
วิชาสื่อมวลชนสัมพนัธ์เชิงกลยุทธ์
Strategic Mass Media Relations

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กฤติยา รุจิโชค



ส่ือมวลชนสัมพันธเ์ชิงกลยุทธ ์ 
(Press Relations Strategy)

ความหมาย “สื่อมวลชนสมัพนัธ”์

ส่ือมวลชนสัมพันธ์ เป็นวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับส่ือมวลชน เพ่ือจะอาศัย

ส่ือมวลชนเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่หรือกระจายข่าวสารของสถาบันธุรกิจ ไปสู่ประชาชน

โดยท่ีสถาบันธุรกิจน้ันไม่ต้องจ่ายเงินค่าเวลาได้ทางวิทยุหรือซื้อเน้ือท่ีโฆษณาในหน้า

หนังสือพิมพ์  เพราะถ้าต้องจ่ายเงินค่าเวลาหรือเนื้อท่ีดังกล่าวแล้วก็จะกลายเป็นโฆษณาไป

ทันที ฉะน้ันนักประชาสัมพันธ์ของสถาบันธุรกิจจะต้องคอยบริการ อ านวยความสะดวกให้แก่

ส่ือมวลชนต่าง ๆ ในการจัดส่งข่าวสารน้ัน ๆ ไปให้ เป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่ในตัว หรือ

บางคร้ังก็อาจจะต้องเชิญส่ือมวลชนมาท าข่าวน้ันๆ ด้วย เป็นต้น



ความส าคัญของส่ือมวลชน
สัมพันธต่์องานประชาสัมพนัธ์

ความส าคัญของส่ือมวลชนสัมพันธ์ต่องานประชาสัมพันธ์

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบรรดาส่ือมวลชนต่างๆ เช่น นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ 
เป็นต้น สถาบันย่อมจะต้องพ่ึงพาบรรดาส่ือมวลชนเหล่าน้ี เพ่ือเป็นส่ือในการเผยแพร่ขา่วสาร
ขององค์การไปสู่ประชาชนในขอบเขตท่ีกว้างขวาง ฉะน้ันในการน าเสนอข่าวสารข้อมูลต่างๆ 
ท่ีถูกต้องไปสู่ประชาชน ส่ือมวลชนจึงเปน็เครื่องมือหรือส่ือท่ีสามารถเข้าถึงประชาชนได้ดี

การท่ีมีข่าวแจกเข้ามาวันละมากๆ น้ัน ผู้ส่ือข่าวมักจะเลือกข่าวท่ีน่าสนใจ เป็นข่าวท่ี
เขียนจากความเป็นจริง ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังซ่อนเร้น เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการ
น ามาตีพิมพ์ นอกจากน้ีก็ควรจะมีแหล่งท่ีมาของข่าว ช่ือ ท่ีอยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่งขา่ว 
เพ่ือให้ผู้ส่ือข่าวติดต่อกลับไปได้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการตรวจเช็คข่าว หรือขอ
รายละเอียดเพ่ิมเติม



หลักการในงานสื่อมวลชนสมัพันธ์

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับหนังสือพิมพ์ 

2. ให้ข่าวสารด้านต่าง ๆ  แก่หนังสือพิมพ์ เป็นวิธีการติดต่อ เขียนข่าว ส่งข่าวให้สื่อมวลชน 
ความเจริญก้าวหน้าของสถาบันธุรกิจ เพื่อให้หนังสือพิมพ์ไปตีพิมพ์เผยแพร่ให้ประชาชน
เกิดความสนใจ ความเข้าใจ

3. อ านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มาติดต่อ

4. สร้างความสัมพนัธ์และความสนิทสนมกับสื่อมวลชน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมากของงานด้าน
สื่อมวลชนสัมพันธ์ ใช้วิธีจัดเลี้ยงหรือพบปะสังสรรค์กับสื่อมวลชนเป็นคร้ังคราว

