
 
 

10 ประเด็น PR หลกัขององค์กรระดับโลก   
ทีต้่องใช้ส่ือสารส าหรับการแข่งขนัเพือ่ความก้าวหน้าทีย่ัง่ยนื 

* ดร.พจน์ ใจชาญสุขกจิ 
                                                                     นกัสือ่สารกลยทุธ์แบบบรูณาการ 

 
  

               เป็นท่ีรู้กนัมาโดยตลอดวา่ องคก์รท่ีประสบความส าเร็จส่วนใหญ่ของโลกต่างให้

ความส าคญัในการวางกรอบยทุธ์ศาสตร์ทางการส่ือสารท่ีแขง็แกร่ง ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะวา่องคก์ร

เหล่านั้นตระหนกัถึงความส าคญัของภาพลกัษณ์และการส่ือความทั้งหมดขององคก์ร นัน่คือความ

ชดัเจนของการจดัการส่ือสารขององคก์ร ความสามารถท่ีจะขบัเคล่ือนเน้ือหา ประเด็น บ่งบอก

ตวัตน  ความเป็นองคก์รออกมาได ้

              แมว้า่แรกทีเดียวองคก์รมกัจะค านึงถึงแต่เร่ืองของสร้างการเติบโต เร่งมูลค่าทางการตลาด

และพฒันาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  ขณะท่ีต่อมาหลายองคก์รไดเ้ร่ิมตระหนกักนัแล้ ววา่ การส่ือสาร

ใหไ้ปถึงไดก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งองคก์รและสาธารณชน ดว้ยการสร้างความสัมพนัธ์ทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม คือการสร้างการยอมรับ  ดว้ยการส่ือสารใหข้ยายตวัไปยงัทุกกลุ่มประชากรใหค้ลอบคลุม

พื้นท่ี ไดม้ากท่ีสุดให ้

พลกิงานประชาสัมพนัธ์  ….. เพิม่ความส าคัญเพือ่ต่อยอดให้ต่อองค์กร 

 จุดผกผนัท่ีท าใหอ้งคก์รต่างๆ หนัมาเร่งสนใจเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ กนัอยา่งมาก

ในช่วงหลงัน้ี เห็นจะเป็นการเรียนรู้ความส าเร็จจากองคก์รระดบัโลก    การขยายตลาด ขยาย

เครือข่ายของยกัษใ์หญ่ขา้มชาติ ไปยงัประเทศต่างๆ ทั้งในกลุ่มประเทศ ใกลเ้คียงและขา้มภูมิภาค ท่ี

เกิดข้ึนจนเกือบจะเป็นแนวโนม้ทางธุรกิจอยา่งหน่ึงไปแลว้ กระแสของววิฒันาการท่ียอ่โลกท าให้



ขอ้มูลและการด าเนินกิจการต่างๆ กระจายไปยงัทัว่โลกเป็นเร่ืองง่าย การท่ีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ

ระบบดิจิตลั กลายมาเป็นทั้งช่องทางการส่ือสารและการขาย ลว้นแต่ผลกัดนัให้ องคก์รต่างๆ ตอ้ง

เปล่ียนแปลงแนวคิดเก่ียวกบั ประชาสัมพนัธ์จาก   ท าดี บอกกล่าวใหส้าธารณชนทราบ   เป็นการ

ด าเนินการกระบวนการการส่ือสารแบบสองทาง ดว้ยการวางแผนกลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ให้

สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย และตอ้งมีการบริหารการส่ือสารเชิงยทุธ์   

 

 ประเด็นประชาสัมพนัธ์ ….  ยุทธศาสตร์การส่ือสารในเชิงเนือ้หา   

             การประชาสัมพนัธ์ในทิศทางใหม่นั้นจะมุ่งเนน้ท่ีเน้ือหาเป็นหลกั ตามดว้ยการใชช่้องทาง

ส่ือ  รูปแบบท่ีเขา้ถึงและจดจ าได ้ ทั้งส่ือและสารมีความส าคญัไม่นอ้ยกวา่กนั  การท่ีจะให้

ภาพลกัษณ์ขององคก์รดีนั้น  มิไ ดข้ึ้นอยูก่บัการไดเ้ผยแพร่ผา่นส่ือเพียงอยา่งเดียว ยงัตอ้งให้

ความส าคญักบัเน้ือหาสาระของข่าวสารท่ีไดท้  าการประชาสัมพนัธ์ออกไปดว้ย ความสามารถใน

การบริหารและจดัการกบัการส่ือสารประเด็นไดเ้ป็นอยา่งดี จึงเป็นความทา้ทายส าหรับการบรรลุ

เป้าหมายและเพื่อให ้พบวา่การใหเ้น้ื อหาสาระเก่ียวกบัการปรับเปล่ียนและความเจริญกา้วหนา้ของ

องคก์ร โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเขา้ใจและการส่ือความท่ีมีทิศทางชดัเจนและต่อเน่ือง จึง

กลายเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุด  นอกจากความรวดเร็วแลว้ การใช่ช่องทางส่ือสารท่ีเขา้ถึงและเน้ือหาท่ี

