การวางแผนการประชาสัมพันธเชิงกลยุทธ
เพื่อความสําเร็จขององคกร
Strategic Public Relations Planning
for Organizational Success
เมธาวี แกวสนิท
Methawee Kaeosanit

บทคัดยอ
กอนลงมือปฏิบัติหรือทํางานใดใหประสบความสําเร็จนั้น ตองคํานึงถึง “การวางแผน” เปนพิเศษ เพราะการวางแผนที่ดี
จะสงผลใหเกิดการลงมือปฏิบัติที่ดีและสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว อยางไรก็ตาม การวางแผนใหสอดคลองกับนโยบาย
ขององคกร จําเปนตองมีกลยุทธประกอบ ซึง่ ถือเปนหลักและทิศทางกําหนดการดําเนินงานขององคกร และนําไปสูผ ลลัพธทเี่ ปน
รูปธรรมไดงายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น การจะวางแผนเชิงกลยุทธหรือการประชาสัมพันธเชิงกลยุทธใหไดผล นักประชาสัมพันธ
ตองเชื่อมโยงความคิดจากจุดมุงหมายใหญของนโยบายสูการทําแผนยอย กอรปกับการกําหนดกลยุทธตางๆ เพื่อใหสามารถ
ปฏิบตั ไิ ดบรรลุวตั ถุประสงคของแผนนัน้ ๆ ในการนี้ นักประชาสัมพันธตอ งรวบรวมและวิเคราะหขอ มูลจากภายในและภายนอก
องคกรเพื่อสรางกลยุทธ ซึ่งควรสอดคลองกับสภาพความเปนจริงขององคกร อยางไรก็ตาม สามารถปรับเปลี่ยนจํานวนและ
ลักษณะของกลยุทธที่ใชในแตละครั้งไดตามความเหมาะสมของสถานการณ โดยนักประชาสัมพันธจะตองคํานึงถึงความคุมคา
ในการใชกลยุทธนนั้ ๆ ใหมากทีส่ ดุ บทความชิน้ นี้ จึงตองการนําเสนอความสําคัญและความสัมพันธของการวางแผนและกลยุทธ
ดานตางๆ เพื่อนําไปประยุกตใชเพื่อความสําเร็จขององคกร
คําสําคัญ: การวางแผนกลยุทธ กลยุทธการประชาสัมพันธ กลยุทธ
Abstract
Before acting or working on any activity to get success, “planning” is the essential factor. That is, good
planning provides good practices and helps attain the settled objectives. However, to plan corresponding
with the policy of the organization, it is necessary to have a strategy which is the principle and direction for
the organization to follow to achieve obvious outputs. To plan strategically, the public relations practitioner
should integrate the policy objective, action plan and relevant strategies to apply for achieving the goal of
those plans. To obtain the strategy, the practitioners have to collect and analyze data inside and outside
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the organization and create a strategy that should be accorded with the real state of the organization.
However, the number and characteristics of the strategy can be modified to fit with a certain situation. The
practitioner should be aware of the most value in using those strategies. This article therefore, is to present
the importance and the relationships between planning and strategies to be applied for an organization’s
success.
Keywords: Strategic Planning, Strategic Public Relations, Strategy
บทนํา

