
บทที่ ๔ 
การโฆษณาชวนเชื่อ 

 
๑.  กลาวนํา 
 บทนี้จะกลาวถึงเครื่องมือหรือวิธีการหลักของการปฏิบัติการจิตวิทยาก็คือ การโฆษณาชวนเชื่อ
นั่นเอง  เร่ิมตนดวยการกลาวถึงความหมาย ความมุงหมาย องคประกอบ ประเภท หลักการ ของการ
โฆษณาชวนเชื่อ ตามดวยส่ือโฆษณาชวนเชื่อ ซ่ึงแบงออกเปน ๓ ประเภทคือ ส่ือทางทัศนะ ส่ือทางโสต 
และสื่อทางโสต/ทัศนะ  ขอดีและขอเสียของสื่อประเภทตาง ๆ ตามดวยการวิเคราะหการโฆษณาชวน
เชื่อ ซ่ึงเปนหัวใจแหงความสําเร็จของการปฏิบัติการจิตวิทยา  ตอมาเปนเรื่องการวางแผนการโฆษณา
ชวนเชื่อ ๑๑ ขั้นตอน และปดทายบทดวยการตอตานการโฆษณาชวนเชื่อ 
 
๒.  ความมุงหมาย 
 ๑.  เพื่อใหทราบถึง  ความหมาย ความมุงหมาย องคประกอบ ประเภท และหลักการของการ
โฆษณาชวนเชื่อ 
 ๒.  เพื่อใหทราบถึงสื่อโฆษณาชวนเชื่อประเภทตาง ๆ รวมทั้งขอดีและขอเสียของสื่อ 
 ๓.  เพื่อใหทราบถึงการวิเคราะหและการวางแผนการโฆษณาชวนเชื่อ 
 ๔.  เพื่อใหทราบถึงหลักการและวิธีการตอตานการโฆษณาชวนเชื่อ 
 
๓. กลาวท่ัวไป 
 การโฆษณาชวนเชื่อเปนวิธีการที่เกาแกที่รัฐใชกันมานานแลวแตอดีต ทวาในตอนแรกนั้นดู
เหมือนจะใชเพื่อวัตถุประสงคทางดานศาสนามากกวา เชน โนมนาวใหมีพระเจาองคเดียวกัน และที่สุด
ใหซ่ือสัตยตอประเทศเมืองแม การโฆษณาชวนเชื่อเร่ิมมีลักษณะเปนระบบระเบียบ และใชเพื่อ
ผลประโยชนทางการเมืองมากขึ้นในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒   โดยเฉพาะเยอรมัน ฮิตเลอรถึงกับใหมี
หนวยเฉพาะขึ้นดําเนินการเกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อที่รัฐใชการโฆษณาชวนเชื่อ เปนเครื่องมือสําคัญ
ทางการเมืองเพื่อบรรลุวัตถุประสงคนั้น  

จากสาเหตุที่ธรรมชาติของมนุษยมีแนวโนมมักจะเชื่อในสิ่งที่ไดเห็น ไดยิน หรือไดอานมา   คือ
เชื่อในประสาทสัมผัสของตัวเองเปนสําคัญ   ฉะนั้นในการโฆษณาชวนเชื่อรัฐจึงพยายามปอนสิ่งทั้งปวง
ใหมนุษยไดยินไดเห็นและไดอาน ดังจะเห็นไดจากวิธีการของการโฆษณาชวนเชื่อที่รัฐไดใชมาในอดีต
และกําลังใชอยูปจจุบันและคาดวาจะใชตอไปอีกในอนาคต คือ 
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 ๑. การใหขอเท็จจริง (News + Information) ออกมาในรูปของรายงานขาว 
 ๒. การบิดเบือนขาวที่ไดเลือกสรรแลว (Distortion through Selection) โดยการตัดตอเสริมแตง 
 ๓. การโกหก (False Propaganda) เทคนิคนี้ใชไดผลแตตองควบคูไปกับการกลาวซ้ําแลวซํ้าอีก 
เพราะหลักความจริงมีอยูวา “repetition makes belief”   ในทํานองเดียวกันภาษิตไทยที่วา 
“เสาศิลาแปดศอกตอกเปนหลัก ไปมาผลักบอยเขาเสายังไหว” นั่นเอง 
 ๔. การลางสมอง (Thought Reform)   การลางสมองหมายถึง   วิธีการใสความคิดใหม ๆ 
ใหกับบุคคลทั้งหลายที่ตองการโฆษณาชวนเชื่อ อาจจะออกมาในรูปของการอบรม การสัมมนา 
เปนตน 
 ๕. การโฆษณาชวนเชื่อที่ซอนเรน (Covert Propaganda) หมายความถึงการไมทําอยางเปดเผย 
แตอาศัยวิธีการที่แยบยล เชน การที่นักการเมืองในประเทศหนึ่งตองการใหรัฐสภาในรัฐสภาของอีก
ประเทศหนึ่งผานกฎหมายวาดวยความชวยเหลือที่จะใหกับประเทศของตน อาจจะลับลอบใหสินบนแก 
ส.ส. ของประเทศนั้น เพื่อจะไดอภิปรายในทางเอื้อประโยชนทําใหรัฐสภาผานรางพระราชบัญญัติดัง
ตองการ 
 ๖. การอางเอาสิ่งดีงามอุดมคติมาเปนเครื่องลอ (Appeal to idealism) เชน การมีชีวิตที่ดีงามกวา 
ความยุติธรรมในสังคม 
  
๔.  ความหมายการโฆษณาและการโฆษณาชวนเชื่อ 

สําหรับคําวา “โฆษณา” นี้ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดให
ความหมายไววา “โฆษณา หมายถึง การเผยแพรหนังสือออกไปยังสาธารณชน การปาวรอง การปาว
ประกาศ เชน โฆษณาสินคา” 

สวนอีกคําหนึ่งคือ “โฆษณาการ” ซ่ึงเคยใชกันในสมัยหนึ่ง หมายถึง การปาวรองใหทราบ การ
แจงความใหทราบ (มาจากคําศัพทคําวา โฆษณา + อาการ) 

สําหรับพจนานุกรมสแตนดารด (Standard Dictionary International Edition ๑๙๘๒) ไดให
ความหมายของการโฆษณาไววา “ การโฆษณา คือ ระบบหรือวิธีการในการดึงดูดความสนใจจาก
ประชาชน ดวยการใหเขามามีสวนรวมในเหตุการณ หรือดึงดูดความสนใจที่จะซื้อสินคาผลิตภัณฑ
บริการตางๆ”  

พจนานุกรมออกฟอรด (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Encyclopedic Edition 
๑๙๘๒) ไดใหความหมายของการโฆษณาไววา “ การโฆษณา คือ ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเผยแพร
สินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเพิ่มปริมาณ การขาย” 
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 ๕๘

ออตโต เคลปปเนอร (Otto Kleppner) อดีตผูจัดการโฆษณาของบริษัท เพรนทิช – ฮอลล 
สหรัฐอเมริกา ไดใหคําจํากัดความ ของการโฆษณาวา “ การโฆษณาคือ วิธีการสงขาวสารอยางไมเปน
ทางการ โดยเจาะจงไปสูประชาชนกลุมใหญและมีการระบุช่ือผูอุปถัมภ” 

แฟรงค เจฟคินส (Frank Jefkins) นักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานการโฆษณา และการประช
สัมพันธอีกผูหนึ่งใหทัศนะของการโฆษณาวา “ การโฆษณาหมายถึง  วิถีทางหรือเครื่องมือทาง
การตลาด ที่ใชสําหรับการขายสินคาและบริการ หรือการเสนอขาวสารการขาย ที่สามารถจูงใจ
กลุมเปาหมาย ใหไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยเสียคาใชจายที่คุมคาอยางมีประสิทธิภาพ” 

แมริอัน ฮารเปอร (Marion Harper) ประธานกรรมการบริษัท แมริอัน ฮารเปอร สหรัฐอเมริกา 
ใหทัศนะวา “ การโฆษณา เปนรูปแบบอยางหนึ่งของการขาย ซ่ึงการโฆษณานี้ชวยใหประชาชนซื้อ
สินคาหรือใชบริการ รวมทั้งการยอมรับความคิดเห็น (to accept point of view)” 

โรเบิรต ลัสค (Robert Lusk) ประธานกรรมการบริษัทเบนตัน สหรัฐอเมริกา ใหทัศนะวา
 “ การโฆษณาเปนวิธีการในการเสนอ สินคา ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิดเห็นสูประชาชน 
เพื่อใหประชาชนเกิดการยอมรับและซื้อสินคา ผลิตภัณฑหรือบริการ” 

เดวิด โอกิลวี (David Ogilvy) นักวิชาชีพโฆษณาที่มีช่ือเสียงมากที่สุดผูหนึ่งในสหรัฐอเมริกา 
ใหทัศนะวา “ ขาพเจาไมไดมองวา การโฆษณาเปนศิลปะหรือความบันเทิง แตมองในแงของสื่อ ที่ใชให
ขอมูลขาวสารแกประชาชน เมื่อขาพเจาเขียนงานโฆษณาขึ้นมา ขาพเจาไมปรารถนาใหทานชมเชยวา 
มันเปนงานสรางสรรคหรือไม แตขาพเจาปรารถนา ที่จะใหทานเกิดความสนใจ และซื้อสินคาหรือ
บริการที่โฆษณานั้น” 

มอริซ ไอ.แมนเดลล (Maurice L. Mandell) ศาสตราจารยภาควิชาการตลาดแหงมหาวิทยาลัย 
โบลิง กรีน สหรัฐอเมริกา ไดใหคําจํากัดความของการโฆษณาวา “ การโฆษณา หมายถึง รูปแบบการ
สงเสริมที่ผานสื่อโฆษณามิใชตัวบุคคล (non personal promotion) และตองชําระเงินคาโฆษณาโดยผู
อุปถัมภ (sponsor) ซ่ึงการโฆษณานี้มีความหมายที่แตกตางไป จากการสงเสริมในรูปแบบอื่นๆ เชน การ
ขายโดยพนักงาน (personal selling) และการสงเสริมการจําหนาย (sales promotion) เปนตน” 

เอส ดับบลิว. วิลเลียม แพททิส (S. W. William Pattis) นักวิชาการและนักวิชาชีพโฆษณาที่มี
ช่ือเสียงอีกผูหนึ่ง ใหความหมายวาเกี่ยวกับการโฆษณาในลักษณะที่แตกตางกวาคนอื่นวา “ การสื่อสาร
ในรูปแบบใดๆ ซ่ึงเจตนาที่จะกระตุนผูมีศักยภาพในการซื้อ (Potential buyer) และการสงเสริม ในดาน
การจําหนายสินคาและบริการ (promote the sale of a product) รวมทั้งการสรางประชามติ การกระทํา
เพื่อกอใหเกิดการสนับสนุนทางการเมือง (political support) การขายความคิดเห็นหรือเสนอความ

สวนวิชาสงครามพิเศษ  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง 

 



 ๕๙

คิดเห็นหรือสาเหตุตางๆ และการกระทําเพื่อใหประชาชนเห็นคลอยหรือปฏิบัติไปในแนวทางหนึ่ง
แนวทางใดที่ผูโฆษณาประสงค” 

หลุยส คอฟแมน (Louis Kaufman) นักวิชาการแหงมหาวิทยาลัยฮอฟตรา ไดใหทัศนะวา “ การ
โฆษณาหมายถึง รูปแบบของการเสนอที่ผานสื่อที่มิใชตัวบุคคลของสินคา บริการ หรือความคิดเห็น
ตางๆ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติซ่ึงจะตองชําระเงินโดยผูอุปถัมภนั้นๆ” 

ออกเซนเฟลต และสวอน (Oxenfeldt and Swan) นักวิชาการโฆษณาที่มีช่ือเสียงของ
สหรัฐอเมริกา ใหคําจํากัดความวา “ การโฆษณาเปนการสื่อสารเพื่อการจูงใจ (Persuasive 
communication) จากผูจําหนายไปยังผูซ้ือโดยผานสื่อโฆษณาที่มิใชตัวบุคคล (non personal)”  

อารเธอร วินเตอรส (Arthur Winters) นักวิชาการแหงมหาวิทยาลัยนิวยอรค ไดใหทัศนะวา
“การโฆษณาเปนการสื่อสารผานสื่อโฆษณา ที่มิใชตัวบุคคลตองชําระเงิน โดยผูอุปถัมภที่ระบุไว และมี
จุดประสงค ที่จะขายสินคาบริการ หรือใหผูซ้ือยอมรับในความคิดเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง” 
 การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) หมายถึง รูปแบบของการติดตอส่ือสาร ที่พยายามสราง
อิทธิพลเหนือความคิดเห็นและการกระทําของผูอ่ืน โดยไมคํานึงถึงความเปนจริงในเนื้อหาของขาวสาร 
ที่โฆษณา (irrespective of the truth message) การโฆษณาชวนเชื่อมักถูกมองวาเปนการเผยแพรขาวสาร
ที่ขาดความสุจริตใจ อาจมีการบิดเบือนความจริง (distortion) หลอกลวง (deceptive) และปดบังอําพราง
บางสิ่งบางอยางไว เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผูโฆษณาชวนเชื่อ หรือเพื่อใหไดผลประโยชน
บางประการตามที่ตนไดคาดการณหรือคาดหมายไวลวงหนาแลว 
 การที่โฆษณาแตกตางกับการโฆษณาชวนเชื่อ ตรงที่วา การโฆษณาชวนเชื่อคือ ความพยายามที่
จะเสนอความคิดเห็น โดยมีวัตถุประสงคที่จะชักจูงทัศนคติ และการกระทําของบุคคล และในความคิด
เห็นของบุคคลโดยทั่วไป มักจะมีแนวโนมที่จะคิดวาการโฆษณาชวนเชื่อนั้น เปนการบิดเบือนความจริง 
หลอกลวง และปดบังอําพรางความจริงบางประการ การโฆษณาชวนเชื่อจึงมักถูกมองวาเปนการ
เผยแพรขาวสารที่ขาดความสุจริตใจ เพราะไมมีการระบุแหลงที่มา สวนการโฆษณานั้นจําเปนตองระบุ
ถึงผูอุปถัมภหรือผูสนับสนุนดวย 

แตในทรรศนะทางทหารแลวการโฆษณาชวนเชื่อถือวาเปนเครื่องมือหรือวิธีการหลักของการ
ปฏิบัติการจิตวิทยาที่จะเผยแพรเนื้อหาสาระไปสูเปาหมาย เพื่อกอใหเกิดผลทางจิตวิทยาที่ตองการ 
ดังนั้นความหมายการโฆษณาชวนเชื่อทางทหารคือ 
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  “ ขาวสาร ความคิดเห็น หลักนิยม หรือการจูงใจอยางใดก็ตามที่เผยแพรออกไป เพื่อใหมีอิทธิพลตอ
ความคิดเห็น อารมณ ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนตอผู
เผยแพรนั้น ไมวาจะทางตรงหรือทางออม " 
  
    

