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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธ์ิ 
(รวบรวมข้อมูลจากการ 
เสวนาโครงการการอบรม 
เ พ่ือ พัฒนาศักยภาพ 
ผู้ปฏิบัติงานวิจัยและงาน 
บ ริการวิชาการ โดย 
วิทยากรจากคณะ 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) 

การเขียนและการจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือ ข่าวแจก (Press Release / News 

Release) ข่าวสารซึ่งองค์กรจัดทําขึ้น เพ่ือจัดส่งแจกจ่ายสู่หนังสือพิมพ์
หรือสื่อมวลชนอ่ืนๆ โดยจัดพิมพ์ในรูปของเอกสารข่าว มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนๆ นําไปเผยแพร่สู่ประชาชน
เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจในหน่วยงาน ตลอดจนเพ่ือให้เกิด
การยอมรับและภาพลักษณ์ที่ดี 

1. วัตถุประสงค์ของการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
1.1 การเขียนเพ่ือบอกกล่าวให้ทราบและเข้าใจ  
1.2 การเขียนเพ่ือให้ประชาชนเกิดการยอมรับ  
1.3 การเขียนเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจผิด  
1.4 การเขียนเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  
1.5 การเขียนเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิด  
1.6 การเขียนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี  
1.7 การเขียนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด  
 
2. องค์ประกอบของข่าวประชาสัมพันธ์ 
การเขียนข่าวสารท่ีจะประชาสัมพันธ์ หรือสารที่จะสื่อออกไปยัง

สื่อมวลชน ควรมีสาระสําคัญหรือองค์ประกอบ ที่เรียกว่า “5 W 1 H” 
ดังต่อไปน้ี 

2.1 ใคร (Who) ใครคือบุคคลสําคัญที่เก่ียวข้องกับข่าว 
2.2 ทําอะไร (What) เกิดอะไรขึ้น การกระทําหรือเหตุการณ์ใดที่

สําคัญ 
2.3 ที่ไหน (Where) การกระทําหรือเหตุการณ์น้ันๆ เกิดขึ้นที่ไหน  
2.4 เมื่อไร (When) การกระทําหรือเหตุการณ์น้ันๆ เกิดขึ้นวัน เวลา

ใด  
2.5 ทําไมและอย่างไร ( Why and How) ทําไมเหตุการณ์น้ันจึงเกิด 

และเกิดขึ้นได้อย่างไร  
2.6 ข้อมูลประกอบอ่ืนๆ เช่น ความเป็นมา 
 
3. ประเภทของข่าวประชาสัมพันธ์ 
3.1  ข่าวแจ้งให้ทราบ (Announcement Release) เป็นการแจ้งถึง

สิ่งที่ เกิดขึ้น หรือที่จะมีขึ้น เช่น นโยบายใหม่ วัตถุประสงค์การ
ดําเนินงาน แนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ ฯลฯ 

1. วัตถุประสงค์ของการ
เขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

- เพ่ือบอกกล่าวให้ทราบ
และเข้าใจ 

- เพ่ือให้ประชาชนเกิดการ
ยอมรับ 

- เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความ
เข้าใจผิด 

- เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
- เพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิด 
- เพ่ือสร้างความสัมพันธ์

อันดี 
- เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม

ทางการตลาด 
2. องค์ประกอบของข่าว

ประชาสัมพันธ์ ควรมี
สาระสําคัญหรอื
องค์ประกอบ ที่เรียกว่า     
“5 W 1 H” 

3. ประเภทของข่าว
ประชาสัมพันธ์ มี 4 ประเภท 
- ข่าวแจ้งให้ทราบ 

(Announcement Release) 
- ข่าวประกอบกิจกรรม

พิเศษทางการประชาสัมพันธ์ 
(Created News Release) 
- ข่าวเหตุการณ์เร่งด่วน 

(Spot News Release) 
- ข่าวตอบโต้เหตุการณ์ 

(Response News 
Release) 

4. รูปแบบการเขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์ มี 3 รูปแบบ 
- การเขียนเน้ือข่าวตาม
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3.2  ข่าวประกอบกิจกรรมพิเศษทางการประชาสัมพันธ์ (Created 
News Release) เป็นการสร้าง ความสนใจ และมุ่งให้เกิดความนิยมต่อ
องค์กร เช่น การจัดคอนเสิร์ต โครงการรณรงค์เพ่ือสังคมต่างๆ 

3.3 ข่าวเหตุการณ์เร่งด่วน (Spot News Release) สําหรับ
เผยแพร่กรณีฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์เร่งด่วนที่สําคัญที่ต้องการแจ้งให้
ประชาชนทราบ เน้นที่ความฉับไว โดยอาจไม่มีรายละเอียด 

3.4 ข่าวตอบโต้เหตุการณ์ (Response News Release) เป็นการช้ี
แจ้งรายละเอียดด้วยเหตุผลที่น่าเช่ือถือ ในประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์  
เช่น ข่าวลือต่างๆ ข่าวความขัดแย้งภายใน 

 
4. รูปแบบการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์  
4.1 การเขียนเน้ือข่าวตามโครงสร้างแบบปีรามิดหัวกลับ (Inverted 

pyramid) เป็น การนําเสนอข่าวโดยลําดับประเด็นสําคัญจากมากไปหา
น้อยซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ในการอยากรู้อยากเห็นสิ่ง
สําคัญก่อน ส่วนรายละเอียดไว้ทีหลังประกอบ ด้วย ข่าวพาดหัว วรรค
นํา ส่วนเช่ือม และส่วนของเน้ือเรื่อง เรียงตามลําดับความสําคัญ เป็น
การเขียนข่าว โดยเริ่มด้วยความนําที่เป็นประเด็นสําคัญของเรื่อง และ
ส่วนเช่ือมที่ โยง ความสัมพันธ์ระหว่างความนํากับเน้ือหา ที่มี
ความสําคัญรองลงมา ส่วนเน้ือหาจะเป็น ส่วนประกอบที่ให้รายละเอียด
ของเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด  

