
1 

                                                                                                                                                                                                          

 การบริหารภาพลกัษณ์  ( Corporate Image & Brand Management ) 
                เมื่อช่ือเสียง เป็นต้นทุนที่มีมูลค่า มากกว่าทรัพย์สินขององค์กร 
 

                                                  ดร.พจน์ ใจชาญสุขกจิ                                                                                    
                                                                                                                    dr.photj@gmail.com 

ในโลกของการแขง่ขนั สิง่ที่องค์กรต้องเผชิญคือ ความไมห่ยดุนิ่งของกระแสโลก จากสภาวการณ์ตา่งๆ  ที่จะน า
มาถึงผลกระทบในด้านใดด้านหนึง่ การที่องค์กรจะประสบความส าเร็จได้ ก็คือความสามารถที่จะรับมือตอ่การเปลีย่นแปลง
ตา่งๆ ในโลกได้ และต้องมีนวตักรรมในเชิงสร้างสรรค์อยูต่ลอดเวลา ไมใ่ช่เพื่อการแขง่ขนัในปัจจบุนัเทา่นัน้ แตต้่องค านงึถึง
การปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงในอนาคตด้วย ช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ขององค์กร ก็เป็นสิง่หนึง่ที่ต้องใช้ความสามารถ ใน
การจดัการไมน้่อยไปกวา่การบริหารทรัพยากรอื่นขององค์กร 

เมือ่การบริหารช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ขององค์กร เป็นยุทธศาสตร์ขององค์กร 

ในการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงขององคก์รมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ควา มสามารถในการปรับตวัทนักบัเทคโนโลย ี
การวางแผนทรัพยากรและท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ การจดัการส่ือสารท่ีมีคุณภาพทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

ส าหรับ การบริหารช่ือเสยีงขององค์กรนัน้ นบัเป็นอีกหนึง่ยทุธศาสตร์ที่ส าคญัขององค์กรทัง้ด้านภาพลกัษณ์และ

ด้านธุรกิจควบคูก่นั  ในขณะท่ีการเติบโตทาง ธุรกิจท่ีสะทอ้นประสิทธิภาพ  (Efficiency) ความมัน่คงของ ช่ือเสียง 

ภาพลกัษณ์ขององคก์รก็เป็นงานท่ีจะสะทอ้นประสิทธิผล (Effectiveness) ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ สิ่งที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สินขององค์กร 

ในการบริหารภาพลกัษณ์ขององค์กร  (Corporate Image & Brand Management)  ไมว่า่จะพิจารณาจากด้านใด
ก็จะพบวา่ช่ือเสยีงขององค์กรนัน้เป็นต้นทนุท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง ทัง้ที่เป็นองค์กรของภาครัฐและองค์กรเอกชน ทัง้ที่เป็นองค์กร
ธุรกิจหรือไมม่ีเร่ืองธุรกิจมาเก่ียวข้องก็ตาม 
               ทั้งน้ีเพราะช่ือเสียงขององคก์รก่อใหเ้กิดความศรัทธา การร่วมมือ ตลอดจนแรงบนัดาลใจท่ีจะใชสิ้นคา้ บริการ 
ก่อใหเ้กิดความผกูพนัระหวา่งองคก์รกบัลูกคา้ รวมถึงสาธารณชน 

หากพิจารณาถึงองค์กรขนาดใหญ่ทัง้ระดบัประเทศและในระดบัสากลจะพบวา่ องค์กรสว่นใหญ่ตา่งให้
ความส าคญัตอ่การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ในเชิงธุรกิจขององค์กรและตา่งทุม่เททรัพยากรเพื่อการนีม้ากกวา่ก่อน ในขณะท่ีมี
องค์กรอีกไมน้่อยที่เร่ิมใสใ่จตอ่การจดัการทางด้านช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ขององค์กรกนัอยา่งจริงจงั  น าเร่ืองช่ือเสยีงของ
องค์กรมาอยูใ่นแผนการจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management) ขององค์กร ตัง้แตก่ารส ารวจ ตรวจสอบช่ือเสยีง 
ทศันคติ ความคิดเห็น การรับรู้ข้อมลูขา่วสาร ความสนใจของผู้ที่เก่ียวข้องทัง้ลกูค้า นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น สาธารณชน ชมุชน 
บคุคลที่เป็นแกนน าความคิด สือ่มวลชน รวมถึงกลุม่ของพนกังานด้วย วา่ในแตล่ะกลุม่มีความรู้สกึนกึคิดตอ่องค์กรในร ะดบั
ใด ทัง้ความช่ืนชอบ ความช่ืนชม ปัจจยัสาเหตหุลกัที่ก่อให้เกิดความรู้สกึเหลา่นัน้ ในทางกลบักนั หากมีความเห็นหรือ
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ทศันคติในเชิงลบหรือแม้กระทัง่สญัญาณบอกเหตตุา่งๆ ท่ีจะท าให้ช่ือเสยีงขององค์กรได้รับความเสยีหาย ซึง่มีความจ าเป็น
อยา่งยิ่งในการเร่งรีบแก้ไขหรือวางแผนป้องกนัแรงกระทบที่จะท าให้ช่ือเสยีงเสยีหายเป็นการดว่น ทัง้ที่เป็นระยะสัน้และระยะ
ยาว 