ความมุงหมายความมุงหมาย  การโฆษณาชวนเชื่อ คือ การกอใหเกิดพฤติกรรมที่นักโฆษณาชวนเชื่อตองการ 
และสงเสริมพฤติกรรมนั้นใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการโฆษณา 
 องคประกอบ การโฆษณาชวนเชื่อมีองคประกอบสําคัญ ๔ สวน คือ  

 ๑)  ผูดําเนินการโฆษณาชวนเชื่อ  
๒)  ขอความหรือขาว  
๓)  กรรมวิธีการติดตอส่ือสาร (ส่ือโฆษณา)   

                           ๔)  บุคคลเปาหมาย  
บางกรณีที่ผูดําเนินการโฆษณาชวนเชื่อใชตัวเองเปนสื่อโฆษณาโดยการพบปะสนทนา  กรณีนี้

องคประกอบการโฆษณาชวนเชื่อเหลือเพียง ๓ สวนเทานั้น 
 
๕.   ประเภทของการโฆษณาชวนเชื่อ 
        การโฆษณาชวนเชื่อแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ 
 (๑) การโฆษณาชวนเชื่อแบบเปดเผย   (การโฆษณาชวนเชื่อแบบสีขาว, White)   คือการ 
โฆษณาชวนเชื่อที่กระจายขาวออกมา    โดยที่เจาของกิจกรรมหรือเจาหนาที่ผูไดรับการแตงตั้งเปน
ทางการเปนผูรับผิดชอบตอขาวนั้น 
 (๒) การโฆษณาชวนเชื่อแบบคลุมเครือ  (การโฆษณาชวนเชื่อแบบสีเทา,  Grey)  คือการ 
โฆษณาชวนเชื่อที่ไมระบุแหลงขาวใด ๆ โดยเฉพาะ  
 (๓) การโฆษณาชวนเชื่อแบบปกปด (การโฆษณาชวนเชื่อแบบสีดํา, Black) เปนการโฆณณา
ชวนเชื่อที่อางถึงแหลงขาวอื่น ๆ ที่มิใชแหลงขาวที่แทจริง เชน ฝายเราแสรงทําหรือปลอมแปลงการสง
ขาวใหฝายตรงขามเขาใจผิดคิดวาเปนวิทยุจากฝายตน 
 
๖.  หลักการโฆษณาชวนเชื่อ 
 ก.  อยาใหเกิดความรูสึกวาเปนการโฆษณาชวนเชื่อ 
 ข.  มุงตอบุคคลสําคัญ 
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 ค.  ความกลมกลืนและสอดคลองกับเหตุการณที่เกิดขึ้น 
 ง. อยาสรางเรื่องขึ้นใหมเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อ เพราะถาถูกจับไดเสียคร้ังหนึ่งแลวจะเสีย
ความเชื่อถือ 
 จ.  ออนตัวและมีเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับสถานการณ 
 ฉ. การควบคุมการโฆษณาชวนเชื่อใหอยูในดุลยพินิจของผูทําการโฆษณา เพราะการควบคุมไม
อาจจะทําไดโดยตลอด 
 ช. ใชส่ิงอํานวยความสะดวกในทองถ่ิน 
 ซ. คําพูดในการโฆษณาชวนเชื่อควรเปนคําพูดที่สุภาพเรียบรอยและมีเหตุมีผล 
 
๗.   หัวใจของความสําเร็จในการโฆษณาชวนเชื่อ 
        ปจจัยที่จะสงเสริมความสําเร็จของการโฆษณาชวนเชื่อมีดังนี้ 
 ก. นโยบายของชาติตรงกับความตองการของเปาหมาย 
 ข. อยาทําใหเปาหมายรูสึกตัววาตกเปนเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อ 
 ค. ใชพื้นฐานจากความสมจริง มีลักษณะจูงใจ นาเชื่อถือ 
 ง. หัวขอโฆษณาสาระสําคัญของขาวตองยืนยันมั่นคงไมเปล่ียนแปลงไมขัดแยงกัน 
 จ. พยายามเปดประตูใจเปาหมายใหรับฟง 
 ฉ. ใหทางแกปญหาที่เปาหมายพึงพอใจ 
 ช. ดึงดูดความสนใจของเปาหมายใหฝงใจตลอดไป 
 ซ. สรางและดึงดูดความสนใจของเปาหมายไว ใหได  โดยเฉพาะเปาหมายรุนใหม 
 
๘.  สื่อโฆษณาชวนเชื่อ 
 ความหมายของสื่อโฆษณาคือ  "การรับสงขาวสารจากผูสงขาวไปยังผูรับ"    หรือหมายถึง 
"ผูทําการสื่อสารสงขาวสารไปยังท่ีหมายนั้น" 

 ๘.๑  ประเภทของสื่อโฆษณา ส่ือโฆษณาที่ใชกันอยูโดยทั่วไป สามารถแบงออกไดเปน  
๓ ประเภทใหญ ๆ คือ 
        (๑)  สื่อทางตาหรือสื่อท่ีเห็นดวยสายตา (ส่ือทางทัศนะ) (Visual Media) ส่ือประเภท 
นี้สวนใหญมีอายุการใชงานนาน ไดแก เอกสารสิ่งพิมพ (หนังสือพิมพ, วารสาร, หนังสือ, ตํารา ฯลฯ) 
รวมทั้งภาพเขียน, ภาพการตูน เปนตน 
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        (๒)  สื่อทางเสียงหรือรับไดดวยการไดยิน (ส่ือทางโสต) (Audio Media) ไดแก เครื่องขยาย
เสียง และวิทยุกระจายเสียง เปนตน 

       (๓)  สื่อทางภาพพรอมเสียง (ส่ือทางโสต/ทัศนะ) (Audiovisual Media) ส่ือประเภทนี้ไดแก 
โทรทัศน, ภาพยนตร, ภาพเลื่อน, เทปบันทึกภาพ (วีดีโอเทป), วีซีดี, ดีวีดี และสื่อทางอินเทอรเน็ต  เปน
ตน 
 
    ๘.๒   ขอดีและขอเสียของสื่อโฆษณา 
        ๘.๒.๑  สื่อทางทัศนะ 
            ขอดี 
             * ไดรับการยอมรับอยางสูงมีความเชื่อถือสูงและมีคุณคา 
             * ไปสูเปาหมายจํานวนมากโดยทุกเปาหมายไดรับขอความเดียวกัน 
             * อาจใชภาพถาย แผนภาพสงขาวสารใหกับเปาหมายที่ไมรูหนังสือ 
             * เปล่ียนแปลงแกไขยากตองนําไปทําใหม 
             * สามารถเก็บไวและนํามาอานใหมไดอีก 
             * สามารถอธิบายรายละเอียดได 
             * สามารถอานเปนสวนตัวได 
             * ลักษณะการแจกจายทําใหเกิดความเชื่อถือได 
          ขอเสีย 
             * ใชกับผูไมรูหนังสือไมได 
             * ใชเวลามากกวาประเภทอื่นในการสื่อขอความเดียวกัน 
             * การนําไปทําซ้ําอาจคลาดเคลื่อนไป 
             * ส่ือบางชนิดตองมีการสนับสนุนเพิ่มเติม เชน ใบปลิว ตองอาศัยเครื่องมือกระจายเสียง 
เชน เครื่องบิน 
             * การแจกจายอาจถูกรบกวนจากฝายตรงขาม 
             * ฝายตรงขามอาจกําหนดมาตรการตอตานดวยการลงโทษรุนแรง ถาพบวามีเอกสาร
ส่ิงพิมพอยูในครอบครอง 
       ๘.๒.๒  สื่อทางโสต 
             ๘.๒.๒.๑ เคร่ืองขยายเสียง 
                ขอด ี
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                  * ใชขยายผลในโอกาสตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดดี 
                  * ปรับเปลี่ยนขอความไดตามสถานการณ 
                  * นักปฏิบัติการจิตวิทยาสามารถเลือกเปาหมายเฉพาะได 
                  * อาจใชรวมกับการพบปะสนทนา 
                  * เครื่องมืออาจนําติดตัวหรือติดตั้งบนรถยนต, บนเรือได 
                  * จัดเปนชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ตองการได 
                ขอเสีย 
                  * ระยะถูกจํากัดโดยสภาพธรรมชาติ เชน ความชื้น ลม ฝน สภาพปา ภูมิประเทศ  
และสิ่งกีดขวางที่สรางขึ้น 
                  * ลอแหลมตอการทําลายจากฝายตรงขาม เชน ยิงปนใหญมายังเครื่องขยายเสียง 
                  * เมื่อเวลาผานไป เปาหมายอาจหลงลืมหรือเขาใจคลาดเคลื่อนจากขอความเดิม 
        ๘.๒.๒.๒ วิทย ุ
              ขอดี 
                  * สามารถถายทอดเหตุการณที่เกิดขึ้นไปยังเปาหมายขนาดใหญไดในเวลาเดียวกัน 
                  * เหมาะอยางยิ่งสําหรับเปาหมายที่ไมรูหนังสือ 
                  * อาจสอดแทรกขอความโฆษณาชวนเชื่ออยางแนบเนียนในรายการบันเทิง    ขาว 
หรือรายการอื่น ๆ ที่ออกอากาศเปนปกติอยูแลว 
                  * ผูประกาศที่ชํานาญยอมมีอิทธิพลอยางสูงตอการโนมนาวผูฟง    ซ่ึงอาจใชเทคนิค 
ตาง ๆ เชน ใชเสียงสูงต่ํา เสียงกอง เสียงธรรมชาติ หรืออาศัยหวงเวลาที่เหมาะสมในการกระจายขาว ชวย
ใหเกิดผลมากยิ่งขึ้น 
                  * เปาหมายตางลักษณะกันสามารถไดรับขอความอยางเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน 
             ขอเสีย 
                  * กระจายเสียงอาจถูกรบกวนจากฝายตรงขาม 
                  * สภาพลมฟาอากาศมีผลตอการรับและสงวิทยุ 
                  * ไมมีหลักฐานเก็บไวเหมือนเอกสารแตอาจใชการอัดเทปแลวนํามาเปดใหมได 
                  * เปาหมายอาจถูกควบคุมโดยรัฐบาล ทําใหกระจายเสียงไมไดผล 
                  * เปาหมายอาจไมมีเครื่องรับวิทยุ 
                    ๘.๒.๓  สื่อทางโสต/ทัศนะ 
           ๘.๒.๓.๑  โทรทัศน 
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                 ขอดี 
                    * มีขอดีเชนเดียวกับวิทยุและยิ่งดีกวาที่มองเห็นภาพและเสียง  ยิ่งทําใหผูชมรูสึกมี
สวนรวมและเกิดความลอแหลมที่จะคลอยตามการชักนําอยางสูง 
                    * เร่ืองและวัตถุประสงคอาจเสริมแตงเพื่อใหชัดเจนขึ้น โดยใหส่ือเห็นพฤติกรรม
ของผูแสดงในภาพก็จะทําใหเกิดความประทับใจมากยิ่งขึ้น 
             

          ขอเสีย 
              * ขอเสียเบื้องตนเชนเดียวกับวิทยุ 
              * คาใชจายสูงตั้งแตการสรางสถานีสง การถายทอดสัญญาณ และกอสรางระบบตาง ๆ 
ที่จําเปน 
              * สถานีสงและสถานีถายทอดเปนเปาหมายเดนชัดอาจถูกทําลายไดงาย 
              * บางพื้นที่สัญญาณรับไมไดตองใชเสาอากาศโดยเฉพาะ 
              * ตนทุนการผลิตสูงมากใชเวลามาก 
              * ตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะในการบํารุงรักษา 
       ๘.๒.๓.๒  ภาพยนตร 
            ขอดี 
                * มีขอดีเชนเดียวกับโทรทัศน 
                * เหตุการณหรือแนวความคิดที่ซับซอน สามารถอธิบายไดโดยละเอียด เชนใช 
การตูน หรือแสง เสียงพิเศษทําใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
                * ซักซอมกอนการถายทําและปรับปรุงใหสมบูรณที่สุดได 
                * ฉายซํ้าไดอีก 
           ขอเสีย 
                * เชนเดียวกับโทรทัศน เชน  ตนทุนการผลิตสูง  ใชเวลามาก 
                * ส่ิงที่ปรากฎในภาพยนตร อาจลาสมัยเร็ว เชน การแตงกาย สถานที่ บทภาพยนตร 
                * ผูชมอาจถูกควบคุมไดงาย เชน หามเขาชม 
                * ฟลมชํารุดไดงายตามสภาพลมฟาอากาศ 
       ๘.๒.๓.๓  เทปบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) 
             ขอด ี
               * สามารถบันทึกภาพตาง ๆ ไดเชนเดียวกับภาพยนตร 
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               * ขนาดเล็กสามารถนําติดตัวได 
               * ใชประกอบสถานีโทรทัศนในการจัดทํารายการได 
               * อาจแจกจายเพียงตลับเทป เพื่อใหเปาหมายนําไปดูเอง 
            ขอเสีย 
             * ตลับเทปมีอายุการใชงานไมนานนัก 
             * ชํารุดไดงายตามสภาพอากาศ 
     ๘.๒.๓.๔ การพบปะสนทนา 
           ขอดี 
              * สรางความสัมพันธระหวางบุคคลไดเปนอยางดี 
         * ผูสงขาวสามารถตรวจสอบผลกระทบของขอความนั้นตอเปาหมายและปรับแกทาทีใหม   
เพื่อใหบรรลุผลตามตองการไดในทันที 
              * นาเชื่อถือท่ีสุดเพราะเปาหมายสามารถประเมินผูสงขาวไดทันที 
              * สามารถเลาเรื่องที่เปนรายละเอียดได การพูดซ้ํา ๆ หรือพยายามอธิบายเปรียบเทียบ
ชวยใหเกิดอิทธิพลโนมนาวเปาหมายไดมากยิ่งขึ้น 
          ขอเสีย 
             * ไมเหมาะในสถานการณทางยุทธวิธี เพราะการที่นักปฏิบัติการจิตวิทยาจะพบปะกับ
ฝายตรงขาม ก็ตอเมื่อถูกจับเปนเชลยศึกหรือกลับใจมาเขากับฝายเราแลว 
                * เกิดความเขาใจผิดไดงายถาพูดผิดหรือใชประโยคผิด ดังนี้ผูสงขาวจะตองเขาใจ
นโยบายการปฏิบัติการจิตวิทยาของหนวยเหนือและระดับชาติเปนอยางดี เพื่อปองกันความขัดแยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

๘.๒.๓.๕ สื่อทางอินเทอรเน็ต 
                       ขอด ี
                          * เปนแหลงขอมูลคนควาขอมูลเปรียบเสมือนหองสมุดที่ใหญที่สุดในโลก 
                          * สามารถติดตอส่ือสารกันไดทั่วโลกในราคาถูก 
              * แลกเปลี่ยนไฟลขอมูลไดรวดเร็วครอบคลุมทั่วโลก 
              * ผสมผสานสื่อทั้งสามประเภทเขารวมกัน 
           ขอเสีย 
                           * เปนระบบอิสระทําใหควบคุมไดยาก 
              * ไมมีระบบจัดการที่ดี 
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              * ขอมูลบางอยางอาจจะไมถูกตองหรือไมเปนความจริง 
              * อาจถูกหลอกลวงไดงาย 
 