5. การตัดข่าว บทวิจารณ์ และบทความสารคดี (Clipping File) เป็นการติดตามผลของการ
ด าเนินงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ เร่ืองราวข่าวสารที่แจกไป หรือแถลงไป หรือส่งไปน้ัน
ได้รับการตีพิมพ์บ้างหรือไม่ มากน้อยเพียงใด



กิจกรรมและแนวทางการสร้างความสมัพันธ์  
กับสื่อมวลชนและหนว่ยงานประชาสมัพนัธ์

เครื่องมอืและสื่อทีใ่ชใ้นการสร้างกจิกรรมประชาสมัพนัธ์

ในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์การสถาบนั หรือหน่วยงานใดหนว่ยงานหนึง่ ส่ิง

ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องกระท ากคื็อ การบอกกล่าวช้ีแจงใหป้ระชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 

ในหน่วยงานหรือองค์การสถาบันอย่างถูกต้องถ่องแท้ 

การประชาสัมพันธจึ์งต้องอาศัยการเผยแพร่หรือการกระจายข่าวสาร เร่ืองราว เกี่ยวกับ

นโยบาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลงานและการด าเนินงานของหน่วยงานองค์การสถาบัน ตลอดจน

เร่ืองราวความรู้อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การสถาบันให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  ได้ทราบและเข้าใจ เพื่อ

สร้างความนิยม ศรัทธา และเรียกร้องความร่วมมือสนบัสนนุจากกลุ่มประชาชน



การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสมัพันธ์

ประเภทของเคร่ืองมือและส่ือท่ีใช้ในการด าเนินงานกจิกรรมส่ือมวลชน
ประชาสัมพันธ์

เครื่องมือและส่ือท่ีใช้ในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์นั้นมีอยู่หลายประเภท

ด้วยกัน เช่น ส่ือบุคคล (Personal media) ค าพูด (Spoken words) ส่วนส่ือมวลชน (Mass 

media) ก็คือ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังมีส่ืออ่ืน ๆ 

อีก ได้แก่ ส่ิงพิมพ์  เอกสาร (Printed media) วารสาร นิตยสาร ภาพนิ่ง ฟิล์มสคริป 

จดหมายข่าว โปสเตอร์และป้ายประกาศ การโฆษณาสถาบัน หรือการโฆษณาเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ และการจัดเหตุการณ์พิเศษต่าง ๆ  (Special Events) เป็นต้น



เหตุการณ์พเิศษ (Special event)

ถือเป็นกิจกรรมทางการประชาสัมพันธ์ซึ่งใช้เป็นส่ือ หรือเคร่ืองมือในด้านการ

ประชาสัมพันธ์  (The tool of PR ) อีกประเภทหน่ึงนอกเหนือจากเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนๆ ท่ีเรา

น ามา ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเคร่ืองมือส่ือสารทางด้านอิเลคทรอนิกส์ อาทิเช่น วิทยุ 

โทรทัศน์ เป็นต้น หรือส่ิงท่ีเป็นส่ิงพิมพ์ต่างๆ Printed media เช่น จุลสาร จดหมายข่าว แผ่น

พับและแผ่นปลิว เป็นต้น



เหตุการณ์พเิศษ (Special event)

ประเภทของกจิกรรม

1. การจัดวันและสปัดาห์พเิศษ (Special Day and Weeks )

2. การจัดแสดงและนิทรรศการ (Display and Exhibits)

3. การพบปะและการประชมุ (Meeting and Conferences)

4. การจัดงานวนัครบรอบปี (Anniversaries)

5. การให้รางวัลพิเศษ (Special Awards)

6. การเปดิให้เยี่ยมชมหน่วยงานสถาบนั (Open House)



เหตุการณ์พเิศษ (Special event)

ประเภทของกจิกรรม

7. การจัดงานประกวด (Contest)

8. การจัดขบวนแห่ (Parades and Pageants)

9. การอุปถัมภ์งานของชมุชน (Sponsored Community Events)

10. การให้ความสนบัสนนุแก่องคก์ารต่างๆ (Sponsored Organization)

11. สัญลักษณ์ทางด้านการประชาสมัพนัธ์ (Public Relations Personalities)

