
การประชาสัมพันธ์แบบองค์รวม 

พัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Holistic Public Relations 

University-Stakeholder Collaboration 



โครงสร้างการน าเสนอ 
• ปัญหาความขัดแย้งทางความคิดในสังคมไทย 

• บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันความขัดแย้ง 

    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนด้วยการพัฒนาความรู้เชิงระบบที่เชื่อมต่อกับสังคม 

• การประชาสัมพันธ์กระบวนทัศน์ใหม่: การประชาสัมพันธ์แบบองค์รวม 

• แนวทางปฏิบัติและกรณีศึกษา 



ประเด็นปัญหา 

ความขัดแย้งทางความคิด 
การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ที่สร้างให้เกิดความไม่ชอบธรรมในการจัดสรรทรัพยากร 

ประชาชนขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมและเข้าถึงทรัพยากรอย่างแท้จริง 
ความไม่เสมอภาคของคนในสังคม ก่อให้เกิดความเหลื่อมล  าทางสังคม 

กระบวนการตรวจสอบที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

ฐานรากของสังคมขาดภูมิคุ้มกัน 
พื นฐานความเชื่อ วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง 



การสร้างภูมิคุ้มกัน...การสร้างคุณค่าของคน 
“คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

การพัฒนาเชิงระบบที่เชื่อมต่อกับสังคม 



กระบวนการมีส่วนร่วม 

•การสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
•การยอมรับความเห็นต่าง 
•การบริหารความขัดแย้ง 
•การสร้างคุณค่าร่วม 
•การสร้างพลังทางปัญญา 

ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

สภาวะแวดล้อมที่สันติสุข 

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน ์



สังคมหลังยุคฐานความรู ้(Post knowledge-based Capitalism) 
Social Capitalism : Trusting / Caring / Sharing / Co-creation 

Landscape Marketscape 

Cyberscape indscape 

จิตสาธารณะ 

มิติที่ 1 
• Care and Share 
• People Governance 
• Mass Collaboration 

มิติที่ 3 
• Cyberscape + Myscape 
• Economies of Reciprocity 
• Empowering the People 

มิติที่ 2 
• Relational 

มิติที่ 4 
• P2P Prosumer 
• System Facilitator 
• Open Innovation and Open Sources  
  and P2P Sharing 
• Goods for/by Everyone 

มิติที่ 5 
• Creative Collaboration 



SELF-
FULLFILLER 

(me) 

GLOBAL TREND 2012 + 
TOMORROW’S PEOPLE 

Engaging 
CONNECTED 

Focus 
FEMALE 

EMPOWERMENT 

Vibrant 
HEALTH & WELLBEING 

Independent 
RETHINKING ENERGY 

Elite 
THE  

CREATIVE CLASS 

RATIONAL 

EMOTIONAL 

Thoughtful 
AUTHENTICITY 

Authentic 
GLOCALISATION 

Ethical 
TRANSPRENCY 

Transformable 
ASIA & 

NEW ECONOMIC 

Joyful 
AGING 

POPULATION 

Ease 
CONVENIENCE 
TECHNOLOGY 

Interactive and Smart 

SOLUTION 

Meaningful and Empathic 

VALUES 

COLLECTIVE 
MIND 
(we) 

 

Powerful 
SMART 

TECHMOLOGY 

Experience Economy 

www.kjaer-global.com 



บทบาทหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาความรู้เชิงระบบกับการเชื่อมต่อกับสังคม 

by K.O. Lim 



มหาวิทยาลัยกับการปรับบทบาทหน้าที่ 

by K.O. Lim 

สถาบันอดุมศึกษาเพื่อสังคม  
Engaged Higher Education 



สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสังคม 

Transform the “thinking” into “doing” 
Translate the words into practice 

Together we work hard 
for the community and societal well being 

by YuGhee Wee, Farok bin Zakaria and Wan Tik Sakinah bt. Wan Mohd Zain 

University-Stakeholder Collaboration 



University-Stakeholder Collaboration 

• ความพึงพอใจร่วม (Mutual Satisfaction) 
• ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (Mutual Trust) 
• การเคารพในสิทธิเสรีภาพและหน้าที่รับผิดชอบ (Respect Individual Right  
   & Social Responsibility) 
• การได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefits) 
• การด ารงไว้ซึ่งพันธะสัญญาร่วม (Commitment) 
• ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Sustainable Relationships) 

กระบวนการเรียนรูร้่วมกันเพื่อความยั่งยืน  
การวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการเชิงสหวิทยาการ 



ความท้าทายของการประชาสมัพันธ์ 

การเชื่อมโยงปรากฏการณ์ทางสังคมโดยกระตุ้นให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดบัองค์กร ชุมชน และสังคมรวมพลังกัน 
พัฒนาความรู้ ทักษะ มุมมอง ค่านิยม จิตส านึก ความสามัคคี 

และความเข้าใจที่ตรงกันต่อประเด็นต่างๆ 
 

การร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 



  

“It is not the strongest of the species that survive, 
nor the most intelligent,  

but one most responsive to change.”  