๙.  การวิเคราะหการโฆษณาชวนเชื่อ 
 การวิเคราะหการโฆษณาชวนเชื่อ เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งของหัวใจความสําเร็จในการปฏิบัติการ
จิตวิทยา 
 การวิเคราะหการโฆษณาชวนเชื่อ คือ "การพิจารณารายละเอียดอยางมีระบบตอหัวขอในการ
โฆษณาชวนเชื่อ" 
 ๙.๑  ความมุงหมาย  เพื่อ 
 
 
     ๑)  แสวงโอกาสในการขยายผลการปฏิบัติการจิตวิทยา 
    ๒) ประเมินคาผลของการโฆษณาชวนเชื่อท้ังฝายเราและฝายตรงขาม 
    ๓) รวบรวมขาวกรองในการปฏิบัติการจิตวิทยา 
  
 
  

๙.๒  กรอบของการวิเคราะห       การวิเคราะหการโฆษณาชวนเชื่อเปนการตรวจสอบราย 
ละเอียดเกี่ยวกับแหลงขาว, เนื้อหา, เปาหมาย, ส่ือโฆษณา และผลการโฆษณา ใหไดขอสรุปที่มีเหตุผล
และมีประสิทธิภาพตอการรณรงคในการปฏิบัติการจิตวิทยา  โดยจะตองกระทําเปนระยะเวลาตอเนื่อง
ยาวนาน 
 สรุป  การวิเคราะหควรใหคําตอบตอคําถามที่วา ใครพูด, พูดอะไร, พูดกับใคร พูดลักษณะใด, 
มีเหตุผลอยางไร, และมีผลกระทบอยางไร 
 

สวนวิชาสงครามพิเศษ  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง 

 

รายการ อักษรยอ คําเต็ม ตอบคําถาม 
แหลงขาว S Source ใครพูด 
เนื้อหา C Content พูดอะไร,ลักษณะใด, 

มีเหตุผลอยางไร 
เปาหมาย A Audience พูดกับใคร 
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ส่ือโฆษณา M Media พูดดวยวิธีการใด 
ผลการโฆษณา E Effect มีผลกระทบอยางไร 

 
 
                  
 
                ๙.๓  หัวขอการวิเคราะห ( SCAME ) 
         ๙.๓.๑ การวิเคราะหแหลงท่ีมา ( Source Analysis ) 
  แหลงที่มาหมายถึง บุคคล, องคกรหรือรัฐบาล ที่เปนผูอุปถัมภชวยเหลือในการเผยแพร
การโฆษณาชวนเชื่อ การวิเคราะหแหลงที่มาเปนการตรวจสอบไมเพียงแตการโฆษณาชวนเชื่อ แต
รวมถึงองคกรที่ทําหนาที่ในการพัฒนาและเผยแพรการโฆษณาชวนเชื่ออีกดวย การวิเคราะหแหลงที่มา
ทําใหทราบถึง ความนาเชื่อถือ, ความถูกตอง, และความเกี่ยวพันของรัฐบาล หนวยทหาร องคกร หรือ
สวนบุคคล เมื่อทําการวิเคราะหแหลงที่มานักปฏิบัติการจิตวิทยาจะตองทราบถึง แหลงที่มาและ
พิจารณาถึงสถานะและสายการบังคับบัญชาของฝายตรงขาม แหลงที่มาอาจแยกออกเปน 
  *  ผูแสดง ( Actor ) 
  *  นักเขียน ( Author ) 
  *  เจาหนาที่ ( Authority )  
  ผูแสดง ( Actor ) คือบุคคลหรือส่ิงที่คลายคลึงกันที่นําเสนอขาวสาร นักเขียน(Author)คือ
บุคคลหรือส่ิงที่คลายคลึงกันที่เปนผูเขียนขาวสาร เจาหนาที่(Authority)คือ บุคคลหรือส่ิงที่คลายคลึงกัน
ซ่ึงปรากฏชื่อบุคคลเหลานั้นในบทความ นักวิเคราะหการปฏิบัติการจิตวิทยาควรดําเนินการประเมินคา
ความเชื่อถือของนักเขียน โดยคํานึงถึงความรูสึกของเปาหมายจากขอมูลที่มีอยู  -  
    ๙.๓.๒ การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะหเนื้อหาคือการวิเคราะหวาการ
โฆษณาชวนเชื่อนั้นไดกลาวอะไร การวิเคราะหพิจารณาถึง เจตนาหรือวัตถุประสงคของแหลงผลิต การ
วิเคราะหเนื้อหาจะเปดเผยใหทราบถึงความหมายของขาวสาร เหตุผลในการแพรกระจายขาวสาร 
วัตถุประสงค หรือจุดมุงหมาย และวิธีการโนมนาว  
        ๙.๓.๒.๑ วิธีการวิเคราะหเนื้อหา  วิธีการวิเคราะหเนื้อหามี ๒ รูปแบบคือ การวิเคราะหเชิง
วัตถุประสงค ( Objective ) และการวิเคราะหเชิงจินตภาพ ( Subjective ) การสนธิทั้ง ๒ รูปแบบเขา
ดวยกันนับวาเปนวิธีการที่พึงประสงคที่ผูวิเคราะหควรประยุกตใช เพื่อกล่ันกรองความหมายและ
จุดมุงหมายของเนื้อหาการโฆษณาชวนเชื่อ 
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                 ๙.๓.๒.๑.๑ การวิเคราะหเชิงวัตถุประสงค ( Objective ) คือ  การวิเคราะหที่นัก
ปฏิบัติการจิตวิทยาทําการวิเคราะหอยางมีขั้นตอน โดยใชระบบการคัดแยกขอมูลทางสถิติเขาชวย การ
วิเคราะหในเชิงวัตถุประสงคมีทั้งขอดีและขอเสีย ขอดี คือ สามารถประยุกตใชกับขอมูลที่ทันสมัยและ
สามารถขอรับการสนับสนุนไดงายจากระบบคอมพิวเตอร นักปฏิบัติการจิตวิทยาสามารถทําการ
วิเคราะหไดในปริมาณมาก พรอมกันนี้ก็สามารถแสดงรายละเอียดขอมูลไดบนแผนชารท, กราฟ หรือ
วิธีการอื่น  ๆ ที่ทําใหเขาใจไดงาย ซ่ึงทําใหสามารถใหความมั่นใจไดในระดับหนึ่งเกี่ยวกับ ความ
ถูกตอง และความตอเนื่อง ขอเสียของการวิเคราะหดวยวิธีนี้ก็คือ จําเปนตองใชระบบคอมพิวเตอร และ
เจาหนาที่คอมพิวเตอรเขาชวย การวิเคราะหดวยวิธีนี้หากขาดระบบคอมพิวเตอรก็จะทําใหขอมูล
ขาวสารขาดรายละเอียด ขาดความสมบูรณ 
               ๙.๓.๒.๑.๒ การวิเคราะหเชิงจินตภาพ(Subjective)   วิธีเคราะหจะขึ้นอยูกับขอมูลภูมิ
หลัง ประสบการณและดุลยพินิจ ขอดีเปนการวิเคราะหที่ออนตัว ไมตองการสนับสนุนจากระบบ
คอมพิวเตอรมากนัก การวิเคราะหขึ้นอยูกับพื้นฐานทางจิตใจ ขอเสียของการวิเคราะหดวยวิธีนี้
จําเปนตองใชเวลามาก มีโอกาสที่จะเกิดความโนมเอียงทางเจตคติ และอาจไมมีพื้นฐานแบบธรรมเนียม
ปฏิบัติของสถานที่, สถาบัน หากผูวิเคราะหไมมีความคุนเคย หรือเกี่ยวของมากอน 
 นักปฏิบัติการจิตวิทยาจะตองคนหาขอมูลการโฆษณาชวนเชื่อ ที่สามารถเปดเผยหรือระบุถึง
เจตนารมณที่แทจริงของหนวยงาน, องคกร, รัฐบาล หรือประเทศที่ทําการโฆษณาชวนเชื่อ บางประเทศ
อาจทําการโฆษณาชวนเชื่อ เพื่อตองการที่จะปองปรามประเทศหนึ่งซึ่งอาจจะเปนภัยคุกคามในอนาคต 
หรือบางประเทศอาจมีการสรางเสริมกําลังอาวุธยุทโธปกรณเปนการลวงหนา เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมของประเทศ เพื่อปองกันการรุกรานจากฝายตรงขาม 
 ๙.๓.๒.๒ ชนิดของเนื้อหา  แบงออกได ๓ ประเภท คือ 
    ๙.๓.๒.๒.๑ เนื้อหาใจความ ( Subject matter) มีลักษณะกวางๆ ที่สามารถตอบคําถามพื้นฐาน
ไดมากที่สุด เชน “อะไรคือใจความสําคัญของการสื่อความหมาย” เนื้อหาสวนนี้จะนําไปใชในการ
พิจารณาถึงความสัมพันธของหัวขอสําคัญตาง ๆ ซ่ึงคัดแยกมาจากการโฆษณาชวนเชื่อ 
     ๙.๓.๒.๒.๒ ทิศทาง ( Direction ) เนื้อหาประเภทนี้ใชในการพิจารณา “ความโนมเอียง” ของ
การโฆษณาชวนเชื่อโดยการคนควาหาสัดสวน “ ตรงตามวัตถุประสงค” และ “ไมตรงตาม
วัตถุประสงค” หรือ “ การสอดคลองกัน” กับ “การไมสอดคลองกัน” การใชเนื้อหาประเภทนี้สามารถ
นําไปพิจารณาถึงทัศนคติของแหลงผลิตสื่อ 
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   ๙.๓.๒.๒.๓ คุณคา ( Values ) เนื้อหาประเภทนี้จะเกี่ยวกับจุดมุงหมายหรือบุคคล เชน สถานะ
ทางเศรษฐกิจ, ความรัก, ตําแหนงทางสังคม ความกาวหนาในงานอาชีพ, สุขภาพรางกายและการศึกษา 
จากเนื้อหาประเภทนี้สามารถนําไปพิจารณาในเรื่องทัศนคติ หรือเร่ืองขวัญได 
 ๙.๓.๓ การวิเคราะหเปาหมาย (Audience Analysis) การวิเคราะหเปาหมายเปนการรวบรวม
เร่ืองราวที่ไดจากการศึกษาเปาหมาย โดยเนนการพิจารณาดวยเหตุและผลในการเลือกเปาหมาย และ
ลําดับในการโนมนาวใหเชื่อของเปาหมาย 
    ๙.๓.๓.๑ วัตถุประสงคในการวิเคราะหเปาหมาย จากรายละเอียดแหลงโฆษณาชวนเชื่อ จะ
นํามาตั้งเปนสมมติฐานที่เกี่ยวกับทัศนคติ และสภาพเงื่อนไข ซ่ึงนักวิเคราะหจะนําไปพิจารณาเกี่ยวกับ
เปาหมายที่ปรากฏในขาวสาร ไดแก 
 *   ผลกระทบของสภาพเงื่อนไข, ทัศนคติที่จะมีตอเปาหมาย 
 *   ยุทธศาสตรของการโฆษณาชวนเชื่อที่ใช 
 *   เปาหมายเฉพาะของการโฆษณาชวนเชื่อที่ใช 
 *   ความลอแหลมที่สามารถนํามาใชประโยชนได 
    ๙.๓.๓.๒ กลุมวิเคราะหเปาหมาย  
  ส่ิงสําคัญของการวิเคราะหเปาหมายก็คือ การระบุตัวแหลงเปาหมาย เปาหมายเหลานี้จะมี
ขอบเขตที่กวางใหญ เชน ระดับชาติลงมาถึงเปาหมายเฉพาะ ไดแก กลุมกองโจร หมวดปนเล็ก เปนตน 
ผูรับสื่อสามารถแยกออกเปนประเภทไดโดยขึ้นอยูบนพื้นฐานของรายได, สัญชาติ, ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร, เชื้อชาติ, ลักษณะทางสังคม, ศาสนา, กลุม หรืออ่ืน ๆ การวิเคราะหเปาหมายสามารถระบุ
รายละเอียดของเปาหมายออกไดเปน  ๔ กลุมคือ เปาหมายชัดแจง (Apparent),  เปาหมายสูงสุด 
( Ultimate ), เปาหมายยานกลาง (Intermediate) และเปาหมายตามเหตุการณ (Unintended) 
    ๙.๓.๓.๓ บทสรุปการวิเคราะหเปาหมาย 
  ผูวิ เคราะหควรระบุแยกประเภทเปาหมายออกใหละเอียดที่ สุดเทาที่จะเปนไปได 
นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงเหตุผลและวิธีการในการเลือกเปาหมาย ผูวิเคราะหควรบันทึกสภาพ, 
เงื่อนไข, การสื่อความหมาย และทัศนคติของเปาหมาย  
 ๙.๓.๔ การวิเคราะหสื่อโฆษณา ( Media Analysis )   
  การวิเคราะหส่ือโฆษณาเปนการพิจารณาเหตุผลในการเลือกวิธีในการเผยแพรขาวสาร 
นอกจากนี้จะทําการวิเคราะหขีดความสามารถสื่อโฆษณาของฝายตรงขาม รวมทั้งความสอดคลองของ
ขาวสารที่จะนําไปใช เชน แหลงผลิต, เนื้อหาและเปาหมาย ซ่ึงลวนมีผลตอการเลือกสื่อในการโฆษณา
ชวนเชื่อ 
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    ๙.๓.๔.๑ ปจจัยในการวิเคราะหสื่อโฆษณา   ปจจัยที่ควรพิจารณาเพื่อดําเนินการวิเคราะหส่ือมี
ดังนี้ 
  ๙.๓.๔.๑.๑  ความสามารถของเปาหมายในการรับสื่อ 
  ๙.๓.๔.๑.๒ ความถี่ของการใชส่ือในการเผยแพรขาวสาร เชน หนังสือหรือนิตยสาร อาจ
ทําการเผยแพรเปนรายวัน, สัปดาหหรือเดือน วิทยุหรือโทรทัศนอาจทําการเผยแพร เชน รายวัน, 
สัปดาห, ช่ัวโมง, ทุกเชา หรือทุกเย็น 
  ๙.๓.๔.๑.๓ การวางรูปแบบคือการวางรายละเอียดลงในเนื้อหาการโฆษณาชวนเชื่อ เชน
การกําหนดเรื่องนํา, บทความสําคัญหรือการวางเนื้อหาดานเศรษฐกิจหรือดานการสังคม จะวางไวที่ใด
บนหนาหนังสือพิมพ เปนตน 
  ๙.๓.๔.๑.๔ สถานที่ผลิตอาจเปนที่ทราบอยางเปดเผย หรือบางครั้งอาจผานทางชองทาง
ส่ือสารลับโดยเฉพาะสื่อจากอุปกรณทางอีเลคโทรนิคส ที่อาจตรวจพบไดยาก 
  ๙.๓.๔.๑.๕  ลักษณะทางเทคนิคอาจแยกประเภทออกไดตามรายละเอียดของความถี่,ชอง
การติดตอ,การปรุงคลื่น,ความแรงของสัญญาณ,ระบบการถายทอด วัสดุส่ิงพิมพอาจแยกลักษณะออกได 
โดยใชจํานวนหนา, คุณภาพของกระดาษ, คุณภาพของการพิมพ 
      ๙.๓.๔.๑.๖   การพิจารณาวิธีในการแพรกระจายสื่อ จะพิจารณาแบงออกตามลักษณะการ
ปฏิบัติ เชนลําโพงกระจายเสียงเปนประเภทอยูกับที่,ติดตั้งบนยานพาหนะ,แบกขนไป ใบปลิว นําสง
เปาหมายดวยวิธีการใด ดวยมือ, อากาศยาน, บอลลูน กระสุนปนใหญ หรือการลองลอยไปบนผิวน้ํา 
                 ๙.๓.๔.๒ รูปแบบการนําสง  ในขณะที่ดําเนินการวิเคราะหส่ือ นักปฏิบัติการจิตวิทยาควร
พิจารณารูปแบบการนําสงสื่อดวยเชนกัน     สําหรับรูปแบบการนําสงสื่อมีไดทั้งเปดเผย ( Overt) และ
แบบปกปด   ( Covert ) การนําสง (ส่ือ) แบบเปดเผย หมายถึง การนําสงสื่อแพรไปสูเปาหมายที่สามารถ
พบเห็นไดดวยตาหรือหูโดยทราบแหลงที่มาเชน การนําเสนอดวยแผนปด ใบปลิว      หรือการกระจาย
เสียง ซ่ึงสามารถทราบแหลงผลิตไดเปนอยางดี สวนการนําสง (ส่ือ) แบบปกปด หมายถึง การนําสง 
(ส่ือ) โดยที่ไมทราบแหลงที่มา เชน การสงกระจายเสียงจากสถานีวิทยุลับ หรือการสงสื่อส่ิงพิมพไปยัง
เปาหมายโดยวิธีลับหรือปกปด เปนตน 

