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บทท่ี 2 แนวคิดส่ือมวลชนสัมพันธ์

แนวคิดด้านส่ือมวลชนสัมพันธ์ กลยุทธ์การ
พัฒนาความสัมพันธ์ แนวทางการด าเนนิงาน
ของส่ือมวลชน บทบาทหนา้ที่ของส่ือมวลชน

ผศ.ดร.กฤติยา รุจิโชค



แนวคิดส่ือมวลชนสัมพนัธ์

• แนวคิด ทฤษฎี ส่ือมวลชนสัมพันธ์และท่ีเก่ียวข้อง
• กระบวนการผลิตข่าว (Manufacturing the News)

(Fishman, 1980, p.51)
อะไรท่ีเป็นข่าว (what is news today, nose of news)

พิจารณาจาก news value ( impact, conflict,          
timeliness, proximity, currency, human interest)

- news may be actual or created
- เหตุการณ์ท่ีสร้างขึ้น (pseudo-event) 



ตัวอย่างเหตุการณ์

ทีม่า:https://www.google.com
/search?sxsrf=ALeKk03a7Phr
eIWYY10mUdAKegUC833A



แนวคิดส่ือมวลชนสัมพนัธ์

จินตนาการ หรอื ความจรงิ (Image, Mediation and Reality)

(Boorstin, 1961) การสรา้ง,เพิม่เหตกุารณ์เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้รบัสาร

Chan. (1987). นักข่าวผลติข่าวจากท้ังท่ีตามค าสัง่ และไม่มีค าถามที่

เกิดขึ้นระหว่างข้อเท็จจรงิกับความจรงิ อาจขึ้นอยู่กับการตกแต่ง เขียน ภาพ 

เรื่องราว ของเหตกุารณ์ (constructed and created are part of postmodern 

discourse)



แนวคิดส่ือมวลชนสัมพนัธ์

• ข่าวและแหล่งข่าว (News and Sources) การรวบรวม

- แหล่งท่ีมา ทางการเมือง สังคม และ วัฒนธรรม 

(political, social and cultural world) 

- สังคมออนไลน์ (website, blogger,…)

- ผู้เก่ียวข้อง (ผู้รู้เหตุการณ์) authorized knowers

- ข้อมูลสถิติ วิทยาศาสตร์ หลักฐานท่ีผ่านการพิสูจน์

(ควรตรวจสอบแหล่งท่ีมามากกว่าหน่ึงแหล่ง)



แนวคิดส่ือมวลชนสัมพนัธ์

• หลักเกณฑ์ในการเลือกแหล่งขา่ว (Fishman, 1980)

1. ระดับความสามารถ (พิจารณาจากเหตุการณ์ทีเ่กิดขึน้)

2. ต าแหน่งที่เกี่ยวขอ้งกับเหตุการณ์

3. ระดับความน่าสนใจ

(media relation เลือกจากแหล่งขา่วที่ท าหน้าที่เป็น ผูใ้ห้ขา่ว (spokesperson)

ในองค์กร



แนวคิดส่ือมวลชนสัมพนัธ์

• กรอบความคิดข่าวและการก าหนดวาระสาร (Framing and Agenda-Setting)

- กรอบความคิดข่าว (News Frame) (Gitlin, in Scheufele, 1999,p. 106) ข้ึนอยู่

กับ มุมมอง (aspect) เหตุผล (causal) การประเมินค่าอย่างเป็นธรรม (moral) แนวทาง

ปฏิบัติ (treatment)

- กลุ่มผู้รับสารท่ีต้องการและลีลาการเขียนข่าวของนกัข่าว Scheufele (1999)  5 

ปัจจัย ได้แก่ คุณค่าและบรรทัดฐานของแต่ละสังคม,การควบคุมขององค์กร, ความสนใจ

กลุ่ม, แนวปฏิบัติของนักข่าว, อุดมคติและการส่ังสมของนักข่าว



แนวคิดส่ือมวลชนสัมพนัธ์

• การก าหนดวาระสาร (Agenda Setting)

ความต่าง (framing focuses on how an issue or event is covered, 

agenda-setting focuses on what issues or events are covered) (เหตุการณ์

ถูกครอบคลุมอย่างไร, เหตุการณ์อะไรถูกครอบคลุม)

