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การวางแผนการประชาสัมพันธเชิงกลยุทธ
เพื่อความสําเร็จขององคกร

Strategic Public Relations Planning 
for Organizational Success
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บทคัดยอ
 กอนลงมือปฏิบัติหรือทํางานใดใหประสบความสําเร็จนั้น ตองคํานึงถึง “การวางแผน” เปนพิเศษ เพราะการวางแผนท่ีดี 
จะสงผลใหเกิดการลงมือปฏิบัติที่ดีและสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว  อยางไรก็ตาม การวางแผนใหสอดคลองกับนโยบาย
ขององคกร จาํเปนตองมกีลยทุธประกอบ ซึง่ถอืเปนหลกัและทศิทางกาํหนดการดาํเนนิงานขององคกร และนาํไปสูผลลัพธทีเ่ปน
รูปธรรมไดงายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น การจะวางแผนเชิงกลยุทธหรือการประชาสัมพันธเชิงกลยุทธใหไดผล นักประชาสัมพันธ
ตองเชื่อมโยงความคิดจากจุดมุงหมายใหญของนโยบายสูการทําแผนยอย  กอรปกับการกําหนดกลยุทธตางๆ เพื่อใหสามารถ
ปฏิบตัไิดบรรลวุตัถปุระสงคของแผนน้ันๆ  ในการนี ้นกัประชาสมัพันธตองรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากภายในและภายนอก
องคกรเพ่ือสรางกลยุทธ ซึ่งควรสอดคลองกับสภาพความเปนจริงขององคกร  อยางไรก็ตาม สามารถปรับเปล่ียนจํานวนและ
ลักษณะของกลยุทธที่ใชในแตละครั้งไดตามความเหมาะสมของสถานการณ  โดยนักประชาสัมพันธจะตองคํานึงถึงความคุมคา
ในการใชกลยทุธนัน้ๆ ใหมากทีส่ดุ  บทความชิน้นี ้จงึตองการนาํเสนอความสาํคญัและความสมัพนัธของการวางแผนและกลยทุธ
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 modifi ed to fi t 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.
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บทนํา
 การวางแผนการทํางานหรือประกอบกิจการใดๆ
ลวนแตมีความสําคัญ เพราะเปนจุดเร่ิมตนในการวางกรอบ
แนวคดิ เพือ่นาํไปใชในการลงมอืปฏบิตัจิรงิ หากวางแผนอยาง
พิเคราะหพิจารณาอยางดีจากขอมูลที่เกี่ยวของ ทั้งที่เปน
ผลการทํางานในอดีตท่ีผานมา และจากการรวบรวมขอมูล
ดวยวธิกีารตางๆ กจ็ะสงผลใหการลงมือทาํงานเห็นผลมากข้ึน 
และประสบความสําเร็จไดไมยาก
 เชนเดียวกับการประชาสัมพันธในกิจกรรมตางๆ ของ
องคกร เพื่อใหสาธารณชนภายในและภายนอก รวมถึงผูมี
สวนไดเสียในกิจกรรมนั้น รับทราบและสามารถบรรลุผลตาม
ความตองการ จําเปนตองมีการวางแผนอยางรอบคอบและ
รอบดาน  ซึง่จะม ี“กลยทุธ” เปนสวนประกอบสาํคญัของแผน 
เพื่อทําใหแผนดังกลาวมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน และสามารถ
เขาถึงความสําเร็จไดอยางงายดายข้ึน  ดังท่ี ยุบล เบ็ญจรงคกิจ 
(2554)  สรุปความสําคัญของการวางแผนกลยุทธไววา การ
วางแผนกลยทุธเปนการดาํเนนิการตดัสนิใจอยางตอเนือ่งและ
อยางเปนระบบ เพือ่ท่ีจะทําใหหนวยงานหรือโครงการสามารถ
บรหิารจดัการสถานการณใดๆ ทีจ่ะเกดิขึน้และมผีลกระทบตอ
งานในอนาคต รวมถึงการดําเนินการจัดการใหแผนที่วางไว
ดําเนินการไดตามกําหนด แผนกลยุทธจะตองมีการกําหนด
ตัวชี้วัดผลที่จะไดจากการดําเนินงานตามแผน เพื่อที่จะไดนํา
ผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินงาน
ตอไป  ดังนั้น บทความนี้จะนําเสนอความสําคัญ แนวทาง
การวางแผนกลยุทธ องคประกอบของแผนประชาสัมพันธ
เชิงกลยุทธ ตลอดจนตัวอยางกลยุทธการประชาสัมพันธจาก
นานาทัศนะของนักวิชาการตามลําดับตอไป

