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องค์กรที่ประสบความสาเร็ จส่ วนใหญ่ของโลกต่างให้ความสาคัญในการวางกรอบยุทธ์ศาสตร์
ทางการสื่ อสารที่แข็งแกร่ ง ซึ่ งอาจจะเป็ นเพราะว่าองค์กรเหล่านั้นตระหนักถึงความสาคัญของ
ภาพลักษณ์และการสื่ อความทั้งหมดขององค์กร นัน่ คือความชัดเจนของการจัดการสื่ อสารขององค์กร
ความสามารถที่จะขับเคลื่อนเนื้อหา ประเด็น บ่งบอกตัวตน ความเป็ นองค์กรออกมาได้
แม้วา่ แรกทีเดียวองค์กรมักจะคานึงถึงแต่เรื่ องของสร้างการเติบโต เร่ งมูลค่าทางการตลาดและ
พัฒนาความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ขณะที่ต่อมาหลายองค์กรได้เริ่ มตระหนักกันแล้วว่า การสื่ อสารให้ไปถึง
ได้กบั ผูเ้ กี่ยวข้ององค์กรและสาธารณชน ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อ ม คือการ
สร้างการยอมรับ ด้วยการสื่ อสารให้ขยายตัวไปยังทุกกลุ่มประชากรให้คลอบคลุมพื้นที่ได้มากที่สุด

นวัตกรรมของการประชาสัมพันธ์ และสื่อมีควบคู่กนั
จากการเติบโตของสื่ อดิจิทลั โดยเฉพาะ

InternetและMobile ซึ่ งพัฒนาเป็ นช่องทางสื่ อและ

เครื อข่ายที่มีอตั ราของจานวนผูบ้ ริ โภค เมื่อเทียบกับสื่ ออื่นๆ ในสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วและได้ผล
มากในเชิงการรับรู ้ ที่เกิดเป็ น เครื อข่ายทางสังคม ( Social Network ) ซึ่ งกาลังมีการขยายตัว ส่ งผลต่อ
กลไกการรับรู ้ข่าวสาร การกระตุน้ เชิงพฤติกรรม การบริ โภค การใช้สอย และการมีส่

วนร่ วมต่อการ

แสดงความคิดเห็นในประเด็นเรื่ องราวต่างๆ ในสังคม วัดได้ จากการสื่ อสารด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด

แบบเข้าถึงตัวขององค์กรชั้นนาของโลก หรื อกระแสทางการเมืองที่ผา่ นมา ที่ได้ใช้สื่อความผ่านช่องทาง
สื่ อที่ปรับไปจากเดิมทั้งโทรทัศน์ดาวเทียม วิทยุชุมชน สื่ อ Internet และMobile ในรู ปแบบที่เน้นการ
แสดงความเห็น เป็ นก้าวเข้าสู่ กระบวนการสื่ อสารแบบสองทางที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น เนื่องจากผูร้ ับสารมี
ช่องทางในการสะท้อนกลับได้มากขึ้น จากการเติบโตของเครื อข่าย Social Network ที่มีตลอดเวลา
ล่าสุ ด Facebook มียอดผูใ้ ช้งานทัง่ โลกกว่า 500 ล้านราย ซึ่ งมากกว่าจานวนผูใ้ ช้ Internet ในจีนที่มี
จานวน 400 ล้านคน ขณะที่ประเทศไทยมีผใู้ ช้งาน 4.2 ล้านราย สาหรับ Twister มีจานวนนับแสนหลาย
เหล่านี้เป็ นเครื่ องสะท้อนการเติบโตของสื่ อในเครื อข่าย Social Network ได้เป็ นอย่างดี
ขณะเดียวกันการประชาสัมพันธ์จะปรับเปลี่ยนเป็ นการสื่ อสารในเชิงเนื้อหา

