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 นกัส่ือสารกลยทุธ์แบบบูรณาการ 
 
              องคก์รท่ีประสบความส าเร็จส่วนใหญ่ของโลกต่างใหค้วามส าคญัในการวางกรอบยทุธ์ศาสตร์

ทางการส่ือสารท่ีแขง็แกร่ง ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะวา่องคก์รเหล่านั้นตระหนกัถึงความส าคญัของ

ภาพลกัษณ์และการส่ือความทั้งหมดขององคก์ร นัน่คือความชดัเจนของการจดัการส่ือสารขององคก์ร 

ความสามารถท่ีจะขบัเคล่ือนเน้ือหา ประเด็น บ่งบอกตวัตน  ความเป็นองคก์รออกมาได ้

                แมว้า่แรกทีเดียวองคก์รมกัจะค านึงถึงแต่เร่ืองของสร้างการเติบโต เร่งมูลค่าทางการตลาดและ

พฒันาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  ขณะท่ีต่อมาหลายองคก์รไดเ้ร่ิมตระหนกักนัแลว้วา่ การส่ือสารให้ไปถึง

ไดก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งองคก์รและสาธารณชน ดว้ยการสร้างความสัมพนัธ์ทั้งทางตรงและทางออ้ ม คือการ

สร้างการยอมรับ ดว้ยการส่ือสารใหข้ยายตวัไปยงัทุกกลุ่มประชากรใหค้ลอบคลุมพื้นท่ีไดม้ากท่ีสุด 

นวตักรรมของการประชาสัมพนัธ์และส่ือมีควบคู่กนั 

              จากการเติบโตของส่ือดิจิทลั โดยเฉพาะ InternetและMobile ซ่ึงพฒันาเป็นช่องทางส่ือและ

เครือข่ายท่ีมีอตัราของจ านวนผูบ้ริโภค เม่ือเทียบกบัส่ืออ่ืนๆ ในสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วและไดผ้ล

มากในเชิงการรับรู้ ท่ีเกิดเป็น เครือข่ายทางสังคม  ( Social Network ) ซ่ึงก าลงัมีการขยายตวั ส่งผลต่อ

กลไกการรับรู้ข่าวสาร การกระตุน้เชิงพฤติกรรม การบริโภค การใชส้อย และการมีส่ วนร่วมต่อการ

แสดงความคิดเห็นในประเด็นเร่ืองราวต่างๆ ในสังคม วดัได้ จากการส่ือสารดว้ยกลยทุธ์ทางการตลาด



แบบเขา้ถึงตวัขององคก์รชั้นน าของโลก หรือกระแสทางการเมืองท่ีผา่นมา ท่ีไดใ้ชส่ื้อความผา่นช่องทาง

ส่ือท่ีปรับไปจากเดิมทั้งโทรทศัน์ดาวเทียม วทิยชุุมชน ส่ือ Internet และMobile ในรูปแบบท่ีเนน้การ

แสดงความเห็น เป็นกา้วเขา้สู่กระบวนการส่ือสารแบบสองทางท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากผูรั้บสารมี

ช่องทางในการสะทอ้นกลบัไดม้ากข้ึน จากการเติบโตของเครือข่าย Social Network ท่ีมีตลอดเวลา 

ล่าสุด Facebook มียอดผูใ้ชง้านทัง่โลกกวา่ 500 ลา้นราย ซ่ึงมากกวา่จ านวนผูใ้ช ้ Internet ในจีนท่ีมี

จ านวน 400 ลา้นคน ขณะท่ีประเทศไทยมีผูใ้ชง้าน 4.2 ลา้นราย ส าหรับ Twister มีจ านวนนบัแสนหลาย 

เหล่าน้ีเป็นเคร่ืองสะทอ้นการเติบโตของส่ือในเครือข่าย Social Network ไดเ้ป็นอยา่งดี 

