
 
 
 
 
 

การทํางานรวมกับสื่อมวลชน 
บทที่  12 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 
1. เพ่ือใหทราบถึงประเภทของสื่อมวลชน 
2. เพ่ือใหเขาใจถึงบทบาทของนักประชาสัมพันธดานการสื่อมวลชนสัมพันธ 
3. เพ่ือใหอภิปรายถึงวิธีการใหขาวสารแกส่ือมวลชน 
4. เพ่ือใหทราบถึงขอแนะนําในการทํางานรวมกับส่ือมวลชน 
5. เพ่ือใหสามารถอธิบายแนวทางในการสรางความสัมพันธท่ีดีกับสื่อมวลชน 

 
 
  
 ดังท่ีทราบแลววา  นักประชาสัมพันธตองสรางความสัมพันธท่ีดีระหวาง
องคการและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  ซ่ึงกลุมหน่ึงก็คือ  ส่ือมวลชน  และในการดําเนิน
โครงการประชาสัมพันธน้ัน  สวนมากแลวนักประชาสัมพันธตองใชส่ือมวลชนที่มีอยู
หลากหลายประเภทในการเผยแพรขาวสารไปยังกลุมเปาหมายท่ีตองการ  ขณะเดียวกัน
ส่ือมวลชนก็อาศัยนักประชาสัมพันธเปนแหลงขอมูลในการเผยแพรขาวสาร  ซ่ึงจะเปน
การประหยัดเวลาและคาใชจายไดมากกวาท่ีจะหาขาวเองท้ังหมด   งานดานส่ือมวลชน
สัมพันธจึงเปนงานสําคัญดานหน่ึงของการประชาสัมพันธ  นักประชาสัมพันธจึงตองรูถึง
วิธีการท่ีจะสรางความสัมพันธท่ีดีกับส่ือมวลชน  ตลอดจนการดําเนินงานตางๆ เพ่ือให
ส่ือมวลชนใหความรวมมือในการเผยแพรขาวสารใหดวยดี 
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บทบาทของนักประชาสัมพันธดานการสื่อมวลชนสัมพันธ 
 
 นักประชาสัมพันธกับผูส่ือขาวมีความสัมพันธกันมายาวนานแลว  เพราะ
ท้ังสองฝายตางก็ตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  น่ันคือ  นักประชาสัมพันธตองใช
ส่ือมวลชนในการเผยแพรขาวสาร  ขณะเดียวกันส่ือมวลชนก็ตองอาศัยนักประชาสัมพันธ
ในการใหขอมูลท่ีจะนําเสนอทางส่ือ 
 วัตถุประสงคประการหนึ่งของการประชาสัมพันธ  คือ  เพ่ือใหขาวสารท่ี
ทําใหกลุมเปาหมายมีทัศนคติท่ีตองการ1  ซ่ึงการที่จะเปนเชนน้ีได  บุคคลตองไดรับ
ขาวสารอยางตอเน่ือง  ส่ือมวลชนเปนชองทางหน่ึงท่ีนักประชาสัมพันธสามารถเผยแพร
ขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากสามารถใหขาวสารแกคนเปนจํานวนลานๆ คน
ในเวลาเดียวกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกิดข้ึนของการสื่อสารผานดาวเทียมและ
อินเตอรเน็ททําใหประชาคมโลกสามารถแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลกันไดอยางรวดเร็วมาก  
ส่ือมวลชนตางๆ ไมวาจะเปน  วิทยุ  โทรทัศน  หนังสือพิมพ  และอื่นๆ ตางชวยใหนัก
ประชาสัมพันธสงขาวสารไปยังผูรับท่ีเปนเปาหมายไดโดยการพัฒนาขาวสารใหเหมาะสม
กับผูรับขาวสาร 
 ในสังคมประชาธิปไตย  ส่ือมวลชนมีอิสระในการพิจารณาเร่ืองราวที่มี
คุณคาของความเปนขาวแลวเผยแพรไปสูกลุมผูรับขาวสาร  ส่ือจึงเปนผูคัดกรองขาวสาร
ท่ีจะนําเสนอ  แมไมใชทุกคนที่เห็นวา  การตัดสินใจเผยแพรขาวสารของส่ือมีความ
เหมาะสมและเปนธรรม  แตคนจํานวนมากก็ยอมรับวา  ส่ือมีเหตุมีผล (Objective) 
มากกวานักประชาสัมพันธในการนําเสนอเร่ืองราวขององคการหน่ึง2  จึงทําใหขาวสารนั้น
มีความนาเช่ือถือมากกวา  
 นักส่ือสารมวลชนในปจจุบัน  ไมวาจะเปนบรรณาธิการหรือผูส่ือขาวใช
เวลาสวนมากในการพิจารณาและเรียบเรียงขอมูลเพ่ือนําเสนอ  เนื่องจากขอมูลสวนมากท่ี
ปรากฏในสื่อมวลชนไดมาจากนักประชาสัมพันธ   ไมวาจะไดมาโดยวิธีการสัมภาษณ  
การเขารวมการแถลงขาวหรือการจัดงานพิเศษ  การไดรับบทความ  หรือรูปแบบอื่นๆ  
ขอมูลท่ีไดจากนักประชาสัมพันธน้ีจะชวยประหยัดเวลา  คาใชจาย  และความพยายามใน
การรวบรวมขอมูลได  จากการสํารวจความคิดเห็นผูส่ือขาวท่ัวโลกจํานวน  5,500  คนน้ัน  
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  นักประชาสัมพันธขององคการมีหนาท่ีในการติดตอสรางความสัมพันธกับ
ส่ือมวลชน  เพ่ือใหส่ือเผยแพรขาวสารขององคการอยางตอเน่ือง  ท้ังการประชาสัมพันธ
เชิงรุกและรับในองคการขนาดใหญ  จะมีบุคคลท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบในการติดตอกับ
ส่ือมวลชนอยางนอยหน่ึงคน  บางองคการที่มีการดําเนินงานในหลายอุตสาหกรรมก็จะมี
บุคคลท่ีทํางานหนาท่ีหลายคนขึ้นกับอุตสาหกรรม  ขนาดและประเภทธุรกิจ  และปริมาณ
งานดานน้ี 
 เจาหนาท่ีฝายส่ือมวลชนสัมพันธจะทําการติดตอกับส่ือมวลชนในนามของ
องคการ  มีบทบาทในการเริ่มติดตอและรักษาไวซ่ึงความสัมพันธท่ีดีกับส่ือมวลชนอยาง
ตอเน่ืองมากกวาท่ีจะใหส่ือติดตอมายังองคการ  ซ่ึงอาจสรุปความรับผิดชอบของนัก
ประชาสัมพันธท่ีทํางานดานนี้ได  2  ประการคือ4 

1. การใหขาวสารเรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับองคการแกส่ือมวลชน  น่ันคือ  
ตองพยายามดําเนินงานทุกวิธีเพ่ือใหส่ือมวลชนเผยแพรขาวสาร
เร่ืองราวตางๆ ขององคการ 

2. การใหขอมูลท่ีส่ือตองการ 
 
 การดําเนินงานน้ีเปนความสัมพันธแบบสองทิศทางที่ตองสรางใหเกิดข้ึน  
น่ันคือ  นักประชาสัมพันธตองยินดีตอนรับส่ือมวลชนตลอดเวลา  ใหเกียรติ  และยอมรับ
วา  ส่ือมวลชนมีสวนชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ขณะเดียวกันส่ือหรือผู ส่ือขาวก็ตองอาศัยนักประชาสัมพันธเพ่ือใหไดมาซ่ึงขาวสาร
เร่ืองราวตางๆ ท่ีนาสนใจที่จะนําไปเผยแพร 
 การสรางความสัมพันธกับส่ือมวลชนเปนการดําเนินงานที่ตองทําอยาง
ตอเน่ืองสมํ่าเสมอ  ไมใชเม่ือตองการใหส่ือชวยจึงติดตอไปยังส่ือน้ัน 
 

การใหขาวสารแกสื่อมวลชน  
  นักประชาสัมพันธท่ีทําหนาท่ีติดตอกับส่ือมวลชนตองแนใจวา  เปน
แหลงขอมูลและภาพลาสุด  เพ่ือจะไดใหขอมูลท่ีถูกตองและนาเช่ือถือแกส่ือไดอยาง
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 นักประชาสัมพันธท่ีทําหนาท่ีติดตอกับส่ือมวลชนตองรูถึงความตองการ
ของส่ือ  เพราะส่ือมวลชนแตละแหงหรือแตละรายการ  มีช่ือเสียงแตกตางกัน  เชน  
หนังสือพิมพมติชนเปนที่ยอมรับวา  เสนอขาวและเร่ืองราวที่มีสาระและนาเช่ือถือ  ขณะท่ี
หนังสือพิมพไทยรัฐนิยมเสนอเร่ืองราวที่ตอบสนองความตองการของคนทั่วไปมากกวา  
เปนตน  และจากการที่รายการวิทยุ  และโทรทัศนในปจจุบัน  ตางพยายามท่ีจะทํา
รายการใหไดรับความนิยม (Rating) สูง  จึงนิยมเสนอรายการในลักษณะการเลือก
นําเสนอขอมูลหรือเหตุการณท่ีเกินจริงเพื่อใหมีผลตอผูรับ (Sensationalism) มากข้ึน  
นอกจากน้ียังตองรูถึง  ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในวงการสื่อ  และตองรูจักปรับเทคนิค
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนั้น  ดังเชน  ในปจจุบันมีการใชคอมพิวเตอรในการ
ดําเนินงานของสื่อมากข้ึน  ความตองการภาพดิจิตอลและระยะเวลาที่ลดลงระหวางการ
ตรวจสอบตนฉบับกับการพิมพ  มีผลใหการสงเอกสารขาวหรือบทความทางอินเตอรเน็ท
ไปใหส่ือเปนที่ยอมรับมากข้ึน  อยางไรก็ตาม  ไมไดหมายความวา  เร่ืองราวนั้นจะไดรับ
การเผยแพร 
 นักประชาสัมพันธมีหนาท่ีในการจัดเตรียมตนฉบับและวัสดุตางๆ ท่ี
เหมาะสมกับความตองการของแตละส่ือ  ซ่ึงจะชวยใหส่ือเผยแพรขาวสารไดอยาง
นาสนใจ  และเปนประโยชนแกผูรับขาวสาร 
 