(

Content

Communication ) มากกว่าเดิม ทั้งที่จะปรากฏผ่านสื่ อสารมวลชน สื่ อส่ งเสริ มการตลาด สื่ อดิจิทลั และ
สื่ อใหม่ที่เกิดขึ้นมากมายและเติบโตขึ้นเป็ นลาดับ เนื้อหาหรื อข้อมูลการประชาสัมพันธ์น้ นั จะเน้นการ
แทรกเข้าไปอยูใ่ นบทความ รายการ บทสนทนา หรื อการรายงานต่างๆ มากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
พฤติกรรมในการรับรู ้ขอ้ มูล ข่าวสารของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไป การสื่ อสารจึงมุ่งเน้นที่จะสื่ อสาร
โดยตรงกับผูร้ ับสารหรื อเข้าถึงตัวผูบ้ ริ โภค

กระบวนการสื่อสารต่ อการบูรณาการภาพลักษณ์ องค์กร
ท่ ามกลางกระแส Social Network
วิกฤตการณ์ของบ้านเมือง ส่ งผลต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของประเทศ
องค์ประกอบ การวางกลยุทธ์การสื่ อสารที่ถูกต้อง แม่นยา และรอบคอบ จึงเป็ นกรอบสาคัญที่องค์กรจะ
ใช้ขบั เคลื่อน กระบวนการสื่ อสารในการสร้างภาพลักษณ์ให้มีป ระสิ ทธิภาพสู งสุ ด
การใช้การสื่ อสารเชิงบูรณาการเพื่อบริ หาร ภาพลักษณ์ (Image) ขององค์กรท่ามกลางวิกฤตการณ์
ทางการเมืองกับการแข่งขันนั้น จาเป็ นต้องใช้การสื่ อสารทั้งกระบวนการสื่ อสาร ที่มีความเข้มข้น
ประกอบด้วย 4 ปัจจัยที่สาคัญโดยเริ่ มตั้งแต่ องค์กรผูส้ ่ งสาร / ข่าวสาร(ประเด็น-เนื้อหา) / ช่องทางการ

