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 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการประปาสวนภูมิภาค 

 

 ภารกิจ และหนาที่ 
ของการประปาสวนภูมิภาค (Provincial Waterworks Authority Act of 1979) 

• สํารวจ จัดหาแหลงนํ้าดิบและ จัดใหไดมาซ่ึงนํ้าดิบ  

(Conducting surveys,providing sources of the water and procuring raw water for 

production) 

• ผลิต จัดสงและจําหนายนํ้าประปา ท่ัวประเทศยกเวนกรุงเทพฯ,นนทบุรี และ

สมุทรปราการ (Producing ,delivering and distributing water supply across the country 

except  ฺBangkok Metropolitan area Nonthaburi and Samut Prakan Province.) 

• ดําเนินธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวของหรือ ตอเน่ืองกับธุรกิจการประปา 

(Undertaking other businesses related to or in continuation with the water supply 

business.) 
 

 วิสัยทัศนของ กปภ. 
เปนองคกรช้ันดี เพ่ือปวงชน  ท่ีใหบริการนํ้าประปาอยางมีคุณภาพท่ัวถึง และไดมาตรฐาน 

 

 พันธกิจ 

เปนหนวยงานที่ใหบริการนํ้าประปาตามนโยบายของรัฐบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของรัฐ

และสุขอนามัยของประชาชนเปนสําคัญ พันธกิจหลักของ การประปาสวนภูมิภาค มี 3 ประการ 

ไดแก  

1. ประกอบและสงเสริมธุรกิจการประปา 

2. สํารวจ จัดหาแหลงนํ้าดิบ และจัดใหไดมาซ่ึงนํ้าดิบ เพ่ือใชในการผลิต จัดสง และจําหนาย

นํ้าประปา 

3. ดําเนินธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวกับหรือตอเน่ืองกับธุรกิจประปา 
 

 วัตถุประสงคหลักขององคกร 
1. สํารวจ จัดหาแหลงนํ้าดิบ และจัดใหไดมาซ่ึงนํ้าดิบ เพ่ือใชในกิจการประปา 

2. ผลิต จัดสง และจําหนายนํ้าประปาท่ัวประเทศในสวนภูมิภาค และดําเนินธุรกิจอื่นท่ี

เก่ียวของหรือตอเน่ืองกับธุรกิจการประปา 
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3. ใหบริการและอํานวยความสะดวกตางๆ ในการขอติดต้ังประปาใหแกประชาชน 

4. ขยายเขตจําหนายนํ้าประปาเพื่อใหประชาชนมีนํ้าประปาใชอยางท่ัวถึง 
 คานิยม (Values) 

1. การรวมคิดรวมทํา ( Participation ) หมายถึงการเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของมีสวน

รวมรับรู เสนอความเห็น รวมดําเนินการหรือรวมตัดสินใจอยางมีเอกภาพ 

2. ความรับผิดชอบตอหนาท ี่ ( Responsibility ) หมายถึง ความสํานึกในความรับผิดชอบ

ตอหนาท่ี ตอสังคม ตอลูกคา เอาใจใสตอปญหา กระตือรือรนในการแกไขปญหาขององคกรอยางมี

เอกภาพ 

3. ความประหยัด คุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม ( Effciency ) หมายถึง การบริการจัดการ

โดยใชทรัพยากรท่ีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม รณรงคใหคนในองคกรประหยัด

และใชทรัพยากรอยางคุมคา คํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางถูกตอง มีการดูแลปกปอง และรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมในทิศทางท่ีย่ังยืน 

4. ความถูกตองโปรงใส ( Transparency ) หมายถึง การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน 

ทํางานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ใหความเปนธรรมกับทุกฝาย โดยการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชนอยางตรงไปตรงมา สะดวก ถูกตอง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได 

5. ความเอื้ออาทรตอลูกคา ( Amity ) หมายถึง การใหความเปนมิตร ความเชื่อถือ 

ความหวังดี และความมีนํ้าใจตอผูใชนํ้าทุกระดับ 

6. ความเชื่อถือศรัทธาตอองคกร ( Credibility ) หมายถึง การมุงมั่นดําเนินงานในเชิง

สรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี มีความเคารพรักศรัทธาตอองคกร และเช่ือมั่นวาองคกรจะมีความเจริญ

ย่ังยืนสืบไป 

 

 โอกาส 

1. สามารถใหภาคเอกชนเขามาลงทุนในกิจการตางๆ ท่ีเห็นวาเปนประโยชนตอการประปา

สวนภูมิภาคเพ่ือเปนการแบงเบาภาระการลง ทุน ซ่ึงเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการท่ี

รวดเร็วกวาและเปนไป ตามนโยบายของรัฐบาล ท่ีตองการใหเอกชนมารวมดําเนินงานกับรัฐ 

2. มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ จึงไดรับความเช่ือถือจากผูใชนํ้าในดานประสิทธิภาพ และ

คุณภาพของนํ้าประปามากกวานํ้าประปาท่ีผลิตโดยเอกชนรายยอย หรือท่ีผลิตโดยประปาสวน

ทองถ่ิน 
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3. สามารถแตกแขนงกิจการได เชน กอตั้งบริษัทรวมลงทุนในการผลิตนํ้าด่ืมบรรจุขวด หรือ

ขายสงนํ้าดิบใหอุตสาหกรรม เปนตน 

4. รัฐบาลใหการสนับสนุนและสงเสริมการกระจาย อุตสาหกรรมภาคตางๆ ไปยังสวน

ภูมิภาค ทําใหมีความตองการนํ้าประปาสูงข้ึนในภูมิภาคตางๆ 

5. รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนเงินงบประมาณ เพื่อการจัดหานํ้าสะอาดไปสูภูมิภาค 

และ พ้ืนท่ีชนบทเพิ่มมากข้ึน 

6. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหเกิดความขยายตัวของชุมชนเมืองมาก

ข้ึน ดังน้ัน ความตองการใชนํ้าอุปโภค บริโภค จึงเพ่ิมสูงข้ึน 

 

 ขอจํากัด 

1. พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาค เปนพ้ืนท่ีท่ีมีประชาชนอาศัยอยู

