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การ
ประชาสัมพันธ์มีความส�าคัญต่อการท�าการตลาด เพราะ

การประชาสัมพันธ์ ท�าให้เกิดความเข้าใจ ท�าให้เกิดการ

สร้างการยอมรับ ท�าให้เกิดความน่าเชื่อถือ ท�าให้เกิดการชื่มชม ยินดี 

ท�าให้เกิดความร่วมมือ สร้างภาพลักษณ์ และชื่อเสียง แก่บริษัท แก่

องค์กร แก่สินค้า

ในความคิดเห็นส่วนตัวของกระผม ถ้าหากบริษัท ห้างร้าน 

องค์กรใด มีเงินทุนที่จ�ากัด ถ้าให้เลือกระหว่าง การท�าโฆษณา และ

การประชาสัมพันธ์ กระผมจะเลือกท�าการประชาสัมพันธ์ก่อน เพราะ

การประชาสมัพนัธ์ จะเสยีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า และถ้าหากจะเทยีบผล

ตอบแทนแล้ว ประชาสัมพันธ์จะได้รับผลตอบแทนที่มีความคุ้มค่า

มากกว่าการโฆษณา 

นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ เป็นคนหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับ

ตนเอง ก็โดยการเป็นนักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด ให้กับบริษัท 

โตโยต้า มอเตอร์ส ประเทศไทย จ�ากดั เขาด�ารงต�าแหน่งเป็นผูอ้�านวย

การฝ่ายประชาสัมพันธ์ จนได้รับฉายาว่าเป็นนักสร้างภาพชั้นเซียน

ของบริษัทโตโยต้า จนกระทั่งผู้บริหารของโตโยต้าที่ญี่ปุ ่น ให้เขา

กระโดดจากต�าแหน่งผูอ้�านวยการฝ่ายไปเป็นกรรมการบรหิารโดยไม่

ต้องเป็น กรรมการสมทบก่อน โดยการเป็นคนเก่งงานด้านการ

ประชาสัมพันธ์ และงานด้านการตลาด ต่อมา เขาได้ เป็น สส.พรรค

เพื่อไทย หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท อสมท. จ�ากัด 

นอกจากนี้ เขายังเป็นเจ้าของฉายา Image maker ซึ่งเขาก็

น�าหลักการประชาสัมพันธ์ และหลักการตลาด มาใช้กับบุคคลโดย

การท�าธรุกจิป้ันดาราขึน้มา เพราะเขาคดิว่า ขนาดรถหรอืสนิค้าต่างๆ 

สบู่ ยาสีฟัน รองเท้า เสื้อผ้า กางเกง ยังปั้นได้ ท�าไม ดารา จะปั้นไม่

ได้ ซึ่งเขาก็ประสบความส�าเร็จอย่างสูงในการปั้นดารา ดาราที่มีช่ือ

เสียงหลายคนที่เขาปั้น เช่น วิลล่ี แมคอินทอช, จอห์นนี่ แอนโฟเน่, 

ดอม เหตระกูล, ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง เป็นต้น

ท�าไมต้องมีการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด ก็สืบเนื่องมา

จากสาเหตุ ดังนี้

1.  ค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อโฆษณามีราคาสูงขึ้น ในทางกลับ

การประชาสัมพันธเ์พื่อการตลาด
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กัน การประชาสัมพันธ์กลับเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสื่อน้อยกว่า และ

ส่วนใหญ่จะเป็นการขอความอนุเคราะห์ ขอความร่วมมือจาก

สื่อมวลชนมากกว่า

2.  สื่อต่างๆ ในยุคปัจจุบัน มีหลายชนิด หลายประเภทมาก

ขึ้นกว่าในอดีต จึงท�าให้การใช้ส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ์ จ�าเป็นจะ

ต้องมีการวางแผนใช้ส่ือท่ีแยกย่อยมากขึ้น และควรใช้ส่ือให้ครบทุก

ประเภทเพือ่ให้กลุม่ลกูค้า และประชาชนได้เหน็ ข่าวสารทีเ่ราต้องการ

สื่อได้มากที่สุด สรุปคือต้องใช้เครื่องมือสื่อสารแบบผสมผสานกัน

3.  ทัศนคติ ความต้องการ รสนิยม ความชอบ กระแส ของ

กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่อยู่นิ่ง และมีการ

เปลี่ยนแปลงไวขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา

การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดที่ดี เราอาจจะมีการแบ่ง

กลยุทธ์ หรือวางแผนการประชาสัมพันธ์ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. แบบรุก เป็นการประชาสัมพันธ์แบบสร้างสรรค์ คือ มุ่ง

สร้างสรรค์หาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ให้กบับรษิทั ห้างร้าน สนิค้า

ของตนเองมากกว่า ที่จะรอคอยให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วถึงจะมาแก้ไข 

ในภาวะปกติหรือภาวะท่ีมีการแข ่งขันอย ่างในป ัจจุบัน การ

ประชาสัมพนัธ์แบบรุก จงึมคีวามจ�าเป็น และมคีวามส�าคญัเป็นอนัมาก 

2. แบบรับ เป็นการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งแก้ปัญหาต่างๆ ที่ 

เกิดขึ้นกับองค์กร บริษัท ห้างร้าน สินค้าของตนเอง ซึ่งปัญหาต่างๆ 

เหล่านั้น มักที่จะท�าลายชื่อเสียง ภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าหรือ 

