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กลยุทธ์การบูรณาการประชาสัมพันธ์ 4.0 
 

 การประชาสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 นับเป็นจุดเปล่ียนของโลกการส่ือสารในปัจจุบัน ไม่ว่าเราจะ
นิยามยุคสมัยนี้อย่างไร ส่ิงท่ีเราท่านท้ังหลายได้สัมผัสกับความเปล่ียนแปลงนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นย่อมเป็นท่ี
ประจักษ์ พัฒนาการของการส่ือสารการประชาสัมพันธ์ไปสู่รูปแบบใหม่  การใช้ส่ือใหม่ท่ีเรียกกันว่าส่ือ 
“Application” และส่ือ “New Media” เข้ามามีบทบาทการผสมผสานในยุคโลกาภิวัตน์ มีการด าเนิน 
Digital เพื่อการเข้าถึงความต้องการของผู้รับ เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงและวัดผลได้ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างโอกาสทางการรับรู้ให้กว้างขวางขึ้น หรือ อย่างท่ีภาคธุรกิจใช้ค าว่าการตลาด กลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์จึงเป็นความจ าเป็นท่ีต้องคอยขับเคล่ือนการประชาสัมพันธ์ในทุกยุคทุกสมัย 
 
 การใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เป็นวิธีการด าเนินการท่ีจะสร้างความร่วมมือในการท ากิจกรรมอย่าง 
ใดอย่างหนึ่ง เพื่อน าไปสู่การยอมรับวิธีปฏิบัติให้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง โดยวิธีการ 
ดังกล่าวต้องอาศัยการใช้ส่ือต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแน่นอนว่า ต้องการให้กลุ่มเปูาหมาย 
ยอมรับอะไร อย่างไร และจะต้องมีแผนการส่ือสารที่เป็นขั้นตอน และมีกลวิธีท่ีเหมาะสมจึงจะเกิดประสิทธิผล 
โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ การเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลในสังคม การเลือกใช้กิจกรรมและส่ือ 
ต่างๆ ทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  ปลุกจิตส านึก โน้มน้าวให้เห็นด้วย คล้อยตาม 
เกิดความร่วมมือร่วมใจกันปรับเปล่ียนพฤติกรรม ความท้าทายของงานนี้อยู่ท่ีการคิดค้นกลวิธี โดยจะสร้างสาร 
อย่างไรให้ดึงดูดและกระทบใจ จะใช้กิจกรรมอะไรที่แปลกใหม่แต่อยู่ในวิสัยท่ีกลุ่มเปูาหมายสามารถรับได้ จะ 
ใช้ส่ืออะไรให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย และจะวางแผนการส่ือสารอย่างไร   จินตวีร ์ เกษมศุข (สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม) กล่าวถึงหลักการและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ไว้
ดังนี้ 

ส่ือประชาสัมพันธ์ หมายถึง ช่องทางการส่ือสารที่จะน าข่าวสารไปสู่กลุ่มเปูาหมาย และเป็นเครื่องมือ 
ท่ีใช้ในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีจะน าไปสู่ภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร  ส่วน 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์นั้น นักประชาสัมพันธ์สามารถน ากิจกรรมเผยแพร่ผ่านส่ือมวลชนทุกแขนงได้ เพื่อให้ 
เกิด Talk of the town ส่ิงส าคัญคือ นักประชาสัมพันธ์จะต้องสร้างกระแสให้เกิดข้ึนให้ได้เพื่อส่งผลให้ได้รับ 
การเผยแพร่ การด าเนินการวางแผนในการใช้ส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นขั้นตอนท่ีสามของกระบวนการ 
ประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ต้องจัดท าแผนงานประชาสัมพันธ์ด้วยการตั้งวัตถุประสงค์ให้แน่ชัดว่า 
ต้องการส่ือไปยังกลุ่มเปูาหมายใด ข้อความท่ีต้องการส่ือออกไปคืออะไร กลยุทธ์/ยุทธวิธีในการใช้ส่ือเป็น 
อย่างไร มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณหรือไม่ ท้ังนี้ การเลือกส่ือต้องพิจารณาเลือกส่ือท่ีเหมาะสมและสามารถ  
เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายให้ได้มากท่ีสุด อีกท้ังควรเป็นส่ือท่ีควบคุมได้ เพื่อให้ได้ข้อความท่ีเราต้องการส่ือออกไปมี 
ความถูกต้องและครบถ้วน  