         ขณะเดียวกนัการประชาสัมพนัธ์จะปรับเปล่ียนเป็นการส่ือสารในเชิงเน้ือหา ( Content 

Communication ) มากกวา่เดิม ทั้งท่ีจะปรากฏผา่นส่ือสารมวลชน  ส่ือส่งเสริมการตลาด ส่ือดิจิทลั และ

ส่ือใหม่ท่ีเกิดข้ึนมากมายและเติบโตข้ึนเป็นล าดบั เน้ือหาหรือขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์นั้น จะเนน้การ

แทรกเขา้ไปอยูใ่นบทความ รายการ บทสนทนา หรือการรายงานต่างๆ มากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจาก

พฤติกรรมในการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป การส่ือสารจึงมุ่งเนน้ท่ีจะส่ือสาร

โดยตรงกบัผูรั้บสารหรือเขา้ถึงตวัผูบ้ริโภค  

กระบวนการส่ือสารต่อการบูรณาการภาพลกัษณ์องค์กร 

ท่ามกลางกระแส  Social Network 

          วกิฤตการณ์ของบา้นเมือง ส่งผลต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอ้มของประเทศ 
องคป์ระกอบ การวางกลยทุธ์การส่ือสารท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า และรอบคอบ จึงเป็นกรอบส าคญัท่ีองคก์รจะ
ใชข้บัเคล่ือน กระบวนการส่ือสารในการสร้างภาพลกัษณ์ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
          การใชก้ารส่ือสารเชิงบูรณาการเพื่อบริหาร ภาพลกัษณ์ (Image) ขององคก์รท่ามกลางวกิฤตการณ์
ทางการเมืองกบัการแข่งขนันั้น จ  าเป็นตอ้งใชก้ารส่ือสารทั้งกระบวนการส่ือสาร  ท่ีมีความเขม้ขน้ 
ประกอบดว้ย 4 ปัจจยัท่ีส าคญัโดยเร่ิมตั้งแต่  องคก์รผูส่้งสาร / ข่าวสาร(ประเด็น-เน้ือหา) / ช่องทางการ



ส่ือสารหรือส่ือและ ผูรั้บสารนัน่คือกลุม้เป้าหมายทางการส่ือสารขององคก์ร  ตลอดจนกลยทุธ์ในการ
ส่ือสาร  
            ผลสัมฤทธ์ิอนัเกิดข้ึนจากใชก้ระบวนการส่ือสาร จ าเป็นพิจารณาถึงเง่ือนไข ของความปลอดภยั
ดา้นขอ้มูล  ความรวดเร็ว สถานการณ์ท่ีไม่อาจควบคุมได ้โดยเครือข่าย Social Network ท่ีมีความเส่ียง
ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลส าหรับองคก์ร ประกอบดว้ย Facebook,  MySpace, Twister ตามล าดบั ท่ี
มีความเส่ียงไดแ้ก่การถูกโจมตี การร้องเรียน กล่าวร้าย ท่ีเพิ่มมากข้ึน นอกจากกน้ียงัเส่ียงต่อการรักษา
ความปลอดภยัของขอ้มูล การถูกขโมยความเป็นตวัตน ปัญหาความลบัขององคก์ร ขอ้มูลส่วนตวั
พนกังาน การใหข้อ้มูลอนัเป็นเทจ็  การกลัน่แกลง้ การใหเ้น้ือหาเกินจริง  การชวนเช่ือ การตดัต่อภาพ
และเน้ือหา ปัญหาอนัเกิดข้ึนจากการขาดจริยธรรม กระทัง่ตามมาเป็นปัญหาท่ีลุกลามไปอยา่งรวดเร็ว 
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการควบคู่ไปกบัการสร้างมาตรการ ท่ีเป็นมาตรฐานการส่ือสารในทั้งกระบวนการ  
ประกอบดว้ย             
 1. องคก์รผูส่้งสาร(Sender)  องคก์รแต่ละแห่งต่างมีความพยายามในการส่งสารไปยงัลูกคา้
และสาธารณชนอยา่งต่อเน่ืองข้ึนอยูก่บันโยบาย จุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนั รมถึงความเป็นเอกภาพ ไม่วา่
จะเป็นองคก์รลกัษณะใด องคก์รทั้งภาครัฐ  เอกชน ต่างตอ้งก าหนด คุณลกัษณะเฉพาะ ภาพลกัษณ์ของ
ตนเองท่ีชดัเจน รู้วา่ส่ิงใดคือส่งท่ีเป็นจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ส่ิงใดจะเป็นส่ิงเสริมภาพลกัษณ์
ใหม้ัน่คงแขง็แรง รู้วา่ภาพลกัษณ์ส่ิงใดท่ีตอ้งมีการแกไ้ข หรือปรับปรุงเป็นการด่วน ส่ิงใดตอ้ง
ก าหนดใหเ้ป็นการส่ือสารเร่งด่วนในระยะสั้น หรือส่ิงใดตอ้งขบัเคล่ือนในระยะยาว 
 