การวางแผนการทํ า งานหรื อ ประกอบกิ จ การใดๆ
ลวนแตมีความสําคัญ เพราะเปนจุดเริ่มตนในการวางกรอบ
แนวคิด เพือ่ นําไปใชในการลงมือปฏิบตั จิ ริง หากวางแผนอยาง
พิเคราะหพิจารณาอยางดีจากขอมูลที่เกี่ยวของ ทั้งที่เปน
ผลการทํางานในอดีตที่ผานมา และจากการรวบรวมขอมูล
ดวยวิธกี ารตางๆ ก็จะสงผลใหการลงมือทํางานเห็นผลมากขึน้
และประสบความสําเร็จไดไมยาก
เชนเดียวกับการประชาสัมพันธในกิจกรรมตางๆ ของ
องคกร เพื่อใหสาธารณชนภายในและภายนอก รวมถึงผูมี
สวนไดเสียในกิจกรรมนั้น รับทราบและสามารถบรรลุผลตาม
ความตองการ จําเปนตองมีการวางแผนอยางรอบคอบและ
รอบดาน ซึง่ จะมี “กลยุทธ” เปนสวนประกอบสําคัญของแผน
เพื่อทําใหแผนดังกลาวมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน และสามารถ
เขาถึงความสําเร็จไดอยางงายดายขึน้ ดังที่ ยุบล เบ็ญจรงคกจิ
(2554) สรุปความสําคัญของการวางแผนกลยุทธไววา การ
วางแผนกลยุทธเปนการดําเนินการตัดสินใจอยางตอเนือ่ งและ
อยางเปนระบบ เพือ่ ทีจ่ ะทําใหหนวยงานหรือโครงการสามารถ
บริหารจัดการสถานการณใดๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ และมีผลกระทบตอ
งานในอนาคต รวมถึงการดําเนินการจัดการใหแผนที่วางไว
ดําเนินการไดตามกําหนด แผนกลยุทธจะตองมีการกําหนด
ตัวชี้วัดผลที่จะไดจากการดําเนินงานตามแผน เพื่อที่จะไดนํา
ผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินงาน
ตอไป ดังนั้น บทความนี้จะนําเสนอความสําคัญ แนวทาง
การวางแผนกลยุทธ องคประกอบของแผนประชาสัมพันธ
เชิงกลยุทธ ตลอดจนตัวอยางกลยุทธการประชาสัมพันธจาก
นานาทัศนะของนักวิชาการตามลําดับตอไป
ความหมายและความสําคัญกลยุทธการประชาสัมพันธ
นักวิชาการใหความหมายและความสําคัญของการ
วางแผนหรือการสื่อสารกลยุทธไวคลายคลึงกัน กลาวคือ
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Lattimore, Baskin, Heiman, และ Toth (2007)
เห็นวาแผนโดยทั่วไป สามารถจําแนกไดเปนแผนกลุยทธและ
แผนปฏิบตั กิ าร แผนกลยุทธจะมีขอบเขตทีก่ วางมากกวา และ
จะถูกจัดทําโดยผูจ ดั การระดับสูง ซึง่ เปนการตัดสินใจทีเ่ กีย่ วกับ
เปาหมายใหญขององคกร และเปนนโยบายทีอ่ งคกรจะนําไปใช
การวิเคราะหสภาพแวดลอมจะกลายเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการกําหนดกลยุทธและแผนขององคกร แผนประชาสัมพันธ
จะต อ งประกอบไปด ว ยกลยุ ท ธ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ซึ่ ง
นักประชาสัมพันธจะตองเปนผูท จี่ ะพัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่
นําไปใชและสนับสนุนแผนกลยุทธนั่นเอง
Mahoney (2013) เห็นวา การสื่อสารเชิงกลยุทธ
เกี่ยวของกับการวิเคราะหภาพใหญขององคกร ซึ่งการใช
กลยุทธที่ถูกจะสามารถสนับสนุนการทํางานของบริษัท แต
หากใชกลยุทธผดิ ก็สามารถทําลายศักยภาพของบริษทั ไดดว ย
เชนกัน ซึ่งกลยุทธดังกลาวก็คอื เแนวทางการปฏิบัติงานของ
ผูมีหนาที่รับผิดชอบ
ดังนัน้ การสือ่ สารเชิงกลยุทธ หรือกลยุทธการประชาสัมพันธ
มีความสําคัญตอการดําเนินกิจการขององคกรเปนอยางยิ่ง
เพราะเปรียบเสมือนกรอบความคิดและทิศทางที่นําไปสูการ
ลงมือปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมากขึ้น ดังที่ ยุบล เบ็ญจรงคกจิ
(2554) เห็นดวยวา การสื่อสารเชิงกลยุทธ มีบทบาทสําคัญ
ตอองคกรทั้งภายในและภายนอก ในการบริหารงานภายใน
องคกร การสือ่ สารเชิงกลยุทธสามารถทําใหองคกรดําเนินงาน
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และช ว ยประสานสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
บุคลากร ตลอดจนเปนเครื่องมือดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ
องคกร อาทิ การตัดสินใจ การสรางความเชีย่ วชาญเฉพาะดาน
การสร า งความเจริ ญ และพั ฒ นาองค ก ร การควบคุ ม และ
ประสานงาน การกําหนดวิสยั ทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ขององค ก ร รวมทั้ ง การติ ด ต อ กั บ องค ก รอื่ น ๆ การสร า ง
บรรยากาศการทํ า งาน การควบคุ ม สั่ ง งานและการสร า ง
ความพอใจ การรวมประชุม การเขียนคูมือ การรางจดหมาย
การพูดคุยในกลุมคนที่ทํางานดวยกัน การโตแยง เปนตน

