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กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด: เคล็ดลับแห่งการอยู่รอดของผู้ประกอบการปัจจุบัน
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บทคัดย่อ

	 การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด	หรือ	Marketing	Public	Relations	(MPR)	เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนแนวคิดหรือ
กิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจ	(PR	Support	Marketing)	 ที่จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ทั่วไปและก�าลังเป็นที่นิยมอย่าง
มากในปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนหรือโลกาภิวัตน์	 (Globalization)	 ที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงในตลาดโลก	 
อนัเนือ่งมาจากการเปิดตลาดถงึกนัทัว่โลก	การเกดิขึน้ของเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคมเีปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	(Kithen,	
&	Papasolomou,	1997)	ส่งผลให้นักประชาสัมพันธ์และนักการตลาดต้องท�าการศึกษา	วิเคราะห์	พัฒนา	และปรับปรุงกลยุทธ์ทั้งทาง
ด้านการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงและสอดคล้องกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค	การประชาสมัพนัธ์ทางการตลาดจดั
ว่าเป็นกิจกรรมหรือการกระท�าใดๆ	ของกิจการที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี	และเสริมสร้างให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและประชาชนทั่วไปเกิด
ความเข้าใจและเกิดความชื่นชอบ	(Good	Will)	ต่อผลิตภัณฑ์	บุคคลและ/หรือองค์กรทางธุรกิจ	จนน�าไปสู่ความเชื่อมั่นที่สามารถกระตุ้น
ให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขององค์กรในที่สุด	การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด	(Marketing	Public	Relations:	MPR)	จึง
ถือว่ามีบทบาทที่ส�าคัญอย่างยิ่งในการด�าเนินธุรกิจ	และส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจในยุคปัจจุบัน	

Abstract

	 Marketing	Public	Relations	(MPR)	is	growing	as	a	marketing	concept	in	its	popularity	in	the	contemporary	world	of	
communication	without	borders	or	globalization,	as	it	enhances	the	effectiveness	of	PR	Support	Marketing.	As	the	nature	of	
businesses	have	become	more	competitive	from	global	market	connections,	advancement	in	technology,	and	fast	changing	
consumer	behavior,	the	marketers	have	to	constantly	updated,	analyzed,	developed	and	adapted	their	marketing	and	
public	relation	strategies	to	cope	with	the	changing	consumers’	environment	and	behavior.	As	public	relation	activities	are	
important	tools	leading	to	brand/	product/	individual/	corporate	admiration	or	good	will,	and	finally	to	confidence	which	
stimulates	the	purchase	decision	process,	MPR	plays	a	vital	role	in	processes,	profitability,	and	survivability	of	businesses	
today.

แนวคิดและทฤษฎีการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด (Marketing Public Relations: MPR)

	 ความหมายของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด
	 การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด	หมายถึง	กระบวนการในการวางแผน	(process	of	planning)	การปฏิบัติการให้ส�าเร็จตาม
แผนการที่ได้วางไว้	ตลอดจนประเมินผลหรือติดตามผลความส�าเร็จของโครงการ	ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้บรโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดการซื้อ	
(encourage	purchase)	และสามารถตอบสนองต่อความจ�าเป็น	ความต้องการ	ความเกีย่วพนั	และผลประโยชน์ของผูบ้รโิภคได้อย่างถกู
ต้องและตรงเวลา	จนน�าไปสูค่วามพงึพอใจของผูบ้รโิภค	ผ่านทางช่องทางการน�าเสนอข้อมลูข่าวสารทีน่่าเชือ่ถอื	(credible	communication	
of	information)	และเกิดความประทับใจ	โดยระบุถึงบริษัท	กลุ่มบุคคลและผลิตภัณฑ์ของบริษัท	(วิรัช	ลภิรัตนกุล,	2544)	
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วตัถปุระสงค์ของการประชาสมัพนัธ์เพือ่การตลาด (Marketing 

Public Relations: MPR)