   ๙.๓.๔.๓  บทสรุปของการวิเคราะหสื่อโฆษณา 
        การแพรกระจายการโฆษณาชวนเชื่อ  สามารถที่จะเปดเผยจุดดอยของฝายตรงขามได 
เชนลงบทโฆษณาชวนเชื่อ  โดยพิมพรายละเอียดลงบนแผนกระดาษที่มีคุณภาพต่ํา อาจสอแสดงวาฝาย
ตรงขามมีปญหาความขาดแคลนดานการสงกําลังบํารุง การออกอากาศโดยมีสัญญาณที่ออน การถูก
คล่ืนรบกวน, การผลิตรายการที่มีคุณภาพต่ํา หรือมีสถานีออกอากาศที่มีจํานวนนอย อาจวินิจฉัยไดวา 
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ฝายตรงขามมีความขาดแคลนในเรื่องการติดตอส่ือสาร, เครื่องมือ, ส่ิงอํานวยความสะดวก การสงกําลัง
บํารุง หรือผูรับการฝกที่ไมมีคุณภาพ เปนตน 
           ๙.๓.๕ การวิเคราะหผลการปฏิบัติ (Effect Analysis)  นักปฏิบัติการจิตวิทยาทําการวิเคราะหผล
การปฏิบัติเพื่อพิจารณาถึงผลลัพธทั้งหมดในการโฆษณาชวนเชื่อของฝายตรงขาม  ซ่ึงผลการปฏิบัตินี้
อาจรวมถึงผลการปฏิบัติเฉพาะ (Specific effects)  ของการโฆษณาชวนเชื่อที่มีตอเปาหมาย และเหตุผล
ที่ทําใหเกิดผลการปฏิบัติเชนนี้จากผลการปฏิบัติเปนบางสวน (Partially effect) หรือจากผลการปฏิบัติ
ของทุก ๆ  สวน (Totally effect) นักปฏิบัติการจิตวิทยาจะตองทําความเขาใจกับผลการปฏิบัติเหลานั้น
ใหดี  เพื่อที่นําไปเปนขอมูลในการพัฒนาหัวขอโฆษณา บางครั้งอาจจําเปนตองตอตานหรือตอบโตกับ
ผลการปฏิบัติที่ไมพึงประสงค  การโฆษณาชวนเชื่อจะมีผลเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัย ๔ ประการคือ 
    ๙.๓.๕.๑ การตอบสนอง เปนพฤติกรรมที่เปาหมายตอบสนองจากการจูงใจของการโฆษณา
ชวนเชื่อโดยตรง 
     ๙.๓.๕.๒ การรายงานขาว แมวาการรายงานจากผูเกี่ยวของจะมิใชการตอบสนองจากเปาหมาย
โดยตรง แตรายงานนี้มีคุณคาในการที่จะตรวจสอบความคิดเห็นของผูรายงานตอผลของการโฆษณาชวน
เชื่อ 
     ๙.๓.๕.๓  การวิจารณของผูสังเกตการณ การวิจารณหรือบอกเลาจากพยานผูรูเห็นเหตุการณ
นับวามีคุณคาเฉพาะตัว เนื่องจากรายละเอียดขึ้นอยูกับจินตภาพของผูสังเกตการณ 
      ๙.๓.๕.๔ ส่ิงบอกเหตุทางออม ไดแก 
             ๙.๓.๕.๔.๑  การปฏิบัติของฝายตรงขามที่พยายามขัดขวางการรับขาว 
             ๙.๓.๕.๔.๒  การปรับสภาพทางจิตวิทยา ใหเปาหมายหลีกเลี่ยงการรับขาว 
             ๙.๓.๕.๔.๓  การใชความพยายามในการจูงใจ 
             ๙.๓.๕.๔.๔ ปรากฏการณที่สัมพันธกับเหตุการณที่เกิดขึ้น 
  
๑๐.  การวางแผนการโฆษณาชวนเชื่อ 
 ปจจัยสําคัญสําหรับความสําเร็จในการปฏิบัติการทางทหารก็คือ การวางแผนอยางรอบคอบดวย
ขาวกรองที่ดีที่สุดเทาที่มีอยู การโฆษณาชวนเชื่อก็เชนเดียวกันตองอาศัยการวางแผนระยะยาว วางแผน
อยางละเอียด และประกอบดวยจินตนาการที่เหมาะสม 
 การวางแผนการโฆษณาชวนเชื่อ เปนกระบวนการตอเนื่องและตองมีความออนตัวสูง เพื่อที่จะ
ขยายผลจากความลอแหลมของเปาหมายที่เกิดขึ้น ปจจัยพื้นฐานที่จะนํามาสูความสําเร็จในการวาง
แผนการโฆษณาชวนเชื่อ ไดแก ความเขาใจในนโยบายการปฏิบัติการจิตวิทยาในระดับชาติอยางแจม
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ชัดเขาใจภารกิจของหนวยรับการสนับสนุน เขาใจถึงวัตถุประสงคทางจิตวิทยา และวางแผนการใช
เครื่องมือตาง ๆ ที่มีอยู เพื่อขยายผลตอความลอแหลมทางจิตวิทยาของเปาหมาย 
 การวางแผนการโฆษณาชวนเชื่อมีหลายขั้นตอน และเปนแมบทในการวางแผนปฏิบัติการ
จิตวิทยา ขั้นตอนตามแผนนี้ จะกําหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางสําหรับผูที่จะเขาดําเนินการในการวางแผน 
และกํากับดูแลการปฏิบัติการจิตวิทยา การวางแผนโฆษณาชวนเชื่อแบงออกเปน ๑๑ ขั้นตอน คือ 

 
๑)  การวิเคราะหภารกิจหนวยรับการสนับสนุน 

 ๒) การกําหนดภารกิจของการปฏิบัติการจิตวิทยา 
 ๓)  การรวบรวมขาวสาร 
 ๔) การวิเคราะหเปาหมาย 
 ๕) การเลือกหัวขอและสัญลักษณการโฆษณาชวนเชื่อ 
 ๖)  การเลือกสื่อ 
 ๗) การผลิตสื่อโฆษณา 
 ๘) การทดสอบกอนดําเนินการ 
 ๙) การอนุมัติขั้นสุดทาย 
 ๑๐) การกระจายสื่อโฆษณา 
 ๑๑) การประเมินผลภายหลังการปฏิบัติ 
 
๑๐.๑  การวิเคราะหภารกิจของหนวยรับการสนับสนุน 
 การปฏิบัติการจิตวิทยากระทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติทางทหารของหนวยรับการ
สนับสนุน   เพื่อใหการวางแผนและการรณรงคดานการปฏิบัติการจิตวิทยาเปนไปอยางเหมาะสม ฝาย
อํานวยการตองเขาใจภารกิจของหนวยที่ตนกําลังใหการสนับสนุนอยูเปนอยางดี และทราบถึงการ
ปฏิบัติในปจจุบันของหนวยนั้น   นักปฏิบัติการจิตวิทยาตองวิเคราะหภารกิจของหนวยรับการ
สนับสนุน เพื่อใหไดกิจเฉพาะและกิจแฝงทางจิตวิทยา นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงภารกิจในอนาคตดวย 
 
๑๐.๒  การกําหนดภารกิจของการปฏิบัติการจิตวิทยา 
 ตองกําหนดวัตถุประสงคของการปฏิบัติการจิตวิทยาวามีอะไรบาง วัตถุประสงคจะบอกถึง
ความตองการและเครื่องมือที่ใชตรวจสอบปฏิกริยาตอบสนองจากเปาหมาย วัตถุประสงคสามารถ
เปล่ียนแปลงไปตามแบบของภารกิจทางยุทธวิธีของหนวยรับการสนับสนุน 
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๑๐.๓  การรวบรวมขาวสาร 
 ขั้นตอนนี้เร่ิมจากการกําหนดแหลงขาว ผูหาขาว และความตองการขาวสารตาง ๆ ขาวสารที่
ไดรับจะนํามาดําเนินกรรมวิธีขาวกรอง และใชเปนฐานขอมูลสําหรับดําเนินการในขั้นตอนตอไป การ
ปฏิบัติการจิตวิทยามีประสิทธิภาพหรือไม ขึ้นอยูกับความสามารถจัดหาขาวกรองอยางละเอียด ตอเนื่อง 
ทันเวลา และถูกตอง ในทุกระดับหนวย  ถาไมมีฐานขอมูลที่เหมาะสม ภารกิจการปฏิบัติการจิตวิทยาก็
อาจลมเหลว 
 ฝายอํานวยการและหนวยที่ดําเนินการปฏิบัติการจิตวิทยาจะตองใชระบบขาวกรองทุกชนิดที่มี
อยู ซ่ึงขาวสารที่ตองการในการวางแผนและดําเนินการปฏิบัติการจิตวิทยา ตองดํารงการติดตอและ
ประสานงานอยางใกลชิดกับสธ.๒ของหนวย  เพื่อใหแนใจวาไดรับขาวสารที่ทันสมัยที่สุด นอกจากนี้ก็
ตองหาขาวสารจากแหลงขาวอื่นที่อาจเปนประโยชนดวย 
  
๑๐.๔  การวิเคราะหเปาหมาย 
 การวิเคราะหเปาหมาย เปนการตรวจสอบอยางละเอียดและเปนระบบตอขาวสารและขาวกรอง
ที่มีอยู เพื่อกําหนดคุณคาของเปาหมายและลักษณะเงื่อนไข ช้ีใหเห็นจุดลอแหลมทางจิตวิทยาและสภาพ
การยอมรับได จัดทํารายการลําดับความสําคัญของเปาหมายทางจิตวิทยา  และใชขอมูลขาวสารที่มีอยู  
จัดทําแนวทางสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติการจิตวิทยา  การวิเคราะหเปาหมาย เปนพื้นฐานในการประมาณ
การทางจิตวิทยา การวางแผน การจัดทําคําสั่งและนโยบาย และยังใชเปนพื้นฐานในการเลือกหัวขอ 
สัญลักษณและสื่อในการปฏิบัติการจิตวิทยาอีกดวย 
 
๑๐.๕  การเลือกหัวขอและสัญลักษณการโฆษณาชวนเชื่อ 
 โดยอาศัยพื้นฐานจากความลอแหลมและสภาพการยอมรับไดของเปาหมายประกอบกับ
วัตถุประสงคทางจิตวิทยา นักปฏิบัติการจิตวิทยา จะเลือกหัวขอและสัญลักษณที่จะนํามาใชในการสื่อ
ขอความ หัวขออาจจะเปนเรื่องราวเปนประเด็นสําคัญหรือขอความเชิญชวนชักนํา เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคทางจิตวิทยา โดยชักนําเปาหมายใหปฏิบัติในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือยอมรับ
พฤติกรรมเฉพาะบางอยาง หัวขอโฆษณาจะเปนตัวเชื่อมระหวางความลอแหลมของเปาหมาย (ซ่ึงได
จากการขาวกรอง) กับกระบวนการทางพฤติกรรมที่นักปฏิบัติการจิตวิทยาดําเนินการชักนําใหเกิดขึ้น  
โดยมีขอพิจารณา ๓ ประการ คือ 
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 ๑) ภายในกลุม/ภายนอกกลุม เนนย้ําถึงความแตกตางกันภายในกลุมเปาหมาย หรือเทียบกับ
ภายนอกกลุม เชนในกรณีสงครามชิงเกาะฟอลคแลนด ฝายอังกฤษไดโฆษณาดวยหัวขอที่ช้ีใหเห็นวา 
นายทหารกับนายสิบพลทหารในกองทัพอารเจนตินามีสิทธิและความเปนอยูแตกตางกัน ช้ีใหเห็นวา
นายสิบและพลทหารอยูในกลุมเดียวกันแตนายทหารเปนบุคคลนอกกลุม 
 ๒) ไมมีทางหลีกเลี่ยงได  เนนย้ําความสําเร็จของฝายเราและประโคมความลมเหลวและพายแพ
ของฝายตรงขาม     เพื่อใหเปาหมายรูสึกทอแทที่จะสนับสนุนฝายตรงขาม เห็นถึงประโยชนและ
ความสําเร็จที่จะเขามาสนับสนุนโครงการโฆษณาชวนเชื่อและนโยบายของฝายเรา หัวขอนี้จะไดผลดี
ถาปรากฏชัดวา ฝายเราจะประสบชัยชนะอยางแนนอน 
 ๓) ความชอบธรรม ใชหลักกฎหมายประเพณีความเชื่อที่สืบเนื่องมาแตอดีตหรือการสนับสนุน
ของประชาชน เปนประเด็นสําคัญในการโนมนาวเปาหมายใหยอมรับโครงการและการปฏิบัติของฝาย
เราวาถูกตอง และตรงกับวัตถุประสงคของเปาหมาย 
 
