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บทคัดย่อ

	 การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ	์ ได้รับการยอมรับว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับองค์กร	 ทั้งนี้เพราะจะช่วยให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ	 พร้อมทั้งสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์กรได้	 	 นักประชาสัมพันธ์จะต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรไปสู่ผู้		
รบัสารเป้าหมายโดยอาศยัสือ่มวลชนเป็นสือ่กลาง	แต่เนือ่งจากสือ่เองกม็เีนือ้ทีส่�าหรบัข่าวประชาสมัพนัธ์อย่างจ�ากดั	และมนีกัประชาสมัพนัธ์
อีกจ�านวนไม่น้อยที่ต้องการเผยแพร่ข่าวขององค์กรตนเองสู่สาธารณชนเช่นกัน	 บทความนี้จึงมุ่งสร้างประโยชน์เพื่อให้นักประชาสัมพันธ์
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีที่จะท�าให้ข่าวประชาสัมพันธ์มีคุณค่า	น่าสนใจ	และได้รับการคัดเลือกจากสื่อมวลชนให้ลงตีพิมพ์	

Abstract

 Press release is recognized as crucial for the organization. It will help create understinding and a good image for 
the organization. The public relations practitioners have to share the information to target audiences through mass media. 
However, the media have limited space for  news from organization, while there are a number of organization news to 
distribute to the public. This article was intended to benefit the public relations practitions to learn how to make news more 
interesting and valuable to be selected to publish by the media.

บทน�ำ

	 ข่าวประชาสัมพันธ์	หรือที่นิยมเรียกกันว่า	ข่าวแจก	(Press	Release)	คือ	ข้อมูลข่าวสารที่องค์กร	สถาบัน	หรือหน่วยงานจัดท�า
ขึ้นเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้ถึงกลุ่มประชาชนเป้าหมาย	 โดยข้อมูลส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับองค์กร	 เช่น	 นโยบาย	
กิจกรรม	ผลการปฏิบัติงาน	 รวมทั้งความเคลื่อนไหวต่างๆ	ซึ่งมักจะเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์	 เพราะสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและใช้เผยแพร่ได้อย่างกว้างขวาง	(ระวิวรรณ	ไทยสุริโย,	2554)	
	 อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สื่อมวลชนน�าไปเผยแพร่	แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันในวงการ
ประชาสัมพันธ์ว่า	ข่าวที่ส่งไปนั้นใช่ว่าจะได้รับการตีพิมพ์เสมอไป	ดังที่	Newsom	และ	Siegfried	(1981)	ได้กล่าวถึงค�าจ�ากัดความของ
ข่าวประชาสัมพันธ์ว่า	 “ข่าว	 ไม่ใช่สิ่งที่นักประชาสัมพันธ์หรือผู้บริหารคิดเอาเองว่ามันเป็นข่าว”	 และไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะท�าให้ข่าว
ประชาสัมพันธ์ชิ้นหนึ่งไปปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ได	้Wilcox	(2005)	 กล่าวว่า	 ใน	1	 สัปดาห์สื่อมวลชนจะได้รับข่าวประชาสัมพันธ์	
ประมาณ	300	-	500	เรื่อง	แต่ประมาณร้อยละ	55-97	ของข่าวแจกที่ถูกส่งจากนักประชาสัมพันธ์สู่สื่อมวลชนนั้นไม่เคยถูกใช้เผยแพร่เลย	
นั่นหมายถึงว่า	 ข่าวประชาสัมพันธ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ที่มีอ�านาจในการตัดสินใจคัดเลือกข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อลงตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์	ในการนี้	นักหนังสือพิมพ์จะเป็นผู้พิจารณาว่าข่าวไหนเหมาะสมที่จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในหน้าหนังสือพิมพ์
	 ปัญหาทีม่กัจะเป็นอปุสรรคต่อความสมัพนัธ์ของนกัหนงัสอืพมิพ์และนกัประชาสมัพนัธ์	คอืการไม่เข้าใจความต้องการของกนัและ
กัน	รวมทั้งในบางครั้งก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกันและกันได้	นักประชาสัมพันธ์ต้องการให้ข่าวของตนได้รับการเผยแพร่
มากที่สุด	ในขณะที่สื่อมวลชนอาจมีข้อจ�ากัดหลายประการ	เช่น	มีเนื้อที่จ�ากัดแต่มีข่าวที่จะต้องเผยแพร่เป็นจ�านวนมาก	ในขณะเดียวกัน
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ข่าวทีจ่ะเผยแพร่นัน้ต้องมคีณุค่าของความเป็นข่าว	เพือ่สร้างความ						
พงึพอใจแก่ผูร้บัสารเป้าหมาย	ซึง่มข่ีาวประชาสมัพนัธ์จ�านวนมาก
ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์	ดังนั้น	นักประชาสัมพันธ์จึงต้อง
ฝึกฝนและเรียนรู้วิธีการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข่าวนั้นมี
คุณค่า	น่าสนใจ	และให้สื่อมวลชนน�าไปเผยแพร่ได้
	 ในกระบวนการสือ่สาร	การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ส่งสาร	สาร	สื่อ	และผู้รับสาร	ส�าหรับการท�างาน
ร ่ วมกันในด ้ าน เผยแพร ่ข ่ าวสารระหว ่ างสื่ อมวลชนกับ																						
นักประชาสัมพันธ์	 สื่อมวลชนถือได้ว่าเป็นผู้รับสาร	หรือเป็นกลุ่ม
เป้าหมายทีส่�าคญักลุม่หนึง่ของนกัประชาสมัพนัธ์	ในขณะเดยีวกนั
ก็ยังเป็น	“สื่อ”	ที่นักประชาสัมพันธ์ใช้เผยแพร่ข่าวสารขององค์กร
ไปยังกลุ่มประชาชนโดยทั่วไปด้วย