	 การประชาสัมพันธ ์เพื่อการตลาด	 สามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายวัตถุประสงค์	 และหลากหลาย
สถานการณ์	 ทั้งทางด้านตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน	 ซึ่งจะแตกต่าง
จากการประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปมีมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ทางด้านที่
ไม่ใช่ตัวเงินเป็นหลัก	วัตถุประสงค์	(Objectives)	ของการท�าการ
ประชาสมัพนัธ์ทางการตลาดทีจ่ะเป็นแนวทางส�าหรบัการน�าองค์กร
ธุรกิจไปสู่ความส�าเร็จได้นั้น	จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน	แน่นอน
และวดัผลได้	ซึง่วตัถปุระสงค์เหล่านีจ้ะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะ	
เป้าหมาย	พนัธกจิ	วสิยัทศัน์และกลยทุธ์โดยภาพรวมของธรุกจิ	โดย
ผู้ประกอบการสามารถก�าหนดวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์
ทางการตลาดได้ดังต่อไปนี้
 1.	 เพื่อเป็นการชี้แจง	 บอกกล่าว	 แนะน�า	 และให้
ข้อมูล	(Information)	 เกี่ยวกับประเภทและรายละเอียดของตัว
สินค้า	 บริการ	 แนวความคิด	 และองค์กรธุรกิจกับผู้บริโภคกลุ่ม
เป้าหมายและสาธารณชนทั่วไป	 ตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดี
และถกูต้องเกีย่วกบัคณุประโยชน์ของผลติภณัฑ์	รวมถงึการด�าเนนิ
งานขององค์กร	 โดยสามารถประเมินผลความส�าเร็จของการท�า
ประชาสัมพันธ์ได้จากการวัดระดับความทั่วถึงของข่าวสารที่เผย
แพร่	 ระดับความเข้าใจในข้อมูลหรือข้อความของกลุ่มเป้าหมาย	
จ�านวนสื่อมวลชนหรือจ�านวนข่าวสารที่เผยแพร่	 รวมถึงพิจารณา
จากยอดขายที่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่มีการท�าประชาสัมพันธ์
	 2.	 เพื่อสร้างแรงจูงใจ	(Motivation)	ด้วยการกระตุ้น
ให้ผูบริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรม	การกระท�า	หรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติตามที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้	 ด้วยการ
สร้างกระแสให้ผูบ้รโิภคและประชาชนทัว่ไปเกดิการตืน่ตวัและปรบั
เปลีย่นพฤตกิรรมของตน	ตลอดจนสร้างความเชือ่ถอื	เชือ่มัน่และไว้
วางใจให้เกดิขึน้กบัตวัผลติภณัฑ์และ/หรอืองค์กรโดยภาพรวม	จน
น�าไปสู่การตัดสินใจซื้อได้ในที่สุด	อย่างเช่น	การรณรงค์การรักษา
สขุภาพ	หรอืการสร้างกระแสการบรโิภคผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่
แวดล้อม	โดยการจดักจิกรรมพเิศษตามแหล่งชมุชน	สวนสาธารณะ
หรือห้างสรรพสินค้า	เป็นต้น	
	 3.	 เพือ่สร้างการรบัรู	้(Awareness)	เกีย่วกบัภาพลกัษณ์
ที่ดีของผลิตภัณฑ์	 กลุ่มบุคคลและองค์กร	 ด้วยความพยายามใน
การน�าเสนอจดุเด่นหรอืกจิกรรมทางด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม	
สิง่แวดล้อมและไม่เอารดัเอาเปรยีบผูบ้รโิภคและ/หรอืพนกังานเป็น
ประเดน็ส�าคญั	รวมถงึการสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมติรและ
เกดิการยอมรบัจากกลุม่ผูบ้รโิภคเป้าหมายและประชาชนทัว่ไป	ซึง่
ในที่นี้องค์กรส่วนใหญ่มีความประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นว่าองค์กร