 ๑๐.๕.๑ ขอพิจารณาในการกําหนดหัวขอการโฆษณาชวนเชื่อ   มีดังนี้ 
 ๑) การวิเคราะหเปาหมาย  ทําการวิเคราะหอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อใหมั่นใจวาหัวขอที่
เลือกแลวเหมาะสมกับความลอแหลมของเปาหมาย 
 ๒) นโยบาย  หัวขอจะตองสนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงคการปฏิบัติการจิตวิทยา
ระดับชาติและหนวยเหนือ 
 ๓) หวงเวลา  หัวขอที่จะหวังผลตอการปฏิบัติหรือสรางเหตุการณที่ตองการ จะตองกระจาย
ออกไปในหวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใชประโยชนจากความลอแหลมทุกประการของเปาหมาย 
                  ๔) ความสม่ําเสมอและความสอดคลอง  หัวขอที่ใชตองสอดคลองกันตลอดทั้งการรณรงค
การปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อปองกันมิใหมีหัวขอที่ขัดแยงกันทุกหนวยงานจะตองประสานกันอยาง
ใกลชิด ในการกระจายขอความทางการปฏิบัติการจิตวิทยา 
 ๕) ความเชื่อถือ  เปาหมายจะเชื่อหัวขอที่เกี่ยวของกับความตองการและความปรารถนา 
ของเปาหมายภายในกรอบของความเชื่อถือของเปาหมาย  และมาจากแหลงกําเนิดที่เชื่อถือได 
 ๖) ขอพิจารณาเพิ่มเติม ไดแก 
  * หัวขอควรเปนขอความงาย ๆ 
  * หัวขอตองมุงตรงไปยังความตองการที่แทจริง หรือที่เปาหมายจะรับรูและเขาใจได 
  * แตละหัวขอควรเปนเรื่องเดียวโดยชัดเจน 
  * หัวขอตองไมเปนการดูถูกเหยียดหยามเปาหมาย 
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 ๑๐.๕.๒  สัญลักษณมีสวนสงเสริมใหหัวขอปรากฎชัดเจนขึ้น 
 สัญลักษณอาจเปนสิ่งที่มองเห็น เชน เครื่องหมายหรือวัตถุ อาจเปนสิ่งที่ไดยิน เชน ศัพท
เฉพาะหรือเพลง อาจเปนการกระทํา กริยาทาทาง บุคลิกลักษณะ หรือคําพูด สัญลักษณเปนเครื่องมือใน
การถายทอดความคิด ดังนั้นสัญลักษณที่ดีนั้นจะตองจดจําไดงาย มีความหมายตอเปาหมาย ใชไดนาน 
และตรงกับความนิยมของเปาหมายในขณะนั้น ประเภทของหัวขอและสัญลักษณจะเปนตัวกําหนดสื่อ
ที่จะใชในการกระจายขอความโฆษณาไปสูเปาหมาย 
 
๑๐.๖ การเลือกสื่อ 
 ขอความโฆษณาชวนเชื่อจะตองถูกสงผานโดยสื่อที่แพรหลายในกลุมเปาหมาย  ซ่ึงสื่อแตละ
ประเภทมีความเหมาะสมตอเปาหมาย ดังนี้ 
 ๑๐.๖.๑ สื่อทางตา 
    เหมาะสําหรับใชสงขอความที่ยาวและซับซอน   ประสิทธิภาพขึ้นอยูกับลักษณะของ
เปาหมาย ภาพลอหรือการตูนเงียบ ภาพนิ่งหรือภาพโฆษณาตาง ๆ ที่ไมมีขอความ สามารถใชเปนสื่อไป
ยังเปาหมายที่ไมรูหนังสือไดดี สวนเปาหมายที่อานออกเขียนไดก็อาจใช ส่ิงพิมพตาง ๆ เชน ใบปลิว   
หนังสือพิมพ   แผนโฆษณา   หนังสือ  วารสาร  เอกสารบทความ นวนิยาย หรือเขียนลงไปบนวัตถุหรือ
ส่ิงของเครื่องประดับ 
 ๑๐.๖.๒  สื่อทางเสียง 
    เชน วิทยุ เครื่องขยายเสียง นับเปนสื่อที่เหมาะในการโฆษณาชวนเชื่อ การใชวิทยุสามารถ
เขาถึงทองถ่ินตาง ๆ ไดกวางขวาง และทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย โดยรวดเร็วและพรอมเพรียงกัน กลุมที่
ไมมีเครื่องรับวิทยุอาจแจกเครื่องรับวิทยุให หรือจัดตั้งศูนยกระจายเสียงขึ้นในชุมชน เครื่องขยายเสียง
เปนสื่อที่ใหผลตอบสนองไดเปนอยางดีในการสนับสนุนปฏิบัติทางยุทธวิธี ขอความบางเรื่องที่ไม
จําเปนตองใชขอมูลลึกซึ้งนัก สามารถพูดผานเครื่องขยายเสียงไปไดโดยทันทีเหมาะกับสถานการณที่
ตองการความรวดเร็ว 
  ๑๐.๖.๓  สื่อทางภาพพรอมเสียง  
     เปนสื่อผสม เชน โทรทัศน ภาพยนตร เทปบันทึกภาพ (วีดีโอเทป)  และการพบปะสนทนา 
สามารถนํามาใชไดอยางเหมาะสม ในการถายทอดขอความโฆษณาชวนเชื่อ เพราะกลุมเปาหมายมัก
จดจําและระลึกถึงไดงายกวาสื่อประเภทอื่น ส่ือประเภทนี้มีลักษณะนาสนใจยิ่งเนื่องจากสงผลตอการ
กําหนดรู ทั้งการไดยิน และการมองเห็นพรอม ๆ กัน 
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 * โทรทัศน รวมทั้ง วีดีโอ นับเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการชักนํา ดวยคุณสมบัติที่
รวดเร็วสามารถนําสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นจากที่หนึ่งไปสูผูชมในอีกที่หนึ่ง หรือหลาย ๆ ที่พรอมกันได ทําให
ผูชมรูสึกเหมือนกําลังรวมอยูในเหตุการณแมจะอยูหางไกล เปนสื่อที่เหมาะสมในสงครามจํากัด 
สงครามทั่วไป และสงครามพิเศษ ถาเปาหมายไมมีเครื่องรับโทรทัศน ก็อาจติดตั้งเครื่องรับสาธารณะ
ขึ้นในบริเวณชุมชนของพื้นที่เปาหมาย เชน โรงเรียน ตลาด เครื่องเลนและกลองถายวีดีโอสามารถ
บันทึกกิจกรรมทางจิตวิทยาของฝายเราแลวนําไปฉายให  กลุมเปาหมายดูในโอกาสที่เหมาะสมหรือ
ออกอากาศเปนสวนรวมก็ได  
 * ภาพยนตร เปนการผสมผสานขอดีของโทรทัศนและการพบปะสนทนาเขาดวยกัน โดย
อาศัยผลกระทบจากภาพและเสียงที่แพรไปสูเปาหมาย ผูชมทั้งเด็กและผูใหญ จํานวนไมนอย มัก
ยอมรับขาวสารที่ไดจากภาพยนตรวาเปนเรื่องจริงโดยไมมีขอสงสัยแตอยางใด 
 * การพบปะสนทนา มีทั้งการพบปะเปนสวนตัว พบปะแบบไมเปนทางการ ไปจนถึงการ
พบปะอยางเปนทางการกับเปาหมายจํานวนมาก  ความเชื่อถือในขอความที่ชักนํามีมากขึ้น ถาผูถายทอด
เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับจากเปาหมายนั้น ๆ 
     

    ๑๐.๖.๔ แนวทางสําหรับการพิจารณาเลือกสื่อ 
 
 

 ทัศนะ โสต โสต/ทัศนะ 
 

หัวขอพิจารณา 
ใบ 
ปลิว 

หนัง 
สือ 
พิมพ 

แผน
ภาพ 
โฆษ 
ณา 

วาร 
สาร 

อื่นๆ วิทยุ เครื่อง 
ขยาย 
เสียง 

การ 
พบปะ 
สน 
ทนา 

โทร 
ทัศน 

ภาพ 
ยนตร 

ภาพ 
นิ่ง 
ประ 
กอบ 
เสียง 

การ 
แสดง 
บัน 
เทิง 

๑) เปาหมายสามารถ 
รับสื่อนั้นไดหรือไม 

            

๒) สื่อนั้นเกี่ยวของ 
    อยางสําคัญกับ 
    เปาหมายหรือไม 

            

๓)สื่อนั้นมีใชในหนวย
ปฏิบัติการจิตวิทยา 
หรือไม 
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๔) สื่อนั้นสามารถสง 
    ไดเหมาะสมกับ 
    เวลาหรือไม 

            

๕) สถานการณอํานวย
ใหใชสื่อผสมได
หรือไม 

            

 
           ตารางนี้เปนเครื่องชวยในการเลือกสื่อที่เหมาะสม  และการเลือกใชส่ือผสมตอเปาหมายที่ถูกตอง
โดยการตอบคําถาม ๕ ขอ คือ 
 ๑) เปาหมายสามารถรับสื่อนั้นไดหรือไม  เปาหมายจะตองสามารถรับสื่อไดเปนอยางดี นัก
ปฏิบัติการจิตวิทยาจะตองทราบใหแนชัดวา ส่ือที่เลือกใชจะสามารถทะลุผานมาตรการปองกันหรือการ
รบกวนของฝายตรงขามไปยังเปาหมายได 
 ๒) ส่ือนั้นเกี่ยวของอยางสําคัญกับกลุมเปาหมายหรือไม  ปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของ
เปาหมายจะชี้ใหเห็นวา ส่ือใดเปนสื่อที่เปาหมายรับไดดีที่สุด เปาหมายที่ไมรูหนังสือตองเหมาะสมกับ
ส่ือทางเสียงไมใชส่ิงพิมพ หรืออาจใชภาพการตูนแทนขาวสารขอความได 
 ๓) ส่ือนั้นมีใชในหนวยปฏิบัติการจิตวิทยาหรือไม  ส่ือที่กําหนดขึ้นนั้นหนวยสามารถปฏิบัติ
ได หรือขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือได 
 ๔) ส่ือนั้นสามารถสงไดเหมาะสมกับเวลาหรือไม  ในสถานการณการรบที่ตองเคลื่อนที่อยาง
รวดเร็วอาจไมมีเวลาที่จะผลิตใบปลิว หรือใบปลิวที่เตรียมการลวงหนาอาจจะไมเหมาะสมกับ
สถานการณ ในกรณีนี้เห็นไดวาเครื่องขยายเสียงจะมีประสิทธิภาพดีกวา นอกจากนี้ตองตระหนักวาการ
ผลิตใบปลิวหรือเอกสารใชเวลามากกวาการออกอากาศทางวิทยุ หรือโทรทัศน 
 ๕) สถานการณอํานวยใหใชส่ือผสมไดหรือไม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายเรื่องราวที่
ตองการ และใหครอบคลุมเปาหมายอยางทั่วถึง ในบางครั้งตองใชส่ือหลายประเภทผสมกัน แตจะตอง
ไมมากจนทําใหเปาหมายเกิดความรําคาญหรือสับสน ถามากเกินไปก็อาจเกิดผลในทางลบได 
                        ๑๐.๖.๕ สรุปการเลือกสื่อ ตองอาศัยหลักเบื้องตนจากการวิเคราะหเปาหมาย การเลือก
ส่ือจะตองพิจารณาอยางละเอียด วางแผนอยางดี และการประสานงานอยางดี เงื่อนไขวิกฤตตาง ๆ ที่อาจ
มีอิทธิพลตอการรณรงคปฏิบัติการจิตวิทยาในทุกดานจะตองนํามาพิจารณา นอกจากปจจัย  METT-T   
แลวตองพิจารณาถึงมาตราการตอตานของฝายตรงขาม ตอการปฏิบัติการจิตวิทยาของฝายเราดวย เชน 
ฝายตรงขามอาจลงโทษประชาชนที่เปดเครื่องรับวิทยุฟงขอความจากฝายเรา หรือเก็บเอกสารของฝาย
เราไว หรืออาจใชระบบการรบกวนทางเทคโนโลยี ทําลายหรือรบกวนการสงขาวดวยเครื่องมือ
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โทรคมนาคมของฝายเรา นอกจากนี้การวางแผนโฆษณาชวนเชื่อจะตองเขาใจถึงขีดความสามารถและ
ขีดจํากัดของเครื่องมือที่มีอยู  เชน  การปลอยใบปลิวตองพิจารณาทิศทางลม        และการสงวิทยุ 
โทรทัศนตองพิจารณาสภาพพายุแมเหล็กไฟฟา การใชเครื่องบินกระจายขาวสารตองพิจารณาสภาพลม
ฟาอากาศ และทัศนวิสัย เปนตน 
 
๑๐.๗  การผลิตสื่อโฆษณาชวนเชื่อ 
 เปนกระบวนการที่ใชขอมูลทุกอยางเกี่ยวกับเปาหมายการปฏิบัติการจิตวิทยา ใชความรูและ
วัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อนํามาผลิตเปนคําพูด สัญลักษณ ภาพ เสียง เอกสาร บทความ และการปฏิบัติ 
กระบวนการนี้แบงออกเปน ๒ ขั้นตอน 
 ขั้นตอนแรก  เปนการวิเคราะหเปาหมาย และการเลือกสื่อที่เหมาะสม นักปฏิบัติการจิตวิทยา 
ตองสามารถตอบคําถาม ๖ ขอ ดังนี้ 
 ๑) เปาหมายคือใคร 
 ๒) เราตองการพูดอะไรกับเปาหมาย 
 ๓) เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุดจะพูดเมื่อใด 
 ๔) เปาหมายอยูที่ไหน 
 ๕) จะพูดไปทําไม 
 ๖) จะพูดอยางไร 
 ข้ันตอนที่สอง  เปนการสรางความคิดรวบยอดเกิดขึ้นเมื่อไดตอบคําถามทั้ง ๖ ขอแลว ความคิด
รวบยอดนี้จะเปนตัวพิจารณาการวิเคราะหเปาหมายและการเลือกสื่อ เพื่อนํามาจัดทําแผนการดําเนินงาน 
จากนั้นก็นําไปพัฒนาเปนสื่อโฆษณาชวนเชื่อ เชน การวางแผนและพัฒนาการพบปะสนทนา, การจัดทํา
บทวิทยุโทรทัศน, สุนทรพจน, เอกสาร, การปลอยขาวลือ, การใชเทปบันทึกเสียง, การใชใบปลิว, 
เอกสารแจกจาย, แผนภาพโฆษณา และวัสดุอ่ืน ๆ หลังจากนั้นจะกําหนดรายละเอียด ซ่ึงประกอบดวย 
 ๑) การจัดเตรียม เครื่องขยายเสียง วิทยุ วีดีโอเทป โดยใชภาษาที่เหมาะสม 
 ๒) จัดพิมพ และเตรียมส่ิงพิมพตาง ๆ ใหพรอมแจกจาย 
 ๓) ดําเนินการใหพรอมที่จะออกอากาศทางวิทยุ และโทรทัศน 
 ๔) ผลิตและกํากับการออกอากาศ 
 ๕) ดําเนินการจัดตั้งศูนยวิทยุกลางและจัดชุดวิทยุไปประจํายังสถานีเครือขายตาง ๆ 
 ๖) ถายทอดการกระจายเสียงจากศูนยกลาง ประสานกับเครือขายวิทยุโทรทัศนสําหรับการ
โฆษณาชวนเชื่อ 
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 ๗) เตรียมจัดทําอุปกรณในการสงใบปลิว เชน ใบปลิวบรรจุในกระสุนปนใหญ 
 
