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การบริหารจัดการความสัมพันธ์ถอื เป็นแนวทางส�ำคัญในการปฏิบตั งิ านด้านการประชาสัมพันธ์ เพราะการสร้างและรักษาความ
สัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจะส่งผลต่อความส�ำเร็จและความล้มเหลวขององค์กร ซึง่ ในการศึกษาเรือ่ งการบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์นนั้ นักประชาสัมพันธ์ควรเข้าใจแนวคิดเรือ่ งการสือ่ สารระหว่างบุคคลด้วย เนือ่ งจากแนวคิดดังกล่าวเป็นพืน้ ฐานทีจ่ ะช่วยให้
นักประชาสัมพันธ์ได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของการสื่อสารได้ดีขึ้น ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปมีสองประเภทได้แก่ Communal
relationships และ Exchange relationship โดยเมื่อความสัมพันธ์ถูกพัฒนาไปแล้ว ผลที่จะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์สามารถวัดได้จาก
(1) ความไว้วางใจ (2) การร่วมกันควบคุม (3) ความพึงพอใจ และ (4) ความรับผิดชอบ ซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้จะถูกรักษาให้ยั่งยืนต่อไปได้
โดยการอาศัยกลยุทธ์การรักษาความสัมพันธ์ซึ่งประกอบไปด้วย (1) การมีปฏิสัมพันธ์ทางบวก (2) การเปิดเผยตนเอง (3) การท�ำให้เชื่อ
มั่น (4) เครือข่ายทางสังคม (5) การรับผิดชอบงานร่วมกัน และ (6) การเข้าถึง ดังนั้น การด�ำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์จึงไม่ใช่
เพียงแค่การเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณชนเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่ส�ำคัญซึ่งจะท�ำให้องค์กรแข็งแกร่งและยั่งยืนคือ การบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์นั่นเอง
Abstract

Relationship management is a key approach in public relations practices. This is because building and maintaining
relationships between organizations and stakeholders can affect the successes and failures of the organization. In studying
relationship management, public relations practitioners need to understand the concept of interpersonal communication,
as it is a fundamental concept, which provides public relations practitioner’s further comprehension in roles and functions
of communication. There are two types of relationships: communal relationships and exchange relationships. When the
relationships were developed, the relationships outcomes can be measured by (1) trust, (2) mutual control, (3) satisfaction,
and (4) commitment. Thes consequences will be sustainably remained by using relationship maintenance strategies which
including: (1) positivity, (2) openness, (3) assurances, (4) social networks, (5) sharing tasks, and (6) access. Therefore, the
most important thing that provides solid and sustainable organization is not simply publicity but relationship management
in organization by public relations.
ในปัจจุบันการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ได้ด�ำเนินการควบคู่ไปกับเรื่องต่างๆ ที่มีความส�ำคัญมากมาย เช่น การ
ประชาสัมพันธ์กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social responsibility) การประชาสัมพันธ์กับการน�ำเสนออัตลักษณ์
องค์กร (Corporate identity) ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate image) และชือ่ เสียงองค์กร (Corporate reputation) การประชาสัมพันธ์กบั
การบริหารผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholders management) การประชาสัมพันธ์กบั การสือ่ สารภายในองค์กร (Internal communication)
การประชาสัมพันธ์กบั การบริหารประเด็น (Issue management) และการประชาสัมพันธ์กบั การบริหารภาวะวิกฤต (Crisis management)
เป็นต้น ซึง่ การจะด�ำเนินงานประชาสัมพันธ์ควบคูไ่ ปกับเรือ่ งเหล่านีไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จ�ำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจเกีย่ วกับหัวใจ
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ส�ำคัญของงานประชาสัมพันธ์นั่นคือ การสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีความส�ำคัญต่อองค์กร