ความหมายและความสําคัญกลยุทธการประชาสัมพันธ 
 นักวิชาการใหความหมายและความสําคัญของการ
วางแผนหรือการสื่อสารกลยุทธไวคลายคลึงกัน กลาวคือ

 Lattimore, Baskin, Heiman, และ Toth (2007) 
เห็นวาแผนโดยทั่วไป สามารถจําแนกไดเปนแผนกลุยทธและ
แผนปฏิบตักิาร แผนกลยุทธจะมีขอบเขตท่ีกวางมากกวา และ
จะถูกจัดทําโดยผูจัดการระดับสูง ซ่ึงเปนการตัดสินใจท่ีเก่ียวกับ
เปาหมายใหญขององคกร  และเปนนโยบายท่ีองคกรจะนําไปใช 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมจะกลายเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการกําหนดกลยุทธและแผนขององคกร แผนประชาสัมพนัธ
จะตองประกอบไปดวยกลยุทธและแนวทางปฏิบัติ ซึ่ง
นกัประชาสมัพนัธจะตองเปนผูทีจ่ะพฒันาแผนปฏบิตักิารเพือ่
นําไปใชและสนับสนุนแผนกลยุทธนั่นเอง
 Mahoney (2013)  เห็นวา การสื่อสารเชิงกลยุทธ
เกี่ยวของกับการวิเคราะหภาพใหญขององคกร ซึ่งการใช
กลยุทธที่ถูกจะสามารถสนับสนุนการทํางานของบริษัท แต
หากใชกลยทุธผดิก็สามารถทําลายศกัยภาพของบรษิทัไดดวย
เชนกัน  ซึ่งกลยุทธดังกลาวก็คอื เแนวทางการปฏิบัติงานของ
ผูมีหนาที่รับผิดชอบ
 ดังน้ัน การส่ือสารเชิงกลยุทธ หรือกลยุทธการประชาสัมพันธ
มีความสําคัญตอการดําเนินกิจการขององคกรเปนอยางยิ่ง
เพราะเปรียบเสมือนกรอบความคิดและทิศทางที่นําไปสูการ
ลงมือปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมากขึ้น   ดังท่ี ยุบล  เบ็ญจรงคกจิ
(2554)  เห็นดวยวา การสื่อสารเชิงกลยุทธ มีบทบาทสําคัญ
ตอองคกรทั้งภายในและภายนอก  ในการบรหิารงานภายใน
องคกร  การส่ือสารเชิงกลยุทธสามารถทําใหองคกรดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพ และชวยประสานสัมพันธระหวาง
บุคลากร  ตลอดจนเปนเครื่องมือดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ
องคกร  อาทิ การตัดสินใจ การสรางความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
การสรางความเจริญและพัฒนาองคกร การควบคุมและ
ประสานงาน การกําหนดวิสยัทัศน พนัธกิจ และวัตถปุระสงค
ขององคกร รวมท้ังการติดตอกับองคกรอ่ืนๆ การสราง
บรรยากาศการทํางาน การควบคุมสั่งงานและการสราง
ความพอใจ การรวมประชุม การเขียนคูมือ การรางจดหมาย 
การพูดคุยในกลุมคนที่ทํางานดวยกัน การโตแยง เปนตน
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 ลักษณา สตะเวทิน (2554)  สรุปไววา กลยุทธการ
สื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธเปนการมุงเนนสรางความ
สัมพันธ ความเขาใจ และความรวมมือระหวางองคกรกับ
ประชาชนกลุมตางๆ  องคกรจึงตองรบัฟงความคิดเหน็เพือ่ให
การดําเนินงานสอดคลอง และสามารถประสานผลประโยชน
รวมกันไดกับทุกฝาย โดยเฉพาะสมาชิกภายในองคกรย่ิง
ตองมสีวนไดรบัฟง รบัรู เขาใจนโยบายและการดาํเนนิงานของ
องคกร  รวมถงึตองมคีวามเขาใจอยางถกูตอง เปนไปในทศิทาง
เดียวกัน  นักประชาสัมพันธผูทําหนาท่ีในกระบวนการการส่ือสาร
จงึตองพจิารณาองคประกอบของการสือ่สารทกุองคประกอบ
อยางรอบคอบ ต้ังแตคุณสมบัติของประชาสัมพันธ  การพิจารณา
เลือกสารและส่ือท่ีเหมาะสม  สอดคลองกับโครงการประชาสัมพันธ 
รวมไปถึงกลุมผูรับสารในการประชาสัมพันธ ทั้งนี้เพื่อให
การส่ือสารในแตละโครงการประสบความสําเร็จมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และสรางชื่อเสียงและความมั่นคงใหแกองคกร
อยางยั่งยืน 
 พจน  ใจชาญสขุกจิ (2550)  ใหความเหน็วา การสือ่สาร
เชงิกลยุทธ หรอืการวางแผนการประชาสัมพนัธเชงิกลยุทธนัน้  
เปนการจัดการระดับสูงสุดในการส่ือสารกับองคกร โดย
ผูบริหารระดับสูงกําหนดหรือดําเนินการในรูปของนโยบาย 
ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุพันธกิจ (Mission) ขององคกร  โดยสามารถ
กําหนดไดมากกวาหนึ่งกลยุทธ เชน
 1. กลยุทธการสื่อสารระดับชาติ ระดับภูมิภาคและ
กลยุทธเฉพาะดาน ที่ชวยใหกิจการตัดสินใจในการวาจะใช
กลยุทธระดับตางๆ หรือใชกลยุทธแบบผสมผสานระหวาง
ระดับชาติกับระดับทองถิ่น
 2. กลยุทธเพ่ือส่ือสารกับเปาหมาย  ท้ังกลุมเปาหมายหลัก
และกลุมเปาหมายรอง 
 3. กลยทุธตราสินคา โดยธุรกิจจะตองตัดสนิใจเก่ียวกับ
ซื้อสินคา เอกลักษณ หรือตัวบงชี้สินคา  มีลักษณะที่โดดเดน
จําไดงาย และติดตลาด
 4. กลยุทธการสงเสริม ทีต่องประสานกับแผนโดยรวม
และควรกําหนดแผนการสงเสรมิที่เฉพาะเจาะจง
 5. กลยทุธขาวสารโดยการโฆษณาและประชาสมัพนัธ 
ทีเ่นนการประชาสมัพนัธไปยงัผูบรโิภค และวธิกีารโฆษณาเพือ่
ใหบรรลุวัตถุประสงค
 6. กลยุทธการใชสือ่ เพือ่กาํหนดกลยุทธอืน่ๆ ใหมคีวาม
สอดคลองทั้งดานเนื้อหา ชองทางและการขยายผล
 7. กลยุทธการบริหารและการจัดการงานมหกรรมตางๆ 
เพือ่กําหนดรปูแบบการจดัการของสถานทีแ่ละจุดทีแ่สดง  เพือ่
สนับสนุนการรับรูมากยิ่งขึ้น

 8. กลยุทธการใหขาวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ ซึ่ง
มีความจําเปนตอกิจการขององคกร และควรกําหนดกลยุทธ
ในแผนดวย
 9. กลยทุธการใชฐานขอมลูจากการวจิยัและพฒันา  ซึง่
เปนองคประกอบหน่ึงของความสําเร็จทางธุรกิจขององคกร 
และตองกําหนดประเด็นการทําวิจัยและทดสอบ เชน
ภาพลักษณเดิม ภาพลักษณใหม สินคา บริการ บรรจุภัณฑ 
ทัศนคติและตองกําหนดประเด็นของลูกคา เปนตน

ขอควรคํานึงเริม่แรกของการวางแผนการประชาสัมพนัธ
เชิงกลยุทธ
 แนวทางการวางแผนสือ่สารเชงิกลยทุธในปจจบุนัไมได
มเีฉพาะการวางแผนอยางแยกสวน  ตวัอยางเชน การวางแผน
การใชสื่อท่ีนักประชาสัมพันธตองพยายามทําใหสื่อตางๆ
ทาํหนาทีข่องตนอยางดทีีส่ดุ และสนบัสนนุซึง่กนัและกนั เพ่ือ
ผลสําเร็จสูงสุดในการสื่อสารไปกวานั้น  แมวานักการสื่อสาร
บางรายจะยังเชื่อมั่นวาสื่อดั้งเดิม (Traditional Media)
สามารถสรางผลไดสูงสุดและเขาถึงกลุมเปาหมายอยาง
กวางขวาง  แตนักการสื่อสารในปจจุบันกลับมองวา ยุคของ
การใชสื่อมวลชนในการสงสารถึงกลุมเปาหมายจํานวนมาก
อาจกําลงัถกูแทนทีด่วยสือ่อืน่ๆ  เหน็ไดจากการท่ีโฆษณาหรอื
การประชาสัมพันธในลักษณะท่ีเปนการส่ือสารทางเดียว 
(One-way Communication) ถกูแทรกแซงจากส่ือท่ีสามารถ
ไดรับเสียงตอบกลับ (Feedback) ในทันทีมากขึ้น  และความ
ตองการขององคกรท่ีจะสงสารถึงกลุมท่ีเฉพาะเจาะจงมีมากข้ึน
เชนกัน  ดังนั้น เมื่อตองการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายเฉพาะ 
องคกรจึงตองปรับขอความท่ีจะส่ือสารเพ่ือใหตรงความตองการ
ของกลุมเปาหมายเฉพาะแตละกลุม (รุงนภา พิตรปรีชา, 2556) 
 สําหรับการวางแผนการส่ือสารประชาสัมพันธ  การ
วางแผนอยางมีกลยุทธทําใหเกิดการมองภาพรวมของการ
ทํางาน  และทําใหกลไกการส่ือสารตางๆ ที่อยูในแผนมีความ
สอดคลองและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน การวางแผนอยางมี
กลยุทธเริ่มจากการคิดแบบมีกลยุทธ (Think Strategically) 
ซึ่งก็คือนักวางแผนจะตองมีความรูและมองภาพรวมของ
องคกรหรือสินคา โดยจะตองเขาใจเก่ียวกับวิสัยทัศน พันธกิจ 
วัตถุประสงค และกลยุทธการดําเนินงานขององคกร หรือ
กลยุทธทางการตลาด เพื่อหาแนวทางที่สามารถแกปญหา
ทางการตลาดไดอยางแทจริง และตอบสนองความตองการ
ที่แทจริงขององคกร นักวางแผนจะตองสามารถสะทอน
ภาพรวมขององคกร หรือสถานการณทางการตลาดไดอยาง
ชัดเจน เพื่อนําไปสูการวางแผนอยางเหมาะสม