๑๐.๘  การทดสอบกอนดําเนินการ  
 เมื่อไดผลิตขอความโฆษณาชวนเชื่อขึ้นแลว นักปฏิบัติการจิตวิทยาตองทําการทดสอบกอน  
ความทาทายของการพัฒนาการโฆษณาชวนเชื่อ ก็คือการทํานายหรือประมาณการถึงผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับเปาหมาย โดยทั่วไปแลวมีอยูหลายวิธีในการประเมินผลกระทบดังกลาว   และตองระลึกไววา 
ผลการทดสอบที่ไดเปนเพียงการประมาณการแบบหนึ่งเทานั้น การประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติการ
จิตวิทยาจะไดรับบทเรียนที่ไดจากการประเมินผลนี้ 
 วิธีที่งายและนิยมใชมากที่สุด คือ อาศัยความคิดเห็นของผูชํานาญการ ผูชํานาญการ คือ ผูที่มี
ความรูเกี่ยวกับเปาหมายเปนอยางดี รูจักประชาชน และวัฒนธรรม ถาเปนคนที่มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่
เปาหมาย หรือเพิ่งยายออกมาก็ยิ่งดี 
 ผูชํานาญการเหลานี้อาจเปนเจาหนาที่ของหนวยปฏิบัติการจิตวิทยา หรือจากหนวยรับการ
สนับสนุน ในการทดสอบก็ใหผูชํานาญการอานและฟงขอความโฆษณาชวนเชื่อที่จะใชกับเปาหมาย
แลวแสดงใหความเห็นถึงผลที่จะเกิดขึ้นโดยตอบคําถามเหลานี้ เชน เร่ืองนี้เปนเรื่องนาสนใจหรือไม 
เร่ืองนี้จะทําใหเกิดปฏิกริยาอยางไร เร่ืองนี้จะไดรับการยอมรับหรือเชื่อถือหรือไม เร่ืองนี้จะเปลี่ยน     
ทัศนคติหรือชักนําใหผูปฏิบัติตามที่ตองการหรือไม และจะปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพดีขึ้นไดอยางไร 
 ความเห็นของผูชํานาญการ จะเปนประโยชนในการปรับปรุงขอความโฆษณาชวนเชื่อ หรือใช
ในการตัดสินใจวาจะดําเนินการกระจายขอความนั้นออกไปหรือไม รายงานของผูชํานาญการนี้
นาเชื่อถือเปนอยางยิ่ง ถาผูชํานาญการมีความเกี่ยวของใกลชิดกับเปาหมายโดยมีวิธีการทดสอบ ดังนี้ 
 ๑๐.๘.๑ การสุมตัวอยาง  วิธีนี้ทําการสุมตัวอยางจากเปาหมาย โดยใชแบบสอบถาม หรือการ
สัมภาษณ นักปฏิบัติการจิตวิทยาจะตองวิเคราะหขอมูลที่ไดรับ แลวสรุปเปนความคิดเห็นของกลุม
ประชากรเปาหมายทั้งหมด วิธีการนี้บุคลากรที่ไปรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลตองไดรับการ
ฝกมาเปนอยางดี และจะตองเขาถึงกลุมเปาหมาย การสัมภาษณอาจทําดวยแบบฟอรม หรือการซักถามที่
เตรียมการไวกอนแลวซ่ึงเปลี่ยนแปลงไมได และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการซึ่งผูสัมภาษณ
สามารถเปลี่ยนคําพูดหรือลําดับขอความเพื่อใหไดขาวสารที่ดีที่สุดได 
 ๑๐.๘.๒ คณะผูแทน  เมื่อไมสามารถเขาถึงเปาหมายได ก็อาจเลือกคณะผูแทนหรือตัวแทนมา
ทดสอบ เชน เชลยศึก พลเรือนที่หลบหนี ผูอพยพ ผูล้ีภัย ผูกลับใจ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของใกลชิดกับ
เปาหมาย การทดสอบในลักษณะนี้ไดผลดีกวาแบบอื่น เพราะทําใหทราบวาควรเนนในเรื่องใดควรงด
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ในเรื่องใด องคประกอบหรือรูปแบบของคณะผูแทนนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดอาจใชตั้งแต ๔-๕ คนสําหรับ
แนวทางในการกําหนดจํานวนผูทดสอบมี ๒ วิธีการคือ 
 ๑๐.๘.๒.๑ การพบปะเปนกลุมประมาณ ๕-๑๕ คน เพื่อสังเกตศึกษาและแลกเปลี่ยน
แนวความคิดเกี่ยวกับขอความโฆษณาชวนเชื่อ ผูทําการทดสอบจะตองเปนผูควบคุมการถกแถลงให
เปนไปตามแนวทางที่ตองการและไมออกนอกประเด็น กลุมสัมมนาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดได
อยางเสรี เพราะอยูในกลุมบุคคลที่เปนพวกเดียวกัน ทําใหไดแนวความคิดกวางขวางในเวลาอันรวดเร็ว 
แตบางครั้งอาจมีการยอมตามมติของเสียงสวนใหญ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง  
 ๑๐.๘.๒.๒ การสัมภาษณเปนรายบุคคล ผูถูกสัมภาษณมีโอกาสศึกษาพิจารณาขอความ
โฆษณาชวนเชื่อไดอยางรอบคอบ ผูสัมภาษณจะถามตรงประเด็นสําคัญที่ตองการ ผูสัมภาษณตอง
ช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของการตอบคําถามตามเปนจริง ผูถูกสัมภาษณเปนคนในทองถ่ินหรือเชลยศึก 
คําตอบที่ไดจะหมดคุณคาทันที  ถาผูตอบไดตอบคําถามตามที่คิดวา ผูถามตองการคําตอบเชนนั้น 
 
๑๐.๙  การอนุมัติขั้นสุดทาย 
 ผูบังคับหนวยระดับสูงจะอนุมัติแนวความคิดรวบยอดของการปฏิบัติการจิตวิทยา ที่จะนําไป
ขยายผลเปนแผนการรณรงคปฏิบัติการจิตวิทยา การอนุมัตินี้จะสงผานไปที่ สธ.๓ จนถึงหนวยปฏิบัติ 
สําหรับการรณรงคปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อสนับสนุนทางยุทธวิธีนั้น สธ.๓ ของหนวยก็จะดําเนินการเมื่อ
ไดรับอนุมัติจากผูบังคับหนวยของตน 
  
๑๐.๑๐  การกระจายสื่อโฆษณาชวนเชื่อ 
 ขอความโฆษณาชวนเชื่อที่ทําขึ้นสามารถกระจายไดดวยส่ือตาง ๆ เชน วิทยุ  เครื่องขยายเสียง 
โทรทัศน เอกสาร ส่ิงพิมพ หรือการพบปะสนทนา การสงใบปลิวอาจใชเครื่องบิน หรืออุปกรณอ่ืนชวย
สนับสนุน รวมทั้งตองวางแผนกําหนดมาตรการควบคุม การแจกจาย การกําหนดพื้นที่และขนาดของ
พื้นที่เปาหมาย เวลาในการสง ความถี่ในการสง และการผสมผสานสื่อ เพื่อใหการรณรงคปฏิบัติการ
จิตวิทยาเปนไปอยางไดผล 
 
๑๐.๑๑  การประเมินผลภายหลังการปฏิบัต ิ
 ความสําเร็จของการรณรงคดานการปฏิบัติการจิตวิทยา       สามารถทดสอบไดดวยการทําการ
ประมาณคาพฤติกรรมของเปาหมายจากขอมูลขาวกรองที่มีอยู วาเกี่ยวของกับวัตถุประสงคทางจิตวิทยา
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เพียงใด ขอมูลสะทอนกลับที่จะชี้ถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติการจิตวิทยาแบงออกเปน ๒ ประเภท 
คือ ตัวช้ีโดยตรง และตัวช้ีโดยออม 
 ๑๐.๑๑.๑  ตัวชี้ทางตรง  พฤติกรรม หรือรูปแบบของทัศนคติของเปาหมาย  เปนสิ่งบอกเหตุที่
เชื่อถือไดมากที่สุด ตัวช้ีโดยตรงประกอบดวยกิจกรรมตอไปนี้ 
 * ปฏิกริยาตอบสนอง คือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่ถือไดวา เกิดจากอิทธิพลของ
ขอความโฆษณาชวนเชื่อ เชน ทหารฝายขาศึกเขามามอบตัวหลังจากที่ฝายเราสงขอความโฆษณาชวน
เชื่อออกไป แตโดยปกติแลวปฏิกริยาตอบสนองจะไมเกิดขึ้นเพราะอิทธิพลของขอความโฆษณาชวน
เชื่อแตเพียงอยางเดียว ขอความที่นาสนใจเปนเพียงตัวเรงใหเกิดพฤติกรรมตอบสนอง แตยากที่จะวัด
ออกมาใหเดนชัด  ทัศนคติที่เปล่ียนแปลงสามารถวัดไดหลังจากการกระจายขอความโฆษณาชวนเชื่อ
ไปแลวเทานั้น ขอมูลที่ไดเหลานี้จัดเปน ขอมูลพื้นฐาน สําหรับปรับปรุงการปฏิบัติตอไป 
 * การรายงานของผูรวมกิจกรรม เชน การรายงานโดยคนในกลุมเปาหมายถึงผลของการ
โฆษณาชวนเชื่อ ขอมูลนี้จะมีความรูสึกสวนตัวปะปนอยูมาก ผูรายงานอาจสอดแทรกความเชื่อ ทัศนคติ 
ความรูสึก ศักดิ์ศรี หรือความตองการของตนเอง  ทั้งโดยเจตนาหรือไมเจตนาก็ได เพราะวาบุคลิกภาพ
ของแตละบุคคลยอมแตกตางกัน การที่จะไดรายงานที่ตรงประเด็นตามความตองการจึงเปนเรื่องยาก 
โดยเฉพาะถาผูรวมกิจกรรมรายงานถึงปฏิกริยาตอบสนองของบุคคลอื่น 
 * ขอคิดเห็นของผูสังเกตการณ รวบรวมจากบุคคลนอกกลุมเปาหมาย แตเปนผูที่ติดตาม
หรือใหความสนใจตอกลุมเปาหมาย อาจเปนบุคคลในประเทศที่สามก็ได ความถูกตองของการรายงาน 
ขึ้นอยูกับความชํานาญของผูรายงานและลักษณะของหลักฐานที่มีอยู เชน จดหมายบันทึก เอกสาร
ราชการ เอกสารวิจัย การรายงานจากผูสังเกตุการณเหลานี้จะตองประเมินคาดวยความระมัดระวัง และ
ตัดอคติออกไป 
 ๑๐.๑๑.๒  ตัวชี้ทางออม  เปนการประเมินคาเหตุการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่เปาหมาย ซ่ึงอาจเปน
ผลจากกิจกรรมทางจิตวิทยาของฝายเรา แตไมสามารถยืนยันไดวาเกิดขึ้นเพราะการโฆษณาชวนเชื่อของ
ฝายเรา ปจจัยภายนอกและตัวแปรอิสระตาง ๆ  ซ่ึงอาจมีอิทธิพลตอเหตุการณที่เกิดขึ้นจะตองนํามา
พิจารณาและประเมินคากอนที่จะสรุปตัวช้ีทางออมพัฒนาขึ้นจากเหตุการณตอไปนี้ 
 * กิจกรรมที่แสดงออกของเปาหมาย เพื่อยืนยันวาเปาหมายการปฏิบัติการจิตวิทยาของ
ฝายเรา เชน การพยายามปองกันมิใหขอความโฆษณาชวนเชื่อไปถึงกลุมเปาหมาย ดวยการหามแจกจาย
เอกสารสิ่งพิมพ เขายึด และควบคุมสถานีวิทยุ โทรทัศน ปดหนังสือพิมพ หามการชุมนุม และสงคลื่น
รบกวนการสงวิทยุของฝายเราหรือดวยเทคนิคอื่น ๆ  
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 * สภาวะทางจิตวิทยาของกลุมเปาหมาย  รัฐบาลฝายตรงขามหรือกลุมพลังอื่น ๆ อาจทํา
ใหเกิดปฏิกริยาภายในกลุมเปาหมาย    เพื่อใหหลีกเลี่ยงไมยอมรับการโฆษณาชวนเชื่อของฝายเราที่
สงออกไป รวมทั้งความพยายามที่จะทําใหเปาหมายขาดความเชื่อถือในขอความโฆษณาชวนเชื่อของ
ฝายเรา หรือไมเชื่อถือในแหลงขาวหรือมีการกําหนดบทลงโทษรุนแรงแกผูมีผลผลิตทางการโฆษณา
ชวนเชื่อของฝายเรา หรือรับฟง รับชม การกระจายขอความโฆษณาชวนเชื่อของฝายเรา 
          * กิจกรรมในพื้นที่เปาหมาย  ซ่ึงปรากฎชัดวาเกี่ยวของกับเรื่องราวที่ครอบคลุมอยูใน
ผลผลิตทางการโฆษณาชวนเชื่อของฝายเรา กิจกรรมเหลานี้จะเกิดขึ้นเมื่อเปาหมายตกลงใจดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงอาจไมใชส่ิงที่ฝายเราตองการใหทําก็ได อยางไรก็ตามโดยปกติแลวกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจะเปนประโยชนตอการรณรงคปฏิบัติการจิตวิทยาของฝายเรา 
 