ลักษณา สตะเวทิน (2554) สรุปไววา กลยุทธการ
สื่ อ สารเพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ เ ป น การมุ ง เน น สร า งความ
สัมพันธ ความเขาใจ และความรวมมือระหวางองคกรกับ
ประชาชนกลุม ตางๆ องคกรจึงตองรับฟงความคิดเห็นเพือ่ ให
การดําเนินงานสอดคลอง และสามารถประสานผลประโยชน
รวมกันไดกับทุกฝาย โดยเฉพาะสมาชิกภายในองคกรยิ่ง
ตองมีสว นไดรบั ฟง รับรู เขาใจนโยบายและการดําเนินงานของ
องคกร รวมถึงตองมีความเขาใจอยางถูกตอง เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน นักประชาสัมพันธผทู าํ หนาทีใ่ นกระบวนการการสือ่ สาร
จึงตองพิจารณาองคประกอบของการสือ่ สารทุกองคประกอบ
อยางรอบคอบ ตัง้ แตคณ
ุ สมบัตขิ องประชาสัมพันธ การพิจารณา
เลือกสารและสือ่ ทีเ่ หมาะสม สอดคลองกับโครงการประชาสัมพันธ
รวมไปถึงกลุมผูรับสารในการประชาสัมพันธ ทั้งนี้เพื่อให
การสือ่ สารในแตละโครงการประสบความสําเร็จมีประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด และสร า งชื่ อ เสี ย งและความมั่ น คงให แ ก อ งค ก ร
อยางยั่งยืน
พจน ใจชาญสุขกิจ (2550) ใหความเห็นวา การสือ่ สาร
เชิงกลยุทธ หรือการวางแผนการประชาสัมพันธเชิงกลยุทธนนั้
เป น การจั ด การระดั บ สู ง สุ ด ในการสื่ อ สารกั บ องค ก ร โดย
ผูบริหารระดับสูงกําหนดหรือดําเนินการในรูปของนโยบาย
ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุพันธกิจ (Mission) ขององคกร โดยสามารถ
กําหนดไดมากกวาหนึ่งกลยุทธ เชน
1. กลยุทธการสื่อสารระดับชาติ ระดับภูมิภาคและ
กลยุทธเฉพาะดาน ที่ชวยใหกิจการตัดสินใจในการวาจะใช
กลยุทธระดับตางๆ หรือใชกลยุทธแบบผสมผสานระหวาง
ระดับชาติกับระดับทองถิ่น
2. กลยุทธเพือ่ สือ่ สารกับเปาหมาย ทัง้ กลุม เปาหมายหลัก
และกลุมเปาหมายรอง
3. กลยุทธตราสินคา โดยธุรกิจจะตองตัดสินใจเกีย่ วกับ
ซื้อสินคา เอกลักษณ หรือตัวบงชี้สินคา มีลักษณะที่โดดเดน
จําไดงาย และติดตลาด
4. กลยุทธการสงเสริม ทีต่ อ งประสานกับแผนโดยรวม
และควรกําหนดแผนการสงเสริมที่เฉพาะเจาะจง
5. กลยุทธขา วสารโดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ทีเ่ นนการประชาสัมพันธไปยังผูบ ริโภค และวิธกี ารโฆษณาเพือ่
ใหบรรลุวัตถุประสงค
6. กลยุทธการใชสอื่ เพือ่ กําหนดกลยุทธอนื่ ๆ ใหมคี วาม
สอดคลองทั้งดานเนื้อหา ชองทางและการขยายผล
7. กลยุทธการบริหารและการจัดการงานมหกรรมตางๆ
เพือ่ กําหนดรูปแบบการจัดการของสถานทีแ่ ละจุดทีแ่ สดง เพือ่
สนับสนุนการรับรูมากยิ่งขึ้น

8. กลยุทธการใหขาวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ ซึ่ง
มีความจําเปนตอกิจการขององคกร และควรกําหนดกลยุทธ
ในแผนดวย
9. กลยุทธการใชฐานขอมูลจากการวิจยั และพัฒนา ซึง่
เปนองคประกอบหนึ่งของความสําเร็จทางธุรกิจขององคกร
และต อ งกํ า หนดประเด็ น การทํ า วิ จั ย และทดสอบ เช น
ภาพลักษณเดิม ภาพลักษณใหม สินคา บริการ บรรจุภัณฑ
ทัศนคติและตองกําหนดประเด็นของลูกคา เปนตน
ขอควรคํานึงเริม่ แรกของการวางแผนการประชาสัมพันธ
เชิงกลยุทธ
แนวทางการวางแผนสือ่ สารเชิงกลยุทธในปจจุบนั ไมได
มีเฉพาะการวางแผนอยางแยกสวน ตัวอยางเชน การวางแผน
การใชสื่อที่นักประชาสัมพันธตองพยายามทําใหสื่อตางๆ
ทําหนาทีข่ องตนอยางดีทสี่ ดุ และสนับสนุนซึง่ กันและกัน เพือ่
ผลสําเร็จสูงสุดในการสื่อสารไปกวานั้น แมวานักการสื่อสาร
บางรายจะยังเชื่อมั่นวาสื่อดั้งเดิม (Traditional Media)
สามารถสร า งผลได สู ง สุ ด และเข า ถึ ง กลุ ม เป า หมายอย า ง
กวางขวาง แตนักการสื่อสารในปจจุบันกลับมองวา ยุคของ
การใชสื่อมวลชนในการสงสารถึงกลุมเปาหมายจํานวนมาก
อาจกําลังถูกแทนทีด่ ว ยสือ่ อืน่ ๆ เห็นไดจากการทีโ่ ฆษณาหรือ
การประชาสั ม พั น ธ ใ นลั ก ษณะที่ เ ป น การสื่ อ สารทางเดี ย ว
(One-way Communication) ถูกแทรกแซงจากสือ่ ทีส่ ามารถ
ไดรับเสียงตอบกลับ (Feedback) ในทันทีมากขึ้น และความ
ตองการขององคกรทีจ่ ะสงสารถึงกลุม ทีเ่ ฉพาะเจาะจงมีมากขึน้
เชนกัน ดังนั้น เมื่อตองการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายเฉพาะ
องคกรจึงตองปรับขอความทีจ่ ะสือ่ สารเพือ่ ใหตรงความตองการ
ของกลุม เปาหมายเฉพาะแตละกลุม (รุง นภา พิตรปรีชา, 2556)
สําหรับการวางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ การ
วางแผนอยางมีกลยุทธทําใหเกิดการมองภาพรวมของการ
ทํางาน และทําใหกลไกการสื่อสารตางๆ ที่อยูในแผนมีความ
สอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน การวางแผนอยางมี
กลยุทธเริ่มจากการคิดแบบมีกลยุทธ (Think Strategically)
ซึ่ ง ก็ คื อ นั ก วางแผนจะต อ งมี ค วามรู แ ละมองภาพรวมของ
องคกรหรือสินคา โดยจะตองเขาใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค และกลยุทธการดําเนินงานขององคกร หรือ
กลยุทธทางการตลาด เพื่อหาแนวทางที่สามารถแกปญหา
ทางการตลาดไดอยางแทจริง และตอบสนองความตองการ
ที่ แ ท จ ริ ง ขององค ก ร นั ก วางแผนจะต อ งสามารถสะท อ น
ภาพรวมขององคกร หรือสถานการณทางการตลาดไดอยาง
ชัดเจน เพื่อนําไปสูการวางแผนอยางเหมาะสม
ปที่ 35 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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ดังนัน้ การวางแผนกลยุทธจงึ เปนไปตามขัน้ ตอนตอไปนี้
1. พิจารณาสถานการณขององคกร หรือสถานการณ
แวดลอม (Environment) เพื่อรับรูความเปนจริงของสภาพแวดลอมหรือสถานการณปจ จุบนั ภายในและรอบนอกองคกร
และเพื่อระบุจุดแข็งและจุดออนขององคกร ตลอดจนโอกาส
และภัยคุกคามที่องคกรตองเผชิญ ซึ่งจะมีผลตอการดําเนิน
กิจการขององคกรในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนจริงทีเ่ กิดขึน้ โดยเทคนิคทีน่ ยิ มใชในปจจุบนั คือ การ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, and Threats Analysis:
SWOT Analysis) (กัญญา ศิริสกุล, 2550)
2. พิ จ ารณาวั ต ถุ ป ระสงค ก ารตลาด (Marketing
Objectives) เนือ่ งจากตลาดเปนปจจัยสําคัญทีจ่ ะมีผลตอการ
ดําเนินกิจการขององคกร องคกรจึงตองศึกษาแนวโนมของ
ความตองการของตลาด เพื่อวางแผนกลยุทธใหสอดคลองกับ
ทิศทางการตลาด และสามารถสนองตอบตอความตองการของ
ตลาดไดอยางคุมคา
3. พิ จ ารณาวั ต ถุ ป ระสงค ก ารสื่ อ สารการตลาด
(Marketing Communication Objectives) เพื่อทราบ
ประเด็นสําคัญที่องคกรตองการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย
โดยพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับลูกคาหรือกลุมเปาหมาย เพื่อ
ทราบความตองการ ความปรารถนา วิถกี ารดํารงชีวติ ทัศนคติ
และความชอบของลูกคาเพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนด
กลยุทธการสื่อสารใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย (รุงนภา
พิตรปรีชา, 2556)
การศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมการดําเนินงาน
ทั้งภายในและภายนอกองคกร นอกจากการวางแผนกําหนด
เป า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค แ ล ว นั ก วางแผนต อ งพั ฒ นา
กลยุ ท ธ ร ะดั บ ต า งๆ ให เ หมาะสมสอดคล อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น
(Vision) ภารกิจ (Mission) และจริยธรรม (Ethics) ในการ
ดําเนินงานขององคกรนั้น (กัญญา ศิริสกุล, 2550)
ในการพัฒนากําหนดกลยุทธของงานประชาสัมพันธ
นักประชาสัมพันธตอ งศึกษาสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน
สถานการณดา นตางๆ ขององคกรในปจจุบนั ตลอดจนศึกษา
วิเคราะหคูแขง สิ่งที่กลุมผูมีสวนไดสวนเสียคาดหวัง ฯลฯ
และเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามที่จะ
ใชเปนแนวทางในการกําหนดวัตถุประสงค พัฒนากําหนด
กลยุทธและยุทธวิธีการดําเนินงานประชาสัมพันธทั้งดาน
เนือ้ หา และสือ่ ทีจ่ ะใชในการสือ่ สารกับกลุม ผูม สี ว นไดสว นเสีย