 2. เน้ือหา-ประเด็นท่ีใชใ้นการส่ือสาร (Message) ข่าวสารและเน้ือหาท่ีน าเสนอมีผลต่อ
ภาพลกัษณ์แก่องคก์ร ท่ีผูส่้งสารทั้งในดา้นของการรับรู้และการตลาด ดว้ยการก าหนดเป็นประเด็น 
(Content) ไดแ้ก่ ดา้นบริหาร ดา้นบริการ การตลาด การส่งเสริมการขายและบทบาทสังคม    ท่ีส่วน
ใหญ่จะใหค้วามส าคญัต่อการน าเสนอความเคล่ือนไหว ทั้งในดา้นทิศทางการบริหารทรัพยากร ขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริการ การส่งเสริมการขายและกิจกรรมขององคก์รในดา้นต่างๆ มีการบริหาร ติดตามและ
ประเมิน วเิคราะห์ในทุกส่ือ ทุกขั้นตอน 

 
3. ส่ือและช่องทางการส่ือสาร(Media / Channel) ในกระบวนการส่ือสารนั้น ขั้นตอนและ

รูปแบบในการถ่ายทอดเน้ือหาหรือข่าวสารจากผูส่้งไปถึงผูรั้บทั้งท่ีเป็นการส่ือสารทางตรงและส่ือสาร
ทางออ้ม   เน้ือหาท่ีปรากฏผา่นส่ือสารมวลชน (Mass Media)  / เน้ือหาท่ีปรากฏในส่ือใหม่และส่ือทาง
สังคม( New Media & Social Media ) เน่ืองจากการเติบโตทางเทคโนโลย ีจากวธีิการส่ือสารทางการ



ตลาดมีหลากหลาย  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการสร้างฐานลูกคา้ใหม่ การรักษาฐานลูกคา้เดิม การเพิ่ม
ความถ่ี การสร้างการยอมรับในการมีส่วนร่วมของสังคมและการเสริมแรงของกระบวนการส่ือสาร
การตลาดเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของแต่ละองคก์ร 

 
 4. ผูรั้บสาร (Receiver) ซ่ึงถือไดว้า่มีผูรั้บสารมีอิทธิพลต่อกระบวนการส่ือสาร เพราะจะ
น าไปสู่กระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงผูรั้บสารสามารถจ าแนกไดห้ลายกลุ่ม ผูรั้บสารท่ีเป็นลูกคา้ปัจจุบนัและ
ลูกคา้เป้าหมายจะเป็นประชากร กลุ่มท่ีแต่ละองคก์รตอ้งการส่ือสารมากท่ีสุด ทั้งในดา้นความเช่ือถือ 
ความเช่ือมัน่ต่อช่ือเสียงและการด าเนินงาน การใหข้อ้มูลบริการ เง่ือนไขรายละเอียด ตลอดจนการ
ตดัสินใจใชสิ้นคา้ / บริการและความพึงพอใจ 
 