สื่ อสารหรื อสื่ อและ ผูร้ ับสารนัน่ คือกลุม้ เป้ าหมายทางการสื่ อสารขององค์กร ตลอดจนกลยุทธ์ในการ
สื่ อสาร
ผลสัมฤทธิ์ อนั เกิดขึ้นจากใช้กระบวนการสื่ อสาร จาเป็ นพิจารณาถึงเงื่อนไข ของความปลอดภัย
ด้านข้อมูล ความรวดเร็ ว สถานการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ โดยเครื อข่าย Social Network ที่มีความเสี่ ยง
ด้านความปลอดภัยของข้อมูลสาหรับองค์กร ประกอบด้วย Facebook, MySpace, Twister ตามลาดับ ที่
มีความเสี่ ยงได้แก่การถูกโจมตี การร้องเรี ยน กล่าวร้าย ที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากกนี้ยงั เสี่ ยงต่ อการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล การถูกขโมยความเป็ นตัวตน ปั ญหาความลับขององค์กร ข้อมูลส่ วนตัว
พนักงาน การให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ การกลัน่ แกล้ง การให้เนื้อหาเกินจริ ง การชวนเชื่อ การตัดต่อภาพ
และเนื้อหา ปั ญหาอันเกิดขึ้นจากการขาดจริ ยธรรม กระทัง่ ตามมาเป็ นปั ญหาที่ลุก ลามไปอย่างรวดเร็ ว
ซึ่ งจาเป็ นต้องมีการควบคู่ไปกับการสร้างมาตรการ ที่เป็ นมาตรฐานการสื่ อสารในทั้งกระบวนการ
ประกอบด้วย
1. องค์กรผูส้ ่ งสาร(Sender) องค์กรแต่ละแห่งต่างมีความพยายามในการส่ งสารไปยังลูกค้า
และสาธารณชนอย่างต่อเนื่องขึ้นอยูก่ บั นโยบาย จุด มุ่งหมายที่แตกต่างกัน รมถึงความเป็ นเอกภาพ ไม่วา่
จะเป็ นองค์กรลักษณะใด องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ต่างต้องกาหนด คุณลักษณะเฉพาะ ภาพลักษณ์ของ
ตนเองที่ชดั เจน รู ้วา่ สิ่ งใดคือส่ งที่เป็ นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค สิ่ งใดจะเป็ นสิ่ งเสริ มภาพลักษณ์
ให้มนั่ คงแข็งแรง รู ้วา่ ภาพลักษณ์สิ่งใดที่ตอ้ งมีการแก้ไข หรื อปรับปรุ งเป็ นการด่วน สิ่ งใดต้อง
กาหนดให้เป็ นการสื่ อสารเร่ งด่วนในระยะสั้น หรื อสิ่ งใดต้องขับเคลื่อนในระยะยาว
2. เนื้อหา-ประเด็นที่ใช้ในการสื่ อสาร (Message) ข่าวสารและเนื้อหาที่นาเสนอมีผลต่อ
ภาพลักษณ์แก่องค์กร ที่ผสู ้ ่ งสารทั้งในด้านของการรับรู ้และการตลาด ด้วยการกาหนดเป็ นประเด็น
(Content) ได้แก่ ด้านบริ หาร ด้านบริ การ การตลาด การส่ งเสริ มการขายและบทบาทสังคม ที่ส่วน
ใหญ่จะให้ความสาคัญต่อการนาเสนอความเคลื่อนไหว ทั้งในด้านทิศทางการบริ หารทรัพยากร ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับบริ การ การส่ งเสริ มการขายและกิจกรรมขององค์กรในด้านต่างๆ มีการบริ หาร ติดตามและ
ประเมิน วิเคราะห์ในทุกสื่ อ ทุกขั้นตอน
3. สื่ อและช่องทางการสื่ อสาร(Media / Channel) ในกระบวนการสื่ อสารนั้น ขั้นตอนและ
รู ปแบบในการถ่ายทอดเนื้อหาหรื อข่าวสารจากผูส้ ่ งไปถึงผูร้ ับทั้งที่เป็ นการสื่ อสารทางตรงและสื่ อสาร
ทางอ้อม เนื้อหาที่ปรากฏผ่านสื่ อสารมวลชน (Mass Media) / เนื้อหาที่ปรากฏในสื่ อใหม่และสื่ อทาง
สังคม( New Media & Social Media ) เนื่องจากการเติบโตทางเทคโนโลยี จากวิธีการสื่ อสารทางการ

ตลาดมีหลากหลาย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการสร้างฐานลูกค้า ใหม่ การรักษาฐานลูกค้าเดิม การเพิ่ม
ความถี่ การสร้างการยอมรับในการมีส่วนร่ วมของสังคมและการเสริ มแรงของกระบวนการสื่ อสาร
การตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของแต่ละองค์กร
4. ผูร้ ับสาร (Receiver) ซึ่ งถือได้วา่ มีผรู ้ ับสารมีอิทธิ พลต่อกระบวนการสื่ อสาร เพราะจะ
นาไปสู่ กระบวนการตัดสิ นใจ ซึ่ งผูร้ ับสารสามารถจาแนกได้หลายกลุ่ม ผูร้ ับสารที่เป็ นลูกค้าปั จจุบนั และ
ลูกค้าเป้ าหมายจะเป็ นประชากร กลุ่มที่แต่ละองค์กรต้องการสื่ อสารมากที่สุด ทั้งในด้านความเชื่อถือ
ความเชื่อมัน่ ต่อชื่อเสี ยงและการดาเนินงาน การให้ขอ้ มูลบริ การ เงื่อนไขรายละเอียด ตลอดจนการ
ตัดสิ นใจใช้สินค้า / บริ การและความพึงพอใจ
ทั้งนี้ จะเห็นได้วา่ กระบวนการสื่ อสารทั้งกระบวนการ เป็ นสิ่ งที่จาเป็ น ขณะที่ผลสะท้อนกลับ
(Feedback) ของผูร้ ับสารที่มีต่อผูส้ ่ งสาร จากสารที่ผสู ้ ่ งได้ส่งผ่านช่องทางสื่ อสารด้วยวิธีการและรู ปแบบ
ต่างๆ ซึ่ งนอกจากจะสามารถสะท้อนถึงการเลือกใช้กลยุทธ์ทางด้านการสื่ อสารของผูส้ ่ งสารแต่ละราย
และผลสัมฤทธิ์ ของการสื่ อสารดังกล่าวแล้ว ยังสามารถสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ในตราสิ นค้าของ
องค์กรแต่ละแห่ง ในฐานะผูส้ ่ งสารได้อย่างชัดเจนด้วย นอกจากนี้การสะท้อนกลับจาก Social Network
ที่ไม่อาจควบคุมได้ การนามาซึ่ งความเห็นที่ไม่อาจควบคุมได้ หรื อไวรัส เหล่านี้จาเป็ นต้องมีการบริ หาร
ทั้งด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคควบคู่กนั ไป

