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บทคัดย่อ

	 ภารกิจส�าคัญของนักประชาสัมพันธ์ไม่ว่ายุคใดสมัยใดคือการท�าให้องค์กรเป็นข่าว	 โดยข่าวในที่นี้หมายถึงข่าวดีเป็นข่าวเชิงบวก
ไม่ใช่เชิงลบ	 เนื่องจากการประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการสื่อสารท่ามกลางการแข่งขันเพื่อเอาชนะใจสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง	 โดยม	ี							
เป้าหมายเพื่อให้องค์กรได้รับความร่วมมือสนับสนุนอันจะท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นบรรลุวัตถุประสงค	์ แต่การที่องค์กรจะ
สามารถท�าให้เรื่องราวของตนปรากฏเป็นข่าวดีๆ	อย่างสม�่าเสมอไม่ใช่เรื่องง่าย	หากพิจารณาเนื้อหาสาระของข่าวที่ปรากฏทางสื่อต่างๆ	
ในปัจจบุนั	กจ็ะพบว่าเป็นเรือ่งราวเชงิลบเป็นส่วนมาก	นอกจากนีพ้ฒันาการของเทคโนโลยข้ีอมลูข่าวสารยงัท�าให้ประชาชนผูร้บัสารมช่ีอง
ทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่กว้างขวางหลากหลายและมีโอกาสที่จะเลือกรับเฉพาะข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน	์ดังนั้น	การจะ
ได้มาซึ่งข่าวในเชิงบวกตามที่องค์กรคาดหวังจึงต้องอาศัยการวางแผนและด�าเนินการอย่างมีกลยุทธ์ชั้นเชิง	และที่ส�าคัญองค์กรนั้นๆ	จะ
ต้องรูจ้กัการบรหิารประเดน็ให้เป็นข่าว	ด้วยการสร้างสรรค์กจิกรรมหรอืเรือ่งราวทีส่ามารถตอบสนองทัง้ความอยากบอกขององค์กร	ความ
สนใจของสื่อมวลชน	และความอยากรู้ของสาธารณชน	ไปพร้อมๆ	กัน	

Abstract

 A forefront mission of public relations personnel throughout the history is to create positive news for the organization.  
Amidst fierce competition, the public relations has been an important weapon for the organization to capture the heart 
and gain support from all stakeholders in order to reach intended goals.  However, continuously creating good news for 
organizations is not that simple, since negative news of organizations regularly gains major publicity  through media.  
Furthermore, the advancement of information technologies also provides ample communication channels for people to 
broadly reach information that serve their uses and gratification.  Therefore, in order to launch a piece of positive news 
as expected by an organization, good planning and strategic operation are needed.  More importantly, by the organization 
must professionally manage issues for the news by creating activities or stories that simultaneously respond to the organization’s 
eagerness to tell, the interest media’s and the public’s curiosity.  

	 แม้นักประชาสัมพันธ์ทั้งหลายจะตระหนักดีว่า	“ข่าว”	เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่จะท�าให้สาธารณชนเป้าหมายเกิดการรับรู้	และ
เข้าใจภารกิจการด�าเนินงานขององค์กรอันจะน�าไปสู่การสนับสนุนร่วมมือ	 แต่ที่ผ่านมาจะพบว่า	 บทบาทของนักประชาสัมพันธ์ยังจ�ากัด
อยูเ่พยีงผูเ้ผยแพร่ข่าวจากกจิกรรมหรอืโครงการทีฝ่่ายอืน่ๆ	ขององค์กรจดัท�าขึน้	หรอืเป็นบทบาทเชงิรบัมากกว่าเชงิรกุในฐานะผูส้ร้างข่าว	
แต่ในโลกยุคปัจจุบันที่แต่ละวันมีประเด็นต่างๆ	 เกิดขึ้นมากมาย	 หลายประเด็นส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่ทางตรงก็ทางอ้อม																			
นกัประชาสมัพนัธ์ในฐานะเป็นคนกลางทีท่�าหน้าทีเ่ชือ่มโยงระหว่างองค์กรกบัสงัคมภายนอกควรจะต้องเป็นผูท้ีม่องเหน็เรือ่งราวหรอืประเดน็
ที่จะกระทบกับองค์กรก่อนผู้อื่นแล้วบริหารจัดการประเด็นนั้นร่วมกับฝ่ายต่างๆ	 โดยการก�าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ	 ที่ตอบสนองต่อ
ความคาดหวงัหรอืต้องการของสาธารณชนได้อย่างเหมาะสม	รวมทัง้สามารถสร้างสรรค์กจิกรรมหรอืโครงการทีส่อดรบักบัประเดน็ดงักล่าว	
แล้วจึงน�าเสนอเป็นข่าว		อันจะท�าให้ข่าวที่น�าเสนอมีคุณค่าน่าสนใจ	และได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	ดังนั้น	
นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารประเด็น	สามารถคิดในเชิงกลยุทธ์เพื่อรับมือกับประเด็นที่จะกระทบ
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องค์กรได้อย่างเหมาะสมทนัท่วงท	ีและสร้างสรรค์ข่าวจากกจิกรรม
หรือโครงการที่เป็นผลิตผลของการบริหารประเด็นนั้นได้อย่างมี
คุณค่าน่าสนใจ

