10 ประเด็น PR หลักขององคกรระดับโลก
ที่ตองใชสื่อสารสําหรับการแขงขันเพือ่ ความกาวหนาที่ยั่งยืน
* ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ
เปนที่รูกันมาโดยตลอดวา

องคกรที่ประสบความสําเร็จสวนใหญของโลกตางให

ความสําคัญในการวางกรอบยุทธศาสตรทางการสื่อสารที่แข็งแกรง ซึ่งอาจจะเปนเพราะวาองคกร
เหลานั้นตระหนักถึงความสําคัญของภาพลักษณและการสื่อความทั้งหมดขององคกร นั่นคือความ
ชัดเจนของการจัดการสื่อสารขององคกร ความสามารถที่จะขับเคลื่อนเนื้อหา ประเด็น บงบอก
ตัวตน ความเปนองคกรออกมาได
แมวาแรกทีเดียวองคกรมักจะคํานึงถึงแตเรื่องของสรางการเติบโต เรงมูลคาทางการตลาด
และพัฒนาความสัมพันธกับลูกคา ขณะที่ตอมาหลายองคกรไดเริ่มตระหนักกันแลววา การสื่อสาร
ใหไปถึงไดกับผูเกี่ยวขององคกรและสาธารณชน

ดวยการสรางความสัมพันธทั้งทางตรงและ

ทางออม คือการสรางการยอมรับ ดวยการสื่อสารใหขยายตัวไปยังทุกกลุมประชากรใหคลอบคลุม
พื้นที่ ไดมากที่สุดให
พลิกงานประชาสัมพันธ ….. เพิ่มความสําคัญเพื่อตอยอดใหตอองคกร
จุดผกผันที่ทําใหองคกรตางๆ หันมาเรงสนใจเรื่องการประชาสัมพันธ กันอยางมาก
ในชวงหลังนี้ เห็นจะเปนการเรียนรูความสําเร็จจากองคกรระดับโลก

การขยายตลาด ขยาย

เครือขายของยักษใหญขามชาติ ไปยังประเทศตางๆ ทั้งในกลุมประเทศใกลเคียงและขามภูมิภาค ที่
เกิดขึ้นจนเกือบจะเปนแนวโนมทางธุรกิจอยางหนึ่งไปแลว กระแสของวิวัฒนาการที่ยอโลกทําให
ขอมูลและการดําเนินกิจการตางๆ กระจายไปยังทั่วโลกเปนเรื่องงาย การที่เครือขายอินเทอรเน็ตและ
ระบบดิจิตัล กลายมาเปนทัง้ ชองทางการสื่อสารและการขาย ลวนแตผลักดันใหองคกรตางๆ ตอง

เปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธจาก ทําดี บอกกลาวใหสาธารณชนทราบ เปนการ
ดําเนินการกระบวนการการสื่อสารแบบสองทาง

ดวยการวางแผนกลยุทธการประชาสัมพันธให

สอดคลองกับกลุมเปาหมาย และตองมีการบริหารการสื่อสารเชิงยุทธ

ประเด็นประชาสัมพันธ …. ยุทธศาสตรการสื่อสารในเชิงเนื้อหา
การประชาสัมพันธในทิศทางใหมนั้นจะมุงเนนที่เนื้อหาเปนหลัก ตามดวยการใชชองทาง
สื่อ

รูปแบบที่เขาถึงและจดจําได ทัง้ สื่อและสารมีความสําคัญไมนอยกวากัน

ภาพลักษณขององคกรดีนั้น

การที่จะให

มิไดขึ้นอยูกับการไดเผยแพรผานสือ่ เพียงอยางเดียว ยังตองให

ความสําคัญกับเนื้อหาสาระของขาวสารที่ไดทําการประชาสัมพันธออกไปดวย
การบริหารและจัดการกับการสื่อสารประเด็นไดเปนอยางดี

ความสามารถใน

จึงเปนความทาทายสําหรับการบรรลุ

เปาหมายและเพื่อให พบวาการใหเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนและความเจริญกาวหนาของ
องคกร โดยเฉพาะการสรางความรูความเขาใจและการสื่อความที่มีทิศทางชัดเจนและตอเนื่อง จึง
กลายเปนสิ่งจําเปนที่สุด

นอกจากความรวดเร็วแลว การใชชองทางสื่อสารที่เขาถึงและเนื้อหาที่

จดจําได เปนลําดับแรก ของการวัดผลดานการสื่อสาร
เนื้อหาหลักที่ PR ขององคกรระดับโลกใชสื่อสาร
ที่ผานมาจะพบวาการแขงขันในการประชาสัมพันธ