 
ยิ่งวิกฤติ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ยิ่งจ าเป็น 

 
 หากจะกลา่ววา่ การเปลีย่นแปลงของสภาพเศรษฐกิจในภาวะวิกฤต คือเป็นรอยตอ่อนัส าคญัส าหรับการปรับตวัที่
อาจสง่ผลกระทบ ตอ่ช่ือเสยีงขององค์กร ภายใต้ปัจจยัอนัเกิดจากความเสีย่งมากมาย ช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ ขององค์กร ดู
จะเป็นองค์ประกอบที่เปราะบางส าหรับการบริหาร โดยเฉพาะการบริหารเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ   
 ด้วยเหตนุีเ้อง จึงเป็นช่วงเวลาที่ องค์กรตา่งๆ เร่งพฒันาศกัยภาพ การสือ่สารขององค์กรทัง้ภายนอกและภายใน มี
การค านงึถึงภาพลกัษณ์ที่ดีในสายตาของสาธารณชน การสร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์กบัลกูค้า การปรับปรุง 
เปลีย่นแปลงวิธีการ รูปแบบสือ่ที่ใช้ และงบประมาณ  
 
สื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยการเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเน่ือง 
 
                ข้อมลูที่เผยแพร่ ส่ งผลอยา่งยิ่งตอ่การสร้างภาพลกัษณ์ การเผยแพร่ เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ ควบคูไ่ปกบัการ
สือ่สารลกัษณะอื่นๆ การสร้างความแตกตา่ง ส าหรับการรับรู้ที่ชดัเจน  โดยนอกจากจะมุง่ให้คนรู้จกัองค์กรและใช้สนิค้า  
บริการ แล้ว ต้องมีความช่ืนชอบ เช่ือถือ ศรัทธาและมีความผกูพนักนัในระยะยาวด้วย 
 ดงันัน้ การท่ีช่ือเสยีงขององค์กรจะเติบโตได้มีข้อได้เปรียบคือ ด้านความเช่ียวชาญ ช านาญในการสือ่ความ การ
เลอืกช่องทาง  การคิดค้นกิจกรรมการสือ่สารท่ีโดดเดน่ และโดนใจ เพื่อให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อจงูใจ
หรือโน้มน้าวกลุม่เป้าหมาย และน าผลการวิจยัมาช่วยในการสือ่สาร ท าให้การสร้างภาพลกัษณ์มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 
 
งบประมาณของการสื่อสารเพิ่มขึน้เป็นเงาตามตัว 
 
                   ดชันีที่บง่ชี ้ท าให้เห็นถึงตวัเลขงบประมาณของการสือ่สารองค์กรได้เพิ่มขึน้เป็นล าดบั ตัง้แตก่ารผลติสือ่และ
เผยแพร่ไปยงักลุม่เป้าหมาย หรือการสร้างภาพลกัษณ์องค์กร แสดงให้เห็นถึงความส าคญัที่ต้องมีคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้ แต่
เนื่องจากการแขง่ขนัในด้านการสือ่สารซึง่ปัจจบุนัมีการแขง่ขนัสงูมาก มีการเปลีย่นแปลงรูปแบบ ไปจากเดิม การเผยแพร่
ขา่วสาร  การสือ่สารมีความจ าเป็นสงูขึน้เร่ื อยๆ ทัง้ในด้านการแขง่ขนั การแสดงศกัยภาพ การวางต าแหนง่ของผู้บริหาร 
องค์กร ผลติภณัฑ์ ไมว่า่จะเป็น การจดัการแสดง การสร้างสสีนั ความประทบัใจ การใช้เคร่ืองมือหรือช่องทางการสือ่สาร การ
ผลติสือ่ การวางสือ่เพิ่มเติม การลงโฆษณาเสริมเพื่อสนบัสนนุกิจกรรม การใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ล้วนเป็นการเพิ่มคา่ใช้จ่ายที่
สงูขึน้ ไมว่า่จะจดัท าเองหรือวา่จ้างผู้ช านาญแตล่ะด้านมารับด าเนินการก็ตาม  
 
เน้นเนือ้หาเป็นหลัก ตามด้วยการใช้ช่องทางสื่อ  รูปแบบที่เข้าถงึและจดจ าได้ 
 
                     สือ่กบัสารมีความส าคญัไมน้่อยกวา่กนั  การท่ีจะให้ภาพลกัษณ์ขององค์กรดีนัน้  มิได้ขึน้อยูก่บัการเผยแพร่