12. การจัดงานฉลอง (Dedications)



กิจกรรมประชาสมัพันธ์เมื่อเริ่มงาน

1. การออกวารสาร ข่าวสาร หนังสือ เพื่อเสนอข่าวสารท่ีน่าสนใจ ความเคลื่อนไหวของหนว่ยงาน 

2. การถ่ายภาพและท าข่าว ส าหรับส่งไปยังสื่อมวลชน 

3. การจัดท ารายการส่งเสียงตามสาย ภายในหน่วยงานเพื่อเสนอข่าวสารเพลง รายการประชุม    
สัมมนาวิชาความรู้  สารคดี  ให้คนในหนว่ยงานฟงั

4. การจัดท ารายการทางวิทยุเพื่อประชาชนท่ัวไป

5. การจัดท าป้ายประกาศใหญ ่เพื่อให้คนในหนว่ยงานทราบว่า วันนี้หรือสัปดาห์นี้ จะมีอะไรบ้าง
เกิดข้ึนในหน่วยงานเช่น การประชุม สัมมนา 

6.  การจัดท ารายการกิจกรรม เช่น ปาฐกถา การสัมมนา การบรรยาย การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรม
ร่วมกันทางสังคม  ศาสนา  วัฒนธรรม



วิธีการให้ข่าวสารแก่ส่ือมวลชน

ในการส่งขา่วให้ผูส้ื่อขา่วมีหลักการ ดังนี้

1. ใช้กระดาษหัวจดหมายท่ีระบุช่ือหน่วยงานของผู้ออกข่าว รวมท้ังหมายเลขโทรศัพท์

เพ่ือใหผู้้รับข่าว ติดต่อสอบถามกลับมาได้

2. ควรมีวันท่ีท่ีส่งข่าว และจุดประสงค์ของการออกข่าว

3. ข่าวท่ีเขียนส่งไปต้องส้ัน แต่มีเน้ือหาสมบูรณ์ เช่ือถือได้ เข้าใจง่าย 

4. เป็นข่าวท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชน ไม่ใช่ข่าวส่วนตัวจนเกินไป

5. ถือหลักการเขียนข่าว “ควรท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อย่างไร และท าไม” ในการเขียนข่าว

เสมอ



วิธีการให้ข่าวสารแก่ส่ือมวลชน

6. ข่าวท่ีจัดส่งต้องพิมพ์ดีดอย่างเรียบร้อย สวยงาม และมีระเบียบ 

7. การจัดส่งข่าว (Release) จะจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพคือ ต้องมีรายช่ือ นามสกุล ท่ี
ถูกต้องของผู้ส่ือข่าว รวมท้ังรายละเอียดเร่ืองท่ีอยู่ สถานท่ีท างาน ต าแหน่งของผู้ส่ือข่าว
ฝ่ายต่างๆ การจ่าหน้าซอง ต้องดูตัวสะกดให้ถูกต้อง และควรจัดส่งให้ทันก่อนเวลาปิดข่าว

8. การส่งข่าวยังอาจใช้วิธีการส่งข่าวทางโทรศัพท์ น าไปให้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ 
ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับลักษณะของข่าวว่ามีความส าคัญมากน้อยเพียงไร



วิธีการให้ข่าวสารแก่ส่ือมวลชน

1. ภาพข่าว (News Photographs) คือ ภาพประกอบข่าวแจก เพ่ือให้หนังสือพิมพ์

ตีพิมพ์ภาพ  ภาพดังกล่าวควรมีค าอธิบาย (Caption) ซึ่งมีรายละเอียดว่าเป็นใคร ท าอะไร ท่ี

ไหน เม่ือไร อย่างไร ท าไม โดยพิมพ์ด้วยกระดาษต่างหาก และติดไว้ท่ีใต้ภาพ ไม่ควรใช้

วิธีการเขียนด้วยปากกาหรือดินสอท่ีหลังภาพเป็นอันขาด นอกจากน้ีภาพข่าว ควรเป็นภาพท่ี