ความหมายของประเด็นและการบริหารประเด็น

	 ประเด็น	(Issues)	คือเรื่องราว	เหตุการณ์	หรือสถานการณ์
ทีย่งัไม่ยตุ	ิโดยอาจเป็นเรือ่งเกีย่วข้องกบัการเมอืง	สงัคม	วฒันธรรม	
ศีลธรรม	จริยธรรม	เศรษฐกิจการค้า	หรือหลายๆ	ประเด็นร่วมกัน	
โดยประเดน็อาจเป็นเรือ่งทีค่่อยๆ	ก่อตวัขึน้หรอืเกดิขึน้โดยฉบัพลนั
กไ็ด้	อาจมวีงจรชวีติทีส่ัน้หรอืยาวกไ็ด้	เป็นเรือ่งทีส่่งผลต่อภาคส่วน
ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ	 และอาจมีขอบเขต
ครอบคลมุในระดบัท้องถิน่	ระดบัชาต	ิหรอืระดบัโลกกไ็ด้	(ธนญัญา	
เชรษฐา,	2543)	หรอือาจเกดิจากปัจจยัภายในหรอืภายนอกองค์กร
ก็ได้	ทั้งนี้	ในการเกิดประเด็นขององค์กรต่างๆ	อาจเกิดจากหน่วย
งานภาครัฐที่เตรียมการออกกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติใหม่ๆ	
การน�าเสนอทศันคตหิรอืความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัองค์กร
ผ่านสื่อมวลชน	การพัฒนาเปลี่ยนแปลงขององค์กรคู่แข่ง	การเผย
แพร่ผลการวจิยัหรอืผลส�ารวจ	หรอืการปรบัเปลีย่นนโยบายหรอืวธิี
ปฏิบัติขององค์กรเอง	(ศักดิ์ชัย	 เรืองกิตติกุล,	2547)	 ประเด็นจึง
เป็นสถานการณ์ที่รอการตัดสินใจ	หรือรอการตอบรับจากองค์การ	
โดยมปัีจจยัทีเ่กีย่วข้อง	3	ประการ	ได้แก่	ข้อเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้	(fact)	
การประเมินคุณค่า	(value)	 และนโยบายขององค์การ	(policy)	
(Heath	&	Nelson,	1986)
	 ส่วนการบริหารประเด็น	(Issues	Management)	หมายถึง
การคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะ
มากระทบต่อองค์กรและการตัดสินใจด�าเนินการใดๆ	 เพื่อที่จะ
สามารถควบคุมทิศทางของประเด็นให้เป็นไปในทางที่ 	 พึง
ปรารถนา	โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสให้กับ
องค์กร	การบริหารประเด็นจึงเป็นกระบวนการวิเคราะห์	ท�าความ
เข้าใจ	 แล้ววางแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่
องค์กรเข้าไปเกี่ยวข้องหรือควรจะเข้าไปเกี่ยวข้อง	 เพื่อไม่ให้
เหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นส่งผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร	หรือ
ท�าให้เกิดผลบวกต่อการด�าเนินงานและภาพลักษณ์ชื่อเสียงของ
องค์กร	 (Regester	&	Larkin,	2002)	 การบริหารประเด็นจึง
ครอบคลุมภารกิจในด้านการตรวจสอบแนวโน้มแห่งกระแส
ประชามต	ิการก�าหนดนโยบายสาธารณะ	และการสือ่สารทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กรเพื่อที่จะบอกกล่าวหรือเรียกร้องให้ประชาชน
สนบัสนนุองค์กร	(วริชั	ลภริตันกลุ,	2543)	โดยอาศยัเครือ่งมอืส�าคญั
ทีเ่รยีกว่า	“ข่าว”	หรอือาจกล่าวได้ว่าการบรหิารประเดน็กค็อื	“การ
บริหารข่าวเชิงกลยุทธ์”	นั่นเอง	