         ทั้งน้ี จะเห็นไดว้า่กระบวนการส่ือสารทั้งกระบวนการ เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น ขณะท่ีผลสะทอ้นกลบั
(Feedback) ของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสาร จากสารท่ีผูส่้งไดส่้งผา่นช่องทางส่ือสารดว้ยวธีิการและรูปแบบ
ต่างๆ ซ่ึงนอกจากจะสามารถสะทอ้นถึงการเลือกใชก้ลยทุธ์ทางดา้นการส่ือสารของผูส่้งสารแต่ละราย
และผลสัมฤทธ์ิของการส่ือสารดงักล่าวแลว้ ยงัสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพลกัษณ์ในตราสินคา้ของ
องคก์รแต่ละแห่ง ในฐานะผูส่้งสารไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ย นอกจากน้ีการสะทอ้นกลบัจาก  Social Network  
ท่ีไม่อาจควบคุมได ้การน ามาซ่ึงความเห็นท่ีไม่อาจควบคุมได ้หรือไวรัส เหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งมีการบริหาร
ทั้งดา้นเน้ือหาและดา้นเทคนิคควบคู่กนัไป 

พลกิงานประชาสัมพนัธ์  ….. เพิม่ความส าคญัเพือ่ต่อยอดให้ต่อองค์กร 

 จุดผกผนัท่ีท าใหอ้งคก์รต่างๆ หนัมาเร่งสนใจเร่ืองก ารประชาสัมพนัธ์ กนัอยา่งมากในช่วง

หลงัน้ี เห็นจะเป็นการเรียนรู้ความส าเร็จจากองคก์รระดบัโลก    การขยายตลาด ขยายเครือข่ายของยกัษ์

ใหญ่ขา้มชาติ ไปยงัประเทศต่างๆ ทั้งในกลุ่มประเทศ ใกลเ้คียงและขา้มภูมิภาค ท่ีเกิดข้ึนจนเกือบจะเป็น

แนวโนม้ทางธุรกิจอยา่งหน่ึงไปแลว้ กร ะแสของววิฒันาการท่ียอ่โลกท าใหข้อ้มูลและการด าเนินกิจการ

ต่างๆ กระจายไปยงัทัว่โลกเป็นเร่ืองง่าย  Internetและระบบดิจิตลั กลายมาเป็นทั้งช่องทางการส่ือสาร

และการขาย ลว้นแต่ผลกัดนัใหอ้งคก์รต่างๆ ตอ้งเปล่ียนแปลงแนวคิดเก่ียวกบั ประชาสัมพนัธ์จาก   ท าดี 



บอกกล่าวใหส้าธารณชนทราบ  เป็นการด าเนินการกระบวนการการส่ือสารแบบสองทาง ดว้ยการ

วางแผนกลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย และตอ้งมีการบริหารการส่ือสารเชิงยทุธ์   

ยุทธศาสตร์การส่ือสาร….ประเดน็ประชาสัมพนัธ์ / เนือ้หาและข้อพงึระวงั  

           การประชาสัมพนัธ์ในทิศทางใหม่นั้นจะมุ่งเนน้ท่ีเน้ือหาเป็นหลกั ตามดว้ยการใชช่้องทางส่ือ  

รูปแบบท่ีเขา้ถึงและจดจ าได ้ ทั้งส่ือและสารมีความส าคญัไม่นอ้ยกวา่กนั  การท่ีจะใหภ้าพลกัษณ์ของ

องคก์รดีนั้น  มิไดข้ึ้นอยูก่บัการไดเ้ผยแพร่ผา่นส่ือเพียงอยา่งเดียว ยงัตอ้งใหค้วามส าคญักบัเน้ือหาสาระ

ของข่าวสารท่ีไดท้  าการประชาสัมพนัธ์ออกไปดว้ย  

           ความสามารถในการบริหารและจดัการกบัการส่ือสารประเด็นไดเ้ป็นอยา่งดี จึงเป็นความทา้ทาย