การท�ำความเข้าใจเรื่องการสร้าง “ความสัมพันธ์” นั้น
มีความสอดคล้องกับค�ำว่า “การประชาสัมพันธ์” อย่างแยกกันไม่
ออก โดย (Ferguson, 1984) ได้เน้นย�้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรกับกลุ่มคนที่มีความส�ำคัญกับองค์กรนั้นคือสิ่งที่ส�ำคัญใน
การศึกษาเรือ่ งการประชาสัมพันธ์ ดังเช่นทีม่ นี กั วิชาการหลายท่าน
ได้ให้ความหมายของค�ำว่าการประชาสัมพันธ์ไว้ดังนี้
การประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ในการสร้างและรักษาความ
สัมพันธ์ดา้ นผลประโยชน์รว่ มกันระหว่างองค์กรและกลุม่ คนต่างๆ
ที่มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จและความล้มเหลวขององค์กร (Cutlip,
Center, & Broom, 1985) การสร้างความสัมพันธ์คือสาระส�ำคัญ
ของปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ที่ดีจะท�ำให้
องค์กรมีประสิทธิภาพเพราะจะท�ำให้องค์กรบรรลุพันธกิจที่ได้
ก�ำหนดไว้ (Grunig, Grunig & Ehling, 1992) และการท�ำงาน
ประชาสัมพันธ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพคือการสร้างความสัมพันธ์ในระยะ
ยาวอย่างมีคุณภาพระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Grunig
& Ehling, 1992)
นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์คอื ความ
สัมพันธ์ทมี่ อี ยูร่ ะหว่างองค์กรกับประชาชนกลุม่ เป้าหมายหลัก ทีซ่ งึ่
ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายที่มีต่อกันนั้น จะส่งผลต่อเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และความอยู่ดีกินดีของทั้งสองฝ่าย (Ledingham
และ Bruning (1998) และสิ่งที่ส�ำคัญของการปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์คือเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่การใช้การ
สื่อสาร ล�ำพังการสื่อสารเองไม่สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้
เกิดเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวได้ (Ledingham, 2006) รวมทั้ง
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจะช่วย
ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดี เช่น การ
ต่อต้านสินค้า การด�ำเนินคดีความต่างๆ เป็นต้น (Huang, 2005)
ในอดีตตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 1980 การด�ำเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์จะเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข่าวสาร สื่อมวลชน
สัมพันธ์ และการสื่อสารกับพนักงาน ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีการให้
ค�ำนิยามค�ำว่า “การประชาสัมพันธ์” อย่างชัดเจน (Bruning, 2001)
เพราะโดยส่วนใหญ่การท�ำงานด้านประชาสัมพันธ์จะมุ่งเน้นไปที่
การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าวสารนั้นผ่านทาง
สือ่ สารมวลชน ดังนัน้ จึงไม่นา่ แปลกใจทีก่ ารประชาสัมพันธ์ในสมัย
นัน้ ถูกนิยามว่าเป็นงานการบริหารจัดการการสือ่ สาร (Lindemann,
1998) มากกว่าการสร้างความสัมพันธ์
แต่ในระยะต่อมา ผู้รับสารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กรมีความต้องการข้อมูลข่าวสารจากองค์กรเพิม่ มากขึน้ เรียก

ได้ว่าเป็นผู้รับสารที่มีความกระตือรือร้น (Active recipients) มาก
ขึ้น นั่นคือ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรจะมีความกระตือรือร้น
และมีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการสื่อสารมากขึ้น จึงส่ง
ผลให้บทบาทของนักประชาสัมพันธ์ต้องเปลี่ยนแปลงไป จาก
ที่ เ มื่ อ ก่ อ นจะมี ห น้ า ที่ ค อยเผยแพร่ ข ่ า วสารแต่ ใ นปั จ จุ บั น นั ก
ประชาสัมพันธ์ต้องเพิ่มอีกหนึ่งหน้าที่เข้าไปคือ การสร้างความ
สัมพันธ์ (Gronstedt, 1997) นั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวความ
คิดของ Lindemann (1998) ที่กล่าวไว้ว่า การสร้าง การพัฒนา
และการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เป็นเครื่องมือในการวัดความส�ำเร็จในการท�ำงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ดังนั้น เป้าหมายหลักในการด�ำเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์จงึ เปลีย่ นจากการบริหารจัดการการสือ่ สารเป็นการ
พัฒนาผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรกับประชาชนกลุ่มเป้า
หมายหลัก (Bruning, 2001) โดยใช้การสร้างความสัมพันธ์เป็น
เครื่องมือ
การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ก รกั บ ประชาชนกลุ ่ ม
เป้าหมายหลัก

ในการประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชนหรือ
Organization-public relationships (OPR) การสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายนี้ถือเป็นภารกิจหลักและส�ำคัญของการ
ด�ำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ โดย Hon และ Grunig (1999) ได้
อธิบายไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชนจะเกิดขึ้น
เมือ่ การกระท�ำขององค์กรส่งผลกระทบต่อประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
หลัก หรือจะเกิดขึ้นเมื่อการกระท�ำของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
หลักส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึง่ ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายนีจ้ ะ
เกิดขึน้ ในรูปแบบของการมีปฏิสมั พันธ์กนั รวมทัง้ มีการแลกเปลีย่ น
ระหว่างองค์กรกับประชาชนกลุม่ เป้าหมายหลัก ซึง่ ความสัมพันธ์นี้
จะมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา (Broom, Casey & Ritchey, 2000)
มีนักวิชาการหลายท่านได้น�ำแนวคิดเรื่องการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล (Interpersonal communication) มาประยุกต์ใช้
กับแนวคิดการประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชนกลุม่ เป้า
หมายหลัก ซึง่ ประชาชนกลุม่ เป้าหมายหลักในทีน่ หี้ มายถึง ผูม้ สี ว่ น
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์โดยตรงกับความส�ำเร็จ
ขององค์กร โดยให้เหตุผลว่าถ้านักประชาสัมพันธ์มคี วามเข้าใจเรือ่ ง
การสือ่ สารระหว่างบุคคล นักประชาสัมพันธ์กจ็ ะสามารถเข้าใจได้
ว่าการสื่อสารมีหน้าที่อย่างไร รวมทั้งสามารถสร้างโปรแกรมหรือ
โครงการต่างๆ เพื่อช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งองค์กรและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร เพราะการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็น
พืน้ ฐานทีจ่ ะช่วยให้นกั ประชาสัมพันธ์ได้เข้าใจถึงการใช้การสือ่ สาร
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ในชีวิตประจ�ำวัน รวมทั้งสามารถช่วยให้นักประชาสัมพันธ์บริหาร
จัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ดีขึ้น (Bruning, 2001)
หลักการของการสื่อสารระหว่างบุคคลที่น�ำมาประยุกต์
ใช้กับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชนกลุ่ม
เป้าหมายหลัก ประกอบไปด้วย (Bruning, 2001)
1. การประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและประชาชน
เป็นการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร นักประชาสัมพันธ์ควรตระหนัก
เสมอว่าการประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชน เป็นการ
ติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งซึ่งจะสามารถช่วยแพร่
กระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรได้ นักประชาสัมพันธ์ต้อง
เข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ในปัจจุบัน
และต้องเข้าใจถึงประเภทของความสัมพันธ์ในแบบทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการ
ของทั้งองค์กรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
2. องค์กรและประชาชนกลุม่ เป้าหมายหลักต้องพึง่ พากัน
และกัน หมายความว่า ความส�ำเร็จของฝ่ายหนึ่งขึ้นอยู่กับความ
ส�ำเร็จของอีกฝ่ายหนึง่ และการเปลีย่ นแปลงของฝ่ายหนึง่ จะส่งผล
กระทบต่อทุกฝ่าย นักประชาสัมพันธ์ตอ้ งเข้าใจว่าการเปลีย่ นแปลง
นัน้ เป็นการเปลีย่ นแปลงอย่างเป็นระบบ ถ้าสิง่ หนึง่ เปลีย่ นสิง่ ทีเ่ หลือ
ก็ตอ้ งได้รบั ผลกระทบด้วยเช่นกัน นักประชาสัมพันธ์ทเี่ ข้าใจถึงเรือ่ ง
ความสัมพันธ์ควรจะต้องตระหนักว่าการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญ และเห็นการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันว่าจะเป็น
หนทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มพูนคุณค่าของทั้งองค์กรและประชาชนกลุ่ม
เป้าหมายหลักได้
