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บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ งการจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดบูรณาการในองค์ กร
ทีไ่ ม่แสวงหาผลกาไรกรณีศกึ ษาบริษทั อินเตอร์เนชันแ
่ นล เรสคิว คอมมิตตี โอเวอร์ซสี โปรเซส
ซิง่ เอ็นทิท่ี
โดยมีวตั ถุประสงค์
1.เพื่อกาหนดกลยุทธ์ ส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ เพื่อ การสื่อสารภายในทีม่ ี
ประสิทธิภาพ และกระตุน้ ความสนใจจากพนักงาน
2.เพื่อกาหนดกลยุทธ์การจัดการตลาดแบบองค์รวม เพื่อกระบวนการภายใกระบว นการ
คัดเลือกผูอ้ พยพให้มปี ระสิทธิภาพ
3.เพื่อกาหนดกลยุทธ์ส่อื สารตลาดบูรณาการ ในการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก
องค์กร
ระเบียบวิธกี ารศิกษา คือ เป็นการศึกษาเพื่อ นากรอบแนวความคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์
ส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ
7P’s กลยุทธ์ตลาดแบบองค์รวม และกลยุทธ์การ
สื่อสารตลาบูรณาการในการเพิม่ ศักยภาพภายในองค์กรและการให้บริการแก่ผลู้ ภ้ี ยั การสื่อสาร
ภายในและภายนอกทีม่ ปี ระสิทธืภาพ โดยการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารระดับสูง
จากการศึกษาพบว่ากลยุทธ์ระดับองค์กรทีเ่ หมาะสมสาหรับบริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
เรส
คิว คอมมิตตี โอเวอร์ซสี โปรเซสซิง่ เอ็นทิท่ี คือกลยุทธ์การเจริญเติบโต จึงได้มกี ารดาเนินการ

จ

เพื่อรองรับการขยายตัวด้วยการใช้กลยุทธ์รวมตัวในระดับเดียวกัน (Horizontal intergration
strategy)เพื่อขยายการดาเนินงานขององค์กรในหลายพืน้ ทีเ่ พื่อสร้างเครือข่ายและคุณค่าของ
อุตสาหกรรม ในด้านกลยุทธ์ระดับธุรกิจควรใช้กลยุทธ์มงุ่ เฉพาะส่วน (Focus Strategy) มุง่ เน้น
เฉพาะการให้บริการโยกย้ายถิน่ ฐานแก่ผลู้ ภ้ี ยั ทีม่ คี วามประสงค์ทจ่ี ะโยกย้ายถิน่ ฐานไปยัง
ประเทศสหรัฐ สร้างให้เกิดควาเชีย่ วชาญทางด้านบริการและสร้างความได้เปรียบในคู่แข่งขันราย
อื่น กลยุทย์ระดับปฏิบตั กิ าร Operational Strategy เน้นการอบรมเพื่อเพิม่ ความเชีย่ วชาญใน
การทางานในทุกแผนก ส่วนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดทีผ่ ศู้ กึ ษานามาใช้คอื กลยุทธ์ส่วนผสม
ทางการตลาดของธุรกิจบริการ โดยให้ความสาคัญในเรือ่ งของการทาการส่งเสริมการตลาด การ
สื่อสารทีใ่ ช้ภายใน และภายนอก เน้นการใช้เครือ่ งมือ เช่นแผ่นพับมีใจความทีส่ นั ้ กระชับ และ
แนวทางการประชาสัมพันธ์ต่อผูลภ้ี ยั คือการสกรีนขัน้ ตอนการคัดเลือกผูอ้ พยพลงบนพัด และเสือ้
และให้ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้านภาษาตรวจสอบกันหลายๆคน เพื่อความถูกต้อง
ทางด้านบุคคล
เน้นการคัดเลือกพนักงานที่ มีความสามารถทางด้านภาษา และทัศนคติทม่ี ตี ่อผูล้ ภ้ี ยั และ
ทางด้านกระบวนการเน้นการปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบข้อบังคับของผูใ้ ห้บริจาคอย่างเคร่งครัด การ
จัดการตลาดแบบองค์รวม โดยให้ความสาคัญทางด้านการสื่อสารข้ามแผนก (Cross Functional
Training) เพื่อความร่วมมือทีเ่ ป็นเอกภ าพ และรับรูถ้ งึ ข้อมูลเชิงลึกในองค์กร ร่วมกัน เน้นการ
อบรมเพื่อให้เกิดความเชีย่ วชาญในทุกแผนก และมีเทคนิคในการสอนงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ทีร่ วดเร็วโดยเฉพาะเจ้าหน้าทีท่ ท่ี าหน้าทีส่ มั ภาษณ์ผลู้ ภ้ี ยั เพื่อลดปญั หาการได้รบั ข้อมูลทีไ่ ม่
ถูกต้องจากการสรุปใจความเอาเ อง กลยุทธ์การสื่อสารตลาดบูรณาการผูศ้ กึ ษาได้ให้
ความสาคัญใน เรือ่ งของการสื่อสารภายนอกเพื่อสร้างการรูจ้ กั องค์กร และค้นหาผูใ้ ห้บริจาค
เพิม่ เติม นอกเหนือจากนี้ยงั มีการสร้างความสัมพันธ์ทม่ี ตี ่อผูบ้ ริจาคด้วยการ การจัดงานเลีย้ ง
ต้อนรับ และพาไปเยีย่ มชมพิน้ ทีด่ าเนิน งาน รายงานผลการปฏิบตั งิ านและปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ใน
ระหว่างกระบวนการทางานตามความเป็นจริง เพื่อให้ผบู้ ริจาคได้เข้ามาดาเนินการแก้ไขตาม
แนวทางและพันธกิจ
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บทที่ 1
บทนา
1. องค์กรและลักษณะธุรกิ จขององค์กร
องค์กร อินเตอร์เนชันแนล
่
เรสคิว คอมมิตตี
สํานักงานใหญ่ ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1933
International Rescue International (IRC) เป็นผูน้ ําระดับโลกในการบรรเทาภาวะฉุกเฉิน
ฟื้นฟูการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาความ ขัดแย้งให้บริการการตัง้ ถิน่ ฐานและ
สนับสนุนสําหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั การถูกทําลาย หรือได้รบั ผลกระทบจากความขัดแย้งรุนแรงและการกด
ขีข่ ม่ เหง IRC เป็นเครือข่ายทีส่ าํ คัญแห่งแรกที่ ให้การตอบสนองในเรือ่ งมนุ ษยธรรมแก่กลุ่ม
แรงงาน ดูแลสุขภาพ การศึกษา, ผูน้ ชุมชนกิจกรรมและอาสาสมัคร ในการทํางานร่วมกัน นําจะ
พาให้เข้าถึงความปลอดภัยรวมทัง้ เป็นสถานทีล่ ภ้ี ยั และให้เปลีย่ นแปลงอย่างยังยื
่ นสําหรับคนนับ
ล้านชีวติ ทีไ่ ด้รบั การถูกทําลายโดยความรุนแรงและการกดขี่ ขม่ เหง IRC ดําเนินการ 42 ประเทศ
เตรียมการบรรเทาภาวะฉุกเฉิน
,
ย้ายผูล้ ภ้ี ยั และการสร้างชีวติ ใหมในยามภัย
(http://www.theirc.org/irc-a-glance)
ภาพรวมการทางานของ IRC
ตอบสนองต่อวิ กฤติ และฟื้ นฟูความปลอดภัย
มาถึงทีเ่ กิดเหตุฉุกเฉินภายใน 72 ชัวโมง
่ IRC นําอุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็นเร่งด่วนและความ
ชํานาญ เพื่อช่วยคนทีต่ ดิ อยูใ่ นท่ามกลางความวุ่นวาย
รักษาอาการป่ วยและป้ องกันโรค
หลังจากเหตุการณ์ในภาวะวิกฤต IRC จะส่งทีมแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอื่น ๆ เพื่อให้
การดูแลสุขภาพในทันที ให้การสุขาภิบาลและนํ้าสะอาด
สร้างชุมชนให้และสร้างเกียรติ
IRC มีความมุง่ มันในระยะยาวที
่
จ่ ะช่วยเหลือผูท้ จ่ี ะกอบกูช้ ุมชนทีถ่ ูกทําลายล้าง และ
ทํางานร่วมกันด้วยความสงบ
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ปกป้ องและเสริ มสร้างศักยภาพแก่สตรีแ ละเด็กหญิ ง
IRC ให้ดแู ลสุขภาพการเจริญพันธุแ์ ก่มารดา สนับสนุนก ารรอดชีวติ จากความรุนแรงทาง
เพศแลสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสําหรับผูห้ ญิงและเด็กทีป่ ระสบอุปสรรคมากมาย
ดูแลเด็กและความสามัคคีในครอบครัว
The IRC สร้างความสามัคคีในครอบครัว โดยแบ่งตามความขัดแย้งและเหตุรา้ ยและ
ให้การศึกษาและโปรแกรมนันทนาการเพื่อช่วยให้เด็กหายจากความชอกชํ้าทางจิต ใจ
การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและดาเนิ นการ
IRC นําความสนใจของสาธาณะชน ไปสู่การมีใจเมตตาต่อมนุษย์ในภาวะฉุกเฉิน และถูก
ทอดทิง้ กล่าวในนามของผูท้ อ่ี ่อ นแอและถูกแทนทีด่ ว้ ยความรุนแรงหรือการประหัตประหาร
การตัง้ ถิ่ นฐานในบ้านใหม่ ให้แก่ผล้ ู ี้ภยั
IRC ทําให้ผลู้ ภ้ี ยั ทีเ่ ข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มโี อกาศสร้างชีวติ ใหม่และสร้าง
ความพอใจให้กบั ตัวผูล้ ภ้ี ยั เอง เป็นพลเมืองทีส่ มบูรณ์ เป็นกําลังใจ และพันธะสัญญา
ของประเทศ ((http://www.theirc.org/our-work)
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ตารางที่ 1 ผูบ้ ริหาร IRC สํานักงานใหญ่
ชื่อ