 

– Charles Darwin  

 



New Public Relations Approach 



การประชาสัมพนัธ์เพื่อการพัฒนา:  
กระบวนทัศน์และการเปลี่ยนแปลง 

กระบวนทัศน์กระแสหลัก 
(Scientific Approach)  
• Absoluteness Orientation 
• Vertical Communication 
• Top-down Communication 
• One-way Communication 
 
 

กระบวนทัศน์แบบองค์รวม 
(Holistic Approach) 
• Relational Orientation 
• Horizontal Communication 
• Participative Communication 
• Two-way Communication 
 
 

 





การประชาสัมพนัธ์แบบองค์รวม 



คุณค่าของการประชาสัมพันธ์แบบองค์รวม 

• Authentic Enterprise 
• Sense of Community 
• Stakeholder Participation, Involvement, Engagement 
• Stakeholder Relationship Management 
• Social Collaboration 
• Stewardship 
• Sustainable Development 
 



องค์ประกอบ 
Holistic Public Relations for University-Stakeholder Collaboration 

1. ก าหนดโครงสร้างพื นฐานของการเชื่อมต่อระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     มหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิน่ เจ้าหน้าที่รัฐ นักธุรกิจ นักพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ฯลฯ 
 
2.  กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน 

• ก าหนดโครงสร้างการท างานที่เป็นระบบในมหาวิทยาลัย 
• การศึกษาวิจัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงลึก 
• การก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงระบบอยา่งเหมาะสม 
• การก าหนดตัวชี วัดการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน 
• การก าหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• การบริหารจัดการความร่วมมือที่ความยั่งยืนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• การประเมินผลประโยชน์ร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน 



3. แนวทางการประชาสัมพนัธ์แบบองค์รวม 
• สร้างการตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ “ผลประโยชนแ์ละคุณค่าร่วมกัน” 
• สร้างการมีส่วนร่วมใน “กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม” 
• พัฒนาสื่อและกิจกรรมความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของเป้าหมาย 
• สร้างผู้น าท่ีแท้จริงในการต่อยอดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
• ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมกับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• ดูแลรักษาความสัมพันธ์ และรักษาความเป็นเอกภาพระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง 
• ปลุกจิตส านึกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวาทกรรม

ชุมชน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นชุมชนนิยมอย่างแท้จรงิ 

องค์ประกอบ 
Holistic Public Relations for University-Stakeholder Collaboration 



Creative Society 

Space is where people come together,  
Space is where people meet and share their talents.  

Space can be anything and anywhere. 



http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=-u-rhnV4l08&feature=fvwp 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Gb5xCs3lT24 

 
http://www.flyingbook.org/ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kOoOElIRUhA 

 

Hair for Hope 

Smoking Kids 

Flying Book 
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http://www.youtube.com/watch?v=bGFflwe4mtI 

 

Feel Good by Kleenex 

http://www.youtube.com/watch?v=vp3wi2nFuzk 

 

Beck's: Sobriety Test Mobile App 
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Stakeholder Relationship Management 

Source: The Altria Corporate Services 











Stakeholder Engagement Planning Toolkit 

 Identify and understand the territory to be explored  
through engagement with stakeholders 

ACTION 



Stakeholder Engagement Planning Toolkit 

 Set objectives and parameters of engagement, and identity and 
prioritize stakeholders with whom to engage. 

ACTION 



Stakeholder Engagement Planning Toolkit 

 Co-develop engagement plan, including agenda  
and logistics, to meet engagement objectives. 

ACTION 



Stakeholder Engagement Planning Toolkit 

 Successfully meet objectives through execution of engagement 
plan with stakeholders. 

ACTION 



Stakeholder Engagement Planning Toolkit 

Assess outcomes of engagement for both company and 
stakeholder against specific objectives. 

ACTION 



Stakeholder Engagement Planning Toolkit 

Share learning and integrate engagement outcomes 
appropriately into business practices. 

ACTION 



The Drivers of Engagement 

1. Organisational objectives 
• Organisation relevance, organisation aims 

2. Stakeholder needs 
• Accessibility of engagement, receptiveness of 

engagement environment 
3. Organisational-stakeholder relationships 

• Maturity of relationship, organisation and 
stakeholder knowledge and skills 

4. Issue of dialogue 
• Maturity of issue , nature of issue, context of issue, 

linkage between issues 
 


