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ในโลกของการแข่งขัน สิง่ ที่องค์กรต้ องเผชิญคือ ความไม่หยุดนิ่งของกระแสโลก จากสภาวการณ์ตา่ งๆ ที่จะนา
มาถึงผลกระทบในด้ านใดด้ านหนึง่ การที่องค์กรจะประสบความสาเร็ จได้ ก็คือความสามารถที่จะรับมือต่อการเปลีย่ นแปลง
ต่างๆ ในโลกได้ และต้ องมีนวัตกรรมในเชิงสร้ างสรรค์อยูต่ ลอดเวลา ไม่ใช่เพื่อการแข่งขันในปั จจุบนั เท่านัน้ แต่ต้องคานึงถึง
การปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงในอนาคตด้ วย ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ก็เป็ นสิง่ หนึง่ ที่ต้องใช้ ความสามารถ ใน
การจัดการไม่น้อยไปกว่าการบริ หารทรัพยากรอื่นขององค์กร
เมือ่ การบริหารชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ขององค์ กร เป็ นยุทธศาสตร์ ขององค์ กร
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรมีองค์ประกอบที่สาคัญ ควา มสามารถในการปรับตัวทันกับเทคโนโลยี
การวางแผนทรัพยากรและที่สาคัญที่สุดก็คือ การจัดการสื่ อสารที่มีคุณภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร
สาหรับ การบริ หารชื่อเสียงขององค์กรนัน้ นับเป็ นอีกหนึง่ ยุทธศาสตร์ ที่สาคัญขององค์กรทังด้
้ านภาพลักษณ์และ
ด้ านธุรกิจควบคูก่ นั

ในขณะที่การเติบโตทาง ธุรกิจที่สะท้อนประสิ ทธิภาพ

(Efficiency) ความมัน่ คงของ ชื่อเสี ยง

ภาพลักษณ์ขององค์กรก็เป็ นงานที่จะสะท้อนประสิ ทธิผล (Effectiveness) ได้เป็ นอย่างดี
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ สิ่งที่มีค่ามากกว่ าทรัพย์ สินขององค์ กร
ในการบริ หารภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Image & Brand Management) ไม่วา่ จะพิจารณาจากด้ านใด
ก็จะพบว่าชื่อเสียงขององค์กรนันเป็
้ นต้ นทุนที่สาคัญอย่างยิ่ง ทังที
้ ่เป็ นองค์กรของภาครัฐและองค์กรเอกชน ทังที
้ ่เป็ นองค์กร
ธุรกิจหรื อไม่มีเรื่ องธุรกิจมาเกี่ยวข้ องก็ตาม
ทั้งนี้เพราะชื่อเสี ยงขององค์กรก่อให้เกิดความศรัทธา การร่ วมมือ ตลอดจนแรงบันดาลใจที่จะใช้สินค้า บริ การ
ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างองค์กรกับลูกค้า รวมถึงสาธารณชน
หากพิจารณาถึงองค์กรขนาดใหญ่ทงระดั
ั ้ บประเทศและในระดับสากลจะพบว่า องค์กรส่วนใหญ่ตา่ งให้
ความสาคัญต่อการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ในเชิงธุรกิจขององค์กรและต่างทุม่ เททรัพยากรเพื่อการนี ้มากกว่าก่อน ในขณะที่มี
องค์กรอีกไม่น้อยที่เริ่ มใส่ใจต่อการจัดการทางด้ านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรกันอย่างจริ งจัง นาเรื่ องชื่อเสียงของ
