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  : "พัฒนาอาชีพเยาวชนชายแดนใต"   
ตอนท่ี ๓๔/๒๕๕๙  - วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙  : “Safety Thailand ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของประเทศไทย”   
ตอนท่ี ๓๕/๒๕๕๙  - วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  : “กาวใหม บริการของประกันสังคม”   
ตอนท่ี ๓๖/๒๕๕๙  - วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙  : “แรงงานนอกระบบกับระบบคุมครอง”   
ตอนท่ี ๓๗/๒๕๕๙  - วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  : “จดทะเบียนแรงงานตางดาวกอนหมดเขต ๒๙ ก.ค. ๕๙”   
ตอนท่ี ๓๘/๒๕๕๙  - วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  : “การไปทํางานประเทศอิสราเอลโดยรัฐจัดสง”   
ตอนท่ี ๓๙/๒๕๕๙  - วันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  : “ชางฝมือไทยกับความสําเร็จจากการฝกอบรมฝมือแรงงาน”   
 ตอนท่ี๔๐/๒๕๕๙  - วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  : "ศูนยเด็กเล็ก สรางสัมพันธแหงรัก"   
 ตอนท่ี๔๑/๒๕๕๙  - วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  : "การเพ่ิมสิทธิประโยชนกรณีทันตกรรม"   
ตอนท่ี๔๒/๒๕๕๙  - วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  : "ไขขอของใจกรณีวางงาน"   
ตอนท่ี๔๓/๒๕๕๙  - วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  : "ฝกงานประเทศญี่ปุนผานโครงการ IM Japan"   
ตอนท่ี๔๔/๒๕๕๙  - วันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙  : "สิทธิประโยชนควรรูกรณีทุพพลภาพ"   
ตอนท่ี๔๕/๒๕๕๙  - วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙  : "เยาวชนไทยกับความพรอมในการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน"   
ตอนท่ี๔๖/๒๕๕๙  - วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙  : "ยุทธศาสตรกระทรวงแรงงานรองรับประเทศไทย๔.๐"   
ตอนท่ี๔๗/๒๕๕๙  - วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙  : "การบังคับใชกฎหมายอาชีพเสี่ยง ชางไฟฟาฯ ตองมี
หนังสือรับรอง"   
 

การบริหารจัดการระหวางการถายทอดสด 
 

 
 
 



๔๑ 

จัดเตรียมคูมือภารกิจหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และแจงแนวทางการกรอกแบบเอกสารในการรับ
โทรศัพทจากผูรับชมทางบาน 
 

 
 

 พิจารณามุมกลอง และความเหมาะสม ภาพลักษณผูบริหาร และพิธีกร 

 

 
 

 

 

 



๔๒ 

การอํานวยความสะดวก และชวยแกไขปญหาเฉพาะหนาระหวางผูแทนจากหนวยงานในสังกัดปฏิบัติหนาท่ี  

 

 
 

 

 
 

การจัดการความเรียบรอยของผูเขารวมรายการ (ภาพลักษณผูบริหาร และพิธีกร) 

 



๔๓ 

 

การบูรณาการงานรวมกันระหวางกระทรวงแรงงานและทีม สทท. ชอง 11 

 

 
 

ประกาศรายช่ือผูโชคดีทางเว็บไซตกระทรวงแรงงาน www.mol.go.th 
 

 

http://www.mol.go.th/


๔๔ 

ประกาศรายช่ือผูโชคดีทางเฟสบุคกระทรวงแรงงาน : Ministry of Labour, Kingdom of Thailand 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๔๕ 

 
การมอบรางวัลรายช่ือผูโชคดีในรายการ “สถานีแรงงาน” 

 
รางวัลท่ี ๑ เครื่องซักผา ขนาด ๑๐ กิโลกรัม  

คุณอรประภา สาลี เบอรโทรศัพท 081-4993059 จังหวัดระยอง 
โดยสํานักงานแรงงานแรงงานจังหวัดระยองเปนผูดําเนินการสงมอบ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  



๔๖ 

การมอบรางวัลรายชื่อผูโชคดีในรายการ “สถานีแรงงาน” 
นางตุจ พอลลี่แรงงานชาวกัมพูชา รับไมโครเวฟ (รางวัลท่ี 2) 

วันอาทิตย ท่ี 29 พฤษภาคม 2559 เวลา ประมาณ 08.35 น. ณ ชั้น 2 กระทรวงแรงงาน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



๔๗ 

 
การมอบรางวัลรายช่ือผูโชคดีในรายการ “สถานีแรงงาน” 

รางวัลท่ี 3 วิทยุพกพา 
นายสมชาย แซโงว รับวันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ณ ชั้น 2 กองเผยแพรและประชาสัมพันธ  
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