การใหขอมูลที่สื่อตองการ 
 งานอีกลักษณะหน่ึงของนักประชาสัมพันธคือ  การใหขอมูลท่ีส่ือตองการ
เพ่ือชวยผูส่ือขาวในการเรียบเรียงเรื่องราวตางๆ   องคการที่ประสบความสําเร็จในการ
สรางความสัมพันธท่ีดีกับส่ือมวลชน  สวนหนึ่งมาจากการที่องคการสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของส่ือไดอยางรวดเร็ว  เน่ืองจากส่ือจะทํางานตลอด  24  ช่ัวโมงของทุกวัน  
ไมเวนวันหยุดสุดสัปดาหหรือวันหยุดประจําป   นอกจากองคการจะใหขอมูลที่ส่ือมวลชน
ติดตอขอขอมูลเขามาดวยวิธีตางๆ  แลว   ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน
ประกอบกับความตองการของส่ือท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  อาทิ  การที่ผูส่ือขาวใน
ปจจุบันนิยมใชอินเตอรเน็ทในการหาขอมูลและติดตอกับองคการ  ในการหาขอมูลจาก
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 ในการใหบริการขอมูลทางอินเตอรเน็ทจะชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย
ในการอํานวยความสะดวกการใหบริการแกส่ือมวลชนได   องคการควรสรางเว็บไซตให
งายตอการใช  ท่ีผูส่ือขาวสามารถดาวนโหลดขอมูลตางๆ ท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว  ควร
จัดใหมีการเช่ือมโยงไปยังภาพ  ตาราง  คํากลาวของผูบริหาร  ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญภายนอก  ตลอดจนเว็บไซตอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองน้ันๆ ดวย  นอกจากนี้
อาจสรางใหมีคํากลาวตอนรับผูสื่อขาวท่ีเขามายังเว็บไซตแบบเปนสวนตัว  หรืออาจจัดให
ผูส่ือขาวสามารถลงทะเบียนเพื่อบอกรับจดหมายขาวอีเลกโทรนิกสขององคการไดดวย 

 
วิธีการใหขาวสารแกส่ือมวลชน 

 
  ในการติดตอกับส่ือมวลชนเพ่ือใหขาวสาร  ไมวาจะเปนขาวสารที่นัก
ประชาสัมพันธตองการเผยแพรหรือขอมูลที่ส่ือตองการ  นักประชาสัมพันธสามารถทําได
หลายวิธี  อาทิ  การสงเอกสารขาว (Press releases)  ภาพขาว (Press features)  เปน
ตน  บางวิธี  เชน  การสัมภาษณ  การแถลงขาว (Press conference)  การเยี่ยมชม 
(Press visit)   ฯ   น้ันมีความเปนสวนตัวมากกวาการสงเอกสารขาวหรือบทความไปให
ส่ือ  และยังใหโอกาสผู ส่ือขาวในการสอบถามขอมูลจากแหลงขาวโดยตรงดวย  
นอกจากนี้   การติดตอกับผูส่ือขาวแบบตัวตอตัวน้ัน  จะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคในการ
เพ่ิมการเห็นและการรับรูของกลุมเปาหมาย  และการขายสินคาและบริการได 
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ขาวแจก   
  ขาวแจกเปนวิธีการสําคัญท่ีจัดทําข้ึนเพื่อใหขาวแกส่ือมวลชน  จัดเปน
เคร่ืองมือท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด  เพราะโอกาสที่นักประชาสัมพันธจะจัดทําขาวแจกมี
มากมาย  สําหรับประเภทของเอกสารขาวท่ีสําคัญมีดังน้ี 
 
การประกาศ     เหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน  เชน  การแตงต้ังหรือการเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงของบุคคล  การที่ผูบริหารหรือพนักงานสําเร็จการฝกอบรมการแนะนําสินคาและ
บริการ  การรายงายยอดขายและผลกําไร  การควบรวมกิจการ  การเปลี่ยนแปลง
นโยบาย  การมอบหรือการรับรางวัลตางๆ  การจัดประกวดหรือการแขงขันตางๆ  การ
จัดงานครบรอบป  การประกาศรับบุคลากร  การปลดพนักงาน  การเปดหรือปดโรงงาน  
การที่บริษัทไดรับเลือกจากบริษัทอื่นหรือแกหนวยงานรัฐบาลในการผลิตสินคาใหมหรือ
ใหบริการสําหรับโครงการใหม  การยกเลิกสัญญาท่ีทําไว  หรือในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือ
เกิดไฟไหมโรงงาน  เปนตน  ตัวอยางของเอกสารขาวประเภทนี้แสดงในภาพที่  12.1 
 
การแกไข เอกสารขาวประเภทนี้จะใชเม่ือมีการกลาวถึงหรือการกระทําท่ีทําให
องคการเส่ือมเสีย  หรือไมไดทําใหองคการเสียหายแตอาจเกี่ยวของกับองคการ  เชน  
การกลาวหาวา  องคการเปนสถานท่ีทํางานท่ีไมปลอดภัย  การฟองรองวาไดรับบาดเจ็บ
จากการทํางาน  การพบสารกอมะเร็งในสินคาขององคการ  หรือการท่ีหนวยงานของรัฐ
หยุดสนับสนุนเงินทุนสําหรับกิจกรรมบางอยาง  และการตัดงบประมาณน้ันมีผลกระทบ
ถึงประชาชนทั่วไป  หรือการท่ีหนวยงานดานการปองกันส่ิงแวดลอมประกาศการเลิก
ควบคุม  องคการก็อาจจัดทําเอกสารขาวเพื่อแจงใหทราบวาองคการยังคงมีนโยบายเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอมตอไป  พรอมใหขอมูลเกี่ยวกับนโยบายนั้น  ฯลฯ  
 
การใหขาวราย  เม่ือมีเหตุการณท่ีไมดีเกิดข้ึนกับองคการ  หากองคการปกปด
เร่ืองราวที่เกิดข้ึน  สถานการณจะยิ่งเลวรายลง  เพราะประชาชนทั่วไปจะกลาวถึง  เกิด
ขาวลือแพรสะพัดไป  และผูส่ือขาวก็ดําเนินการหาขอมูลตางๆ  ในสถานการณเชนน้ี  
องคการควรจัดทําเอกสารขาวเพื่อใหขอเท็จจริงและมุมมองขององคการตอเหตุการณน้ัน  
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ภาพที่  12.1 เอกสารขาวประชาสัมพันธ 
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ภาพที่  12.1 เอกสารขาวประชาสัมพันธ (ตอ) 
 
ท่ีมา: บริษัท  พีอาร แอนด แอสโซซิเอส จํากัด 
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ในทันทีท่ีเหตุการณน้ันเกิดข้ึน  หากผูส่ือขาวตองการขอมูลเพ่ิมเติมก็ควรยินดีใหขอมูล
น้ัน   
 
การใหขาวเกี่ยวกับชุมชน  เหตุผลสําคัญท่ีส่ือไมเผยแพรเอกสารขาวท่ีไดรับคือ  การ
ท่ีขาวน้ันไมเกี่ยวของกับทองถิ่นหรือชุมชน 5   แมวา  บางสื่อจะเสนอขาวระดับประเทศ  
แตก็จะเสนอขาวทองถิ่นดวย   ดังน้ัน  นักประชาสัมพันธควรจัดทําเอกสารขาวให                          
เกี่ยวของกับทองถิ่นหรือชุมชนมากข้ึน  ซ่ึงอาจจะทําไดโดยการระบุช่ือบุคคลของทองถิ่น
หรือชุมชน หรือการใหขอมูลท่ีทองถิ่นหรือชุมชนใหความสําคัญลงในเอกสารขาวน้ัน 
 อยางไรก็ตาม  เอกสารขาวหรือขาวแจกก็เปนเอกสารที่มีการใชไมถูกตอง
มากท่ีสุดในงานดานประชาสัมพันธ 6   จากการศึกษาจํานวนมากพบวา  ส่ือมวลชนทิ้ง
เอกสารขาวมากกวา  90  เปอรเซ็นตของเอกสารขาวท่ีไดรับท้ังหมด  เหตุผลก็คือ  
เอกสารขาวจํานวนมากไมเปนท่ีสนใจของสื่อ  หรือมีลักษณะของการสงเสริมการขายมาก
เกินไป  และขาดคุณลักษณะของการเขียนขาวท่ีดี 7    
 เอกสารขาวท่ีมีประสิทธิผลนั้นตองเขียนหัวขาวและยอหนาแรกในมุมมอง
ของทองถิ่นใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  เพื่อใหเปนท่ีสนใจของสื่อมวลชนในทองถิ่นน้ัน  
น่ันคือตองเกี่ยวของหรือเปนประโยชนตอชุมชนน้ัน  ดังน้ันเอกสารขาวท่ีสงไปยังส่ือใน
จังหวัดเชียงใหมจึงอาจแตกตางไปจากเอกสารขาวท่ีสงไปยังส่ือระดับประเทศ  เร่ืองราวที่
จัดทําเพื่อสงใหหนังสือพิมพหรือส่ือกระจายเสียงควรจัดเตรียมแบบฉบับและรูปแบบท่ี
เหมาะสมสําหรับส่ือแตละแหง  เชน  ใชหลักรูปพิรามิดหัวกลับสําหรับการเขียนเอกสาร
ขาว  ใชรูปแบบอื่นสําหรับบทความ  เปนตน  และเพื่อมิใหเอกสารขาวมีลักษณะของการ
สงเสริมการขายมากเกินไป  จึงควรเขียนขาวในลักษณะของผูส่ือขาว8  
  ปจจุบัน  องคการจํานวนมากมีการจัดทําเอกสารขาวเปนแถบวีดิทัศนท่ี
อาจจัดสงออนไลนไปยังสถานีโทรทัศน  ซ่ึงบรรณาธิการขาวมักจะเลือกเสนอเฉพาะสวน
ท่ีเห็นวาเหมาะสม  หรืออาจตัดตอใหมเพ่ือออกอากาศก็ได  ดวยเหตุท่ีการจัดทําเอกสาร
รูปแบบน้ีจะเสียคาใชจายสูง  ดังน้ันจึงควรใชเฉพาะเร่ืองราวที่มีคุณคาของขาวและตอง
เห็นภาพประกอบดวยเทาน้ัน 
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 โดยท่ัวไปแลว  บรรณาธิการขาวมักไมเผยแพรขาวเหมือนเอกสารขาวท่ี
ไดรับทุกคํา9  แตจะมีการเรียบเรียงใหมใหส้ันลง  หรืออาจเพ่ิมเติมขอมูลจากแหลงอื่นเขา
ไปดวย 
 องคการสามารถสงเอกสารขาวไปยังส่ือมวลชนไดหลายวิธี  เชน  สงทาง
ไปรษณีย  โทรสาร  อีเมล  หรือใหพนักงานสงเอกสารไปสงก็ได  โดยทั่วไป  ขาวแจก
ตองสงไปยังส่ือมวลชนเมื่อเหตุการณน้ันเกิดข้ึน  หากเปนการประกาศขาวท่ัวไปของ
องคการ  เชน  การประกาศแตงต้ังประธานบริษัทใหมหรือบริษัทไดสัญญาใหม  ฯลฯ  ก็
ไมควรระบุวันท่ีลงบนเอกสารขาวน้ัน  ในกรณีท่ีมีขาวดวนก็สามารถสงไปยังส่ือมวลชน
โดยจดหมายอีเลกโทรนิกส  โทรสาร  หรือโทรศัพทก็ได  และควรสงไมเกินเวลาปดรับ
ตนฉบับของส่ือน้ันๆ   
 