ส าหรับการบรรลุเป้าหมายและเพื่อให ้พบวา่การใหเ้น้ือหาสาระเก่ียวกบัการปรับเปล่ียนและความ

เจริญกา้วหนา้ขององคก์ร โดยเฉพาะก ารสร้างความรู้ความเขา้ใจและการส่ือความท่ีมีทิศทางชดัเจนและ

ต่อเน่ือง จึงกลายเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุด  นอกจากความรวดเร็วแลว้ การใชช่้องทางส่ือสารท่ีเขา้ถึงและ

เน้ือหาท่ีจดจ าได ้เป็นล าดบัแรก ของการวดัผลดา้นการส่ือสาร 

             ส่ิงท่ีองคก์รจะตอ้งใหค้วามระมดัระวงัก็คือ การใช ้ Social  Network ส าหรับการโจมตีคู่แข่ง

กลุ่มเป้าหมายทั้งการโจมตีดว้ย e-mail , การสร้าง Profile ใหม่โจมตีเป้าหมายท่ีตอ้งการ, การแอบอา้ง 

แมก้ระทัง่ความพยายามเขา้ถึงขอ้มูลเชิงลึกขององคก์ร กเ้ป็นส่ิงท่ีองคก์รตอ้งมีแนวทางรองรับ 

เนือ้หาหลกัขององค์กรระดบัโลกใช้ส่ือสาร 

ท่ีผา่นมาจะพบวา่การแข่งขนัในการประชาสัมพนัธ์ ดว้ยการส่ือสารเชิงบูรณาการขององคก์ร

ทั้งในดา้นการจดัการ การก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีมีต่อธุรกิจขององคก์รต่างๆ ทัว่โลก มีความเขม้ขน้ดว้ย

การน ายทุธวธีิทางดา้นการส่ือสารในรูปแบบท่ีหลากหลาย แลว้แต่วา่องค์ กรใดจะไดก้ าหนดแนวทาง



ในการด าเนินธุรกิจและแข่งขนัไปในทิศทางใด เม่ือเจาะลึกไปในเน้ือหาสาระในการส่ือสารแลว้จะ

เห็นไดว้า่ประเด็นท่ีมีการส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองใน Social Network ประกอบดว้ย 

1) การส่ือสารข้อมูลความเคลือ่นไหวขององค์กร (Corporate Movement & Information ) 

การส่ือสารเร่ืองราวขององคก์รทางดา้นต่างๆ เช่น รูปแบบ แนวทาง ทางการบริหาร  

วสิัยทศัน์ขององคก์ร การแนะน าบุคลากร  ศกัยภาพ ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหาร 

และพนกังาน รวมถึงการใหข้อ้มูล  รายงานธุรกรรม เพื่อประโยชน์ต่อลูกคา้ นกัลงทุน 

ผูถื้อหุน้ ตลอดจนสาธารชนไดท้ราบขอ้มูลท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง 

2) การบอกเล่าเร่ืองราวของธุรกจิ (Business, Market Positioning )  การกล่าวถึงปริมาณ

ธุรกรรม ยอดจ านวนธุรกิจ ส่วนแบ่งทางการตลาด  ยอดขาย ยอดจ าหน่าย เพื่อบ่งบอก

สถานะของธุรกิจต่อตลาดในภาพรวม  กิจกรรมทางธุรกิจ  

3) การแสดงวสัิยทศัน์ของผู้บริหาร ( Executive Vision ) การใหค้วามเห็น วเิคราะห์

บทบาทของบธุรกิจต่อสถานการณ์ สภาวะแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เช่น บทความ 

บทสัมภาษณ์ ความเห็น  เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพ ความรู้ ความเช่ียวชาญของ

ผูบ้ริหารองคก์ร 

4) การแสดงถึงคุณค่าของสินค้าหรือบริการ (Product & Service Value ) ดว้ยการบอก

หรืออธิบายความโดดเด่นของแต่ละสินคา้ หรือบริการดว้ยการแสดงใหเ้ห็นคุณค่าท่ี

เหนือกวา่ 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 หรือ

ความเห็น ต่อธุรกิจท่ีมีในภาพรวม ดว้ยธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

