
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันาเครอืขา่ยประชาสมัพนัธภ์ายในส านกังาน ก.ค.ศ. 

ความส าคญัของเครอืขา่ย 
การประชาสมัพนัธก์ารด าเนนิงานขององคก์ร 

วนัเสารท์ี ่17 มถินุายน พ.ศ.2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

ณ โรงแรมไมดา้ รสีอรท์ จังหวัดกาญจนบรุ ี 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์  
ประธานที่ปรึกษาส านกังาน ก.ค.ศ. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.นครสวรรค์ 
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์คุรุสภา ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สกสค. 
ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี ประธานท่ีปรึกษาสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
อาจารย์พิเศษสถาบันอดุมศึกษาหลายแห่ง 

 
 

หลกัการประชาสมัพนัธข์ององคก์ร “เชงิรบั” “เชงิรกุ” ถงึ “เชงิกลยทุธ”์ 
จาก “ความหมาย” สู ่“ความส าคญั” 

เหตวุกิฤต/ิ 

ขา่วลอื/กระแสขา่วเชงิลบ 
ประชาสมัพนัธเ์ชงิรบั 

เชงิลบ 
ไมเ่ชือ่/ไมใ่หค้วามรว่มมอื/ตอ่ตา้น 

เชงิบวก 

รบัรู/้เขา้ใจ/ไมต่อ่ตา้น 

ประชาสมัพนัธเ์ชงิรกุ 
สถานการณ์ทีเ่ป็นปกติ

ขององคก์ร 

เชงิรกุ 

 การเป็นทีรู่จ้กั/การรบัรู ้
 ความเขา้ใจ/ทศันคตเิชงิบวก 

 ภาพลกัษณ ์ชือ่เสยีงเชงิบวก 

 ความรว่มมอื/ไมต่อ่ตา้น 

เชงิรบั 

ประชาสมัพนัธเ์ชงิกลยทุธ ์

การประชาสมัพันธเ์ป็นอกีหนึง่
แรงขบัเคลือ่นใหอ้งคก์รบรรลุ
เป้าหมายในดา้นตา่งๆ ตามที่

ไดก้ าหนด 

เชงิกลยทุธ ์

 การบรหิารจัดการชือ่เสยีง 

 การบรหิารความสมัพันธ ์

 การบรหิารจัดการภารกจิ 

 การสง่เสรมิศกัยภาพดา้นการตลาด 

 การรณรงคเ์พือ่ประชาสมัพันธ ์

องคก์รยคุเกา่...ใหม ่ท าไม? ตอ้ง “ประชาสมัพนัธ”์ 

การบรกิารเชงิรุก/พฤตกิรรม                 

ของพนกังานในองคก์ร 

ชือ่เสยีงขององคก์ร 

การสือ่สารประชาสมัพนัธ ์           

ขององคก์ร 

การรบัรูเ้อกลกัษณร์วมถงึขอ้มูลตา่งๆ 

ขององคก์ร 

การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คูแ่ขง่ เทคโนโลย ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบของการประชาสมัพนัธ ์
Elements of PR 

ผูร้บัสารภายใน 

Internal Audiences 

ผูร้บัสารภายนอก 
External Audiences 

 

การสือ่สารภายใน 
Internal Communications 

ผูบ้รหิาร 
Executive  

การวจิยัการวดัผล 
& การประเมนิผล
Research, 
Measurement 
& Evaluation 

การตลาดโดยสรา้งเนือ้หา 
Content Marketing 

การพฒันาแบรนดแ์ละขา่วสาร 
Brand & Message 
Development 

การสือ่สารภายนอก 
External Communications 

การสือ่สารในภาวะวกิฤต ิ
Crisis Communication 

สือ่มวลชนสมัพนัธ ์
Media Relations 

การสง่เสรมิกจิกรรมสาธารณะ & 
การจดัการประเด็น 

Public Affairs & Issues 
Management 

สถานการณ/์เหตกุารณ ์
Events 

 

ทีม่า : http://gamechangercommunications.com/umbrella-model/ 

การประชาสมัพนัธ ์“ภายใน...ภายนอก” องคก์ร 

ตอ้งการความรวดเร็ว  

(The need for speed) 

เนน้ความยดืหยุน่มากขึน้  

(An increasing emphasis on flexibility) 

ตอ้งกลา้หาญ  

(A willingness to be bold) 

สามารถปรบัตวัเขา้กบัเทคโนโลยใีหม ่ๆ  

(The ability to adapt to new technologies) 

มคีวามคดิระดบัโลก 

 (A global mindset) 

มวีสิยัทศันท์ ีแ่ข็งแกรง่ พรอ้มดว้ยความสามารถ       
ในการมองเห็นสิง่ท ีก่ าลงัจะเกดิขึน้  

(A strong vision, with the ability to see what’s 
ahead) 

