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 จะว่าไปแล้ว ความก้าวหน้า
ของด ิจ ิท ั ลและ เทคโนโลย ี
ที ่เกี ่ยวข้องได้ส่งผลมากมาย
ในการเปลี่ยนแปลงต่อวิธีคิด  
การใช้ชีวิตพฤติกรรม และการ
แสดงออกของคนที่ต่างไปจาก
อดีตสิ้นเชิง

	 ขณะเดียวกัน	ยังส่งผลต่อรูปแบบการส่ือสาร
และวิธีการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ด้วย	 ท่ีจะ
ต้องปรบัตวัใหส้อดรบักับกระแสการเปลีย่นแปลง
ดังกล่าว	เพื่อนำาไปสู่การยอมรับวิธีปฏิบัติให้แพร่
กระจายออกไปอย่างกวา้งขวางและตอ่เน่ือง	โดย
อาศัยการใช้ส่ือ	หรือวิธีการต่างๆ	อย่างหลากหลาย
ตามวัตถุประสงค์กำาหนดไว้	ว่า	ต้องให้กลุ่มเป้าหมายรู้
เข้าใจ	เกิดการยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	และจะต้องมี
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์	 ที่กำาหนดแนวทาง
ไว้อย่างชัดเจน	 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจตามที่
ตอ้งการ		เหน็ดว้ย	คลอ้ยตาม	กระตุน้		สรา้งความ
ร่วมมืออย่างใดอย่างหน่ึง	เปล่ียนทัศนคติ	ตลอดจน
พฤตกิรรมของกลุม่เปา้หมายใหไ้ด	้ดว้ยการใชส้ือ่	
กิจกรรม	เน้ือหา	ตลอดจนวิธีการท่ีแปลกใหม่	ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย	ในการสื่อสารนั้น	และแน่นอนว่า
ต้องตอบโจทย์ความต้องการทางการตลาด	แบรนด์
ภาพลกัษณ์	และสนองตอ่การบรรลเุปา้หมายของ
องค์กร	ในที่สุด

		 การประชาสัมพันธ์	ภายใต้แนวคิด	PR		Plus+			น้ี	คือแนวทางท่ีผู้เขียน	ได้สร้างข้ึน
ให้สอดคล้องกับยุคสมัย	ที่จะทำาให้การสื่อสารผ่านช่องทาง	เครื่องมือ	รูปแบบ	วิธีการ
หรือกิจกรรม		ที่จะนำาเนื้อหา	ข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย		ไม่ว่าจะเป็นการเจาะลึก	หรือ
การกระจายข้อมูลข่าวสารท่ีก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีจะนำาไปสู่ความรู้	ความเข้าใจ
ภาพลักษณ์ท่ีดี	ความสามารถในการสร้างกระแสเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ภายใต้กรอบแนวคิด
ท่ีวางไว้

แนวคิดเกี่ยวกับ PR Plus+  

PR Plus+ เมื่อ PR ต้องเป็นมากกว่า PR

Eliminating restrictions การแก้ไขข้อจำ กัด 

Strategies กลยุทธ์ วิธีการ

Content เนื้อหาใจความสำ คัญ

Issue ประเด็น

Budget งบประมาณ

Objective วัตถุประสงค์

Target Group กลุ่มเป้าหมาย

Measurement การติดตาม วัดผล

Channel ช่องทางการสื่อสาร สื่อ กิจกรรมที่ใช้
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ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com   ” 
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ 
ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ในด้านการบริหาร
ยุทธศาสตร์ ส่ือสารการตลาด 
แบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กรจนถึงระดับชาติ 
ผู้บรรยายในระดับปริญญาโท-เอก 
ให้กับมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงาน 
กับตำาแหน่งที่หลากหลาย
ทั้งด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงการเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย 

	 ในยุคดิจิทัล	การดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ภายใต้สิ่งแวดล้อม
และเง่ือนไข	ท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ตลอดเวลา	ท่ีจะช่วยให้การประชาสัมพันธ์
ประสบผลสำาเร็จ	และตรงเป้าหมายมากข้ึน	อยู่ภายใต้	5	แนวคิด	ดังต่อไปน้ี

	 การประชาสมัพันธ์มาทุกยุคทุกสมยั	ตา่งใหค้วามสำาคญักับประเดน็	
เนือ้หา	ทีถ่อืเปน็หวัใจสำาคญัของการประชาสมัพันธ์	โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ยุคดิจิทัล	ท่ีมุ่งเน้นประเด็นท่ีทันสมัย	รวดเร็ว	ทันเหตุการณ์	หากเน้ือหาท่ีนำา
เสนอไม่สามารถสร้างความน่าสนใจ	น่าติดตาม	สามารถตอบสนอง
ความต้องการผู้รับ	ก็อาจทำาให้ผู้รับสามารถเปล่ียนไปหาข้อมูลจากแหล่งอ่ืนได้		
ซึ่งสามารถทำาได้อย่างสะดวกง่ายดาย
										ประเด็นเน้ือหาในการประชาสัมพันธ์ท่ีดีจึง	ควรเป็นส่ิงท่ีกลุ่มเป้าหมาย
สนใจหรืออยากจะรู้	เป็นการนำาเสนอถึงเหตุผลและความจำาเป็นเพ่ือ	ตอบโจทย์
ความอยากรู้	ความต้องการแก้ไขปัญหา	ความต้องการในความสุข	ความ
สะดวกสบายของชวิีต	เปน็ประโยชนต์อ่สงัคมสว่นรวม	และผูร้บัสารท่ีอาจ
สร้างความรับรู้	เข้าใจ	กระตุ้น	ปรับเปล่ียนพฤติกรรม	การกระทำาในเรือ่งน้ันๆ	
รวมถึงการแสดงข้อคิดเห็น	ขยายผลต่อเนื่องออกไปอีก

	 ในยุคท่ีประชาชนผู้รับข่าวสารติดต่อถึงกัน	 โดยทุกคน
สามารถเป็นผู้สร้างสารและ	ส่งข้อมูลสารเองได้อย่างง่ายดาย	
ก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงลกัษณะของการสือ่สารจากแนวดิง่
มาสู่การส่ือสารแนวราบ	พร้อมมีการกระจายตัวได้ง่าย	 และ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	
	 กลยุทธ์การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพย่ิงในยุคน้ี	 	 ไม่ว่า	
กลุม่เปา้หมายหลกัจะเปน็ใคร	อกีหนึง่แนวทางทีน่ำามาใช	้ก็คอื
การทำาใหเ้รือ่งราว	ไดร้บัการกลา่วขวัญถึง	การพูดปากตอ่ปาก
มกีารชืน่ชอบและสง่ตอ่	โดยเฉพาะในเครอืข่าย	Social	Media	
จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้	 เรื่องราวน้ันขยายผลผ่านช่องทาง
เพ่ิมขึ้นในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย	 ประชาชน	 และ
ส่ือดังกล่าว	 ได้ทำาให้เกิดการเข้าถึงข้อมูล	ของแบรนด์ได้โดย
สะดวก	รวดเร็ว
	 ขณะเดียวกันการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม	ปฏิสัมพันธ์
ย่อมทำาให้เรื่องราวของเราเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคม	 การใช้
บุคคลที่รับรู้เรื่องราวเป็นผู้กระจายข่าว	ย่อมมีความน่าเชื่อถือ	

การตั้งคำ ถาม 
สำ หรับดำ เนินการประชาสัมพันธ์แบบ PR  Plus+  

PR  Plus+ กับการสรา้งความนา่สนใจ
ของประเด็นในการประชาสัมพันธ์

PR+ กบัการสรา้งอทิธพิลทางความคดิ 
และสร้างการมีส่วนร่วม

										การหาจุดร่วมระหว่างสิ่งที่แบรนด์	ต้องการนำาเสนอกับ
กลุ่มเป้าหมายก่อนนำาเสนอข่าวสารใดออกไป	ด้วยการศึกษา
สถานการณ์	พฤติกรรม	การหาเหตุผลปัจจัย	ว่าเพราะเหตุใด
กลุม่เปา้หมายจงึใหค้วามสนใจ	แลว้ใชโ้อกาสดงักลา่วสือ่สาร
คณุคา่ของประเดน็เหลา่น้ัน	ทีแ่บรนดต์อ้งการสือ่ออกมาตอ่ไป

Why PR การตัง้คำ ถามทกุครัง้วา่จะ PR หรอืประชาสมัพนัธ์
ไปทำ ไม เพื่ออะไร เป็นการตั้งหลักในการส่ือสารที่สำ คัญมาก  
เพราะนอกจะเป็นการทบทวนแล้ว ยังเป็นการสร้างความชัดเจน
ในการทำ งานต่อไป