บทความ  
 บทความเปนการใหขอมูลและสรางความเขาใจในลักษณะสรางสรรค
มากกวาเอกสารขาว  ตัวอยาง  การประกาศแตงต้ังประธานบริษัทคนใหมน้ัน  หากจัดทํา
เอกสารขาวจะใหขอมูลพ้ืนฐานเพียง  1-2  ยอหนา  ท่ีระบุช่ือและบทสรุปเกี่ยวกับ
ความกาวหนาหรือความสําเร็จในอาชีพ  สวนการจัดทําบทความอาจใหขอมูลเกี่ยวกับ
ปรัชญาการบริหาร  การศึกษา  งานอดิเรก  และวิสัยทัศน  ท่ีมีความยาวประมาณ  3-5  
หนา   
 บทความจะใหขอมูลแกกลุมเปาหมายมากกวา  โดยใหขอมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับองคการ  บุคคล  หรือสถานการณน้ัน  ใหมุมมองเกี่ยวกับเบื้องหลังเร่ืองราวน้ัน  
ใหมุมมองดานความเปนมนุษยของสถานการณหรือเหตุการณน้ัน  ท่ีจะกอใหเกิดการ
เผยแพรเร่ืองราว  และสินคาและบริการน้ัน  แมวา  โดยท่ัวไปเร่ืองราวเกี่ยวกับสินคาและ
บริการจะไมมีคุณคาของขาวมากนักและมักไมไดรับการเผยแพรจากส่ือมวลชนหากไมมี
ความคิดสรางสรรคในการนําเสนอ  ตัวอยาง  สินคาเกษตรหรือผลไม  เชน  มันฝรั่ง  ฯ  
บรรณาธิการอาจไมสนใจท่ีจะเผยแพรเอกสารขาวจากชมรมผูปลูกมันฝร่ัง  อยางไรก็ตาม  
หากจัดทําบทความสงไปยังบรรณาธิการดานอาหาร  โดยอภิปรายวา  มันฝรั่งเปนผักท่ี
อุดมดวยวิตามินหลายชนิด  หรือตํารับอาหารตางๆ ท่ีมีมันฝร่ังเปนสวนผสมอยางหน่ึง  
หรือกลาวถึง  กําเนิดของการปลูกมันฝร่ังในประเทศไทย  ประเทศที่เปนตนกําเนิดของ
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 แมวาการเขียนเอกสารและการเขียนบทความตองอยูบนขอเท็จจริง
เชนเดียวกัน  แตการเขียนบทความน้ันไมเพียงแตใหขอมูลเทาน้ัน  ยังตองใหความ
เพลิดเพลินดวย  การเขียนบทความจึงตองการความคิดริเร่ิมในการกําหนดแนวคิดและ
การดําเนินเร่ือง  ขณะที่การเขียนเอกสารขาวมุงเนนการใหขอมูลตามลําดับ  โดย
บทความอาจเสนอในรูปแบบของการใหขอมูลพื้นฐาน  ประวัติความเปนมา  การ
ประยุกตใช  กรณีศึกษา  ผลของการศึกษาวิจัย  และอื่นๆ  ท่ีอาจใชผสมผสานกันได     
 ดวยเหตุท่ี  บทความเปนการใหขาวสารท่ีสอดแทรกความบันเทิงไปดวย  
บทความจึงมักมีภาพประกอบการนําเสนอเพ่ือใหนาสนใจยิ่งขึ้น  บทความจึงมักปรากฏ
ในหนาท่ีเกี่ยวกับบันเทิง  อาหาร  ธุรกิจ  อสังหาริมทรัพย  ยานยนต  หรือเทคโนโลยี
ของหนังสือพิมพรายวัน  นอกจากนั้นก็อาจเผยแพรในนิตยสาร  และวารสารภายใน
องคการ 
 
ภาพขาว 
  โดยท่ัวไปภาพถายที่ปรากฏในหนาขาวสําคัญของหนังสือพิมพ  มักจะมา
จากชางภาพของหนังสือพิมพน้ันหรือสํานักบริการภาพขาว  (News pictures services)  
ภาพเหลาน้ันจะเนนการกระทําที่เปนขาว  โอกาสที่ภาพที่นักประชาสัมพันธสงไปจะไดรับ
การเผยแพรในหนาขาวสําคัญจะมีนอยมาก  ยกเวนภาพคนขนาด  1  คอลัมน  หรือเม่ือ
เกิดเหตุการณท่ีสําคัญมาก  ควรเชิญชางภาพจากหนังสือพิมพมารวมในโอกาสนั้นเพื่อ
บันทึกภาพ  ซ่ึงจะทําใหไดภาพที่เหมาะกับความตองการของส่ือ 
  สําหรับหนาอื่นๆ  ของหนังสือพิมพ  โอกาสที่ภาพท่ีนักประชาสัมพันธ
สงไปจะไดรับการเผยแพรจะมีมากกวา  อาทิ  หนาธุรกิจ  อาจตองการภาพเกี่ยวกับการ
ประชุม  สินคาใหมและบุคคลท่ีไดรับตําแหนงใหม  บรรณาธิการขาวกีฬา  ก็ยินดีท่ีไดเผย 
แพรภาพนักกีฬาและผูฝกสอนในอิริยาบถตางๆ  บรรณาธิการขาวบันเทิง  ก็สนใจภาพ
ของดารา  ท้ังภาพเดี่ยวหรือภาพหมู  และยังนิยมเผยแพรภาพที่เปนฉากหนึ่งของ
ภาพยนตรหรือรายการโทรทัศน  หนาขาวดานการทองเที่ยว ก็มักจะมีภาพเกี่ยวกับ
ทัศนียภาพที่สวยงามของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ  หรือเกี่ยวกับพาหนะตางๆ  สวนหนา
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โดยท่ัวไป  ส่ือมีการเก็บรวบรวมภาพจากแหลงตางๆ ไวเปนหองสมุด
ภาพ  เพื่อดึงภาพที่ตองการมาใช เ ม่ือตองการ  ดังนั้น ส่ือจึงยินดี รับภาพที่ นัก
ประชาสัมพันธสงไปให  หรืออาจขอภาพที่สนใจจากแหลงตางๆ ก็ได 
  ในการสงภาพขาวไปใหส่ือมวลชนน้ัน  นักประชาสัมพันธไมควรสงภาพ
เดียวกันไปใหส่ือท่ีแขงขันกัน  แมวาจะเปนภาพบุคคลก็ตาม 10   
 
แฟมขาว   
 แฟมขาว (Media kits or press kits) นิยมใชประกอบการจัดงานพิเศษที่
จัดข้ึน  เชน  การนําชมกิจการ  การแนะนําสินคาใหม  ฯลฯ   วัตถุประสงคสําคัญก็เพื่อให
ผูส่ือขาวมีขอมูลที่หลากหลายที่จะใชในการเขียนขาวเก่ียวกับเร่ืองน้ัน  เพราะสื่อบางแหง
ไมเผยแพรขาวเหมือนเอกสารขาว  แตจะใชขอมูลที่ไดรับเรียบเรียงขาวข้ึนเอง  แฟมขาว
เปนแฟมท่ีองคการจัดทําข้ึนเพื่อบรรจุเอกสารตางๆ  ซ่ึงอาจจัดทําไดหลายขนาด  สําหรับ
ขนาดท่ีนิยมใชคือ  ขนาด  9x12  น้ิว 11   และยังสามารถจัดทําไดหลายรูปแบบ  ดังภาพ
ท่ี  12.3      
 แฟมขาวนิยมแจกใหกับผูส่ือขาวท่ีมารวมงานที่จัดข้ึน  หรืออาจจัดสงไป
ใหส่ือมวลชนก็ได 
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ภาพที่ 12.2   ภาพขาวประชาสัมพันธ 
 
ท่ีมา: บริษัท  พีอาร แอนด แอสโซซิเอส จํากัด 
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ภาพที่  12.3 แสดงรูปแบบตางๆ ของแฟมขาว 

 
ท่ีมา:  Wilcox, D.L. (2005).  Public Relations: Writing and Media Techniques.  Pearson 

Education, Inc. p. 564. 

