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วิจยั การสือ่ สารภาพลักษณ์องค์กรกันไปเพือ่ . . .

ภาพลักษณ์องค์กรคือ สิ่งที่เกิดขึ้นในความรู้สึกหรือความรู้สึกนึกคิดของคนที่มีต่อ
องค์กร หรือแบรนด์ใดแบรนด์หนึง่ โดยการรับรูห้ รือภาพลักษณ์ตา่ งๆ เกิดขึน้ จากการจัดการ
สือ่ สารขององค์กร รวมถึงสิง่ ทีถ่ า่ ยทอดออกมา ไม่วา่ จะเป็นการปฏิบตั งิ านตามพันธกิจของ
องค์กร หากองค์กรใดมีภาพลักษณ์ทดี่ อี ยูแ่ ล้ว หน้าทีข่ ององค์กรนัน้ คือรักษาภาพลักษณ์นนั้
ให้พัฒนาขึ้น และมั่นคงยืนนาน
การวิจยั เป็นอีกเครือ่ งมือในการค้นคว้าหาคำ�ตอบ ในแต่ละประเด็นทีต่ อ้ งการ รวมถึงเรือ่ งภาพลักษณ์
และสือ่ สารองค์กรถือเป็นการพิสจู น์ เพือ่ กำ�หนดรูปแบบทีจ่ ะช่วยตรวจสอบภาพทีผ่ า่ นมาให้ปรากฏชัดเจนมาก
ยิง่ ขึน้ สำ�หรับการสือ่ สารให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถสือ่ สารออกไปในทิศทางทีถ่ กู ต้อง โดยอาศัยผลการ
ชี้วัดจากข้อมูลในเชิงสถิติ ในคำ�ตอบว่า การสื่อสารที่ผ่านมาเป็นอย่างไร สร้างผลงาน สร้างความพึงพอใจ
ได้มากหรือน้อยกว่าเดิม กลุม่ เป้าหมายยังคงเป็นกลุม่ เดิมหรือไม่ เพิม่ ขึน้ หรือมีจ�ำ นวนลดน้อยลง สิง่ เหล่านี้
คือส่วนหนึ่งที่จะได้จากการวิจัย

การวิจัยการสื่อสารภาพลักษณ์และแบรนด์องค์กร

การวิจัยภาพลักษณ์และแบรนด์องค์กร จะต้องมีการเตรียมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาปัญหา
ประเด็น ทีจ่ ะทำ�ให้การสือ่ สารนัน้ มีความครอบคลุมและทัว่ ถึงกับกลุม่ เป้าหมาย โดยเฉพาะในกลุม่ ข้อมูลทีม่ ี
ความสัมพันธ์กนั ถือเป็นการเตรียมความพร้อมทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูลทีเ่ ป็นข้อเท็จจริง และวิเคราะห์อย่างถูกต้อง
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การวิจัยและวางแผนการสื่อสาร
การเตรียมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดทำการวิจัย
การสรุปผล

ศึกษาสภาวะแวดล้อม โดยเฉพาะเป็นพื้นที่กรณีศึกษาหรือ
เป็นพืน้ ทีท่ จ่ี ะใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการศึกษาหรือมีสว่ น
เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย
พื้นที่ (ชุมชน จังหวัด ประเทศ)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
องค์กร หรือบุคคลเป้าหมาย

ศึกษาประเด็นความเข้าใจในประเด็นทีศ่ กึ ษา เนือ่ งจากใน
การวิจยั และการวางแผนการสือ่ สาร ในบางครัง้ อาจเกิด
ความผิดพลาดของข้อมูล ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับ หลักการ
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ธรรมเนียมปฏิบตั ทิ อ่ี งค์กรใช้ดำเนินงาน
หรือแม้กระทัง่ ลักษณะเฉพาะในการสือ่ สารทีท่ ำการศึกษา
ทำความเข้าใจกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสื่อสาร
นโยบาย / กฎหมาย
ภาพรวมของสภาวะทางการตลาด