ตาแหน่ ง

จอร์จ รัพ

กรรมการผูจ้ ดั การ และ ประธานคณะ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

จอร์จ บิ ดเดิ ล

รองประธานบริษทั

โรเบิ รต์ แครี่

รองประธาน, นโยบายการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ และ
การย้ายถิน่

ซู ดอเยอร์

รองประธาน โปรแกรม

มิ เชล ค๊อกเชอร์

รองประธาน โปรแกรมระหว่างประเทศ

ซูซาน ค๊อกเชอร์

รองประธาน การพัฒนา

เอลเลน โอ คอนเนล

แพททริ เซีย ลอง

รองประธาน การบริหาร และ คณะกรรมการ
ความสัมพันธ์
รองประธาน ความสัมพันธ์กบั รัฐบาล และ
การสนับสนุน
รองประธาน ผูบ้ ริหารสูงสุดทางด้านการเงิน

แครี่ ซิ มอน

ทนายความทัวไป
่

จอนห์ คียส์

รองประธานอวุโส โปรแกรมระหว่างประเทศ

แครี่ รอสส์ เวลช์

รองประธานอวุโส ความสัมพันธ์ภายนอก

เคย์ แบลเลอร์

รองประธาน, โปรแกรมสหรัฐอเมริกา

เอ็ตเวิ รด์ บลิ ง

รองประธานผูอ้ ํานวยการบทบรรณาธิการ
รองประธานฝา่ ยบุคคล

แอนเน่ ริ ชาร์ท

ดอนน่ า แคมแบล
เดลี บัสเชอร์
ที่มา : www.theirc.org/leadership

รักษาการผูอ้ ํานวยการบริหาร, ผูอ้ ํานวยการ
การป้องกัน
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ตารางที่ 2 พืน้ ทีก่ ารทํางานของ IRC ทัวโลก
่
โปรแกรม ไอ อาร์ ซี ในประทศแอฟริ กา

โปรแกรม ไอ อาร์ ซี ในทวีปเอเซีย และทาง
ใต้ของมหาสมุทรแปซิ ฟิก

บะรันดิ สาธารณรัฐในแอฟริกากลาง แชด
สาธารณรัฐคองโก เอธิโอเปีย เคนยา ไลบีเรีย
ระวานดะ เซยระ เลออน โซมาเลีย ซูดาน แทน
ซะเนีย ยูแกนดา ซิมบาบเว ฯลฯ
อาฟกานิสถาน พม่า ปากิสถาน ไทย

โปรแกรม ไอ อาร์ ซี แคริ บเบียน อเมริ กา
กลาง และอเมริ กาใต้

เฮติ

โปรแกรม ไอ อาร์ ซี ในตะวันออกกลาง

อิรกั จอร์แดน ปาเลสไตน์ตะวันออก และ กา
ซะ
จอร์เจีย คอเคซัส

โปรแกรม ไอ การ์ ซี ในคอเคซัส และยุโรป
ตะวันออก
โปรแกรมไอ อาร์ ซี ในสหราชอานาจักร และ
ยุโรป
โปรแกรม ไอ อาร์ ซี ในสหรัฐอเมริ กา

ที่มา : http://www.theirc.org/where

บรัส เซิลซ เจนิวา

แอตแลนตา จอร์เจีย บัลติมอร์ ชาร์ลอ็ ต เทส
วิว ลอสแองเจอลิส ไมอมี่ นิวยอร์ค ซอลต์เลค
ซิต้ี ซานดิเอโก้ ซานฟรานซิสโก โอ๊คแลนด์ เตอร์
ล๊อก ซานโฮเซ่ ซาคราเมนโต้ ซีแอตเทิล ทูซอน
วอชิงตัน ดีซี ฯลฯ