พลิกงานประชาสัมพันธ์ ….. เพิม่ ความสาคัญเพือ่ ต่ อยอดให้ ต่อองค์กร
จุดผกผันที่ทาให้องค์กรต่างๆ หันมาเร่ งสนใจเรื่ องก ารประชาสัมพันธ์ กันอย่างมากในช่วง
หลังนี้ เห็นจะเป็ นการเรี ยนรู ้ความสาเร็ จจากองค์กรระดับโลก การขยายตลาด ขยายเครื อข่ายของยักษ์
ใหญ่ขา้ มชาติ ไปยังประเทศต่างๆ ทั้งในกลุ่มประเทศ ใกล้เคียงและข้ามภูมิภาค ที่เกิดขึ้นจนเกือบจะเป็ น
แนวโน้มทางธุ รกิจอย่างหนึ่งไปแล้ว กร ะแสของวิวฒั นาการที่ยอ่ โลกทาให้ขอ้ มูลและการดาเนินกิจการ
ต่างๆ กระจายไปยังทัว่ โลกเป็ นเรื่ องง่าย Internetและระบบดิจิตลั กลายมาเป็ นทั้งช่องทางการสื่ อสาร
และการขาย ล้วนแต่ผลักดันให้องค์กรต่างๆ ต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์จาก ทาดี

บอกกล่าวให้สาธารณชนทราบ

เป็ นการดาเนินการกระบวนการการสื่ อสารแบบสองทาง ด้วยการ

วางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย และต้องมีการบริ หารการสื่ อสารเชิงยุทธ์

ยุทธศาสตร์ การสื่อสาร….ประเด็นประชาสัมพันธ์ / เนือ้ หาและข้ อพึงระวัง
การประชาสัมพันธ์ในทิศทางใหม่น้ นั จะมุ่งเน้นที่เนื้อหาเป็ นหลัก ตามด้วยการใช้ช่องทางสื่ อ
รู ปแบบที่เข้าถึงและจดจาได้ ทั้งสื่ อและสารมีความสาคัญไม่นอ้ ยกว่ากัน

การที่จะให้ภาพลักษณ์ของ

องค์กรดีน้ นั มิได้ข้ ึนอยูก่ บั การได้เผยแพร่ ผา่ นสื่ อเพียงอย่างเดียว ยังต้องให้ความสาคัญกับเนื้อหาสาระ
ของข่าวสารที่ได้ทาการประชาสัมพันธ์ออกไปด้วย
ความสามารถในการบริ หารและจัดการกับการสื่ อสารประเด็นได้เป็ นอย่างดี จึงเป็ นความท้าทาย
สาหรับการบรรลุเป้ าหมายและเพื่อให้ พบว่าการให้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนและความ
เจริ ญก้าวหน้าขององค์กร โดยเฉพาะก ารสร้างความรู้ความเข้าใจและการสื่ อความที่มีทิศทางชัดเจนและ
ต่อเนื่อง จึงกลายเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่สุด นอกจากความรวดเร็ วแล้ว การใช้ช่องทางสื่ อสารที่เข้าถึงและ
เนื้อหาที่จดจาได้ เป็ นลาดับแรก ของการวัดผลด้านการสื่ อสาร
สิ่ งที่องค์กรจะต้องให้ความระมัดระวังก็คือ การใช้ Social Network สาหรับการโจมตีคู่แข่ง
กลุ่มเป้ าหมายทั้งการโจมตีดว้ ย e-mail , การสร้าง Profile ใหม่โจมตีเป้ าหมายที่ตอ้ งการ, การแอบอ้าง
แม้กระทัง่ ความพยายามเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกขององค์กร ก้เป็ นสิ่ งที่องค์กรต้องมีแนวทางรองรับ