กระจัดกระจายและหางไกลกัน ทําใหตองใชงบประมาณในการดําเนินงาน และการลงทุนในการวาง

ทอและสรรหาแหลงนํ้า 

2. ฐานะการเงินของ กปภ. มีขีดจํากัด ทําใหขยายงานไมไดตามความตองการของประชาชน 

การอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลก็ยังไมเพียงพอ จําเปนตองใชเอกชนเขามาดําเนินการในบาง

กิจกรรม 

3. บุคลากรเฉพาะดาน มีไมเพียงพอกับการดําเนินงานตามแผน เน่ืองจากอัตราคาจางไมจูง

ใจ มีระบบคาตอบแทนต่ํา 

4. ปริมาณนํ้าสูญเสียในเกณฑสูงเน่ืองจากการปรับเปลี่ยนทอเกา หรือวางทอใหมในชุมชน

จายนํ้าเดิมไมสามารถดําเนินการไดในคราวเดียวกัน จําเปนตองทยอยเปลี่ยนเพ่ือใหมีผลกระทบตอ

ผูใชนํ้าเดิมนอยท่ีสุด กระบวนการลดนํ้าสูญเสียจําเปนตองมีมาตรการตรวจสอบและแกไขอยาง

ตอเน่ือง ซ่ึงเปนภาระหนัก โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับการประปาท่ีมีทอเกาเปนจํานวนมากหรือมี

จํานวน พนักงานไมพอกับการบํารุงรักษาทอจายนํ้า 

5. อัตราคานํ้าประปาปจจุบันต่ํากวาตนทุน และยังไมไดรับการปรับปรุงใหเปนไปตามปจจัย

แวดลอมท่ีแทจริง 

6. การดําเนินงานของการประปาสวนภูมิภาคไมคลองตัว เน่ืองจากมีกฏระเบียบท่ีใชปฏิบัติ

เชนเดียวกับภาคราชการ 
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 แนวขอสอบ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประปาสวนภูมิภาค 
 

1.ขอใดเปนวัตถุหลักของการประปาสวนภูมิภาค 

 ก. สํารวจ จัดหาแหลงนํ้าดิบ และจัดใหไดมาซ่ึงนํ้าดิบ เพ่ือใชในกิจการประปา 

 ข. ผลิต จัดสง และจําหนายนํ้าประปาท่ัวประเทศในสวนภูมิภาค และดําเนินธุรกิจอื่นท่ี 

เก่ียวของหรือตอเน่ืองกับธุรกิจการประปา 

 ค. ใหบริการและอํานวยความสะดวกตางๆ ในการขอติดต้ังประปาใหแกประชาชน 

 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

วัตถุประสงคหลักขององคกร 
1. สํารวจ จัดหาแหลงนํ้าดิบ และจัดใหไดมาซ่ึงนํ้าดิบ เพ่ือใชในกิจการประปา 

2. ผลิต จัดสง และจําหนายนํ้าประปาท่ัวประเทศในสวนภูมิภาค และดําเนินธุรกิจอื่นท่ี

เก่ียวของหรือตอเน่ืองกับธุรกิจการประปา 

3. ใหบริการและอํานวยความสะดวกตางๆ ในการขอติดต้ังประปาใหแกประชาชน 

4. ขยายเขตจําหนายนํ้าประปาเพื่อใหประชาชนมีนํ้าประปาใชอยางท่ัวถึง 
 

2. Participation เปนคานิยมเก่ียวกับเร่ืองใด 

 ก. การรวมคิดรวมทํา    ข. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

 ค. ความประหยัด คุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม 

 ง. ความถูกตอง โปรงใส 
 ตอบ ก. การรวมคิดรวมทํา  
    คานิยม (Values) 

 การรวมคิดรวมทํา ( Participation ) หมายถึงการเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของมีสวน

รวมรับรู เสนอความเห็น รวมดําเนินการหรือรวมตัดสินใจอยางมีเอกภาพ 

 ความรับผิดชอบตอหนาท ี่ ( Responsibility ) หมายถึง ความสํานึกในความรับผิดชอบ

ตอหนาท่ี ตอสังคม ตอลูกคา เอาใจใสตอปญหา กระตือรือรนในการแกไขปญหาขององคกรอยางมี

เอกภาพ 

 ความประหยัด คุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม ( Effciency ) หมายถึง การบริการจัดการ

โดยใชทรัพยากรท่ีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม รณรงคใหคนในองคกรประหยัด
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และใชทรัพยากรอยางคุมคา คํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางถูกตอง มีการดูแลปกปอง และรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมในทิศทางท่ีย่ังยืน 

 ความถูกตองโปรงใส ( Transparency ) หมายถึง การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน 

ทํางานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ใหความเปนธรรมกับทุกฝาย โดยการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชนอยางตรงไปตรงมา สะดวก ถูกตอง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได 

 ความเอื้ออาทรตอลูกคา ( Amity ) หมายถึง การใหความเปนมิตร ความเชื่อถือ 

ความหวังดี และความมีนํ้าใจตอผูใชนํ้าทุกระดับ 

 ความเชื่อถือศรัทธาตอองคกร ( Credibility ) หมายถึง การมุงมั่นดําเนินงานในเชิง

สรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี มีความเคารพรักศรัทธาตอองคกร และเช่ือมั่นวาองคกรจะมีความเจริญ

ย่ังยืนสืบไป 

 

3. Effciency เปนคานิยมเก่ียวกับเร่ืองใด 

 ก. การรวมคิดรวมทํา     

 ข. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

 ค. ความประหยัด คุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม 

 ง. ความถูกตอง โปรงใส 
   ตอบ ค. ความประหยดั คุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม 
    คําอธิบายดังขอขางตน 

 

4. คําวา “ประปา” กําเนิดข้ึนในยุคสมัยใด 

 ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

 ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

 ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

 ง. พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว 
 ตอบ ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

กําเนิดคําวา " ประปา " พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จประพาสยุโรป 2 

คร้ัง ทรงพระราชดําริวา กรุงเทพฯ นาจะมีนํ้าสะอาดสําหรับดื่มและใช เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 