5

ตารางที่ 3 ประเด็นที่ IRCให้ความสนใจ
การสนับสนุน

ป้องกันการค้ามนุ ษย์

ทหารเด็ก

การดํารงชีพของเด็ก

การฟื้นฟูแศรษฐกิจ

การศึกษา

การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

การสิน้ สุดความรุนแรงต่อผูห้ ญิง

การปกครองและความเป็นธรรม

การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

การเข้าเมือง

องค์กรช่วยเหลือผูล้ ภ้ี ยั

การดําเนินการข้ามประเทศ

การพัฒนาความขัดแย้ง

การคุม้ ครองเด็ก

การดูแลอานามัยและการเจริญพันธ์

การตัง้ ถิน่ ฐานผูล้ ภ้ี ยั

นํ้าสุขาภิบาล

ที่มา : http://www.theirc.org/issues-in-fo
อิ นเตอร์เนชันแนล
่
เรสคิ ว คอมมิ ตตี โอเวอร์ซีส์ โปรเซสซิ่ ง เอ็นทิ ที่
ต่อเนื่องทางสังคมเศรษฐกิจและสถาณะการณ์ทางการเมืองในพม่าได้บงั คั บให้นบั พัน
ครอบครัวออกจากบ้านของพวกเขาและข้ามพรมแดนมายังประเทศไทยเพื่อค้นหาความ
ปลอดภัยอาหารการศึกษาและความเป็นไปได้ของการเป็นอิสระ มีวธิ กี ารแก้ปญั หาสามทางออก
นี้ให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั คือ การส่ง กลับไปยังประเทศต้นทาง รวมตัวในประเทศทีส่ องหรือ การตัง้ ถิน่ ฐาน
ถาวรในปร ะเทศทีส่ าม ตัวเลือกทีส่ ามเท่านัน้ เป็ นทางเลือกปจั จุบนั สําหรับผูล้ ภ้ี ยั อาศัยอยูใ่ น
ประเทศไทย เริม่ ก่อตัง้ ในปี 2005 Overseas Processing Entity (OPE) ได้อํานวยความสะดวก
ให้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการตัง้ ถิน่ ฐานให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั กว่า 10,000 คน จากเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ OPE ให้การช่วยเหลือผูล้ ภ้ี ยั ในเรือ่ งของการสมัครให้สมบูรณ์ เพื่อ ใช้สาํ หรับการ
พิจารณาโดยสํานักงานรักษาความปลอดภัยของบ้านเมืองและรวบรวมข้อมูลสําหรับองค์กรใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาทีใ่ ห้การสนับสนุนการเตรียมการสําหรับผูท้ ร่ี บั รอง
ผ่านแคมเปญ
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มัลติมเี ดีย OPE ให้ความรูแ้ ก่ผลู้ ภ้ี ยั ภายในค่ายเกีย่ วกับความเป็นไปได้ของการตัง้ ถิน่ ฐานที่
สหรัฐอเมริกา OPE โดยหลักแล้วให้การช่วยผูล้ ภ้ี ยั ในประเทศไทย แต่ยงั ช่วยให้ผลู้ ภ้ี ยั ใน
ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียและประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ กิจกรรม
ของ OPE จะได้รบั ทุนจากสํานักประชากรผูล้ ภ้ี ยั และการโยกย้ายถิน่ ฐาน ภายใต้กระทรวงการ
ต่างประเทศ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
Mission (พันธกิ จ)
IRC-OPEมุง่ เน้นภารกิจในการส่งเสริมการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่อย่างวรให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั ทีม่ คี ุณสมบัติ
ครบถ้วนเพื่อเป็นคําตอบในการพัฒนาศักยภาพทีย่ งยื
ั ่ น เราร่วมสร้างความภาคภูมใิ จ และการ
กอบกูส้ มั พันธภาพค รอบครัวของผูล้ ภ้ี ยั ให้กลับคืนมา และนําพาวิถชี วี ติ จากภั ยอันตรายสูค้ วาม
อบอุ่นปลอดภัยhttp://www.theirc.org/program/overseas-processing-entity
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โครงสร้างองค์กร IRC- OPE กรุงเทพ

OPE Director

Deputy Director
for Operation

Casework

Finance

Deputy Director
for Programs

IT

Proccessing

HR

ITR
Sub Office MS

Logistics
Sub Office MHS
Culture
Orientation
Sub Office KL

ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กร
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ลักษณะโครงสร้างอง ค์กรของ IRC-OPE ผูอ้ ํานวยการในส่วนภูมภิ าคเป็นผูบ้ ริหารสูงสุด
โดยมีผชู้ ่วยอํานวยการในส่วนของการปฏิบตั กิ าร และผูช้ ่ว ยผูอ้ ํานวยการทางด้านโปรแกรมเป็น
ฝ่ ายสนับสนุนในการบริหาร ผูช้ ่วยอํานวยการในส่วนของการปฏิบตั กิ าร มีหน้าทีค่ อบ
ควบคุมดูแลผลการปฏิบตั งิ านในภาคสนาม และ
แผนกการเก็บข้อมูล ในขณะที่ ผูช้ ่วย
ผูอ้ ํานวยการทางด้านโปรแกรม มีหน้าทีค่ อยควบคุมกาปฏิบตั งิ านของฝา่ ยบุคล โลจิสติกส์
แผนกทีใ่ ห้การอบรมทาง ด้านวัฒน ธรรมแก่ผอู้ พยพ รวมทัง้ ควบคุมดูแล การทํางานของ
ผูจ้ ดั การ สํานักงานภาคสนามในแต่ละพืน้ ที่ ได้แก่ แม่สอด แม่ฮ่องสอน และ
สํานักงาน
ภาคสนามทีป่ ระเทศมาเลเซีย ส่วนทางด้านของแผนกการเงิน และแผนกไอที ดําเนินงานภายใต้
การควบคุมดูแลและรายงานต่อผูอ้ ํานวยการในส่วนภูมภิ าค
ค่ายผูอ้ พยพในประเทศไทย และต่างประเทศ ที่