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

บริการในเชิงวชิาการ ไดแ้ก่ ศูนยข์อ้มูล บทวเิคราะห์ ผลการวจิั ย โพลล ์งานสรุป

คน้ควา้ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ รายงาน การวจิยัรวมทั้ง การปกป้อง คุม้ครองสิทธิ

ของลูกคา้  การใหค้  าแนะน า ท่ีเก่ียวขอ้ง 

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

ก าหนดการท่ีส าคญัขององคก์รรวมถึงก าหนดการตารางกิจกรรมต่างๆ  เช่น รายงาน

กิจกรรม การจดัประชุม การแถลงข่าวในประเด็นต่างๆ  ทั้งดา้นบริหาร ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด  

8) การแสดงความก้าวหน้าทางนวตักรรมและเครือข่าย ( Innovation & Business 

Connection ) ไดแ้ก่ การกา้วหนา้ของระบบ เคร่ืองจกัร การเปิดโรงงาน  สาขา การใช้

ระบบขอ้มูลคอมพิวเตอร์ การปรับระบบงานใหม่ ความกา้วหนา้ การคน้พบและการ

เป็นผูน้ าดา้นความคิดทั้งดา้นสินคา้และธุรกรรมการร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ เช่น 

ขอ้ตกลงระหวา่งหน่วยงานหรือกบัองคก์รอ่ืนๆ เพื่อแสดงถึงความส าเร็จ ความ

คล่องตวั เครือข่าย ประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ 

9) การแสดงให้เห็นถึงการยอมรับความเช่ียวชาญ (Expert ,Award, Ranking) การส่ือสาร

เร่ืองราว ประเด็น ความรู้ความสามารถในธุรกิจนั้นๆ  คุณงามความดี  ไดแ้ก่ การรับ



รางวลัการจดัอนัดบัจากสถาบนัต่างๆ การยอมรับในมาตรฐาน การรับรอง จาก

หน่วยงาน องคก์ร ท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

10) การส่ือสารประเด็นทางสังคม  (Social  Content ) เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บรู้และเขา้ใจ

ในส่ิงท่ีองคก์รไดด้ าเนินการทางสังคม เช่น CSR  กิจกรรมองคก์รเพื่อสังคม โดยท่ีมิใช่

การโฆษณาประกาศความดี แต่เป็นสร้างความต่ืนตวัไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งไดมี้การพฒันา

ไปพร้อมๆ กบัองคก์รสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการสร้างความชดัเจนในบทบาท 

ทิศทางขององคก์รต่อสังคม 

 

                 ประเด็นต่างๆ เหล่าน้ี ลว้นเป็นส่ิงท่ีองคก์รไดท้  าการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย แต่ละกลุ่ม 

ผา่นรูปแบบ วธีิการทางการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งทาง ตรงหรือทางออ้ม เพื่อเป็นการส่ือความ

และใหข้อ้มูลกบักลุ่มเหล่านั้นอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ     โดยท่ีผูรั้บสารไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวและแปร

สภาพเป็นภาพลกัษณ์ ท่ีปรากฏอยูใ่นความรู้สึกนึกคิด จากขอ้มูลท่ีรับผา่นส่ือต่างๆ ผา่นกระบวนการ

สร้างการรับรู้นัน่เอง 

ประเดน็ประชาสัมพนัธ์…ไม่ใช่แค่ส่งเนือ้หาแต่ต้องขบัเคลือ่นเชิงยุทธศาสตร์ 

หากพิจารณาถึงองคก์รขนาดใหญ่ทั้งระดบัประเทศและในระดบัสากลจะพบวา่ องคก์ร

ส่วนใหญ่ต่างใหค้วามส าคญัต่อการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ในเชิงธุรกิจขององคก์รและต่างทุ่มเท