มีเนื้อหา มีชีวิตชีวา ชัดเจน และสามารถบอกเร่ืองราว (The picture tells story) ให้ผู้ดูรู้เร่ือง

และเข้าใจได้ชัดเจน



2. บทความและสารคดี (Features) การจัดท าบทความและสารคดีส่งให้แก่

หนังสือพิมพ์ต้องค านึงถึงหลักส าคัญหลายประการ คือ ความสนใจของคนท่ัวไป ความสนใจ

ขอบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ แนวนโยบายของหนังสือพิมพ์น้ัน ๆ ว่านิยม

บทความและสารคดีประเภทไหน แต่ละเร่ืองควรมีความยาวเท่าใด ภาพประกอบกี่ภาพและ

ส านวนลีลาการเขียนแบบใด จึงจะเป็นท่ีนิยมของหนังสือพิมพ์ฉบับน้ัน ๆ และเขียนส่งให้

หนังสือพิมพ์เฉพาะเร่ืองละฉบับเดียว ไม่แจกให้หนังสือพิมพ์อ่ืนๆ ซ้ากัน  เหมือนข่าวแจก

วิธีการให้ข่าวสารแก่ส่ือมวลชน



การใหข่้าวแก่ส่ือมวลชน

1. เอกสารข่าวแจก (News Release) 

2. แฟ้มคู่มือส าหรับแจกให้หนังสือพิมพ์ (Press Kits) 

3. การใหสั้มภาษณ์แก่นักข่าวหรือมวลชน (Press Interviews) 

4. การรายการปฐมทัศนแ์ก่หนังสือพิมพ์(Press  Previews) 

5. การจัดให้มีการร่วมรับประทารอาหารระหว่างฝ่ายจัดการกับส่ือมวลชน (Press 

Management Luncheons) 



การใหข่้าวแก่ส่ือมวลชน

6. การจัดพาส่ือมวลชนชมกิจการ (Press Visits or Press Tours) 
การจดัพาสื่อมวลชนชมกจิการนี้ มีขัน้ตอนในการด าเนินงาน ดงันี้ คือ
6.1 การติดต่อเชิญส่ือมวลชน เป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะ พร้อมระบุวัน เวลา และสถานท่ีแน่นอน 
6.2 จัดท าก าหนดการและรายละเอียดการชมกิจการแบบส้ันๆพร้อมช่ือเจ้าหนา้ท่ีท่ีจะเป็นผู้น าชม
กิจการ 
6.3 เตรียมเอกสารส่ิงพิมพ์แฟ้มข่าวต่าง ๆ  ส าหรับแจกแก่ผู้เข้าชม
6.4 อ านวยความสะดวก ด้านยานพาหนะ ขณะเดินทางไปชม หรือบริการส่งกลับ
6.5 มอบของท่ีระลึก ของช าร่วยส าหรับแจกผู้เข้าชม เช่น สมุดโน๊ต ปากกา ฯลฯ เพื่อความประทับใจ
หรือเตือนความจ าในการชมกิจการคร้ังนี้
6.6 ติดตามอ านวยความสะดวก ภายหลังการชมกิจการแล้ว เช่น การจัดหาค าตอบในรายละเอียด 
หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงรูปถ่ายของคณะผู้เข้าชมโดยส่งตามไปใหภ้ายหลัง



การใหข่้าวแก่ส่ือมวลชน

7. การจัดเล้ียงแถลงข่าว (Press Conference) เป็นการจัดประชุมแถลงข่าวแก่ส่ือมวลชนในกรณีท่ีมี
ข่าวส าคัญหรือมีเหตุการณ์เรื่องราวท่ีส าคัญเกิดขึน้รวมท้ังข่าวท่ีน่าสนใจท่ีควรเผยแพร่เป็นพิเศษ จึงมักมีการจัด
แถลงข่าวขึ้นเป็นครั้งคราว