องค์กรมาอยูใ่ นแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ขององค์กร ตังแต่
้ การสารวจ ตรวจสอบชื่อเสียง
ทัศนคติ ความคิดเห็น การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความสนใจของผู้ที่เกี่ยวข้ องทังลู
้ กค้ า นักลงทุน ผู้ถือหุ้น สาธารณชน ชุมชน
บุคคลที่เป็ นแกนนาความคิด สือ่ มวลชน รวมถึงกลุม่ ของพนักงานด้ วย ว่าในแต่ละกลุม่ มีความรู้สกึ นึกคิดต่อองค์กรในร ะดับ
ใด ทังความชื
้
่นชอบ ความชื่นชม ปั จจัยสาเหตุหลักที่ก่อให้ เกิดความรู้สกึ เหล่านัน้ ในทางกลับกัน หากมีความเห็นหรื อ
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ทัศนคติในเชิงลบหรื อแม้ กระทัง่ สัญญาณบอกเหตุตา่ งๆ ที่จะทาให้ ชื่อเสียงขององค์กรได้ รับความเสียหาย ซึง่ มีความจาเป็ น
อย่างยิ่งในการเร่งรี บแก้ ไขหรื อวางแผนป้องกันแรงกระทบที่จะทาให้ ชื่อเสียงเสียหายเป็ นการด่วน ทังที
้ ่เป็ นระยะสันและระยะ
้
ยาว
ยิ่งวิกฤติ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ย่ งิ จาเป็ น
หากจะกล่าวว่า การเปลีย่ นแปลงของสภาพเศรษฐกิจในภาวะวิกฤต คือเป็ นรอยต่ออันสาคัญสาหรับการปรับตัวที่
อาจส่งผลกระทบ ต่อชื่อเสียงขององค์กร ภายใต้ ปัจจัยอันเกิดจากความเสีย่ งมากมาย ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ขององค์กร ดู
จะเป็ นองค์ประกอบที่เปราะบางสาหรับการบริ หาร โดยเฉพาะการบริ หารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้ วยเหตุนี ้เอง จึงเป็ นช่วงเวลาที่ องค์กรต่างๆ เร่งพัฒนาศักยภาพ การสือ่ สารขององค์กรทังภายนอกและภายใน
้
มี
การคานึงถึงภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของสาธารณชน การสร้ างความเข้ าใจและความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า การปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงวิธีการ รูปแบบสือ่ ที่ใช้ และงบประมาณ
สื่อสารภาพลักษณ์ ขององค์ กรด้ วยการเผยแพร่ ข้อมูลอย่ างต่ อเนื่อง
ข้ อมูลที่เผยแพร่ ส่ งผลอย่างยิ่งต่อการสร้ างภาพลักษณ์ การเผยแพร่ เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ ควบคูไ่ ปกับการ
สือ่ สารลักษณะอื่นๆ การสร้ างความแตกต่าง สาหรับการรับรู้ที่ชดั เจน โดยนอกจากจะมุง่ ให้ คนรู้จกั องค์กรและใช้ สนิ ค้ า
บริ การ แล้ ว ต้ องมีความชื่นชอบ เชื่อถือ ศรัทธาและมีความผูกพันกันในระยะยาวด้ วย
ดังนัน้ การที่ชื่อเสียงขององค์กรจะเติบโตได้ มีข้อได้ เปรี ยบคือ ด้ านความเชี่ยวชาญ ชานาญในการสือ่ ความ การ
เลือกช่องทาง การคิดค้ นกิจกรรมการสือ่ สารที่โดดเด่น และโดนใจ เพื่อให้ เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจูงใจ
หรื อโน้ มน้ าวกลุม่ เป้าหมาย และนาผลการวิจยั มาช่วยในการสือ่ สาร ทาให้ การสร้ างภาพลักษณ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
งบประมาณของการสื่อสารเพิ่มขึน้ เป็ นเงาตามตัว
ดัชนีที่บง่ ชี ้ ทาให้ เห็นถึงตัวเลขงบประมาณของการสือ่ สารองค์กรได้ เพิ่มขึ ้นเป็ นลาดับ ตังแต่
้ การผลิตสือ่ และ
เผยแพร่ไปยังกลุม่ เป้าหมาย หรื อการสร้ างภาพลักษณ์องค์กร แสดงให้ เห็นถึงความสาคัญที่ต้องมีคา่ ใช้ จ่ายทังสิ
้ ้น แต่
เนื่องจากการแข่งขันในด้ านการสือ่ สารซึง่ ปั จจุบนั มีการแข่งขันสูงมาก มีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบ ไปจากเดิม การเผยแพร่
ข่าวสาร การสือ่ สารมีความจาเป็ นสูงขึ ้นเรื่ อยๆ ทังในด้
้ านการแข่งขัน การแสดงศักยภาพ การวางตาแหน่งของผู้บริ หาร
องค์กร ผลิตภัณฑ์ ไม่วา่ จะเป็ น การจัดการแสดง การสร้ างสีสนั ความประทับใจ การใช้ เครื่ องมือหรื อช่องทางการสือ่ สาร การ
ผลิตสือ่ การวางสือ่ เพิ่มเติม การลงโฆษณาเสริ มเพื่อสนับสนุนกิจกรรม การใช้ เทคโนโลยี เป็ นต้ น ล้ วนเป็ นการเพิ่มค่าใช้ จ่ายที่
สูงขึ ้น ไม่วา่ จะจัดทาเองหรื อว่าจ้ างผู้ชานาญแต่ละด้ านมารับดาเนินการก็ตาม
เน้ นเนือ้ หาเป็ นหลัก ตามด้ วยการใช้ ช่องทางสื่อ รูปแบบที่เข้ าถึงและจดจาได้
สือ่ กับสารมีความสาคัญไม่น้อยกว่ากัน การที่จะให้ ภาพลักษณ์ขององค์กรดีนนั ้ มิได้ ขึ ้นอยูก่ บั การเผยแพร่
ผ่านสือ่ เพียงอย่างเดียว ยังต้ องให้ ความสาคัญกับเนื ้อหาสาระของข่าวสาร (Message Orientation) ด้ วย ความสามารถใน
การบริ หารและจัดการกับการสือ่ สารประเด็นได้ เป็ นอย่างดี ทังเพื
้ ่อการบรรลุเป้าหมายและเพื่อให้ องค์กร มีภาพลักษณ์มนั่ คง
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ในรูปของการจัดกิจกรรมการสือ่ สาร หากวิเคราะห์ดถู ึงบทบาทและหน้ าที่ของการสือ่ สารองค์กรแล้ ว จะพบว่าการให้ เนื ้อหา
สาระเกี่ยวกับการปรับเปลีย่ นและความเจริ ญก้ าวหน้ าขององค์กร โดยเฉพาะการสร้ างความรู้ความเข้ าใจและการสือ่ ความที่
มีทิศทางชัดเจนและต่อเนื่อง จึงกลายเป็ นสิง่ จาเป็ นที่สดุ
นอกจากความรวดเร็ วแล้ ว การใช่ช่องทางสือ่ สารที่เข้ าถึงและ
เนื ้อหาที่จดจาได้ เป็ นลาดับแรก ของการวัดผลด้ านการสือ่ สาร
การสื่อสารคุณค่ าของภาพลักษณ์ องค์ กร
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ เป็ นสิง่ ที่ปรากฏในใจลูกค้ า กลุม่ เป้าหมายที่เกี่ ยวข้ อง ถ้ าตรวจสอบกลุม่ เป้าหมาย
แล้ วมีคาตอบที่หลากหลาย ไม่เหมือนกัน หรื อไม่สามารถบ่งบอกได้ ชดั เจนว่าคืออะไร นัน่ หมายความว่ามีภาพลักษณ์ที่ไม่
ชัดเจน ไม่แข็งแรง