3. การสือ่ สารเป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ องค์กรต้องท�ำการ
สื่อสาร ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์ต้องท�ำงานแบบเชิงรุกเมื่อต้อง
ท�ำการสื่อสารกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลัก ต้องตระหนัก
ว่าการสื่อสารที่ส่งออกไปนั้นจะถูกตีความโดยประชาชนกลุ่มเป้า
หมายหลักว่าอย่างไร และต้องเข้าใจประเภทของการสือ่ สารองค์กร
และพฤติกรรมที่เป็นที่ต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลัก
นอกจากนี้แล้ว นักประชาสัมพันธ์ควรค้นหาว่าการสื่อสารและ
ความสัมพันธ์แบบใดที่เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
หลัก เพื่อเป็นการพัฒนากลยุทธ์ที่จะช่วยให้องค์กรท�ำการสื่อสาร
กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลัก ในรูปแบบที่ประชาชนกลุ่มเป้า
หมายหลักพึงพอใจ รวมทัง้ เป็นการช่วยองค์กรในการสร้างประเภท
ของความสัมพันธ์ที่เป็นที่ต้องการอีกด้วย
4. การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ไม่สามารถเรียกกลับ
คืนมาได้ ก่อนที่จะมีการส่งข่าวสารใดออกไป นักประชาสัมพันธ์
ต้องเข้าใจว่าข่าวสารนัน้ สามารถก่อให้เกิดประโยชน์อะไร ประเด็น
หรือข่าวสารนัน้ มีผลต่อทัง้ องค์กรและประชาชนกลุม่ เป้าหมายหลัก
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อย่างไร รวมทั้งทัศนคติและการรับรู้ของทั้งองค์กรและประชาชน
กลุ่มเป้าหมายหลักที่มีต่อประเด็นหรือข่าวสารนั้นจะเป็นอย่างไร
เพราะนักประชาสัมพันธ์จะต้องไตร่ตรองอย่างรอบคอบและมีความ
รวดเร็วในการตอบสนองต่อประเด็นที่จะเกิดขึ้น
5. วิธีปฏิบัติของการประชาสัมพันธ์ได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม นักประชาสัมพันธ์ต้องมีความเข้าใจถึง
วัฒนธรรมองค์กรรวมทั้งวัฒนธรรมของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมอาจจะแสดงออกทาง
ด้านภูมิภาค เชื้อชาติ ศาสนา และสถานะทางสังคม อิทธิพล
ของวัฒนธรรมมีผลต่อตัวสาร (message) รูปแบบการสื่อสาร
ภาพลักษณ์ ผู้บริโภค ประเพณี และการแปลความ การเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีผลต่อการรับรู้
ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลักจะช่วยให้นักประชาสัมพันธ์
สามารถสร้างสารที่มีความแตกต่าง และสามารถสื่อสารตัวสารที่
มีประสิทธิภาพที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลักได้
6. การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและ
ประชาชนเป็นกระบวนการของการปรับเปลี่ยน เพื่อที่จะมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและประชาชนกลุ่มเป้า
หมายหลัก องค์กรต้องไม่เพียงแต่สื่อสารความตั้งใจอันดีของ
องค์กรเท่านั้น แต่จะต้องลงมือให้เห็นถึงความตั้งใจนั้นด้วย นัก
ประชาสัมพันธ์ต้องรับรู้ถึงความต้องการที่แตกต่างกันไปของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลักแต่ละกลุ่ม และจะต้องพัฒนาหรือ
ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ความสัมพันธ์บนพืน้ ฐานของความต้องการและ
ความคาดหวังในความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่ม
7. ความสัมพันธ์ควรจะถูกพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์
ร่วมกัน เป้าหมายสูงสุดของการด�ำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
คือ การเปลี่ยนจากการแพร่กระจายข่าวสารเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเกิดขึ้นได้โดยนัก
ประชาสัมพันธ์ต้องสร้างข่าวสาร สร้างการสื่อสาร แพร่กระจาย
ข้อมูลข่าวสาร องค์กรจะต้องท�ำการส�ำรวจดูว่ากิจกรรมหรือ
การเป็นผู้สนับสนุน (Sponsorship) ให้กับกิจกรรมอื่นๆ จะช่วย
สนับสนุนความสัมพันธ์กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลักหรือไม่
หรือความพยายามนั้นจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
หรือไม่
8. องค์กรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลักมีการคาด
หวังในรูปแบบการสื่อสาร องค์กรและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
หลักมีการคาดหวังที่จะใช้สื่อประเภทต่างๆ ในการสื่อสาร ด้วย
เทคโนโลยีในปัจจุบันองค์กรควรส่งผ่านข่าวสารข้อมูลผ่านช่อง
ทางการสือ่ สารทีเ่ หมาะกับประชาชนกลุม่ เป้าหมายหลักแต่ละกลุม่