ข้ันตอนในการจัดเล้ียงแถลงข่าว มีดังน้ี

7.1 ก าหนดหัวเรื่อง วันเวลา สถานท่ี ตามความเหมาะสม พร้อมกับแจ้งให้ทราบว่าจะแถลงข่าวเรื่องอะไร ใครเป็นผู้
จัด จัดขึ้นท่ีไหน วันเวลาใด

7.2 จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ และเครื่องมอืท่ีจะใช้ในการแถลงขา่ว นับต้ังแต่เตรียมท่ีน่ัง แผนภูมิ ก าหนดตัวบุคคล 
อาหาร เครื่องด่ืม

7.3 จัดเตรียมเอกสารข่าวแจก แฟ้มข่าว และสิ่งพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์อื่น ซ่ึงจะมีรายละเอียดท่ีส าคัญเกีย่วกบั
งานแถลงข่าวในวันน้ีมอบให้สื่อมวลชน เพ่ือใช้ประกอบในการฟังค าแถลงข่าว และน ากลับไปเลอืกใช้ในการตีพิมพ์
เผยแพร่ได้ด้วย



การใหข่้าวแก่ส่ือมวลชน

7.4  เชิญสื่อมวลชน โดยการส่งจดหมาย บตัรเชิญไปให้ล่วงหน้า หลาย ๆ  วันและโทรศัพท์ไปยืนยนัอีกครัง้กอ่นวันงาน 

1 –2 วัน เพ่ือป้องกันไม่ให้นักข่าวลืม 

7.5  การเตรียมการต้อนรับ จะต้องมีเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรบันักข่าวและสื่อมวลชนต่าง ๆ  อยู่หน้างาน พร้อมกับมอบ

แฟ้มข่าว เอกสารข่าวประชาสัมพันธ ์และของท่ีระลึก หรืออาจมีสมุดเซ็นเยี่ยม สมุดลงทะเบยีนอยู่ท่ีฝ่ายต้อนรับ 

7.6  การแถลงข่าวและให้สมัภาษณ์ อาจประกอบด้วยบุคคลหลายคนจากหลายฝ่ายเข้าร่วมในการแถลงข่าวครัง้น้ี แต่

ก็ต้องเป็นผู้ท่ีสามารถให้ขา่วสาร ข้อเท็จจริง ให้ความเห็นแก่นักข่าวได้อย่างเต็มท่ี และต้องเตรียมข้อมลูส าคัญตอบ

ค าถามท่ีคาดว่าจะถูกซักถามไว้ให้ดี

7.7  ติดตามผลจากข่าวในหนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่าง ๆ  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและตัดข่าวประชาสัมพันธ์

เหล่าน้ันไว้ เพ่ือเสนอเป็นผลงานและการประเมินการแถลงข่าวครั้งต่อไป



แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 1

• 1. ให้นักศึกษาอธิบายความหมายของส่ือมวลชนสัมพันธ์
• 2. ส่ือมวลขนสัมพันธ์มีความส าคญัตอ่งานประชาสัมพนัธ์อย่างไร
• 3. หลักการในงานส่ือมวลชนสัมพันธ์มีอย่างไร
• 4. กิจกรรมส่ือมวลชนสัมพันธ์มีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่ือมวลชนกับ

หน่วยงานประชาสัมพนัธ์อย่างไร
• 5. กิจกรรมส่ือมวลชนสัมพันธ์มีอะไรบ้าง
• 6. การพาส่ือมวลชนเย่ียมชมกิจการในองค์กรท่ีส่ือต้องการเป็นกิจกรรมท่ีสานสัมพนัธ์

ระหว่างส่ือมวลชนกับประชาสัมพนัธ์อย่างไร
• 7.หนว่ยงานประชาสัมพนัธ์ต้องการจัดงานเล้ียงเพื่อแถลงข่าวเพื่ออะไร
• 8. การใหข้า่วแก่ส่ือมวลชนท าได้ด้วยวิธีการใดบ้าง
• 9. หลักการในการส่งขา่วมีแบบฟอรม์อย่างไร
• 10.การจัดส่งขา่วอย่างมีประสิทธิภาพควรท าอย่างไร
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