2440 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกาฯ ใหตราพระราชกําหนดสุขาภิบาลข้ึนและจัดตั้งกรมสุขาภิบาลดวย 

และไดวาจางชางผูชํานาญการประปาจากฝร่ังเศส ช่ือ นายเดอลาม โฮเตียร มาจัดทําแผนงานเร่ือง
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วิธีการนํ้าประปากระทรวงเกษตราธิการ ซ่ึงมีหนาท่ีจัดการทดนํ้าเพ่ือการเพาะปลูกไมขัดของ และ

ตอมาน้ําดิบไดดําเนินการผานการกรองสะอาดแลว ก็โปรดเกลาฯใหเรียก Water Supply วา “ 

ประปา “ จากคําภาษาสันสกฤต 

 
5. กิจการประปาเดิมดําเนินการแบบเปนระบบราชการ สังกัดกระทรวงใด 
 ก. กระทรวงกลาโหม     ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ค. กระทรวงมหาดไทย     ง. กระทรวงคมนาคม 
 ตอบ ค. กระทรวงมหาดไทย 

กิจการประปาเดิมดําเนินการแบบเปนระบบราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตอมาได

ปรับปรุงโดยการจัดตั้งเปนรัฐวิสาหกิจ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดแกจังหวัด สมุทรปราการ 

และนนทบุรี ในป พ.ศ. 2510 เรียกวา การประปานครหลวง (กปน.)สวนในตางจังหวัดรัฐบาลไดจัดตั้ง

เปน การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2522 มีอํานาจหนาท่ีและรับผิดชอบใน

การหานํ้าดิบผลิต และสงจายนํ้าประปาแกประชาชน 

 

6. การประปานครหลวง ครอบคลุมจังหวัดใดบาง 

 ก. กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี 

 ข. กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และธนบุรี 

 ค. กรุงเทพฯ นนทบุรี และธนบุรี 

 ง. กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และธนบุรี 
 ตอบ ก. กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี 
 คําอธิบายดังขอขางตน 

 

7. พ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานประปาเขต 1 คือจังหวัดใด 

 ก. ชลบุรี     ข. ฉะเชิงเทรา 

 ค. ระยอง     ง. จันทบุรี 
 ตอบ ก. ชลบุรี 
พ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานประปาเขต กระจายอยูในสวนภูมิภาคตาง ๆ ดังนี ้
            สํานักงานประปาเขต 1 ชลบุรี  รับผิดชอบการบริการในพ้ืนท่ี 7 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 

ระยอง จันทบุรี ตราด สระแกว และปราจีนบุรี  
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8. พ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานประปาเขต 2 คือจังหวัดใด 

 ก. สระบุรี     ข. ลพบุรี 

 ค. อางทอง     ง. ปทุมธานี 
 ตอบ ก. สระบุรี 
 สํานักงานประปาเขต 2 สระบุรี  รับผิดชอบการบริการในพื้นท่ี 8 จังหวัด คือ สระบุรี ลพบุรี 

สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก และนครราชสีมา  

9.พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค ฉบับท่ีใชในปจจุบันเปนฉบับใด 

 ก. พ.ศ.2520     ข. พ.ศ.2522 

 ค. พ.ศ.2532     ง. พ.ศ.2542 
 ตอบ ข. พ.ศ.2522 
 พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ.2522 

 

10.พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค ทรงตราข้ึนโดยคําแนะนําและยินยอมของผูใด 

 ก. วุฒิสภา     ข. รัฐสภา 

 ค. สภานิติบัญญัติแหงชาติ   ง. คณะรัฐมนตรี 
 ตอบ ค. สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

       ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนํา และยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ  

 

11.พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ.2522 มีผลบังคับใชเมื่อใด 

 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ง. 15 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
         พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

12. ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาคคือใคร 

 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร 
 ตนกําเนิดของภาษา  (The Origins of Language) 

 มนุษยในสมัยกอน เชน Australopithecus, Homo Habilis และ Homo Erectus น้ัน ยังไม

สามารถพูดไดหรือยังไมมีการพูดเพ่ือสื่อสารกัน ท่ีเปนเชนน้ันเพราะลักษณะโครงสรางทางกายภาพ อัน

ไดแกโครงสรางของกลองเสียงยังเหมือนกับพวกลิงท่ีสงเสียงไดเทาน้ัน จึงทําใหไมสามารถควบคุมเสียงให

เปลงออกมาเปนคําพูดได 
 ในยุคของมนุษยพวก Neanderthal (Homo Sapiens Neanderthalensis) ท่ีอาศัยอยูต้ังแตสมัย
โบราณ ประมาณ 150,000 – 125,000 ปมาแลว จะสามารถสื่อสารกันไดโดยใชภาษาทาทาง ดวยวิธีการ
เคลื่อนไหวรางกาย และเสียงเทาท่ีสามารถเปลงออกมาได 
       ตอมาในชวง 90,000 ถึง 35,000 ปท่ีผานมา มีมนุษยเกิดขึ้นมากมายหลายจําพวกเขามาแทนพวก 
Neanderthal มนุษยพวกน้ีมีชื่อเรียกวา Cro–Magnon (Homo Sapiens Sapiens) ซ่ึงถือไดวาเปนบรรพ
บุรุษของพวกมนุษยในปจจุบัน 
 ถาใหพวก Cro–Magnon แตงตัวดวยเสื้อผาท่ีทันสมัย ก็จะไมมีอะไรท่ีแตกตางจากมนุษยในปจจุบัน
เลย เพราะพวกน้ีมีกลองเสียง ลิ้น และโครงสรางของริมฝปากท่ีเหมือนกับมนุษยปจจุบัน สามารถควบคุม

เสียงท่ีเปลงออกมาได จึงมีความเปนไปไดท่ีพวก Cro–Magnon อาจพูดได และเกิดการพัฒนาจนเปน

ภาษาในเวลาตอมา 
 การใชภาษาจึงเริ่มตนขึ้นเม่ือประมาณ 40,000 ปมาแลว และการสื่อสารก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นเปน

ครั้งแรกเชนกัน จึงกลาวไดวาภาษาคือจุดเริ่มตนของกระบวนการสื่อสารของมนุษย ท่ีพัฒนาตอมาจนถึง

