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การประชาสัมพันธเชิงการตลาด
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สำนักงานบริหารการศึกษา คณะเวชศาสตรเขตรอน

1. เพื่อเปนการชี้แจง บอกกลาว แนะนำ และใหขอมูล (Information) เกี่ยวกับประเภทและรายละเอียดของสินคา บริการ แนวความคิด และองคกร กับผูบริโภคกลุมเปาหมายและสาธารณชนทั่วไป
2. เพื่อสรางแรงจูงใจ (Motivation) ดวยการกระตุนใหผูบริโภคกลุมเปาหมายเกิดพฤติกรรม การกระทำ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตามที่คาดหวังไว
3. เพื่อสรางการรับรู (Awareness) เกี่ยวกับภาพลักษณที่ดีของผลิตภัณฑ กลุมบุคคลและองคกร

หลักการและเหตุผล

การตลาดและการประชาสั ม พั น ธ ป  จ จุ บ ั น ทั ้ ง ในด า น เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และสั ง คม ช ว งยุ ค เทคโนโลยี ก ารสื ่ อ สารไร พ รหมแดน พฤติ ก รรมผู  บ ริ โ ภคเปลี ่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว
เพื ่ อ เป น การส ง เสริ ม ลู ก ค า กลุ  ม เป า หมายและประชาชนให เ กิ ด ความเข า ใจและเกิ ด ความชื ่ น ชอบ (Good Will) ต อ ผลิ ต ภั ณ ฑ บุคคล/หรือองคกรทางธุรกิจ การประชาสัมพันธเพื่อการตลาด (Marketing Public Relations : MPR) นำเสนอข อ มู ล ข า วสารที ่ น  า เชื ่ อ ถื อ (credible communication of information) ผ า นช อ งทางต า งๆ และวางแผนการตลาด การประเมิ น ผลหรื อ ติ ด ตามผลความสำเร็ จ ของโครงการ
เพื่อชวยสงเสริมกลุมเปาหมาย ปจจุบันนักกลยุทธไอเอ็มซีหันมาใหความสำคัญมากขึ้นกับการประชาสัมพันธเชิงการตลาด ซึ่งเปนการนำความสัมพันธระหวางการตลาดกับการประชาสัมพันธมาผสมผสานกัน
นอกจากการวางแผนการประชาสัมพันธ แนวคิดทางการตลาดเขามามีบทบาทตอการประชาสัมพันธมากขึน้ การประชาสัมพันธเชิงการตลาดจึงเปนสวนหนึง่ ขององคกร การวิจยั ครัง้ นีน้ ำเครือ่ งมือการประชาสัมพันธการตลาดของ
ฟลปิ คอตเลอร (Philip Kotler, 1999) ชุดเครือ่ งมือสำหรับการประชาสัมพันธการตลาดทีเ่ รียกวา “P E N C I L S” และเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด “Below-the-Line” ที่มุงไปยังผูกลุมเปาหมายโดยไมผานสื่อโฆษณา
จากความสำคัญทางการตลาดและการประชาสัมพันธทม่ี กี ารแขงขันสูงในโลกทีม่ เี ทคโนโลยีทไ่ี มมขี ดี จำกัด และในขณะทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของผูบ ริโภคจึงเปนโอกาสขององคกรทีจ่ ะมีการวางแผน
และนำกลยุทธการประชาสัมพันธเชิงการตลาดเสนอมาประยุกตใช เพื่อใหไดลูกคากลุมเปาหมายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรตอไป

กรอบแนวคิด
แนวคิด ทฤษฎี การประชาสัมพันธการตลาด
- เครือ่ งมือการประชาสัมพันธการตลาดของ ฟลปิ คอตเลอร (Philip Kotler, 1999) เรียกวา “P E N C I L S”
P = Publication หมายถึง การประกาศ การเผยแพรขอ มูลขาวสารดวยวิธกี ารตาง ๆ เชน นิตยสาร รายงานประจำป เอกสารแผนพับสำหรับแจกลูกคาฯ
E = Events หมายถึง การจัดเหตุการณหรือกิจกรรมพิเศษ เชน การเปนผูอ ปุ ถัมภรายการกีฬา หรืองานแสดงศิลปะ งานแสดงการคาฯ
N = News หมายถึง การนำเสนอขาวผานสือ่ มวลชน เชน การสงขาวเกีย่ วกับบริษทั ผลิตภัณฑ หรือ พนักงาน
C = Community Involvement Activities หมายถึงการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับชุมชน
I = Identity Media หมายถึง การใชสอ่ื เฉพาะทีส่ ามารถสะทอนถึงความเปนเอกลักษณขององคกร เชน เครือ่ งเขียน นามบัตร หัวจดหมาย การแตงกายฯ
L = Lobbying Activity หมายถึงกิจกรรมทีม่ ลี กั ษณะเปนความพยายามใชการโนมนาวใจเพือ่ จูงใจใหมกี ารออกกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ อือ้ ตอการดำเนินธุรกิจ รวมทัง้ การยับยัง้ กฎหมายและกฎระเบียบทีข่ ดั ตอการดำเนินธุรกิจหรือผลประโยชนของธุรกิจ
S = Social Responsibility หมายถึง กิจกรรมทีแ่ สดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ซึง่ จะชวยสรางชือ่ เสียงใหกบั องคกร
- เครือ่ งมือสงเสริมการตลาด “Below-the-Line” ทีม่ งุ ไปยังผูก ลุม เปาหมายโดยไมผา นสือ่ โฆษณา อาทิ การออกแบบ Packaging ใหเปนเครือ่ งมือชวยในการสือ่ สาร, Sales Promotion, Direct Marketing, Telemarketing, Sponsorship, Event Marketing, Point-of-Purchase Activities, P-o-P Materials, Advertising Gifts

การประชาสัมพันธการตลาด
- ปรับกลยุทธทง้ั การตลาดและการประชาสัมพันธ
- สงเสริมลูกคากลุม เปาหมาย
- ความเชือ่ มัน่ และการตัดสินใจ
(ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ)์

กระบวนการวางแผนและการนำเขาสูก ารปฏิบตั ิ
1. การกำหนดเปาหมาย
2. การคนหาโอกาสและการพิจารณาถึงปญหา ทีเ่ กิดขึน้
3. การแปลงโอกาสใหเปนแนวทางปฏิบตั ิ
4. เลือกแนวทางทีด่ ที ส่ี ดุ และการกำหนดจุดมุง หมาย
5. การตรวจสอบและทบทวน

- ระบบ Social Network
- สิอ่ อิเล็กทรอนิกส
- สือ่ ประชาสัมพันธท่ี เหมาะสมกับกลุม เปาหมาย
- เครือ่ งมือสงเสริมการขาย “Below-the-Line”

กลยุทธการบริหารงานประชาสัมพันธเชิงการตลาด
- กลยุทธระดับองคกร
- กลยุทธระดับแผน
- โครงการ/กิจกรรม
กลวิธรี ะดับหนาที่
1. มุมมองดานการเงิน
2. มุมมองดานลูกคา
3. มุมมองดานกระบวนการภายใน

การเลือกสือ่ ประชาสัมพันธการตลาดขององคกร
1. สือ่ มบุคคล
2. สือ่ มวลชน
3. สือ่ วิทยุและโทรทัศน 4. สือ่ สิง่ พิมพ
5. สือ่ กิจกรรม
6. สือ่ สมัยใหม (Modern Media)
- Internet (Internet) - E-mail
- World Wide Web (WWW)
7. อืน่ ๆ

การกำหนดกลยุทธประชาสัมพันธ
1 .สือ่ สารกับกลุม เปาหมายผานสือ่ มวลชน
2. ใหความรูเ กีย่ วกับองคกรผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส
3. สรางเครือขายการประชาสัมพันธ

หลักการประชาสัมพันธการตลาดขององคกร
ประเภทของการประชาสัมพันธ
1 การประชาสัมพันธเชิงรุก
(Proactive Marketing Public Relations: PMPR)
2. การประชาสัมพันธเชิงรับ
(Reactive Marketing Public Relations: RMPR)

SWOT Analysis และ TOWS Matrix
1. จุดแข็ง–โอกาส (SO)
2. จุดออน-อุปสรรค (WT)
3. จุดออน-โอกาส (WO)
4. จุดแข็ง-อุปสรรค (ST)
(อัมเรศ เนตาสิทธิ.์ 2553)