IRC-OPE ดาเนิ นการให้ความ

ช่วยเหลือ
ในปจั จุบนั ประเทศไทยมีผลู้ ภ้ี ยั ทีล่ งทะ เบียนแล้วเกือบ 102,000 คนและ ผูข้ อลีภ้ ยั อีก
12,500 คน ซึง่ ส่วนมากเป็น ชนกลุ่มน้อยจากประเทศพม่า ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรีย่ งและ
กะเหรีย่ งแดง (กะยาห์ ) ผูล้ ภ้ี ยั เหล่านี้อาศัย อยูใ่ นค่ายผูล้ ภ้ี ยั 9 แห่งใน 4 จังหวัดของประเทศ
ไทยบริเวณชายแดนไทย- พม่า ค่ายเหล่านี้ได้ร ั บการดูแลจาก รัฐบาลไทยและได้รบั ความ
ช่วยเหลือส่วนใหญ่จากองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ ) ในขณะ IRC-OPE ก็ทาํ งาน ในค่าย
เหล่านี้โดยเน้นหนักไปทีก่ จิ กรรมการ เตรียมการย้ายถิน่ ฐานให้ผลู้ ภ้ี ยั ได้มชี วี ติ ใหม่ทอ่ี บอุ่น
ปลอดภัยในประเทศที่ 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ค่ายบ้านใหม่ในสอย อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 20,000 คน
ค่ายบ้านแม่สุรนิ ทร์ อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,700 คน
ค่ายบ้านแม่ละอูน อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 15,000 คน
ค่ายบ้านแม่ลามะหลวง อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 13,000 คน
ค่ายบ้านอุม้ เปี้ยมใหม่ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 19,000 คน
ค่ายบ้านแม่หละ อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 47,000 คน
ค่ายบ้านนุโพ อําเภออุม้ ผาง จังหวัดตาก 12,000 คน
ค่ายบ้านต้นยาง อําเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี 3,700 คน
ค่ายถํ้าหิน อําเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุร ี 7,800 คน
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10. นอกเหนือจากนี้ยงั มีค่ายผูอ้ พยพในประเทศมาเลเซียและบังคลาเทศ
กลุ่มลูกค้าหลัก และ การแบ่งส่วนตลาดในการให้บริ การโยกย้ายถิ่ นฐานแก่ผล้ ู ี้ภยั ของ
IRC-OPE
ลูกค้าหลัก
PRM สํานักประชากรผูล้ ภ้ี ยั และก ารโยกย้ายถิน่ ฐาน ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
องค์กรอยู่ในอุตสาหกรรม
IRC-OPE อยูใ่ นอุตสาหกรรม องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร มุง่ เน้นภารกิจในการส่งเสริม
การตัง้ ถิน่ ฐานใหม่อย่างถาวร ให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั
เกี่ยวข้องกับหน่ วยงาน
U.S Embassy สถานทูตอเมริกา ในประเทศไทย http://thai.bangkok.usembassy.gov
ภารกิจคื อ ส่งเสริมผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา และดูแลคุม้ ครองบุคคลสัญชาติสหรัฐฯ ใน
ประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตรายงานและวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ในประเทศไทยทีส่ หรัฐฯ
ให้ความสนใจและทําหน้ าทีส่ ่งเสริมการดําเนินการตามนโยบายต่างๆ ของสหรัฐฯ
สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ของสหรัฐฯ และการส่งออก
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดทัง้ งานบริการต่างๆ ของสหรัฐฯ และรวมถึงการ
ให้ความช่วยเหลือธุรกิจ แรงงานและนักลงทุนชาวอเมริกั นความเกีย่ วข้อง OPE คือ สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ติดต่อประสานงานกับรัฐบาลไทย องค์กรต่างๆ และบุคคลทัวไปในประเทศ
่
ไทยเพื่อส่งเสริมค่านิยมร่วมกันระหว่างประเทศทัง้ สอง
อันได้แก่เสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิ
มนุษยชน ประชาธิปไตยและหลักนิตธิ รรม ในอดีต OPE เคยดําเนินงานในการช่ว ยเหลือผู้
อพยพ ภายใต้การดูแลและสนับสนุ นจากสถานทูตอเมิกา แต่ในปจั จบัน PRM เข้ามาดําเนิน
โครงการ และให้การสนับสนุน OPE ในการ ดําเนินงานในประเทศไทย สถ านทูตอเมริกายังคง
ให้การสนับสนุนในด้านอื่นเช่นการเตรียมเอกสารแคมป์พาส
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The US Department of State, Bureau of (PRM) สานักประชากรผูล้ ี้ภ ั ย และการ
โยกย้ายถิ่ นฐาน ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ แห่งประเทศสหรัฐอเมริ กา
ภาระกิจให้ ความช่วยเหลือ และแก้ไขปญั หาอย่างยังยื
่ น สําหรับผูล้ ภ้ี ยั เ หยือ่ ของความ
ขัดแย้ง และการไร้ซง่ึ สัญชาติ แก่คนทัวโลก
่
ผ่านการ ส่งกลับประเทศ รวมตัวในป ระเทศ และ
การตัง้ ถิน่ ฐานในสหรัฐอเมริกา PRM ส่งเสริมการนโยบาย เกีย่ วกับประชากรและการย้ายถิน่
ของสหรัฐ รัฐบาลสหรัฐ ให้ ความช่วยเหลือ ส่วนใหญ่ผ่านระบบพหุภาคีเพื่ อเพิม่ ผลกระทบ และ
ลดการซํ้าซ้อ นความเกีย่ วข้องกับ OPE
คือ เป็นผูส้ นับสนุน โครงการแต่เพียงผูเ้ ดียว
http://www.state.gov/g/prm/

Department of Homeland Security (DHS) กระทรวงความมันคงภายในประเทศ
่
สหรัฐอเมริ กาhttp://www.ryt9.com/s/anpi/505305, http://www.dhs.gov/index.shtm
คณะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงความมันคงภายในประเทศสหรั
่
ฐอเมริกา
(DHS) ถูกก่อตัง้ จาก 22 หน่วยงานรัฐบาลและมีเจ้าหน้าทีม่ ากกว่า 200,000 คน โดยมีหน้าที่
ั ่ งหน่ วยลาดตระเวนชายแดนจนถึง The Federal Emergency
ดูแลรับผิดชอบเขตชายฝงถึ
Management Agency รวมทัง้ หน่วยงาน สํานักงานบริการพลเมืองและผูอ้ พยพ ทัง้ นี้ กระทรวง
ความมันคงภายในประเทศสหรั
่
ฐอเมริกา (DHS) ยังมีหน้าทีค่ อยดูแลความปลอดภัยทางเขต
ชายแดนเพื่อป้องกันการคุกคามจากลัทธิก่อการร้ายหรือการใช้ความรุนแรงเพื่อข้อเรียกร้องทาง
การเมืองโดยมุง่ หวังทีจ่ ะทําลายประเทศชาติกระทรวงกลาโหมของสหรัฐมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบใน
ส่วนของกองกําลังทหารทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีน่ อกเขตประเทศสหรัฐอเมริกา
ส่วน กระทรวงความ
มันคงภายในประเทศสหรั
่
ฐอเมริ กา (DHS) ปฏิบตั หิ น้าทีบ่ ริเวณเขตแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนอเมริกนั จากการคุกคามทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ ความมันคงภายในประเทศสหรั
่
ฐอเมริกา (DHS) มีหลักในการ
ปฏิบตั งิ าน คือ " เตรียมการเพื่อการป้องกันและรักษาความปลอดภัยจาก ภาวะฉุกเฉิน
โดยเฉพาะการใช้ความรุนแรงเพื่อข้อเรียกร้องทางการเมือง เกีย่ วข้องกับ OPE คือ เป็นผู้
สัมภาษณ์ ผูล้ ภ้ี ยั ในขัน้ ตอนสุดท้าย ตรวจสอบความพร้อมของเอกสาร และอนุมตั ใิ ห้ ผูล้ ภ้ี ยั
สามารถโยกย้ายถิน่ ฐานได้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบในส่วนของขัน้ ตอนการดําเนินการขอรับวีซ่า
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International Organization for Migration (IOM ) องค์การระหว่างประเทศเพื่อ
การโยกย้ายถิ่ นฐาน
ก่อตัง้ มาตัง้ แต่เมือ่ ปี 2494 ทีน่ ครเจนีวา ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในเรือ่ งการโยกย้าย
ถิน่ ฐาน ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของ IOM ในปี 2529 และสํานักงาน IOM ทีก่ รุงเทพ
ภาระกิจคือ การต่อต้านการค้ามนุษย์ การสร้างความตระหนักในสังคม การฝึกอบรม สุขอนามัย
สิทธิและพันธะกรณีทเ่ี กีย่ วข้องของผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐาน และการตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศปลายทา ง
เกีย่ วข้องกับ OPE คือ หน่วยงานทีเ่ ข้ามา ฝึกอบรมสุขอานามัยตรวจสุขภาพให้แก่ ผูล้ ้ี ภัย ทีม่ ี
คุณสมบัติครบถ้วน ก่อนทีเ่ ดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา และดําเนินการเรือ่ งตั ๋ว ครือ่ งบินในส่วน
Departure การทํา ประกันชีวติ ให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั รวมถึง การทําเรือ่ งร้องขอในการตรวจสุขภาพ
ให้แก่ ผูล้ ภ้ี ยั http://www.ryt9.com/s/mfa/782612 ,www.iom.int/jahia/Jahia/activities/asia-andoceania/east-and-south-east-asia/Thailand
UNHCR (The UN refugee Agency Thailand) สานักงานข้า หลวงใหญ่ผล้ ู ี้ภยั
สหประชาชาติ
ยูเอ็นเอชซีอาร์หน่วยงานผูล้ ภ้ี ยั แห่งสหประชาชาติได้ถูกก่อตัง้ ขึน้ ในช่วงต้นของ
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง เพื่อช่วยเหลือชาวยุโรปพลัด ถิน่ อันเนื่องมาจากความขัดแย้งดังกล่าว
สมัชชาแห่งสหประชาชาติจงึ ได้ก่อตัง้ สํานักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ้ีภยั สหประ-ชาชาติขน้ึ ในวันที่ 14
ธันวาคม พ .ศ. 2493 โดยมอบหมายให้ทาํ งานให้ลุล่วงภายในระยะเวลาสามปีและจะถูกยุบไป
ในปีต่อมาอนุสญ
ั ญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานภาพผูล้ ภ้ี ยั ซึง่ เป็นรากฐานทางกฎหมาย
สําหรับให้ความ ช่วยเหลือผูล้ ภ้ี ยั และเป็นเสาหลักในการทํางานของยูเอ็นเอชซี อาร์กไ็ ด้รบั การ
ผ่านมติและนํามาใช้ในวันที่ 28 กรกฎาคม ภาระกิจวัตถุประสงค์หลักคือหาทางปรับปรุงคุณภาพ
ชีวติ ของผูอ้ พยพลีภ้ ยั และให้ผอู้ พยพลีภ้ ยั ได้รบั สิทธิอนั พึงมีตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในสนธิสญ
ั ญาว่าด้วย
ผูล้ ภ้ี ยั ปี ค.ศ. 1951 ว่าด้วยสถานะของผูล้ ภ้ี ยั และพิธสี าร ค.ศ. 1967 ของสํานักงานข้าหลวงใหญ่
ผูล้ ภ้ี ยั แห่งสหประชาชาติ มากกว่านี้ อาทิเช่น สิทธิทจ่ี ะใช้ความสามารถในการทํางานหาเลีย้ ง
ชีพตนและสิทธิในการเดินทางอย่างเสรี และพัฒนาสภาพความเป็นอยูข่ ณะทีค่ นเหล่านี้พาํ นักใน
ประเทศไทย คือการคุม้ ครองสิทธิและความเป็นอยูท่ ด่ี ใี ห้แก่ผลู้ ภ้ี ยั
เกีย่ วข้องกับ
OPE
UNHCR เป็นหน่วยงานที่ ออกสถานะให้กบั ผูล้ ภ้ี ยั ว่าเป็นผูล้ ภ้ี ยั แล้วถ้าผูล้ ภ้ี ยั ทีไ่ ด้สถานะผูล้ ภ้ี ยั
แล้ว จะมีสทิ ธิ ์สมัครเข้าร่วมโปรแกรมโยกย้ายถิน่ ฐานของแต่ละประเทศ
ผูล้ ภ้ี ยั ทีส่ นใจจะไป
อเมริกา จะไปลงชื่อกับ UNHCR จากนัน้ UNHCR ดําเนินการส่ งรายชื่อผูล้ ภ้ี ยั ทีส่ มัครเข้าร่วม
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โครงการโยกย้ายถิน่ ฐานไปอเมริกา มาให้
http://www.unhcr.or.th/th/about/Thailand