การท�าให้ประเด็นกลายเป็นข่าว

	 ในแต่ละวนัมปีระเดน็หรอืเหตกุารณ์เกดิขึน้มากมายนบัไม่
ถ้วนแต่ไม่ใช่ทกุประเดน็จะเป็นข่าว	แม้แต่กจิกรรมหรอืโครงการที่
องค์กรทั้งหลายจัดท�าขึ้นมาด้วยเงินจ�านวนมหาศาลก็ไม่ได้ยืนยัน
ว่าจะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนน�าไปเผยแพร่เป็นข่าวเสมอ
ไป	โดยมีข่าวประชาสัมพันธ์เพียงไม่ถึงร้อยละ	30	เท่านั้นที่ได้รับ
การเผยแพร่ต่อไปยังสาธารณชน	(Jefkins,	1993)	ถึงกระนั้นก็ตาม	
ข่าวทีเ่ผยแพร่ผ่านสือ่มวลชนกย็งัเป็นเครือ่งมอืทีน่กัประชาสมัพนัธ์
นึกถึงเป็นอันดับต้นๆ	เมื่อต้องการจะเผยแพร่เรื่องราวขององค์กร	
(อัจฉรา	 ปัณฑรานุวงศ์,	2545)	 ทั้งนี้เพราะประชาชนผู้รับสารให้
ความเชือ่ถอืไว้วางใจข้อมลูข่าวสารทีผ่่านการกลัน่กรองจากนกัข่าว	
บรรณาธิการ	 หรือผู้เขียนบทความซึ่งเป็นบุคคลที่สามมากกว่า
เนือ้หาทีอ่งค์กรเผยแพร่สูก่ลุม่เป้าหมายโดยตรง		การให้สือ่มวลชน
ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนบอกกล่าวชื่นชมสินค้า	 หรือกิจกรรมการ
ด�าเนนิงานขององค์กร	จงึช่วยสร้างความน่าเชือ่ถอืและการยอมรบั
จากกลุม่เป้าหมายอย่างเป็นธรรมชาตแิละมปีระสทิธภิาพมากกว่า	
(เปรมศิริ	 นิมิตมงคล,	2545)	 แต่การจะให้สื่อมวลชนแสดงความ
ชื่นชมหรือกล่าวถึงองค์กรในทางบวกไม่ใช่เรื่องง่าย	 เนื่องจาก
สื่อมวลชนต้องตรวจสอบและประเมินเรื่องราวขององค์กรในฐานะ
ผู ้เฝ้าประตู	 (gatekeeper)	 ก่อนที่จะน�าเสนอสู ่สาธารณชน	
นอกจากนีส้ือ่มวลชนเองต้องแข่งกนัขายข่าว	จงึต้องรูว้ธิกีารบรหิาร
ประเด็นข่าวของตัวเองเพื่อให้ขายได้ด้วย	ดังนั้น	ข่าวจึงไม่ใช่สิ่งที่
นกัประชาสมัพนัธ์หรอืผูบ้รหิารขององค์กรคดิเอาเองว่าเป็นข่าว	แต่
ต้องเป็นเรื่องราวที่ทั้งฝ่ายองค์กรและสื่อมวลชนเห็นตรงกันว่ามี
คุณค่าสมควรเป็นข่าว	 (Newsom	&	Carrell,	 2001)	 ข่าว
ประชาสัมพันธ์จึงต้องตอบสนองทั้งความอยากบอกขององค์กร	
ความสนใจของสื่อมวลชน	 และความอยากรู้ของสาธารณชน	 ไป
พร้อมๆ	กัน	

ภาพที่ 1	 แบบจ�าลองแห่งความสนใจที่ซ้อนทับกัน	(model	of	
overlapping	of	interests)

ที่มา:	Smith	(2003)
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	 ภาพที่	1	แสดงให้เห็นวงกลมของความสนใจที่มีทั้งส่วนที่
แตกต่างกันและซ้อนทับกันระหว่างองค์กร	 สื่อมวลชน	 และ
สาธารณชนกลุ่มเป้าหมาย	 ซึ่งการติดตามการน�าเสนอข่าวอย่าง
ใกล้ชดิบวกกบัความสมัพนัธ์ทีแ่น่นแฟ้นกบัสือ่มวลชนจะช่วยให้นกั
ประชาสัมพันธ์มองเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับองค์กรที่สื่อมวลชนสนใจ	
หรือจัดได้ว่าเป็น	 “ข่าว”	 ในทัศนะของสื่อมวลชน	 ตามพื้นที่ใน
บริเวณ	AB	 ที่ปรากฏในภาพ	 แต่การที่จะท�าให้เรื่องราวนั้นได้รับ
ความสนใจจนสามารถสร้างการจดจ�า	 หรือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับทัศนคติหรือการกระท�าของสาธารณชนอัน
เป็นเป้าหมายปลายทางที่แท้จริงของการประชาสัมพันธ์ได้นั้น				
นกัประชาสมัพนัธ์จ�าเป็นจะต้องให้ความส�าคญัสงูสดุกบัพืน้ที	่ABC	
ซึง่อาจเรยีกได้ว่าเป็นพืน้ทีข่อง	“ข่าวเชงิกลยทุธ์	(strategic	news)”	
เพราะเป็นส่วนทีเ่ป็นทีส่นใจทัง้สือ่มวลชนและสาธารณชนเป้าหมาย	
ส่วนพื้นที่	BC	คือส่วนที่อาจเรียกได้ว่าเป็น	“ข้อมูลส่งตรง	(direct	
information)”	 ซึ่งเป็นส่วนของเนื้อหาสาระที่องค์กรน�าเสนอสู่
สาธารณชนโดยผ่านสื่อขององค์กรเองหรือสื่อโฆษณาที่เสียเงินซื้อ
พื้นที่หรือเวลาโดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองจากสื่อมวลชน	ซึ่ง
อาจเป็นเพราะเรื่องราวดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความสนใจหรือ
นโยบายการน�าเสนอข่าวของสื่อมวลชนนั้นๆ	 ส่วนพื้นที่	AC	 คือ
เรื่องราวที่สื่อมวลชนและสาธารณชนต่างให้ความสนใจแต่ยังอยู่
นอกเหนอืขอบเขตการด�าเนนิงานขององค์กรซึง่อาจเรยีกได้ว่าเป็น
พื้นที่แห่งอนาคต	 กล่าวคือถ้าในอนาคตองค์กรสามารถสร้าง
กจิกรรมการด�าเนนิงานให้เชือ่มโยงเข้ามาอยูใ่นพืน้ทีส่่วนนีไ้ด้	กจ็ะ
เอือ้อ�านวยต่อการสร้างประเดน็ข่าวประชาสมัพนัธ์ให้กบัองค์กรได้
เป็นอย่างดี
 การตอบสนองความอยากบอกขององค์กร