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 ดังน้ัน การวางแผนกลยุทธจึงเปนไปตามข้ันตอนตอไปน้ี
 1. พิจารณาสถานการณขององคกร หรือสถานการณ
แวดลอม (Environment) เพื่อรับรูความเปนจริงของสภาพ-
แวดลอมหรอืสถานการณปจจบุนัภายในและรอบนอกองคกร 
และเพ่ือระบุจุดแข็งและจุดออนขององคกร ตลอดจนโอกาส
และภัยคุกคามท่ีองคกรตองเผชิญ ซึ่งจะมีผลตอการดําเนิน
กิจการขององคกรในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนจริงทีเ่กิดขึน้ โดยเทคนิคทีน่ยิมใชในปจจบุนัคอื การ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, and Threats Analysis:
SWOT Analysis) (กัญญา ศิริสกุล, 2550)
 2. พิจารณาวัตถุประสงคการตลาด (Marketing
Objectives)  เน่ืองจากตลาดเปนปจจยัสาํคญัทีจ่ะมผีลตอการ
ดําเนินกิจการขององคกร  องคกรจึงตองศึกษาแนวโนมของ
ความตองการของตลาด เพื่อวางแผนกลยุทธใหสอดคลองกับ
ทศิทางการตลาด และสามารถสนองตอบตอความตองการของ
ตลาดไดอยางคุมคา
 3. พิจารณาวัตถุประสงคการสื่อสารการตลาด 
(Marketing Communication Objectives) เพื่อทราบ
ประเด็นสําคัญที่องคกรตองการส่ือสารไปยังกลุมเปาหมาย 
โดยพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับลูกคาหรือกลุมเปาหมาย เพื่อ
ทราบความตองการ ความปรารถนา วถิกีารดาํรงชวีติ ทศันคต ิ
และความชอบของลูกคาเพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนด
กลยุทธการสื่อสารใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย (รุงนภา
พิตรปรีชา, 2556)
 การศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมการดําเนินงาน
ทั้งภายในและภายนอกองคกร  นอกจากการวางแผนกําหนด
เปาหมายและวัตถุประสงคแลว นักวางแผนตองพัฒนา
กลยุทธระดับตางๆ ใหเหมาะสมสอดคลองกับวิสัยทัศน
(Vision)  ภารกิจ (Mission)  และจริยธรรม (Ethics)  ในการ
ดําเนินงานขององคกรนั้น (กัญญา ศิริสกุล, 2550)
 ในการพัฒนากําหนดกลยุทธของงานประชาสัมพันธ 
นกัประชาสมัพนัธตองศกึษาสภาพแวดลอมในการดาํเนนิงาน 
สถานการณดานตางๆ ขององคกรในปจจุบนั  ตลอดจนศกึษา
วิเคราะหคูแขง สิ่งที่กลุมผูมีสวนไดสวนเสียคาดหวัง ฯลฯ 
และเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามที่จะ
ใชเปนแนวทางในการกําหนดวัตถุประสงค พัฒนากําหนด
กลยุทธและยุทธวิธีการดําเนินงานประชาสัมพันธทั้งดาน
เนือ้หา และส่ือทีจ่ะใชในการส่ือสารกบักลุมผูมสีวนไดสวนเสยี