ไม่ได้ค�านึงถึงผลส�าเร็จของการด�าเนินธุรกิจทางด้านตัวเงินเพียง
อย่างเดียว	 อย่างเช่น	 การจัดกิจกรรมติวเข้มส�าหรับการสอบเข้า
มหาวทิยาลยัของผลติภณัฑ์	PEPTEIN	หรอืโครงการมหานครสเีขยีว	
รักษ์โลก	ลดมลพิษ	ของบริษัท	TOYOTA	เป็นต้น

เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด (Marketing 

Public Relations: MPR)

	 ฟิลิป	คอตเลอร์	(Kotler,	1999)	ได้น�าเสนอเทคนิคหรือ
เครื่องมือส�าหรับการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่เรียกว่า	 “P	E	
N	C	I	L	S”	ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้
 P = Publication	หมายถึง	การประกาศ	การบอกกล่าว	
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางวิธีการต่างๆ	 เช่น	 นิตยสาร	
รายงานประจ�าปี	เอกสารแผ่นพับส�าหรับแจกลูกค้า	เป็นต้น
 E = Events	หมายถงึ	การจดัเหตกุารณ์หรอืกจิกรรมพเิศษ	
เช่น	การเปิดตัวสินค้า	การเป็นผู้อุปถัมภ์รายการบันเทิง	กีฬาหรือ
งานแสดงศิลปะ	รวมถึงมหกรรมการแสดงสินค้า	เป็นต้น
 N = News	 หมายถึง	 การน�าเสนอข่าวสาร	 ความ
เปลี่ยนแปลง	 และความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์และบริษัทผ่าน
ทางสือ่มวลชน	เช่น	การส่งข่าวเกีย่วกบัการออกผลติภณัฑ์ใหม่	การ
ปรบัเปลีย่นโครงสร้างองค์กรหรอืกจิกรรมทางธรุกจิไปยงัสือ่มวลชน
แขนงต่างๆ	ทั้งวิทยุ	โทรทัศน์และสิ่งพิมพ์	เป็นต้น
 C = Community Involvement Activities	หมายถึง 
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนที่มุ่งเน้นให้คนจากในชุมชนต่างๆ	
มีส่วนร่วม	อย่างเช่น	กิจกรรมเพื่อชุมชนของบริษัทมิชลิน	ภายใต้
ชื่อโครงการ	“มิชสินอาสา	พัฒนาชุมชน”	ที่มุ่งเน้นพัฒนาความรู้
ให้เยาวชนในชุมชนต่างๆ	ทั่วประเทศ
 I = Identity Media	หมายถงึ	การใช้สือ่เฉพาะทีส่ามารถ
สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร	 เช่น	 เครื่องเขียน	
นามบัตร	หัวจดหมาย	การแต่งกาย	ของขวัญของช�าร่วย	เป็นต้น	
 L = Lobbying Activity	หมายถงึกจิกรรมทีม่ลีกัษณะเป็น
ความพยายามใช้การโน้มน้าวใจเพื่อจูงใจให้มีการออกกฎหมาย
และกฎระเบยีบทีเ่อือ้ต่อการด�าเนนิธรุกจิ	รวมทัง้การยบัยัง้กฎหมาย
และกฎระเบยีบทีข่ดัต่อการด�าเนนิธรุกจิหรอืผลประโยชน์ของธรุกจิ	
อย่างเช่น	 การรวมตัวเพื่อต่อต้านห้างค้าปลีกจากต่างชาติของผู้
ประกอบการค้าปลีกหรือโชห่วยของไทย	 ตลอดจนเรียกร้องให้มี
การออกร่างพระราชบญัญตัเิพือ่เป็นการคุม้ครองผูป้ระกอบการค้า
ปลีกไทย	เป็นต้น
 S = Social Responsibility	หมายถึง	กิจกรรมหรือการ 
กระท�าทีแ่สดงให้เหน็ถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมที่
จะช่วยสร้างชือ่เสยีงให้กบัองค์กร	ผูบ้รหิารและพนกังานขององค์กร
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ได้เป็นอย่างดี	 ตลอดจนน�ามาซึ่งการตอบรับที่ดีต่อการน�าเสนอ
ผลติภณัฑ์ของบรษิทัออกสูต่ลาด	อย่างเช่น	โครงการปลกูป่าเฉลมิ
พระเกียรติฯ	1	ล้านไร่	ของกลุ่มบริษัท	ปตท.	เป็นต้น

