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Nine Dimensions

Corporate Reputation Management
9 มิติของการจัดการชื่อเสียงองค์กร

ชื่ อ เสี ย งขององค์ ก ร (corporate
reputation) เปรี ย บเสมื อ นทรั พ ย์ สิ น
ที่ส�ำคัญ มีคุณค่าต่อการเติบโตและสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรทัง้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยาว ชื่อเสียงขององค์กรก่อให้เกิด
ความศรัทธา การร่วมมือ ก่อให้เกิดความผูกพัน
ระหว่างองค์กรกับลูกค้า รวมถึงสาธารณชน
ตลอดจนความสนใจทีจ่ ะใช้สนิ ค้าและบริการ
การส�ำรวจตรวจสอบชื่อเสียง ทัศนคติ ความคิดเห็น การรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร ความสนใจของผูท้ เี่ กีย่ วข้องทัง้ ลูกค้า นักลงทุน ผูถ้ อื หุน้
สาธารณชน ชุมชน บุคคลที่เป็นแกนน�ำความคิด สื่อมวลชน และ
พนักงาน  ว่าในแต่ละกลุม่ มีความรูส้ กึ ชืน่ ชอบ ใส่ใจต่อองค์กร ค้นหา
สาเหตุปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเหล่านั้น รวมถึงอุปสรรค
ปัญหาที่ส่งผลต่อการลดทอนความน่าสนใจของชื่อเสียง

9 มิติ ของชื่อเสียงองค์กร
โดยทั่วไปแล้ว ชื่อเสียงองค์กร หมายถึงสิ่งที่เป็นการแสดงถึง
การเป็นทีร่ จู้ กั การยอมรับ ในตัวตน สินค้า บริการ บุคคล สถานที่ องค์กรใดๆ
บุคลิกลักษณะ คุณค่า ความดีงาม ของสิ่งใด สิ่งหนึ่ง แบรนด์ ทั้งที่
เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงและทางอ้ อ ม ที่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย กั บ องค์ ก ร  
สามารถสัมผัส รับรู้ กับสิ่งนั้นได้ ผ่านมิติต่างๆ

Marketing Dimension
3
มิติการตลาด  แท้จริงแล้วชื่อเสียง ไม่ต่างกับแบรนด์ หรือ
ภาพลักษณ์ตราสินค้า  Brand Image  เป็นการรับรูค้ ณ
ุ ลักษณะ การตีความ
จาก ข้อมูล การวิเคราะห์ และประมวลผลด้านการรับรู้ การด�ำเนิน
การทางการตลาด และความรู้สึก มาเป็นชื่อเสียง   ที่สัมพันธ์กับผู้
บริโภคและการสร้างคุณค่าตราสินค้า

4

Strategic Dimension
มิติเชิงกลยุทธ์ ในเชิงการแข่งขัน  ที่ขึ้นอยู่กับข้อมูล ข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในแต่ละอุตสาหกรรม ที่เป็นตัวก�ำหนดภารกิจของ
องค์กรทัง้ ภายนอกและภายใน เพือ่ สร้างการปฏิสมั พันธ์ขององค์กรกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่องค์กรจะต้องน�ำมาออกแบบกลยุทธ์ทางด้าน
ชือ่ เสียง ลักษณะเฉพาะ ความฉลาดขององค์กร การปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม
Social Dimension
มิตเิ ชิงสังคม  การตีความทางสังคมนัน้ เป็นอีกประเด็นหนึง่ ทีส่ ง่ ผล
5
ต่อการเข้ามามีส่วนของความสัมพันธ์องค์กร สังคม สภาพแวดล้อม

ความคาดหวังการตีความจากสิง่ ทีอ่ งค์กรสือ่ สารออกมา กิจกรรมทีม่ ี
ต่อสังคม ความสม�่ำเสมอ ความตั้งใจจริง หรือสิ่งที่บ่งบอกถึงการ
ปฏิบัติต่อสังคมโดยรอบกับ ความสัมพันธ์กับความคาดหวังและ
มาตรฐานขององค์กร กับสังคม ชุมชน ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
Financial Dimension
6
มิตใิ นเชิงการเงิน   มมุ มองด้านรายได้ บัญชี   รายงานด้านการเงิน
ความคุ้มค่า ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน หุ้น เงินสด หรือ
ผลตอบแทนอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นมูลค่าที่เป็นนามธรรม ภาพลักษณ์
ความชัดเจน โปร่งใส หลักปฏิบัติ เป็นที่น่าเชื่อถือ

Organizational Dimension
7
1
มิติในการบริหาร จัดการองค์กร ชื่อเสียงองค์กรเป็นฐานราก
ของส่วนประกอบที่ ผสมผสานความรูส้ กึ การมีสว่ นร่วมของการก่อเกิด
ความรู้สึกของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน ต่อความเป็นมา
แนวทางบริหาร วัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหาร พนักงาน เอกลักษณ์
แนวทาง วิธีการด�ำเนินงานขององค์กร นั้น

2

Business Dimension
มิตทิ างธุรกิจ ระบบการด�ำเนินธุรกิจของแต่ละองค์กร นับว่าเป็น
ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ที่สามารถบ่งบอก แยกประเภทขององค์กร
แต่ละแห่งให้มคี วามชัดเจน  เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นทีร่ บั รูไ้ ปยังกลุม่
เป้าหมาย  วิธีการให้บริการ การผลิต และชื่อเสียงยังเป็นการสื่อสาร
ข้อมูลเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ อันจะส่งผลต่อการประกอบการขององค์กร
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Stakeholder Dimension
มิติในการจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง
ทางอ้อม การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูท้ เี่ กีย่ วข้องขององค์กรอย่างต่อเนือ่ ง
ในระยะยาว รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ลกึ ซึง้ แนบแน่น เป็นสิง่
จ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับการสร้างความมั่นคงขององค์กร ประดุจ
ฐานรากที่แข็งแรง โดยเน้นหลักของการสร้างความพึงพอใจให้กับ
แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม

8

Communications Dimension
มิติในเชิงการสื่อสาร ความสามารถในการ ประชาสัมพันธ์  
บริหารแบรนด์   ข้อมูลข่าวสาร ในช่องทางต่างๆ ที่ส่งผลต่อชื่อเสียง
องค์กร ความสามารถในการรับมือกับภาวะวิกฤติที่ไม่คาดฝัน การมี
แผนด�ำเนินการ การรับมือ ทั้งด้านการตั้งรับ แก้ไขสถานการณ์ และ
ปฏิบัติการเชิงรุก

Dimension
9 Ethics
มิติในเชิงการจัดการทางด้านจริยธรรม การบริหารตามหลัก
จริยธรรมส�ำหรับการประกอบธุรกิจ เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีส�ำหรับองค์กร
การมี จ ริ ย ธรรมจะท� ำ ให้ เ กิ ด ภาพของความน่ า เชื่ อ ถื อ เที่ ย งตรง
ไม่หลอกลวง  ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม  องค์กรต้องแสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบ หรือเมือ่ เกิดข้อผิดพลาดก็ไม่ปดิ บังอ�ำพราง บิดเบือน
ข้อมูล สิ่งเหล่านี้คือความเชื่อมั่นในชื่อเสียงองค์กรทั้งสิ้น

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

ผลสัมฤทธิ์ ต่อการจัดการชื่อเสียงขององค์กร
ในขณะทีง่ านด้านการจัดการองค์กร งานธุรกิจทีจ่ ะสะท้อนด้วย
ประสิทธิภาพ การสื่อสารชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์กรก็เป็นงานที่
จะสะท้อนประสิทธิผล    
การจัดการชื่อเสียงขององค์กร ที่สามารถท�ำให้ชื่อเสียงของ
องค์กรให้เป็นทีย่ อมรับ และน�ำมาใช้ในการบริหารชือ่ เสียงขององค์กร
ในปัจจุบนั ทัง้ ทางด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ความสามารถ
ทางการด�ำเนินธุรกิจ การบริหารที่แสดงความรับผิดชอบต่อองค์กร
และสังคม ด้วยการตอบโจทย์ ดังนี้

ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจกับองค์กร
สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดี
การสื่ อ สารที่ ต ่ อ เนื่ อ งกั บ ทุ ก กลุ ่ ม เป้ า หมาย
พัฒนาความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง
ขยายความรู้ และชื่อเสียงองค์กร
ผ่านช่องทางต่างๆ
จูงใจให้แต่ละกลุ่มแนะน�ำ และขยายผล
ทั้งชื่อเสียงและธุรกิจขององค์กร
สัมพันธภาพที่ดี ต่อเนื่อง น่าเชื่อถือ
และผูกพันระยะยาว

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com ”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ
ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ในด้านการบริหาร
ยุทธศาสตร์ สือ่ สารการตลาด
แบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กรจนถึงระดับชาติ
ผูบ้ รรยายในระดับปริญญาโท-เอก
ให้กบั มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงาน
กับต�ำแหน่งที่หลากหลาย
ทั้งด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ ไทย

ดังนัน้ การบริหารชือ่ เสียงขององค์กรนัน้ นับเป็นอีกหนึง่ กลยุทธ์
ทีส่ ำ� คัญขององค์กรทัง้ ด้านภาพลักษณ์และด้านธุรกิจควบคูก่ นั สร้าง
ผลสัมฤทธิ์ ดังกล่าว มีผลต่อการสร้างชือ่ เสียงทีด่ แี ละการจัดการชือ่ เสียง
องค์กรแบบองค์รวม หรือมิตทิ เี่ กีย่ วข้อง  ขนึ้ อยูก่ บั เป้าหมาย และภารกิจ
ขององค์กร ทีจ่ ะน�ำมาบูรณาการให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ วัตถุประสงค์
และกลยุทธ์ ส�ำหรับการจัดการชื่อเสียงองค์กร
          ชอื่ เสียงขององค์กร จะมีความน่าเชือ่ ถือหรือไม่ ขึน้ อยูก่ บั องค์ประกอบ
ในแต่ละมิติ ที่น�ำมาวิเคราะห์ การจัดการ ออกแบบ วางแผนเพื่อให้
ชื่อเสียงกลายเป็นเครื่องมือ ช่องทางในการน�ำองค์กรไปสู่เป้าหมาย  
ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการจัดการสื่อสารที่มี
คุณภาพ
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดของชื่อเสียงขององค์กร ต้องค�ำนึงถึง
ปั จ จั ย ที่ มี ส ่ ว นต่ อ การตอบสนองต่ อ สภาพแวดล้ อ มขององค์ ก ร
สถานการณ์ และการก�ำหนดกลยุทธ์ทางด้านการจัดการชื่อเสียงที่
สอดคล้อง กับสังคม และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียขององค์กรกลุม่ ต่างๆ ให้
เกิดการรับรู้  ตีความชื่อเสียงขององค์กรที่ผ่านมา  รวมถึงสิ่งที่องค์กร
คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต
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