แตละกลุม เพราะหากกลุมเปาหมายไมสนใจเนื้อหาหรือสื่อ 
ไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายได ก็ยากท่ีโครงการรณรงค
ประชาสัมพันธนั้นจะประสบความสําเร็จ  นอกจากน้ี ยังตอง
สามารถจัดสรรและใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมี
ประสิทธภิาพและประสิทธิผลดวย
 การพัฒนากลยุทธดานการประชาสัมพันธจากการ
ประเมนิสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร จะชวยให
องคกรพัฒนาไดกลยุทธที่เหมาะสมท่ีทําใหองคกรสามารถ
ปรับตัวใชเหมาะกับสภาพแวดลอม หรือการคาดหวังของผูมี
สวนไดสวนเสยีท่ีเปลีย่นแปลงตลอดเวลาได เนือ่งจากตระหนกั
วาสถานการณมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจําเปนตองมี
การติดตามเพ่ือใหทราบวาควรจะใหความสนใจแกกลุมผูมี
สวนไดสวนเสียกลุมใดเปนพิเศษ และพิจารณาปญหาที่ตอง
เรงแกไข จากนั้นจึงระบุกลุมเปาหมายที่ตองเกี่ยวของใน
สถานการณนั้น แลวกําหนดประเด็นและแนวทางในการ
สื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ตางๆ  นั่นคือ จะตองกําหนดเนื้อหาที่จะใชในการสื่อสารกับ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม และแนวทางในการสื่อสาร
ที่จะทําใหดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิผล
 กลยุทธดานการประชาสัมพันธที่กําหนดข้ึนตอง
สอดคลองกับภารกิจเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร
ในมตินิีก้ารประชาสมัพนัธจะเปนประโยชนตอองคกรมากทีส่ดุ 
เมื่อผูบริหารหนวยงานการประชาสัมพันธอยูในทีมผูบริหาร
ระดับสูงท่ีจะมีสวนรวมในการกําหนดกลยุทธระดับองคกร 
นอกจากน้ัน งานประชาสัมพนัธกต็องสอดคลองและสนับสนุน
การดําเนินงานตามกลยุทธระดับตางๆ ขององคกรดวย
(กัญญา ศิริสกุล, 2550)
 Austin และ Pinkleton (2006)  เสนอวิธสีรางกลยุทธ
ซึง่ผูจดัการฝายการสือ่สารสามารถนาํไปใชได คอื ตองมขีอมลู
เพียงพอที่มาจากการวิเคราะหสถานการณ จากการวิจัย 
จากองคความรูของผูจัดการ และจากประสบการณที่ผานมา
กบับรษิทัและโครงการส่ือสารท่ีเคยทํา  นอกจากน้ี ควรมีความ
รูเก่ียวกับหลักการสื่อสารและประชาสัมพันธที่รวมถึงความรู
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่การประชาสัมพันธ และทฤษฎีการ
สื่อสารและการโนมนาวใจ ความรูเหลานี้จะทําใหผูจัดการ
ฝายสือ่สารมคีวามสามารถในการตัง้สมมตฐิาน และคาดการณ
เก่ียวกับกลยุทธตางๆ ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวและ
สถานการณที่เก่ียวของ
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กระบวนการวางแผนกลยุทธการประชาสัมพันธ

 

ภาพท่ี 1 กระบวนการการกําหนดกลยุทธและกลวิธี
ที่มา: วิมลพรรณ อาภาเวท (2546)