 
สําหรับเอกสารที่นิยมบรรจุในแฟมขาวมีดังตอไปน้ี 12   
1. เอกสารขาว  นิยมบรรจุเอกสารขาวอยางนอยหนึ่งฉบับ 
2. บทความ  อาจเปนเอกสารที่ ใหรายละเอียดเสริมเอกสารขาว 

(Backgrounders)  เชน  ใหขอมูลเกี่ยวกับองคการหรือบุคคลท่ี
กลาวถึงในเอกสารขาว  เอกสารน้ีเขียนเปนเร่ืองราวเหมือนเอกสาร
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3. เอกสารสรุป (Fact sheets)  เกี่ยวกับประวัติองคการ  สินคา  หรือ
เหตุการณ  แตไมไดเขียนในลักษณะของเรื่องราวหรือขาว  ดังแสดง
ในภาพที่  12.4 

4. รูปภาพท่ีเกี่ยวของ  เชน  ในการเปดโรงงานใหม  แฟมขาวอาจมีภาพ
ของโรงงานใหมประกอบ  หรือภาพสินคา  หรือภาพผูบริหาร  เปนตน  

5. แผนพับท่ีเกี่ยวของ   
 
การใหสัมภาษณสื่อมวลชน  
 การสัมภาษณ (Press Interviews) เปนการพูดอีกรูปแบบหน่ึงท่ีนิยมใช
กันอยางกวางขวางเพื่อใหขาวสารเกี่ยวกับบุคคลหรือเร่ืองราวใดเรื่องราวหนึ่ง  การ
สัมภาษณอาจเปนการสัมภาษณท่ีปรากฏในส่ือส่ิงพิมพ  คือ  หนังสือพิมพหรือนิตยสาร  
หรือส่ือกระจายเสียง  คือ  ทางวิทยุหรือโทรทัศน  แตไมวาจะเปนส่ือใด  ความสามารถ
ของผูใหสัมภาษณ  ท่ีจะส่ือสารใหเขาใจงายและชัดเจนจะมีผลตอความสําเร็จในการให
ขาวสารนั้น 
 โดยท่ัวไป  ผูบริหารองคการไมควรหลีกเลี่ยงการติดตอกับส่ือมวลชนได  
ไมวาองคการนั้นจะดําเนินงานในระดับทองถิ่น  หรือระดับชาติ  แตคนสวนมากมักมองส่ือ
เปนผูราย  เน่ืองจากส่ือนิยมเผยแพรเร่ืองราวเชิงลบมากกวาเร่ืองในทางที่ดี  เชน  นิยม
เผยแพรเร่ืองราวเกี่ยวกับความลมเหลวมากกวาความสําเร็จ  ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการ
ดําเนินงานมากกวาการดําเนินงานที่เปนปรกติ  อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนมากกวาความปลอดภัย
ในการทํางาน  อาชญากรรมมากวา   และส่ิงท่ีไมดีมากกวาส่ิงท่ีดี 
 การที่ส่ือขอสัมภาษณบุคคลที่นาเช่ือถือ หรือการท่ีนักประชาสัมพันธจัดให
ส่ือสัมภาษณผูบริหารขององคการเพื่อนําขอมูลไปเผยแพรน้ัน  มักแจงหรือกําหนดวัน
เวลาลวงหนา 13  หากเปนไปได  ไมควรใหสัมภาษณในทันที  เน่ืองจากจะมีเวลาเตรียม
ตัวและเตรียมขอมูล  ซ่ึงอาจเปนผลเสียได 
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ภาพที่  12.4      เอกสารสรุป 
 
ท่ีมา:  Wilcox, D.L. (2005).  Public Relations: Writing and Media Techniques.  Pearson 

Education, Inc. p. 560. 
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 อยางไรก็ตาม  กอนท่ีจะตกลงใหสัมภาษณแกส่ือมวลชน    ควรถาม
คําถามตอไปน้ีกอน 

1. ช่ือผูส่ือขาว  และเปนผูแทนจากสํานักขาวใด 
2. เร่ืองราวที่ตองการสัมภาษณ 
3. มีใครอื่นที่จะรวมการสัมภาษณดวยหรือไม 
4. จะใชขอมูลท่ีไดในการนําเสนอขาวหรือไม  อยางไร 
5. การใหสัมภาษณน้ันจะเปนประโยชนตอองคการอยางไร 

 
 ขอมูลเหลาน้ีแลวจะชวยใหตัดสินใจไดวา  ควรใหสัมภาษณหรือไม  หรือ
บุคคลใดในองคการที่เหมาะสมท่ีจะใหสัมภาษณในเร่ืองน้ีมากกวา  หรืออาจตอบปฏิเสธ
การใหสัมภาษณ  เพราะเร่ืองท่ีส่ือตองการนั้นเปนเร่ืองท่ีไมเกี่ยวของกับองคการเลย   
  การใหสัมภาษณส่ือท่ีแตกตางกัน  อาทิ  ส่ือส่ิงพิมพและสื่อกระจายเสียง  
มีขอแตกตางท่ีสําคัญคือ  ในการสัมภาษณแกส่ือส่ิงพิมพน้ัน  คนท่ัวไปจะทราบถึง
ขาวสารขอมูลและความประทับใจที่มีตอกิริยาทาทีของผูใหสัมภาษณ  โดยผานการ
กลั่นกรองหรือตีความหมายจากผูเขียนหรือผูส่ือขาว  แตการสัมภาษณทางวิทยุหรือวิทยุ
โทรทัศนน้ัน  ผูฟงจะไดยินเสียงหรือไดยินคําตอบพรอมกิริยาทาทีของผูถูกสัมภาษณได
โดยตรง  ดวยเหตุน้ี  การสัมภาษณท่ีเผยแพรทางโทรทัศน  บุคลิกภาพจะมีความสําคัญ
ท่ีสุด 14  เน่ืองจากผูชมจะไดเห็นและไดฟงโดยตรง  หากบุคคลมีขาวสารที่ไมนาสนใจนัก
แตสามารถสรางบุคลิกภาพใหนาสนใจแลวอาจมีอิทธิพลตอผูฟงไดมากกวาบุคคลท่ีมี
ขาวสารท่ีดีนาสนใจ  แตผูพูดไมอาจทําตัวใหนาสนใจได  และหากผูพูดเปนผู ท่ีมี
ความสามารถพิเศษ  และยังมีขาวสารที่ดีท่ีนาสนใจอีกฝายแลว  การเผยแพรน้ันจะมีผล
ตอผูฟงมากยิ่งข้ึน 
  ในการสัมภาษณรูปแบบตางๆ  น้ัน  Federick Knapp  ประธานบริษัทท่ี
ปรึกษาท่ีมีความชํานาญในการฝกอบรมผูบริหารในการปรากฏตัวตอสาธารณชน  เห็นวา  
การให สัมภาษณแก ส่ือมวลชนนั้นเปนการปรากฏตัวตอสาธารณชนที่ท าทาย
ความสามารถมากท่ีสุด  เน่ืองจากลักษณะของคําถามของผูส่ือขาวที่ตองการคนหาความ
จริง และความจําเปนท่ีจะตองคิดหาคําตอบท่ีชัดเจนในเวลาจํากัด 15  และสิ่งที่ตองให
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การสัมภาษณทางสื่อสิ่งพิมพ 
  การสัมภาษณทางหนังสือพิมพ  การท่ีผู ส่ือขาวของหนังสือพิมพขอ
สัมภาษณหรือใหสัมภาษณน้ันอาจใชเวลานานถึง  1  ช่ัวโมง  หรืออาจสัมภาษณใน
ระหวางเวลารับประทานอาหารกลางวัน  หรือชวงเวลาพักทานกาแฟ  ในการพูดคุยท่ีไม
เปนทางการ  ผลของการสนทนาแบบตัวตอตัวน้ี  ผูสัมภาษณจะเลือกบางสวนจากการ
สนทนาไปเผยแพร  ท้ังในลักษณะของการถอดคําพูดคําตอคําของผูใหสัมภาษณ  หรือ
อาจสรุปเรียบเรียงใหมจากเน้ือหาท่ีมีอยู  หรือบางคร้ังอาจใหขอสังเกตบางประการ
เกี่ยวกับผูใหสัมภาษณดวย  ซ่ึงผูใหสัมภาษณไมสามารถที่จะควบคุมเน้ือหาท่ีเผยแพรได  
นอกจากท่ีจะควบคุมตนเองในขณะตอบคําถามของผูสัมภาษณ 
  การพูดคุยเพื่อใหความบันเทิง  เปนรูปแบบของการสัมภาษณ ท่ี
หนังสือพิมพนิยมมากที่สุด 16  เชน  การสัมภาษณคนในวงการบันเทิง ฯ 
  วัตถุประสงคของการสัมภาษณในทัศนะของหนังสือพิมพ  คือ  เพ่ือให
ผูอานทราบถึงส่ิงท่ีนาสนใจ  หรือเร่ืองท่ีเปนประโยชนตอสังคมหรือชุมชน  แตในทัศนะ
ของนักประชาสัมพันธน้ันทําเพ่ือเผยแพรความรูเกี่ยวกับสินคา  เร่ืองราว  หรือองคการท่ี
เกี่ยวของ  ซ่ึงความรูน้ีจะกระตุนใหเกิดการซ้ือสินคา  หรือมีความรูสึกท่ีดีตอองคการได 
  การสัมภาษณทางนิตยสาร  จะมีเ น้ือหาท่ีมีรายละเอียดมากกวา
หนังสือพิมพ  เพราะวามีเน้ือท่ีมากกวา  สวนการเผยแพรเน้ือหาท่ีสัมภาษณ  อาจปรากฏ
ในลักษณะเดียวกับหนังสือพิมพ  คือ  มีการถอดคําพูดของผูใหสัมภาษณแบบคําตอคํา
บางสวนและมีการสรุปใจความสําคัญดวย  หรืออาจเผยแพรในรูปคําถามคําตอบ   ท่ีถอด
คําพูดของผูถามและผูตอบทั้งหมด  โดยอาจมีการอัดเทปไว  ในระหวางการสัมภาษณน้ี  
ผูใหสัมภาษณตองควบคุมตนเองไว  และระมัดระวังท่ีจะไมพูดส่ิงใดท่ีอาจกอใหเกิด
ผลเสียติดตามมา 
  อีกรูปแบบหนึ่งของการเผยแพรเน้ือหาของการสัมภาษณทางนิตยสาร  
คือ  การที่ผูส่ือขาวเดินทางรวมไปกับผูถูกสัมภาษณ  สอบถามและสังเกตเร่ืองราวที่
เกิดข้ึนในชวงเวลาท่ียาวนานข้ึน  แลวนําเร่ืองราวมาเรียบเรียงเผยแพร  ซ่ึงเร่ืองราวนั้น
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การสัมภาษณทางสื่อกระจายเสียง 
  แมวาเวลาสวนใหญของสถานีวิทยุจะใชไปเพ่ือการบันเทิงและการโฆษณา 
แตสถานีวิทยุหลายๆ  แหงก็ตองการท่ีจะใหแนวคิดท่ีเปนประโยชนตอผูฟงในชวงขาว
และบริการ  ท่ีนักประชาสัมพันธสามารถดําเนินการใหผูบริหารองคการไปเผยแพรไดใน
หลายๆ  โอกาส  เชน  การสนทนาในหัวขอท่ีกําหนดฯ  สถานีวิทยุบางแหงมีการจัดทํา
รายการขาวของตนเอง  ท่ีนักประชาสัมพันธจะขอเวลาเพื่อช้ีแจงเร่ืองราวหรือเหตุการณท่ี
เกิดข้ึน 
  สําหรับการปรากฏตัวเพ่ือการสัมภาษณทางวิทยุหรือโทรทัศน  ผูให
สัมภาษณควรตองปฏิบัติดังนี้ 

