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PR Plus+ เมื่อ PR ต้องเป็นมากกว่า PR
จะว่าไปแล้ว ความก้าวหน้า
ของดิ จ ิ ท ั ล และเทคโนโลยี
ที ่เกี ่ยวข้องได้ส่งผลมากมาย
ในการเปลี ่ยนแปลงต่อวิธีคิด
การใช้ชีวิตพฤติกรรม และการ
แสดงออกของคนที่ต่างไปจาก
อดีตสิ้นเชิง
ขณะเดียวกัน ยังส่งผลต่อรูปแบบการสือ่ สาร
และวิธีการดำ�เนินงานประชาสัมพันธ์ด้วย ที่จะ
ต้องปรับตัวให้สอดรับกับกระแสการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว เพื่อนำ�ไปสู่การยอมรับวิธีปฏิบัติให้แพร่
กระจายออกไปอย่างกว้างขวางและต่อเนือ่ ง โดย
อาศัยการใช้สอ่ื หรือวิธกี ารต่างๆ อย่างหลากหลาย
ตามวัตถุประสงค์ก�ำ หนดไว้ ว่า ต้องให้กลุม่ เป้าหมายรู้
เข้าใจ เกิดการยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และจะต้องมี
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ที่กำ�หนดแนวทาง
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจตามที่
ต้องการ  เห็นด้วย คล้อยตาม กระตุน้   สร้างความ
ร่วมมืออย่างใดอย่างหนึง่ เปลีย่ นทัศนคติ ตลอดจน
พฤติกรรมของกลุม่ เป้าหมายให้ได้ ด้วยการใช้สอื่
กิจกรรม เนือ้ หา ตลอดจนวิธกี ารทีแ่ ปลกใหม่ ให้เข้าถึง
กลุม่ เป้าหมาย ในการสื่อสารนั้น และแน่นอนว่า
ต้องตอบโจทย์ความต้องการทางการตลาด แบรนด์
ภาพลักษณ์ และสนองต่อการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร ในที่สุด
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แนวคิดเกี่ยวกับ PR Plus+
การประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด PR  Plus+   นี้ คือแนวทางทีผ่ เู้ ขียน ได้สร้างขึน้
ให้สอดคล้องกับยุคสมัย ที่จะทำ�ให้การสื่อสารผ่านช่องทาง เครื่องมือ รูปแบบ วิธีการ
หรือกิจกรรม  ที่จะนำ�เนื้อหา ข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย  ไม่ว่าจะเป็นการเจาะลึก หรือ
การกระจายข้อมูลข่าวสารทีก่ อ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจทีจ่ ะนำ�ไปสูค่ วามรู้ ความเข้าใจ
ภาพลักษณ์ทด่ี ี ความสามารถในการสร้างกระแสเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ภายใต้กรอบแนวคิด
ทีว่ างไว้
Target Group กลุ่มเป้าหมาย
Measurement การติดตาม วัดผล
Channel ช่องทางการสื่อสาร สื่อ กิจกรรมที่ใช้
Eliminating restrictions การแก้ไขข้อจำ�กัด
Content เนื้อหาใจความสำ�คัญ
Strategies กลยุทธ์ วิธีการ
Objective วัตถุประสงค์
Budget งบประมาณ
Issue ประเด็น

การตั้งคำ�ถาม
สำ�หรับดำ�เนินการประชาสัมพันธ์แบบ PR Plus+
ในยุคดิจิทัล การดำ�เนินงานประชาสัมพันธ์ภายใต้สิ่งแวดล้อม
และเงือ่ นไข ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปได้ตลอดเวลา ทีจ่ ะช่วยให้การประชาสัมพันธ์
ประสบผลสำ�เร็จ และตรงเป้าหมายมากขึน้ อยูภ่ ายใต้ 5 แนวคิด ดังต่อไปนี้
Why PR การตัง้ คำ�ถามทุกครัง้ ว่าจะ PR หรือประชาสัมพันธ์
ไปทำ�ไม เพื่ออะไร เป็นการตั้งหลักในการสื่อสารที่สำ�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