 จากแผนภูมิสามารถอธิบายไดวา ขั้นแรกนักประชาสัมพันธจะตองศึกษานโยบายและทิศทางการดําเนินงานขององคกร 
หนวยงาน สถาบัน และศึกษาวัตถุประสงคในการดําเนินงาน จากนั้นจึงกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
วตัถปุระสงคนีก้าํหนดกลยทุธตางๆ ในการปฏบิตังิานเพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงค โดยกลยทุธทีใ่ชอาจมหีลายประการแตตองมุงไป
สูเปาหมายเดียวกัน จากนั้น จึงกําหนดกลวิธีที่จะใชเพื่อสนับสนุนใหการปฏิบัติตามกลยุทธเปนผลสําเร็จ 
 เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553)  กลาววา องคกรตองการจะนํากลยุทธมาใชเพื่อประโยชนในการแขงขันหรือหาชองทาง
ธุรกิจ หรือเพื่อเปนกรอบในการเขาสูเปาหมายของการบริหารจัดการที่เปนเลิศเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับกลุมเปาหมายของ
องคกร โดยเสนทางความสัมพันธการใชกลยุทธดังภาพที่ 2

  

 

นโยบายขององคกร 

 

 

กลวิธีท่ี 1 
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กลยุทธท่ี 2 
 

 

กลยุทธท่ี 3 
 

 

กลยุทธท่ี 4 

 

 

กลวิธีท่ี 2 
 

 

กลวิธีท่ี 3 

 

 

วัตถุประสงคขององคกร 

 

 

วัตถุประสงคในการประชาสัมพันธ 
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ภาพท่ี 2 เสนทางความสัมพันธการใชกลยุทธ
ที่มา: เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553)

 จุดมุงหมายขององคกร 

พันธกิจ 

คานิยมรวม 

ทบทวนกลยุทธ หรือยุทธศาสตรเบื้องตน 

วัตถุประสงคของแตละกลยุทธ หรือยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัดของแตละวัตถุประสงค 

เปาหมายของแตละตัวชี้วัด 

แผนกลยุทธหรือแผนยุทธศาสตร 

แนวทางการปฏิบัติ หรือโครงการ 

งบประมาณ 

แผนปฏิบัติการ 

SWOT 

กลยุทธหรือยุทธศาสตร 

วิสัยทัศน 
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 1. จุดมุงหมายขององคกร (Organization Purpose) 
นักประชาสัมพันธตองทราบวัตถุประสงคขององคกร เชน 
องคกรธุรกิจตั้งขึ้นเพื่อหวังผลกําไร ในขณะที่องคกรภาครัฐ
หรือที่ไมหวังผลกําไรจะมีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอม 
เพื่อสรางความยุติธรรมใหเกิดข้ึนในสังคม หรือเพ่ือให
ประชาชนอยูดีกินดี เปนตน
 2. SWOT คือการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
เพือ่ใหทราบถึงโอกาสท่ีด ีและภัยคกุคามท่ีอาจเกิดกบัองคกร
และการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายในเพือ่ทราบจดุแขง็และ
จุดออนขององคกรเอง เพื่อนําโอกาสท่ีดีมาใช และตอสูหรือ
หลีกหนีภัยคุกคาม
 3. กลยุทธหรือยทุธศาสตร (Preliminary Strategy)
จากการวิเคราะห SWOT  องคกรจะระดมสมองเพ่ือกําหนด
กลยุทธหลกัเบ้ืองตน ซึง่จะระบุแนวทางการดําเนินงานเพ่ือใช
โอกาสที่ดี หรือเพื่อตอสูหรือหลบหนีภัยคุกคาม
 4. วสิยัทศัน (Vision)  องคกรตองกาํหนดเปาหมายใน
ภาพกวางๆ ในอนาคต เชน ในระยะเวลา 3-5 ป  วิสัยทัศนจึง
ตองสอดคลองรับกับจุดมุงหมายขององคกรและกลยุทธหลัก
เบื้องตน
 5. พันธกิจ (Mission) ในการบรรลุเปาหมาย  องคกร
ตองตระหนกัถงึแนวทางการดาํเนนิงานและลกูคาขององคกร 
เชน องคกรเปนโรงงานผลติคอมพวิเตอร พริน้เตอร แปนพมิพ 
เปนตน  และลกูคาเปนหนวยงานราชการ  จากนัน้จงึระบเุปน
ลายลักษณอักษร และประกาศใหสาธารณชนเขาใจและรูจัก
องคกร  หากเปนหนวยงานภาครฐั พนัธกจิคอืสิง่ทีอ่งคกรตอง
ทําตามกฎหมายที่บัญญัติองคกรขึ้นมา เปนตน
       6. คานิยมรวม (Shared Value)  วิสัยทัศนเปนเรื่อง
ของเปาหมายในอนาคตอันใกลท่ีทุกคนในองคกร  ตองมีรวมกัน
เพื่อเดินไปสูจุดหมายอันเดียวกัน  ในขณะเดียวกัน ก็ตองมี
พลงัขบัดนัทีเ่ขมแขง็และรวมศูนยพนักงานในองคกร  ซึง่ไดแก 
ความเชื่อหรือวัฒนธรรมองคกรที่ตองเปนไปในทางบวกเพื่อ
ผลักดันองคกรไปสูจุดมุงหมายที่ตองการได เชน ภาคธุรกิจ
พยายามหลีกเลี่ยง ความเชื่อวาการสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคาจะทําใหองคกรอยูรอดในธุรกิจ หรือความเชื่อวาความ
สามัคคีจะทําใหองคกรเขมแข็ง เปนตน   ทั้งนี ้ ภาคธุรกิจ
พยายามหลีกเล่ียงคานิยมรวมทางลบ เชน วัฒนธรรมความ
ฟุงเฟอนิยมความหรูหรา หรือคานิยมในการแบงชั้นวรรณะ 
หรือระบบเจาขนุมลูนาย (Bureaucracy)  เพราะเปนอปุสรรค
ตอการพัฒนาองคกร

 7. ทบทวนกลยุทธ หรือยุทธศาสตรเบ้ืองตน (Strategy 
Review) เมือ่ไดวสิยัทัศน พนัธกิจ และกลยุทธแลว องคกรจะ
พิจารณาทบทวนกลยุทธหลักเบ้ืองตนวาสอดคลองกับวิสัยทัศน
หรือไม  เมื่อปรับปรุงแลวก็จะกลายเปนกลยุทธระดบัองคกร 
(Corporate Strategy)   ในการน้ี องคกรอาจตองกําหนดกลยุทธ
ยอยเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะนําไปสูกลยุทธ
ระดับหนวยยอย (Business Unit Strategy) และขยายตอไป
ถึงกลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy)  หรือกลยุทธ
ระดับปฏิบัติงาน (Operational Strategy) 
 8. วัตถุประสงค (Objective) องคกรตองทราบ
เหตุผลหรือผลจากการดําเนินการตามกลยุทธ ซึ่งก็คือ
ความหมายของวตัถปุระสงค  กลยทุธหนึง่ๆ อาจมวีตัถปุระสงค
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
ปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามตัวช้ีวัดเหลานั้น โดยกําหนดตาม 
5W1H  คือ  ใครทํา (Who)  ทําอะไรบาง (What)  เม่ือไร (When) 
ที่ไหน (Where)  ทําไม (Why)  และอยางไร (How)  จากนั้น
จึงระบุเปนลายลักษณอักษร
 13. งบประมาณ (Budget)  แยกเปนงบประมาณประจํา
กับงบประมาณโครงการ ที่แตละตัวแยกเปนงบลงทุน งบ-
ดําเนินการ และงบบุคลากร
 14. แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  เพ่ือใชในทางปฏิบัติ