การสื่อสารมวลชน และการสื่อสารของมนุษยก็คือพ้ืนฐานของการสื่อสารแบบเผชิญหนากัน 
 

 ความเปนมาของการส่ือสาร 
 การสื่อสารเกิดข้ึนมาพรอม ๆ กับการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยไดตอสูกับธรรมชาติและด้ินรน

เพ่ือการมีชีวิต อยูรอด โดยใชการสื่อสารเปนเครื่องมือ เพ่ือชวยใหบรรลุผลในการทํางานตางๆ มนุษยอยู

รวมกันไดเปนชนเผา เปนสังคม เปนประเทศชาติ โดยใชการสื่อสารระหวางกัน เพ่ือการเขาใจรวมกัน สราง

จุดมุงหมายรวมกัน การสื่อสารจึงเปนเครื่องมือท่ีมนุษยใชเพ่ือสรางและพัฒนาความสัมพันธระหวางกัน 

มนุษยจึงเล็งเห็นความสําคัญและใหความสนใจศึกษาคนควาเกี่ยวกับการสื่อสารมาเปนเวลานานแลว 
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 กระบวนการส่ือสารมวลชน (Mass Communication Process) ประกอบดวย ขั้นตอนตาง ๆ 5 
ขั้นตอน ดังน้ีคือ 

1. ผูสงสาร (Sender or Source) 
 2. สาร (Message) 
 3. ผูรับสาร (Receiver or Audience) 

4. ชองทางการสื่อสาร (Channel) หรือสื่อกลาง (Medium/Media) 
 5. ปฏิกิริยาโตตอบ (Feedback) 
 
แผนภูมิแสดงกระบวนการสื่อสารมวลชน 
 

 
 
 
 
 
 

 คุณลักษณะของการสื่อสารมวลชน (Characteristics of Mass Communication) 

 คุณลักษณะท่ีสําคัญของการสื่อสารมวลชน มี 2 ประการ ดังน้ีคือ 
 1.สารถูกสงออกไป โดยใชรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงของการสื่อสารมวลชน เชน หนังสือพิมพหรือวิทยุ

โทรทัศน 
 2.สารถูกสงไปอยางรวดเร็ว 
 3.สารถูกสงไปยังกลุมคนจํานวนมากซ่ึงมีความแตกตางกัน ในเวลาเดียวกัน หรือภายในระยะเวลา

สั้น ๆ 
 สื่อมวลชนทําหนาท่ีสงสารไปยังคนจํานวนมากในเวลาเดียวกัน ธุรกิจทางดานสื่อมวลชน ไดแก 

หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร ธุรกิจเทปเพลง หนังสือ ฯลฯ ซ่ึงสิ่ง

เหลาน้ีเปนอุตสาหกรรมสื่อมวลชน 
 Charles Wright ไดกลาวถึง “คุณลักษณะท่ีสําคัญของการสื่อสารมวลชน” ซ่ึงขึ้นกับปจจัยท่ี
สําคัญหลายประการ ดังน้ีคือ 

Source 
(Sender)  

 

Feedback 

Message Channel (Medium) 
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 1.ลักษณะของผูสงสารมวลชน (The Nature of Mass Communicator) การสื่อสารมวลชน มี

ลักษณะของการดําเนินงานในรูปแบบของการเปนองคกรขนาดใหญ ดังน้ันผูสงสารจึงไมไดเปนใครคนใด

คนหน่ึงท่ีทํางานเพียงคนเดียว แตเปนผูท่ีทํางานในองคกรขนาดใหญ มีโครงสรางองคกรท่ีซับซอน มี

คาใชจายสูงมาก เชน องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) บริษัทกันตนา บริษัทอารเอสโปร
โมชั่น บริษัทแกรมม่ีเอ็นเทอรเทนเม็นท เปนตน 
 2.ลักษณะของผูรับสารมวลชน (The Nature of Mass Audience) ผูรับสารมวลชน มีลักษณะท่ี

สําคัญดังน้ี 
 1)ผูรับสารมีจํานวนมาก โดยไมสามารถกําหนดลงไปตายตัวไดวามีจํานวนมากนอยเพียงใด แตมี

หลักเกณฑท่ีนํามาใชตัดสินวา จํานวนผูรับสารมีลักษณะท่ีจะเปนผูรับสารมวลชนได ถาผูรับสารจํานวน

หน่ึงมีสวนในกิจกรรมการสื่อสารในชวงเวลาหน่ึง โดยท่ีไมสามารถมีปฏิกิริยาโตตอบไดในทันที ก็ถือวาเปน

ลักษณะของผูรับสารมวลชน 
 2) ผูรับสารมีลักษณะทางสังคมที่แตกตางกัน ในการสื่อสารมวลชน มีการสงสารแพรกระจายไปท่ัว 

มีผูรับสารจํานวนมากมาย หลากหลาย จึงตองมีความแตกตางกันไดในหลาย ๆ ดาน เชน ความแตกตาง

กันในเรื่องอายุ เพศ อาชีพ การศึกษา ฐานะทางสังคม ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ และศาสนา เปนตน 
 3)ผูสงสารและผูรับสารไมรูจักกันเปนการสวนตัว ในขณะท่ีผูสงสารสงสารไปยังผูรับสารท่ีมีจํานวน
มาก โดยไมไดเจาะจงวาจะสงสารใหผูรับสารคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ 
 3.ลักษณะของประสบการณภูมิหลังของการสื่อสารมวลชน  (The Nature of Mass 
Communication Experience) ประสบการณภูมิหลังของการสื่อสารมวลชน มีลักษณะท่ีสําคัญดังน้ี 
 1) มีความเกี่ยวของกับสาธารณชน (Public) การสื่อสารมวลชนไมใชเรื่องสวนตัวหรือเกี่ยวกับใคร
คนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ เน้ือหาของสารเปนเรื่องสําหรับสาธารณชน 
 2) มีความเรงดวน (Rapid) สารในการสื่อสารมวลชนจะตองสงไปยังผูรับสารจํานวนมากในเวลา
พรอมกันอยางรวดเร็ว การผลิตสารจึงตองทํางานแขงกับเวลา 
 3) ไมยั่งยืนถาวร (Transient) เพราะสารในการสื่อสารมวลชนจะตองผลิตขึ้นใหมตลอดเวลา เพ่ือให
ทันตอสถานการณ มีความใหมสดเสมอ ดังน้ันสารใหม ๆ จึงตองผลิตขึ้นเพ่ือแทนสารเกา ๆ ซ่ึงลาสมัยไป

