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ภาพลักษณ์องค์กรคือ สิ่งที่เกิดขึ้นในความรู้สึกหรือความรู้สึกนึกคิดของคนที่มีต่อ
องคก์ร หรอืแบรนดใ์ดแบรนดห์นึง่ โดยการรบัรูห้รอืภาพลกัษณต์า่งๆ เกดิข้ึนจากการจัดการ
ส่ือสารขององคก์ร รวมถงึสิง่ทีถ่า่ยทอดออกมา  ไมว่า่จะเปน็การปฏบิตังิานตามพนัธกจิของ
องคก์ร หากองคก์รใดมภีาพลกัษณท์ีด่อียูแ่ลว้ หนา้ทีข่ององคก์รนัน้คอืรกัษาภาพลกัษณน์ัน้
ให้พัฒนาขึ้น และมั่นคงยืนนาน 

การวจัิย เปน็อกีเครือ่งมอืในการคน้คว้าหาคำาตอบ ในแตล่ะประเดน็ทีต่อ้งการ รวมถึงเรือ่งภาพลกัษณ์
และส่ือสารองค์กรถือเป็นการพิสูจน์ เพ่ือกำาหนดรูปแบบท่ีจะช่วยตรวจสอบภาพท่ีผ่านมาให้ปรากฏชัดเจนมาก
ย่ิงข้ึน สำาหรับการส่ือสารให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถสือ่สารออกไปในทศิทางทีถู่กตอ้ง โดยอาศยัผลการ
ชี้วัดจากข้อมูลในเชิงสถิติ ในคำาตอบว่า  การสื่อสารที่ผ่านมาเป็นอย่างไร สร้างผลงาน สร้างความพึงพอใจ
ไดม้ากหรอืนอ้ยกว่าเดมิ  กลุม่เปา้หมายยังคงเปน็กลุม่เดมิหรอืไม ่ เพ่ิมขึน้ หรอืมจีำานวนลดน้อยลง สิง่เหลา่นี้
คือส่วนหนึ่งที่จะได้จากการวิจัย  

การวิจัยการสื่อสารภาพลักษณ์และแบรนด์องค์กร
การวิจัยภาพลักษณ์และแบรนด์องค์กร จะต้องมีการเตรียมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาปัญหา 

ประเดน็   ท่ีจะทำาให้การสือ่สารนัน้มคีวามครอบคลมุและทัว่ถึงกับกลุม่เปา้หมาย  โดยเฉพาะในกลุม่ขอ้มลูท่ีมี
ความสมัพันธ์กัน ถือเปน็การเตรยีมความพรอ้มทีอ่ยู่บนฐานข้อมลูทีเ่ปน็ขอ้เทจ็จรงิ และวิเคราะหอ์ย่างถูกตอ้ง 

Image & Corporate
Communications Research                                                               
วิจัยการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กรกันไปเพ่ือ . . .
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ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com ” 
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ�แบบบูรณาการ 
ด�วยประสบการณ�กว�า 25 ป� ในด�านการบร�หาร
ยุทธศาสตร� ส่ือสารการตลาด 
แบรนด� ภาพลักษณ�ขององค�กรจนถึงระดับชาติ 
ผู�บรรยายในระดับปร�ญญาโท-เอก 
ให�กับมหาว�ทยาลัยท่ัวประเทศ 
มีผลงานว�ชาการกว�า 300 ผลงาน 
กับตําแหน�งที่หลากหลาย
ทั้งด�านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงการเป�นนายกสมาคมประชาสัมพันธ�ไทย ศึกษาสภาวะแวดล้อม โดยเฉพาะเป็นพื้นที่กรณีศึกษาหรือ

เป็นพ้ืนท่ีท่ีจะใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการศึกษาหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย 

 พื้นที่ (ชุมชน จังหวัด ประเทศ)