หลักกำรเขียนข่ำวประชำสัมพันธ์

	 ในวงการประชาสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับว่า	 ผู้ที่จะท�างาน
ประชาสัมพันธ์ได้ดีนั้น	 จ�าเป็นต้องมีความสามารถด้านการเขียน	
เนื่องจากในงานประชาสัมพันธ์	 “การเขียนมีบทบาทมากกว่าการ
พูด”	 เพราะสามารถเผยแพร่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ	 จ�านวน
มาก	และครอบคลุมอย่างกว้างขวาง		(เอ็ดดูโซน	ไลบรารี่,	2551)	
ซึ่งทักษะนี้ทุกคนสามารถฝึกฝนได้	โดยอาศัยความเพียรพยายาม
ในการเรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตัจิรงิทัง้ในแง่ของการประชาสมัพนัธ์และ
แง่หลักการเขียน	 ทั้งนี้หลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ตาม
แนวคิดของ	รุ่งรัตน์	ชัยส�าเร็จ	(2546)	มีดังนี้
	 1.	ข่าวแจ้งให้ทราบ	(Announcement	Release)	เป็นการ
แจ้งให้ทราบรายละเอยีดต่างๆ	ของสิง่ทีเ่กดิขึน้	หรอืทีจ่ะมขีึน้	อาทิ	
แจ้งเกี่ยวกับนโยบายใหม่	วัตถุประสงค์	การด�าเนินงาน	การเปิด
สาขา	 แนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่	 ผลประกอบการล่าสุด	 ผลการวิจัย
และพฒันาใหม่ๆ	ในด้านการตลาด	ฯลฯ	ข่าวทีน่�าเสนอเป็นประจ�า
ในลักษณะนี้ไม่จ�าเป็นต้องมีเนื้อหารายละเอียดยาวมาก
	 อนึง่	ในกรณเีผยแพร่ข่าวประเภทนี	้เพือ่สนบัสนนุงานด้าน
การตลาด	นับว่าเป็นการขยายบทบาทของงานประชาสัมพันธ์เพื่อ
ช่วยส่งเสรมิการตลาดได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	เนือ่งจากไม่ถกูจ�ากดั
ด้วยงบประมาณเช่นเดียวกับการโฆษณา	และยังมีข้อได้เปรียบใน
เชิงจิตวิทยาที่ท�าให้ผู ้รับสารมีความเชื่อถือมากกว่าเนื่องจาก
เป็นการน�าเสนอในรูปของข่าว	มิใช่การน�าเสนอในรูปของโฆษณา
	 2.	ข่าวประกอบกิจกรรมพิเศษทางการประชาสัมพันธ์	
(Created	News	Release)	บางครั้งหน่วยงานอาจตอ้งการให้เรื่อง
บางเรื่องได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นพิเศษ	 แทนที่จะเผย
แพร่ในลกัษณะแจ้งให้ทราบอย่างธรรมดา	กส็ามารถท�าได้โดยการ
จัดให้เป็นกิจกรรมพิเศษขึ้น	 เช่น	 จัดคอนเสิร์ต	 แรลลี่	 รวมถึง