OPE

ทําการสัมภาษณ์

กระทรวงมหาดไทย
ในปี 2518 ได้เกิดผลการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองใน ลาว เวียดนาม และกัมพูชา
ทําให้มชาวอินโดจีนเกือ บ 1 ล้านคน อพยพเข้ามาในประเทศไทยเพื่อหาทีพ่ กั พิงฯ รัฐบาล
ไทยพิจารณเห็นว่าปญั หาผูอ้ พยพเป็ นเรือ่ งของมนุ ษยธรรม จึงอนุญาตให้ผอู้ พยพพํานักอยูใ่ น
ประเทศไทยเป็การชัวคราวได้
่
และในระหว่างรอการไปตัง้ ถิน่ ฐานยังประเทศทีส่ ามหรือส่งกลับ
มาตุภมู โิ ดยความสมัครใจ แต่ทงั ้ นี้ จะต้องคํานึงถึงอธิปไตย ความมันคงและผลประโยชน์
่
ชอง
ชาติเป็นสําคัญคณะรัฐมนตรี ได้มมี ติเมือ่ วันที่ 3 มิถุนายน 2518 ให้จดั ตัง้ ศูนย์ดาํ เนินการ
เกีย่ วกับผูอ้ พยพ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ภาระกิจดําเนินการ
เกีย่ วกับผูอ้ พยพทีห่ นีเข้ามาเนื่องจากวิกฤติก ารณ์การสูร้ บ จากความขัดแย้งทางการเมืองและ
การปกครองในกลุ่มประเทศอินโดจีนกระทรวงมหาดไทย จึงได้จดั ตัง้ สํานักงานศูนย์ดาํ เนินการ
เกีย่ วกับผูอ้ พยพ ขึน้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกองการต่างประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ต่อมาประมาณกลางเดือน สิงหาคม 2525 ได้ยา้ ยสํานักง านศูนย์ฯ มาอยูท่ ่ี บ้าน
พายัพ เลขที่ 167 ถนนสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพฯ จนถึงปจั จุบนั เกีย่ วข้องกับ OPE ศูนย์
ดําเนิ นการผูอ้ พยพเป็ นผู้ ดูแลแคมป์ผู้ ลีภ้ ยั
ในแต่ละจังหวัดทีม่ ผี ลู้ ภ้ี ยั อาศัยอยู่ ให้การ
ประสานงาน เมือ่ OPE ขออนุญาติ เข้าไปดําเนินการต่างๆ ภายใน แคมป์ผลู้ ภ้ี ยั โดยการ ให้
OPE ทําหนังสือ ยืน่ ทํา Camp pass ทีก่ ระทรวงมหาดไทย ใช้เวลา 3 ถึงสีเ่ ดือนจากนัน้ ก็จะส่ง
ต่อไปยัง หน่วยงานย่อยในพืน้ ที่ ซีง่ ก็คอื ทําการอําเภอในแต่ละจังหวัด ใช้เวลา 1 อาทิตย์
และมีอายุการใช้งานหนึ่งเดือน และต้องต่ออายุทุกๆหนึ่งๆเดื
อนถ้าอนุมตั ิ มาจาก
กระทรวงมหาดไทยมีอายุใช้งาน 1 ปี
http://www.moi.go.th/portal/page?_pageid=193,626326,193_626378&_dad=portal&_sche
ma=PO