สื่อกลางของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด (Marketing 

Public Relations: MPR)

	 การเผยแพร่	 น�าเสนอหรือการกระจายข่าวสารส�าหรับ
การประชาสัมพันธ์จ�าเป็นต้องใช้สื่อกลางในการถ่ายทอดให้กลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมายหรือประชาชนทั่วไปเกิดการรับรู้	 ความเข้าใจ	
ชื่นชอบและเกิดการสนับสนุน	 ซึ่งสื่อกลางที่ผู ้ประกอบการจะ
สามารถใช้ในการด�าเนินการติดต่อสื่อสารเพื่อเผยแพร่และท�าการ
ประชาสัมพันธ์มีอยู่หลากหลายประเภท	(Kotler	&	Keller,	2008)	
ได้แก่
	 1.	 สือ่โทรทศัน์และวทิยกุระจายเสยีง	จดัว่าเป็นเครือ่ง
มือและสื่อในการประชาสัมพันธ์ที่มีความส�าคัญและมีบทบาทเป็น
อย่างมากในปัจจุบัน	 เนื่องจากสามารถเข้าถึงประชาชนและกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง	 อีกทั้งยังมีความได้
เปรยีบในด้านการน�าเสนอทีม่คีวามน่าสนใจมากกว่าสือ่ประเภทอืน่
	 2.	 สือ่หนงัสอืพมิพ์	เป็นสือ่ทีส่ามารถน�าเสนอข้อความ	
รปูภาพ	เนือ้หาและรายละเอยีดของสิง่ทีต้่องการจะเผยแพร่ได้อย่าง
ละเอยีด	ครบถ้วน	การประชาสมัพนัธ์โดยผ่านทางสือ่หนงัสอืพมิพ์
จะช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถส่งข่าวสารไปสูป่ระชาชนได้อย่าง
กว้างขวางและมีช่วงเวลาของการน�าเสนอที่ยาวนาน
	 3.	 สือ่วารสารและนติยสาร	เป็นเครือ่งมอืและสือ่ทีใ่ช้ใน
การประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี	มีประสิทธิภาพ	อันเนื่องมาจาก
เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงและมุ่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ได้อย่างเฉพาะเจาะจง	 มีการย�้าเนื้อหาที่ส�าคัญที่สามารถเผยแพร่
รายละเอียดได้อย่างชัดเจน	และมีความสวยงามของของภาพจาก
ระบบการพิมพ์ที่ดีในปัจจุบัน
	 4.	 แผ่นพับ	 ใบปลิวและใบแทรก	 มีลักษณะที่เป็น
เอกสารสิ่งพิมพ์ที่บรรจุเอกสาร	 หรือข้อเขียนที่ต้องการเผยแพร่
หรือประชาสัมพันธ์	 ใช้แทรกในหนังสือพิมพ์	 นิตยสาร	 หรือแจก
จ่ายตามสถานที่ที่ต้องการ
	 5.	 การออกร้าน	จดักจิกรรมในงานแสดงต่างๆ	โดยใช้
สือ่บคุคล	ซึง่สามารถให้ข้อมลู	ตอบค�าถามข้อสงสยัต่างๆ	ได้ตลอด
จนสามารถท�าให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็น	สัมผัส	ทดลอง	ทดสอบตัว
สินค้าได้เป็นอย่างดี
	 6.	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 ไม่ว่าจะเป็นสื่ออินเทอร์เน็ต	
โทรศัพท์เคลื่อนที่	 หรือบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์	 ที่ได้กลายมาเป็นสื่อ
ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน	 เนื่องจากสื่อดังกล่าวถูกจัด