What PR การตั้งคำ ถามว่าเรา จะต้อง PR อะไร เป็นการ
ระบุเรื่องราว เนื้อหา ที่จะต้องทำ ความเข้าใจ ในรายละเอียดที่
จะดำ เนินการ

When PR การกำ หนดช่วงเวลาที่ชัดเจน เป็นการเตรียม
การให้มีความพร้อมทันกับสถานการณ์ หรือข้อกำ หนดต่างๆ 
ให้ทันท่วงที

Who PR การสร้างข้อตกลงที่ชัดเจน ว่าใครบ้างจะมีบทบาท
ในการประชาสมัพนัธน้ั์น ในฐานะอะไรบา้ง ในนามบคุคล องคก์ร 
ผลิตภัณฑ์ หรือแบรนด์ในรูปแบบไหนบ้าง ตลอดจนใครจะเป็น
ผู้ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์

How PR การวางแผนการประชาสัมพันธ์ ให้เป็นรูปธรรมที่
ชัดเจนทั้งกระบวนการว่าจะต้องดำ เนินการอย่างไร ช่องทาง 
กิจกรรม กลยุทธ์ งบประมาณ การติดตามผล แนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
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											ด้วยเหตุของการประชาสัมพันธ์	หรือการสื่อสารที่ปรับเปลี่ยน	คุณสมบัติ
ของการเป็นนักประชาสัมพันธ์	สำาหรับคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่ควรมีคือ

	 แนวคิดของ	PR  Plus+	เป็นรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ท่ีเน้น	และหวังผล
ให้เกิดขึ้นกับรูปแบบของการสื่อสารองค์กรในปัจจุบัน	 ท่ีให้ความสำาคัญกับการ
ตอบโจทย์	และเข้าถึงเป้าหมายให้เกิดความสำาเร็จในอันดับต้นๆ	อาจกล่าวได้ว่า
เป็นผลมาจากอิทธิผลของส่ือสังคมออนไลน์	และการใช้ชีวิตท่ีรวดเร็วและเร่งรีบ	ท้ังของ
บุคคล	และองค์กรรวมถึงความเชื่อมโยงทางการตลาดที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

PR Plus+  เมื่อ PR ต้องเป็นมากกว่า PR

Brand Image and Communication Strategies 
มีความรู้เร่ืองแบรนด์ ภาพลักษณ์ สามารถในการส่ือสาร
เชิงกลยุทธ์ การกำ หนดกลยุทธ์ การวางแผน การใช้เคร่ืองมือ
การส่ือสารท่ีรอบด้าน

Communication Skill มีทักษะในการส่ือสาร ไม่ว่า
จะเป็นการพูดหรือการเขียน การส่ือความในรูปแบบต่างๆ 

Presentation Skill มีทักษะทางด้านการนำาเสนอ 
ทั้งการเป็นผู้นำ เสนอ และผลิตสื่อในการนำ เสนอ

Issue Management มีความเข้าใจในการบริหารจัดการ
ประเด็น รูปแบบการนำ เสนอ ประเด็น เน้ือหา ท่ีแหวกแตกต่าง
กันออกไป เพ่ือเรียกความน่าสนใจ ดังน้ัน ข่าวประชาสัมพันธ์
ท่ีมีเน้ือหา และรูปแบบท่ีมีประเด็นเฉียบคม และเฉพาะเจาะจง
เป็นพิเศษ ย่อมได้รับความสนใจ น่ันคือ เป็นข่าวเจาะไม่ใช่
ข่าวแจกเหมือนอดีต Network and Relationship มเีครอืขา่ย และมมีนษุย์

สัมพันธ์ และมีความเข้าใจในการจัดการพฤติกรรมมนุษย ์
นักประชาสัมพันธ์เป็นงานท่ีต้องพบปะผู้คน อีกท้ังต้องทำ งาน
ร่วมกับคนจำ นวนมาก การมีสัมพันธภาพด้วยความเข้าใจ
จึงเป็นส่ิงสำ คัญและเป็นข้อได้เปรียบ 

Learning and  Creative มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
และสนใจเรียนรู้อยู่เสมอ งานด้านประชาสัมพันธ์มีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของเคร่ืองมือ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ นักประชาสัมพันธ์ต้องติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้ และใช้ความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา

Crisis Management มีความสามารถในการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินได้ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาวะวิกฤติท่ีมี
โอกาสเกิดข้ึน ต้องเรียนรู้ ฝึกฝน จัดทำ แผน หรือหาแนวทาง
การรับมือกับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนโดยไม่คาดฝันได้