แลว 
 Dennis McQuail ไดอธิบายเกี่ยวกับ “คุณลักษณะของการสื่อสารมวลชน” ไวดังน้ีคือ 
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 การเขียนบรรยายภาพขาว 
 สําหรับคําวา “ขาว” น้ัน ยังไมมีผูใดท่ีใหความหมายหรือคํานิยามไดอยางถูกตองและครบถวน

เน่ืองจากขาวเปนมโนทัศนในลักษณะท่ีไมมีตัวตน (Abstract Concept) คือ สามารถเปล่ียนแปลงไปได
ตามแตประสบการณและความสนใจของแตละบุคคล หรือแตละกลุมสังคม 

 ผูท่ีใหคํานิยามเพื่ออธิบายความหมายของขาว เชน 
- บรูซ ดี. ไอทิวล และ ดักลาส เอ. แอนเดอรสัน กลาววา ขาว คือ  “เรื่องคนกัดหมา” 

(หมายถึง ตองเปนเรื่องแปลก – ผูเขียน) ขาว คือ “สิ่งท่ีผูอานไมเคยรูมากอน” 
- โจเซฟ พูลิตเซอร (บิดาแหงวงการหนังสือพิมพ) กลาววา ขาว คือ “เปนเรื่องราวท่ี

เพ่ิงเกิดขึ้นใหม ๆ เปนเรื่องท่ีแตกตางจากเรื่องอื่น ๆ เรื่องเราอารมณ เรื่องรัก ๆ ใคร ๆ เรื่องนาต่ืนเตน 

เรื่องนารูนาเห็น เรื่องกระจุมกระจ๋ิมนาขบขัน เรื่องประหลาด และเรื่องท่ีมักโจษจันถึง” 
- ประชัน วัลลิโก กลาววา ขาว คือ “การรายงานเหตุการณขอเท็จจริง ขอคิดเห็นท่ี

เกิดขึ้นเม่ือไมนานมาน้ี เหตุการณ ขอเท็จจริง และขอคิดเห็นท่ีนํามารายงานน้ันจะตองอาศัยหลักการ

พิจารณาวามีคุณคาขาวหรือไม ถาเหตุการณใดมีคุณคาขาวก็เลือกรายงาน แตถาไมมีคุณคาขาวก็ตัดท้ิงไป” 
 
นอกจากน้ียังมีผูใหคํานิยามเพื่ออธิบายความหมายของขาวอีก อาทิเชน 

- ขาว คือ “เหตุการณท่ีเกิดขึ้นสด ๆ ใหม ๆ “ 
- ขาว คือ “การแจงสิ่งท่ีเกิดขึ้น อันจะทําใหบุคคลท่ีไดรูเกิดความตื่นเตน” 

   ฯลฯ 
    จากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของขาวดังท่ีกลาวมา พอท่ีจะสรุปไดวา ขาว   คือ  “การ
รายงานขอเท็จจริงหรือเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเม่ือไมนานมาน้ี รวมท้ังความเห็นของบุคคลซ่ึงมี

ความสําคัญและเปนท่ีนาสนใจของผูรับสาร หรือมีผลกระทบตอสาธารณชน” 
 

 องคประกอบของเหตุการณท่ีมีคุณคาทางขาว (News Values)  
 การรายงานขาวท่ีมีคุณคาในแตละครั้งน้ัน   ยอมจะตองมีองคประกอบของขาวภายใน   10     
องคประกอบเสมอ ซ่ึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความมากนอยไปตามปริมาณขอเท็จจริงของเหตุการณ

น้ันๆ ได 
 องคประกอบของขาว มีดังตอไปน้ี 
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 หัวใจของการวางแผนงานประชาสัมพันธ 
  หัวใจของการวางแผนงานน้ันควรพิจารณาถึงหลักท่ีเขานิยมปฏิบัติกันโดยท่ัวไป 6 
ประการ คือ 
  1. กําหนดจุดมุงหมาย (Aim and Objective) ควรกําหนดจุดประสงคหรือจัดวาง
นโยบายใหแนนอนวาจะวางแผนประชาสัมพันธในลักษณะใด  เชน วางแผนรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง  

วางแผนชักชวนประชาชนใหรวมมือกันรักษาความสะอาด  ชักชวนใหใชสินคาไทย หรือเผยแพรชื่อเสียง

ขององคการ ฯลฯ 
  2. กําหนดกลุมประชาชน (Audience)  กลุมประชาชนเปาหมายท่ีจะรับขาวสารน้ันเปน
ใครบาง (นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  เยาวชน  ฯลฯ)  และใครท่ีจะเปนกุญแจประชามติ (กํานัน 

ผูใหญบาน ครู พระภิกษุ  สื่อมวลชน ขาราชการ ฯลฯ) 
  3. กําหนดหัวขอประชาสัมพันธ (Themes) ควรใชภาษาท่ีดี ใชคําพูดสั้นๆ งายๆ เม่ือ

ผูใดพบเห็นสามารถจดจําไดงาย อาจใชคําพูดท่ีกินใจหรือเปนภาพสัญลักษณก็ได เพ่ือเปนการเตือนใจและ

ติดตามกลุมเปาหมาย เชน “จงชวยกันรักษาความสะอาด... ดวยความปรารถนาดีจาก... "หนังสือพิมพ ... 
สะทอนความเปนไทย" , "รูผลทันใจ... ไดกุศลแรง"  หรือจากคําขวัญของประธานาธิบดีโรแนลล  เรแกน  

แหงสหรัฐฯ ท่ีวา "ความเขมแข็งคือสันติภาพ" 
  4. กําหนดจังหวะ (Timing)  เปนการแบงชวงเวลาใหเหมาะสมเปนอยางดีท่ีสุด เชน 