ดวยการสื่อสารเชิงบูรณาการของ

องคกรทั้งในดานการจัดการ การกําหนดยุทธศาสตรที่มีตอธุรกิจขององคกรตางๆ ทั่วโลก มีความ
เขมขนดวยการนํายุทธวิธีทางดานการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย
กําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจและแขงขันไปในทิศทางใด

เมื่อเจาะลึกไปในเนื้อหา

สาระในการสือ่ สารแลวจะเห็นไดวาประเด็นที่มีการสื่อสารอยางตอเนือ่ ง
ไดแก

แลวแตวาองคกรใดจะได

และใหความสําคัญ

1) การสื่อสารขอมูลความเคลื่อนไหวขององคกร

(Corporate

Movement

&

Information ) การสื่อสารเรื่องราวขององคกรทางดานตางๆ เชน รูปแบบ แนวทาง
ทางการบริหาร ทิศทางการลงทุน การเปลี่ยนแปลงทุนชําระ วิสัยทัศนขององคกร
การแนะนําบุคลากร ศักยภาพ ความรูความสามารถของผูบริหาร และพนักงาน
รวมถึงการใหขอมูล รายงานธุรกรรมทางธุรกิจ เพื่อประโยชนตอลูกคา นักลงทุน
ผูถือหุน ตลอดจนสาธารชนไดทราบขอมูลที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง
2) การบอกเลาเรื่องราวของธุรกิจ (Business, Market Positioning ) การกลาวถึง
ปริมาณธุรกรรม ยอดจํานวนธุรกิจ สวนแบงทางการตลาด ยอดขาย ยอดจําหนาย
เพื่อบงบอกสถานะของธุรกิจตอตลาดในภาพรวม กิจกรรมทางธุรกิจ
3) การแสดงวิสยั ทัศนของผูบ ริหาร ( Executive Vision ) การใหความเห็น วิเคราะห
บทบาทของบธุรกิจตอสถานการณ สภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของกับธุรกิจ เชน บท
สัมภาษณ การสัมมนา อภิปราย การแสดงปาฐกถา ทั้งในภาวะปกติ ภาวะแขงขัน
และในภาวะวิกฤต เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพ ความรู ความเชี่ยวชาญของผูบริหาร
องคกร
4) การแสดงถึงคุณคาของสินคาหรือบริการ (Product & Service Value ) ดวยการ
บอกหรืออธิบายความโดดเดนของแตละสินคา หรือบริการดวยการแสดงใหเห็น
คุณคาที่เหนือกวา Brand ผลิตภัณฑอนื่ การอธิบายแจงมูลคา ไดแก การใหขอมูล
คาธรรมเนียม อัตราคาบริการ และสิทธิประโยชน

5) การสื่อสารขอมูลเพื่อความผูกพันและสรางความมั่นใจ ( Communication for
Engagement ) เพื่อกอใหเกิดความสัมพันธในระยะยาว ดวยความมั่นใจ เชน การ
รายงานมาตรฐาน การซักซอมความพรอม ระบบการปองกันที่เกีย่ วของ การให
รายละเอียดสวนผสม ขอมูล มาตรฐานที่เกีย่ วของ การรายงานผล ไดแก ผล
ประกอบการ รวมถึงการแทรกมุมมอง การวิเคราะหสถานการณทางการตลาด
หรือความเห็น ตอธุรกิจที่มีในภาพรวม ดวยธรรมาภิบาลและความโปรงใส
6) การใหขอมูล บทวิเคราะหและคําปรึกษา (Data / Research Service & Consultant )
การบริการในเชิงวิชาการ ไดแก ศูนยขอมูล บทวิเคราะห ผลการวิจยั โพลล งาน
สรุปคนควาที่จะเปนประโยชนตอลูกคา รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ การวิจัยผูบริโภค
รวมทั้งการปกปอง คุมครองสิทธิของลูกคา ไดแก การใหคําแนะนํา การลงทุน การ
ใชบริการธุรกรรมตางๆ การใชงานที่เปนประโยชน การปองกัน การใหคําแนะนํา
ที่เกี่ยวของ
7) การแจงกําหนดการสําคัญขององคกร ( Corporate & Marketing Agenda ) การแจง
กําหนดการทีส่ ําคัญขององคกรรวมถึงกําหนดการตารางกิจกรรมตางๆ

