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วัตถุประสงค์การเรยีนรู ้ 
1. เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  
2. เพ่ือให้เกิดความรู้เข้าใจในเทคนิคการประชาสัมพันธ์ 
3. เพ่ือให้เกิดแนวคิดในอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ขั้นสูงต่อไป  

 

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 

การใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เป็นวิธีการดําเนินการที่จะสร้างความร่วมมือในการทํากิจกรรมอย่าง

ใดอย่างหน่ึง เพ่ือนําไปสู่การยอมรับวิธีปฏิบัติให้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง โดยวิธีการ

ดังกล่าวต้องอาศัยการใช้สื่อต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนว่า ต้องการให้กลุ่มเป้าหมาย

ยอมรับอะไร อย่างไร และจะต้องมีแผนการสื่อสารที่เป็นข้ันตอน และมีกลวิธีที่เหมาะสมจึงจะเกิดประสิทธิผล 

โดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญ คือ การเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลในสังคม การเลือกใช้กิจกรรมและสื่อ

ต่างๆ ทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ปลุกจิตสํานึก โน้มน้าวให้เห็นด้วย คล้อยตาม  

เกิดความร่วมมือร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความท้าทายของงานน้ีอยู่ที่การคิดค้นกลวิธี  โดยจะสร้างสาร

อย่างไรให้ดึงดูดและกระทบใจ จะใช้กิจกรรมอะไรท่ีแปลกใหม่แต่อยู่ในวิสัยที่กลุ่มเป้าหมายสามารถรับได้ จะ

ใช้สื่ออะไรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และจะวางแผนการสื่อสารอย่างไร 

สื่อประชาสัมพันธ์ หมายถึง ช่องทางการสื่อสารที่จะนําข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และเป็นเคร่ืองมือ

ที่ใช้ในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะนําไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ส่วน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์น้ัน นักประชาสัมพันธ์สามารถนํากิจกรรมเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงได้ เพ่ือให้

เกิด Talk of the town สิ่งสําคัญคือ นักประชาสัมพันธ์จะต้องสร้างกระแสให้เกิดข้ึนให้ได้เพื่อส่งผลให้ได้รับ

การเผยแพร่ 
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 การดําเนินการวางแผนในการใช้สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นขั้นตอนที่สามของกระบวนการ

ประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ต้องจัดทําแผนงานประชาสัมพันธ์ด้วยการต้ังวัตถุประสงค์ให้แน่ชัดว่า

ต้องการสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายใด ข้อความที่ต้องการสื่อออกไปคืออะไร กลยุทธ์/ยุทธวิธีในการใช้สื่อเป็น

อย่างไร มีข้อจํากัดด้านงบประมาณหรือไม่ ทั้งน้ี การเลือกสื่อต้องพิจารณาเลือกสื่อที่เหมาะสมและสามารถ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด อีกทั้งควรเป็นสื่อที่ควบคุมได้ เพ่ือให้ได้ข้อความที่เราต้องการสื่อออกไปมี

ความถูกต้องและครบถ้วน  

สื่อประชาสัมพันธ์ 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1.  สื่อที่ควบคุมได้ เช่น ใบปลิว (Leaflet) ใช้เพ่ือแจ้งเร่ืองราวให้ทราบ และชักชวนในเร่ืองใดเรื่อง

หน่ึง เพ่ือแนะนําองค์กร และที่สําคัญจะต้องมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ขององค์กร เพ่ือให้ผู้อ่านที่สนใจ

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือข้อสงสัยต่างๆ ได้ เอกสารเผยแพร่รายละเอียดสินค้า (Brochure) 

เป็นเอกสารท่ีมีความยาวพอสมควร ใส่รายละเอียดเป็นข้อความและภาพ เพ่ืออธิบายคุณภาพของสินค้า 

โปสเตอร์ (Poster) ใช้เพ่ือติดบอร์ดหรือฝาผนัง ใช้เพ่ือชักชวน หรือรณรงค์ในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง ใช้ภาษาสั้นๆ 

ง่ายๆ ได้ใจความ รายงานประจําปี (Annual Report) ใช้นําเสนอให้กับผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน คู่ค้า ลูกค้า 

แวดวงนักวิชาการ และสื่อมวลชนให้ได้รับรู้ผลการประกอบการของบริษัท หนังสืออธิบายรายละเอียดของ

บริษัท (Company Profile) ใช้เผยแพร่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และรายละเอียดต่างๆ ที่แสดงสถานภาพ