เริ่มทําโฆษณาลวงหนาเพ่ือปูพ้ืนฐานประชามติ กําหนดเวลาการใชสื่อแตละชนิด และเริ่มลงมือปฏิบัติตาม
แผนอยางเต็มท่ี เม่ือไร วัน เวลาใด 
  5. กําหนดสื่อ (Media) เปนการกําหนดวาจะใชสื่อมวลชนชนิดใด (วิทยุ โทรทัศน 
หนังสือพิมพ ภาพยนตร หรือสิ่งตีพิมพอื่น ๆ) ท่ีเหมาะสมที่สุด ในการเผยแพรขาวสารไปยังประชาชน

กลุมเปาหมาย เชน ในชนบทสื่อวิทยุจะเหมาะสมที่สุด  เพราะหาซ้ือไดงายและราคาถูก  สวนหนังสือพิมพ

ถาใชกับประชาชนที่อานหนังสือไมออกก็สูญเปลา เปนตน 
  6. งบประมาณ (Budget)  เปนเงินคาใชจายในการวางแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ  
เชน  งบ-ประมาณในการจัดพิมพเอกสาร  จัดนิทรรศการ ฯลฯ 

 
 การวางแผนใหบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง 

  การวางแผนใหบรรลุถึงจุดหมายที่ไดวางแผนไว ควรคํานึงถึงสิ่งสําคัญท่ีมวลสมาชิกของ
แตละสถาบันตองการ คือ 
  1. เพ่ือใหรับผลตอบแทนหรือผลรางวัลของชีวิต 
  2. เพ่ือทําตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอื่น 
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  3. เพ่ือชวยเหลือสนับสนุนงานของสถาบัน 
  4. เพ่ือไดรับการยกยองในสังคม 
  5. เพ่ือใหบริการท่ีดีและสินคาท่ีประชาชนตองการ 

6. เพ่ือเผยแพรความคิดไปยังมวลชน 
 

 โครงสรางการเขียนขาวทุกประเภท 
ประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ ความนําขาว (Lead) เน้ือเรื่อง (Body) และสวนทาย (End) ซ่ึงท้ัง

สามสวนหลักน้ีจะมีสัดสวนตางกันเหมือนลักษณะของรูปไข โดยในสวนของความนําและสวนทาย (สวน

โคงมนบนและลางของไข) มีสัดสวนนอยกวาเน้ือเรื่อง (สวนกลางของไข) โดยในแตละสวนมีรายละเอียด

ดังน้ี  
1. ความนํา (lead) คือประโยคหรือสองประโยคแรกของขาว ซ่ึงสิ่งพิมพ มักใชความนําท่ี

ประกอบดวย 5 W และ 1 H  จึงควรคัดเลือกองคประกอบของขาวท่ีสําคัญท่ีสุด 2 หรือ 3 องคประกอบ

ในหน่ึงขาว ท่ีจะเสนอในความนํา เชน ใครทําอะไรกระทบกับใคร อะไรเกิดขึ้น เกิดขึ้นทีไหน วันเวลาใด 

ทําไมจึงเกิดขึ้น และเกิดขึ้นไดอยางไร สิ่งตางๆเหลาน้ี จะเปนสวนสําคัญในการดึงความสนใจจากผูฟง  
ขอแนะนําในการเขียนความนํา  
- ความนําทุกประเภทตองมีความกระชับไมยุงเหยิง  
- สถานที่เกิดเหตุโดยท่ัวไปหากไมมีความสําคัญจริงๆไมควรเขียนไวในความนํา และหากสําคัญก็

สามารถเขียนไวในสวนของเน้ือเรื่องได  
- ตัวเลขท่ีเปนอายุของผูเกี่ยวของในขาวไมมีความสําคัญท่ีจะตองอยูในความนํา แตหากมี

ความสําคัญควรเลือกใชคําอื่นแทน เชน ชายสูงอายุ หญิงชรา หรือทารกฯลฯ  
- การเขียนความนําขาวท่ีดี ควรเขียนถึงเหตุการณวา เกิดอะไรขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการเขียนความนํา

ท่ีกลาวถึงสถานที่ หรือสิ่งอื่นๆท่ีไมมีความสําคัญและจําเปน เพียงพอท่ีจะดึงความสนใจของผูฟง  
 

2. เน้ือเรื่อง (Body) คือสวนท่ีถัดจากความนํา เปนสวนของการนําเขาสูขอมูลใหม และขยายสวน
ท่ีไดกลาวไวในความนํา คือ หลังจากผูสื่อขาวไดรวบรวมขอเท็จจริงและความคิดเห็นของ ผูมีสวน

เกี่ยวของในขาวท้ังหมดแลว โดยเฉพาะขอเท็จจริงและเนื้อเรื่อง ท่ีจะนําเสนอขั้นตอนสําคัญท่ีเกี่ยวกับ

ขอเท็จจริงท้ังหมด ท่ีเปนประเด็นสําคัญๆท้ังหมด และนํามาจัดลําดับเน้ือเรื่องขาว ซ่ึงแบงออกได 3 

ประเภท  
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- การจัดลําดับเน้ือเรื่องตามลําดับเวลา ซ่ึงเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุดและงายท่ีสุด สําหรับขาวท่ีมีลําดับ

เหตุการณ โดยอธิบายทีละขั้น จากสาเหตุไปสูผลกระทบ สวนมาจะเปนขาวอาชญากรรม หรือขาวอุบัติเหตุ

หรือภัยธรรมชาติ และการจัดลําดับเน้ือเรื่องตามลําดับเวลานี้ จะอาศัยคําหรือกลุมคําท่ีบอกเวลา เชน วันน้ี 

เม่ือวานน้ี หลังจากน้ัน ในขณะท่ี ลาสุด การจัดลําดับเน้ือเรื่องตามเวลานี้ มักใชความนําแบบหนวงเหน่ียว 

กลาวคือ เปนความนําท่ีจะไมเปดเผยประเด็นหลัก  
- การจัดลําดับเน้ือเรื่องจากผลยอนไปสูเหตุ คือการนําเสนอขาวท่ีจะใหผลท่ีเกิดจากเหตุ เปน

ลําดับแรกเสมอ และเม่ือแสดงถึงผลท่ีเกิดแลว จึงกลับมาอธิบายสาเหตุและเหตุการณท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งอาจ