จดจ าได ้เป็นล าดบัแรก ของการวดัผลดา้นการส่ือสาร 

เนือ้หาหลกัที ่PR ขององค์กรระดับโลกใช้ส่ือสาร 

ท่ีผา่นมาจะพบวา่การแข่งขนัในการประชาสัมพนัธ์ ดว้ยการส่ือสารเชิงบูรณาการของ

องคก์รทั้งในดา้นการจดัการ การก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีมีต่อธุรกิจขององคก์รต่างๆ ทัว่โลก มีความ

เขม้ขน้ดว้ยการน ายทุธวธีิทางดา้นการส่ือสารในรูปแบบท่ีหลากหลาย แลว้แต่วา่องคก์รใดจะได้

ก าหนดแนวทางในการด าเนินธุรกิจและแข่งขนัไปในทิศทางใด เม่ือเจาะลึกไปในเน้ือหา



สาระในการส่ือสารแลว้จะเห็นไดว้า่ประเด็นท่ีมีการส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง และใหค้วามส าคญั 

ไดแ้ก่ 

1) การส่ือสารข้อมูลความเคลือ่นไหวขององค์กร (Corporate Movement & 

Information ) การส่ือสารเร่ืองราวขององคก์รทางดา้นต่างๆ เช่น รูปแบบ แนวทาง

ทางการบริหาร ทิศทางการลงทุน การเปล่ียนแปลงทุนช าระ วสิัยทศัน์ขององคก์ร 

การแนะน าบุคลากร  ศกัยภาพ ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหาร และพนกังาน 

รวมถึงการใหข้อ้มูล  รายงานธุรกรรมทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อลูกคา้ นกัลงทุน 

ผูถื้อหุน้ ตลอดจนสาธารชนไดท้ราบขอ้มูลท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง 

2) การบอกเล่าเร่ืองราวของธุรกจิ (Business, Market Positioning )  การกล่าวถึง

ปริมาณธุรกรรม ยอดจ านวนธุรกิจ ส่วนแบ่งทางการตลาด  ยอดขาย ยอดจ าหน่ าย 

เพื่อบ่งบอกสถานะของธุรกิจต่อตลาดในภาพรวม  กิจกรรมทางธุรกิจ  

3) การแสดงวสัิยทศัน์ของผู้บริหาร ( Executive Vision ) การใหค้วามเห็น วเิคราะห์

บทบาทของบธุรกิจต่อสถานการณ์ สภาวะแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เช่น บท

สัมภาษณ์ การสัมมนา อภิปราย การแสดงปาฐกถา ทั้งในภาวะปกติ   ภาวะแข่งขนั 

และในภาวะวกิฤต เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพ ความรู้ ความเช่ียวชาญของผูบ้ริหาร

องคก์ร 

4) การแสดงถึงคุณค่าของสินค้าหรือบริการ (Product & Service Value ) ดว้ยการ

บอกหรืออธิบายความโดดเด่นของแต่ละสินคา้ หรือบริการดว้ยการแสดงใหเ้ห็น

คุณค่าท่ีเหนือกวา่ Brand ผลิตภณัฑอ่ื์น การอธิบายแจง้มูลค่า  ไดแ้ก่ การใหข้อ้มูล 

ค่าธรรมเนียม อตัราค่าบริการ และสิทธิประโยชน์   

        



        

5) การส่ือสารข้อมูลเพือ่ความผูกพนัและสร้างความมั่นใจ ( Communication for 

Engagement ) เพื่อก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ในระยะยาว ดว้ยความมัน่ใจ เช่น การ

รายงานมาตรฐาน การซกัซอ้มความพร้อม ระบบการป้องกนัท่ีเก่ียวขอ้ง   การให้

รายละเอียดส่วนผสม ขอ้มูล มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง การรายงานผล ไดแ้ก่  ผล

ประกอบการ รวมถึงการแทรกมุมมอง การวเิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด 

หรือความเห็น ต่อธุรกิจท่ีมีในภาพรวม ดว้ยธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

6) การให้ข้อมูล บทวเิคราะห์และค าปรึกษา (Data / Research Service & Consultant ) 

การบริการในเชิงวชิาการ ไดแ้ก่ ศูนยข์อ้มูล บทวเิคราะห์ ผลการวจิยั โพลล ์งาน

สรุปคน้ควา้ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ รายงานตวัเลขเศรษฐกิจ การวจิยัผูบ้ริโภค  

รวมทั้งการปกป้อง คุม้ครองสิทธิของลูกคา้ ไดแ้ก่ การใหค้  าแนะน า การลงทุน การ

ใชบ้ริการธุรกรรมต่างๆ การใชง้านท่ีเป็นประโยชน์  การป้องกนั การใหค้  าแนะน า

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

7) การแจ้งก าหนดการส าคัญขององค์กร ( Corporate & Marketing Agenda ) การแจง้

ก าหนดการท่ีส าคญัขององคก์รรวมถึงก าหนดการตารางกิจกรรมต่างๆ  เช่น 

รายงานกิจกรรม การจดัประชุม การแถลงข่าวในประเด็นต่างๆ  ทั้งดา้นบริหาร 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่งเสริมการตลาด กิจกรรมชุมชน สังคม 