1. สื่อประชาสัมพันธ ์ 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

1.1 ส่ือท่ีควบคุมได้ เช่น ใบปลิว (Leaflet) ใช้เพื่อแจ้งเรื่องราวให้ทราบ และชักชวนในเรื่องใดเรื่อง 
หนึ่ง เพื่อแนะน าองค์กร และท่ีส าคัญจะต้องมีท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ขององค์กร เพื่อให้ผู้อ่านท่ีสนใจ 
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือข้อสงสัยต่างๆ ได้ เอกสารเผยแพร่รายละเอียดสินค้า (Brochure) 
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เป็นเอกสารที่มีความยาวพอสมควร ใส่รายละเอียดเป็นข้อความและภาพ เพื่ออธิบายคุณภาพของสินค้า 
โปสเตอร์ (Poster) ใช้เพื่อติดบอร์ดหรือฝาผนัง ใช้เพื่อชักชวน หรือรณรงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใช้ภาษาส้ันๆ 
ง่ายๆ ได้ใจความ รายงานประจ าปี (Annual Report) ใช้น าเสนอให้กับผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน คู่ค้า ลูกค้า 
แวดวงนักวิชาการ และส่ือมวลชนให้ได้รับรู้ผลการประกอบการของบริษัท หนังสืออธิบายรายละเอียดของ 
บริษัท (Company Profile) ใช้เผยแพร่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และรายละเอียดต่างๆ ท่ีแสดงสถานภาพ 
ของบริษัทในปัจจุบัน เป็นต้น  

1.2 ส่ือท่ีควบคุมไม่ได้ ได้แก่ ส่ือมวลชนประเภทต่างๆ เช่น โทรทัศน ์ วิทย ุ หนังสือพิมพ ์ นิตยสาร 
ภาพยนตร์ เป็นต้น  

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์  
 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมพิเศษ (Special Event) ควรยึดหลัก แปลก ใหม่ ใหญ่ ดัง 
และพึงปฏิบัติดังนี้  

2.1 ลักษณะของงานควรมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท  
2.2 ควรมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจต่อกลุ่มเปูาหมาย และส่ือมวลชน  

     2.3 มีข้อเสนอพิเศษเพื่อช่วยในการส่งเสริมการขาย  
     2.4 ซื้อส่ือเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร  
     2.5 มีการประชาสัมพันธ์ท้ังก่อนจัดงานและเมื่องานเสร็จส้ินลง  

 

3. ประเภทของกิจกรรมพิเศษ  
 ลักษณะของการจัดกิจกรรมพิเศษมีมากมายหลายรูปแบบ เช่น  
 3.1 การจัดประกวด (Contest)  
 3.2 การจัดการแข่งขัน (Competition)  
 3.3 การจัดรายการบันเทิง (Entertainment)  
 3.4 การจัดงานเปิดตัวสินค้า (Grand Opening)  
 3.5 การจัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition)  
 3.6 การจัดสัมมนา (Seminar)  
 3.7 การบริการสังคม หรือการจัดกิจกรรมสาธารณะ (Public Service)  
 3.8 การจัดงานฉลอง (Celebration)  
 3.9 การจัดงานวันครอบครัวพนักงาน (Family Day)  
 3.10 การจัดวันให้รางวัลแก่พนักงาน (Awards Day)  
 3.11 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion Activities)  
 3.12 การออกพบปะกลุ่มเปูาหมาย (Road Show)  
 3.13 การจัดให้เยี่ยมชมบริษัท (Company Visit)  
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4. สื่อมวลชนสัมพันธ ์ 

ส่ือมวลชนสัมพันธ์ คือ ความสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์ที่มีต่อส่ือมวลชน จากภารกิจหลักของการ 
ท างานในแวดวงวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ที่นักประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ส่งสารต้องปูอนข้อมูลข่าวสารให้แก่ส่ือ  
เพื่อให้ส่ือด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส่งต่อไปยังกลุ่มเปูาหมาย ส าหรับการสร้างความสัมพันธ์กับส่ือนั้น 
มีวิธีการปฏิบัติเริ่มต้ังแต่การศึกษาและรวบรวมฐานข้อมูลของ ส่ือทุกประเภท ศึกษาลักษณะการให้ข่าวแก่
ส่ือมวลชน ไม่ว่าจะเป็นการท าข่าวแจก การท าภาพข่าว การท า บทความ สารคดี นักข่าวส่วนใหญ่จะชอบข่าว
เจาะมากกว่าข่าวแจก จึงจ าเป็นต้องท าเป็นข่าวรายละเอียดไป ด้วยเพื่อขยายผล บางครั้งต้องท าสารคดีเชิงข่าว
รายละเอียดท่ีจะท าให้ขยายผลมากขึ้นไประดับหนึ่ง เพื่อให้ ความรู้ ความเพลิดเพลิน และโน้มน้าวจูงใจ ซึ่ง
ส่ือมวลชนสามารถน ากลับมาใช้ได้อีกในโอกาสอื่นๆ  