Framing อยู่ในระดับ 2 ของ Agenda- Setting

Maxwell McCombs (2004, p1) ความเด่นของเหตุการณ์จะกลายมาเป็น

วาระสารของสังคมและสาธารณชนกจ็ะน าประเด็นท่ีได้จากสื่อไปตัดสินใจใน

เหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง หรือกล่าวได้ว่า สื่อเป็นตัวก าหนดวาระให้กบัสาธารณชน 



แนวคิดส่ือมวลชนสัมพนัธ์

- Agenda-Setting เป็นกระบวนการของ gatekeepers (Roger and Dearing 

,1988)  โดย ผู้คัดเลือกข่าวสารน าเสนอต่อสังคม (gatekeeper) จะพิจารณาความส าคัญ 

คุณค่าข่าว (Newsworthy) 

- กระบวนการน้ีผูท้ าหน้าทีส่ื่อมวลชนสัมพนัธ ์ (media relations) จะต้อง

ให้ความส าคัญ ผู้ที่ท าการคัดเลือกขา่ว

เพื่อติดต่อประสานงาน โดยมีหลักในการพิจารณา คือ ต้องเป็นผู้มีความรู้ อ านาจและในการตัดสินใจ

คัดเลือกข่าว



กลยุทธ์การพฒันาความสัมพนัธ์

• 1. การเข้าถึงส่ือมวลชนแบบเชิงรุก (push approach)
พยายามผลกัดนัใหส้ือ่มวลชนน าเสนอเนือ้หา

• 2. การเข้าถึงแบบเชิงรับ (pull approach)
ตอบสนองความตอ้งการของสือ่ดว้ยขอ้มูล



การจัดการความสัมพนัธ์

Lidingham (2003, 
p.194) งาน

ส่ือมวลชนสัมพนัธ์ 
(media relations) 
ถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของงาน
ประชาสัมพนัธ์ 

(public relations) 

งานประชาสัมพันธ ์
เชน่ การจัดรายการ
พิเศษ งานสาธารณะ 
สื่อประชาสัมพันธ ์
ขา่วประชาสัมพันธ ์

ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ ์วิดีโอ 
การจัดท ารายงาน

ประจ าปี ฯ

การจัดการ
ประชาสัมพันธ ์เป็น
การสร้างกรอบการ
ท างานส าหรับ
การศึกษา เรียนรู้ 
และการปฏิบตัิงาน

ด้านงาน
ประชาสัมพันธ ์

การจัดการงาน
สื่อมวลชนสัมพันธ ์
เป็นส่วนหนึง่ของ
งานประชาสัมพันธ์



บทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชน

• แดนิส แมคเควิล (Danis Mcquail)

บทบาทหน้าท่ีสื่อมวลชนไว้ 5 ข้อ

1. การให้ข้อมูลข่าวสาร (Information)

- ความเคลื่อนไหว เหตกุารณ์ต่างๆ

- แสดงความคิดเห็น ช้ีแจงความคิดเห็น

- ส่งเสริมความคิดเห็น



บทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชน

การเสนอข่าว

การรายงานเหตกุารณ์ ขอ้เท็จจริงท่ีเกิดขึน้ 

เผยแพรใ่หป้ระชาชนทัว่ไปไดท้ราบ 

เร่ิมจาก หาขอ้มลู ขอ้เท็จจริง

รวบรวม คดัเลือก

เขียนและรายงาน 

เชน่ ขา่วความเคล่ือนไหว

ทางดา้นการเมือง ขา่วกีฬา ขา่วอบุัติเหต ุ

ขา่วอาชญากรรม การเสนอขา่วของ

ส่ือมวลชน



บทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชน

เสนอความคิดเห็น ท าหน้าท่ีแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์แทน

ประชาชนตามสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน เพ่ือสนองตอบความ

ต้องการของประชาชน

การแสดงความคิดเห็นแทนประชาชนในเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่าง



บทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชน

ให้การศึกษา
เป็นการใหข้อ้มลู ขา่วสาร แกป่ระชาชนทั้งความรูใ้นดา้น

วิชาการเฉพาะสาขา และความรูท้ัว่ไป 

เชน่ หนังสือพิมพ์น าเสนอบทความท่ีใหค้วามรูท้าง

วิทยาศาสตร ์การเกษตร อนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้มและ

ศิลปวัฒนธรรม โทรทัศน์ น าเสนอรายการ สารคดี การ

อภิปราย หรือการสนทนาปัญหา ตลอดจนรายการเพ่ือ

การศึกษา  รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยรามค าแหง และมหาวิทยาลัยสโุขทัย

ธรรมธิราช รายการโทรทัศน์การศึกษาผ่านดาวเทียม

ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน



บทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชน

การประชาสมัพนัธ ์และโฆษณา

การประชาสัมพันธ์ (PUBLIC RELATION )

เร่ืองราว เพ่ือเผยแพรข่อ้มลูสู่สาธารณชน

การโฆษณา เป็นการน าเสนอขา่วสารขอ้มลู 

รายละเอียดเก่ียวกบัส่ิงของ สินคา้



บทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชน

• 2. ประสานสัมพันธ์ (Correlation) 

- อธิบายตีความ วิพากษ์วิจารณ์

- สนับสนุนอ านาจที่ถูกต้อง

- เผยแพร่ความคิดให้แพร่หลาย

- ประสานเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆในสังคม

- สร้างความสอดคล้องให้เกิดฉันทามติ

- จัดล าดับความส าคัญของสภาพในสังคม



บทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชน

3. สืบสานวัฒนธรรมให้แก่คนรุ่นต่อไป (continuity)
- เสริมสร้างค่านิยมพ้ืนฐานและรักษาค่านิยมส่วนรวม
- แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของสังคมน้ัน



บทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชน

4.ใหค้วามบนัเทิง

การน าเสนอเร่ืองราว ใหผู้ร้บั

เกิดความเพลิดเพลิน สนกุสนาน 

ผ่อนคลายความเครียดใน

ชีวิตประจ าวัน  ละคร เกมโชว์

ภาพยนตร ์เพลง



บทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชน

• 5.ระดมความคิดเห็น รณรงค์ให้เกิดความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ

(mobilization) การรณรงค์ทางด้านสังคม การเมอืง สงคราม เศรษฐกิจ 

ศาสนา การรณรงค์ให้เกิดความเคลื่อนไหว กรณีเกิดวิกฤติการณ์ต่างๆ



ค าถามท้ายบทท่ี 2

• ข้อ 1. กระบวนการผลติข่าว (Manufacturing the News) เข้ามาเกีย่วข้องกบังานสื่อมวลชนสมัพนัธ์อยา่งไร.

• ข้อ 2. หลกัการพจิารณาคุณค่าข่าว (news value) มอีะไรบ้าง

• ข้อ 3. เหตุการณท์ี่สร้างขึ้น (pseudo-event) เป็นเหตุการณอ์ยา่งไร

• ข้อ 4. จินตนาการกบัความจริงหรือเหมอืนกนัอยา่งไรในกระบวนการผลติข่าว

• ข้อ 5. ในงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์ใช้แนวคิดข่าวและแหลง่ข่าว (news and sources) อยา่งไร

• ข้อ 6. การควบคุมขององค์กร ความสนใจของกลุม่ผูร้ับสาร สง่ผลต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนอยา่งไร

• ข้อ 7. Agenda Setting คือ การกระบวนการของ gatekeeper ในด้านใดบ้าง

ข้อ 8. ให้ยกตัวอยา่งกลยทุธ์การพฒันาความสมัพนัธ์แบบเชิงรุก (push approach) ให้เข้าใจแนวทางการ
ท างานสื่อมวลชนสมัพนัธ์และอธิบายให้เข้าใจแนวทางมาพอสงัเขป

• ข้อ 9. ให้ยกตัวอยา่งการจัดการความสมัพนัธ์ด้านการจัดรายการพเิศษ และอธิบายแนวทางการจัดการมาให้
เข้าใจพอสงัเขป

• ข้อ 10. บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนตามที่กลา่วมาน ามาใช้ในงานสื่อมวลชนสมัพนัธ์อยา่งไร
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