หลักการและแนวคิดเกีย่ วกับการกำหนดกลยุทธการประชาสัมพันธ
1. วิเคราะหสภาพแวดลอม
2. สรางทิศทางขององคกร
3. การกำหนดกลยุทธ
4. การใชกลยุทธในองคกร
5. การควบคุมเชิงกลยุทธ
(Certo and Peter, 1991)

ขอบเขตการศึกษา

จากศึกษาการประชาสัมพันธเชิงการตลาดที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มุงเฉพาะกลยุทธการประชาสัมพันธการตลาดของหลักสูตรนานาชาติ ของสำนักงานบริหารการศึกษา คณะเวชศาสตรเขตรอน

ระเบียบวิธีวิจัย
4.5.1 วิธีดำเนินการวิจัย สังเคราะหเอกสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธทางการตลาดขององคกร
4.5.2 แหลงขอมูล ไดแก
1. ประเภทขอมูลเอกสาร ไดแก รายงานการศึกษาดูงาน งานวิจัย หนังสือ เอกสาร วารสาร
เว็บไซต เกี่ยวกับการประชาสัมพันธการตลาดขององคกร
2. จากการวิเคราะหวิธีปฏิบัติการประชาสัมพันธทางการตลาด การจัดกิจกรรมตางๆ ขององคกร
4.5.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบบันทึก บันทึกสาระจากการสังเคราะหเอกสาร
2. แบบสังเกต จากการสังเกตแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม
4.5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารอางอิงตางๆ (Documentary Research)
2. เก็บขอมูลจากแบบสังเกตแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม
4.5.5 การวิเคราะหขอมูล : วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา เพื่อสรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ

ขั้นตอนการวิจัย
ศึกษาเอกสาร

ศึกษาแนวคิด และทฤษฎี

วิเคราะหวิธีปฏิบัติ
ขององคกร

- วิเคราะหสาระจากเอกสาร รายงานการศึกษา ดูงาน
งานวิจยั หนังสือ เอกสาร วารสาร เว็บไซต
- ปฏิบตั กิ ารประชาสัมพันธทางการตลาด การจัดกิจกรรมตางๆ
ขององคกร

รางกลยุทธการบริหาร
การประชาสัมพันธ

นำขอคนพบ และขอสรุปจากขั้นตอน 1-2
มารางกลยุทธการประชาสัมพนธเชิงการตลาด
โดยใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT และ TWOS
Matrix

พัฒนากลยุทธ
การประชาสัมพันธ
เชิงการตลาด

เสนอผูบริหารขององคกร

กรอบแนวคิดในการวิจัย และ
รางเครื่องมือการประชาสัมพันธ
เชิงการตลาด
กรอบแนวคิดในการวิจัย และ
รางเครื่องมือการประชาสัมพันธ
เชิงการตลาด
รางรูปแบบการประชาสัมพันธ
เชิงการตลาด
กลยุทธการประชาสัมพันธ
เชิงการตลาด

ขอคนพบจากการศึกษา

ขอเสนอแนะ

1. การเลือกใชสอ่ื ประชาสัมพันธ ใหเหมาะสมกับกลุม เปาหมาย จะทำใหสง่ิ ทีต่ อ งการสือ่ สาร ถูกเผยแพรออกไป สูผ รู บั สารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลดความผิดพลาดในการสื่อสาร ซึ่งไมจำเปนตองเปนสื่อที่ทันสมัย ไฮเทค หรือใชเงินลงทุนสูงเสมอไป
2. การประชาสัมพันธเปนการสือ่ สารสองทาง (Two-way communication) เปนการสือ่ สารจากผูส ง ไปผูร บั เกีย่ วกับขาวสารขององคการ
อาจมีกลุมเปาหมายหลายกลุม (Multiple target group) ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการประชาสัมพันธ

การสรางเครือขายภายในองคกร การสรางเครือขายภายนอกองคกร การเผยแพรขอ มูลขาวสาร
ของหนวยงานตอสาธารณชนและกลุม ลูกคา การบริการดานขอมูลขาวสาร และการติดตาม
ประเมินผลการประชาสัมพันธ โดยใชการวิจัยปฏิบัติการดำเนินการเพียงวงรอบเดียว
ประกอบดวยการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล