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com ”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธแบบบูรณาการ
ดวยประสบการณกวา 25 ป ในดานการบร�หาร
ยุทธศาสตร สือ่ สารการตลาด
แบรนด ภาพลักษณขององคกรจนถึงระดับชาติ
ผูบ รรยายในระดับปร�ญญาโท-เอก
ใหกบั มหาว�ทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานว�ชาการกวา 300 ผลงาน
กับตําแหนงที่หลากหลาย
ทั้งดานธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการเปนนายกสมาคมประชาสัมพันธ ไทย

วิเคราะห์สถานการณ์ การเตรียมความพร้อมที่
จะดูแนวโน้ม ความเป็นมา ของสถานการณ์ท้งั ในอดีต
และปัจจุบนั เพือ่ ทบทวนและนำาข้อมูลเหล่านีม้ าวิเคราะห์
ประกอบการศึกษาวิจยั ซึง่ ข้อมูลนัน้ จะไม่เพียงการเป็นข้อมูล
ขององค์กรธุรกิจนัน้ เท่านัน้ แต่จะต้องมองถึงสถานการณ์
การแข่งขันในตลาด ทีม่ คี แู่ ข่งขันจำานวนมาก หรือมีลกั ษณะ
การให้ความร่วมมือ การประสานงานของหน่วยงานใดบ้าง
หรือไม่ เพือ่ มาวิเคราะห์ประกอบการมองสถานการณ์ทอ่ี าจจะ
เกิดขึน้ ในอนาคต โดยการหาข้อมูลเพือ่ การวิจยั การสือ่ สาร
ภาพลักษณ์และแบรนด์องค์กร
ความเป็นมาในอดีต
สถานการณ์ปัจจุบัน
แนวโน้มอนาคต
การแข่งขัน
ความร่วมมือ หรือ เครือข่ายพันธมิตร
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กำ�หนดประเด็นการสื่อสาร การจะทำ�ให้สามารถ
เข้าใจเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่เราจะเดินไปได้
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนั้น คือ การเรียนรู้ว่าโจทย์
ของเรามีอะไรที่จะต้องตอบบ้าง และอะไรมีส่วน
สำ � คั ญ หรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ การวางแผนการสื่ อ สาร
ภาพลักษณ์และแบรนด์องค์กร สิง่ ใดทีอ่ าจจะเกิดขึน้
หรือควรมีประเด็นปัญหาใดที่จำ�เป็นต่อการนำ�มา
ใช้ประโยชน์ นัน่ คือ แนวความคิดทีม่ หี ลายประเด็น
ด้วยกัน
			

เกิดอะไรขึ้น

			

อะไรคือปัญหา

			

ต้องการทราบอะไร

เนื่องจากการวิจัยเปรียบเสมือนการพิสูจน์ เพื่อนำ�ไปสู่การ
วางแผนเพื่อทำ�ให้การก้าวไปข้างหน้า เพื่อไปยังเป้าหมาย จึงเป็น
การคาดการณ์ในอนาคตว่าจะมีอะไรเกิดขึน้ มองเห็นแล้วว่าผลลัพธ์
จะออกมาเป็นอย่างไร ที่จะทำ�ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนให้ได้มากที่สุด
การกำ�หนดประชากรการกำ�หนดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่ม
ประชาชนที่เราจะทำ�การศึกษา ว่ามีกลุ่มไหนบ้าง เพราะกลุ่มที่จะ
มามีสว่ นเกีย่ วข้องกับการทำ�แผนการสื่อสารนั้นที่สำ�คัญ ถ้าเป็นการ
วิจยั สือ่ สารภาพลักษณ์และแบรนด์องค์กรด้วยแล้ว ทำ�ให้มหี ลายส่วน
มากยิ่งขึ้นที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง และกลุ่มเป้าหมายจะต้อง
กำ�หนดให้ชัดเจนว่าเมื่อเราจะกำ�หนดกรอบการวิจัยหรือทำ�การ
ประเมินจะเลือกวิธีการใด หรือกลุ่มใด และแต่ละกลุ่มนั้นมีจำ�นวน
เท่าไร ให้คำ�นวณออกมาเพื่อกำ�หนดค่าทางวิจัย เพราะคงเป็นไป
ไม่ได้ที่เราจะทำ�การสำ�รวจวิจัย และประเมินผลได้ทุกคนที่เข้ามา
เกี่ยวข้องกับการใช้แผนในทางปฏิบัติ ทำ�ได้มากที่สุดคือ การใช้
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างบนฐานการอ้างอิงข้อมูลสถิติว่าแต่ละกลุม่
มีจ�ำ นวนเท่าไหร่ แล้วนำ�ออกมาคำ�นวณหาค่าทีเ่ หมาะสมกับการประเมิน
แล้วข้อมูลไม่ผดิ พลาด คลาดเคลือ่ น โดยกลุม่ ประชากรนัน้ อาจจะเป็น
		ผู้ประกอบการ
		ลูกค้า

ปั ญ หามี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ อะไรบ้ า ง กั บ การ
สื่อสารขององค์กร ภาพลักษณ์ แบรนด์จัดทำ�
เป้าประสงค์ ที่ชัดเจนในการวิจัย เมื่อได้ข้อมูล
มาพร้อมแล้ว จะทำ�อย่างไรที่จะรวบรวมประเด็น
และรายละเอียดข้างต้นออกมาเป็นเป้าประสงค์ที่
ต้องการ เพือ่ กำ�หนดในแผนการสือ่ สาร ซึง่ ในการ
จัดทำ�เป้าประสงค์ โดยสรุปในเนื้อหาหลักจะต้อง
ประกอบด้วย

		ประชาชน
		หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำ�หนดวิธีการ / เครื่องมือ นอกเหนือจากกลุ่มบุคคลที่จะ
ทำ�ให้เกิดการวางแผนและทำ�ให้แผนดำ�เนินต่อไปได้แล้ว สิ่งที่จะ
เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้แผนการสื่อสารสามารถดำ�เนินไปได้ดียิ่งขึ้น
คือ การกำ�หนดวิธีการ / เครื่องมือที่จะช่วยในการวิจัยให้ได้ผลยิ่งขึ้น
สามารถวัดได้ในเชิงสถิติ โดยมีเทคนิควิธกี ารวิจยั หลายวิธกี ารด้วยกัน
และไม่ว่าจะเป็น