	 การท�าความรู้จักองค์กรถือเป็นภารกิจส�าคัญประการแรก
ของนักประชาสัมพันธ์ทุกคน	นักประชาสัมพันธ์ที่ดีจะต้องรู้จักทั้ง
องค์กรของตนและองค์กรคู่แข่งอย่างชัดเจนลึกซึ้งทั้งในเรื่องของ
ทิศทางในการด�าเนินงาน	จุดมุ่งหมาย	แนวนโยบาย	ภารกิจและ
โครงการส�าคญัต่างๆ	ปัญหาอปุสรรคทีเ่ผชญิอยู	่รวมทัง้ภาพลกัษณ์
ในสายตาสาธารณชนเป้าหมายเพื่อจะสามารถเลือกประเด็นมา	
บรหิารจดัการได้อย่างเหมาะสม	โดยครอบคลมุทัง้เรือ่งทีก่่อให้เกดิ
ผลเชิงบวกในปัจจุบัน	 และเรื่องที่จะช่วยป้องกันผลเชิงลบใน
อนาคต	นอกจากนี้ยังต้องมีวิจารณญาณแยกแยะความส�าคัญของ
ประเด็น	 มีความรอบรู ้ เกี่ยวกับสถานการณ์รอบตัว	 และมี
วจิารณญาณประเมนิประเดน็ส�าคญัในสงัคมทีจ่ะเกีย่วข้องเชือ่มโยง
มาถงึองค์กร	การศกึษาองค์กรอย่างครบถ้วนรอบด้านจะช่วยให้นกั
ประชาสัมพันธ์ทราบว่าในองค์กรของตนมีอะไรที่น่าจะเป็นข่าวได้
บ้าง	มเีรือ่งใดทีเ่ป็นประโยชน์หรอืมคีณุค่าทีบ่คุคลภายนอกสมควร
จะได้รับรู	้ ซึ่งอาจช่วยให้นักประชาสัมพันธ์ได้ค้นพบประเด็นหรือ

เรื่องราวบางอย่างขององค์กรที่สื่อมวลชนเคยน�าเสนอเป็นข่าวให้
กบัองค์กรอืน่	นอกจากนีย้งัอาจได้พบข้อมลูจากการศกึษาวจิยับาง
อย่างที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม	หรือได้ค้นพบ
บุคคลที่เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถเปิดเผยเพื่อเป็นประโยชน์แก่
สาธารณชนภายนอกได้
 การตอบสนองความสนใจของสื่อมวลชน

	 มเีหตผุลมากมายทีส่ือ่มวลชนใช้อธบิายว่าเพราะเหตใุดจงึ
ไม่ลงข่าวทีน่กัประชาสมัพนัธ์ส่งไป	เช่น	ประเดน็เนือ้หาไม่น่าสนใจ	
ไม่สอดคล้องกับนโยบายของสื่อต้นสังกัด	เนื้อที่ไม่เพียงพอ	ข่าวที่
ส่งมาเขียนชื่นชมองค์กรเจ้าของข่าวมากเกินไป	 หรือเขียนข่าว
เยิ่นเย้อไม่ถูกหลักเกณฑ์	 เป็นต้น	 ซึ่งเหตุผลหลากหลายเหล่านี้
สะท้อนให้เหน็ว่ามปัีจจยัหลายประการทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจของ
สื่อมวลชนในการเลือกข่าวมาน�าเสนอ	 ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานและ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ	 ทัศนคติความเชื่อ	 ค่านิยมส่วนบุคคล
ของสื่อมวลชน	 บทบาททางวิชาชีพและจรรยาบรรณ	 และภาวะ
อ�านาจในองค์กร	(Shoemaker	&	Reesea,	1991)	นอกจากนี้ยังมี
เงือ่นไขอืน่	เช่น	นโยบายการน�าเสนอข่าวของต้นสงักดั	สถานการณ์
แวดล้อมทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	การเมอืง	และแรงกดดนัจาก
ประชาชนผู้รับสารอีกด้วย	 จะเห็นได้ว่ากระบวนการพิจารณาคัด
เลือกข่าวของสื่อมวลชนไม่ได้เป็นไปโดยอิสระตามอ�าเภอใจ	 แต่
ตดัสนิใจภายใต้เงือ่นไขแวดล้อมหลายประการทีน่กัประชาสมัพนัธ์
จะต้องศกึษาท�าความเข้าใจเพือ่ปรบัมมุมองในการสร้างข่าวให้ใกล้
เคียงสอดคล้องกับมุมมองของสื่อมวลชน
	 ส�าหรับเกณฑ์ในการตัดสินว่าอะไรเป็นข่าว	 โดยทั่วไป
สื่อมวลชนจะพิจารณาคุณค่าของข่าวจากองค์ประกอบต่อไปนี้	
(Tucker,	Derelian	&	Rouner,	1994)
	 1.	ความแปลกใหม่	 ไม่เหมือนใคร	หรือผิดไปจากปกติที่
เคยท�ากัน	(new,	different	or	unusual)	หมายถึง	เรื่องที่น�ามาเป็น
ข่าวจะต้องสร้างสรรค์แปลกใหม	่ ไม่เคยมีใครท�า	 หรือไม่มีใคร
นึกถึงมาก่อน	เช่น	มีจุดขายเกี่ยวกับ	ใหญ่ที่สุด	เล็กที่สุด	ดีที่สุด	
เป็นครั้งแรก	หรือด�าเนินการมายาวนานที่สุด	เป็นต้น
	 2.	ความส�าคัญ	(significance)	และส่งผลสืบเนื่องถึงคน
หมู่มาก	(affect	great	number	of	people)	 เรื่องที่น�ามาเสนอ
เป็นข่าวควรเป็นประโยชน์ต่อคนในวงกว้าง	ไม่ใช่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรฝ่ายเดยีวหรอืเฉพาะกลุม่บคุคลทีม่ผีลประโยชน์เกีย่วข้องกบั
องค์กรเท่านั้น	
	 3.	ความเด่น	(prominence)	หมายถงึ	ความโดดเด่น	หรอื
มีชื่อเสียงของบุคคล	กิจกรรมที่จัด	รูปแบบ	วิธีการสถานที่	หรือ
องค์ประกอบอืน่ๆ	ของเรือ่งดงักล่าวทีจ่ะมส่ีวนช่วยเสรมิให้ข่าวน่า
สนใจขึ้น
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	 4.	ความรวดเร็ว	ทันต่อเหตุการณ์	(immediacy)	หมาย
ถึง	 เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ๆ	หรือก�าลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้
แล้วน�ามาเสนอเป็นข่าวได้อย่างถูกจังหวะเวลา
 