13

สภาพการแข่งขัน คู่แข่งขัน (คู่แข่งขันโดยตรงและโดยอ้อม รวมทัง้ การวิ เคราะห์
Five Forces)
คู่แข งขันทางตรง คือ International Organization for Migration (IOM)
ซึง่ เป็นองค์กรเอกชนทีร่ ฐั บาลสหรัฐฯ ว่าจ้างให้ช่วยดําเนินการย้ายถิน่ ฐานของผูอ้ พยพ
เช่นเดียวกันกับ
OPE และเป็นคู่แข่งทีส่ าํ คัญในการตัดสินใจทีส่ าํ คัญ ต่อ ผูส้ นับสนุนการ
ดําเนินการ (PRM)ว่าจะให้การสนับสนุนองค์กรใด โดยดูจากผลการดําเนินงาน การจัดทํา
งบประมาณ และการใช้งบประมาณเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรในประเทศอื่น IOM ได้รบั
เลือก จากผูส้ นับสนุนในการดําเนินงาน เป็นส่วนใหญ่ ในปี 2009 PRM ได้มกี ารเปิดประมูล
โครงการ อีกครัง้ และ OPE ในประเทศไทยได้รบั การคัดเลือกรวมถึง สามาร ถประมูลโครงการ
Culture Orientation จาก IOM มาได้
คู่แข่งขันทางอ้อม
ได้แก่องค์กรต่างทีใ่ ห้การช่วยเหลือ สนับสนุนผูอ้ พยพ ในด้านอื่นๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการ
ตัง้ ถิน่ ฐาน ในประเทศสหรัฐอเมริกา องค์กรเหล่านี้ในอนาคตอาจเปลีย่ นลักษณะการดําเนินงาน
มาเป็นการตั ้ งถิน่ ฐานผูอ้ พยพได้เช่นกัน เนื่องจากมีความเชีย่ วชาญทางด้านการให้บริการ
ทางด้านต่างๆ แก่ผลู้ ภ้ี ยั อาทิเช่น และในอนาคต องค์กรเหล่านี้อาจขอเงินสนับสนุนในการ
ดําเนินโครงการจาก PRM ก็เป็นได้ ได้แก่กรมการประสานงานช่วยเหลือผูล้ ภ้ี ยั ในประเทศไทย
(CCSDPT)สํานักงานข้ าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติเพื่อผูล้ ภ้ี ยั (UNHCR) องค์กรทีใ่ ห้บริการ
ทางการแพทย์ และสาธารณสุข แก่ผลู้ ภ้ี ยั AMI, ARC, COERR, HI, IRC, MI, MSF-F,
Ruammit, Solidarities องค์กรทีใ่ ห้บริการทางการศึกษา แก่ผลู้ ภ้ี ยั ADRA, COERR,
ICS,IRC,JRS, NCA, RTP,SVA, TOPS, WEAVE,WE/C,ZOAองค์กรทีใ่ ห้บริการ เครือ่ ง
อุปโภคบริโภค แก่ผลู้ ภ้ี ยั TBBC อนุกรรมการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข , การศึกษา ,
สิง่ แวดล้อม , ด้านความคุม้ ครอง ผูล้ ภ้ี ยั CCSDPT คณะกรรมการผูล้ ภ้ี ยั กระเหรีย่ ง (KRC),
กะเรนนี (KnRc), มอญ (MRC)
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ตารางที่ 4 แผนปฏิบตั งิ านแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของผูห้ นีภยั การสูร้ บ
ตามชายแดนประเทศไทย/พม่า สําหรับปี 2550/2551
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2. ปัญหา และลักษณะปัญหา (หรือโอกาส) ที่เกิ ดขึ้นภายในองค์กร
จากข้อมูลอ้างอิง Restructuring Memo ของ OPE ในปี 2011 ทางองค์กรได้วางแผนทีจ่ ะ
มีการปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กร ผูบ้ ริหารพยายามหาวิธกี ารในการรับมือกับผลกระทบที่
เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลง โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะรักษาสถานภาพขององค์กร OPE และความ
มันคงของพนั
่
กงานทุกคน สํานักประชากรผูล้ ภ้ี ยั แล ะการโยกย้ายถิน่ ฐานภายใต้กระทรวงการ
ต่างประเทศ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา มีแผนทีจ่ ะยุตโิ ครงการสําหรับผูล้ ภ้ี ยั ชาวพม่าในประเทศ
ไทยอีก 18 ข้างหน้า และจะขยายโครงการในประเทศมาเลเซีย
จากการเพิม่ ขึน้ ของจํานวนผูล้ ภ้ี ยั นอกประเทศไทยผูบ้ ริหารได้เล็งเห็นถึงความท้าทายที่ จะ
เป็ นปญั หากระทบต่อการปฏิบตั งิ านของ OPE ดังต่อไปนี้
1. ความไม่สมํ่าเสมอของการสื่อสารภายในองค์กร
2. ปญั หาคุณภาพของล่ามและการปฏิบตั งิ านของล่าม
นอกเหนือจากนี้ทางองค์กรยังมีปญั หาในเรือ่ งของการทุจริตในกระบวนการอพยพ และ
การไม่สามารถมีสถานะภาพทางกฎหมายในประเทศมาเลเซีย
ข้อมูลตัวเลขที่ยืนยันสนับสนุนปัญหา ความไม่สมา่ เสมอในการสื่อสาร
การเข้าเยีย่ มชม Web Blog ของพนักงานในองค์กร จัดทําโดยเจ้าหน้าทีแ่ ผนก
Communication ไม่ได้รบั ความสนใจเท่าทีค่ วร ซึง่ Web Blog
เป็นสื่อทีส่ าํ คัญในการ
ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารภายในองค์กร ทัง้ หมด รวมถึงสารจากผูบ้ ริหารสูง
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ตารางที่ 5 แสดงการเข้าชม Web Blog ของพนักงานในองค์กร ปี 2008

2008
Item

Views

% (124 Views)

Staff Development

29

23

Time Out

22

18

Cultural X-Change:

19

15

Field Update:

13

10

Site Update

13

10

News

11

9

Stories

6

5

Fun Stuff:

4

3

Logistics Update

3

2

Info Campaign Update :

2

2

Announcement

1

1

Information System Update:

1

1

124

100

Total
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แผนภูมิที่ 1 แสดงสัดส่วน จํานวนพนักงานทีเ่ ข้าชม Web Blog ขององค์กรในแต่ละหัวข้อ ปี
2008
ในปี 2008 จํานวนครัง้ ทีเ่ ข้าชมในหัวข้อต่างๆ ตลอดปี อยูท่ ่ี 124 ครัง้ โดยหัวข้อทีไ่ ด้รบั
ความสนใจมากทีส่ ุดคือ Staff Development ซึง่ เป็นเนื้อหาเกีย่ วกับกิจกรรมด้านการอบรมที่
องค์กรจัดให้กบั พนักงานหรือทีเ่ ห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กบั พนักงาน โดยมีผเู้ ยีย่ มชม 29 ครัง้
คิดเป็น 23% ของจํานวนครัง้ ทีเ่ ข้าชมตลอดปี
หัวข้อทีไ่ ด้รบั ความสนใจน้องทีส่ ุดคื Announcement ข้อมูลส่วนนี้จะเป็นประกาศจากทาง
ผูบ้ ริหาร โดยส่วนมากเนื้อหาของประกาศจะมีการส่งทางอีเมล์อยูแ่ ล้ว แต่เพื่อเป็นการยํา้ เตือน
และหัวข้อ Information System Update เป็นการประกาศในเรือ่ งของการอบรมโปรแกรม Wraps
แก่พนักงานภาคสนามซึง่ จะมีขน้ึ เป็นครัง้ คราว โดยมีจาํ นวนครัง้ ทีเ่ ข้าชมสองหัวข้อนี้เพียง
1
ครัง้ คิดเป็น 1 % ของจํานวนครัง้ ทีเ่ ข้าชมตลอดปี
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ตารางที่ 6 แสดงการเข้าชม Web Blog ของพนักงานในองค์กร ปี 2009