ใหความหมายของการเกิดผลดังกลาวดวย คําท่ีมักใชในการจัดลําดับเน้ือเรื่องจากผลไปสูเหตุ เชน 

เพราะวา เน่ืองจาก มีสาเหตุมาจาก เปนตน  
- การจัดลําดับเน้ือเรื่องตามลําดับประเด็น มีแนวทางคลายคลึงกับการจัดลําดับเน้ือเรื่องจากผล

ยอนไปสูเหตุ แตนิยมใชกับขาวท่ีมีการแสดงทัศนคติตอประเด็นขาวจํานวนมาก เชน การท่ีบุคคลหรือ

ตัวแทนของกลุมบุคคลมีปฏิกิริยาตอเหตุการณหน่ึง แลวมีบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีไมเห็นดวยตอบโต หรือ

วิจารณกลับมา  
 

3. สวนทาย (End) เปนสวนของขอความที่มีลักษณะการเขียนอยางสั้นๆในตอนทายของขาว หรือ
ใชขอความท่ีเปนเสียงสัมภาษณสั้นๆของผูมีสวนรวมในเหตุการณท่ีอาจจะเปนการสรุป หรือเปนการให

ประเด็นหลักอีกครั้ง หรือเปนการสรุปอยางสั้นๆปดทาย หรืออาจเปนการนําเขาสูขอเท็จจริงอื่นท่ีไมใชเปน

การใหขอมูลหรือประเด็นใหม แตเปนขอเท็จจริงท่ีมีในเน้ือขาว หรืออาจเขียนถึงความเปนไปไดในอนาคต

ของขาวน้ัน แตท้ังน้ี ตองอยูบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริง ขณะเดียวกันสิ่งท่ีพึงระวังในการเขียนสวนทายคือ 

ขอความของสวนทายไมควรมีลักษณะ ท่ีเปนการอธิบายครึ่งๆกลางๆหรือไมสมบูรณ  
 

 นักประชาสัมพันธและคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ 

 การประชาสัมพันธขององคกรใดๆ จะดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมน้ัน ยอมขึ้นอยู

กับปจจัยหลายดาน และปจจัยท่ีสําคัญย่ิงประการหน่ึงคือบุคลากรน่ันเอง หนาท่ีของนักประชาสมัพันธ 

จะตองทําหนาท่ีหลายๆ อยาง พรอมๆ กนั ท้ังทําหนาท่ีผูรับฟง ผูใหคําแนะนํา ผูติดตอสื่อสาร และผู

ประเมินผลงาน 
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คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ 

 นักประชาสัมพันธจะตองมีคุณสมบัติสําคัญอยางแรกคือ ตองเปนผูท่ีมีนิสัยรักหรือชอบใน

อาชีพน้ี คือตองมีความถนัดหรือความชอบในงานดานน้ีเสียกอน และตองเปนคนทํางานอยางจริงจัง

แนวแน มีความสุขุมรอบคอบ เท่ียงธรรม ตองวางตัวเปนกลางเสมอ มีความกระตือรือลน มีความรอบ

รู ทันตอเหตุการณ นอกจากน้ันแลวควรมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาตางๆ ไดเปนอยางดี ซ่ึง

คุณสมบัติท่ีกลาวน้ี ผูท่ีจะเปนนักประชาสัมพันธจะตองมีความรูทางสังคมศาสตรและกลไกของการ

ดําเนินงานประชาสัมพันธ 

งานของนักประชาสัมพันธ 

 1. งานดานการเขียน นักประชาสัมพันธจะตองมีความรู ความสามารถ ในดานการเขียน 

โดยเฉพาะการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ เชน การเขียนบทความเพื่อการประชาสัมพันธเผยแพร 

หรือนําลงตีพิมพในหนังสือพิมพ วารสาร นิตยสารตางๆ การเขียนขาวแจก (News release) การเขียน
บทในการนําไปออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน รวมทั้งการเขียนหรือรางสุนทรพจนดวย 

 2. งานบรรณาธิการ นักประชาสัมพันธ ในบางกรณีอาจรับหนาท่ีผลิตสิ่งพิมพเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ สําหรับเผนแพรแกท้ังกลุมประชาชนภายในและภายนอกหนวยงาน เชน จัดทําวารสาร

เพ่ือการประชาสัมพันธภายในองคกร (House Journal) จดหมายขาว (News Letter) หนังสือรายงาน
ประจําป (Annual Report) ฉะน้ันนักประชาสัมพันธจะตองทําหนาท่ีในการบรรณาธิการดวย ไดแก 
การพิจารณาบทความเรื่องราวตางๆ ท่ีจะนําลงตีพิมพในหนังสือ การติดตอกับโรงพิมพ การจัดรูปเลม 

เปนตน 

 3. งานการกําหนดตําแหนงหนาท่ี นักประชาสัมพันธ จะตองติดตอกับสือ่มวลชนตางๆ เชน 

หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน นิตยสารตางๆ นักประชาสมัพันธจะตองทราบถึงตําแหนงหนาท่ีตางๆ ใน

การสงขาวหรอืติดตอกับสื่อมวลชน รวมท้ังตองมีความรูความเขาใจถึงความตองการของสือ่มวลชน

ตางๆ (News Value)  

 4. งานดานการสงเสริม นักประชาสัมพันธจะตองมีความสามารถในการจัดงานตางๆ เชน 

งานนิทรรศการ งานฉลองครบรอบป งานเลี้ยงและแถลงขาวแกสื่อมวลชน การนําเยี่ยมชมกิจการ 

กิจกรรมเหลาน้ีเปนสิ่งจําเปนในการประชาสัมพันธหนวยงาน และเปนการสงเสริมหนวยงานองคกรให