เช่น facebook, msm และ twitter เป็นต้น องค์กรต้องปรับปรุง
ข่าวสารที่จะส่งให้ประชาชนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจในประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลัก การท�ำเช่นนี้จะ
ช่วยให้องค์กรได้พฒั นารูปแบบการสือ่ สารแบบสองทาง (two-way
symmetrical) และช่วยให้องค์กรมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนกลุ่ม
เป้าหมายหลักในลักษณะทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพทัง้ ส�ำหรับ
องค์กรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลัก พูดให้เข้าใจอย่างง่ายๆ
คือ องค์กรควรเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการคาด
หวังของประชาชาชนกลุ่มต่างๆ
ประเภทของความสัมพันธ์

Clark & Mills (1979) ได้เสนอประเภทของความสัมพันธ์
ไว้ 2 รูปแบบคือ
1. Communal Relationships เป็นความสัมพันธ์ทเี่ สนอ
ผลประโยชน์ให้ผู้อื่นโดยไม่ได้หวัง
ผลตอบแทนใดๆ กลับคืนมา ซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้มักจะเกิดขึ้น
ในรูปแบบความสัมพันธ์ของครอบครัว เพือ่ นฝูง และเพือ่ นต่างเพศ
2. Exchange Relationships เป็นความสัมพันธ์ที่เสนอ
ผลประโยชน์ให้ผอู้ นื่ เพือ่ เป็นการตอบแทนในสิง่ ทีผ่ อู้ นื่ ให้เราเมือ่ ใน
อดีต หรือเราเสนอผลประโยชน์ให้ผู้อื่นเพราะต้องการสิ่งตอบแทน
จากผูน้ นั้ ในอนาคต ซึง่ ความสัมพันธ์แบบนีจ้ ะเกิดขึน้ ในรูปแบบของ
การแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ หรือจากการพบเจอกันครั้งแรกระหว่าง
บุคคล
ถึงแม้รูปแบบความสัมพันธ์นี้จะแตกต่างกัน แต่สิ่งที่
เหมือนกันคือ การเสนอผลประโยชน์ในความสัมพันธ์ทั้ง 2 รูป
แบบนี้ จะเป็นการให้โดยความสมัครใจ ไม่มีการบังคับว่าฝ่าย
หนึง่ ฝ่ายใดจะต้องเสนอผลประโยชน์ให้แก่อกี ฝ่ายหนึง่ ถึงแม้ว่าจุด

ประสงค์ของการให้จะแตกต่างกันก็ตาม (Mills & Clark, 1994) ใน
แง่ของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและประชาชน องค์กร
จ�ำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ทั้งสองรูปแบบนี้ให้เกิดขึ้น (Grunig
& Grunig, 1999) โดย Hung (2005) เชื่อว่าความสัมพันธ์แบบ
Exchange Relationships จะเกิดขึ้นก่อนแต่หลังจากนั้นจะค่อยๆ
พัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์แบบ Communal Relationships ซึ่ง
เป็นความสัมพันธ์แบบที่ไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆ จากอีกฝ่าย
หนึ่ง ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์ควรเน้นและส่งเสริมความสัมพันธ์
แบบ Communal Relationships กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลัก
ให้มากๆ (Grunig & Grunig, 1999) ซึง่ ความสัมพันธ์แบบนีอ้ งค์กร
สามารถท�ำได้ในรูปแบบของการสร้างกิจกรรมที่แสดงความรับผิด
ชอบต่อสังคม (Social responsibility) (Hung, 2005)
นักการตลาดมีภาระหน้าที่ที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์
แบบ Exchange Relationships กับลูกค้าขององค์กรเพื่อเพิ่ม
ก�ำไรให้กับองค์กร ส่วนนักประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ในการสร้าง
ความสัมพันธ์แบบ Communal Relationships เพื่อบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชนกลุม่ เป้าหมายหลัก โดย
Grunig & Grunig (1999) ได้เน้นย�้ำว่า องค์กรควรแสดงความรับ
ผิดชอบต่อสังคมโดยการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมโดย
ปราศจากความต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ
ต่อมา Hung ได้พัฒนาแนวคิดของ Clark & Mills โดย
เสนอประเภทของความสัมพันธ์เป็น 8 รูปแบบ โดยประเภทของ
ความสัมพันธ์นนั้ จะแบ่งเป็นสองทิศทางเริม่ จากด้านซ้ายมือซึง่ เป็น
ความสัมพันธ์ในรูปแบบทีค่ ำ� นึงถึงผลประโยชน์สว่ นตน (Concern
for self interest) ไปจนถึงด้านขวามือซึ่งเป็นความสัมพันธ์ใน
รูปแบบที่ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้อื่น (Concern for others’
interest) (ดูภาพประกอบที่ 1)

ภาพที่ 1 ประเภทของความสัมพันธ์
ที่มา: Exploring types of organization-public relationships and their implications for relationship management in public
relations. Journal of Public Relations Research, 17(4), 393-425.