 การท าแฟูมคู่มือ เป็นรายละเอียดท่ีให้ข่าวแก่ส่ือได้ดีกว่าข่าวแจก ภาพข่าว เพราะในแฟูมจะมีข้อมูลท่ี 
เป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ขององค์กร รายช่ือผู้บริหาร และผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีสามารถเป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อถึง 
คราวจ าเป็นต้องใช้รวมอยู่ในแฟูมด้วย  

 การให้สัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ต้องจัดให้มีการสัมภาษณ์หรือจัดแถลงข่าว เพื่อช้ีแจงและเพื่อ 
ประชาสัมพันธ์ ต้องตระเตรียมการเชิญ ผู้ให้การต้อนรับ สถานท่ี เครื่องมือท่ีพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ส่ือ 
ในการส่งข้อมูลกับโรงพิมพ ์แม้แต่ หุ่นจ าลองหรือการแสดงประกอบท่ีส่ือมวลชนสามารถน าไปเสนอได้  

 การน าชมกิจการเพื่อให้ส่ือมวลชนได้มีโอกาสได้สัมผัสของจริง ต้องมีการน าพาส่ือมวลชนไปชม ศึกษา 
กิจการท่ีต้องการเป็นข่าว ในการรับรองต้องมีข้อมูลประกอบ เวลานัดหมาย โปรแกรมรายละเอียด เอกสาร 
ประกอบ การต้อนรับ ของท่ีระลึก ตลอดจนการส่งเอกสารเพิ่มเติมหลังจากการดูงานเสร็จส้ินแล้ว การจัดท า 
Press Preview ก็เป็นส่ิงจ าเป็น ส่ือมวลชนมักได้รับเชิญให้ไปชมกิจกรรมการแสดงล่วงหน้าก่อนผู้อื่นเพื่อจะได้ 
น าข่าวมาเผยแพร่ บางครั้งก็นิยมจัดไปพร้อมกับการแถลงข่าว ท้ังนี ้ การประเมินผลงานของนักประชาสัมพันธ์
สามารถวัดได้จากผลของส่ือท่ีเผยแพร่เริ่มจากการ วัดผลงานจากการตัดข่าว การเผยแพร่ขา่วในทุกส่ือท่ีส่งข่าว
ออกไป ต้องเฝูาระวังข้อต าหนิข้อชมเชยของส่ือ หากส่ือออกข่าวคลาดเคล่ือนจะได้ช้ีแจงท าความเข้าใจ  การ
รวบรวมข่าวผลงานการประชาสัมพันธ์ให้แบ่งเป็น หมวดหมู่ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในคราวหน้า  

5. ชุมชนสัมพันธ์  

การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มชุมชนในละแวกใกล้เคียง จ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจ 
และความสัมพันธ์อันดีด้วยการเชิญผู้น าชุมชนมาสังสรรค์  เย่ียมชมกิจการ  จัดทุนการศึกษาแก่ชุมชน  บริจาค
อุปกรณ์การศึกษา  ดูแลด้านสุขอนามัย  ด้านกีฬา  ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น  