ของบริษัทในปัจจุบัน เป็นต้น 

2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ สื่อมวลชนประเภทต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

ภาพยนตร์ เป็นต้น 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมพิเศษ (Special Event) ควรยึดหลัก แปลก ใหม่ ใหญ่ ดัง 

และพึงปฏิบัติดังนี้ 
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1. ลักษณะของงานควรมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 
2. ควรมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่อกลุ่มเป้าหมาย และสื่อมวลชน  
3. มีข้อเสนอพิเศษเพ่ือช่วยในการส่งเสริมการขาย 
4. ซื้อสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร 
5. มีการประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนจัดงานและเมื่องานเสร็จสิ้นลง 

ประเภทของกิจกรรมพิเศษ 

 ลักษณะของการจัดกิจกรรมพิเศษมีมากมายหลายรูปแบบ เช่น 

1. การจัดประกวด (Contest)  

2. การจัดการแข่งขัน (Competition) 

3. การจัดรายการบันเทิง (Entertainment)  

4. การจัดงานเปิดตัวสินค้า (Grand Opening) 

5. การจัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition)  

6. การจัดสัมมนา (Seminar) 

7. การบริการสังคม หรือการจัดกิจกรรมสาธารณะ (Public Service)  

8. การจัดงานฉลอง (Celebration)  

9. การจัดงานวันครอบครัวพนักงาน (Family Day)  

10. การจัดวันให้รางวัลแก่พนักงาน (Awards Day)  

11. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion Activities) 

12. การออกพบปะกลุ่มเป้าหมาย (Road Show) 

13. การจัดให้เย่ียมชมบริษัท (Company Visit)  

สื่อมวลชนสัมพันธ์  

สื่อมวลชนสัมพันธ์ คือ ความสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์ที่มีต่อสื่อมวลชน จากภารกิจหลักของการ

ทํางานในแวดวงวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ที่นักประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ส่งสารต้องป้อนข้อมูลข่าวสารให้แก่สื่อ 

เพ่ือให้สื่อดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส่งต่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย  
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สําหรับการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อน้ัน มีวิธีการปฏิบัติเริ่มต้ังแต่การศึกษาและรวบรวมฐานข้อมูลของ

สื่อทุกประเภท  ศึกษาลักษณะการให้ข่าวแก่สื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นการทําข่าวแจก การทําภาพข่าว การทํา

บทความ สารคดี นักข่าวส่วนใหญ่จะชอบข่าวเจาะมากกว่าข่าวแจก จึงจําเป็นต้องทําเป็นข่าวรายละเอียดไป

ด้วยเพื่อขยายผล บางครั้งต้องทําสารคดีเชิงข่าวรายละเอียดที่จะทําให้ขยายผลมากขึ้นไประดับหน่ึง เพ่ือให้

ความรู้ ความเพลิดเพลิน และโน้มน้าวจูงใจ ซึ่งสื่อมวลชนสามารถนํากลับมาใช้ได้อีกในโอกาสอ่ืนๆ  

 การทําแฟ้มคู่มือ เป็นรายละเอียดที่ให้ข่าวแก่สื่อได้ดีกว่าข่าวแจก ภาพข่าว เพราะในแฟ้มจะมีข้อมูลที่

เป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ขององค์กร รายช่ือผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อถึง

คราวจําเป็นต้องใช้รวมอยู่ในแฟ้มด้วย 

 การให้สัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ต้องจัดให้มีการสัมภาษณ์หรือจัดแถลงข่าวเ พ่ือช้ีแจง

ประชาสัมพันธ์ ต้องตระเตรียมการเชิญ ผู้ให้การต้อนรับ สถานที่ เครื่องมือที่พร้อมอํานวยความสะดวกแก่สื่อ

ในการส่งข้อมูลกับโรงพิมพ์ แม้แต่ หุ่นจําลองหรือการแสดงประกอบที่สื่อมวลชนสามารถนําไปเสนอได้ 

 การนําชมกิจการเพ่ือให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสได้สัมผัสของจริง ต้องมีการนําพาสื่อมวลชนไปชม ศึกษา 

กิจการที่ต้องการเป็นข่าว ในการรับรองต้องมีข้อมูลประกอบ เวลานัดหมาย โปรแกรมรายละเอียด เอกสาร

ประกอบ การต้อนรับ ของที่ระลึก ตลอดจนการส่งเอกสารเพ่ิมเติมหลังจากการดูงานเสร็จสิ้นแล้ว  การจัดทํา 