เนือ้ หาหลักขององค์กรระดับโลกใช้ สื่อสาร
ที่ผา่ นมาจะพบว่าการแข่งขันในการประชาสัมพันธ์ ด้วยการสื่ อสารเชิงบูรณาการขององค์กร
ทั้งในด้านการจัดการ การกาหนดยุทธศาสตร์ ที่มีต่อธุ รกิจขององค์กรต่างๆ ทัว่ โลก มีความเข้มข้นด้วย
การนายุทธวิธีทางด้านการสื่ อสารในรู ปแบบที่หลากหลาย แล้วแต่วา่ องค์ กรใดจะได้กาหนดแนวทาง

ในการดาเนินธุ รกิจและแข่งขันไปในทิศทางใด

เมื่อเจาะลึกไปในเนื้อหาสาระในการสื่ อสารแล้วจะ

เห็นได้วา่ ประเด็นที่มีการสื่ อสารอย่างต่อเนื่องใน Social Network ประกอบด้วย
1) การสื่ อสารข้ อมูลความเคลือ่ นไหวขององค์ กร (Corporate Movement & Information )
การสื่ อสารเรื่ องราวขององค์กรทางด้านต่างๆ เช่น รู ปแบบ แนวทาง

ทางการบริ หาร

วิสัยทัศน์ขององค์กร การแนะนาบุคลากร ศักยภาพ ความรู้ความสามารถของผูบ้ ริ หาร
และพนักงาน รวมถึงการให้ขอ้ มูล รายงานธุรกรรม เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้า นักลงทุน
ผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนสาธารชนได้ทราบข้อมูลที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
2) การบอกเล่ าเรื่องราวของธุรกิจ (Business, Market Positioning ) การกล่าวถึงปริ มาณ
ธุรกรรม ยอดจานวนธุ รกิจ ส่ วนแบ่งทางการตลาด ยอดขาย ยอดจาหน่าย เพื่อบ่งบอก
สถานะของธุ รกิจต่อตลาดในภาพรวม กิจกรรมทางธุ รกิจ
3) การแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้บริ หาร ( Executive Vision ) การให้ความเห็น วิเคราะห์
บทบาทของบธุ รกิจต่อสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ เช่น บทความ
บทสัมภาษณ์ ความเห็น

เพื่อแสดงถึงประสิ ทธิภาพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของ

ผูบ้ ริ หารองค์กร
4) การแสดงถึงคุณค่ าของสิ นค้ าหรือบริการ (Product & Service Value ) ด้วยการบอก
หรื ออธิ บายความโดดเด่นของแต่ละสิ นค้า หรื อบริ การด้วยการแสดงให้เห็นคุณค่าที่
เหนือกว่า Brand ผลิตภัณฑ์อื่น การอธิ บายแจ้งมูลค่า ได้แก่ การให้ขอ้ มูล
ค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริ การ และสิ ทธิประโยชน์
5) การสื่ อสารข้ อมูลเพือ่ ความผูกพันและสร้ างความมั่นใจ ( Communication for
Engagement ) เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในระยะยาว ด้วยความมัน่ ใจ เช่น การ