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com ”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ
ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ในด้านการบริหาร
ยุทธศาสตร์ สือ่ สารการตลาด
แบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กรจนถึงระดับชาติ
ผูบ้ รรยายในระดับปริญญาโท-เอก
ให้กบั มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงาน
กับตำ�แหน่งที่หลากหลาย
ทั้งด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ ไทย

Who PR การสร้างข้อตกลงที่ชัดเจน ว่าใครบ้างจะมีบทบาท
ในการประชาสัมพันธ์นนั้ ในฐานะอะไรบ้าง ในนามบุคคล องค์กร
ผลิตภัณฑ์ หรือแบรนด์ในรูปแบบไหนบ้าง ตลอดจนใครจะเป็น
ผู้ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์

          การหาจุดร่วมระหว่างสิ่งที่แบรนด์ ต้องการนำ�เสนอกับ
กลุ่มเป้าหมายก่อนนำ�เสนอข่าวสารใดออกไป ด้วยการศึกษา
สถานการณ์ พฤติกรรม การหาเหตุผลปัจจัย ว่าเพราะเหตุใด
กลุม่ เป้าหมายจึงให้ความสนใจ แล้วใช้โอกาสดังกล่าวสือ่ สาร
คุณค่าของประเด็นเหล่านัน้ ทีแ่ บรนด์ตอ้ งการสือ่ ออกมาต่อไป

How PR การวางแผนการประชาสัมพันธ์ ให้เป็นรูปธรรมที่
ชัดเจนทั้งกระบวนการว่าจะต้องดำ�เนินการอย่างไร ช่องทาง
กิจกรรม กลยุทธ์ งบประมาณ การติดตามผล แนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

PR+ กับการสร้างอิทธิพลทางความคิด
และสร้างการมีส่วนร่วม

PR Plus+ กับการสร้างความน่าสนใจ
ของประเด็นในการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์มาทุกยุคทุกสมัย ต่างให้ความสำ�คัญกับประเด็น
เนือ้ หา ทีถ่ อื เป็นหัวใจสำ�คัญของการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ยุคดิจทิ ลั ทีม่ งุ่ เน้นประเด็นทีท่ นั สมัย รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ หากเนือ้ หาทีน่ �ำ
เสนอไม่สามารถสร้างความน่าสนใจ น่าติดตาม สามารถตอบสนอง
ความต้องการผูร้ บั ก็อาจทำ�ให้ผรู้ บั สามารถเปลีย่ นไปหาข้อมูลจากแหล่งอืน่ ได้  
ซึ่งสามารถทำ�ได้อย่างสะดวกง่ายดาย
          ประเด็นเนือ้ หาในการประชาสัมพันธ์ทด่ี จี งึ ควรเป็นสิง่ ทีก่ ลุม่ เป้าหมาย
สนใจหรืออยากจะรู้ เป็นการนำ�เสนอถึงเหตุผลและความจำ�เป็นเพือ่ ตอบโจทย์
ความอยากรู้ ความต้องการแก้ไขปัญหา ความต้องการในความสุข ความ
สะดวกสบายของชีวติ เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวม และผูร้ บั สารทีอ่ าจ
สร้างความรับรู้ เข้าใจ กระตุน้ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม การกระทำ�ในเรือ่ งนัน้ ๆ
รวมถึงการแสดงข้อคิดเห็น ขยายผลต่อเนื่องออกไปอีก