หลายๆ องค์กรสร้ างภาพลักษณ์ด้วยการสือ่ สาร จนประสบความสาเร็ จ ซึง่ ไม่เพียงมีงบประมาณก็สามารถสร้ า ง
ภาพลักษณ์ได้ โดยการใช้ สอื่ ต่างๆ แต่ต้องอย่าลืมว่า โอกาสที่ผ้ บู ริ โภคจะเจอะเจอเนื ้อหา เรื่ องราวไม่ใช่แค่ผา่ นสือ่ ต่างๆ
เท่านัน้ แต่เป็ นประสบการณ์ผา่ นผลงานการบริ หาร สินค้ า บริ การ พนักงาน กิจกรรมต่างๆ รวมทังผู
้ ้ บริ หาร ด้ วย
ขอบเขตของภาพลักษณ์ กับการสื่อสารขององค์ กร
องค์กรสามารถกาหนดภาพลักษณ์ที่พงึ ประสงค์โดยอาศัยส่วนผสมทางการตลาดรวมไปถึงมิติอื่นๆ ของธุรกิจมา
เป็ นแนวทางการพิจารณา ทัง้ ภาพลักษณ์ ท่ พ
ี ึงประสงค์ ด้านบริการ เช่น ความน่าเชื่อถือ บริ การมีความทันสมัยมี
เอกลักษณ์โดดเด่น มีความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ภาพลักษณ์ ท่ พ
ี ึงประสงค์ ด้านราคา โดยทัว่ ไป ผู้บริ โภคจะเริ่ มต้ นจาก
จุดแรก คือ คานึงถึงราคา ค่าบริ การที่มีความเหมาะสมและยุติธรรม แต่ในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงนัน้ เป้าหมายของ
ภาพลักษณ์ด้านราคาอาจต้ องปรับตัวสูอ่ ีกมิติหนึง่ นัน่ คือ ค่าบริ การที่เหมาะสม ดอกเบี ้ย ค่าธรรมเนียม
เป็ นต้ น
ภาพลักษณ์ ของกิจกรรมส่ งเสริมการขาย ในแง่ของรูปแบบและอรรถประโยชน์ตอ่ ผู้บริ โภค ทังนี
้ ้ ยังครอบคลุมไปถึง
กิจกรรมและอุปกรณ์สง่ เสริ มการขายว่ามีความทันสมัยและเหมาะสมกับสินค้ า เช่น ของแจกของแถม พรี เซ็นเตอร์ โดย
กาหนดช่วงเวลาตามความเหมาะสมและสอดคล้ องกับสถานะและสถานการณ์ทางสังคม ภาพลักษณ์ ท่ พ
ี ึงประสงค์ ด้าน
ช่ องทางการบริการ มักจะมุง่ ในประเด็นเรื่ องสถานที่บริ การและเวลาที่ผ้ บู ริ โภคสามารถเข้ าถึงได้ สะดวก เช่น เครื อข่าย
จานวนสาขา พนักงาน ความสวยงาม โดดเด่น มีเอกลักษณ์ที่ชดั เจน เป็ นต้ น
ภาพลักษณ์ ของกิจกรรมการสื่อสาร
องค์ กร เช่น การส่งเสริ มด้ วยกิจกรรมผ่านช่องต่างๆ สือ่ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่ใช้ มีความทันสมัย มีรสนิยมที่ดี
นอกจากนี ้ในแง่ขา่ วสารก็ต้องมีความเป็ นเอกภาพ จริ งใจ ไม่โอ้ อวด สะท้ อนเอกลักษณ์ได้ และตอบสนองหรื อตรงกับความ
ต้ องการของกลุม่ เป้าหมาย
ภาพลักษณ์ ท่ พ
ี ึงประสงค์ ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของบริ การเกิดขึ ้นจากองค์ประกอบสาคัญสองส่วน คือ
พนักงานและระบบธุรกิจต้ องพัฒนาทังระบบบริ
้
การเพื่อให้ มีภาพของความทันสมัย ก้ าวหน้ า รวดเร็ วและถูกต้ องแม่นยา
พร้ อมๆ กับพนักงานบริ การที่มีความเชี่ยวชาญ คล่องแคล่ว สุภาพ มีบคุ ลิกภาพและอัธยาศัยไ
มตรี อนั ดีเพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายของการสร้ างภาพลักษณ์ด้านบริ การได้ เต็มที่ ภาพลักษณ์ ท่ พ