	 เรื่องหรือประเด็นที่มีคุณค่าของความเป็นข่าวสูงมักมีองค์
ประกอบหลายประการข้างต้นร่วมกัน	 อย่างไรก็ตามแม้จะได้คัด
เลือกประเด็นมาเป็นข่าวได้สอดคล้องกับหลักคุณค่าของข่าวแล้ว	
ในขัน้ตอนของการลงมอืเขยีนข่าว	นกัประชาสมัพนัธ์กย็งัต้องศกึษา
แนวทางและรปูแบบการน�าเสนอข่าวของสือ่มวลชนหลกัทีค่าดหวงั
ว่าจะให้ข่าวของตนได้ออกเผยแพร่ด้วย	ที่ผ่านมาจะพบว่า	แม้แต่
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีประเด็นเนื้อหาซึ่งมีคุณค่าน่าสนใจก็ยังถูก
สื่อมวลชนปรับแก้ไขก่อนน�าไปเผยแพร่	โดยมักปรับแก้ใน	3	ส่วน
ต่อไปนี้
	 1.	ตัดชื่อองค์กรหรือบุคคลในข่าวที่จงใจเน้นมากเกินไป
	 2.	ปรับแก้ค�าศัพท์เทคนิคที่เข้าใจยากมาเป็นค�าที่เข้าใจ
ง่าย
	 3.	เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็น
ข่าวเพื่อให้ประชาชนผู้รับสารเข้าใจเรื่องราวดังกล่าวมากขึ้น	
 การตอบสนองความอยากรู้ของสาธารณชนเป้าหมาย

	 ในปัจจบุนัมช่ีองทางการเผยแพร่ข่าวสารจากองค์กรสูก่ลุม่
เป้าหมายมากมายหลายช่องทางโดยเฉพาะในโลกออนไลน์	แต่ใน
บรรดาข้อมลูข่าวสารทีม่ากมายหลากหลายนัน้	จะพบว่าแต่ละช่วง
เวลาจะมีเพียงไม่กี่เรื่องที่ได้รับความสนใจติดตามจากผู้คนใน
สังคม	นอกจากนี้	เรื่องราวที่น�าเสนอเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ยังไม่
ได้มุง่หวงัเพยีงแค่ให้ผูค้นได้รบัรูเ้ท่านัน้	แต่ยงัหวงัให้ผูท้ีไ่ด้รบัรูเ้กดิ
ความประทบัใจ	เลือ่มใสศรทัธา	และให้การสนบัสนนุอกีด้วย	ดงันัน้	
การจะท�าให้ประเด็นขององค์กรกลายเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจ
และสามารถสร้างความประทับใจหรือเลื่อมใสศรัทธาได้นั้น	 สิ่ง
ส�าคัญจึงอยู่ที่เนื้อหาสาระที่น�าเสนอออกไปซึ่งจะต้องโดนใจ	 เข้า
ถึงใจ	และชนะใจของผู้คนในสังคม	
	 นกัประชาสมัพนัธ์ทัง้หลายควรตระหนกัอยูเ่สมอว่า	ภายใน
ระบบความคิดและจิตใจของสาธารณชนผู้รับสารแต่ละคนนั้นไม่
เคยว่างเปล่า	แต่กลับมีเรื่องราวต่างๆ	บรรจุอยู่	ซึ่งอาจคล้ายคลึง
หรอืแตกต่าง	อาจสอดคล้องหรอืขดัแย้งไปจากเรือ่งราวทีเ่ราจะน�า
เสนอ	 และสิ่งที่เขามีอยู่เดิมนั้นย่อมส่งผลต่อการรับรู ้และการ
ยอมรบัต่อเรือ่งใหม่ทีเ่ราน�าเสนอไปด้วย	เราจงึต้องวเิคราะห์เข้าไป
ข้างในเพื่อให้ทราบฐานความรู้	ความคิด	และความเข้าใจเดิมของ
ผู้รับสารให้ชัดเจนเสียก่อน	แล้วหาจุดร่วมระหว่างสิ่งที่เราต้องการ
จะสื่อสารกับความต้องการส่วนลึกของผู้รับสารเป้าหมาย	 เพราะ
การสร้างสารเพื่อเอาชนะใจผู้รับสารจะต้องไม่ใช่สักแต่พูด	 แต่จะ
ต้องเข้าไปนัง่พดูในใจคนฟัง	โดยอาศยัหลกัการสือ่สารสองทางแบบ

มีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน	(ภาณุ	อิงคะวัต,	2554)	หลักเกณฑ์ง่ายๆ	
คือนักประชาสัมพันธ์จะต้องตอบให้ได้ว่าเหตุใดประชาชนผู้รับ
ข่าวสารเขาจ�าเป็นจะต้องรับรู้เรื่องดังกล่าวขององค์กร	 ค�าตอบที่
ได้จะเป็นเครื่องตัดสินว่าเรื่องดังกล่าวสมควรน�ามาเสนอเป็นข่าว
ประชาสัมพันธ์หรือไม่	ดังนั้น	เรื่องที่น�ามาเป็นข่าวจึงอาจเป็นเรื่อง
ที่เมื่อวานนี้คนยังไม่ทราบแต่มาถึงวันนี้จ�าเป็นต้องทราบเพราะจะ
กลายเป็นข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับการตัดสินใจเรื่องส�าคัญๆ	 ทั้งนี้	
การหาค�าตอบเกี่ยวกับความอยากรู้ของสาธารณชนเป้าหมายที่มี
ต่อองค์กรซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่	 จ�าเป็นต้องใช้การวิเคราะห์หา
ลักษณะร่วมอันเกิดจากลักษณะทางประชากร	(demographics)	
เช ่น	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 ลักษณะเชิงจิตวิทยา	
(psychographics)	 เช่น	 บุคลิกภาพ	 ทัศนคติ	 การรับรู้	 การให้
คุณค่าในเรื่องต่างๆ	รูปแบบการด�าเนินชีวิต	และลักษณะสภาวะ
ทางอารมณ์	(emotionality)	เช่น	ความเศร้า	ความรัก	ความโกรธ	
โดยอาจต้องใช้การวิจัย	 หรือการส�ารวจประชามติร่วมด้วยเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วนเพียงพอ