 งานชุมชนสัมพันธ์เป็นเรื่องของการลงพื้นท่ี เพื่อให้องค์กรของเราเป็นท่ีรักใคร่ถูกอกถูกใจของชุมชนท่ี 
เราไปร่วมเป็นสมาชิกด้วย และรู้สึกภูมิใจท่ีมีเรา สบายใจท่ีมีเรา ตัวอย่างเช่น การท าชุมชนสัมพันธ์ของบริษัท 
ปูนซีเมนต์ไทยท่ีสามารถสร้างความรักใคร่กับชุมชนได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อแรกต้ังโรงงาน ก็ได้ว่าจ้างชาวบ้าน 
แถบนั้นให้มาท างาน เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนในชุมชนโดยรวม การตรวจสุขภาพให้แก่พนักงาน 
ทุกคน ถนนใหญ่หน้าโรงงานก็จัดท าศาลาท่ีพักผู้โดยสารเป็นระยะๆ มีสนามกีฬา สนามเด็กเล่น และยังจัดให้มี 
กีฬาระหว่างพนักงานกับชาวบ้านทุกปีอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีศูนย์ฝึกอาชีพต่างๆ ส่ิงเหล่านี้ล้วนท าให้บริษัท 
ปูนซีเมนต์ไทย มีภาพลักษณ์ ช่ือเสียงยั่งยืนด้านการท าชุมชนสัมพันธ์ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน  
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จินตวีร์ เกษมศุข สรุปว่าการใช้ส่ือและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ อาจมีการการย้ าหรือซ้ าบ่อย ๆ 
(Repeating) จะช่วย ให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มข้ึน คงทนถาวรมากขึ้น แต่การใช้วิธีการนี้ควรระวังว่า ถ้าย้ า
บ่อย ๆ และกระท า ต่อเนื่องกันนานอาจถึงจุดอิ่มตัวขึ้นได้ ถ้าเมื่อใดถึงจุดอิ่มตัวผลจะลดลงทันที เพราะผู้รับจะ
เริ่มเบ่ือหน่ายหรือ ชินชาเพราะฉะนั้นถ้าจะท าอยู่เรื่อย ๆ ควรให้มีท้ังความต่อเนื่องและความหลากหลาย 
นอกจากนี้ ควรให้ โอกาสผู้รับมีส่วนร่วม (Participation) เช่น ในรายการโทรทัศน์ท่ีให้ผู้ชมเข้าร่วมรายการ
ด้วย จะมีอิทธิพล ดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าท่ีผู้จัดรายการจะให้อะไรอย่างเดียว การให้ผู้รับมีส่วนร่วมนั้น
สามารถท าได้ท้ังรายการบันเทิงและรายการท่ีให้ความรู้ 
 

กลยุทธ์ 5 ประการที่จะช่วยให้การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ประสบผลส าเร็จ  

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลได้ส่งผลต่อวิธีคิด พฤติกรรมการแสดงออก  และการส่ือสาร
ของคนในยุคปัจจุบันให้เปล่ียนแปลงไปจากอดีตอย่างมากมาย นอกจากนี้ยังส่งผลต่อรูปแบบและวิธีการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ไม่น้อยอีกด้วย ไม่ว่าคุณจะเป็นนักประชาสัมพันธ์กลุ่มท่ีตอบรับการมาเยือนของยุค
ดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วหรือเป็นกลุ่มยังคงให้ความส าคัญกับ การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบด้ังเดิมก็หนีไม่พ้นท่ี
จะต้องปรับตัวให้สอดรับกับกระแสการเปล่ียนแปลงดังกล่าว (Entrepreneur Media, Inc., 2016) สุนิสา ประ
วิชัย  (ภาควิชาการประชาสัมพันธ์  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ )  กล่าวไว้ใน กลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล  สรุปว่า กลยุทธ์ 5 ประการท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ประสบ
ผลส าเร็จ ประกอบด้วย 

 1. สื่อสารเนื้อหาที่ผู้รับสารต้องการโดยเน้นการตอบค าถาม  “ท าไม” (Communicate your 
‘why’) เนื้อหานับเป็นหัวใจส าคัญของการประชาสัมพันธ์มาทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้เพราะ
หากเนื้อหาท่ีน าเสนอไม่สามารถตอบสนองความต้องการแล้วผู้รับก็สามารถเปล่ียนไปหาข้อมูลจากแหล่งอื่นได้
อย่างสะดวกง่ายดายเพียงแค่ใช้นิ้วสัมผัส (Sedwick & Rondon, 2013) เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ที่ดีจึง
ควรมาจากการหาจุดร่วมระหว่างส่ิงท่ีองค์กรอยากจะบอกกับส่ิงท่ีประชาชนกลุ่มเปูาหมายสนใจหรืออยากจะรู้ 
ดังนั้นก่อนน าเสนอข่าวสารใดออกไปนักประชาสัมพันธ์จึงควรตอบให้ได้ว่าเรื่องดังกล่าวส าคัญอย่างไร และ
เพราะเหตุใดกลุ่มเปูาหมายจึงอยากจะรู้หรือควรจะรู้ แล้วใช้โอกาสดังกล่าวแสดงให้สาธารณชนเห็นถึงจุดยืน
หรือคุณค่าชององค์กรโดยน าเสนอถึงเหตุผลและความจ าเป็นของการกระท าในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสารหรือสังคมส่วนรวม 