1. มีการเตรียมตัว  น่ันคือ  ผูใหสัมภาษณจะตองรูเร่ืองท่ีจะพูดอยางดี 
2. ควรพูดสรุป  ผูพูดควรตอบคําถามอยางส้ันๆ  แตใหไดใจความชัดเจน  

ไมควรที่จะใหรายละเอียดมากเกินไป  เน่ืองจากขอจํากัดดานเวลา
ของส่ือประเภทน้ี 

3. ลดการประหมาต่ืนเตนแมวาจะมีการอาการต่ืนเตนตกใจ  แตอาการ
เหลาน้ีจะลดลงไดถาผูใหสัมภาษณใหความสนใจตอการสอบถามของ
ผูสัมภาษณในลักษณะตัวตอตัวไมพยายามคิดถึงผูฟงอื่นๆ  และผูให
สัมภาษณควรพูดอยางม่ันใจ  สงบและเยือกเย็น 

 
ในการตอบคําถามของผูส่ือขาว  องคการควรคาดคะเนคําถามที่จะไดรับ

และเตรียมคําตอบไวลวงหนา  ไมควรปฏิเสธท่ีจะตอบคําถามของผูส่ือขาว  และไมควร
แสดงความโกรธตอคําถามท่ีไดรับ  ควรตอบคําถามอยางสุภาพและจริงใจ 
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การแถลงขาวแกสื่อมวลชน   
  การแถลงขาวแกสื่อมวลชนหรือการประชุมส่ือมวลชน (Press Conference) 
เปนงานท่ีองคการจัดข้ึนเพ่ือใหขาวสารแกส่ือมวลชนจํานวนหน่ึงและเปดโอกาสใหส่ือ
ซักถามและรับฟงคําตอบจากแหลงขาวโดยตรง 17   การจัดงานนี้มีเหตุผลสําคัญคือ  ให
ส่ือทุกรายมีโอกาสไดฟงคําประกาศหรืออธิบายเรื่องราวในเวลาเดียวกัน  และเพื่อให
ส่ือมวลชนมีโอกาสซักถามคําถามและฟงคําตอบจากแหลงขาวโดยตรง  การประกาศเร่ือง
ตางๆ  โดยเฉพาะการคนพบส่ิงใหมๆ  การตัดสินใจครั้งสําคัญขององคการ  วิกฤติการณ  
ฯลฯ  ท่ีกอใหเกิดคําถามมากมาย  และผูส่ือขาวก็มองหาขอมูลในทุกแงมุมของเร่ืองราว
หรือเหตุการณน้ัน  
  การจัดประชุมน้ีอาจจัดข้ึนที่หองประชุมขององคการ  ศูนยประชุม  หรือท่ี
โรงแรมก็ได  แตสถานท่ีท่ีเลือกจะตองสะดวกตอการเดินทางของผูส่ือขาว  และควรมี
อุปกรณตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับส่ือมวลชนท่ีมารวมงาน 
  การเชิญส่ือมวลชนมารวมงานแถลงขาวน้ีนิยมเชิญลวงหนา  10-14  วัน18  
และควรสงบัตรเชิญไปยังส่ือทุกรายท่ีคิดวาจะสนใจเรื่องน้ัน  ซ่ึงอาจบัตรเชิญทาง
ไปรษณีย  โทรสาร  พนักงานสงหนังสือ  หรือเชิญทางโทรศัพท  หรืออีเมลก็ได  
  ในบางกรณีอาจจําเปนตองเชิญประชุมลวงหนาในระยะเวลากระชั้นชิด  
เน่ืองจากมีส่ิงที่เกิดข้ึนโดยไมคาดคิด  และจําเปนตองมีการแถลงใหส่ือมวลชนทราบ  
หรือบุคคลที่เปนขาวตองการใหสัมภาษณแกส่ือมวลชน  เชน  การตัดสินใจลาออกจาก
ตําแหนงของผูบริหารระดับสูง  เปนตน  การประชุมในกรณีน้ีมักไมมีการสงบัตรเชิญ
ลวงหนา  แตจะเชิญทางโทรสาร  หรืออีเมล  

การประชุมส่ือมวลชนใหบรรลุผลน้ัน  ตองมีการวางแผนอยางรอบคอบ
และจะตองเตรียมบุคคลท่ีจะรับผิดชอบในการตอบคําถามท่ีอาจมีข้ึนทุกลักษณะไดอยาง
นาประทับใจ  ตรงประเด็น  และตรงเวลา  ควรใชเวลาประมาณหน่ึงช่ัวโมง  ส่ิงท่ีแถลง
จะตองไมยาวมากเพื่อเปดโอกาสใหส่ือซักถาม   

ผูส่ือขาวควรไดรับแฟมขาวท่ีบรรจุสําเนาเน้ือหาท่ีแถลง  ภาพประกอบ  
และเอกสารอื่นๆ  เชน  ความเปนมาขององคการ  ประวัติผูบริหาร  กระบวนการ
ดําเนินงาน  เปนตน  กอน  ท้ังน้ีเพ่ือ 

1. แนใจวาเน้ือหาท่ีกลาวจะไดรับการคัดลอกอยางถูกตอง 

  PR 414 320 



2. ผูส่ือขาวมีเวลาท่ีจะศึกษาเน้ือหา 
3. ผูส่ือขาวไมตองกังวลท่ีจะบันทึกเร่ืองราว  ขณะท่ีฟง 

 
นอกจากนี้อาจจัดใหมีการเลี้ยงน้ําชากาแฟกอนเปดการแถงลงขาวก็ได

เม่ือจบการแถลงขาวแลว  ผูแถลงขาวหรือโฆษกควรอยูในหองน้ันตอไป  และเปดโอกาส
ใหผูส่ือขาวบางคนท่ีสนใจซักถามเปนการสวนตัวสัมภาษณ  และนักประชาสัมพันธควร
พรอมใหส่ือติดตอไดตลอดเวลา  หากตองการขอมูลเพิ่มเติม  และตองสามารถติดตอผู
แถลงขาวได  หากส่ือตองการสอบถามเกี่ยวกับขอความที่แถลงขาวเพื่อความแนใจ  
นอกจากน้ี  นักประชาสัมพันธควรยินดีท่ีจะจัดสงแฟมขาวไปใหผูส่ือขาวท่ีสนใจแตไม
สามารถจะมารวมงานได  
  การที่จะตัดสินใจจัดการประชุมส่ือมวลชน  ส่ิงแรกที่จะตองคํานึงถึง  คือ  
ความเปนขาวเร่ืองราวท่ีจะเสนอนั้นมีคุณคาของความเปนขาวมากเพียงพอหรือไม  
เพราะหากผูส่ือขาวและชางภาพมายังท่ีประชุมแลวพบวา  ไมมีเร่ืองท่ีนาสนใจเพียงพอ  
อาจจะไมพอใจเนื่องจากเสียเวลาท่ีมีคาไป  และอาจมีผลใหบรรณาธิการของส่ือน้ันไมเต็ม
ใจที่จะสงผู ส่ือขาวและชางภาพมารวมการประชุมในคร้ังตอไปดวย  และสําหรับนัก
ประชาสัมพันธ  หากเห็นวา เร่ืองราวนั้นไมมีคุณคาของขาวมากพอแลว  ก็ควรใชการสง
เอกสารไปยังส่ือมวลชนตางๆ  จะเหมาะสมกวา   
  สําหรับชวงเวลาที่เหมาะสมในการจัดประชุมส่ือมวลชน  ข้ึนกับลักษณะ
ของสื่อใดทองถิ่นน้ันๆ  เชน  ถาเขตนั้นมีเฉพาะหนังสือพิมพภาคบาย  เวลาท่ีควรจัดคือ 
9.30 – 10.00  น.  เพ่ือใหเวลาแกผูส่ือขาวท่ีจะเรียบเรียงเร่ืองราวกอนเวลาปดรับขาวแต
ถามีหนังสือพิมพฉบับเชาเวลาท่ีเหมาะสม  คือ  14.00  น.  นอกจากนี้  เปาหมายอีก
อยางหน่ึงของผูจัดคือ  ตองการใหขาวน้ันเผยแพรในรายการขาวของสถานีโทรทัศนหาก
เร่ืองราวนั้นมีความสําคัญเพียงพอ  จึงควรจัดประชุมเวลา  14.00  น.  ซ่ึงเปนเวลาท่ีชา
ท่ีสุดท่ีชางภาพจากสถานีโทรทัศนจะไปรวมงานได  และยังมีเวลาที่จะตัดตอเพื่อเผยแพร
ในตอนค่ําได  สําหรับวิทยุน้ันเน่ืองจากมีความยืดหยุนในเร่ืองเวลามากกวาหนังสือพิมพ
และโทรทัศน  ดังนั้น  เวลาที่เหมาะสมกับหนังสือพิมพและโทรทัศน  จึงเหมาะสมกับวิทยุ
ดวย 
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  ปจจุบัน  องคการบางแหงอาจจัดใหมีการประชุมส่ือมวลชนผานดาวเทียม 
(Teleconference) หรือผานเว็บ (Webcast)  ท่ีจัดวา  เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการ
ท่ีจะมีปฏิสัมพันธกับผูส่ือขาวแตละคนได  และยังสะดวกสําหรับส่ือมวลชน  เพราะไม
เสียเวลาเดินทางมายังสถานที่จัดประชุม  อยางไรก็ตาม  ก็ควรแจงใหผูส่ือขาวทราบ
ลวงหนา  สําหรับการประชุมผูส่ือขาวในหลายภูมิภาคของโลกตองคํานึงถึงความแตกตาง
ดานเวลาดวย 
 