รายงานมาตรฐาน การซักซ้อมความพร้อม ระบบการป้ องกันที่เกี่ยวข้อง การให้
รายละเอียดส่ วนผสม ข้อมูล มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การรายงานผล ได้แก่ ผล
ประกอบการ รวมถึงการแทรกมุมมอง การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด หรื อ
ความเห็น ต่อธุ รกิจที่มีในภาพรวม ด้วยธรรมาภิบาลและความโปร่ งใส
6) การให้ ข้อมูล บทวิเคราะห์ และคาปรึกษา (Data / Research Service & Consultant ) การ
บริ การในเชิงวิชาการ ได้แก่ ศูนย์ขอ้ มูล บทวิเคราะห์ ผลการวิจ ั ย โพลล์ งานสรุ ป
ค้นคว้าที่จะเป็ นประโยชน์ต่อลูกค้า รายงาน การวิจยั รวมทั้ง การปกป้ อง คุม้ ครองสิ ทธิ
ของลูกค้า การให้คาแนะนา ที่เกี่ยวข้อง
7) การแจ้ งกาหนดการสาคัญขององค์ กร ( Corporate & Marketing Agenda ) การแจ้ง
กาหนดการที่สาคัญขององค์กรรวมถึงกาหนดการตารางกิจกรรมต่ างๆ เช่น รายงาน
กิจกรรม การจัดประชุม การแถลงข่าวในประเด็นต่างๆ ทั้งด้านบริ หาร ด้านผลิตภัณฑ์
กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
8) การแสดงความก้าวหน้ าทางนวัตกรรมและเครือข่ าย ( Innovation & Business
Connection ) ได้แก่ การก้าวหน้าของระบบ เครื่ องจักร การเปิ ดโรงงาน สาขา การใช้
ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ การปรับระบบงานใหม่ ความก้าวหน้า การค้นพบและการ
เป็ นผูน้ าด้านความคิดทั้งด้านสิ นค้าและธุรกรรมการร่ วมมือกับพันธมิตรทางธุ รกิจ เช่น
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานหรื อกับองค์กรอื่นๆ

เพื่อแสดงถึงความสาเร็ จ ความ

คล่องตัว เครื อข่าย ประโยชน์ที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับ
9) การแสดงให้ เห็นถึงการยอมรับความเชี่ยวชาญ (Expert ,Award, Ranking) การสื่ อสาร
เรื่ องราว ประเด็น ความรู ้ความสามารถในธุ รกิจนั้นๆ คุณงามความดี ได้แก่ การรับ

รางวัลการจัดอันดับจากสถาบันต่างๆ การยอมรับในมาตรฐาน การรับรอง จาก
หน่วยงาน องค์กร ที่มีความน่าเชื่อถือ
10) การสื่ อสารประเด็นทางสั งคม (Social Content ) เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้รับรู ้และเข้าใจ
ในสิ่ งที่องค์กรได้ดาเนินการทางสังคม เช่น CSR กิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม โดยที่มิใช่
การโฆษณาประกาศความดี แต่เป็ นสร้างความตื่นตัวไปยังผูเ้ กี่ยวข้องได้มีการพัฒนา
ไปพร้อมๆ กับองค์กรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความชัดเจนในบทบาท
ทิศทางขององค์กรต่อสังคม

ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็ นสิ่ งที่องค์กรได้ทาการสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย แต่ละกลุ่ม
ผ่านรู ปแบบ วิธีการทางการสื่ อสารที่แตกต่างกันออกไป ทั้งทาง ตรงหรื อทางอ้อม เพื่อเป็ นการสื่ อความ
และให้ขอ้ มูลกับกลุ่มเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ โดยที่ผรู ้ ับสารได้รับข้อมูลดังกล่าวและแปร
สภาพเป็ นภาพลักษณ์ ที่ปรากฏอยูใ่ นความรู ้สึกนึกคิด จากข้อมูลที่รับผ่านสื่ อต่างๆ ผ่านกระบวนการ
สร้างการรับรู ้นนั่ เอง

ประเด็นประชาสัมพันธ์ …ไม่ ใช่ แค่ส่งเนือ้ หาแต่ ต้องขับเคลือ่ นเชิงยุทธศาสตร์
หากพิจารณาถึงองค์กรขนาดใหญ่ท้ งั ระดับประเทศและในระดับสากลจะพบว่า องค์กร
ส่ วนใหญ่ต่างให้ความสาคัญต่อการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ในเชิงธุ รกิจขององค์กรและต่างทุ่มเท
ทรัพยากรเพื่อสร้างกระแสใน Social Network มากกว่าก่อน ในขณะที่มีองค์กรอีกไม่นอ้ ยที่เริ่ มใส่ ใจ
ต่อการจัดการทางด้านชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ขององค์กรผ่าน Social Network กันอย่างจริ งจัง นาเรื่ อง
ชื่อเสี ยงขององค์กรมาอยูใ่ นแผนบริ หารองค์กร ตั้งแต่การสารวจ ตรวจสอบชื่อเสี ยง ทัศนคติ ความ
คิดเห็น การรับรู ้ขอ้ มูลข่ าวสาร ความสนใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งลูกค้า นักลงทุน ผูถ้ ือหุ น้ สาธารณชน

ชุมชน บุคคลที่เป็ นแกนนาความคิด สื่ อมวลชน รวมถึงกลุ่มของพนักงานด้วย ว่าในแต่ละกลุ่มมี
ความรู ้สึกนึกคิดต่อองค์กรในระดับใด ทั้งความชื่นชอบ ความชื่นชม ปั จจัยสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิด
ความรู้สึกเหล่านั้น ในทางกลับกัน หากมีความเห็นหรื อทัศนคติในเชิงลบหรื อแม้กระทัง่ สัญญาณบอก
เหตุต่างๆ ที่จะทาให้ชื่อเสี ยงขององค์กรได้รับความเสี ยหาย ซึ่ งมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการเร่ งรี บ
แก้ไขหรื อวางแผนป้ องกันแรงกระทบที่จะทาให้ชื่อเสี ยงเสี ยหายเป็ นการด่วน ทั้งที่เป็ นระยะ สั้นและ
ระยะยาว ที่ตอ้ งทาทั้งใน Social Network ,ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อสารมวลชน การสื่ อสาร
ทางตรงและสื่ อสารทางอ้อม และสื่ ออื่นๆ ที่ตอ้ งดาเนินควบคู่กนั ไป
ทุกวันนี้ องค์ กรขนาดใหญ่ ของโลก ได้ นาการประชาสั มพันธ์ ผ่าน Social Network มาใช้ เป็ น
ยุทธศาสตร์ ทสี่ าคัญต่ อการขับเคลือ่ นขององค์ กรอย่ างจริงจัง ด้ วยนวัตกรรมทีม่ ีรูปแบบ พัฒนาการ ที่
แตกต่ างจากเดิม การประชาสั มพันธ์ ได้ พฒ
ั นาให้ เป็ นมากกว่ าการจัดทาข่ าวสาร สู่ การจัดการประเด็น
เนือ้ หา ข้ อมูลต่ างๆไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทีม่ ีความถี่มากกว่ าเดิม เพือ่ เป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการรับรู้ จาก
ประสบการณ์จริง จากการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างองค์ กร สิ นค้ า บริการ กับประชากรเป้าหมายหรือ
ผู้บริโภคมากยิง่ ขึน้ โดยการใช้ กจิ กรรมทีเ่ หมาะสม สามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย และใช้ เป็ นปัจจัยใน
การวางแผนการสื่ อสารทั้งในด้ านประเภทกิจกรรม แนว ทางการสื่ อสาร สถานที่ ด้ วยการคานึงถึง
ความสามารถในการขยายผลได้ ในหลายมิติ พร้ อมไปกับการสร้ างมาตรการรองรับทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง
ให้ ทนั กับความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและการเปลีย่ นวิถีการใช้ ชีวติ ของผู้คนในปัจจุบัน ทีอ่ ยู่ใน Social
Network มากยิง่ ขึน้ แต่ กไ็ ม่ อาจละทิง้ สื่ อและช่ องทางการสื่ อสารแบบเดิม จึง เป็ นทิศทางของการสื่ อสาร
ขององค์ กรระดับโลกทีน่ ่ าติดตาม
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