 
 
 
 
 
 
4.2  แบบปิระมิดหัวต้ัง (upright pyramid) จะเรียงลําดับข้อมูลที่

มีความสําคัญน้อยไปหามากที่สุด (climax) เพ่ือให้ผู้อ่านมีความอยากรู้ 
เริ่มจากประเด็นที่ไม่มีความสําคัญมากนัก แล้วค่อยๆ เพ่ิมประเด็นที่
สําคัญขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงประเด็นสําคัญที่สุด มักจะใช้ในเรื่องที่มี
เง่ือนงํา เชิงสืบสวน สอบสวน ปัจจุบันไม่นิยมใช้ 

4.3 แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงยืนแบบผสม (combination) มักใช้
เขียนข่าวที่ไม่ค่อยสําคัญ เป็นข่าวสั้นๆ เริ่มจากส่วนเช่ือม หรือจากเน้ือ
เรื่องข่าว หลังจากพาดหัวข่าวแล้ว ไม่มีความนํา ความสําคัญของข่าว
เท่าเทียมกัน ต้ังแต่ต้นจนจบเน้ือเรื่องของข่าว มักจะเขียนแบบเสนอ
ข้อเท็จจริง 

  
5. โครงสร้างของข่าวประชาสัมพันธ ์  
5.1 พาดหัวข่าว (headline) เป็นการบอกประเด็นสําคัญของข่าว 

มักใช้ประโยคที่เป็นข้อความสั้นๆ เพ่ือช่วยให้รู้ว่าเป็นข่าวอะไร และมี

โครงสร้างแบบปีรามิดหัว
กลับ (Inverted pyramid) 
- แบบปิระมิดหัวต้ัง 

(upright pyramid) 
- แบบสี่เหลี่ยมผนืผ้าทรง

ยืนแบบผสม (combination) 
5. โครงสร้างของข่าว

ประชาสัมพันธ์   
- พาดหัวข่าว 
- วรรคนํา 
- ส่วนเช่ือม 
- เน้ือข่าว 
- ทิ้งท้ายข่าว 
6. สื่อที่ใช้ในการสือ่สาร

และประชาสัมพันธ์ของ
องค์กร 

- สื่อสิ่งพิมพ์  
- สื่อโทรทัศน์  
- สื่อวิทยุกระจายเสียง  
- สื่อโสตทัศน์  
- ป้ายประกาศ / ป้าย

นิทรรศการ 
- สื่ออินเทอร์เน็ต  
 
 

วรรคนํา 
สวนเช่ือม   
เนื้อหาขาว  
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ประเด็นใดน่าสนใจ วิธีการพาดหัวข่าวให้พิจารณาความสําคัญของข่าว
น้ันๆ ว่าใคร ทําอะไร เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร และทําไมจึงทําเช่นน้ัน  

5.2 วรรคนํา เป็นประเด็นสําคัญของเรื่อง คือต้องตอบสนองความ
สนใจของผู้อ่านว่า Who What When Where Why เขียนด้วย
ประโยคสรุปเรื่องหรือสรุปประเด็นสําคัญและกระชับ เพ่ือขยายพาดหัว
ข่าว มีความยาวประมาณ 3-6 ประโยค  

5.3 ส่วนเช่ือม เป็นตัวเช่ือมระหว่างวรรคนํากับเน้ือข่าว ส่วนใหญ่
เป็นข้อความที่ขยายประเด็นของเร่ือง จะมีหรือไม่มีก็ได้ มักใช้กับข่าว
ใหญ่  

5.4 เน้ือข่าว เป็นการบอกเรื่องที่เหลือจากที่บอกไว้แล้วในวรรคนํา 
เป็นข้อเท็จจริงที่สนับสนุนหรือขยายความ หรือช่วยให้วรรคนําได้
ใจความชัดเจนขึ้น เป็นเรื่องราวทั้งหมดของข่าวที่ตอบคําถาม 5 W และ 
1 H มี 2-5 ย่อหน้าตามความเหมาะสม โดยย่อหน้าแรกๆ เป็น
รายละเอียดตามวรรคนํา ย่อหน้าสอง อ้างคําพูดผู้ให้สัมภาษณ์ หรือ
ผู้บริหาร เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ ย่อหน้าสุดท้าย เสริมข้อมูลเฉพาะที่
จําเป็น  

5.5 ทิ้งท้ายข่าว เป็นการสรุปประเด็นเพ่ือดึงดูดความสนใจ ตอกยํ้า
จุดหมาย ส่วนใหญ่มี ความยาวประมาณ 4-6 ประโยค  
 

6. สื่อที่ใช้ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
6.1 สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร  จุลสาร จดหมาย

ข่าว รายงานประจําปี แผ่นพับ โปสเตอร์) 
6.1 สื่อโทรทัศน์ (โทรทัศน์  โทรทัศน์วงจรปิด) 
6.2 สื่อวิทยุกระจายเสียง (รายการวิทยุ สปอตวิทยุ เสียงตามสาย) 
6.3 สื่อโสตทัศน์ (วีดิทัศน์แนะนําองค์กร) 
6.4 ป้ายประกาศ / ป้ายนิทรรศการ 
6.5 สื่ออินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์  อีเมล์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



   
ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเขยีนข่าวประชาสัมพันธ ์

 
 



   
แผนภูมิก้างปลา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