ี ึงประสงค์ ด้านองค์ กร ถือว่าเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวหรื ออัตลักษณ์ (Identity) ของแต่ละธุรกิจที่ชี ้ชัดคุณลักษณะ ตัวตนขององค์กรว่าแตกต่างกันอย่างไร โดยยึด
แนวคิดในการเป็ น “องค์กรทีด่ ีของสังคม” (Good Corporate Citizen) ภาพลักษณ์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับความรู้ความสามารถ
และคุณธรรมของเจ้ าของธุรกิจและผู้บริหาร ความมัน่ คงก้ าวหน้ าของกิจการ ความทันสมัยและก้ าวหน้ าทางวิทยาการ
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ของธุรกิจ ความรู้ความสามารถ รวมถึงประสิทธิภาพการทางานและมนุษยสัมพันธ์ของพนัก งาน ความมีจริ ยธรรมและ
รับผิดชอบต่อสังคม การทาคุณประโยชน์แก่สงั คม เช่น ในด้ านศิลปวัฒนธรรม การศึกษา เยาวชน สิง่ แวดล้ อม ฯลฯ ซึง่ สิง่
เหล่านี ้เราจะเห็นได้ วา่ องค์กรขนาดใหญ่แต่ละแห่งได้ ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ภาพลักษณ์เหล่านันจะติ
้ ดตราตรึงใจกับ
ผู้ใช้ บริ การและลูกค้ าที่ทาให้ นกึ ถึงอยูเ่ สมอเมื่อเห็นตราสินค้ า
ไม่วา่ จะสร้ างภาพลักษณ์อย่างไร สิง่ หนึง่ ที่ต้องคานึงถึง คือ ความต่างจากภาพลักษณ์ของคูแ่ ข่งในตลาดเดียวกันด้ วย
การสร้ างและรักษา ชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร
ควรมีการกาหนด กรอบและแผนการสื่ อสารในระยะยาว
ประเด็นที่ควร นามาพิจารณา ได้ แก่ การสื่อสารข้ อมูลที่ถกู ต้ องและครบถ้ วน ในการสือ่ สารดังกล่าวองค์กรมักจะให้ ข้อมูล
เฉพาะส่วนดีเพียงอย่างเดียว มิได้ ให้ ข้อมูลที่เป็ นรายละเอียด ผลเสียหรื อผลกระทบต่างๆ ข้ อพึงระวังเกี่ยวกับบริ การนันๆ
้ ควร
มีอย่างครบถ้ วนผ่านช่องทางต่างๆ ด้ วยความเป็ นธรรมและโปร่งใส การให้ ข้อมูลเชิงการศึกษาแก่ ผ้ บู ริโภค ในบริ การ
หลายบริ การ มีขนตอนที
ั้
่ยงุ่ ยาก ซับซ้ อน หรื อเป็ นนวัตกรรมใหม่ ในฐานะผู้สอื่ สาร ควรให้ ข้อมูลเชิงการศึกษาแก่ผ้ บู ริ โภค เช่น
การอธิบายขันตอน
้
สิทธิประโยชน์ การคานวนผลตอบแทน อัตราค่าธรรมเนียมและการให้ ความรู้ในด้ านความก้ าวหน้ าหรื อ
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้บริ โภคหรื อลูกค้ า การตอบอธิบายข้ อซักถามและการแก้ ปัญหา องค์กรควรจัดระบบของการ
ตอบและอธิบายข้ อมูลให้ กบั ลูกค้ าที่ชดั เจน พนักงานให้ ข้อมูลได้ อย่างครบถ้ วน โดยใช้ หลักของการแก้ ไขปั ญหา
เหล่านี ้ล้ วนเป็ นสิง่ สาคัญที่จะนามาทังชื
้ ่อเสียงและภาพลักษณ์ ขององค์กรให้ อยูใ่ นใจของผู้เกี่ยวข้ องได้ ในระยะยาว
สมกับการเป็ นทรัพยากรอันมีคา่ ขององค์กรอย่างแท้ จริ ง



4