 2. สร้างสรรค์เนื้อหาที่ไม่ใช่การโฆษณา  (Create content, not advertising) แม้การโฆษณาผ่าน
ส่ือดิจิทัลจะได้รับความนิยมแต่การโฆษณาท่ีเน้นการขายแบบฉาบฉวยหรือโปรโมทสินค้าแบบซ้ าซากก็นับวัน
จะยิ่งลดน้อยลงเพราะผู้บริโภคยุคใหม่มีทางเลือกมากข้ึนในการท่ีจะเข้าถึงเรื่องราวท่ีพวกเขาต้องการและรู้สึกมี
ส่วนร่วม ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จึงควรเข้ามาท าหน้าท่ีอุดช่องว่างท่ีการโฆษณาไม่สามา รถท าได้นี้ด้วยการ
เช่ือมโยงสินค้าหรือบริการเข้ากับผู้บริโภคเพื่อสร้างความผูกพันโดยน าเสนอเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ท่ีสอดคล้อง
กับการให้คุณค่าและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค เช่น รายละเอียดเบ้ืองลึกเบ้ืองหลังของสินค้าหรือ
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บริการท่ีเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่ อพวกเขาในฐานะผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 
กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม หรือการปรับส่วนผสมให้ปลอดภัยมากขึ้นส าหรับผู้บริโภค 

 3. สร้างความร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Collaborate with influencers) การพูดปากต่อ
ปากและการใช้บุ คคลท่ีสามเป็นผู้กล่าวแทนเรานับเป็นกลยุทธ์การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งในยุคนี้ ไม่ว่า
กลุ่มเปูาหมายหลักจะเป็นใครวิธีที่ดีท่ีสุดท่ีจะท าให้เรื่องราวของเราเป็นท่ีน่าเช่ือถือก็คือการใช้บุคคลท่ีมีความ
น่าเช่ือถือเป็นผู้บอกกล่าวกับคนอื่นๆ ว่าท าไมเขาจึงช่ืนชมเรา โดยนักประชาสัมพันธ์จะต้องช่วยส่งเสริมให้
บุคคลดังกล่าวได้มีช่องทางเพิ่มข้ึนในการส่ือสารไปยังประชาชนกลุ่มเปูาหมายและท าให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูล
ขององค์กรได้โดยสะดวก 

 4. เปิดโอกาสให้ผู้รับสารมีส่วนร่วม  กระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ แล้วสร้างความผูกพันให้เกิดข้ึน
(Making audience participation, encourage interaction and engagement) การส่ือสารผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีเฟื่องฟูในยุคนี้ท าให้ประชาชนผู้รับข่าวสารติดต่อถึงกันโดยท่ีแต่ละคนสามารถเป็นผู้สร้างสารและส่ง
สารเองได้ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะของการส่ือสารจากแนวดิ่งมา สู่การส่ือสารแนวนอนมากขึ้น 
(Wilcox & Cameron, 2012) อาจกล่าวได้ว่าส่ือสังคมออนไลน์ท าให้ทุกคนสามารถลุกขึ้นมาเป็นผู้สร้างสาร
และเผยแพร่ข่าวสารแข่งกับนักประชาสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆ ได้ตลอดเวลา ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์จึงควร
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางท่ีช่วยให้องค์กรได้เป็นบุคคลแรกที่จะทราบความคิดเห็น ข้อกังวล หรือ
ความต้องการท่ีแท้จริงของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปิดให้พวกเขามีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและส่ือสาร
แบบมีปฏิสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอเพื่อสร้างความใกล้ชิดผูกพัน 

 5. ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประเด็นโดดเด่นเป็นการเฉพาะแก่สื่อมวลชน  (Give traditional press 
exclusivity) แม้ส่ือดิจิทัลจะเป็นท่ีนิยมในยุคนี้แต่ข่าวสารที่น าเสนอผ่านส่ือมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
หนังสือพิมพ์รายวัน และวารสารสารการค้า ก็ยังคงความน่าเช่ือถือในหมู่สาธารณชนอยู่ไม่เส่ือมคลาย อย่างไรก็
ตาม การแข่งขันกันขายข่าวเพื่อความอยู่รอดของบรรดาส่ือมวลชนเหล่านี้ก็นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่ือแต่ละส านักต่างพยายามน าเสนอข่าวที่แหวกแตกต่างกันออกไปเพื่อเรียกยอดขาย ดังนั้น การส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์ที่มีเนื้อหาและรูปแบบเหมือนๆ กันไปให้ส่ือแต่ละส านักย่อมไม่ตอบสนองต่อกลยุทธ์การน าเสนอ
ข่าวของส่ืออีกต่อไป การจะท าให้เรื่องราวขององค์กรได้รับการคัดเลือกจากบรรณาธิการเพื่อน าไปเผยแพร่ต่อ
นั้นนักประชาสัมพันธ์จะต้องเน้นไปท่ีข่าวเจาะไม่ใช่ข่าวแจกเหมือนเช่นในอดีต  โดยน าเสนอเนื้อหาเชิงลึกท่ีมี
ประเด็นเฉียบคมและเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษส าหรับส่ือนั้น 