เชน

รายงานกิจกรรม การจัดประชุม การแถลงขาวในประเด็นตางๆ ทั้งดานบริหาร
ดานผลิตภัณฑ กิจกรรมสงเสริมการขาย สงเสริมการตลาด กิจกรรมชุมชน สังคม
8) การแสดงความกาวหนาทางนวัตกรรมและเครือขาย ( Innovation & Business
Connection ) ไดแก การกาวหนาของระบบ เครื่องจักร การเปดโรงงาน สาขา การ
ใชระบบขอมูลคอมพิวเตอร การปรับระบบงานใหม ความกาวหนา การคนพบ
และการเปนผูน ําดานความคิดทั้งดานสินคาและธุรกรรมการรวมมือกับพันธมิตร

ทางธุรกิจ เชน ขอตกลงระหวางหนวยงานหรือกับองคกรอื่นๆ เพื่อแสดงถึง
ความสําเร็จ ความคลองตัว เครือขาย ประโยชนที่ผูบริโภคจะไดรับ
9) การแสดงใหเห็นถึงการยอมรับความเชี่ยวชาญ (Expert ,Award, Ranking) การ
สื่อสารเรื่องราว ประเด็น ความรูความสามารถในธุรกิจนั้นๆ

คุณงามความดี

ไดแก การรับรางวัลการจัดอันดับจากสถาบันตางๆ การยอมรับในมาตรฐาน การ
รับรอง จากหนวยงาน องคกร ที่มีความนาเชื่อถือ
10) การสื่อสารประเด็นทางสังคม (Social Content ) เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดรับรูและ
เขาใจในสิ่งที่องคกรไดดําเนินการทางสังคม เชน CSR กิจกรรมองคกรเพื่อสังคม
โดยที่มิใชการโฆษณาประกาศความดี แตเปนสรางความตื่นตัวไปยังผูเกี่ยวของได
มีการพัฒนาไปพรอมๆ กับองคกรสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสรางความ
ชัดเจนในบทบาท ทิศทางขององคกรตอสังคม

เหลานี้ลวนเปนประเด็นตางๆ ที่องคกรไดทําการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย แตละกลุม
ผานรูปแบบ วิธีการทางการสื่อสารที่แตกตางกันออกไป ทั้งทางตรงหรือทางออม เพื่อเปนการสื่อ
ความและใหขอมูลกับกลุมเหลานั้นอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ

โดยทีผ่ ูรับสารไดรับขอมูลดังกลาว

และแปรสภาพเปนภาพลักษณ ที่ปรากฏอยูในความรูสึกนึกคิด จากขอมูลที่รับผานสื่อตางๆ ผาน
กระบวบการสรางการรับรูนนั่ เอง
ประเด็น PR ไมใชแคสง เนื้อหา แตตองขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร
หากพิจารณาถึงองคกรขนาดใหญทั้งระดับประเทศและในระดับสากลจะพบวา
องคกรสวนใหญตางใหความสําคัญตอการจัดทําแผนยุทธศาสตรในเชิงธุรกิจขององคกรและตาง
ทุมเททรัพยากรเพื่อการนี้มากกวากอน

ในขณะที่มีองคกรอีกไมนอยที่เริ่มใสใจตอการจัดการ

ทางดานชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกรกันอยางจริงจัง

นําเรื่องชื่อเสียงขององคกรมาอยูใน

แผนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) ขององคกร ตั้งแตการสํารวจ ตรวจสอบ
ชื่อเสียง ทัศนคติ ความคิดเห็น การรับรูขอมูลขาวสาร ความสนใจของผูที่เกี่ยวของทั้งลูกคา นัก
ลงทุน ผูถือหุน สาธารณชน ชุมชน บุคคลที่เปนแกนนําความคิด สื่อมวลชน รวมถึงกลุมของ
พนักงานดวย วาในแตละกลุมมีความรูสึกนึกคิดตอองคกรในระดับใด ทั้งความชื่นชอบ ความชื่น
ชม ปจจัยสาเหตุหลักทีก่ อใหเกิดความรูสึกเหลานั้น ในทางกลับกัน หากมีความเห็นหรือทัศนคติ
ในเชิงลบหรือแมกระทั่งสัญญาณบอกเหตุตางๆ ที่จะทําใหชื่อเสียงขององคกรไดรับความเสียหาย
ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งในการเรงรีบแกไขหรือวางแผนปองกันแรงกระทบที่จะทําใหชื่อเสียง
เสียหายเปนการดวน ทั้งที่เปนระยะสั้นและระยะยาว
…………………………………………………………………………………………………………
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