๑๑.  การตอตานการโฆษณาชวนเชื่อ  (Counter Propaganda) 
 การตอตานการโฆษณาชวนเชื่อ คือ การโฆษณาชวนเชื่อท่ีมุงกระทําเพื่อลบลางการโฆษณา
ชวนเชื่อของฝายตรงขาม 
 การใชการตอตานการโฆษณาชวนเชื่อมีขอพึงระลึกวาใชหรือไมใชก็ได ดูวาหากใชแลวจะ
เกิดผลอยางไรตอเปาหมายและการใชนั้นมีสวนชวยในการรณรงคดานการปฏิบัติการจิตวิทยาประสบ
ความสําเร็จหรือไม ทั้งนี้โดยอาศัยขาวกรองการปฏิบัติการจิตวิทยา และการวิเคราะหการโฆษณาชวน
เชื่อเปนเครื่องชวยตัดสินใจวาจะใชการตอตานการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม ควรใชตอเมื่อไดพิจารณาถึง
ผลที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการโฆษณาชวนเชื่อของฝายตรงขาม และโอกาสที่การตอตานการ
โฆษณาชวนเชื่อของฝายเราจะประสบความสําเร็จดวย การตอตานการโฆษณาชวนเชื่อ ควรใชเพื่อ
สงเสริมใหการรณรงคดานการปฏิบัติการจิตวิทยาประสบความสําเร็จอยางเห็นไดชัด บางครั้งการนิ่ง
เฉยอาจจะเปนทางออกที่เหมาะสมที่สุด ถาพิจารณาเห็นวาการตอตานการโฆษณาชวนเชื่อของฝายเรา
อาจเพิ่มน้ําหนัก ความนาเชื่อถือในการโฆษณาชวนเชื่อของฝายตรงขามได 
 ๑๑.๑ มาตรการตอตานการโฆษณาชวนเชื่อ 
     การตอตานการโฆษณาชวนเชื่อ  มาตรการเฉพาะที่ใชในการตอตานหรือตอบโตการ
โฆษณาชวนเชื่อจากฝายตรงขาม ขึ้นอยูกับสภาพเงื่อนไขและดรรชนีหลาย ๆ อยาง ผูวิเคราะหสามารถ
แสวงหาขอมูลเกี่ยวกับดรรชนีนี้จากการวิเคราะหการโฆษณาชวนเชื่อ สําหรับการตอตานการโฆษณา
ชวนเชื่อนั้นประกอบดวย ๓ มาตรการ คือ มาตรการปองกัน  มาตรการตอบโต   และมาตราการควบคุม
ขาวลือ 
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    ๑๑.๑.๑ มาตรการปองกัน  มาตรการปองกัน เปนมาตราการที่ทหารและพลเรือนไดรับทราบ
ลักษณะการปฏิบัติในการโฆษณาชวนเชื่อของฝายตรงขาม โดยทั่วไปผูวิเคราะหจะเปนผูทําการพัฒนา
โครงงานในการแจงขอมูลเหลานี้แกฝายทหารและพลเรือนอยูตลอดเวลา ซ่ึงจะทําใหทหารและพลเรือน
ไดเขาใจความลอแหลมของตนที่ฝายตรงขามจะนําไปใชประโยชนในการโฆษณาชวนเชื่อ การ
ดําเนินงานนี้ถือวาเปนสวนหนึ่งของโครงงานในการแจงขอมูล ดําเนินการโดยการใชส่ือตาง ๆ ไมวาจะ
เปนนิตยสาร บทความที่มีหัวขอโฆษณาตอตานการโฆษณาชวนเชื่อของฝายตรงขามหรือจัดการฝกการ
บรรยายชี้แจงใหกําลังพลไดทราบ สวนพลเรือนจะใชส่ือซ่ึงไดรับการออกแบบใหสามารถแจง
รายละเอียดการโฆษณาชวนเชื่อของฝายตรงขาม และมีการกําหนดหัวขอการตอตานการโฆษณาชวน
เชื่อไวดวย 
        ๑๑.๑.๒ มาตรการตอตาน   หนวยปฏิบัติการจิตวิทยาอาจทําการตอตานการโฆษณาชวน
เชื่อฝายตรงขามไดหลายวิธี ส่ิงที่สําคัญที่สุดก็คือการทําใหกําลังทหารฝายเดียวกันเขาใจวัตถุประสงค
ทางการเมืองที่ชัดเจน โดยทั่วไปมาตรการเฉพาะที่จะนํามาใชในการตอตานขึ้นอยูกับความเขมขนและ
ประสิทธิภาพการโฆษณาชวนเชื่อของฝายตรงขาม 
 ระดับความเขมขนของการโฆษณาชวนเชื่อของฝายตรงขามมักแสดงใหเห็นไดงาย ในระหวาง
การปฏิบัติการทางทหารยามสงครามหรือการสูรบในชวงเวลานั้น ๆ ขีดความสามารถในการเขาถึงหรือ
การใชส่ือจะจํากัดขีดความสามารถในการตอตานการโฆษณาชวนเชื่อ นักปฏิบัติการจิตวิทยาควรระลึก
เสมอวา นอกจากขีดจํากัดในเรื่องภารกิจแลว  ความยากงายในการใชแหลงทรัพยากรก็จะมีผลกระทบ
ตอการตัดสินใจที่จะใชวิธีการตอตานการโฆษณาชวนเชื่อเชนเดียวกัน 
         ๑๑.๑.๓  มาตราการควบคุมขาวลือ นักปฏิบัติการจิตวิทยาสามารถตอตานหรือทําลายขาว
ลือไดดวยการใหการศึกษา ช้ีแจงประชาชนใหทราบวา ขาวลือเปนสิ่งที่รับไมได นารังเกียจ เชื่อถือ
ไมไดและฝายตรงขามเปนผูสรางขึ้น ขาวลืออาจจะนําไปใชในการตอตาน โดยการชี้แจงความจริงให
สาธารณะชนที่กําลังใหความสนใจขาวลือขณะนั้น  
          ๑๑.๑.๔  ขอพิจารณาการวางแผนการตอตานโฆษณาชวนเชื่อ 
      การวางแผนการตอตาน นักวิเคราะหตองศึกษาขอพิจารณาในการวางแผนกอนที่จะ
ดําเนินงานตามโครงงานการตอตานขอพิจารณามีดังตอไปนี้  
                                   ๑๑.๑.๔.๑  ผลกระทบที่สําคัญตอการโฆษณาชวนเชื่อของฝายตรงขามในปจจุบัน 
                                   ๑๑.๑.๔.๒ จุดลอแหลมของเปาหมาย, ความสามารถในการยอมรับ และ
วัตถุประสงคในการตอตานที่ถูกเปดเผยในระหวางการวิเคราะหเปาหมาย 
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                  ๑๑.๑.๔.๓ ปจจัยเวลาเพียงพอหรือไม, ความยากงายของแหลงทรัพยากรที่จะสนธิ
กับโครงงานการตอตานที่มีประสิทธิภาพและทันเวลา 
              ๑๑.๑.๔.๔ โครงงานการตอตานการโฆษณาชวนเชื่อสามารถสนับสนุน หรือ
ขัดขวางโครงงานการปฏิบัติการจิตวิทยาที่กําลังดําเนินการอยูหรือไม   
               ๑๑.๑.๔.๕ โครงงานการตอตานการโฆษณาชวนเชื่อจะนํามาซึ่งการเปดเผยขอมูล
อันไมพึงประสงคที่จะเปนประโยชนตอโครงการโฆษณาชวนเชื่อของฝายตรงขามหรือไม  

                ๑๑.๑.๔.๖ เทคนิคที่พึงประสงคที่สุดสําหรับนําไปใชในสถานการณเฉพาะ  
                                    ๑๑.๑.๔.๗ โครงงานตอตานการโฆษณาชวนเชื่อ ไดถูกนําเสนอตอเปาหมาย
รวดเร็วเพียงพอที่จะปองกันเปาหมายมิใหตกอยูในอิทธิพลการโฆษณาชวนเชื่อของฝายตรงขามได
หรือไม 
          ๑๑.๑.๔.๘โครงงานตอตานการโฆษณาชวนเชื่อ  มีความเปนไปไดที่จะประสพ
ผลสําเร็จมากนอยเพียงใด   
         ๑๑.๒ เทคนิคการตอตานการโฆษณาชวนเชื่อ  นักปฏิบัติการจิตวิทยาควรใชเทคนิคตอตานการ
โฆษณาชวนเชื่อหลังจากวินิจฉัยปจจัยทั้งหลายแลว เทคนิคเหลานี้แบงออกเปน 
   ๑๑.๒.๑ การชิงโฆษณากอน   (Forestalling)   การชิงโฆษณากอนคือกระบวนการตอบโตหรือ
ฉวยโอกาสจากเรื่องราวซ่ึงฝายตรงขามอาจจะนําไปขยายผลเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อได โดยฝายเราชิง
ใชเสียกอนที่ฝายตรงขามจะไดใช การใชวิธีนี้ใหไดผลนักปฏิบัติการจิตวิทยาตองรูวานักปฏิบัติการ
จิตวิทยาฝายตรงขาม  จะทําอยางไรเมื่อมีสถานการณที่จะขยายผลเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อได 
นอกจากนั้นตองมั่นใจวาการตอบโตนั้นทันเวลา และตองใหถึงเปาหมายเสียแตเนิ่น ๆ กอนที่ฝายตรง
ขามจะเอาไปขยายผลได ตัวอยางสถานการณที่ควรชวงชิงการโฆษณามีดังนี้ 
 ๑) เมื่อมีกรณีการขัดแยงกันในเรื่อง ศาสนา การเมือง เชื้อชาติ 
 ๒) เมื่อฝายตรงขามเปดเผยจุดออน 
 ๓) การขมขวัญหรือทําใหหวาดกลัวเพราะการขมขวัญนั้นแมวาฝายตรงขามอาจจะเสีย 
ขวัญเพียง ๒๐% แตก็ยังดีกวาไมเสียขวัญ 
 ๔) การใชกลลวง 
 ๕) การสรางใหเกิดความแตกแยกและแบงเปนพวก ๆ แตเนิ่น 
 ๑๑.๒.๒  การปฏิเสธโดยตรง   (Direct    Refusalation) ไดแก  การตอบปฏิเสธ หรือตอบโตการ 
โฆษณาชวนเชื่อของฝายตรงขามเปนขอ ๆ ไป ซ่ึงตองพึงระวังในการตอบโตขอกลาวหาของฝายตรง
ขามอยางรอบคอบ เพื่อมิใหการตอบโตของฝายเราไปชวยเสริมน้ําหนักขอกลาวหาของฝายตรงขามอีก

สวนวิชาสงครามพิเศษ  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง 

 



 ๘๕

ตอหนึ่ง ขอเสียที่อาจจะมีในการปฏิเสธโดยตรงก็คือ การกลาวซํ้าถึงขอกลาวหาของฝายตรงขามอาจจะ
เพิ่มน้ําหนักและความเชื่อถือของขอกลาวหานั้นได การจะตอบโตดวยวิธีนี้ใหไดผล จะตองมีขาวสาร
เกี่ยวกับเรื่องราวนั้น ๆ อยางสมบูรณ ทั้งนี้เพื่อที่จะแสดงใหเห็นอยางเดนชัดวา ขอกลาวหาของฝายตรง
ขามผิดพลาด การปฏิเสธจะตองเปนสิ่งที่นาเชื่อถือตอเปาหมายและแจกจายใหทั่วถึงอยางรวดเร็วที่สุด
เทาที่จะทําได การกระทําเชนนี้มีความจําเปนมาก ทั้งนี้เพื่อใหเปาหมายไดรับขาวสารที่ถูกตองตรงกับ
ความเปนจริงเสียกอนที่จะยอมรับวา ขาวสารจากการโฆษณาชวนเชื่อของฝายตรงขามเปนความจริง 
 ๑๑.๒.๓  วิธีการนิ่งเฉย  ในกรณีที่หัวขอโฆษณาของฝายตรงขามไมสามารถขยายผลใหบรรลุ 
ความสําเร็จได หรือถาเรื่องนั้น ๆ ไมมีสาระสําคัญที่จะตองทําการตอบโต การนิ่งเฉยอาจจะเปนวิธีการที่
ดีที่สุด แตการนิ่งเฉยจะตองประเมินวาการนิ่งเฉยนั้นจะมีผลตอเปาหมายอยางไรบาง เพราะบอยครั้งที่
การนิ่งเฉยถูกตีความวายอมรับ 
 ๑๑.๒.๔ การปฏิเสธทางออม  เทคนิคนี้จะเกี่ยวกับการแนะนําหัวขอโฆษณาชุดใหมที่มี
จุดมุงหมายเพื่อปฏิเสธการโฆษณาชวนเชื่อโดยทางออม วิธีการปฏิเสธโดยทางออมประกอบดวยการ
สรางความเชื่อมโยง (Implication) และการสอดแทรก (Insinuation) การปฏิบัติโดยทางออมเปนการทา
ทายตอความเชื่อถือการโฆษณาชวนเชื่อฝายตรงขาม ประโยชนของการใชเทคนิคนี้คือ การจํากัดการ
ขยายตัวของการโฆษณาชวนเชื่อของฝายตรงขาม ตัวอยางหนึ่งไดแก การลดเครดิตความนาเชื่อถือของ
บุคคลสําคัญ 
 ๑๑.๒.๕  การเบี่ยงเบน  (Diversion) วิธีการนี้นักปฏิบัติการจิตวิทยาจะใชความพยายามที่จะบด
บังเนื้อหาสาระในขาวสารการโฆษณาชวนเชื่อของฝายตรงขาม โดยการนําเสนอหัวขอโฆษณาใหมที่
สามารถดึงดูดความสนใจหรือสรางความกังวลขึ้นในหมูเปาหมายที่ฝายตรงขามตองการ 
 ๑๑.๒.๖  มาตรการจํากัด  (Restrictive  Measures)  วิธีการนี้จะใชเปนมาตรการในการปฏิเสธ
หรือปองกันมิใหเปาหมายไดสัมผัสหรือเขาถึงการโฆษณาชวนเชื่อ  วิธีการปฏิบัติอาจรวมถึงการ
เรียกรองความสนใจตอการโฆษณาชวนเชื่อ และการกระตุนเตือนเพื่อใหเปาหมายยอมรับ, อาน, ฟง, 
รายละเอียดโดยวิธีปดลับ จากอดีตมาตรการจํากัดจะสามารถดําเนินการใหเกิดผลไดอยางสมบูรณ หาก
สามารถแยกโดยอิสระ วิธีการนี้สวนใหญจะนํามาใชอยางกวางขวางก็ตอเมื่อรัฐบาลมีอํานาจเบ็ดเสร็จ
ในการควบคุมการไหลบาของขาวและขอมูลสูประชาชน แตอยางไรก็ตามวิธีการนี้จะทําใหเปาหมาย
เกิดความสนใจการโฆษณาชวนเชื่อของฝายตรงขาม และอาจทําใหเปาหมายพยายามรับขาวสาร
การโฆษณาชวนเชื่อนั้น ๆ ได ดวยเหตุนี้จึงมักไมนิยมใชวิธีการนี้ เพราะขัดกับหลักการในการ
ปฏิบัติการจิตวิทยา ซึ่งมุงประสงคท่ีจะไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากเปาหมาย 
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 ๑๑.๒.๗  การลวงเลียน (Covert and Deception Operation) วิธีการนี้ใชการปฏิบัติโดยการลด
ความเชื่อถือและผลสะทอน มาตรการลวงเลียนนี้จะมีแนวทางใกลเคียงกับการโฆษณาชวนเชื่อสีดําการ
ปกปด, และการลวง เนื่องจากวิธีดําเนินการสามารถทําใหผูใชขาดความเชื่อถือ วิธีการนี้อาจถูกนําไปใช
ขยายผลหลายๆครั้ง โดยการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดของสื่อโฆษณาชวนเชื่อ เชน การ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในใบปลิว หรือบทความในวิทยุ เปนตน 
 ๑๑.๒.๘ การลดความสําคัญ (Minimization)  การปฏิบัติเปนการยอมรับการโฆษณาของฝาย
ตรงขามแตจะไมใหความสําคัญ หรือเนนตอเนื้อหาสาระที่ฝายตรงขามดําเนินการ วิธีการนี้นัก
ปฏิบัติการจิตวิทยาจะนําไปใชในสถานการณที่ไมตองการปฏิเสธเนื้อหาที่ฝายตรงขามไดทําการ
โฆษณาชวนเชื่อตอฝายเรา, ไมตองการลดความเชื่อถือหรือนิ่งเงียบ หรือในสถานการณที่ตองการดํารง
ความเชื่อถือไว การใชวิธีลดความสําคัญนักปฏิบัติการจิตวิทยา จะตองตระหนักถึงการยอมรับการ
โฆษณาชวนเชื่อของฝายตรงขาม มาตรการนี้สามารถนําไปประยุกตใชได  ๓ ทาง คือ 
  ๑๑.๒.๘.๑ นําไปใชในการกลาวเนนแนวความคิดในเนื้อหาการโฆษณาชวนเชื่อ เพื่อทําให
เกิดการยอมรับขึ้นในกลุมเปาหมาย 
  ๑๑.๒.๘.๒ สามารถนําไปสอดแทรกในเรื่องที่ไมสามารถนําออกมาเผยแพรในขณะนั้นได
โดยการเสนอแนะในลักษณะที่ใชความจริงทั้งหมด ซ่ึงจะเปนการพิสูจนเองวาการโฆษณาชวนเชื่อที่คง
ทําอยูนั้นเปนเท็จ หรืออยางนอยที่สุดไมมีความถูกตอง 
     ๑๑.๒.๘.๓ นําไปใชในการชี้แจงเพื่อดึงความสนใจตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ในอันที่จะดํารงไว
ซ่ึงความเชื่อถือในประเด็นสําคัญแลวละทิ้งไปในเวลาตอมา 