การจัดงานเลี้ยงรับรองสื่อมวลชน 
 การจัดงานเลี้ยงรับรองส่ือมวลชน (Press reception)  น้ีอาจเปนการเลี้ยง
นํ้าชากาแฟ  หรืออาจจัดเลี้ยงอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นได  ข้ึนกับเวลาที่จัดงาน  
การจัดงานเลี้ยงรับรองน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพบปะสังสรรคกับผูส่ือขาว  เปนวิธีการท่ี
ผูบริหารสําคัญและบุคคลท่ีเกี่ยวของมีโอกาสที่จะพบปะกับส่ือมวลชนในลักษณะผอน
คลาย   ตลอดจนสนทนาและแลกเปลี่ยนเรื่องราวตางๆ ท่ีสนใจรวมกันได  วิธีการน้ีจะ
เปนประโยชนตอการสรางความเขาใจท่ีดีระหวางฝายบริหารและส่ือมวลชนได  ในงานน้ี
อาจจัดใหมีการกลาวสุนทรพจนแบบเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได  อยางไรก็ตาม  
ก็ควรมีการขาวสารท่ีนาสนใจที่จะแจงใหส่ือมวลชนทราบ   
 
การนําสื่อเยี่ยมชมกิจการ 
  การนําส่ือเยี่ยมชมกิจการ (Press visit)  น้ีอาจเปนการนําส่ือมวลชน
เดินทางชมโรงงาน  สนามบิน  โรงพยาบาล  หรือหองควบคุมสถานีรถไฟฟาแหงใหม    
ฯลฯ  ท่ีโดยทั่วไป  ส่ือไมคอยมีโอกาสเขาชม  เชน  การเดินทางไปบนเครื่องบินหรือเรือ
ลําใหม  เปนตน  เพื่อใหส่ือคุนเคยกับสถานที่ดังกลาว  และส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายใน  ซ่ึงจะทํา
ใหส่ือเขาใจไดดีข้ึนเม่ือตองขาวที่จะเผยแพรเกี่ยวของกับเร่ืองน้ัน   การจัดงานน้ีตองมีการ
วางแผนงานอยางดี  บางคร้ังอาจตองมีการนํากลุมส่ือมวลชนเดินทางไปยังสถานที่ต้ังของ
ส่ิงท่ีจะเยี่ยมชม  จึงใชเวลาอยางนอยหน่ึงวัน  แตอาจมีการคางคืนไดถาจําเปน  ดวยเหตุ
ท่ีผูส่ือขาวตองเสียสละเวลาทํางาน  ดังน้ันส่ิงท่ีจะใหเยี่ยมชมจึงตองมีคุณคาของขาวมาก  
เพราะส่ือมักไมยอมเสียเวลาเดินทาง  500  กิโลเมตรเพื่อไปดูโรงงานท่ีไมมีความแตกตาง
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การจัดนําส่ือมวลชนเขาเยี่ยมกิจการน้ีตองแจงใหฝายบริหารและพนักงาน
ขององคการทราบถึงกิจกรรมดังกลาวดวย  
 
การปฐมทัศนสื่อมวลชน  
 บางครั้ง  นักประชาสัมพันธอาจเชิญผูส่ือขาวเขาชมงานกอนคนท่ัวไป  
หรือนิยมเรียกวา  การปฐมทัศนส่ือมวลชน (Press previews) ประมาณ  1 – 2  วัน  
เพ่ือใหส่ือเผยแพรเร่ืองราวเกี่ยวกับส่ิงท่ีไดเห็นใหคนท่ัวไปทราบ  ซ่ึงจะชวยดึงดูดใหคน
ท่ัวไปมารวมงานมากขึ้น 20 

 การเปดใหส่ือมวลชนชมงานกอนน้ีนิยมจัดข้ึน  เม่ือมีการงานแสดงสินคา  
การแนะนําสินคาโดยเฉพาะสินคาเทคโนโลยีข้ันสูง  ภาพยนตร  หางสรรพสินคา  
ภัตตาคาร  สวนสนุก  หรือโรงงานกําจัดขยะแหงใหม  เปนตน  โดยผู ส่ือขาวท่ีเขา
รวมงานนี้จะไดรับแฟมขาว  และชมการดําเนินงานของสินคา  ภาพยนตรหรือสถานที่
แหงน้ัน   
 ในการจัดงานอาจมีการเลี้ยงรับรองส่ือมวลชนดวยได   
 
การนําสื่อมวลชนทัศนศึกษา  

การนําส่ือมวลชนทัศนศึกษา (Press tour) เปนงานท่ีจัดข้ึนเพื่อเชิญ
ส่ือมวลชนจากทุกภาคของประเทศหรือจากประเทศตางๆ  มาเยี่ยมชมเมืองหรือสถานที่
สําคัญ   ตัวอยาง  บริษัทผูประกอบรถยนต  อาจเชิญผูส่ือขาวดานรถยนตไปชมยานยนต
รุนใหมท่ีจัดแสดงในงานแสดงรถยนตในตางประเทศ  หรือในอุตสาหกรรมทองเที่ยว  อาจ
มีการเชิญผูส่ือขาวหรือนักเขียนอิสระมาเท่ียวชมสถานที่ทองเที่ยว  สถานที่พักผอน  
อื่นๆ  โดยองคการเปนผูออกคาใชจายท้ังหมด   

การจัดงานลักษณะน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหส่ือเผยแพรเร่ืองราวเกี่ยวกับ
องคการหรือสถานที่น้ันๆ  และเพื่อใหขอมูลพื้นฐานแกส่ือ  รวมถึงเพื่อสรางความสัมพันธ
ท่ีดีในการทํางานรวมกันในอนาคต       
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  การวางแผนการจัดงานลักษณะน้ีมักตองเตรียมงานลวงหนาเปนเวลา
หลายเดือน  โดยอาจมีการจางบริษัทท่ีรับจัดงานพิเศษในการสงบัตรเชิญ  การจัดอาหาร
รับรอง  การจัดเตรียมสถานท่ีท่ีจะกลาวสุนทรพจนเปดงาน  การจัดเตรียมเคร่ือง
โสตทัศนูปกรณท่ีจะใชในการสาธิตสินคา  และอื่นๆ   
 
การจัดงานเลี้ยงสังสรรค 
  การจัดงานเลี้ยงสังสรรครวมกับส่ือมวลชน  (Press party)  เปนงานที่จัด
ข้ึนเพื่อขอบคุณส่ือมวลชนท่ีใหความรวมมือในการเผยแพรขาวสารขององคการดวยดี
เสมอมา   ในงานนี้ผูบริหารขององคการมีโอกาสพบปะกับผูส่ือขาวในลักษณะสบายๆ ท่ี
จะสนทนาในเร่ืองตางๆ ท่ีสนใจรวมกันได  ท่ีจะนํามาซ่ึงความสัมพันธท่ีดีข้ึน  โดยท่ัวไป
การจัดงานเลี้ยงสังสรรคนิยมจัดหลังเวลาเลิกงานแลว  ท่ีส่ือไมตองกังวลกับการหาขาวให
ทันเวลาปดรับขาว  
 

ส่ิงที่นักประชาสัมพันธตองจัดเตรียมในการติดตอกับส่ือมวลชน 
  
 จากการสํารวจความคิดเห็นของผู ส่ือขาว  พบวา21  มากกวา  50  
เปอรเซ็นตของผูตอบคิดวา  ปญหาสําคัญของนักประชาสัมพันธ  คือ  การเขียนขาวท่ี
ไมไดมาตรฐานท่ีตองการ  และเกือบ  60  เปอรเซ็นตของผูตอบ  คิดวา  ปญหาใหญท่ีสุด
ของนักประชาสัมพันธ  คือ  ไมรูถึงความตองการของส่ือมวลชน  ปญหาอื่นๆ  มีดังนี้ 

1. ส่ือได รับขาวสารเปนจํานวนมากในแตละวัน  ประมาณกันวา  
โดยท่ัวไป  ส่ือจะเลือกขาวสารหน่ึงเร่ือจากขาวสารที่ไดรับท้ังหมด  10  
ฉบับเพื่อนํามาเผยแพร  หรือสําหรับส่ือท่ีมีช่ือเสียง  อาจเลือกหน่ึง
เร่ืองจาก  100  เร่ืองท่ีสงไปยังส่ือน้ัน 

2. ผูเขียนไมรูจักสินคาและบริการท่ีตองการนําเสนอดีพอ  โดยเฉพาะ
ประเด็นที่กลุมเปาหมายตองการที่จะรู 

3. ไมสามารถติดตอโฆษกได 
4. โทรศัพทติดตอหรือทวงถามการลงขาวมากเกินไป 
5. สงเร่ืองราวไมทันกําหนดวันเวลาปดรับตนฉบับของส่ือ (Deadlines) 

  PR 414 324 



 ดังน้ัน   เพื่อใหการดําเนินงานใหส่ือเผยแพรเร่ืองราวสัมฤทธิ์ผล  นัก
ประชาสัมพันธนอกจากตองรูถึงลักษณะของกลุมผูรับขาวสารของสื่อแตละแหง  วิธีการ
ผลิตเน้ือหา  และรูปแบบท่ีเหมาะกับส่ือแตละแหงแลว  ยังตองรูถึงความตองการของส่ือ
ในเรื่องตางๆ  ดังตอไปน้ี 

1. เร่ืองราวที่นําเสนอตองมีลักษณะดังน้ี 
1.1  ความทันตอเวลาหรือความสด   อาจกลาววาเปนลักษณะ

สําคัญท่ีสุดของขาว22  วิธีหน่ึงท่ีจะทําใหขาวทันตอเวลา  คือ  
องคการตองติดตอกับส่ือมวลชนในทันทีท่ีส่ิงน้ันเกิดข้ึน  เชน  
เม่ือประกาศรายงานทางการเงิน  เม่ือแตงต้ังผูบริหารคนใหม  
เม่ือประกาศปดโรงงาน  ฯลฯ  อีกทัศนะหน่ึงของความทันตอ
เวลา  คือ  การใหเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณหรือวันหยุดท่ี
คนท่ัวไปรูจักกันดี  เชน  บริษัทประกันควรเสนอบทความ
เกี่ยวกับการขับข่ีท่ีปลอดภัย  กอนถึงชวงวันหยุดยาว  เชน  
วันปใหม  วันสงกรานต  เปนตน  หรือเกี่ยวของกับส่ิงที่เปน
ท่ีสนใจของคนทั่วไป  เชน  การทองเที่ยวของประเทศเกาหลี  
จัดโครงการทองเที่ยวสถานที่ตางๆ ท่ีปรากฏในภาพยนตรท่ี
ไดรับความนิยมในประเทศตางๆ  เปนตน 