ผา่นสือ่เพียงอยา่งเดียว ยงัต้องให้ความส าคญักบัเนือ้หาสาระของขา่วสาร (Message Orientation) ด้วย ความสามารถใน
การบริหารและจดัการกบัการสือ่สารประเด็นได้เป็นอยา่งดี ทัง้เพื่อการบรรลเุป้าหมายและเพื่อให้องค์กร มีภาพลกัษณ์มัน่คง     
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ในรูปของการจดักิจกรรมการสือ่สาร หากวิเคราะห์ดถูึงบทบาทและหน้าที่ของการสือ่สารองค์กรแล้ว จะพบวา่การให้เนือ้หา
สาระเก่ียวกบัการปรับเปลีย่นและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจและการสือ่ความที่
มีทิศทางชดัเจนและตอ่เนื่อง จึงกลายเป็นสิง่จ าเป็นท่ีสดุ   นอกจากความรวดเร็วแล้ว การใช่ช่องทางสือ่สารท่ีเข้าถึงและ
เนือ้หาที่จดจ าได้ เป็นล าดบัแรก ของการวดัผลด้านการสือ่สาร 
 
การสื่อสารคุณค่าของภาพลักษณ์องค์กร 

 
 ช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์   เป็นสิง่ที่ปรากฏในใจลกูค้า กลุม่เป้าหมายที่เก่ี ยวข้อง  ถ้าตรวจสอบกลุม่เป้าหมาย
แล้วมีค าตอบที่หลากหลาย  ไมเ่หมือนกนั หรือไมส่ามารถบง่บอกได้ชดัเจนวา่คืออะไร นัน่หมายความวา่มีภาพลกัษณ์ที่ไม่
ชดัเจน ไมแ่ข็งแรง    
 หลายๆ องค์กรสร้างภาพลกัษณ์ด้วยการสือ่สาร จนประสบความส าเร็จ ซึง่ไมเ่พียงมีงบประมาณก็สามารถสร้า ง
ภาพลกัษณ์ได้โดยการใช้สือ่ตา่งๆ แตต้่องอยา่ลมืวา่ โอกาสที่ผู้บริโภคจะเจอะเจอเนือ้หา เร่ืองราวไมใ่ช่แคผ่า่นสือ่ตา่งๆ 
เทา่นัน้ แตเ่ป็นประสบการณ์ผา่นผลงานการบริหาร สนิค้า บริการ  พนกังาน กิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้ผู้บริหาร ด้วย 
 
ขอบเขตของภาพลักษณ์กับการสื่อสารขององค์กร 

  
 องค์กรสามารถก าหนดภาพลกัษณ์ที่พงึประสงค์โดยอาศยัสว่นผสมทางการตลาดรวมไปถึงมิติอื่นๆ ของธุรกิจมา
เป็นแนวทางการพิจารณา ทัง้ ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านบริการ เช่น ความนา่เช่ือถือ บริการมีความทนัสมยัมี
เอกลกัษณ์โดดเดน่ มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านราคา โดยทัว่ไป ผู้บริโภคจะเร่ิมต้นจาก
จดุแรก คือ ค านงึถึงราคา คา่บริการท่ีมีความเหมาะสมและยตุิธรรม แตใ่นภาวะการแขง่ขนัท่ีรุนแรงนัน้ เป้าหมายของ
ภาพลกัษณ์ด้านราคาอาจต้องปรับตวัสูอ่ีกมิติหนึง่ นัน่คือ คา่บริการท่ีเหมาะสม ดอกเบีย้ คา่ธรรมเนียม เป็นต้น 
ภาพลักษณ์ของกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในแง่ของรูปแบบและอรรถประโยชน์ตอ่ผู้บริโภค ทัง้นี ้ยงัครอบคลมุไปถึง
กิจกรรมและอปุกรณ์สง่เสริมการขายวา่มีความทนัสมยัและเหมาะสมกบัสนิค้า เช่น ของแจกของแถม พรีเซ็นเตอร์ โดย
ก าหนดช่วงเวลาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานะและสถานการณ์ทางสงัคม  ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้าน

ช่องทางการบริการ มกัจะมุง่ในประเด็นเร่ืองสถานท่ีบริการและเวลาที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้สะดวก เช่น เครือขา่ย 
จ านวนสาขา พนกังาน ความสวยงาม โดดเดน่ มีเอกลกัษณ์ที่ชดัเจน เป็นต้น  ภาพลักษณ์ของกิจกรรมการสื่อสาร

องค์กร เช่น การสง่เสริมด้วยกิจกรรมผา่นช่องตา่งๆ สือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ที่ใช้มีความทนัสมยั มีรสนิยมที่ดี 
นอกจากนีใ้นแง่ขา่วสารก็ต้องมีความเป็นเอกภาพ จริงใจ ไมโ่อ้อวด สะท้อนเอกลกัษณ์ได้และตอบสนองหรือตรงกบัความ
ต้องการของกลุม่เป้าหมาย 
ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านประสิทธิภาพ ประสทิธิภาพของบริการเกิดขึน้จากองค์ประกอบส าคญัสองสว่น คือ 
พนกังานและระบบธุรกิจต้องพฒันาทัง้ระบบบริการเพื่อให้มีภาพของความทนัสมยั ก้าวหน้า รวดเร็วและถกูต้องแมน่ย า 
พร้อมๆ กบัพนกังานบริการท่ีมีความเช่ียวชาญ คลอ่งแคลว่ สภุาพ มีบคุลกิภาพและอธัยาศยัไ มตรีอนัดีเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของการสร้างภาพลกัษณ์ด้านบริการได้เต็มที่ ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านองค์กร ถือวา่เป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัหรืออตัลกัษณ์ (Identity) ของแตล่ะธุรกิจที่ชีช้ดัคณุลกัษณะ ตวัตนขององค์กรวา่แตกตา่งกนัอยา่งไร โดยยดึ

แนวคิดในการเป็น “องค์กรทีด่ีของสงัคม” (Good Corporate Citizen)  ภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถ

และคุณธรรมของเจ้าของธุรกิจและผู้บริหาร ความมัน่คงก้าวหน้าของกิจการ ความทนัสมยัและก้าวหน้าทางวิทยาการ
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ของธุรกิจ ความรู้ความสามารถ รวมถึงประสทิธิภาพการท างานและมนษุยสมัพนัธ์ของพนกั งาน ความมีจริยธรรมและ
รับผิดชอบตอ่สงัคม การท าคณุประโยชน์แก่สงัคม เช่น ในด้านศิลปวฒันธรรม การศกึษา เยาวชน สิง่แวดล้อม ฯลฯ ซึง่สิง่
เหลา่นีเ้ราจะเห็นได้วา่ องค์กรขนาดใหญ่แตล่ะแหง่ได้ด าเนินการอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ภาพลกัษณ์เหลา่นัน้จะติดตราตรึงใจกบั
ผู้ใช้บริการและลกูค้าที่ท าให้นกึถึงอยูเ่สมอเมื่อเห็นตราสนิค้า  
          ไมว่า่จะสร้างภาพลกัษณ์อยา่งไร สิง่หนึง่ที่ต้องค านงึถึง คือ ความตา่งจากภาพลกัษณ์ของคูแ่ขง่ในตลาดเดียวกนัด้วย
  
              การสร้างและรักษา ช่ือเสยีงภาพลกัษณ์ขององค์กร  ควรมีการก าหนด กรอบและแผนการสื่ อสารในระยะยาว 
ประเด็นที่ควร น ามาพิจารณา ได้แก่ การสื่อสารข้อมูลที่ถกูต้องและครบถ้วน ในการสือ่สารดงักลา่วองค์กรมกัจะให้ข้อมลู
เฉพาะสว่นดีเพียงอยา่งเดียว มิได้ให้ข้อมลูที่เป็นรายละเอียด ผลเสยีหรือผลกระทบตา่งๆ ข้อพงึระวงัเก่ียวกบับริการนัน้ๆ ควร
มีอยา่งครบถ้วนผา่นช่องทางตา่งๆ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส  การให้ข้อมูลเชิงการศึกษาแก่ผู้บริโภค ในบริการ
หลายบริการ มีขัน้ตอนท่ียุง่ยาก ซบัซ้อน หรือเป็นนวตักรรมใหม ่ในฐานะผู้สือ่สาร ควรให้ข้อมลูเชิงการศกึษาแก่ผู้บริโภค เช่น 
การอธิบายขัน้ตอน สทิธิประโยชน์ การค านวนผลตอบแทน อตัราคา่ธรรมเนียมและการให้ความรู้ในด้านความก้าวหน้าหรือ
ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริโภคหรือลกูค้า  การตอบอธิบายข้อซักถามและการแก้ปัญหา องค์กรควรจดัระบบของการ
ตอบและอธิบายข้อมลูให้กบัลกูค้าที่ชดัเจน พนกังานให้ข้อมลูได้อยา่งครบถ้วน โดยใช้หลกัของการแก้ไขปัญหา 
             เหลา่นีล้้วนเป็นสิง่ส าคญัที่จะน ามาทัง้ช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ ขององค์กรให้อยูใ่นใจของผู้ เก่ียวข้องได้ในระยะยาว  
สมกบัการเป็นทรัพยากรอนัมีคา่ขององค์กรอยา่งแท้จริง   



 
 
 
 
 
 
 