14

วารสารนักบริหาร

Executive Journal

แตละกลุม เพราะหากกลุมเปาหมายไมสนใจเนื้อหาหรือสื่อ
ไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายได ก็ยากที่โครงการรณรงค
ประชาสัมพันธนั้นจะประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ ยังตอง
สามารถจัดสรรและใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวย
การพัฒนากลยุทธดานการประชาสัมพันธจากการ
ประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร จะชวยให
องคกรพัฒนาไดกลยุทธที่เหมาะสมที่ทําใหองคกรสามารถ
ปรับตัวใชเหมาะกับสภาพแวดลอม หรือการคาดหวังของผูมี
สวนไดสว นเสียทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลาได เนือ่ งจากตระหนัก
วาสถานการณมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจําเปนตองมี
การติดตามเพื่อใหทราบวาควรจะใหความสนใจแกกลุมผูมี
สวนไดสวนเสียกลุมใดเปนพิเศษ และพิจารณาปญหาที่ตอง
เรงแกไข จากนั้นจึงระบุกลุมเปาหมายที่ตองเกี่ยวของใน
สถานการณนั้น แลวกําหนดประเด็นและแนวทางในการ
สื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ตางๆ นั่นคือ จะตองกําหนดเนื้อหาที่จะใชในการสื่อสารกับ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม และแนวทางในการสื่อสาร
ที่จะทําใหดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิผล
กลยุ ท ธ ด า นการประชาสั ม พั น ธ ที่ กํ า หนดขึ้ น ต อ ง
สอดคลองกับภารกิจเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร
ในมิตนิ กี้ ารประชาสัมพันธจะเปนประโยชนตอ องคกรมากทีส่ ดุ
เมื่อผูบริหารหนวยงานการประชาสัมพันธอยูในทีมผูบริหาร
ระดับสูงที่จะมีสวนรวมในการกําหนดกลยุทธระดับองคกร
นอกจากนัน้ งานประชาสัมพันธกต็ อ งสอดคลองและสนับสนุน
การดํ า เนิ น งานตามกลยุ ท ธ ร ะดั บ ต า งๆ ขององค ก รด ว ย
(กัญญา ศิริสกุล, 2550)
Austin และ Pinkleton (2006) เสนอวิธสี รางกลยุทธ
ซึง่ ผูจ ดั การฝายการสือ่ สารสามารถนําไปใชได คือ ตองมีขอ มูล
เพียงพอที่มาจากการวิเคราะหสถานการณ จากการวิจัย
จากองคความรูของผูจัดการ และจากประสบการณที่ผานมา
กับบริษทั และโครงการสือ่ สารทีเ่ คยทํา นอกจากนี้ ควรมีความ
รูเกี่ยวกับหลักการสื่อสารและประชาสัมพันธที่รวมถึงความรู
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่การประชาสัมพันธ และทฤษฎีการ
สื่อสารและการโนมนาวใจ ความรูเหลานี้จะทําใหผูจัดการ
ฝายสือ่ สารมีความสามารถในการตัง้ สมมติฐาน และคาดการณ
เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ ต า งๆ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดไว แ ละ
สถานการณที่เกี่ยวของ

กระบวนการวางแผนกลยุทธการประชาสัมพันธ
นโยบายขององคกร

วัตถุประสงคขององคกร

วัตถุประสงคในการประชาสัมพันธ

กลยุทธที่ 1

กลวิธีที่ 1

กลวิธีที่ 2

กลยุทธที่ 2

กลยุทธที่ 3

กลยุทธที่ 4

กลวิธีที่ 3

ภาพที่ 1 กระบวนการการกําหนดกลยุทธและกลวิธี
ที่มา: วิมลพรรณ อาภาเวท (2546)
จากแผนภูมิสามารถอธิบายไดวา ขั้นแรกนักประชาสัมพันธจะตองศึกษานโยบายและทิศทางการดําเนินงานขององคกร
หนวยงาน สถาบัน และศึกษาวัตถุประสงคในการดําเนินงาน จากนั้นจึงกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงานประชาสัมพันธ
วัตถุประสงคนกี้ าํ หนดกลยุทธตา งๆ ในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงค โดยกลยุทธทใี่ ชอาจมีหลายประการแตตอ งมุง ไป
สูเปาหมายเดียวกัน จากนั้น จึงกําหนดกลวิธีที่จะใชเพื่อสนับสนุนใหการปฏิบัติตามกลยุทธเปนผลสําเร็จ
เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553) กลาววา องคกรตองการจะนํากลยุทธมาใชเพื่อประโยชนในการแขงขันหรือหาชองทาง
ธุรกิจ หรือเพื่อเปนกรอบในการเขาสูเปาหมายของการบริหารจัดการที่เปนเลิศเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับกลุมเปาหมายของ
องคกร โดยเสนทางความสัมพันธการใชกลยุทธดังภาพที่ 2

ปที่ 35 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

15

จุดมุงหมายขององคกร
SWOT
กลยุทธหรือยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
พันธกิจ
คานิยมรวม
ทบทวนกลยุทธ หรือยุทธศาสตรเบื้องตน
วัตถุประสงคของแตละกลยุทธ หรือยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดของแตละวัตถุประสงค
เปาหมายของแตละตัวชี้วัด
แผนกลยุทธหรือแผนยุทธศาสตร
แนวทางการปฏิบัติ หรือโครงการ
งบประมาณ
แผนปฏิบัติการ

ภาพที่ 2 เสนทางความสัมพันธการใชกลยุทธ
ที่มา: เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553)
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1. จุดมุงหมายขององคกร (Organization Purpose)
นักประชาสัมพันธตองทราบวัตถุประสงคขององคกร เชน
องคกรธุรกิจตั้งขึ้นเพื่อหวังผลกําไร ในขณะที่องคกรภาครัฐ
หรือที่ไมหวังผลกําไรจะมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม
เพื่ อ สร า งความยุ ติ ธ รรมให เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คม หรื อ เพื่ อ ให
ประชาชนอยูดีกินดี เปนตน
2. SWOT คือการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
เพือ่ ใหทราบถึงโอกาสทีด่ ี และภัยคุกคามทีอ่ าจเกิดกับองคกร
และการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพือ่ ทราบจุดแข็งและ
จุดออนขององคกรเอง เพื่อนําโอกาสที่ดีมาใช และตอสูหรือ
หลีกหนีภัยคุกคาม
3. กลยุทธหรือยุทธศาสตร (Preliminary Strategy)
จากการวิเคราะห SWOT องคกรจะระดมสมองเพื่อกําหนด
กลยุทธหลักเบือ้ งตน ซึง่ จะระบุแนวทางการดําเนินงานเพือ่ ใช
โอกาสที่ดี หรือเพื่อตอสูหรือหลบหนีภัยคุกคาม
4. วิสยั ทัศน (Vision) องคกรตองกําหนดเปาหมายใน
ภาพกวางๆ ในอนาคต เชน ในระยะเวลา 3-5 ป วิสัยทัศนจึง
ตองสอดคลองรับกับจุดมุงหมายขององคกรและกลยุทธหลัก
เบื้องตน
5. พันธกิจ (Mission) ในการบรรลุเปาหมาย องคกร
ตองตระหนักถึงแนวทางการดําเนินงานและลูกคาขององคกร
เชน องคกรเปนโรงงานผลิตคอมพิวเตอร พริน้ เตอร แปนพิมพ
เปนตน และลูกคาเปนหนวยงานราชการ จากนัน้ จึงระบุเปน
ลายลักษณอักษร และประกาศใหสาธารณชนเขาใจและรูจัก
องคกร หากเปนหนวยงานภาครัฐ พันธกิจคือสิง่ ทีอ่ งคกรตอง
ทําตามกฎหมายที่บัญญัติองคกรขึ้นมา เปนตน
6. คานิยมรวม (Shared Value) วิสัยทัศนเปนเรื่อง
ของเปาหมายในอนาคตอันใกลทท่ี กุ คนในองคกร ตองมีรว มกัน
เพื่อเดินไปสูจุดหมายอันเดียวกัน ในขณะเดียวกัน ก็ตองมี
พลังขับดันทีเ่ ขมแข็งและรวมศูนยพนักงานในองคกร ซึง่ ไดแก
ความเชื่อหรือวัฒนธรรมองคกรที่ตองเปนไปในทางบวกเพื่อ
ผลักดันองคกรไปสูจุดมุงหมายที่ตองการได เชน ภาคธุรกิจ
พยายามหลีกเลี่ยง ความเชื่อวาการสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคาจะทําใหองคกรอยูรอดในธุรกิจ หรือความเชื่อวาความ
สามัคคีจะทําใหองคกรเขมแข็ง เปนตน ทั้งนี้ ภาคธุรกิจ
พยายามหลีกเลี่ยงคานิยมรวมทางลบ เชน วัฒนธรรมความ
ฟุงเฟอนิยมความหรูหรา หรือคานิยมในการแบงชั้นวรรณะ
หรือระบบเจาขุนมูลนาย (Bureaucracy) เพราะเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาองคกร

7. ทบทวนกลยุทธ หรือยุทธศาสตรเบือ้ งตน (Strategy
Review) เมือ่ ไดวสิ ยั ทัศน พันธกิจ และกลยุทธแลว องคกรจะ
พิจารณาทบทวนกลยุทธหลักเบือ้ งตนวาสอดคลองกับวิสยั ทัศน
หรือไม เมื่อปรับปรุงแลวก็จะกลายเปนกลยุทธระดับองคกร
(Corporate Strategy) ในการนี้ องคกรอาจตองกําหนดกลยุทธ
ยอยเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะนําไปสูกลยุทธ
ระดับหนวยยอย (Business Unit Strategy) และขยายตอไป
ถึงกลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) หรือกลยุทธ
ระดับปฏิบัติงาน (Operational Strategy)
8. วัตถุประสงค (Objective) องคกรตองทราบ
เหตุ ผ ลหรื อ ผลจากการดํ า เนิ น การตามกลยุ ท ธ ซึ่ ง ก็ คื อ
ความหมายของวัตถุประสงค กลยุทธหนึง่ ๆ อาจมีวตั ถุประสงค
หลายประการก็ได
9. ตัวชี้วัด (Indicator) เปนแนวทางการประเมินผล
การบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด
10. เปาหมาย (Target หรือ Goal) หรือเกณฑของ
ตัวชี้วัด
11. แผนกลยุทธ หรือแผนยุทธศาสตร (Strategic
Plan) คือ การรวบรวมแตละองคประกอบตางๆ หรือสิ่งที่
ควรพิจารณามาไวในเอกสารเดียวกัน
12. แนวทางการปฏิบัติ หรือโครงการ (Operation
Procedure/Project) นักประชาสัมพันธตองหาแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามตัวชี้วัดเหลานั้น โดยกําหนดตาม
5W1H คือ ใครทํา (Who) ทําอะไรบาง (What) เมือ่ ไร (When)
ที่ไหน (Where) ทําไม (Why) และอยางไร (How) จากนั้น
จึงระบุเปนลายลักษณอักษร
13. งบประมาณ (Budget) แยกเปนงบประมาณประจํา
กับงบประมาณโครงการ ที่แตละตัวแยกเปนงบลงทุน งบดําเนินการ และงบบุคลากร
14. แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) เพือ่ ใชในทางปฏิบตั ิ
การนํากลยุทธ ไปใช
องคกรแตละแหงเลือกใชกลยุทธการประชาสัมพันธ
เพือ่ สรางภาพลักษณขององคกรแตกตางกัน เนือ่ งจากกลยุทธ
เปนเหมือนเข็มทิศเสนอแนะแนวทางการปฏิบตั เิ พือ่ ใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคขององคกร หรือแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น
กับองคกรในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
ตัวอยางเชน บริษทั ขนาดใหญแหงหนึง่ ในประเทศไทย
ซึ่ ง จํ า หน า ยและให บ ริ ก ารสิ น ค า ทั้ ง อุ ป โภคและบริ โ ภค
หลากหลายประเภทครอบคลุมทั่วประเทศ จนเกิดกระแส
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การตอตานการรณรงคใหงดซื้อสินคาจากบริษัทนั้นในสังคม
ออนไลน (Social Network) สงผลใหบริษทั ตองเรงนํากลยุทธ
การใชสื่อเพื่อสรางภาพลักษณกับองคกร ทั้งการใหขาวสาร
สรางความเขาใจกับสื่อมวลชน การเผยแพรโฆษณาทางสื่อ
ตางๆ ทั้งสื่อของบริษัทเองและสื่อมวลชนระดับชาติ เพื่อ
นําเสนอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท หรือที่
เรียกวา CSR (Corporate Social Responsibility) อันเปน
การสรางภาพลักษณที่ดีใหประจักษตอสายตาผูบริโภคทั้ง
ประเทศ และจะกอใหเกิดความรูส กึ วาการใชสนิ คาหรือบริการ