2009
Item

Views

% (92 Views)

Time Out

35

38

FRAUD Contest :

32

35

Words from the Director

13

14

Fun Stuff :

11

12

1

1

92

100

IRC: Weekly Update
Total

แผนภูมิที่ 2 แสดงสัดส่วน จํานวนพนักงานทีเ่ ข้าชม Web Blog ขององค์กรในแต่ละหัวข้อ ปี
2009
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ในปี 2009 จํานวนครัง้ ทีเ่ ข้าชมในหัวข้อต่างๆ ตลอดปี อยูท่ ่ี 92 ครัง้ และเข้าชมกันเพียง
ไม่กห่ี วั ข้อเมือ่ เทียบกับปี 2008 โดยหัวข้อทีไ่ ด้รบั การเข้าชมมากทีส่ ุดคือ Time Out ซึง่ เป็น
เป็นเนื้อหาเกีย่ วกับกิจกรรมของพนักงานทีเ่ กิดขึน้ นอกเวลาทํางาน หรือไม่เกีย่ วข้องกับการ
ทํางานโดยตรง จํานวนครัง้ ทีเ่ ยียมชม 35 ครัง้ คิดเป็น 38% ของผูเ้ ข้าเยีย่ มชมทัง้ ปี หัวข้อที่
ได้รบั การเข้าชมน้อยทีส่ ุดคือ คือ IRC: Weekly Update เป็นการอัพเดทข่าวของ IRC สํานักงาน
ใหญ่ประจําสปดาห์ โดยมีผเู้ ข้าชมเพียงครัง้ เดียว คิดเป็น 1 % ของจํานวนครัง้ ทีเ่ ยีย่ มชมตล อด
ทัง้ ปี
รายละเอียดของหัวต่างๆที่ IRC-OPE จัดทาใน Web Blog
Staff Development
เป็นเนื้อหาเกีย่ วกับกิจกรรมด้านการอบรมทีอ่ งค์กรจัดให้กบั พนักงานหรือทีเ่ ห็นว่าน่าจะ
เป็นประโยชน์กบั พนักงาน และทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ ในกรุงเทพฯและทีไ่ ซต์ รวมถึงเนื้อหาใดๆก็ตามที่
เห็นว่าจะช่วยให้พนักงานเกิดการพัฒนาในด้านใดด้านหนึ่งก็ตาม ทัง้ ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ตวั
พนักงานเอง และแก่องค์กร รวมถึงการแนะนําหนังสือทีส่ ามารถหายืมได้จากแผนก HR ด้วย
Time Out
เป็นเนื้อหาเกีย่ วกับกิจกรรมของพนักงานทีเ่ กิดขึน้ นอกเวลาทํางาน หรือไม่เกีย่ วข้อ งกับ
การทํางานโดยตรง เช่น มีแขกมาเยีย่ มองค์กร พนักงานรวมตัวกันเพื่อไปบริจาคของ การ
แบ่งปนั รูปหรือเรือ่ งราวของพนักงานจากการไปเทีย่ วทีไ่ หนมา หรือแม้แต่การจัดงานวันเกิด
เล็กๆของพนักงานกันเอง เนื้อหาส่วนนี้จะช่วยให้เครือ่ งมือการสื่อสารภายในองค์กรมีสสี นั มาก
ขึน้ ไม่ น่าเบื่อเพราะมีแต่เรือ่ งงาน และการทีม่ เี รือ่ งราวต่างๆของตัวพนักงานเอง ก็สามารถเป็น
สิง่ ดึงดูดใจให้พนักงานหันมาสนใจเครือ่ งมือการสื่อสารภายในองค์กรนี้ได้ เพราะมีเรือ่ งของ
ตนเองอยูใ่ นนัน้
Cultural X-Change
เนื่องจากองค์กรเราเป็นองค์กรทีม่ พี นักงานทีม่ าจ ากหลายวัฒนธรรม หลักทีพ่ บเห็นคือ
ฝรังกั
่ บคนไทย ซึง่ ก็มวี ฒ
ั นธรรมในการทํางานและดําเนินชีวติ บางส่วนทีต่ ่างกัน เนื้อหาในส่วนนี้
มุง่ เน้นสร้างความเข้าใจด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพื่อให้พนักงานสามารถเข้าใจถึงการ
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กระทํา วิธคี ดิ ของบุคคลทีม่ าจากวัฒนธรรมทีต่ ่างจากตนเองไ ด้ ทัง้ นี้กเ็ พื่อให้พนักงานทัง้ หมด
สามารถทํางานร่วมกันได้โดยเข้าใจและเกิดปญั หาน้อยทีส่ ุด ซึง่ ก็เพื่อความราบรืน่ ในการทํางาน
ของพนักงานในองค์กร
News
เนื้อหาในส่วนี้เป็นข่าวเหตุการณ์ใดๆก็ตามทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน ซึง่ ก็คอื การโยกย้ายถิน่
ฐานไปประเทศอเมริกา โดยจ ะเลือกเฉพาะข่าวทีเ่ กีย่ วกับเนื้องานขององค์กรเรามากทีส่ ุด เช่น
หากเป็นข่าวทีเ่ กีย่ วกับผูล้ ภ้ี ยั ทีไ่ ม่ได้เป็นผูล้ ภ้ี ยั ชาวพม่า ก็อาจจะไม่เลือกมานําเสนอ หรือข่าวที่
เกีย่ วกับการโยกย้ายถิน่ ฐานไปยังประเทศอื่นทีไ่ ม่ใช่อเมริกา ก็จะไม่เลือกมานําเสนอเช่นกัน
Stories
เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นการนําเอาข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ ในองค์กรทีเ่ กีย่ วกับเนื้องาน มานําเสนอ
ในลักษณะทีค่ ่อนข้างให้รายละเอียด หรือเป็นข้อมูลทีม่ คี วามพิเศษมากกว่าเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
ทัวๆไป
่
เช่น การทีม่ พี นักงานได้รบั เลือกไปยังโครงการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมทีอ่ เมริ กา (cultural
exchange program) ซึง่ ปกติโครงการนี้มกั จะมีไว้สาํ หรับผูท้ าํ งานด้าน cultural orientation
เท่านัน้ แต่ caseworker ของเราก็ได้รบั เลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้
Fun Stuff
เนื้อหาส่วนนี้เป็นเหมือนมุมผ่อนคลายให้กบั พนักงานเพื่อทีพ่ นักงานจะไม่เครี ยดจากการ
ทํางานและจากการอ่านเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องแต่กบั งานจนเกินไป โดยเนื้อหาจะเป็นอะไรก็ได้ท่ี
สามารถสร้างความผ่อนคลายโดยต้องไม่เป็นการล่วงละเมิดหรือล้อเลียน หรือสร้างความ
เสียหายให้กบั ผูอ้ ่นื
Info Campaign Update
ข้อมูลส่วนนี้จะเป็นเนื้อหาที่ update ความเป็นไปในการทํางานด้าน Info Campaign ว่า
ได้ทาํ อะไรไปบ้าง เช่น เมือ่ เดือนก่อนได้ไปประชาสัมพันธ์เนื้อหาเกีย่ วกับเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ให้กบั ผู้
ลีภ้ ยั ในแคมป์นนั ้ แคมป์น้ี เพื่อให้ผลู้ ภ้ี ยั ได้รบั รูข้ า่ วสารทีเ่ กีย่ วกับงานโยกย้านถิน่ ฐานฯไปอเมริกา