มคีวามมุง่ม ัน่ท ีจ่ะเตบิโตและเรยีนรู ้ 

(The desire for personal growth and 
accelerated learning) 

7 ทกัษะส าคญัของการประชาสมัพนัธส์มยัใหม ่

ทีม่า : http://apps.prsa.org/Intelligence/TheStrategist/Articles/view/10605/1092/7 
       _Skills_PR_Leaders_Need_to_Succeed_in_the_Coming#.WUNFTejyhPY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหลกัแหง่การประชาสมัพนัธใ์นรปูเครอืขา่ย ลกัษณะเครอืขา่ยประชาสมัพนัธท์ ีม่พีลานุภาพ 

ทีม่า : http://www.thinkbelle.com/2015/08/26/pr-networking-build-a-quality-
network/ 

ทีม่า : http://apps.prsa.org/Intelligence/Tactics/Articles/view/10786/1099/The_      
New_Rules_for_Networking_4_Tips_That_Never_Go#.WUNGCOjyhPY 

1 
แบบตวัตอ่ตวัผา่นสือ่สงัคม

ออนไลน ์  
(Meet face to face) 

2 
ขอขอ้แนะน าจาก

บุคคลทีเ่ห็นตา่ง  
(Don’t force a 
mentorship) 

3 
สง่บนัทกึตดิตาม  

(Send follow-up notes) 

4 
ใหข้อ้มูลตามจรงิ 

(Be genuine) 

1 
บอกกลา่วเราวา่เป็นใคร 

(Tell them who 

you are) 

2 
ไมข่าดการตดิตอ่ 

(Keep in touch) 

3 
คดิวา่อะไรทีเ่หมาะสม 

กบัเรา 

(Figure out what works 
 for you) 

4 
ค านงึถงึขนาดของ

เครอืขา่ย  

(How big is your 
network?) 

หลกัการสรา้งเครอืขา่ยประชาสมัพนัธ ์

เขา้ถงึบคุคลที่
โนม้นา้วผูอ้ ืน่ได ้

สรา้งเครอืขา่ย
ประชาสมัพนัธ ์  
ทีม่ปีระสทิธภิาพ  

คน้หากลุม่        
ทีเ่หมาะกบั
ตนเอง  

ก าหนด
เป้าหมายของ
เครอืขา่ย

ประชาสมัพนัธ ์ 

คดัสรรเครอืขา่ย           
มศีกัยภาพ  

รูว้า่เราตอ้งการ
อะไร?   

รูว้า่ควรปฏเิสธ
เมือ่ใด? 

จงตืน่ตวัเสมอ 
เพือ่ใหไ้ดผ้ลการ
ประชาสมัพนัธ ์  

ทีด่ที ีส่ดุ  

เป็นผูใ้ห ้      
ความชว่ยเหลอื

กอ่น  

พกนามบตัร     
ตดิตวั  

สือ่สงัคม
ออนไลน ์        
เป็นกญุแจ
ส าคญั  

มกีารตดิตาม  
ผลการ

ประชาสมัพนัธ ์ 

เขา้ถงึผูค้น  
รูจ้งัหวะในการ
แลกเปลีย่น
นามบตัร  

สภุาพเสมอ  
สือ่สาร          

อยา่งตอ่เนือ่ง  

ต ัง้ใจฟงั  กลา่วขอบคณุ  
สรา้งความโดด
เดน่ใหต้นเอง  

ลงมอืท าดว้ย
ตนเอง  

ทีม่า: http://articles.bplans.com/20-networking-tips-pr-expert-giveaway/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีศกึษา : Infographic อกี 1 ทางเลอืก 
ในการสรา้งเครอืขา่ยการประชาสมัพนัธเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

การด าเนนิงานขององคก์ร 

ดดัแปลงมาจาก : ส านักเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน กระทรวงศกึษาธกิาร. คูม่อืการฝึกอบรมการเพิม่ประสทิธภิาพเทคนคิการ
น าเสนอดว้ยรปูแบบ Infographic. [ออนไลน]์. เขา้ถงึไดจ้าก: http://www.krumontree.com/pdf/InfographicManual.pdf 

กรณีศกึษา : การใช ้Infographic เพือ่เผยแพรข่อ้มลูองคก์ร 
 

ย อ ด จ า ห น่ า ย          
E-book ป ร ะ จ า ปี 
2016  จ าแนกตาม
ประเทศ พบวา่ 

 อนัดบั 1 
สหรฐัอเมรกิา         
มยีอดจ าหนา่ย     
รอ้ยละ 77  

 อนัดบั 2 สหราช
อาณาจกัรมยีอด
จ าหนา่ย          
รอ้ยละ 15 

 อนัดบั 3 แคนาดา 
และ ออสเตรเลยี      
มยีอดจ าหนา่ย
ประเทศละ        
รอ้ยละ 4 