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1. Exploitive relationships หมายถึง ในความสัมพันธ์
ระหว่างสองฝ่ายจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งอย่าง
ชัดเจน
2. Manipulative relationships ความสัมพันธ์แบบนี้จะ
เกิดขึน้ เมือ่ องค์กรทราบความต้องการของประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
หลัก แต่ไม่สนใจความต้องการนัน้ กลับใช้การสือ่ สารโดยมีเจตนา
เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่องค์กรเพียงฝ่ายเดียว
3. Contractual relationships ในความสัมพันธ์แบบนี้
แต่ละฝ่ายเห็นตรงกันในเรือ่ งความคาดหวังว่าอีกฝ่ายจะต้องปฏิบตั ิ
อย่างไร เหมือนกับการเซ็นสัญญาระหว่างสองฝ่าย เช่น ความ
สัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร
4. Symbiotic relationships หมายถึง แต่ละฝ่ายตระหนัก
ว่าตนต้องพึ่งพาอีกฝ่ายหนึ่งดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการร่วมมือกัน
ของทั้งสองฝ่ายเพื่อความอยู่รอดของแต่ละฝ่าย ซึ่งจุดมุ่งหมายใน
การมีความสัมพันธ์แบบนีก้ เ็ พือ่ รักษาความอยูร่ อดของตนเองไม่ใช่
เพื่อรักษาความสัมพันธ์นั้นให้คงทน
5. Exchange relationships เป็นการเสนอผลประโยชน์
ให้อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อต้องการผลตอบแทนกลับคืนมา
6. Covenantal relationships หมายถึง ทั้งสองฝ่าย
พยายามที่จะท�ำให้เกิดคุณประโยชน์ส่วนรวม (Common good)
โดยการเปิดเผยและใช้การถ้อยทีถ้อยอาศัย แต่ละฝ่ายจะเปิด
โอกาสให้อีกฝ่ายได้มีการสอบถามข้อสงสัย และสามารถวิพากษ์
วิจารณ์อีกฝ่ายหนึ่งได้
7. Mutual communal relationships หมายถึง ทั้งสอง
ฝ่ายได้แสดงให้เห็นถึงความตระหนักต่ออีกฝ่ายหนึ่งโดยพยายาม
ที่จะท�ำให้อีกฝ่ายมีความปกติสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดี ถึงแม้จะ
ไม่มีสิ่งตอบแทนก็ตาม
8. One-sided communal relationships ความสัมพันธ์
แบบนี้ไม่ต้องมีการถ้อยทีถ้อยอาศัย แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดมีหน้าที่ผูกพันที่จะต้องสร้างความเป็นดีอยู่ดีให้แก่อีก
ฝ่ายหนึ่ง
ประเภทความสัมพันธ์ทงั้ 8 ประเภทนี้ องค์กรจะพึงพอใจ
ต่อความสัมพันธ์ที่เป็นแบบชนะ-ชนะ (Win-win relationships)
ซึ่งองค์กรจะประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์แบบ Mutual communal
relationships, Covenantal relationships หรือ Exchange
relationships กับประชาชนกลุม่ เป้าหมายหลัก (Hung และ Chen,
2007)
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ผลลัพธ์ของความสัมพันธ์

เมือ่ องค์กรได้ดำ� เนินการสร้างความสัมพันธ์กบั ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายหลักโดยใช้รูปแบบการสื่อสารต่างๆ แล้ว สิ่งที่นัก
ประชาสัมพันธ์ต้องตระหนักต่อไปคือ เมื่อสร้างความสัมพันธ์ไป
แล้วผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรคืออะไรบ้าง ตลอดระยะเวลา
20 กว่าปีที่ผ่านมา มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงคุณภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาจากการ
ด�ำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ไว้หลากหลายรูปแบบ เช่น
Grunig, Grunig & Ehling (1992) กล่าวไว้ว่าผลลัพธ์ที่จะเกิด
ขึ้นจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับประชาชนกลุ่ม
เป้าหมายหลัก จะต้องประกอบไปด้วย การถ้อยทีถ้อยอาศัย
(Reciprocity) ความไว้วางใจ (Trust) ความน่าเชือ่ ถือ (Credibility)
ความชอบธรรมร่วมกัน (Mutual legitimacy) การเปิดเผยตนเอง
(Openness) และความพึงพอใจร่วมกัน (Mutual satisfaction)
Ledingham และ Bruning (1998) ได้เสนอผลลัพธ์
ของความสัมพันธ์ไว้ 5 ทิศทางคือ ความไว้วางใจ (Trust) การ
เปิดเผยตนเอง (Openness) การเกี่ยวพัน (Involvement) การ
ลงทุน (Investment) และความรับผิดชอบ (Commitment)
นอกจากนี้แล้ว Hon และ Grunig (1999) ยังได้เสนอว่า การร่วม