ทรัพยากรเพื่อสร้างกระแสใน Social Network มากกวา่ก่อน ในขณะท่ีมีองคก์รอีกไม่นอ้ยท่ีเร่ิมใส่ใจ

ต่อการจดัการทางดา้นช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์รผา่น Social Network กนัอยา่งจริงจงั  น าเร่ือง

ช่ือเสียงขององคก์รมาอยูใ่นแผนบริหารองคก์ร ตั้งแต่การส ารวจ ตรวจสอบช่ือเสียง ทศันคติ ความ

คิดเห็น การรับรู้ขอ้มูลข่ าวสาร ความสนใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งลูกคา้ นกัลงทุน ผูถื้อหุน้ สาธารณชน 



ชุมชน บุคคลท่ีเป็นแกนน าความคิด ส่ือมวลชน รวมถึงกลุ่มของพนกังานดว้ย วา่ในแต่ละกลุ่มมี

ความรู้สึกนึกคิดต่อองคก์รในระดบัใด ทั้งความช่ืนชอบ ความช่ืนชม ปัจจยัสาเหตุหลกัท่ีก่อใหเ้กิด

ความรู้สึกเหล่านั้น ในทางกลบักนั หากมีความเห็นหรือทศันคติในเชิงลบหรือแมก้ระทัง่สัญญาณบอก

เหตุต่างๆ ท่ีจะท าใหช่ื้อเสียงขององคก์รไดรั้บความเสียหาย ซ่ึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการเร่งรีบ

แกไ้ขหรือวางแผนป้องกนัแรงกระทบท่ีจะท าใหช่ื้อเสียงเสียหายเป็นการด่วน ทั้งท่ีเป็นระยะ สั้นและ

ระยะยาว  ท่ีตอ้งท าทั้งใน  Social Network ,ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือสารมวลชน การส่ือสาร

ทางตรงและส่ือสารทางออ้ม  และส่ืออ่ืนๆ ท่ีตอ้งด าเนินควบคู่กนัไป 

               ทุกวนันี ้องค์กรขนาดใหญ่ของโลก ได้น าการประชาสัมพนัธ์ผ่าน Social Network มาใช้เป็น

ยุทธศาสตร์ทีส่ าคัญต่อการขับเคลือ่นขององค์กรอย่างจริงจัง    ด้วยนวตักรรมทีม่ีรูปแบบ พฒันาการ ที่

แตกต่างจากเดิม  การประชาสัมพนัธ์ ได้พฒันาให้เป็นมากกว่าการจัดท าข่าวสาร  สู่การจัดการประเด็น 

เนือ้หา ข้อมูลต่างๆไปยงักลุ่มเป้าหมาย ทีม่ีความถี่มากกว่าเดิม เพือ่ เป็นการกระตุ้นให้เกดิการรับรู้จาก

ประสบการณ์จริง จากการปฏิสัมพนัธ์ ระหว่างองค์กร สินค้า บริการ กบัประชากรเป้าหมายหรือ

ผู้บริโภคมากยิง่ขึน้  โดยการใช้กจิกรรมทีเ่หมาะสม สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และใช้เป็นปัจจัยใน

การวางแผนการส่ือสารทั้งในด้านประเภทกจิกรรม แนว ทางการส่ือสาร สถานที ่ด้วยการค านึงถึง

ความสามารถในการขยายผลได้ในหลายมิติ พร้อมไปกบัการสร้างมาตรการรองรับทีม่ีการเปลีย่นแปลง

ให้ทนักบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละการเปลีย่นวถิีการใช้ชีวติของผู้คนในปัจจุบัน ทีอ่ยู่ใน Social 

Network  มากยิง่ขึน้ แต่กไ็ม่อาจละทิง้ส่ือและช่องทางการส่ือสารแบบเดิม จึงเป็นทศิทางของการส่ือสาร

ขององค์กรระดับโลกทีน่่าติดตาม 

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

 