เปนท่ีรูจักของประชาชนยิ่งขึน้ 
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สรุปพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540” 
มีผลใชบังคบัเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
และมีายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญัตนิี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง  ผูรับสนอง
พระบรมราชโองการ คือ พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ  นายกรัฐมนตร ี
 “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา  ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล  
หรือส่ิงใดๆ  ไมวาการส่ือความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการ
ใดๆ  และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ 
ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธี
อื่นใดที่ทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได 
 “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ    ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการ
พิจารณาพพิากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวชิาชพี หนวยงานอสิระของรัฐและ
หนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
 “ขอมูลขาวสารสวนบคุคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของ
บุคคล เชน  การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวตัิสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการ
ทํางาน  บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือมเีลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้น
ได  เชน  ลายพิมพนิ้วมอื  แผนบันทกึลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความ
รวมถึงขอมลูขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตวัของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 “คนตางดาว” หมายความวา  บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยู 
ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังตอไปนี้ 
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 (1) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกนิกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว  ใบหุนชนิดออกใหแก
ผูถือ ใหถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 
 (2) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 (3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว 
 (4) นิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 

การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษา 
 (1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 (2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธกีารดําเนินงาน 
 (3) สถานที่ติดตอเพือ่ขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกบัหนวยงานของ
รัฐ 
 (4) กฎ  มตคิณะรัฐมนตรี  ขอบังคบั  คําส่ัง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย 
หรือการตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะท่ีจัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอ
เอกชนที่เกีย่วของ 
 (5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูได   
 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและ
คําส่ังที่เกี่ยวของในการพจิารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
 (4) คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบตัิงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
หนาที่ของเอกชน 
 (5) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิง 
 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกบั
เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 
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 แนวขอสอบ นักประชาสมัพันธ  
 
1.สื่อมวลตองปฏิบัติตามหนาท่ีของสื่อบนหลักการท่ีเนนการเสนอขอเท็จจริง และขอถกเถียงโดยปราศจาก
การใสรายหรอือคติ ตรงกับขอใดตอไปน้ี  
 ก. ทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยม ข. ทฤษฎีอํานาจนิยม  
 ค. ทฤษฎีเสรีนิยม ง. ทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม 
 ตอบ ง. ทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม 
 
2.สื่อมวลชนมีหนาท่ีคนหาความจริง และตรวจสอบการทาํงานของรัฐถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีตามทฤษฎีใด
ตอไปน้ี  
 ก. ทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยม  ข. ทฤษฎีอํานาจนิยม  
 ค. ทฤษฎีเสรีนิยม  ง. ทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม 
 ตอบ ค. ทฤษฎีเสรีนิยม 
 
3.ทฤษฎีใดตอไปน้ีท่ีสื่อมวลชนขาดอิสรภาพทางการเมือง แตมีความมิสระท่ีจะวิจารณทางดานเศรษฐกิจ 

และสังคม  
 ก. ทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยม  ข. ทฤษฎีอํานาจนิยม  
 ค. ทฤษฎีเสรีนิยม  ง. ทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม 
 ตอบ ข. ทฤษฎีอํานาจนิยม  
 
4.ทฤษฎีใดตอไปน้ีมักเปนทฤษฎีการสื่อสาร ในประเทศโลกท่ีสาม  
 ก. ทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยม  ข. ทฤษฎีอํานาจนิยม  
 ค. ทฤษฎีเสรีนิยม  ง. ทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม 
 ตอบ ข. ทฤษฎีอํานาจนิยม  

 
5.การสื่อสารแบบเห็นหนากัน ตรงกับขอใดตอไปน้ี 
 ก. Intrapersonal Communication ข. Face–to–Face Communication 
 ค. Interposed Communication ง. Interracial Communication 
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 ตอบ  ข. Face–to–Face Communication 
  การสื่อสารระหวางบุคคล  (Interpersonal Communication)  เปนการสื่อสารท่ีประกอบดวย

บุคคลต้ังแต  2  คนขึ้นไป  มาทําการสื่อสารกันในลักษณะท่ีท้ังผูสงสาร  และผูรับสารสามารถแลกเปลี่ยน

สารกันไดโดยตรง  (Direct)  และเปนการสื่อสารแบบตัวตอตัว  (Person to Person)  หรือเปนการสื่อสาร

แบบเผชิญหนา  (Face–to–Face Communication)  ซ่ึงผูสงสารและผูรับสารสามารถเห็นหนากันและกัน

ไดในขณะท่ีทําการสื่อสารกัน 

 
6.การสื่อสารแบบไมเห็นหนากัน ตรงกับขอใดตอไปน้ี 
 ก. Intrapersonal Communication ข. Face–to–Face Communication 
 ค. Interposed Communication ง. Interracial Communication 
 ตอบ ก. Intrapersonal Communication 

 
7.การสงอีเมลจัดเปนการสื่อสารแบบใดตอไปน้ี 
 ก. Interpersonal Communication ข. Face–to–Face Communication 
 ค. Intrapersonal Communication ง. Interracial Communication 

 ตอบ  ก. Interpersonal Communication 
 การสื่อสารระหวางบุคคล  น้ันเกิดขึ้นไดท้ังแบบเผชิญหนา  (Face–to–Face)  เชนการพูดคุยของคน  

2  คนท่ีอาศัยอากาศเปนสื่อหรือพาหนะในการนําเสียงของผูสงสารไปสูโสตสัมผัสทางหูของผูรับสาร  ฯลฯ  
และแบบตัวตอ  (Person–to–Person)  ท่ีไมไดเผชิญหนา  เชน  การพูดโทรศัพท  การเขียนจดหมาย

โตตอบกัน  การสงอีเมล  ฯลฯ  
 
8.ผูใดตอไปน้ี ท่ีกลาววา เวลาพูดได คือกลางวันมีความหมายอยางหน่ึง กลางคืนมีความหมายอีกอยาง

หน่ึง 
 ก. Jurgen Ruesch   ข. Hoveland  
 ค. Edward Hall   ง. Warren W. Weaver 
 ตอบ ก. Jurgen Ruesch 
 เจอรเกน รอยซ และ เกรเกอรี เบทสัน  (Jurgen Ruesch and Gregory Bateson)  ใหความเห็นวา  
"การสื่อสารไมไดหมายถึงการถายทอดสารดวยภาษาพูดและภาษาเขียนท่ีชัดแจงและแสดงเจตนารมณ 



~ 23 ~ 

 

ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 
แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่

  LINE ID :  sheetram 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