โครงการรณรงค์เพื่อสังคมขององค์การต่างๆ	ฯลฯ	 เพื่อช่วยเสริม
ให้มีสีสันและดึงดูดความสนใจ	 โดยมุ่งมั่นให้เกิดความนิยมต่อ
หน่วยงาน	และนกัประชาสมัพนัธ์ค่อนข้างมัน่ใจได้ว่าข่าวนัน้ๆ	มกั
จะได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนในวงกว้างมากขึ้น		
	 3.	ข่าวเหตุการณ์เร่งด่วน	(Spot	News	Release)	ส�าหรับ
เผยแพร่กรณเีกดิเหตกุารณ์ฉกุเฉนิ	หรอืมเีหตกุารณ์เร่งด่วนทีส่�าคญั
ควรแจ้งให้ประชาชนได้ทราบอย่างรวดเร็ว	โดยอาจไม่มีการเสนอ
รายละเอียดมาก	 แต่เน้นที่ความฉับไว	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลง
ก�าหนดการบางอย่างหรือบุคคลที่ส�าคัญ	 และเกิดเหตุเครื่องบิน
ขัดข้องไม่สามารถออกเดินทางตามก�าหนดได้	เป็นต้น
	 ในกรณีเช่นนี้	 นักประชาสัมพันธ์ต้องปฏิบัติงานเยี่ยงผู้				
สื่อข่าว	 นั่นคือ	 ท�าหน้าที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดอย่างรวดเร็วและ
น�าเสนออย่างฉับไว	ต่อเนื่องเป็นระยะ	ที่ส�าคัญคือต้องรายงานถึง
การเกดิเหตแุละการแก้ไขทีไ่ด้ด�าเนนิการแล้ว	เพือ่สร้างความมัน่ใจ
และไม่ท�าให้สื่อมวลชนรวมถึงผู้เกี่ยวข้องขาดข้อมูลที่ถูกต้อง	 จน
อาจน�าไปสู่การรายงานข่าวอย่างสับสนเป็นผลเสียต่อกิจการได้
	 4.	ข่าวตอบโต้เหตกุารณ์	(Response	News	Release)	อาจ
มีบ้างที่เรื่องราวของหน่วยงานที่รับรู้ไปถึงสื่อมวลชนโดยมิได้ออก
มาจากนักประชาสัมพันธ์	 และกลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้น
มาวพิากษ์วจิารณ์หรอืตัง้ข้อสงสยัจากผูบ้รโิภคตลอดจนหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ข่าวลือเกี่ยวกับการขาดทุนของกิจการ	
ข่าวความขัดแย้งภายในหน่วยงาน	 เป็นต้นเมื่อเกิดภาวะเช่นนี้ขึ้น	
สื่อมวลชนย่อมต้องการค�าชี้แจงที่ชัดเจนจากหน่วยงาน	 ดังนั้น				
นักประชาสัมพันธ์จ�าเป็นต้องอาศัยการน�าเสนอข้อมูลโดยชี้แจง
อย่างละเอยีดลกึซึง้	และเตม็ไปด้วยเหตผุลทีน่่าเชือ่ถอื	และจ�าเป็น
อย่างยิ่งในการอ้างถึงแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือสูงสุด

กำรพึ่งพำสื่อมวลชนของนักประชำสัมพันธ์

	 นักประชาสัมพันธ์ต้องอาศัยพึ่งพาสื่อมวลชน	 โดยเฉพาะ
สื่อหลักซึ่งได้แก่	หนังสือพิมพ์	นิตยสาร	วิทยุ	และโทรทัศน์	เป็น
ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 จากองค์กรไปสู่ผู้รับสาร				
เป้าหมายโดยท�าให้สื่อมวลชนต่างๆ	 เผยแพร่ข่าวให้โดยไม่เสีย			
ค่าใช้จ่ายด้วยความเต็มใจ	ในแต่ละวันจะมีข่าวประชาสัมพันธ์ส่ง
ตรงถึงนักหนังสือพิมพ์เป็นจ�านวนมาก	แต่เนื่องจากพื้นที่ที่มีอย่าง
จ�ากัด	 ท�าให้นักหนังสือพิมพ์ต้องมีหลักในการคัดเลือกข่าว
ประชาสัมพันธ์เพื่อตีพิมพ์	ทั้งนี้	ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับการ
คัดเลือกมักจะมีเนื้อหาข่าวไม่สมบูรณ	์ อาจเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่
ครบถ้วน	เขียนข่าวไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	
	 นอกจากนี้	 นักประชาสัมพันธ์ควรท�าการศึกษาเรื่อง
ประเด็นข่าว	 โดยดูว่าประเด็นข่าวที่นักประชาสัมพันธ์เขียนส่งไป
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ยังสื่อมวลชนนั้น	มีคุณค่าของความเป็นข่าว	หรือเป็นประเด็นที่สื่อให้ความสนใจหรือไม่	เพราะประเด็นข่าว	ถือเป็นหลักเกณฑ์ส�าคัญที่สื่อ
ให้ความสนใจในการพจิารณาคดัเลอืกข่าวประชาสมัพนัธ์เพือ่ตพีมิพ์	ตามการสรปุตวัอย่างประเดน็ข่าวประชาสมัพนัธ์ของส�านกังานปลดั-
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(2555)	ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1	ตัวอย่างประเด็นข่าวประชาสัมพันธ์	

 ความเกี่ยวข้องกับภารกิจ ตัวอย่างประเด็นข่าวประชาสัมพันธ์

	 นโยบายและแผนงาน	 นโยบายใหม่	แผนงานด้านงบประมาณ	แผนการพัฒนาบุคลากร	แผนพัฒนาธุรกิจ	
	 	 	 แผนกลยุทธ์การตลาด

	 กิจกรรมการด�าเนินงาน	 งานของฝ่ายต่างๆ	ในองค์กร	รวมทั้งโครงการต่างๆ	ที่องค์กรจะด�าเนินการหรือ
	 	 	 ได้ด�าเนินการแล้ว	ทั้งที่ด�าเนินการเองหรือร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ

	 ผลการด�าเนนิงานในภารกจิ	โครงการ	กจิกรรม	 โครงการ	กิจกรรมต่างๆ	ภายในองค์กรหรือบริษัทภายในเครือ

	 ความเคลื่อนไหวต่างๆ	ขององค์กร	เช่น
	 -	ด้านการบริหาร	 -	การเพิ่มทุน	
	 	 	 -	การแถลงผลประกอบการ	
	 	 	 -	ข้อมูลรายงานตลาดหลักทรัพย์	และผู้ถือหุ้น
	 	 	 -	การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
	 	 	 -	การแต่งตั้งผู้บริหาร
	 	 	 -	การขยายธุรกิจ	การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ
	 	 	 -	การให้ขวัญและก�าลังใจแก่พนักงาน
	 	 	 -	สวัสดิการของบุคลากร
	 	 	 -	การบริหารตามหลักธรรมภิบาล		

	 -	ด้านเทคโนโลยีและการวิจัย	 ความก้าวหน้าและผลทางด้านเทคโนโลยีหรืองานวิจัยต่างๆ

	 -	ด้านการตลาด	 -	ความเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการตลาด
	 	 	 -	ข้อมูลการส�ารวจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า
	 	 	 -	นโยบายเกี่ยวกับการสนองตอบความต้องการของลูกค้า
	 	 	 -	ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ
	 	 	 -	การแต่งตั้งผู้แทนจ�าหน่าย

	 -	ด้านบริการสังคม	 -	การจัดอบรมสัมมนาแก่บุคคลทั่วไป
	 	 	 -	การบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม
	 	 	 -	การร่วมจัดกิจกรรมกับชุมชนเนื่องในโอกาสต่างๆ
	 	 	 -	การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี	ศิลปวัฒนธรรม	วันส�าคัญต่างๆ	กับหน่วยงานของ
	 	 	 	 ภาครัฐและองค์กรภายนอก	ฯลฯ

ที่มา:	ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(2555)