8) การแสดงความก้าวหน้าทางนวตักรรมและเครือข่าย ( Innovation & Business 

Connection ) ไดแ้ก่ การกา้วหนา้ของระบบ เคร่ืองจกัร การเปิดโรงงาน  สาขา การ

ใชร้ะบบขอ้มูลคอมพิวเตอร์ การปรับระบบงานใหม่ ความกา้วหนา้ การคน้พบ

และการเป็นผูน้ าดา้นความคิดทั้งดา้นสินคา้และธุรกรรมการร่วมมือกบัพนัธมิตร



ทางธุรกิจ เช่น ขอ้ตกลงระหวา่งหน่วยงานหรือกบัองคก์รอ่ืนๆ  เพื่อแสดงถึง

ความส าเร็จ ความคล่องตวั เครือข่าย ประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ 

9) การแสดงให้เห็นถึงการยอมรับความเช่ียวชาญ (Expert ,Award, Ranking) การ

ส่ือสารเร่ืองราว ประเด็น ความรู้ความสามารถในธุรกิจนั้นๆ  คุณงามความดี  

ไดแ้ก่ การรับรางวลัการจดัอนัดบัจากสถาบนัต่างๆ การยอมรับในมาตรฐาน การ

รับรอง จากหน่วยงาน องคก์ร ท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

10) การส่ือสารประเด็นทางสังคม  (Social  Content ) เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บรู้และ

เขา้ใจในส่ิงท่ีองคก์รไดด้ าเนินการทางสังคม เช่น CSR  กิจกรรมองคก์รเพื่อสังคม 

โดยท่ีมิใช่การโฆษณาประกาศความดี แต่เป็นสร้างความต่ืนตวัไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งได้

มีการพฒันาไปพร้อมๆ กบัองคก์รสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการสร้างความ

ชดัเจนในบทบาท ทิศทางขององคก์รต่อสังคม 

 

                 เหล่าน้ีลว้นเป็นประเด็นต่างๆ  ท่ีองคก์รไดท้  าการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย แต่ละกลุ่ม 

ผา่นรูปแบบ วธีิการทางการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อเป็นการส่ือ

ความและใหข้อ้มูลกบักลุ่มเหล่านั้นอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ     โดยท่ีผูรั้บสารไดรั้บขอ้มูลดงักล่าว

และแปรสภาพเป็นภาพลกัษณ์ ท่ีปรากฏอยูใ่นความรู้สึกนึกคิด จากขอ้มูลท่ีรับผา่นส่ือต่างๆ  ผา่น

กระบวบการสร้างการรับรู้นัน่เอง 

ประเด็น PR ไม่ใช่แค่ส่งเนือ้หา แต่ต้องขับเคลือ่นเชิงยุทธศาสตร์ 

หากพิจารณาถึงองคก์รขนาดใหญ่ทั้งระดบัประเทศและในระดบัสากลจะพบวา่ 

องคก์รส่วนใหญ่ต่างใหค้วามส าคญัต่อการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ในเชิงธุรกิจขององคก์รและต่าง

ทุ่มเททรัพยากรเพื่อการน้ีมากกวา่ก่อน ในขณะท่ีมีองคก์รอีกไม่นอ้ยท่ีเร่ิมใส่ใจต่อการจดัการ



ทางดา้นช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์รกนัอยา่งจริงจงั  น าเร่ืองช่ือเสียงขององคก์รมาอยูใ่น

แผนการจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management) ขององคก์ร ตั้งแต่การส ารวจ ตรวจสอบ

ช่ือเสียง ทั ศนคติ ความคิดเห็น การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความสนใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งลูกคา้ นกั

ลงทุน ผูถื้อหุน้ สาธารณชน ชุมชน บุคคลท่ีเป็นแกนน าความคิด ส่ือมวลชน รวมถึงกลุ่มของ

พนกังานดว้ย วา่ในแต่ละกลุ่มมีความรู้สึกนึกคิดต่อองคก์รในระดบัใด ทั้งความช่ืนชอบ ความช่ืน

ชม ปั จจยัสาเหตุหลกัท่ีก่อใหเ้กิดความรู้สึกเหล่านั้น ในทางกลบักนั หากมีความเห็นหรือทศันคติ

ในเชิงลบหรือแมก้ระทัง่สัญญาณบอกเหตุต่างๆ ท่ีจะท าใหช่ื้อเสียงขององคก์รไดรั้บความเสียหาย 

ซ่ึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการเร่งรีบแกไ้ขหรือวางแผนป้องกนัแรงกระทบท่ีจะท าใหช่ื้อเสียง

เสียหายเป็นการด่วน ทั้งท่ีเป็นระยะสั้นและระยะยาว   

………………………………………………………………………………………………………… 
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