กลยุทธ์การสร้างข่าว

	 นักประชาสัมพันธ์ที่ประสบความส�าเร็จมักจะไม่นั่งรอให้
เหตกุารณ์เกดิขึน้แล้วจงึน�ามาเสนอเป็นข่าว	แต่จะใช้กลยทุธ์ในการ
สร้างข่าว	 โดยยึดหลักที่ว่า	 ข่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเรื่องราว	 การ	
กระท�า	หรอืกจิกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ทีส่าธารณชนให้ความสนใจ	
ซึง่ไม่จ�าเป็นต้องลงทนุจดัโครงการใหญ่โตเสมอไป	แต่ต้องแน่ใจว่า
เรื่องที่หยิบยกมานั้นเป็นสิ่งยอดเยี่ยมและส่งผลต่อการสร้างภาพ
ลักษณ์เชิงบวก	 เช่น	 เรื่องเกี่ยวกับความส�าเร็จของบุคลากร	 การ
แสดงความเห็นของผู้บริหารองค์กรที่มีต่อเรื่องราว	 ปัญหา	 หรือ
เหตกุารณ์ส�าคญัทีเ่กดิขึน้ในสงัคม	โดยเฉพาะความเหน็ในลกัษณะ
คัดค้าน	 ตอบโต้	 หรือเสนอแนะทางออกของปัญหา	 อันเป็นการ
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม	เช่น	ความคิดเห็นของผู้บริหาร
ธนาคารต่อประเด็นการเล่นพนันฟุตบอลในแง่ผลเสียต่อระบบ
เศรษฐกจิการเงนิ	ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารบรษิทัคอมพวิเตอร์ต่อ
ปัญหาเดก็ตดิเกม	หรอืข้อมลูเกีย่วกบัสนิค้าหรอืบรกิารขององค์กร
ที่ออกใหม่หรือปรับปรุงใหม่ที่ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	
เป็นต้น	
	 บางครัง้นกัประชาสมัพนัธ์อาจค้นพบเรือ่งราวทีส่ามารถน�า
มาเสนอเป็นข่าวได้	แต่ไม่ทราบว่าควรน�าเสนอส่วนใดบ้าง	และข่าว
แต่ละชิน้ควรมขีอบเขตของเนือ้หาเพยีงใด	โดยทัว่ไปแล้วสือ่มวลชน
จะพิจารณาว่าเนื้อหาของข่าวสามารถตอบค�าถามหลักๆ	 6		
ประการได้หรือไม่	ค�าถามดังกล่าวได้แก่	ใคร	ท�าอะไร	ท�าที่ไหน	
ท�าเมื่อไร	 ท�าอย่างไร	 และท�าไปท�าไม	 ดังนั้น	 เนื้อหาของข่าว
ประชาสัมพันธ์จึงต้องบรรจุเรื่องราวที่สามารถตอบค�าถามหลักๆ	
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ข้างต้นได้อย่างชัดเจน	(Wilcox	&	Nolte,	1995)	โดยส่วนใหญ่นัก
ประชาสมัพนัธ์และผูบ้รหิารองค์กรมกัให้ความส�าคญักบั	“ใคร”	ซึง่
ก็คือตัวองค์กรหรือผู้บริหารองค์กรที่เป็นข่าว	ขณะที่สื่อมวลชนมัก
ให้ความส�าคญักบั	“ท�าอะไร”	มากกว่า	(ส่วน	“ท�าอย่างไร”	เป็นการ
อธบิายประเดน็	“ท�าอะไร”	ให้ชดัเจนขึน้	และบ่อยครัง้จะพบว่าจดุ
ที่น่าสนใจของเรื่องที่ท�าให้กลายเป็นข่าวอยู่ที่	“ท�าอย่างไร”	นี่เอง	
(Treadwell	&		Treadwell,	2000)		เช่น	ข่าว	“ป.ป.ส.	ลุยต้านยา
เสพติดแบบบูรณาการ	 โดยดึงนักศึกษาและพระเข้าร่วมเพื่อปลุก
จิตส�านึกเยาวชนผ่านกิจกรรมทางเลือก	พร้อมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาในวัด”	 จุดเด่นที่ส�าคัญของข่าวดัง
กล่าวไม่ได้อยู่ที่	“ใคร”		“ท�าอะไร”	เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของ
ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ	(ป.ป.ส.)	
ในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย	 แต่
จุดเด่นของเรื่องอยู่ที่	“ท�าอย่างไร”	ซึ่งก็คือแนวทางหรือวิธีการใน
การแก้ปัญหาดังกล่าวในลักษณะของการบูรณาการระหว่างพระ
และนักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมทางเลือก	
พร้อมๆ	 กับการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพ	 ผู้ติดยาในวัดซึ่ง
เป็นแนวคิดใหม่
	 สรุปแล้วการสร้างสรรค์ประเด็นให้เป็นข่าวควรมีแนวทาง	
ดังนี้	(Newsom	&	Carrell,	2001)
	 1.	ท�าความคุ้นเคยกับการน�าเสนอข่าวของสื่อมวลชนโดย
เฉพาะสื่อที่คาดว่าจะใช้เป็นช่องทางการเผยแพร่ข่าว	 โดยการ
ตดิตามการน�าเสนอข่าวของเขาเป็นประจ�าเพือ่จะได้ทราบมมุมอง
ของสื่อมวลชนซึ่งเป็นตัวแทนของสาธารณชนเกี่ยวกับประเด็นที่
สมควรเป็นข่าว
	 2.	ท�าความรูจ้กัองค์กรของตนในแง่มมุต่างๆ	ให้ลกึซึง้นบั
ตั้งแต่ภารกิจ	เป้าหมาย	นโยบายการด�าเนินงาน	รวมถึงผลงานที่
ผ่านมา	โดยมองทัง้จดุเด่นและจดุด้อยเพือ่จะได้ทราบประเดน็ทีน่่า
จะน�ามาเป็นข่าว	ประโยชน์หรือคุณค่าที่บุคคลภายนอกสมควรจะ
ได้รับรู้		ซึ่งอาจท�าให้ได้ค้นพบเรื่องราว	หรือข้อมูล	รวมถึงบุคคล
ผูเ้ป็นแหล่งข้อมลูทีน่่าสนใจและสามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้
	 3.	วิเคราะห์เพื่อหาบทสรุปของเรื่องที่จะน�ามาเสนอเป็น
ข่าวให้ละเอียดรอบด้านเพื่อเข้าให้ถึงแก่นของเรื่อง
	 4.	วเิคราะห์ให้ชดัเจนถงึกลุม่เป้าหมายผูร้บัสารทีต้่องการ
จะสือ่สาร	จากนัน้จงึท�าความเข้าใจถงึความคดิ	ความเชือ่	ทศันคติ	
และความต้องการของพวกเขาอย่างลึกซึ้ง
	 5.	หาจุดร่วมระหว่างเรื่องที่ต้องการจะน�าเสนอกับความ
สนใจหรอืความต้องการของผูร้บัสารเพือ่น�ามาเป็นเนือ้หาหลกั	(key	
message)	ของข่าว	