 อภิชัจ พุกสวัสด์ิ (2557) กล่าวถึงกระบวนการส่ือสารประชาสัมพันธ์ในสังคมดิจิทัลไว้ในการพัฒนา
นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการส่ือสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ ว่า การประชาสัมพันธ์ผ่านการ
ส่ือสารเครือข่ายสังคมออนไลน์มีขอบเขตกว้างขวางขึ้น พัฒนาการของส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงการด าเนินงานประชาสัมพันธ์จากอดีต ปัจจุบัน อนาคต    การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในอดีต 
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นักประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารขององค์กรผ่านส่ือมวลชน กลุ่มเปูาหมายรับรู้ข่าวสารจากส่ือมวลชน การส่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ในอดีต องค์กรจะต้องมีข่าวหรือประเด็นส าคัญก่อนจึงจะเขียนข่าว 

 1. การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์ PR 1.0 อยู่บนพื้นฐานของเครื่องมือ
การประชาสัมพันธ์แบบด้ังเดิม โดยเพิ่มทรัพยากรบนเว็บ เช่น E-Newsletter/ Viral Marketing/ Webcasts 
การประชาสัมพันธ์ PR 2.0  เป็นการต่อยอดจากการน าทรัพยากรบนเว็บมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีส่ือใหม่  PR 
2.0  จึงเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการส่ือสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายท่ีแตกต่างกัน   

 2.  การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในอนาคต  ปี ค .ศ.2016 การประชาสัมพันธ์จะพัฒนาต่อจาก PR 
2.0 เป็น PR 3.0 คือ Semantic Web ซึ่งเป็นมาตรฐานขององค์กรเว็บไซต์สากล (World Web 
Consortium- W3c) เป็นการเช่ือมโยงฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติเหมือนระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีให้
รายละเอียดของเนื้อหา ด้วยคุณลักษณะเด่นในการจัดการข่าวสารจ านวนมากเรียกได้ว่าเป็น “เว็บอัจฉริยะ” 
(The Intelligent Web) การเปล่ียนแปลงการด าเนินงานประชาสัมพันธ์หลังการพัฒนาของส่ือสังคมออนไลน์
ส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าท่ีของนักประชาสัมพันธ์ ลักษณะงานประชาสัมพันธ์ที่รับผิดชอบ และความ
หลากหลายของกลุ่มเปูาหมาย 
 
 3. บทบาทหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ ในอดีตบทบาทการปฏิบัติงานงานประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ
กระแสหลักมี 6 บทบาท คือ การจัดการ ส่ือมวลชนสัมพันธ์- ประสานงานการส่ือสาร เทคนิคส่ือสาร ส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ วิจัยประเมินผล และโฆษกองค์กร  หลังพัฒนาการของส่ือสังคมออนไลน์ นักประชาสัมพันธ์มี
บทบาทในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ คือ นักส่ือสารองค์กร บทบาทการบริหารการเปล่ียนแปลง บทบาท
การบริหารสถานการณ์ บทบาทการจัดการ บทบาทผู้เช่ียวชาญ และบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ 
 
 4. ลักษณะของงานประชาสัมพันธ์ ในอดีตถึงปัจจุบันลักษณะของงานประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือกระแส
หลักมี 10 ประเภท คือ เผยแพร่ข่าวสาร สร้างภาพลักษณ์องค์กร กิจกรรมพิเศษ ตอบแทนสังคม ชุมชน
สัมพันธ์ การจัดการประเด็นสาธารณะ การจัดการภาวะวิกฤต การวิจัยและประเมินผล รวมท้ังงานสนั บสนุน
การตลาด และการเป็นอุปถัม ภ์  หลังพัฒนาการของส่ือสังคมออนไลน์ มีการเปล่ียนแปลงลักษณะงาน
ประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิด “A Rough Guide to the Main Activities in Public Relations”  คือ 
เผยแพร่ข่าวสาร วิจัย ส่ือมวลชนสัมพันธ์ พนักงานสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ นโยบายสาธารณะ รัฐสัมพันธ์ นัก
ลงทุนสัมพันธ์ ธุรกิจสัมพันธ์ ส่ือสารความเส่ียงและจัดการประเด็น ส่ือสารภาวะวิกฤต การเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ รณรงค์ทางการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ และประชาสัมพันธ์
การตลาด 
 