ในยุคที่ประชาชนผู้รับข่าวสารติดต่อถึงกัน โดยทุกคน
สามารถเป็นผู้สร้างสารและ ส่งข้อมูลสารเองได้อย่างง่ายดาย
ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงลักษณะของการสือ่ สารจากแนวดิง่
มาสู่การสื่อสารแนวราบ พร้อมมีการกระจายตัวได้ง่าย และ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
กลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งในยุคนี้   ไม่ว่า
กลุม่ เป้าหมายหลักจะเป็นใคร อีกหนึง่ แนวทางทีน่ �ำ มาใช้ ก็คอื
การทำ�ให้เรือ่ งราว ได้รบั การกล่าวขวัญถึง การพูดปากต่อปาก
มีการชืน่ ชอบและส่งต่อ โดยเฉพาะในเครือข่าย Social Media
จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ เรื่องราวนั้นขยายผลผ่านช่องทาง
เพิ่มขึ้นในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และ
สื่อดังกล่าว ได้ทำ�ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูล ของแบรนด์ได้โดย
สะดวก รวดเร็ว
ขณะเดียวกันการกระตุน้ ให้เกิดการมีสว่ นร่วม ปฏิสมั พันธ์
ย่อมทำ�ให้เรื่องราวของเราเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคม การใช้
บุคคลที่รับรู้เรื่องราวเป็นผู้กระจายข่าว ย่อมมีความน่าเชื่อถือ
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PR Plus+ เมื่อ PR ต้องเป็นมากกว่า PR
           ด้วยเหตุของการประชาสัมพันธ์ หรือการสื่อสารที่ปรับเปลี่ยน คุณสมบัติ
ของการเป็นนักประชาสัมพันธ์ สำ�หรับคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่ควรมีคือ
Brand Image and Communication Strategies
มีความรู้เรื่องแบรนด์ ภาพลักษณ์ สามารถในการสื่อสาร
เชิงกลยุทธ์ การกำ�หนดกลยุทธ์ การวางแผน การใช้เครือ่ งมือ
การสือ่ สารทีร่ อบด้าน
Communication Skill มีทกั ษะในการสือ่ สาร ไม่วา่
จะเป็นการพูดหรือการเขียน การสือ่ ความในรูปแบบต่างๆ
Presentation Skill มีทักษะทางด้านการนำ�เสนอ
ทั้งการเป็นผู้นำ�เสนอ และผลิตสื่อในการนำ�เสนอ

Network and Relationship มีเครือข่าย และมีมนุษย์
สัมพันธ์ และมีความเข้าใจในการจัดการพฤติกรรมมนุษย์
นักประชาสัมพันธ์เป็นงานทีต่ อ้ งพบปะผูค้ น อีกทัง้ ต้องทำ�งาน
ร่วมกับคนจำ�นวนมาก การมีสัมพันธภาพด้วยความเข้าใจ
จึงเป็นสิง่ สำ�คัญและเป็นข้อได้เปรียบ

Crisis Management มีความสามารถในการแก้ไข
สถานการณ์ฉกุ เฉินได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาวะวิกฤติทม่ี ี
โอกาสเกิดขึน้ ต้องเรียนรู้ ฝึกฝน จัดทำ�แผน หรือหาแนวทาง
การรับมือกับเหตุการณ์ทอ่ี าจเกิดขึน้ โดยไม่คาดฝันได้

Issue Management มีความเข้าใจในการบริหารจัดการ
ประเด็น รูปแบบการนำ�เสนอ ประเด็น เนือ้ หา ทีแ่ หวกแตกต่าง
กันออกไป เพือ่ เรียกความน่าสนใจ ดังนัน้ ข่าวประชาสัมพันธ์
ทีม่ เี นือ้ หา และรูปแบบทีม่ ปี ระเด็นเฉียบคม และเฉพาะเจาะจง
เป็นพิเศษ ย่อมได้รบั ความสนใจ นัน่ คือ เป็นข่าวเจาะไม่ใช่
ข่าวแจกเหมือนอดีต

Learning and Creative มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
และสนใจเรี ย นรู้อ ยู่เ สมอ งานด้ า นประชาสั ม พั น ธ์ มีก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือ
เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ นักประชาสัมพันธ์ตอ้ งติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้ และใช้ความคิดสร้างสรรค์อยูต่ ลอดเวลา

แนวคิดของ PR Plus+ เป็นรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ทเ่ี น้น และหวังผล
ให้เกิดขึ้นกับรูปแบบของการสื่อสารองค์กรในปัจจุบัน ที่ให้ความสำ�คัญกับการ
ตอบโจทย์ และเข้าถึงเป้าหมายให้เกิดความสำ�เร็จในอันดับต้นๆ อาจกล่าวได้ว่า
เป็นผลมาจากอิทธิผลของสือ่ สังคมออนไลน์ และการใช้ชวี ติ ทีร่ วดเร็วและเร่งรีบ ทัง้ ของ
บุคคล และองค์กรรวมถึงความเชื่อมโยงทางการตลาดที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
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