 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

 องค์กร หรือบุคคลเป้าหมาย

ศกึษาประเดน็ความเขา้ใจในประเดน็ทีศ่กึษา เนือ่งจากใน
การวจิยัและการวางแผนการสือ่สาร ในบางครัง้ อาจเกดิ
ความผดิพลาดของขอ้มลู ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบั หลกัการ  
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ธรรมเนียมปฏิบัติท่ีองค์กรใช้ดำ เนินงาน 
หรอืแมก้ระทัง่ลกัษณะเฉพาะในการสือ่สารทีท่ำ การศกึษา   
  ทำ ความเข้าใจกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสื่อสาร

  นโยบาย / กฎหมาย

  ภาพรวมของสภาวะทางการตลาด

 การเตรียมข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 การจัดทำ การวิจัย

 การสรุปผล

การวิจัยและวางแผนการสื่อสาร

วิเคราะห์สถานการณ์ การเตรียมความพร้อมท่ี
จะดูแนวโน้ม ความเป็นมา ของสถานการณ์ท้ังในอดีต
และปัจจุบัน เพ่ือทบทวนและนำาข้อมูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์ 
ประกอบการศึกษาวิจัย ซ่ึงข้อมูลน้ันจะไม่เพียงการเป็นข้อมูล
ขององค์กรธุรกิจน้ันเท่าน้ัน แต่จะต้องมองถึงสถานการณ์
การแข่งขันในตลาด ท่ีมีคู่แข่งขันจำานวนมาก หรือมีลักษณะ
การให้ความร่วมมือ การประสานงานของหน่วยงานใดบ้าง
หรือไม่ เพ่ือมาวิเคราะห์ประกอบการมองสถานการณ์ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต โดยการหาข้อมูลเพ่ือการวิจัยการส่ือสาร
ภาพลักษณ์และแบรนด์องค์กร

 ความเป็นมาในอดีต

 สถานการณ์ปัจจุบัน

 แนวโน้มอนาคต

 การแข่งขัน

 ความร่วมมือ หรือ เครือข่ายพันธมิตร
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เนื่องจากการวิจัยเปรียบเสมือนการพิสูจน์ เพ่ือนำาไปสู่การ
วางแผนเพ่ือทำาให้การก้าวไปข้างหน้า เพ่ือไปยังเป้าหมาย  จึงเป็น
การคาดการณ์ในอนาคตว่าจะมอีะไรเกิดขึน้ มองเหน็แลว้ว่าผลลพัธ์
จะออกมาเป็นอย่างไร ท่ีจะทำาให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนให้ได้มากที่สุด

การกำาหนดประชากรการกำาหนดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่ม
ประชาชนที่เราจะทำาการศึกษา ว่ามีกลุ่มไหนบ้าง เพราะกลุ่มที่จะ
มามสีว่นเก่ียวขอ้งกับการทำาแผนการสื่อสารนั้นที่สำาคัญ ถ้าเป็นการ
วิจัยส่ือสารภาพลักษณ์และแบรนด์องค์กรด้วยแล้ว ทำาให้มีหลายส่วน
มากยิ่งขึ้นที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง และกลุ่มเป้าหมายจะต้อง
กำาหนดให้ชัดเจนว่าเมื่อเราจะกำาหนดกรอบการวิจัยหรือทำาการ
ประเมินจะเลือกวิธีการใด หรือกลุ่มใด และแต่ละกลุ่มนั้นมีจำานวน
เท่าไร ให้คำานวณออกมาเพื่อกำาหนดค่าทางวิจัย เพราะคงเป็นไป
ไม่ได้ที่เราจะทำาการสำารวจวิจัย และประเมินผลได้ทุกคนที่เข้ามา
เกี่ยวข้องกับการใช้แผนในทางปฏิบัติ ทำาได้มากที่สุดคือ การใช้
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างบนฐานการอ้างอิงข้อมูลสถิติว่าแต่ละกลุ่ม
มีจำานวนเท่าไหร่ แล้วนำาออกมาคำานวณหาค่าท่ีเหมาะสมกับการประเมิน
แล้วข้อมูลไม่ผิดพลาด คลาดเคล่ือน โดยกลุ่มประชากรน้ันอาจจะเป็น

  ผู้ประกอบการ

  ลูกค้า

  ประชาชน

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กำาหนดวิธีการ / เครื่องมือ นอกเหนือจากกลุ่มบุคคลท่ีจะ
ทำาให้เกิดการวางแผนและทำาให้แผนดำาเนินต่อไปได้แล้ว สิ่งท่ีจะ
เป็นปัจจัยเก้ือหนุนให้แผนการสื่อสารสามารถดำาเนินไปได้ดีย่ิงข้ึน 
คือ การกำาหนดวิธีการ / เครื่องมือที่จะช่วยในการวิจัยให้ได้ผลยิ่งขึ้น 
สามารถวัดได้ในเชิงสถิติ โดยมีเทคนิควิธีการวิจัยหลายวิธีการด้วยกัน 
และไม่ว่าจะเป็น 

  สัมภาษณ์

  การใช้แบบสอบถาม / แบบทดสอบ

  การเก็บข้อมูล

  การค้นคว้า

  การสังเกต
 
ซึ่งในแต่ละวิธีการนั้น ขึ้นอยู่กับผู้วิจัย มีความประสงค์จะให้

ข้อมูลนั้นออกมาในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ หรือทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรสร้างรูปแบบวิธีวิจัยที่เหมาะสม

กำ หนดประเด็นการส่ือสาร การจะทำ ให้สามารถ
เข้าใจเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่เราจะเดินไปได้
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนั้น คือ การเรียนรู้ว่าโจทย์
ของเรามีอะไรที่จะต้องตอบบ้าง และอะไรมีส่วน
สำาคัญหรือสัมพันธ์กับการวางแผนการส่ือสาร
ภาพลักษณ์และแบรนด์องค์กร ส่ิงใดท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
หรือควรมีประเด็นปัญหาใดที่จำ เป็นต่อการนำ มา
ใชป้ระโยชน ์นัน่คอื แนวความคดิทีม่หีลายประเดน็
ด้วยกัน  

   เกิดอะไรขึ้น

   อะไรคือปัญหา

   ต้องการทราบอะไร

ปัญหามีความเกี่ยวพันกับอะไรบ้าง กับการ
สื่อสารขององค์กร ภาพลักษณ์ แบรนด์จัดทำ 
เป้าประสงค์ ที่ชัดเจนในการวิจัย เมื่อได้ข้อมูล
มาพร้อมแล้ว จะทำ อย่างไรท่ีจะรวบรวมประเด็น
และรายละเอียดข้างต้นออกมาเป็นเป้าประสงค์ที่
ตอ้งการ เพือ่กำ หนดในแผนการสือ่สาร ซึง่ในการ
จัดทำ เป้าประสงค์ โดยสรุปในเนื้อหาหลักจะต้อง
ประกอบด้วย

 ความต้องการ

 วัตถุประสงค์

 ความคาดหมาย
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การวัดผล คือ การกำาหนดตัววัดหรือตัวประมวลผล 
ท้ังท่ีเป็นเชิงปริมาณ หรือคุณภาพท่ีอาจจะมีตัวเลข มีสถิติ
เข้ามาเก่ียวข้อง และที่สำาคัญ หากการวิจัยนั้นต้อง
อาศัยการจัดทำาแบบสอบถามสำารวจความคิดเห็น นั่น
คือการสร้างตัวแปรกำาหนดตัววัดต่างๆ ออกมาเพ่ือ
ตั้งสูตรการคำานวณที่จะได้จากการประมวลผลจาก
แบบสอบถาม และวัดออกมาเป็นตัวเลขสถิติเฉลี่ยใน
แตล่ะ ตวัแปร ท่ีจะตอ้งกำาหนดไวใ้นแบบสอบถามนัน้ๆ 
แต่จะต้องคำาถึงถึงเน้ือหาท่ีครอบคลุมท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็น