ของบริษัทนี้มีสวนชวยเหลือสังคม เชน ชวยเด็กดอยโอกาส
ในชนบท สงเสริมการศึกษาของไทย ฯลฯ ดวย มิใชแตเฉพาะ
การซื้อสินคาและบริการของบริษัทแตเพียงประการเดียว
นอกจากนี้ ยังมีบริษทั สือ่ ใหญอกี แหงหนึง่ ทีใ่ ชกลยุทธ
การประชาสัมพันธโดยผานการจัดกิจกรรมเพื่อสรางการมี
สวนรวมของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชน
ออกกําลังกายรวมกัน และจัดหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปตาม
ภูมิภาคตางๆ จังหวัดตางๆ ในประเทศไทย ซึ่งถือเปนการ
ประชาสั ม พั น ธ ที่ ต อ งการสร า งการมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน
ในกิจกรรมของบริษทั และการจัดกิจกรรมลักษณะนี้จะแฝง
ไปดวยการประชาสัมพันธสินคาและบริการของบริษัทดวย
อยางไรก็ตาม การเลือกจัดกิจกรรมกับประชาชนหรือชุมชนจะ
ตองคํานึงถึงความเหมาะสมและชวยสงเสริมภาพลักษณของ
บริษทั ดังเชนบริษทั นีท้ ต่ี อ งการสงเสริมเรือ่ งการออกกําลังกาย
และการรักษาสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ โดยผานกิจกรรม
การออกกําลังกายแนวอนุรักษสิ่งแวดลอม
“กลยุทธ (Strategy)” จึงเปรียบเสมือนอาวุธสําคัญของ
องคกรเพือ่ จะทําใหนโยบายและแผนขององคกรทีต่ งั้ ไวแตตน
นัน้ ประสบความสําเร็จไดงา ยขึน้ โดยการจะไดมาซึง่ กลยุทธที่
เหมาะสมกับองคกรและบริบทสภาพแวดลอมในขณะนั้น จะ
ตองผานการสํารวจขอมูล การวิเคราะหโดยใชหลักการและ
แนวคิดที่เกี่ยวของ และการสรุปผลที่ไดนํามาปรับใชกับการ
ทํางานขององคกร โดยองคกรสามารถเลือกใชกลยุทธไดหลายๆ
ลักษณะและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม เพื่อ
ใหเหมาะกับเวลาและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะสงผล
ใหลกั ษณะเนือ้ หาของการสือ่ สาร สือ่ ทีใ่ ชสง สาร และผูร บั สาร
หรือกลุม เปาหมายขององคกรนัน้ ๆ ปรับเปลีย่ นไปดวยนัน่ เอง
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บทสรุป
การวางแผนกลยุทธการประชาสัมพันธทด่ี ี จึงตองอาศัย
การคิดเชื่อมโยงขอมูลหลายๆ ดานเขาดวยกัน ทั้งนโยบาย
ขององคกรที่จะเปนจุดตั้งตน ตอเนื่องมายังแผนในภาพใหญ
แผนปฏิบัติการยอยๆ และการกําหนดกลยุทธ ซึ่งอาจจะมี
กลยุทธที่หลากหลาย เพื่อจะสงผลทําใหแผนตางๆ ประสบความสําเร็จและตอบโจทยของนโยบายขององคกรที่ตั้งไวได
นักประชาสัมพันธจะตองมีความชางสังเกต เก็บรวบรวมขอมูล
ทีเ่ กีย่ วของอยางตอเนือ่ ง รูจ กั ใชหลักการวิเคราะหและสังเคราะห
การวางแผนเชิงกลยุทธได ตลอดจนใชความคิดสรางสรรค
ทําแผนปฏิบตั กิ ารออกมาไดอยางนาสนใจ เขาถึงกลุม เปาหมาย
ทีม่ คี วามหลากหลายไดในทีส่ ดุ อยางไรก็ตาม เมือ่ มีการวางแผน
แลว ควรกําหนดวิธีการประเมินและกําหนดตัวชี้วัดไวอยาง
ชัดเจนและมีมาตรฐานดวย เพือ่ ประเมินวัดผลการลงมือปฏิบตั -ิ
งานแตละครัง้ และนําผลดังกลาวไปเปนขอมูลในการวางแผน
กลยุ ท ธ แ ละการลงมื อ ทํ า ในรอบต อ ไปตามวงจรของงาน
ประชาสัมพันธท่ีดี (รวบรวมขอมูล-วางแผน-ลงมือปฏิบัติประเมินผล)
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