1.2  ความโดดเดน   โดยทั่วไป  ส่ือจะไมเผยแพรการเปดกิจการ  
หากไมมีดารา  นักรอง  นักกีฬา  นางงาม  หรือบุคคลที่มี
ช่ือเสียงอื่นๆ  ไปรวมงาน  อยางไรก็ตาม  การทําใหเร่ืองราว
น้ันโดดเดน  ไมจํากัดเฉพาะบุคคล  แตอาจเปนลักษณะของ
องคการ  สัตว  และอื่นๆ  

1.3  มุมมองของทองถิ่น   เร่ืองราวที่เสนอควรเปนเร่ืองราวที่ผูรับ
คุนเคย  นักประชาสัมพันธควรเสนอเร่ืองราวหรือระบุช่ือ
องคการ  หรือบุคคลที่ทองถิ่น  หากเผยแพรเร่ืองราวในสื่อ
ทองถิ่น 

1.4  ความขัดแยง   เร่ืองขัดแยงระหวางคน  2 กลุมหรือมากกวา  
ก็เปนเร่ืองท่ีส่ือมวลชนสนใจเผยแพร  และส่ือมักจะทําให
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1.5   เร่ืองแปลก   ส่ิงแปลกมักไดรับความสนใจจากคนทั่วไป 
1.6  เร่ืองอื่นท่ีคนท่ัวไปสนใจ   คนชอบอานเรื่องเกี่ยวกับคนอื่น  

ตองการรูปญหาของคนอื่น  ส่ือจึงนิยมเผยแพรเร่ืองราวของ
คนรํ่ารวยหรือคนท่ีมีช่ือเสียง  เชน  การที่ผูหญิงไดรับการ
แตงต้ังเปนซีอีโอหญิงคนแรกขององคการ  ฯลฯ 

1.7  ความใหม   ส่ิงใหมมักไดรับโอกาสเผยแพร  จะเห็นวา  
เร่ืองราวเกี่ยวกับสินคาใหม  รถยนตรุนใหม  ฯลฯ  จึงไดรับ
การเผยแพรเม่ือมีการแนะนําสูตลาด   

2. ตองรูวาจะเผยแพรในส่ือใด  นักประชาสัมพันธตองรูวาจะสงเร่ืองใดไป
ยังส่ือใด  จึงมีโอกาสไดรับการเผยแพรมากท่ีสุด  เปนการไมเหมาะสม
ที่จะสงเร่ืองใดเรื่องหน่ึงไปยังส่ือทุกแหง  โดยไมรูวา  ส่ือใดจะเผยแพร
ข า วสารนั้ น ให   ท้ั ง น้ี เพราะหน า ท่ีความ รับผิ ดชอบของนั ก
ประชาสัมพันธน้ัน  ตองทําใหส่ือเผยแพรขาวสารนั้น  มิใชเพียงแคสง
ข า วออกไปให ส่ื อ เท า น้ัน   อย า ง ไรก็ ตาม   ในป จ จุบัน   นัก
ประชาสัมพันธมีโอกาสที่จะเผยแพรไดมากข้ึน  เน่ืองจากมีส่ือมวลชน
ใหมๆ เกิดข้ึน  เชน  จํานวนนิตยสารหรือเว็บไซตมีมากข้ึน  เปนตน    
นักประชาสัมพันธจึงตองรูจักส่ือท่ีนิยมใชเปนประจําในดานตางๆ  
เชน  รายช่ือของผูส่ือขาวและบรรณาธิการตางๆ ของส่ือแตละแหง  
พรอมท้ังตําแหนง  ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพท  โทรสาร  และที่อยูของ
จดหมายอีเลกโทรนิกส  ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีตองมีการปรับปรุงใหถูกตอง
ตลอดเวลา  สําหรับส่ือท่ีไมเคยใช  แตสนใจจะใช  ตองมีการศึกษา
รายละเอียดตางๆ ของส่ือน้ันกอน24  

3. รูกําหนดวันเวลาปดรับตนฉบับหรือชวงเวลาที่ควรสงตนฉบับ (Lead 
time) ของส่ือแตละประเภท   โดยท่ัวไป  ส่ือมวลชนตองการไดรับขาว
เม่ือเหตุการณน้ันเกิดข้ึน  ไมใชอีกหน่ึงสัปดาหตอมา  หากเปนขาว
ดวนก็ควรสงไปถึงหนังสือพิมพท่ีจําหนายในตอนเชาไมเกินเวลา  
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 นักประชาสัมพันธตองสงเร่ืองราวหรือผลงานที่ทําไปใหส่ือมวลชนเปน
ประจํา  ดังน้ันจึงตองรูถึงวิธีการไดมาซ่ึงแนวคิดของขาวสารที่จะนําเสนอ  แลวจึง
ดําเนินการรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของเพื่อนําเสนอเปนเรื่อราวที่นาสนใจ 
 
การเตรียมเร่ือง 
  หากไมมีผูแนะนําเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะเขียนเปนขาว  ก็ตองรูจักท่ีจะหา
ประเด็นท่ีนาสนใจ  ซ่ึงอาจทําไดโดยการรวบรวมขอมูลดานตางๆ  เกี่ยวกับองคการ  ไม
วาจะเปน  ปรัชญา  วัฒนธรรมองคกร  การดําเนินงาน  ฯลฯ  แลวพิจารณาประเด็นท่ีตรง
กับความสนใจของกลุมเปาหมาย   หรืออาจเปนเร่ืองท่ีองคการดําเนินงานตามปรกติแต
ไมเคยเผยแพรเร่ืองน้ันเลย  เชน  องคการมีการดําเนินงานที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอมตลอดมา  
แตไมเคยเผยแพรการดําเนินงานตางๆ เลย  นักประชาสัมพันธก็ควรประเด็นน้ีมา
นําเสนอ  เน่ืองจากเปนส่ิงท่ีคนท่ัวไปใหความสนใจมากในปจจุบัน  นอกจากน้ีก็จะตอง
จัดทําเร่ืองราวใหตรงกับความตองการของส่ือมวลชน 
  ในการรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาเขียนเปนเร่ืองราว  นักประชาสัมพันธมี
กระบวนการเชนเดียวกับผูส่ือขาว  น่ันคือ  เร่ิมจากการหาขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ  โดย
พิจารณาจากแฟมขอมูลหรือรายงานตางๆ ในองคการวา  มีเอกสารใดบางที่เกี่ยวของกับ
เร่ืองท่ีตองการบาง  จากนั้นจึงมองหาขอมูลจากแหงปฐมภูมิเพ่ิมเติม  โดยการสอบถาม
หรือสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของหรือรูเร่ืองน้ันเปนอยางดีและเต็มใจที่จะเลาเร่ืองน้ัน 
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 เม่ือรวบรวมขอมูลดานตางๆ แลว  มักพบวา  มีขอมูลท่ีจะเขียนเร่ืองราว
ในแงมุมตางๆ ไดมากกวาหน่ึงเร่ือง  และหากเขียนในมุมมองท่ีแตกตางกันก็อาจสงไปยัง
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีแตกตางกัน  เชน  ผูนําชุมชน  ส่ือมวลชน  ฯลฯ  ได  
 ในการเขียนเรื่องราวเพื่อนําเสนอทางส่ือมวลชนนั้น  นักประชาสัมพันธ
ตองเขียนในมุมมองของของผูส่ือขาว  ไมใชมุมมองขององคการ 25  เร่ืองบางเร่ืองอาจ
นาสนใจสําหรับเผยแพรในองคการ  แตไมนาสนใจสําหรับส่ือภายนอกองคการ 
 นักประชาสัมพันธไมควรเร่ิมงานดวยการกําหนดความยาวของเร่ืองราวที่
จะเผยแพร  ควรหาขอมูลใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  เพราะในการเขียนเรื่องราวที่
นาสนใจนั้น  ตองมีขอมูลท่ีสมบูรณในทุกดาน  กอนท่ีจะคัดเลือกประเด็นท่ีจะนําเสนอได
อยางเหมาะสม  ไมเชนน้ันอาจเขียนเรื่องราวที่ไมสามารถใหคําตอบตอคําถามหรือความ
สนใจของสื่อมวลชนและผูรับขาวสารได 
  
การทํางานรวมกับสื่อ 
 ดังท่ีกลาวแลววา  ส่ือมวลชนและนักประชาสัมพันธตางตองพึ่งพาซ่ึงกัน
และกัน  ในการทํางานรวมกันน้ัน  ท้ังสองฝายควรใหเกียรติในงานของกันและกัน  เพ่ือให
ความสัมพันธระหวางนักประชาสัมพันธและส่ือมวลชนเปนไปอยางราบร่ืน  มีขอแนะนํา
ดังตอไปน้ี 

1. เสนอเร่ืองราวในมุมมองของสังคมท่ีจะไดประโยชนจากเร่ืองน้ัน  จาก
การวิจัยพบวา  เร่ืองราวที่เปนท่ีสนใจมากท่ีสุดตองเปนเร่ืองที่มี
มุมมองของทองถิ่น 26  เชน  การท่ีองคการจัดโครงการการนําบรรจุ
ภัณฑกลับมาใชใหม (Recycle) น้ันทําเพ่ือไมตองการใหบรรจุภัณฑ
ขององคการกระจายอยูในสถานที่ตางๆ ในสังคม  เปนตน 

2. ไมโตเถียงกับผูส่ือขาว  หากผูส่ือขาวใชคําถามที่กาวราวหรือคําท่ีไม
นาฟง  ก็ไมตองกลาวซ้ําหรือแกไข  เพราะส่ืออาจนําคําพูดไปเปน
พาดหัวขาวได 

3. หากส่ือถามคําถามตรงๆ  ก็ควรตอบคําถามนั้นอยางตรงไปตรงมา  
หากเปนไปได  ก็ตอบรับหรือปฏิเสธเทาน้ันก็เพียงพอ  ไมตองให
รายละเอียดเพิ่ม 
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4. หากไมรูคําตอบของคําถาม  ก็ตอบวาไมรู  แตจะหาคําตอบใหโดยเร็ว  
และควรแจงในสื่อทราบขอมูลน้ันใหเร็วท่ีสุดเทาที่จะเร็วได 