 5. ความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย ในอดีตนักประชาสัมพันธ์สามารถก าหนดกลุ่มเปูาหมายได้ว่า
ต้องการส่ือสารกับคนกลุ่มใด ด้วยศักยภาพของส่ือสังคมออนไลน์ สามารถส่ือสารกับกลุ่มเปูาหมายได้
หลากหลายข้ึน นักประชาสัมพันธ์ควรศึกษาวิจัยเพื่อตระหนักรู้ถึงระดับความรู้ ความเข้าใ จ ทัศนคติ รวมท้ัง
พฤติกรรม เช่น Digital Savvy หรือ วิถีแห่งดิจิทัล คือ ชีวิตประจ าวันเกี่ยวข้องกับดิจิทัลมากขึ้น ต้ังแต่การ
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ส่ือสาร การแชร์ข้อมูล รวมท้ังการท าธุรกรรมและการด าเนินธุรกิจ โดยกลุ่มเด็กท่ีเกิดในยุคดิจิทัลจะมีความ
ช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มวั ยรุ่นติดส่ือสังคมออนไลน์ และไม่สามารถขาดสมาร์ทโฟน ในขณะท่ี
กลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีท างานในเมือง มีความต้องการเข้าถึงข้อมูลข้ามส่ือ (Cross Media Screen) คือ ใช้สมาร์ท
โฟนเป็นอุปกรณ์หลักในการเข้าถึงโลกออนไลน์ เป็นต้น  

 ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร สรุป เทคนิคการก าหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไว้ 10 
ประเด็น ดังนี ้

 1. Differentiation คือการสร้างความแตกต่างให้เกิดข้ึนในองค์กรผ่านส่ิงต่างๆได้แก่ Product 
Service Personal Image ด้วยนักประชาสัมพันธ์มีหน้าท่ีน าเสนอข้อมูลในทางบวกท่ีเป็นจุดแข็งหรือข้อ
ได้เปรียบขององค์กร เพื่อสร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นจนเป็นท่ีจดจ าได้ถึงส่ิงท่ี
องค์กรนั้นๆก าลังอธิบายหรือให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2. IMC (Integrated Marketing Communication) คือการผสมผสานแนวคิดการส่ือสาร
การตลาดทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ได้แก่  Promotions Mix และMarketing Mix ท้ังนี้เพื่อ
เป็นการบูรณาการส่ือให้เสนอข้อมูลข่าวสารไปในทิศทางเดียวกันแต่ตอบสนองกลุ่มเปูาหมายได้หลายกลุ่มอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3. No Free Media  คือกรอบแนวคิดการประชาสัมพันธ์ที่สะท้อนถึงความเป็นจริงทางด้านการ
ประชาสัมพันธ์ในยุคทุนนิยมท่ีการให้บริการแบบฟรี หรือข่าวประชาสัมพันธ์จะลดน้อยลง ดังนั้นองค์กรไม่ว่า
จะเป็นเอกชนหรือส่วนราชการต้องเข้าใจไว้ก่อนว่า การด าเ นินงานด้านการประชาสัมพันธ์นั้นต้องมีค่าใช้จ่าย
แน่นอน ถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะขอลงข่าวได้ฟรี แต่ในความเป็นจริงคือ ของดีไม่มีท่ีไหนถูก ของถูกไม่มีท่ี
ไหนดีและของฟรีไม่มีในโลก 

4. Social Marketing หรือ การท าตลาดเพื่อสังคม ท่ีมองว่าการประชาสัมพันธ์เชิงรุกยังจะต้ องมีมุม
องในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาสังคม เพราะการน าแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมมาใช้ใน
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกจะช่วยให้การส่ือสารและการท ากิจกรรมต่าง ๆ กับคนในสังคมท าได้อย่างตรง
เปูาหมาย ช่วยปลุกจิตส านึกท่ีดีและเพิ่มความยั้งคิดให้กับผู้มีส่ว นได้ส่วนเสียกับองค์กรได้ในอีกมุมหนึ่งด้วย ใน
ปัจจุบันส่วนขององค์กรธุรกิจก็หันมาให้ ความสนใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) กันมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมก็มีอยู่หลายวิธี เช่น การดูแล
แหล่งน้ า การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การปลูกปุาและช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น  

5. Creativity การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีความส าคัญในทุกภาคส่วนของการ
บริหารงานองค์กร โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีเป็นประตูเปิดทางสู่สาธารณะชนท่ีมีหลากหลาย
ความรู้สึกนึกคิด ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นกลยุทธ์ที่มีบทบาทในการแก้ไขวิกฤตให้เป็นโอกาส ดังนั้นการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในงานประชาสัมพันธ์จึงควรเริ่มจากการระดมความคิดจากเวทีการจัดการความรู้
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร 