๑๑.๒.๙ การสรางขาวลือ  เพื่อทําใหเกิดความยุงยากสับสนอลหมานขึ้นจนกอใหเกิดความลังเล
ใจในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ การสรางขาวลือที่ไดผลมักออกมาในรูปของขาวลือที่
เกี่ยวกับ 
 ๑) การตายหรือมรณกรรมของประมุขของรัฐ นายกรัฐมนตรี บุคคลสําคัญ  ผูนําทัพ 
 ๒) การเกิดการปฏิวัติ หรือรัฐประหารในวันที่กําหนด 
 ๓) การเกิดสงครามใหญ 
 
๑๒.   ขอคิดและตัวอยางการโฆษณาชวนเชื่อ 
 ๑๒.๑  การโฆษณาชวนเชื่อของอังกฤษ  
  เมื่อกรุงลอนดอนถูกโจมตีทางอากาศ โดยฝูงบินทิ้งระเบิดเยอรมัน เชอรชิลไดกลาว
ปราศรัยปลุกกําลังใจของคนอังกฤษวา "ถึงแมกรุงลอนดอนจะเปนเถาถาน อังกฤษก็ไมยอมเปนทาส
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ของนาซ"ี และ "อังกฤษยอมลมละลายตัวเอง เพื่อตอตานเผด็จการฮิตเลอร" คํากลาวนี้มีผลในเชิง
จิตวิทยาการโฆษณาชวนเชื่ออยางสูง        เพราะ เชอรชิล กลาวถึง "นาซี" และ "เผด็จการฮิตเลอร" โดย
มิไดกลาวถึง "คนหรือประเทศเยอรมัน" ดังนั้น เชอรชิลตองการใหคนอังกฤษรูวาขณะนี้กําลังตอสูกับ
พรรคนาซีและตัวฮิตเลอรมิใชตอสูกับคนเยอรมันทั้งประเทศ 
 เชอรชิลไดแสดงลักษณะผูนําที่เขมแข็ง ขณะที่เยอรมันกําลังเตรียมยกพลขึ้นบกเกาะอังกฤษ
เขากลาววา "อังกฤษจะรบกับนาซีทุกหนทุกแหง ทุกสถานที่และทุกเวลา.....เราจะไมยอมแพแกกองทัพ
เยอรมันโดยเด็ดขาด" คํากลาวนี้เองสงผลใหชาวอังกฤษมีจิตใจเขมแข็งขึ้นและคิดตอสูจนวาระสุดทาย
ของชีวิต 
 นอกจากนี้เชอรชิลไดใชส่ือสัญลักษณรูปตัว V (วี)  ดวยการชูมือ และใชนิ้วกลางกับนิ้วช้ี 
แยกจากกันเปนรูปตัววี ซ่ึงหมายถึง Victory แปลวา ชัยชนะ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการตอสูของ
อังกฤษและฝายสัมพันธมิตร  นับไดวาเปน "ส่ือสัญลักษณ" ที่มีความหมายเขาถึงจิตใจประชาชน ใน
การปลุกจิตใจใหฮึกเหิมและรุกรบเปนที่สุด 
 ๑๒.๒  การโฆษณาชวนเชื่อของญี่ปุน 
  ญ่ีปุนไดจัดตั้ง "หนวยบินกามิกาเซ" ขึ้นมา เพื่อตอบโตดวยการขับเครื่องบินพุงเขาชน
เครื่องบินทิ้งระเบิด บี-๒๙ และ เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฯ ที่กําลังรุกคืบหนาเขายึดญี่ปุน โดย
ประกาศในเชิงโฆษณาชวนเชื่อวา "หนวยกามิกาเซนี้ คือ ลูกของพระจักรพรรดิทํางานเพื่อองคพระ
จักรพรรดิ" ทําใหเด็กหนุม ๆ ญ่ีปุนเสียสละและกลาตายเปนจํานวนมากเพื่อทําหนาที่ตามการโฆษณา
ชวนเชื่อ 
  ญ่ีปุนใชวิธีโฆษณาชวนเชื่อทางวิทยุกระจายเสียงเปนภาษาอังกฤษ เพื่อโจมตีสหรัฐฯ 
ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยมีขอความดังนี้ "มีหลายคนที่พากันงงไปหมดวา ทําไมสหรัฐฯ จึงโจนเขา
สูสงคราม เพราะเทาที่ผานมาสหรัฐฯ เปนชาติที่สงบ เรียบรอย รักสงบ.....สหรัฐฯ เปนผูนําชั้นยอดใน
เร่ืองเสรีภาพ แตขณะนี้กลับกลายมาเปนผูขัดขวางการไดมาซึ่งเสรีภาพของคนเอเซีย แตมีเหตุผลที่เชื่อ
ไดวาประชากรสวนใหญของสหรัฐฯ มีความเห็นอกเห็นใจการไดมาซึ่งเสรีภาพของเอเซียตะวันออก มี
ตัวอยางการตอบโตการโฆษณาชวนเชื่อของญี่ปุนตอสหรัฐฯ ดังนี้ 
 "การบิดเบือนขาวเพื่อทําลายความสามัคคีของญ่ีปุน ก็เทากับเพิ่มกําลังการตอตานของญี่ปุน
ใหมากขึ้น" 
            สําหรับคําโฆษณาชวนเชื่อของญี่ปุนเพื่อโนมนาวจิตใจคนอเมริกันใหเบื่อหนายสงครามมีดังนี้ 
 "เพื่อนรัก คุณแมที่รัก และมิตรสหายของกระผม ในนามของทหารอเมริกันคนหนึ่ง ซ่ึงทาน
กําลังยืนรองไหอยูที่หลุมฝงศพผมในวันนี้ กระผมขอตั้งคําถามวา คนท่ีเคารพของผมยังสงบุตรหลานที่
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 ๘๘

รักของทานออกไปทําสงครามยังตางประเทศอีกหรือ? ไปเพื่อตายโดยไมรูเหตุผลอีกหรือ? สงครามมิได
นําประโยชนมาใหชาวอเมริกันอยางใดเลย นอกจากความทุกขยาก ความอับโชค ความสูญเสียทุกสิ่งทุก
อยาง พรอมกับความทรมาน และความตายเปนจํานวนมากมายของพวกเด็กหนุมอเมริกัน" 
 ๑๒.๓  การโฆษณาชวนเชื่อของนาซีเยอรมัน 
  ฮิตเลอรสามารถกําหัวใจของคนเยอรมันไวไดกอนการขึ้นครองอํานาจทางการเมือง
ดวยการโฆษณาชวนเชื่อวา "คนเยอรมันท้ังประเทศจะหลุดพนหรือไดรับการปลดออกจากสัญญาแวร
ซายส" แลวฮิตเลอรก็ทําสําเร็จ 
  กอนวันที่ทหารสัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่นอรมังดี เยอรมันไดโฆษณาชวนเชื่อวา       
"ชาวฝรั่งเศสรวมมือและสนับสนุนกองทัพเยอรมันเปนอยางดี เปนการยากยิ่งท่ีทหารสัมพันธมิตรจะตี
ฝาแนวตานทานของเยอรมันได" 
  ในการทําสงครามตอตานรัสเซีย เยอรมันไดใชออกกระจายเสียง และทิ้งใบปลิวลงใน
เขตกองทัพรัสเซีย ขอความในใบปลิวกลาววา "เยอรมันทําสงคราม เพื่อตองการปลดปลอยชาวรัสเซีย
ใหพนจากระบบการกดขี่   เพื่อใหไดกลับมาซึ่งสิทธิเสรีภาพ" 
 ๑๒.๔ ตัวอยาง คําคม คําขวัญ ปลุกใจ 

 
**  ทหารที่มีจิตใจรุกรบ  

กําลังจะลม ก็จะตองเดินใหไดอีกกาวหนึ่ง  
กําลังจะตาย ก็จะตองยิงใหไดอีกนัดหนึ่ง **  

 
**  มิยอมใหธงชาติใด ปลิวไสวบนทัพฐาน... ** 

 
**  เปนเชื้อชาตินักรบ สละชีพ ณ สงคราม  
นับวาไดตายงาม ดุจนายทหารกลา... ** 

 
**  ทางสูเกียรติศักดิ์  
จักประดับดวย ดอกไม  

หอมหวนชวนจิตรไซร ไปมี ** 
 

**  สุขเถิดประชา ทหารกลาจะคุมภัย ** 
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 ๘๙

 
**  มิเคยหวังวาจะเปนวีรบุรุษ  แตก็สุดจะเห็นชาติพินาศสลาย  ** 

 
**  ดวยเผาไทยทอดชีวีพลีใจกาย  
มามากมายเหลือที่จะลืมเลือน... ** 

 
**  ยังมีอาวุธอีกอยางหนึ่ง ที่ทหารตองการมากที่สุด  
นั่นคือ กําลังใจจากประชาชน ประชาชนที่มองเห็นวา  

เรา...เปนพี่นองชาวไทยดวยกัน ** 
 

** เมืองใดไรซ่ึงการทหาร เมืองนั้นไมนานเปนขา... ** 
 

**  ชาติคือหทัย วินัยคือชีวิต **  
 

**  กลาหาญคือดวงจิต มิตรสนิทคือดวงใจ ** 
 

**  วินัย สรางคนเปนทหาร ** 
  

**  ความกลาหาญ สรางคนเปนวีรบุรุษ ** 
 

**  ยอมสูญเสียชีวา รักษาสัตย รักษารัฐสีมาที่อาศัย  ดีกวาสูญธรณินสิ้นชาติไทยฯ ** 
 

**  ชายชาติทหาร ยอมไมเรียกรองอะไรมากกวาที่ชาติให.... ** 
 

**  เราก็ชายหมายมาดวาชาติเชื้อ **  
 

**  เกิดมาไดเปนไทใชทาสเขา ชีพของเราตองแตกดับอยางมั่นแมน  
จะตองตาย... ตายอยางไรไมเหมือนแมน  

ตายเพื่อแผนพสุธามาตุภูมิ ** 

สวนวิชาสงครามพิเศษ  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง 

 



 ๙๐

 
**  จะถมรางกายนี้พลีชีวิต เพื่อพิชิตไพรีที่เชือดเฉือน **  

 
**  เพื่อแผนดินของไทยไมสะเทือน เพื่อใหเพื่อนพี่นองไทยปลอดภัยเทอญ... ** 

 
**  อันร้ัวรอบขอบคูดูก็ลึก    ไมนาศึกไอพมาจะมาได   

ปลอยใหมันขามเขาเอาเวียงชัย   ดูกระไรเหมือนบุรีไมมีชาย ** 
 

**  เราก็มีเลือดเนื้อที่ปวดเจ็บ แตตองเก็บความรูสึกอยางกลาหาญ  
จะมุงมั่นฟนฝาทุกวันวาร เพราะยึดในอุดมการณตองอดทน  
นึกวาไดเกิดมาทําหนาที่ เพื่อศักดิ์ศรีเลือดไทยไมหมองหมน  

ไมนอยใจโชคชะตากลาผจญ แมบางคนไมเคยทุกขทุกยุคกาล **  
 

**  มอบเลือดเนื้อกายใจพลีใหชาติ อยางแกลวกลาสามารถอยางอาจหาญ  
ถึงสิ้นชีพไวลายวาชายชาญ ท้ังวิญญาณเลือดเนื้อเพื่อบานเมือง... ** 

 
**  ถาศัตรูสูทุกทิศ มอบชีวิตเปนชาติพลี... ** 

 
  “กรุงศรีอยุธยาไมส้ินคนดี”   “ไทยไมใชทาส” 
   
  “พบเสือเราจะสู   พบศัตรูเราจะฆา”  “หากสยามพินาศลง ไทยอยูไดฤา” 
   
  “ใครมาเปนเจาเขาครอง คงจะตองบังคับขับไส เขี่ยวเข็ญเย็นค่ํารํ่าไป” 
   

“เปนไทยตองสู”    “ประเทศเปนบานทหารเปนร้ัว” 
   
  “ถาถูกขมเหงแลวไมเกรงผูใด”   “วิญญาณองคพระนเรศวรเจา” 
   
  “เสียชีพอยาเสียสัตย ตายเสียดีกวา เปนทาสเขา” 

สวนวิชาสงครามพิเศษ  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง 
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๙๑

 
  “เลือดไทยไหลรินทาแผนดินไทยไวช่ือ” 
  “A psychological warfare is a war of mind your primary weapons are sight and 
sound.” 
  “The pen is mightier than the sword.” 
  “Give me liberty or give me death.” 
  “I regret  I have but one life to give for my country.”  
  “Capture their minds and their hearts and souls will follow psychological operations 
warfare.” 
  “Ask not what your country can do for you? Ask what you can do for your country” 
 
๑๓.  ทบทวนทายบท 
 ๑. อธิบายความหมาย ความมุงหมาย  องคประกอบ ประเภท และหลักการของการโฆษณาชวน
เชื่อ 
 ๒.  อธิบายและวิเคราะหขอดีและขอเสียของสื่อโฆษณาชวนเชื่อประเภทตาง ๆ ที่จะนํามาใช
ในการวางแผนการปฏิบัติการจิตวิทยา 
 ๓.  อธิบายและวิเคราะห การวางแผนการโฆษณาชวนเชื่อ 
 ๔.  อธิบายหลักการและวิธีการตอตานการโฆษณาชวนเชื่อ 
 

             ………………………… 
 
 

" บางครั้งการยั่วยุ ดีกวา การเกลี้ยกลอม 
ลูกกุญแจดอกไหน ก็ใชแมกุญแจดอกนั้น" 

       ขุดกรุสมบัติสามกก 