Press Preview ก็เป็นสิ่งจําเป็น สื่อมวลชนมักได้รับเชิญให้ไปชมกิจกรรมการแสดงล่วงหน้าก่อนผู้อ่ืนเพ่ือจะได้

นําข่าวมาเผยแพร่ บางคร้ังก็นิยมจัดไปพร้อมกับการแถลงข่าว 

 ทั้งน้ี การประเมินผลงานของนักประชาสัมพันธ์สามารถวัดได้จากผลของสื่อที่เผยแพร่เริ่มจากการ

วัดผลงานจากการตัดข่าว การเผยแพร่ข่าวในทุกสื่อที่ส่งข่าวออกไป ต้องเฝ้าระวังข้อตําหนิข้อชมเชยของสื่อ 

หากส่ือออกข่าวคลาดเคลื่อนจะได้ช้ีแจงทําความเข้าใจ การรวบรวมข่าวผลงานการประชาสัมพันธ์ให้แบ่งเป็น

หมวดหมู่ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในคราวหน้า  

ชุมชนสัมพันธ์ 

การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มชุมชนในละแวกใกล้เคียง จําเป็นต้องดําเนินการเพ่ือสร้างความเข้าใจ

และความสัมพันธ์อันดีด้วยการเชิญผู้นําชุมชนมาสังสรรค์ / เย่ียมชมกิจการ / จัดทุนการศึกษาแก่ชุมชน / 

บริจาคอุปกรณ์การศึกษา / ดูแลด้านสุขอนามัย / ด้านกีฬา / ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 



 

-5- 

 งานชุมชนสัมพันธ์เป็นเร่ืองของการลงพ้ืนที่ เพ่ือให้องค์กรของเราเป็นที่รักใคร่ถูกอกถูกใจของชุมชนท่ี

เราไปร่วมเป็นสมาชิกด้วย และรู้สึกภูมิใจที่มีเรา สบายใจที่มีเรา ตัวอย่างเช่น การทําชุมชนสัมพันธ์ของบริษัท

ปูนซีเมนต์ไทยที่สามารถสร้างความรักใคร่กับชุมชนได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อแรกต้ังโรงงาน ก็ได้ว่าจ้างชาวบ้าน

แถบน้ันให้มาทํางาน เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนในชุมชนโดยรวม การตรวจสุขภาพให้แก่พนักงาน

ทุกคน ถนนใหญ่หน้าโรงงานก็จัดทําศาลาที่พักผู้โดยสารเป็นระยะๆ มีสนามกีฬา สนามเด็กเล่น และยังจัดให้มี

กีฬาระหว่างพนักงานกับชาวบ้านทุกปีอีกด้วย นอกจากน้ียังมีศูนย์ฝึกอาชีพต่างๆ สิ่งเหล่าน้ีล้วนทําให้บริษัท 

ปูนซีเมนต์ไทย มีภาพลักษณ์ ช่ือเสียงย่ังยืนด้านการทําชุมชนสัมพันธ์ต้ังแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน 

บทสรุป  

การใช้สื่อและกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์ อาจมีการการยํ้าหรือซ้ําบ่อย ๆ (Repeating)  จะช่วย
ให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มข้ึน คงทนถาวรมากข้ึน แต่การใช้วิธีการน้ีควรระวังว่า ถ้ายํ้าบ่อย ๆ และกระทํา
ต่อเน่ืองกันนานอาจถึงจุดอ่ิมตัวขึ้นได้ ถ้าเมื่อใดถึงจุดอ่ิมตัวผลจะลดลงทันที เพราะผู้รับจะเริ่มเบ่ือหน่ายหรือ
ชินชาเพราะฉะน้ันถ้าจะทําอยู่เรื่อย ๆ ควรให้มีทั้งความต่อเน่ืองและความหลากหลาย นอกจากน้ี ควรให้
โอกาสผู้รับมีส่วนร่วม (Participation) เช่น ในรายการโทรทัศน์ที่ให้ผู้ชมเข้าร่วมรายการด้วย จะมีอิทธิพล
ดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าที่ผู้จัดรายการจะให้อะไรอย่างเดียว การให้ผู้รับมีส่วนร่วมน้ันสามารถทําได้ทั้งรายการ
บันเทิง และรายการท่ีให้ความรู้  

 
บรรณานุกรม/อ้างอิง  

เสรี วงษ์มณฑา. สื่อประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ : บริษัท ธนธัชการพิมพ์ จํากัด, 2546. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  “เอกสารฉบับน้ีใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่าน้ัน” 
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