6. Marketing Mind การมีแนวความคิดด้านการตลาดสมัยใหม่ในงานประชาสัมพันธ์ ถึงแม้ว่าใน
บางองค์กรอาจจะมีข้อจ ากัดในการบริหารจัดการ ท้ังปัญหาจากวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร อย่างเช่น
ส่วนราชการท่ีมองว่าการท าหน้าท่ีเป็นส่ิงท่ีต้องท าตามหน้าท่ี แต่หากใช้มุมมองทางการตลาดเข้ามาใช้มากขึ้น 
ก็จะท าให้องค์กรเกิดทิศทางและวัฒนธรรมองค์กรใหม่ๆ ในการด าเนินการไปสู่การแข่งขันเพื่อสร้างความพึง
พอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทุกคนขององค์กร 

https://www.blogger.com/null
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7. High Technology  คือ การใช้เทคโนโลยีสาร สนเทศสมัยใหม่ในงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
สามารถสร้างจุดได้เปรียบให้กับองค์กร เพราะ การน าเทคโนโลยีการส่ือสารข้อมูลมาใช้ในองค์กรจะเป็นการน า
ความรู้จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาสร้างทางเลือกในการตัดสินใจในการด าเนินงานต่าง ๆ ส่งผลให้องค์กร
สามารถลดต้นทุน ลดเวลาในการติ ดต่อส่ือสารส่งเสริมให้เกิดการใช้งานทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งเหมาะกับสภาพ
ขององค์กร ท่ีในปัจจุบันที่ต้องการการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะงานท่ีต้องอาศัยความรวดเร็วในการให้
ข้อมูลเพื่อรายงาน หรืออธิบายช้ีแจง ปัญหา หรือข่าวสารที่เกิดข้ึนขององค์กรไปยังผู้เกี่ยวข้อ งได้อย่างทันท่วงที
และตรงกลุ่มเปูาหมาย 

8. Database การมีฐานข้อมูลท่ีทันสมัยและคล่องตัวในการเรียกใช้ ถือเป็นอีกกลยุทธ์ที่มีความส าคัญ
อย่างมากในงานด้านประชาสัมพันธ์ที่องค์กรจะต้องมีศูนย์เก็บ และบัญชาการข้อมูลเพื่อให้องค์กรสามารถดึง
ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งเดียวกัน ท าให้เกิดความแม่นย าและรวดเร็ว อีกท้ังสามารถเก็บข้อมูลไว้ใช้ในการ
จัดการความรู้ หรือใช้ข้อมูลเพื่อก าหนดทิศทางการบริหารงานการส่ือสารองค์กรในวาระต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

9. International PR คือ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยึดหลักความเป็นสากล เนื่องจากองค์กรท้ัง
ภาครัฐและเอกชนในปัจจุบันล้วนตกอยู่ในฐานะสมาชิกของพลเมืองในระดับประเทศและระดับโลกท้ังส้ิน การ
ด าเนินกิจกรรมใดๆขององค์กรย่อมถูกจับตามองจากสังคมท้ังส้ิน อีกท้ังยังมีข้อกฎหมาย สนธิสัญญา หรือความ
เช่ือในแต่ละวัฒนธรรมประเพณีต่างๆมากมาย ท าให้การด า เนินงานจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญกับหลักสากล
ท่ีข้อมูลข่าวสารต้องถูกเผยแพร่ไปสู่ระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นภาษา เนื้อหา ภาพต่างๆ ท่ีต้องค านึงถึงผลสะท้อน
จากประชาคมโลกด้วยเช่น สิทธิมนุษยชน ส่ิงแวดล้อม ศาสนา การเมืองต่างๆ เป็นต้น  

10. Lobbying คือ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่อาศัยสายสัมพันธ์ในทางท่ีถูกต้องท้ังด้านกฎหมาย
และจริยธรรม หรือหากมองในแง่มุมการส่ือสารจะอธิบายได้ว่า การ Lobbying ดังกล่าวเป็นการส่ือสารเพื่อ
สร้างความร่วมมือ หรือลดความขัดแย้ง ด้วยวิธีการส่ือสารที่ไม่เป็นทางการหรือใช้การส่ือสารระหว่ างบุคคล 
เพื่อสร้างฐานเครือข่ายในงานด้านการประชาสัมพันธ์ ท าให้เกิดการเช่ือมโยงข้อมูล การแลกเปล่ียนข้อมูล ท้ังนี้
ยังสามารถสร้างความร่วมมือ และลดความขัดแย้งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรได้เป็นอย่างดีด้วย . 

............................................................................. 
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