กันควบคุม (Control Mutuality) ความไว้วางใจ (Trust) ความพึง
พอใจ (Satisfaction) และความรับผิดชอบ (Commitment) เป็น
ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จากความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชนกลุม่
เป้าหมายหลัก และสุดท้าย Grunig & Huang (2000) กล่าวว่า
การร่วมกันควบคุม (Control Mutuality) ความไว้วางใจ (Trust)
ความพึงพอใจในความสัมพันธ์ (Relational satisfaction) และ
ความรับผิดชอบในความสัมพันธ์ (Relational commitment) เป็น
ผลลัพธ์ของความสัมพันธ์
ในทีน่ ขี้ อกล่าวถึงผลลัพธ์ความสัมพันธ์ทเี่ กิดขึน้ จากการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชนกลุม่ เป้าหมายหลัก
ที่เสนอโดย Huang และ Hon (1999) นั่นคือ
1. ความไว้วางใจ (Trust) คือเสาหลักส�ำคัญของการสร้าง
ความสัมพันธ์ให้ประสบความส�ำเร็จ (Brunner, 2008) ซึ่งหมายถึง
ความมัน่ ใจและความตัง้ ใจทีจ่ ะเปิดเผยตนเองให้อกี ฝ่ายหนึง่ ได้รบั รู้
ความไว้วางใจนี้ประกอบไปด้วยลักษณะย่อยอีก 3 ลักษณะคือ (1)
ความซื่อสัตย์ในตนเองและผู้อื่น (Integrity) หมายถึง ความเชื่อที่
ว่าองค์กรมีความยุติธรรม (2) ความน่าเชื่อถือ (Dependability)
คือ ความเชื่อที่ว่าองค์กรจะท�ำในสิ่งที่ตนเองได้เคยพูดไว้ และ (3)
ความสามารถ (Competence) คือ ความเชื่อที่ว่าองค์กรมีความ
สามารถเพียงพอที่จะท�ำได้ในสิ่งที่ตนได้พูดไว้

2. การร่วมกันควบคุม (Control Mutuality) เป็นการ
ตกลงร่วมกันของทัง้ องค์กรและประชาชนกลุม่ เป้าหมายหลักเกีย่ ว
กับว่าฝ่ายใดจะมีอำ� นาจอันชอบธรรมทีก่ อ่ ให้เกิดอิทธิพลกับอีกฝ่าย
หนึ่ง ซึ่งเป็นการใช้อ�ำนาจที่ไม่เท่าเทียมกัน
3. ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ทั้งองค์กร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความชื่นชอบหรือชอบพอกัน
4. ความรับผิดชอบ (Commitment) คือ ความปรารถนา
ที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันไว้เพราะความสัมพันธ์นั้นเป็น
สิ่งที่มีค่า (Moorman, Zaltman & Deshpande, 1992) ทั้งสอง
ฝ่ายเชื่อและรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันมีค่าพอที่จะสละเวลา
และส่งเสริมรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้
กลยุทธ์ ในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชน
กลุ่มเป้าหมายหลัก

กลยุทธ์ในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลักเกิดจากแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ใน
การรักษาดูแลความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักหรือคู่แต่งงานที่น�ำเสนอ
โดย Stafford และ Canary ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวถูกน�ำมาประยุกต์
ให้เข้ากับบริบทของการประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชน
นั่นคือ Stafford และ Canary (1991) ได้กล่าวถึงการรักษาความ
สัมพันธ์ในบริบทของคู่รักหรือคู่แต่งงานโดยมีหลักอยู่ 5 ประการ
ได้แก่ การมีปฏิสมั พันธ์ในด้านบวก (Positivity) การเปิดเผยตนเอง
(Openness) การท�ำให้เชื่อมั่น (Assurances) เครือข่ายทางสังคม
(Social networks) และ การรับผิดชอบงานร่วมกัน (Sharing tasks)
ต่อมา Hon และ Grunig (1999) ได้น�ำกลยุทธ์นี้มาปรับใช้กับการ
ด�ำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์โดยได้เพิม่ กลยุทธ์อกี หนึง่ กลยุทธ์คอื
สิทธิ์ในการเข้าถึง (Access) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การมีปฏิสัมพันธ์ในด้านบวก (Positivity) หมายถึง
การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันที่เป็นไปโดยดีระหว่างองค์กรกับประชาชน
กลุ่มเป้าหมายหลัก องค์กรจะพยายามท�ำในสิ่งที่ท�ำให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายหลัก พึงพอใจในความสัมพันธ์ (Hung และ Chen,
2007) ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ในทางบวกนี้เกิดจากแนวคิดที่ว่า
“จงอย่าสร้างเงื่อนไขใดๆ” (Fisher & Brown, 19882.)
2. การเปิดเผยตนเอง (Openness) หมายถึง การแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้สึกระหว่างทั้งสองฝ่าย ประโยชน์
ของการเปิดเผยตนเองที่องค์กรจะได้รับ คือ การสร้างและฟื้นฟู
ความไว้วางใจกับประชาชนกลุม่ เป้าหมายหลัก นอกจากนีแ้ ล้ว การ
เปิดเผยตนเองยังเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูความมั่นใจในการด�ำเนิน
ธุรกิจขององค์กรอีกด้วย โดย Ki (2003) ได้กล่าวไว้ว่า การเปิด

เผยตนเองคือการที่องค์กรได้สร้างข้อมูลข่าวสารที่แสดงถึงความ
โปร่งใส และประกาศให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลักได้รับรู้ถึง
ระบบการเงินหรือการปรับโครงสร้างขององค์กร ดังนั้น การเปิด
เผยตนเองจึงรวมถึงความพยายามขององค์กรทีจ่ ะเพิม่ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลการเงินขององค์กรด้วย
3. การท�ำให้เชื่อมั่น (Assurances) หมายถึง ความ
พยายามขององค์กรที่จะท�ำให้อีกฝ่ายแน่ใจได้ว่าความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นหน้าที่ขององค์กรที่ต้องรักษา
ความสัมพันธ์นั้นไว้ (Hon & Grunig, 1999) ซึ่งความตั้งใจของ
ทั้งสองฝ่ายคือ ฝ่ายองค์กรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลักที่
พยายามจะรักษาไว้ซงึ่ ความสัมพันธ์ทดี่ เี ป็นตัวบ่งชีว้ า่ ความสัมพันธ์
นั้นมีโอกาสจะยั่งยืน (Grunig & Huang, 2000) ผลที่จะเกิดขึ้น
จากการทีอ่ งค์กรท�ำให้อกี ฝ่ายมัน่ ใจว่าจะรักษาความสัมพันธ์ทดี่ ไี ว้
คือ การท�ำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลักเกิดความพึงพอใจและ
พร้อมที่จะด�ำรงความสัมพันธ์ที่ดีไว้ต่อไป (Hung, 2000)
4. เครือข่ายทางสังคม (Social networks) หมายถึง
การพยายามขององค์กรที่จะสร้างเครือข่ายกับบุคคลที่สามเพื่อที่
จะก่อให้เกิดประโยชน์กบั ชุมชน หรือสร้างมิตรกับกลุม่ บุคคลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เช่น นักสิ่งแวดล้อม สหภาพแรงงาน กลุ่ม
ชุมชน หรือกลุ่มไม่แสวงหาผลก�ำไร (NGO) เป็นต้น (Grunig &
Huang, 2000)
5. การรับผิดชอบงานร่วมกัน (Sharing tasks) หมาย
ถึง องค์กรกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลักจะร่วมกันแก้ปัญหา
บางอย่างร่วมกัน เช่น การลดมลภาวะเป็นพิษ การสร้างการจ้าง
งาน หรือการบริจาคเงินเพื่อการกุศลต่างๆ เป็นต้น (Grunig และ
Huang, 2000)
6. การเข้าถึง (Access) หมายถึง การที่องค์กรเปิด
โอกาสให้ตวั แทนของประชาชนกลุม่ เป้าหมายหลักเข้าถึงตัวองค์กร
ได้ หรือการอนุญาตให้ตวั แทนประชาชนกลุม่ เป้าหมายหลักเข้าไป
มีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจขององค์กร เช่น นักข่าวสามารถ
ค้นหาข้อมูลขององค์กรผ่านทางการใช้เว็บไซต์ขององค์กร โดย
ภายในเว็บไซต์นั้นก็จะบรรจุข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์ ของนักประชาสัมพันธ์ที่นักข่าวสามารถ
ติดต่อเพือ่ ขอข้อมูลส�ำคัญได้ (Callison, 2003) และในขณะเดียวกัน
ตัวแทนประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลักหรือผู้น�ำความคิดเห็นก็เปิด
โอกาสให้นักประชาสัมพันธ์ขององค์กรได้เข้าถึงด้วยเช่นกัน (Hon
และ Grunig, 1999) ซึ่งการเข้าถึงนี้เป็นการสื่อสารแบบสองทางที่
ทั้งสองฝ่ายเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ (Cho & Huh, 2007)
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การด�ำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
กั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ขององค์ ก รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น นั ก
ประชาสัมพันธ์จ�ำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องการสร้างความ
สัมพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญของการประชาสัมพันธ์ ถึงแม้
งานด้านประชาสัมพันธ์จะเกี่ยวข้องกับหลากหลายเรื่องราวหลาก
หลายประเด็น เช่น การบริหารประเด็น การสื่อสารภายในองค์กร
การบริหารความเสี่ยง การสื่อสารในภาวะวิกฤต และการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น แต่งานเหล่านี้จะด�ำเนินไป
ไม่ได้เลยถ้าขาดซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์
ดังนั้น แนวทางใหม่ส�ำหรับนักประชาสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงการ
ส่งผ่านข้อมูลข่าวสารจากองค์กรไปสู่ประชาชนเท่านั้น แต่ยังต้อง
มุ่งสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มเพื่อเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในยามที่องค์กร
ต้องการการพึ่งพิงหรือสนับสนุนจากกลุ่มต่างๆ ดังกล่าว
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