  กำ หนดตัววัด

  วิธีประมวลผล

เมื่อได้กำาหนดขอบเขต วิธีการวิจัย การจัด
เตรียมเน้ือหาเพ่ือประกอบการศึกษาวิจัยไว้เรียบร้อย  
จะมคีวามชดัเจนตอ้งมอบหมายงานให้กับผูร้บัผดิชอบ
แต่ละฝ่าย มีการกำาหนดขอบเขตงานรับผิดชอบที่
ชัดเจนและไม่ซำา้ซ้อน  มีการกำาหนดตัวบุคคลให้เหมาะสม
กับงานและมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะดำาเนินงานตาม
ที่ได้รับมอบหมายได้ การกำาหนดตัวชี้วัดที่จะช่วยใน
การประเมินผลของงาน การมีขั้นตอนตรวจ ติดตาม 
ระหว่างเมื่อมอบหมายให้ดำาเนินการในงานนั้นไปแล้ว 
เพ่ือท่ีจะดูว่าแผนน้ันเม่ือไปปฏิบัติจริงแล้ว มีผลตอบรับ
หรอืสิง่ทีไ่ดห้รอืมปีญัหาหรอือปุสรรคประการใดหรอืไม ่
เพื่อที่จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที โดยในขั้นตอนน้ีจะต้อง
ประกอบด้วย

  กำ หนดงาน

  กำ หนดบุคคล

  ภารกิจชี้วัด

  มีขั้นตอนการติดตามงาน

การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ออกมานั้นจะต้อง
ผ่านการวิเคราะห์โดยการนำาเอาข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับ
ในระหว่างการปฏบิตังิานในแตล่ะสว่นความรบัผดิชอบ
ประกอบการประเมนิผลทีไ่ดร้บั ออกมาคำานวณเปน็คา่
ทางสถิติ แจกแจงออกมาเป็นรายละเอียดท่ีช้ีผลออกมา
ได้อย่างชัดเจน และการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ใช่การรวบรวม
ขอ้มลู แตเ่ปน็การนำาเอาขอ้มลูทีร่วบรวมไวม้าวเิคราะห์
แนะนำาเสนออย่างไรให้เป็นภาพท่ีชัดเจน เห็นความ
แตกต่าง เห็นการเปรียบเทียบของข้อมูล ที่ได้มาจาก
ผลการศึกษาที่แท้จริง  

การวิจัยการส่ือสารภาพลักษณ์และแบรนด์
องค์กร ไม่เพียงแต่ต้องอาศัยเทคนิควิธีการท่ีเป็นไปตาม
ข้ันตอนเท่าน้ัน แต่จะทำาอย่างไรให้  การคาดการณ์และ

การกำาหนดแนวทางในอนาคตมีความม่ันใจท่ีจะก้าวไปอย่างม่ันคง 
แต่การคาดการณ์น้ัน เป็นการคาดการณ์ภายใต้ข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์ 
ผ่านการทบทวน และผ่านการคิดการค้นคว้าภายใต้กรอบเวลา ซ่ึงมี
ท้ังในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว หรือแม้กระทั่งต้องทำาโดย
เร่งด่วนก็มีเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยจะต้องทราบ กรอบการดำาเนินงาน  
รวมทัง้การนำาเสนอ ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั เพ่ือกำาหนดความชดัเจนภาพ
ในอนาคต 

ผลจากการวิจยั นับตัง้แตเ่ริม่ตน้ ตลอดทัง้กระบวนการ สำาหรบั
การตอบโจทย์ในท้ายที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นกับการสื่อสารขององค์กร 
แนวทางการดำาเนนิงานท่ีผา่นมา ประสพความสำาเรจ็หรอืไม ่อย่างไร  มี
ความเหมาะสมกลมกลืนเพียงใด สามารถให้ผลลัพธ์ตามท่ีได้วางเป้าหมาย
หรือตอบวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด หรือมีปญัหา อุปสรรคท่ีต้อง
ปรับปรุงแก้ไข   เพ่ือเป็นแนวทางการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กรให้มี
ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