	 นอกจากการเลอืกสรรเนือ้หาสาระทีจ่ะน�ามาเสนอเป็นข่าว
แล้ว	 สิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่งที่จะท�าให้ประเด็นกลายเป็นข่าวที่
น่าสนใจก็คือรูปแบบและวิธีการน�าเสนอ	 บ่อยครั้งที่องค์กรมี
ประเด็นเนื้อหาน่าสนใจแต่บกพร่องในเรื่องของรูปแบบและวิธี
การน�าเสนอกท็�าให้พลาดโอกาสในการเป็นข่าวไปอย่างน่าเสยีดาย	
	 การน�าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ควรยึดหลัก	“7C”		ได้แก่	
ความถูกต ้อง	 (Cor rectness )	 ความสมบูรณ ์ครบถ ้วน	
(Completeness)	 ความชัดเจน	(Clarity)	 ความเฉพาะเจาะจง	
(Concreteness)	ความรัดกุม	(Conciseness)	การคิดถึงผู้รับสาร
เป็นหลัก	(Consideration)	และความสุภาพ	(Courtesy)	(Murphy	
&	Hildebrandt,	อ้างถึงใน	จีระภา	โตสมบุญ,	2537)	โดยต้องน�า
เสนออย่างสร้างสรรค์	มีรสนิยมก่อให้เกิดความรู้สึกในเชิงบวก	มี
ความรอบคอบระมัดระวังโดยค�านึงถึงผลที่จะตามมาเสมอ	
นอกจากนี้ยังควรน�าเสนออย่างถ่อมตัวไม่โอ้อวด	 และที่ส�าคัญ	
ข้อมลูต่างๆ	ทีน่�าเสนอจะต้องอยูบ่นพืน้ฐานของความจรงิทีพ่สิจูน์
ได้	(Measell,	1955,	58)	
	 หากพิจารณาแนวทางการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารของ					
สตีเฟน	 จอบส์	 (Steven	 Jobs)	 ผู ้ร่วมก่อตั้งบริษัทแอปเปิล
คอมพิวเตอร์	 นักสื่อสารที่ประสบความส�าเร็จในระดับสูงคนหนึ่ง
ของโลกที่การเป็นข่าวแต่ละครั้งของเขามักเรียกความสนใจจาก
ผู้คนได้ทั่วโลก	จะพบว่าเขามักใช้ค�าพูดที่	“สั้น	ง่าย	ได้ใจความ”	
โดยค�าพดูง่ายๆ	ของจอบส์ในช่วงต้นของการน�าเสนอสามารถเป็น
หัวข่าวได้อย่างด	ี เพราะมีถ้อยค�าที่ง่าย	 กระชับ	 และได้ใจความ
รวมอยูใ่นประโยคแรกของการพดู	นอกจากนีก้ารพดูในลกัษณะดงั
กล่าวยังเหมาะส�าหรับการสื่อสารในยุคสังคมออนไลน์ผ่านทวิต
เตอร์อีกด้วย	 ซึ่งเขามักใช้ทฤษฎี	 “สามองค์”	 หรือ	 “กฎกลุ่มละ
สาม”	เพื่อให้เป็นแผนที่น�าทางให้กับผู้ฟัง	ตัวอย่างเช่น	ในการเปิด
ตัวคอมพิวเตอร์แมคอินทอช	 เมื่อวันที่	 24	 มกราคม	2527	 ที่
แคลิฟอร์เนีย	 เขาได้กล่าวกับผู้ฟังว่า	 “ในวงการของเรามีสินค้าที่
ส�าคัญอยู่สองตัวเท่านั้น	 คือ	 แอปเปิลทูที่ผลิตเมื่อปี	1977	 และ
ไอบีเอ็มซีพี	 ในปี	1981	 แต่ในวันนี้เราจะแนะน�าสินค้าที่ส�าคัญ				
ตัวที่สาม	 นั่นคือ	 แมคอินทอช	 ซึ่งมันจะกลายเป็นความยิ่งใหญ่
อย่างไม่บันยะบันยัง”	 ซึ่งการให้แผนที่ก่อนการฟังช่วยให้ผู้ฟัง
สามารถมองเหน็เค้าโครงของเนือ้หาทัง้หมดและยงัช่วยให้ตดิตาม
เนื้อหาได้ง่าย	 นอกจากนี้	 จอบส์ยังได้ยึดหลัก	3	 ประการในการ	
น�าเสนอสินค้าของเขาทุกครั้ง	 คือ	 ใช้ค�าเรียบง่ายมีไม่กี่พยางค์			
โดยปราศจากค�าศัพท์เฉพาะทาง	 เป็นรูปธรรม	 และเร้าอารมณ์						
(หทัยรัตน์	พหลทัพ,	2554)
	 ในกรณีที่จ�าเป็นต้องมีภาพประกอบการน�าเสนอข่าว	ควร
เลือกภาพที่สามารถสื่อความหมายได ้ชัดเจนตรงประเด็น	
สอดคล้องสมัพนัธ์กบัเนือ้ข่าว	ช่วยส่งเสรมิให้เข้าใจเนือ้หาของข่าว
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ได้ง่ายขึ้น	 ถ้าเป็นภาพบุคคลก็ควรเป็นภาพที่บุคคลก�าลังท�า
กิจกรรมบางประการ	ไม่ควรเป็น	“ภาพตาย”	และควรเป็นภาพที่
มีองค์ประกอบไม่ซับซ้อนยุ่งยาก	 เช่น	 มีบุคคลอยู่ในภาพไม่มาก
นัก	 มีฉากหลังสะอาดตา	 หากจ�าเป็นต้องมีข้อความบนฉากหลัง
หรอืตราสนิค้ากไ็ม่ควรโดดเด่นจนเกนิไปนกั	และไม่ควรมส่ีวนเกนิ
ที่ไม่ต้องการอยู่ในภาพ

บทสรุป

	 ความส�าเรจ็ของนกัประชาสมัพนัธ์ผูร้บัผดิชอบงานด้านข่าว
ไม่ได้สิน้สดุเพยีงแค่การท�าให้เรือ่งราวขององค์กรได้รบัการน�าเสนอ
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เป็นข่าวผ่านสื่อมวลชนเพื่อสร้างการรับรู้ในหมู่สาธารณชนแบบ		
ผิวเผินเท่านั้น	แต่ยังจะต้องท�าให้เรื่องราวนั้นได้รับความสนใจจน
สามารถสร้างการจดจ�า	 หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ทศันคตหิรอืการกระท�าของสาธารณชนอนัเป็นเป้าหมายปลายทาง
ทีแ่ท้จรงิของการประชาสมัพนัธ์ด้วย	โดยนกัประชาสมัพนัธ์จะต้อง
สามารถสร้างพืน้ทีข่่าวเชงิกลยทุธ์ทีเ่ป็นจดุร่วมระหว่างความอยาก
บอกขององค์กร	ความอยากรูข้องสาธารณชน	และความสนใจของ
สื่อมวลชนให้ได้แล้วน�าเสนออย่างเรียบง่าย	 ชัดเจนและเป็น									
รูปธรรม