ว่ามีประสิทธิภาพทางด้านการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง
ในระดับราคาค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนต�่า	 อีกทั้งจัดว่าเป็นสื่อที่มี
ประสิทธิผลที่น่าสนใจ	มีความทันสมัย	เป็นที่นิยม	และสอดคล้อง
กับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันอีกด้วย
	 ทั้งนี้ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารองค์กรธุรกิจสามารถ
เลือกใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายรูปแบบและ
หลากหลายประเภทในเวลาเดียวกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและ
วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อเป็นหลัก	

ประเภทของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด (Marketing 

Public Relations: MPR)

 การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด	 สามารถแบ่งออกได้
เป็น	2	รูปแบบ	คือ
 1.	 การประชาสมัพนัธ์เพือ่การตลาดเชงิรกุ	(Proactive	
Marketing	Public	Relations:	PMPR)	 เป็นการมุ่งสร้างโอกาส
ทางการตลาด	 ด้วยการมุ่งเน้นให้องค์กรธุรกิจมีภาพลักษณ์ที่ดี	
ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้บริโภคและหรือประชาชน
ทั่วไปมากกว่ามุ่งแก้ไขปัญหาหรือตอบข้อสงสัยและข้อร้องเรียน
ที่จะเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการ
แข่งขนัทางการตลาดทีม่คีวามรนุแรงอยูใ่นขณะนี	้การมุง่เป้าหมาย
ทางการตลาดด้วยการท�าประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเชิงรุกมี
ความจ�าเป็นอย่างมาก	 เพราะจะเป็นการช่วยตอกย�้าให้ผู้บริโภค
เกิดการรับรู้	และเกิดความสนใจในการประชาสัมพันธ์	จะน�าไปสู่
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในที่สุด
 2.	 การประชาสมัพนัธ์เพือ่การตลาดเชงิรบั	(Reactive	
Marketing	Public	Relations:	RMPR	)	เป็นการมุ่งแก้ปัญหาที่เกิด
ขึน้กบัผลติภณัฑ์	บคุลากรหรอืชือ่เสยีงของบรษิทั	โดยอาศยัการให้
ข้อมูล	ข่าวสาร	และความรู้ที่ถูกต้อง	เพื่อเป็นการท�าความเข้าใจ	
แก้ไขปัญหาและควบคุมการเกิดข่าวลือให้หมดไปหรือจ�ากัดอยู่ใน
วงแคบ	 ตลอดจนให้องค์กรสามารถจัดการกับภาวะวิกฤตที่ก�าลัง
เผชิญอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของการประชาสัมพันธ์พื่อการตลาด (Marketing 

Public Relations: MPR)

 การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดจะสามารถช่วยให้
แผนการสื่อสารการตลาดของบริษัทบรรลุเป้าหมายมากขึ้น	
เนื่องจากสามารถเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า	อีกทั้งยังสามารถ
กระตุน้ให้ผูบ้รโิภคเกดิความสนใจ	สร้างกระแสความตืน่ตวั	ความ
เข้าใจ	 สร้างความไว้วางใจ	 ความภักดีในสินค้าและกระตุ้นการ
ซื้อได้มากขึ้น	 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับ
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การประชาสัมพันธ์แต่เพียงอย่างเดียว	แต่ยังสามารถช่วยเพิ่มวิสัย
ทัศน์ให้กับผู้บริหาร	เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	เพิ่มขีด
ความสามารถให้กับองค์กรและสร้างความน่าเชื่อถือในตัวสินค้า	
บริการและแนวคิด	 ซึ่งเครื่องมือของการสื่อสารทางการตลาด
ประเภทอื่นไม่สามารถท�าได้	อย่างเช่น	ผลิตภัณฑ์	Sunsilk	เลือกใช้	 
อั้ม	พัชราภา	ไชยเชื้อ	พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเส้นผมระดับ
โลกมาเพิ่มระดับความสนใจและการรับรู้ในตัวสินค้า	 รวมถึงการ
เปิดให้บรกิารของซนัซลิ	เพอร์เฟค	ซาลอน	สถานเสรมิความงามใน
รปูแบบแฟลกชพิซาลอนขนาด	350	ตร.ม.ใจกลางกรงุเทพมหานคร	
เพื่อให้กลุ่มผู้หญิงได้มาเติมเต็มความสวยสมบูรณ์แบบตั้งแต่ผม
จรดปลายเท้า	เป็นต้น

การบริหารแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด (Marketing 

Public Relations: MPR)

	 การบริหารแผนการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด	(MPR	
Planning	and	Management)	เป็นการบรหิารจดัการภาพรวมของ
การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดทั้งหมด	 ซึ่งรวมถึงการวางแผน	
การจัดโครงสร้างหน่วยงาน	การคัดเลือกบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	การ
สั่งการและควบคุมการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด	โดยผู้บริหาร
จะต้องท�าการก�าหนดวัตถุประสงค์	 ระบุกลุ่มเป้าหมายของการ
รับข่าวสาร	 และก�าหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด
ให้สอดคล้องกับการสื่อสารการตลาดในรูปแบบอื่นๆ	 ขององค์กร	
ตลอดจนบริหารขั้นตอนการปฏิบัติงานและการประเมินผลการ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด	 นอกจากนั้นผู้บริหารองค์กรควรให้
ความส�าคัญกับกิจกรรมสนับสนุนของการท�าการประชาสัมพันธ์
ทางการตลาด	(Hutton,	1996)	ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 1.	 การน�าเสนอและเผยแพร่ข่าวสาร	จดัว่าเป็นกจิกรรม
หลักของการประชาสัมพันธ์	โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการกระ
จายข้อมูลข่าวสารขององค์กร	 สินค้า	 บริการและแนวคิดในด้าน
บวก	 อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ผิดพลาดของบุคคลอื่น	เนื่องจากข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
นี้จะถูกกเผยแพร่มาจากทางฝ่ายขององค์กรเอง	
	 2.	 การผลิตสิ่งพิมพ์	 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส�าคัญของ
การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่จะช่วยให้การเผยแพร่ข่าวสาร
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	โดยอาศัยความหลากหลายของสิ่งพิมพ์เพื่อ
การน�าส่งจดหมายแจ้งข่าว	รายงานการเงนิไปยงัลกูค้าหรอืบคุคลที่
มส่ีวนได้ส่วนเสยีและเกีย่วข้องกบัธรุกจิทัง้ทางตรงและทางอ้อม	อนั
จะน�ามาซึง่การสร้างความสมัพนัธ์และการสร้างความน่าเชือ่ถอืให้
กับองค์กรธุรกิจได้ในอนาคต

	 3.	 สื่อมวลชนสัมพันธ์	เป็นกิจกรรมสนับสนุนที่ส�าคัญ
อย่างยิ่งของการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในยุคปัจจุบันที่
สื่อมวลชนมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
และองค์กร	การสร้างความสมัพนัธ์และความคุน้เคยกบัสือ่มวลชน
จะช่วยเชื่อมโยงไปสู่ความชื่นชอบ	 ความมั่นใจและลดทัศนคติ
ทางลบ	อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	ของนัก
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดกับบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวอีกด้วย
	 4.	 การสื่อสารองค์กร	 ประกอบไปด้วยการวางแผน
องค์กร	การจัดการภาพลักษณ์องค์กร	การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
องค์กร	เครอืข่ายชมุชนสมัพนัธ์	สร้างความสมัพนัธ์และรกัษาความ
สัมพันธ์กับภายนอกองค์กรทั้งในระดับท้องถิ่น	ชาติ	และระหว่าง
ประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ	เพื่อประโยชน์ของ
การด�าเนินธุรกิจ	การติดต่อกับรัฐบาลและตัวแทนของรัฐบาล	
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