ความต้องการ

		สัมภาษณ์

วัตถุประสงค์

		 การใช้แบบสอบถาม / แบบทดสอบ

ความคาดหมาย

		การเก็บข้อมูล
		การค้นคว้า
		การสังเกต
ซึ่งในแต่ละวิธีการนั้น ขึ้นอยู่กับผู้วิจัย มีความประสงค์จะให้
ข้อมูลนั้นออกมาในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ หรือทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรสร้างรูปแบบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
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การวัดผล คือ การกำ�หนดตัววัดหรือตัวประมวลผล
ทัง้ ทีเ่ ป็นเชิงปริมาณ หรือคุณภาพทีอ่ าจจะมีตวั เลข มีสถิติ
เข้ามาเกี่ยวข้อง และที่สำ�คัญ หากการวิจัยนั้นต้อง
อาศัยการจัดทำ�แบบสอบถามสำ�รวจความคิดเห็น นั่น
คือการสร้างตัวแปรกำ�หนดตัววัดต่างๆ ออกมาเพื่อ
ตั้งสูตรการคำ�นวณที่ จ ะได้ จ ากการประมวลผลจาก
แบบสอบถาม และวัดออกมาเป็นตัวเลขสถิติเฉลี่ยใน
แต่ละ ตัวแปร ทีจ่ ะต้องกำ�หนดไว้ในแบบสอบถามนัน้ ๆ
แต่จะต้องคำ�ถึงถึงเนือ้ หาทีค่ รอบคลุมทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็น
		 กำ�หนดตัววัด
		วิธีประมวลผล
เมื่ อ ได้ กำ � หนดขอบเขต วิ ธี ก ารวิ จั ย การจั ด
เตรียมเนื้อหาเพื่อประกอบการศึกษาวิจัยไว้เรียบร้อย
จะมีความชัดเจนต้องมอบหมายงานให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบ
แต่ ล ะฝ่ า ย มี ก ารกำ � หนดขอบเขตงานรั บ ผิ ด ชอบที่
ชัดเจนและไม่ซา้ํ ซ้อน มีการกำ�หนดตัวบุคคลให้เหมาะสม
กับงานและมีศักยภาพเพียงพอที่จะดำ�เนินงานตาม
ที่ได้รับมอบหมายได้ การกำ�หนดตัวชี้วัดที่จะช่วยใน
การประเมินผลของงาน การมีขั้นตอนตรวจ ติดตาม
ระหว่างเมื่อมอบหมายให้ดำ�เนินการในงานนั้นไปแล้ว
เพือ่ ทีจ่ ะดูวา่ แผนนัน้ เมือ่ ไปปฏิบตั จิ ริงแล้ว มีผลตอบรับ
หรือสิง่ ทีไ่ ด้หรือมีปญ
ั หาหรืออุปสรรคประการใดหรือไม่
เพื่อที่จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที โดยในขั้นตอนนี้จะต้อง
ประกอบด้วย
		 กำ�หนดงาน
		 กำ�หนดบุคคล
		ภารกิจชี้วัด
		มีขั้นตอนการติดตามงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ออกมานั้นจะต้อง
ผ่านการวิเคราะห์โดยการนำ�เอาข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับ
ในระหว่างการปฏิบตั งิ านในแต่ละส่วนความรับผิดชอบ
ประกอบการประเมินผลทีไ่ ด้รบั ออกมาคำ�นวณเป็นค่า
ทางสถิติ แจกแจงออกมาเป็นรายละเอียดทีช่ ผี้ ลออกมา
ได้อย่างชัดเจน และการวิเคราะห์ขอ้ มูลไม่ใช่การรวบรวม
ข้อมูล แต่เป็นการนำ�เอาข้อมูลทีร่ วบรวมไว้มาวิเคราะห์
แนะนำ�เสนออย่างไรให้เป็นภาพที่ชัดเจน เห็นความ
แตกต่าง เห็นการเปรียบเทียบของข้อมูล ที่ได้มาจาก
ผลการศึกษาที่แท้จริง
การวิ จัย การสื่อ สารภาพลั ก ษณ์ แ ละแบรนด์
องค์กร ไม่เพียงแต่ตอ้ งอาศัยเทคนิควิธกี ารทีเ่ ป็นไปตาม
ขัน้ ตอนเท่านัน้ แต่จะทำ�อย่างไรให้ การคาดการณ์และ

การกำ�หนดแนวทางในอนาคตมีความมั่นใจที่จะก้าวไปอย่างมั่นคง
แต่การคาดการณ์นน้ั เป็นการคาดการณ์ภายใต้ขอ้ มูลทีผ่ า่ นการวิเคราะห์
ผ่านการทบทวน และผ่านการคิดการค้นคว้าภายใต้กรอบเวลา ซึ่งมี
ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว หรือแม้กระทั่งต้องทำ�โดย
เร่งด่วนก็มีเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยจะต้องทราบ กรอบการดำ�เนินงาน
รวมทัง้ การนำ�เสนอ ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั เพือ่ กำ�หนดความชัดเจนภาพ
ในอนาคต
ผลจากการวิจยั นับตัง้ แต่เริม่ ต้น ตลอดทัง้ กระบวนการ สำ�หรับ
การตอบโจทย์ในท้ายที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นกับการสื่อสารขององค์กร
แนวทางการดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมา ประสพความสำ�เร็จหรือไม่ อย่างไร มี
ความเหมาะสมกลมกลืนเพียงใด สามารถให้ผลลัพธ์ตามทีไ่ ด้วางเป้าหมาย
หรือตอบวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด หรือมีปญ
ั หา อุปสรรคที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นแนวทางการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรให้มี
ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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