การนํากลยุทธ ไปใช
 องคกรแตละแหงเลือกใชกลยุทธการประชาสัมพันธ
เพือ่สรางภาพลกัษณขององคกรแตกตางกัน เนือ่งจากกลยทุธ
เปนเหมือนเข็มทิศเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคขององคกร หรือแกไขปญหาท่ีอาจเกิดขึ้น
กับองคกรในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 ตวัอยางเชน บรษิทัขนาดใหญแหงหน่ึงในประเทศไทย 
ซึ่งจําหนายและใหบริการสินคาท้ังอุปโภคและบริโภค
หลากหลายประเภทครอบคลุมท่ัวประเทศ จนเกิดกระแส
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การตอตานการรณรงคใหงดซ้ือสินคาจากบริษัทนั้นในสังคม
ออนไลน (Social Network)  สงผลใหบรษิทัตองเรงนาํกลยุทธ
การใชสื่อเพ่ือสรางภาพลักษณกับองคกร ทั้งการใหขาวสาร
สรางความเขาใจกับสื่อมวลชน การเผยแพรโฆษณาทางส่ือ
ตางๆ ทั้งส่ือของบริษัทเองและส่ือมวลชนระดับชาติ เพื่อ
นําเสนอกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท หรือท่ี
เรียกวา CSR (Corporate Social Responsibility)  อันเปน
การสรางภาพลักษณที่ดีใหประจักษตอสายตาผูบริโภคทั้ง
ประเทศ และจะกอใหเกดิความรูสกึวาการใชสนิคาหรอืบรกิาร
ของบริษัทนี้มีสวนชวยเหลือสังคม เชน ชวยเด็กดอยโอกาส
ในชนบท  สงเสรมิการศกึษาของไทย ฯลฯ ดวย  มใิชแตเฉพาะ
การซ้ือสินคาและบริการของบริษัทแตเพียงประการเดียว
 นอกจากนี ้ยงัมบีรษิทัสือ่ใหญอกีแหงหนึง่ ทีใ่ชกลยทุธ
การประชาสัมพันธโดยผานการจัดกิจกรรมเพื่อสรางการมี
สวนรวมของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชน
ออกกําลังกายรวมกัน และจัดหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปตาม
ภูมิภาคตางๆ จังหวัดตางๆ ในประเทศไทย ซึ่งถือเปนการ
ประชาสัมพันธที่ตองการสรางการมีสวนรวมของชุมชน
ในกิจกรรมของบริษัท และการจัดกิจกรรมลักษณะนี้จะแฝง
ไปดวยการประชาสัมพันธสินคาและบริการของบริษัทดวย
อยางไรก็ตาม การเลือกจัดกิจกรรมกับประชาชนหรือชุมชนจะ
ตองคํานึงถึงความเหมาะสมและชวยสงเสริมภาพลักษณของ
บริษัท  ดังเชนบริษัทน้ีท่ีตองการสงเสริมเร่ืองการออกกําลังกาย
และการรักษาส่ิงแวดลอมและธรรมชาติ โดยผานกิจกรรม
การออกกาํลังกายแนวอนุรักษสิ่งแวดลอม
 “กลยุทธ (Strategy)” จึงเปรียบเสมือนอาวุธสําคัญของ
องคกรเพือ่จะทําใหนโยบายและแผนขององคกรทีต่ัง้ไวแตตน
นัน้ประสบความสําเร็จไดงายข้ึน โดยการจะไดมาซ่ึงกลยุทธที่
เหมาะสมกับองคกรและบริบทสภาพแวดลอมในขณะนั้น จะ
ตองผานการสํารวจขอมูล การวิเคราะหโดยใชหลักการและ
แนวคิดที่เกี่ยวของ และการสรุปผลท่ีไดนํามาปรับใชกับการ
ทํางานขององคกร   โดยองคกรสามารถเลือกใชกลยุทธไดหลายๆ
ลักษณะและสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม เพื่อ
ใหเหมาะกับเวลาและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะสงผล
ใหลกัษณะเนือ้หาของการสือ่สาร สือ่ทีใ่ชสงสาร และผูรบัสาร
หรอืกลุมเปาหมายขององคกรนัน้ๆ ปรบัเปลีย่นไปดวยนัน่เอง

บทสรุป
 การวางแผนกลยุทธการประชาสัมพันธท่ีดี  จึงตองอาศัย
การคิดเชื่อมโยงขอมูลหลายๆ ดานเขาดวยกัน  ทั้งนโยบาย
ขององคกรที่จะเปนจุดตั้งตน ตอเนื่องมายังแผนในภาพใหญ
แผนปฏิบัติการยอยๆ และการกําหนดกลยุทธ ซึ่งอาจจะมี
กลยุทธที่หลากหลาย เพ่ือจะสงผลทําใหแผนตางๆ ประสบ-
ความสําเร็จและตอบโจทยของนโยบายขององคกรที่ตั้งไวได 
นกัประชาสัมพนัธจะตองมคีวามชางสงัเกต เกบ็รวบรวมขอมลู
ท่ีเก่ียวของอยางตอเน่ือง รูจักใชหลักการวิเคราะหและสังเคราะห
การวางแผนเชิงกลยุทธได ตลอดจนใชความคิดสรางสรรค
ทําแผนปฏิบัติการออกมาไดอยางนาสนใจ เขาถึงกลุมเปาหมาย
ท่ีมีความหลากหลายไดในท่ีสุด  อยางไรก็ตาม เม่ือมีการวางแผน
แลว ควรกําหนดวิธีการประเมินและกําหนดตัวช้ีวัดไวอยาง
ชัดเจนและมีมาตรฐานดวย เพ่ือประเมินวัดผลการลงมือปฏิบัติ-
งานแตละคร้ัง และนําผลดังกลาวไปเปนขอมูลในการวางแผน
กลยุทธและการลงมือทําในรอบตอไปตามวงจรของงาน
ประชาสัมพันธท่ีดี (รวบรวมขอมูล-วางแผน-ลงมือปฏิบัติ-
ประเมินผล) 
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