บรษิทั แนวทางในการประชาสมัพนัธ์แบบตัง้รบั กค็อืการเสนอข้อมลู

ข่าวสารที่มีความถูกต้อง ชัดเจน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหา และมีการตั้ง

ทีมงานคอยควบคุมข่าวลือ ข่าวสารที่เป็นเท็จ มีการตั้งทีมงานการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะจัดการกับภาวะวิกฤตหรือวิกฤตต่างๆ ที่จะ

เกิดขึ้น เป็นต้น

ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ จึงมีความส�าคัญ และมีความ

จ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับการท�าการตลาดให้กับสินค้า บริการ ในยุค

ปัจจบุนั ซึง่หลกัในการท�าการประชาสมัพนัธ์อย่างมปีระสทิธภิาพ เรา

อาจจะต้องค�านึงถึงปัจจัยดังนี้

1. ต้องใช้มอือาชพีในการวางแผนการท�าประชาสมัพนัธ์ การ

ประชาสัมพันธ์ที่ดีจะต้องมีนักวางแผนมืออาชีพช่วยในการวางแผน 

วางกลุ่มเป้าหมาย วางแนวทางในการท�างาน วางเนื้อหา วางคน 

ในการน�าเสนอ วางจังหวะในการรุก และรับ เป็นอย่างดี

2. ต้องเชื่อในพลังแห่งการสื่อสาร มีนักวิชาการเคยกล่าวไว้

ว่า “ใครมีสื่อในมือคนนั้นมีอ�านาจ” หรือ “สื่อเป็นที่มาของอ�านาจ” 

เพราะหากใคร พดูเก่ง พดูได้ถูกจงัหวะ เวลา และรูว่้าควรพดูผ่านช่อง

ทางไหน เขาย่อมก�าชัยชนะ รวมไปถึงงานด้านการตลาดด้วย

3. ต้องก�าหนดกลุม่เป้าหมายให้มคีวามชดัเจน ไม่คลมุเครอื 

เช่น ต้องรู้ว่า ลูกค้ากลุ่มใด วัยใด อายุเท่าไร คือลูกค้าของเรา สินค้า

ใดมีความเหมาะสมกับ คนเพศใด วัยใด อายุเท่าไร เป็นต้น

4. ต้องมงีบประมาณในการประชาสมัพนัธ์ เงนิคอืปัจจยัหนึง่

ทีจ่ะส่งผลให้การประชาสมัพนัธ์ประสบความส�าเรจ็หรอืล้มเหลวหรอื

มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน บริษัท ห้างร้าน จึงต้องจัดสรรเงินใน

การท�าการประชาสัมพันธ์ของสินค้าของตนเอง

5. ต้องมีเครือข่ายสนับสนุน การท�างานประชาสัมพันธ์ให้

ประสบความส�าเร็จ การหาเครือข่ายต่างๆ ช่วยเหลือ มีความจ�าเป็น

อย่างมาก เชน่ มสีือ่มวลชนช่วย, มดีาราหรอืมบีคุคลทีม่ชีือ่เสยีงชว่ย, 

มีนักวิชาการ รวมไปถึงมีมวลชนให้การช่วยเหลือ เป็นต้น

6. ต้องสร้างความถีใ่นลกูค้าได้เหน็ สนิค้า หรอืเจ้าของสนิค้า 

ต้องขยนัออกสือ่ เพราะเป็นสิง่ทีต้่องท�า และสมควรท�า การเสนอหน้า

ต่อสื่อจะท�าให้ลูกค้าเกิดความคุ้นเคย และรู้จักสินค้าของเรามากขึ้น 

7. ต้องมกีารจดักิจกรรมพเิศษหรอืมกีารจดัเหตุการณ์พเิศษ

บ้าง เช่น การจัดงานแสดงต่างๆ งานแสดงการค้า การแสดงโชว์ การ

แสดงศิลปะ การแสดงโชว์รถ เป็นต้น

8. ต้องมีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อต่างๆ เช่น 

หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ นิตยสาร เอกสารแจกลูกค้า วิทยุ สื่อสมัยใหม่

โดยผ่านช่องทางทางอินเทอร์เน็ต

9. ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมบ้าง โดยผ่านกิจกรรม

ต่างๆ เช่น กิจกรรมปลูกป่า, กิจกรรมบริจาคหนังสือ, กิจกรรมพัฒนา

ชนบท, กิจกรรมสร้างบ้านให้คนยากจน, กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ 

เป็นต้น

ฉะนั้น การประชาสัมพันธ์จึงมีความส�าคัญต่อการท�างาน 

ด้านการตลาดเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าท�าการประชาสัมพันธ์อย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก็จะท�าให้ บริษัท ห้างร้าน สินค้าของ

ตนเอง ได้รับการยอมรับ ได้รับการสนับสนุน ได้รับผลประโยชน์ จาก

กลุ่มลูกค้า และประชาชน ตรงกันข้าม ถ้าหาก บริษัทใด ห้างร้านใด 

สนิค้าใด ไม่มกีารท�าการตลาดผ่านช่องทางการประชาสมัพนัธ์ บรษิทั

นั้น ห้างร้านนั้น สินค้านั้น ก็จะขาดซึ่งการยอมรับ การสนับสนุน จาก

กลุ่มของลูกค้า และประชาชน TPA
news