	 นอกจากประเด็นข่าวดังกล่าวข้างต้นแล้ว	นักประชาสัมพันธ์ต้องค�านึงถึงความมีคุณค่าของความเป็นข่าว	(News	Value)	(อุบล
วรรณ	ปิติพัฒนะโฆษิต,	2545)	ซึ่งหมายถึง	ข่าวนั้นต้องเป็นที่สนใจของผู้อ่านมากพอ	และมีประเด็นที่สื่อสามารถน�าไปตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อ
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สร้างความรู้	ความเข้าใจ	ให้กับสังคมได้	นอกจากนี้	Cutlip	Center	และ	Broom	(2006)	ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมว่า	ข่าวและข้อมูล
จ�านวนมากในสื่อมวลชนเกิดจากแหล่งข่าวประชาสัมพันธ์	เพราะเป็นแหล่งข่าวที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อการลงข่าว	แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์
ต้องจัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้สื่อมวลชนตัดสินคุณค่าความเป็นข่าวของข้อมูลข่าวสารนั้นๆ
	 การประเมนิคณุค่าของข่าวแจกกค็อื	สือ่มวลชน	ซึง่อาจเป็นหวัหน้าข่าวหรอืบรรณาธกิาร	โดยใช้เกณฑ์หลายประการ	ได้แก่	การน�า
เสนอข่าวอย่างรวดเร็ว	เป็นข่าวสด	ใหม่	และประเด็นของข่าวนั้นส่งผลกระทบกับสังคมได้	มีความโดดเด่น	ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อหา	
หรือตัวบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	 รวมถึงเป็นข่าวที่ผู้อ่านรู้สึกว่ามีความใกล้ชิดทั้งทางกายและทางใจ	 และที่ส�าคัญ	 ถ้าเป็นลักษณะของ
เหตกุารณ์ทีก่�าลงัอยูใ่นกระแสความสนใจของสาธารณชน	หรอืเรยีกว่า	“ประเดน็สาธารณะ”	จะยิง่ท�าให้ข่าวนัน้มคีณุค่าของความเป็นข่าว	
(ส�านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์,	2554)
	 ทั้งนี้	นักประชาสัมพันธ์ต้องค�านึงอยู่เสมอว่า	การท�าหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์คือ	 เป็นตัวแทนขององค์กร	ดังนั้น	คุณค่าของ
ความเป็นข่าวต้องยึดถือการน�าเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์	 และเป็นเรื่องที่ดีขององค์กรสู่ผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย	 มิใช่เรื่องที่ผู้รับสาร		
กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ	แต่เมื่อน�าเสนอไปแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆ	เช่น	ในโรงงานมีต้นกล้วยตั้งท้องออกลูกเหมือนคน	ข่าวนี้
ถ้าน�าเสนอออกไปผู้คนย่อมให้ความสนใจ	แต่จะไม่เกิดประโยชน์แก่องค์กรเลย	

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อนักหนังสือพิมพ์ ในกำรพิจำรณำคัดเลือกข่ำวประชำสัมพันธ์

	 นักหนังสือพิมพ์	 ถือเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดของการคัดเลือกข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่	 โดยองค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ	มีดังต่อไปนี้
	 1.	การควบคุมของหนังสือพิมพ์	คือ	เสรีภาพที่ถูกจ�ากัดจากการควบคุมจากภายนอกและภายใน	เช่น	การควบคุมโดยกฎหมาย	
การควบคมุโดยรฐับาล	การควบคมุโดยประชาชนและการควบคมุโดยบรษิทัธรุกจิเอกชน	การควบคมุโดยเจ้าของหนงัสอืพมิพ์	การควบคมุ
โดยบรรณาธิการข่าว	และการควบคุมกันระหว่างนักหนังสือพิมพ์ด้วยกัน
	 2.	ประเภทของหนังสือพิมพ์	 หมายถึง	 เป็นหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ	 เชิงคุณภาพ	 หรือหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่อง	 เช่น	
หนังสือพิมพ์การเมือง	หนังสือพิมพ์ธุรกิจ	การตลาดต่างๆ	ซึ่งแต่ละฉบับอาจจะมีนโยบายในการเลือกเสนอข่าวที่แตกต่างกัน
	 3.	ความรู้ความเข้าใจในการเขียนข่าวแจกของนักประชาสัมพันธ์ว่ามีความน่าสนใจ	 ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และตรงประเด็นหรือไม่	
(พรทิพย์	วรกิจโภคาทร,	2526)	
     
กำรตัดสินใจเลือกข่ำวประชำสัมพันธ์ของสื่อหนังสือพิมพ์

	 การทีข่่าวประชาสมัพนัธ์จะได้รบัการตพีมิพ์เผยแพร่หรอืไม่	มกีระบวนการในการตดัสนิใจคดัเลอืกข่าว	ตามแนวคดิของอบุลวรรณ	
ปิติพัฒนะโฆษิต	(2545)	ที่ได้น�าเสนอในรูปแบบแผนภูมิ	ดังภาพที่	1	