5. ใหขอมูลท่ีเปนจริง  แมวาจะเปนเร่ืองท่ีไมดี  ในการใหขาวท่ีไมดีน้ัน  
ควรมีการเตรียมตัวใหขาวแกส่ือเหมือนกับขาวดี  ซ่ึงจะเปนการ
ควบคุมเร่ืองราวและวิธีการใหขอมูลได 

6. ไมจัดแถลงขาวแกส่ือมวลชน  หากไมมีเร่ืองราวที่ส่ือคิดวาจะเปนขาว
ได  น่ันคือ  ควรจัดแถลงขาวแกส่ือมวลชนเม่ือตองการใหขาวท่ี
นาสนใจไปถึงส่ือในเวลาท่ีเหมาะสม   

7. ตองสรางความนาเช่ือถือ  โดยใหขาวท่ีถูกตองและเปนความจริง  
โดยทั่วไป  ผูส่ือขาวจะประเมินขอมูลท่ีไดรับตลอดเวลา  ดังน้ัน  เม่ือ
มีขาวรายก็ตองซ่ือสัตย  โดยใหขอมูลท่ีเปนจริง  ซ่ึงจะทําใหส่ือเกิด
ความเช่ือถือ 

8. ใหขาวแกผูส่ือขาวจากทุกแหงโดยเทาเทียมกัน  ไมใหขาวท่ีแตกตาง
กันแกผู ส่ือขาวที่มาจากสํานักขาวที่แตกตางกัน  ยกเวนในกรณีท่ี
ผูส่ือขาวคนหน่ึงสอบถามเขามา  คําตอบก็เปนของผูส่ือขาวคนน้ัน  
ไมจําเปนตองใหขอมูลน้ันแกส่ืออื่น  หากไมไดถามขอมูลมายัง
องคการ 27 

9. ไมควรโทรศัพทหรือติดตอส่ือดวยวิธีการตางๆ เพื่อรบเราใหส่ือ
เผยแพรเร่ืองราวที่สงไป  หรือตอวาตอขานท่ีส่ือไมลงเร่ืองราวที่สงไป
ให  ส่ิงเหลาน้ีจะทําใหส่ือเบื่อหนายและรําคาญใจ  ซ่ึงจะมีผลเสียตอ
ความสัมพันธระหวางส่ือกับนักประชาสัมพันธได 

10. ไมควรขอใหส่ือไมเผยแพรเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  หากส่ือพิจารณาวา
สมควรท่ีจะเผยแพรแลว  ในกรณีท่ีส่ือเผยแพรขอมูลท่ีไมถูกตอง  
หรือเร่ืองราวน้ันกอใหเกิดความเขาใจผิด  ก็แจงใหทราบเพ่ือใหส่ือ
แกไข 

11. ยกยองงานที่ดี  หากผูส่ือขาวนําเสนอขาวที่ดีก็ควรสงคําชมไปให
ทราบ  และควรแจงใหบรรณาธิการทราบดวย28  
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12. แกไขขอผิดพลาดของสื่ออยางสุภาพ  ไมควรสนใจขอผิดพลาดเล็กๆ 
นอยๆ  เชน  สะกดคําหรือช่ือผิด  บอกอายุ  หรือระบุตําแหนงไม
ถูกตอง  ฯลฯ  แตหากพบขอผิดพลาดที่จะทําใหผูอานเขาใจผิดใน
สาระสําคัญ  ควรพูดคุยกับผู ส่ือขาวท่ีเขียนเรื่องน้ันเพ่ือใหแกไข
ขอผิดพลาดน้ันโดยสุภาพ  หากไมไดผล  จึงติดตอกับบรรณาธิการ
ขาว 29 

13. การใหของขวัญ  โดยทั่วไป  ในการจัดงานตางๆ  องคบางแหงมีการ
จัดเตรียมของขวัญเพื่อมอบใหกับผูส่ือขาวท่ีมารวมงาน  อยางไรก็
ตาม  ของขวัญท่ีจะมอบใหแกส่ือไมควรมีราคาสูงเกินไป  เพราะจะทํา
ใหส่ือรูสึกวา  เปนการติดสินบนเพื่อใหเผยแพรขาวสารให  ของขวัญ
ท่ีนิยมจัดเพ่ือมอบให ส่ือ  ก็มี  ซีดี  ถวยกาแฟ  เ ส้ือยืด  ฯลฯ  
ผูส่ือขาวควรมีสิทธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธของขวัญน้ันได  แตการปฏิบัติ
ในเรื่องน้ีจะแตกตางกันไปในแตละประเทศ 30 

 
 จึงเห็นวา  นักประชาสัมพันธจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับพื้นฐานการ
เขียนขาว  เพื่อใหสามารถจัดทํารูปแบบตางๆ ของขาวสารท่ีจะสงใหส่ือมวลชนได
มาตรฐานอยางมืออาชีพ  อันจะชวยเพิ่มโอกาสท่ีเร่ืองราวนั้นจะไดรับการพิจารณา
เผยแพรจากส่ือมวลชน  และเปนท่ีสนใจของผูรับขาวสาร  นอกจากนี้นักประชาสัมพันธ
ตองจัดสงเร่ืองราวไปใหส่ือมวลชนอยางสมํ่าเสมอดวย   
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คําถามทายบท 
1. จงอธิบายถึง  งานดานส่ือของนักประชาสัมพันธ มาใหเปนที่เขาใจ 
2. การใหสัมภาษณส่ือมวลชนประเภทสื่อกระจายเสียงและสื่อส่ิงพิมพมีส่ิงท่ีเหมือน

และแตกตางกันอยางไรบาง  อธิบาย 
3. หากเพ่ือนของทานจะจัดงานการแถลงขาวแกส่ือมวลชน  ทานจะใหคําแนะนํา

อยางไรบาง 
4. ใหทานอธิบายถึง  ขอแนะนําในการสรางความสัมพันธท่ีดีกับส่ือมวลชนมาใหเปน

ท่ีเขาใจ 
5. ปญหาสําคัญในการทํางานรวมกับส่ือมวลชน  คือ  นักประชาสัมพันธเขียนขาว

ไมไดมาตรฐานของสื่อมวลชนและไมมีมุมมองของทองถิ่น  ทานจะแกไข
ขอบกพรองดังกลาวไดอยางไรบาง  จงอธิบายใหเขาใจ 

 

กรณีศึกษา  บริษัท  เคมีไทย  จํากัด 
 
  บริษัท  เคมีไทย  จํากัด  ผลิตและจําหนายเคร่ืองเคมีภัณฑหลายชนิด  
แตละชนิดตองทําการแขงขันกับผลิตภัณฑเคมีของบริษัทอื่นๆ  กําไรที่ทําไดในแตละปอยู
ในระดับคอนขางตํ่า 
  เม่ือเร็วๆ  น้ี  ไดเกิดโรคระบาดชนิดหน่ึงทางภาคเหนือของประเทศไทย
ตลอดจนประเทศเพื่อนบานของไทย  โรคระบาดน้ันเปนเช้ือราชนิดหน่ึง  เกาะอยูตาม
ตนไมในเรือกสวนไรนา  เปนเหตุใหตนไมน้ันไมเติบโตและแหงตายไปในที่สุด 
  ปรากฏวา  ผลิตภัณฑเคมีชนิดหน่ึงของบริษัทช่ือ  “ปราบฉมัง”  ใชปราบ
เช้ือราดังกลาวไดผลดียิ่ง  ปริมาณขายกําลังเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  และวิธีการใช  “ปราบ
ฉมัง”  ใชปราบเชื้อราดังกลาวไดผลดียิ่ง  ปริมาณขายกําลังเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว  และ
วิธีการใช  “ปราบฉมัง”  ทําลายเช้ือราดังกลาวน้ันงายมากเพียงแคนํานํ้ายาไปผสมนํ้าตาม
สัดสวนและฉีดพนไปในบริเวณท่ีมีเช้ือราอยู  เช้ือราก็จะถูกทําลายไดส้ินโดยที่พืชน้ันไม
เปนอันตรายเลย 
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  แตการผลิตนํ้ายา  “ปราบฉมัง”  น้ียากแกการควบคุม  แมวาสวนผสมจะ
ไมเปนอันตรายแตควันจากการผลิตอาจมีผลตอหญาและไมดอกในบริเวณใกลเคียงกับ
โรงงานได  ถาควันน้ันถูกปลอยใหฟุงกระจายในระดับตํ่าเกินไป 
  มีขาวลือวา  หญาและไมดอกในสนามใกลๆ  โรงงานมีสีซีดลง  และดอกท่ี
กําลังผลิก็รวงหลนหมด 
  ขณะนั้นเปนเวลาบาย   2  โมงของวันจันทร   นักขาวผูห น่ึงของ
หนังสือพิมพภาคบาย  ซ่ึงกําหนดปดขาวเวลาบาย  3  โมง  ไดโทรศัพทมาถึงคุณ  ขอ
ทราบรายละเอียดของขาวลือดังกลาว 
  เทาท่ีคุณทราบ  ระบบการผลิตของบริษัทใชระบบอัดดวยความดันอากาศ  
ปลอยควันก็มีความสูงมากพอ  เจาหนาท่ีควบคุมและรักษาความปลอดภัยก็ปฏิบัติหนาท่ี
โดยเครงครัดและระมัดระวังตลอดระยะเวลา  6  เดือนที่บริษัทผลิต  “ปราบฉมัง”  ออกสู
ตลาดทั้งในและนอกประเทศปริมาณขายไดเพ่ิมข้ึนอยางมากมาย 
 
คําถาม 

1. ใหวิเคราะหสถานการณและปญหาท่ีเกิดข้ึนกับบริษัท  เคมีไทย  
จํากัด   

2. หากทานเปนเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ ทานจะตอบคําถามของนักขาว
ท่ีโทรศัพทเขามาถาม  ทานน้ันอยางไรบาง?  และทานจะเตรียมการ
อยางไรบาง  สําหรับนักขาวของหนังสือพิมพฉบับอื่นๆ  เพื่อเปนการ
ปองกันหรือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนตอบริษัทในคร้ังน้ี 
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