ภาพที่ 1	แผนภูมิกระบวนการตัดสินใจคัดเลือกข่าวประชาสัมพันธ์ของนักหนังสือพิมพ์				

ข่าวและคุณภาพ
ของข่าว

นักหนังสือพิมพ์ การตัดสินใจ ตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่

การควบคุมหนังสือพิมพ์
       ประเภทหนังสือพิมพ์
            ความรู้ความเข้าใจในข่าวประชาสัมพันธ์
                   นโยบายการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

   เนื้อที่
จ�านวนและเวลา
ความสัมพันธ์กับผู้ส่งข่าว                   
         ประเด็นข่าวที่น�าเสนอ

ที่มา:	อุบลวรรณ	ปิติพัฒนะโฆษิต	(2545)
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เมื่อไม่มีข่ำว ก็ต้องสร้ำงประเด็นให้เป็นข่ำว

	 ในบางครั้งนักประชาสัมพันธ์เข้าใจว่าองค์กรของตัวเอง
ไม่มข่ีาว	หรอืประเดน็ทีน่่าสนใจ	จงึไม่เขยีนข่าวส่งให้แก่สือ่มวลชน	
ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดส�าหรับบางเรื่อง	 บางประเด็นแล้วสามารถที่
จะเป็นข่าวได้	 โดยยึดหลักที่ว่า	 ข่าวที่จะเกิดขึ้นได้ต้องมีเรื่องราว	
การกระท�า	หรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่สาธารณชนให้ความ
สนใจ	ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องลงทุนจัดโครงการใหญ่โตเสมอไป	แต่ต้อง
แน่ใจว่า	เรือ่งทีย่กมานัน้ต้องเป็นเรือ่งทีส่่งผลดี	หรอืก่อให้เกดิภาพ
ลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร	(สุนิสา	ประวิชัย,	2555)	เช่น	ความเห็นของ
ผูบ้รหิารต่อประเดน็ทีเ่กีย่วกบัธรุกจิในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	
เป็นต้น
	 นอกจากนี้	 ข่าวประชาสัมพันธ์มักจะเขียนในรูปของ								
ปิรามิดหัวกลับ	 นั่นคือการน�าเหตุการณ์ที่ส�าคัญที่สุดขึ้นมาก่อน	
แล้วจึงตามด้วยเรื่องราวที่มีความส�าคัญรองลงไปตามล�าดับ	
เป็นการกระตุน้ให้ผูอ่้านได้ทราบถงึรายละเอยีดของเหตกุารณ์นัน้ๆ	
และที่ส�าคัญ	นักข่าวอาจจะมีการน�าข่าวไปกลั่นกรอง	ปรับภาษา	
คัดย่อใหม่	และด้วยความเร่งรีบ	หรือเพราะพื้นที่ของสื่อที่มีอย่าง
จ�ากัด	 นักข่าวก็อาจมีความจ�าเป็นที่จะต้องตัดทอนข้อความบาง
อย่างออกไปด้วย	 ซึ่งนิยมตัดในส่วนท้ายของข่าว	 ท�าให้ผู้รับสาร
เป้าหมายรับข้อมูลที่ผิดไป
 
สรุป

	 ในป ัจจุบันมีองค ์กรจ�านวนมากที่ต ้องการให ้นัก-
หนงัสอืพมิพ์ช่วยตพีมิพ์เผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ให้	แต่เนือ่งจาก
หนงัสอืพมิพ์เองกม็ข้ีอจ�ากดัด้านพืน้ที	่และข้อจ�ากดัทางด้านความ
น่าสนใจและความมีประโยชน์ของเนื้อหา	 จึงท�าให้ความต้องการ
ระหว่างสื่อและนักประชาสัมพันธ์ไม่สอดคล้องกัน	 ดังนั้น	 นัก-
ประชาสัมพันธ์จึงต้องพยายามคิดประเด็น	 และเขียนข่าวให้เกิด
ความน่าสนใจ	และมคีณุค่าของความเป็นข่าว	เพือ่ทีส่ือ่มวลชนจะ
ได้คดัเลอืกและตพีมิพ์เผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ขององค์กร	ทัง้นี้
นักประชาสัมพันธ์ต้องพยายามหาประเด็นเพื่อสร้างข่าวให้องค์กร
ของตัวเองอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้เรื่องราวขององค์กรได้รับการน�า
เสนอเป็นข่าวผ่านสื่อมวลชนและส่งต่อถึงสาธารณชนในที่สุด
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