ขององค์กร เช่น การ ประชาสัมพันธ์ถงึ เรือ่ งการยํา้ เตือนให้ผลู้ ภ้ี ยั ควรจะมาตามนัด ไม่ว่าจะเป็น
การสัมภาษณ์กบั ทางโอพีอี หรือสัมภาษณ์กบั DHS หากผิดนัดเกินสองครัง้ ก็จะมีผลทําให้ผลู้ ภ้ี ยั
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อาจไม่สามารถโยกย้ายถิน่ ฐานได้ การประชาสัมพันธ์เนื้อหานี้ มีความจําเป็นต่อผูล้ ภ้ี ยั ผูล้ ภ้ี ยั
จําเป็นต้องทราบเพื่อทีจ่ ะได้ไม่ผดิ นัดเนื่องจากความไม่รู้ โดยอาจแอบออกไปทํางานนอกแคมป์
แล้วลืมการนัด ทําให้เสียโอกาสโดยใช่เหตุ เป็นต้น
Announcement
ข้อมูลส่วนนี้จะเป็นประกาศจากทางผูบ้ ริหาร โดยส่วนมากเนื้อหาของประกาศจะมีการส่ง
ทางอีเมล์อยูแ่ ล้ว แต่เพื่อเป็นการ ยํา้ เตือนและรวบรวมไว้ให้พนักงานสามารถเข้ามาดูได้ใน
ภายหลัง จึงมีการนําเอาประกาศของผูบ้ ริหารมารวบรวมภายใต้หวั ข้อนี้
ทีม่ า IRC OPE
ปี 2007-2009
สาเหตุของความไม่สมา่ เสมอของการสื่อสาร
1. จากข้อมูลอ้างอิง จาก Restructuring Memo ของ IRC ในอดีตการประชุมระหว่าง
หัวหน้า งานกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ไม่ได้มกี ารกําหนดวันทีช่ ดั เจนและสมํ่าเสมอ
2. การออกตรวจเยีย่ มสํานักงานภาคสนามในแต่ละพืน้ ของหัวหน้าแผนกค่อนข้างน้อย
3. ในอดีตยังไม่มกี ารจัดฝึกอบรมข้ามหน่วยงาน ทําให้เกิดความไม่เข้าใจใน
กระบวนการทํางานของแต่ละแผนก
4. เจ้าหน้าที่ Communication Officer มีเพียงคนเดียว ในการจัดทํา เว็บบล๊อก ทําให้
ไม่สามารถจัดทําเว็บออกมาได้ทงั ้ สองภาษา
5. ข้อมูลเว็บ ในองค์กร ไม่ทนั ตามสถาณการณ์ และ มีขอ้ มูลทีม่ ากจนเกินไป ไม่ได้
รับบความนิยมในการเข้าชม
ข้อมูลที่ยืนยันสนับสนุนปัญหา ปัญหา คุณภาพของล่ามแล ะการปฏิ บตั ิ งานของ
ล่าม
ที่มา จากการสัมภาษณ์เบื้ องต้น เจ้าหน้ าที่ฝ่ายบุคคล ,Finance Controller และ
Communication Officer
ทางองค์กร ได้รบั การรายงานจากพนักงานภาคสนาม ในเรือ่ งคุณภาพของล่าม เนื่องจาก
ล่ามไม่สามารถแปลข้อมูลไม่ได้ตามทีเ่ จ้าหน้าทีต่ อ้ งการจากการสัมภาษณ์เบือ้ งต้น
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สาเหตุปัญหาคุณภาพของล่ามไม่ได้มาตรฐาน
เนื่องจากทางองค์กรมีการจ้างผูอ้ พยพเองมาเป็นล่าม ซึง่ ยังไม่มคี วามเชีย่ วชาญทางด้าน
ภาษา ทํา ให้มกี ารสรุปใจความเอาเอง ข้อมูลทีพ่ นักงานภาคสนามได้รบั มาจึงผิดเพีย้ นไปจาก
ความเป็นจริง มีล่ามเพียงบางส่วนเท่า นัน้ ที่มคี วามสามารถทางด้านภาษา แต่ล่ามเหล่านัน้ ก็
สมัครเข้าร่วมโครงการโยกย้ายถิน่ ฐานด้วยและเมือ่ ผ่านกระบวนการคัดเลือกและต้องเดินทางไป
สหรัฐอเมริกา ทางองค์กรก็จะสูญเสียล่ามทีม่ คี ุณภาพไป
3. ความสาคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิ ดขึ้นกับองค์กร
ระยะสัน้
1. การสื่อสารทีไ่ ม่สมํ่าสมอทําพนักขาดการร่วมมือทีด่ ี เกิดความขัดแย้งในการทํางาน
2. ล่ามทีไ่ ม่มคี ุณภาพ ส่งผลประสิทธิภาพในการคัดเลือก และการเก็บข้อมูลผูอ้ พยพ
ระยะยาว
กระบวนการภายในทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพมีผลกระทบต่อเป้าหมาย และภาพลักษณ์ของ
องค์กร ส่งผลต่อการพิจารณาการให้เงินสนับสนุนของผูบ้ ริจาคในการดําเนินโครงการ
4. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อกําหนดกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ7Psเพื่อการสื่อสาร
ภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และกระตุน้ ความสนใจจากพนักงาน
2. เพื่อกําหนดกลยุทธ์การจัดการตลาดแบบองค์รวม เพื่อกระบวนการภายใกระบวน
การคัดเลือกผูอ้ พยพให้มปี ระสิทธิภาพ
3. เพื่อกําหนดกลยุทธ์ส่อื สารตลาดบูรณาการ ในการประชาสัมพันธ์ภายในและ
ภายนอกองค์กร
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5. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
ระยะสัน้ สร้างความร่วมมือของพนักงานในแต่ละแผนก และพนักงานทีอ่ ยูใ่ นภาคสนาม
เมืองไทยและต่างประเทศ และได้ขอ้ มูลการคัดเลือกผูอ้ พยพทีถ่ ูกต้องมีคุณภาพ
ระยะกลาง การการดําเนินงานทีม่ คี วามสอดคล้องกัน เป็นไปตามพันธะกิจ และเป้าหมาย
ขององค์กร
ระยะยาว ได้รบั ความน่าเชื่อถือแก่ผุส้ นับสนุนโครงการ ว่าได้นํางบประมาณ ไปใช้ในการ
บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าห มาย และได้รบั เงินสนับสนุนในการดําเนินโครงการ
ต่อไป

บทที่ 2
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข๎องที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดบูรณาการในองค์กร
อินเตอร์เนชันแนล
่
เรสคิว คอมมิตตี โอเวอร์ซสี ์ โปรเซสซิง่ เอ็นทิทใ่ี นการศึกษาครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษา
ได้ศกึ ษาค้นคว้าทฤษฎี เพื่อนามาประกอบการสร้างเครือ่ งมือการศึกษาประกอบการสนับสนุน
ผลการศึกษา และประกอบการนาเสนอผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของการศึกษาทีไ่ ด้กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
1.การจัดการเชิ งกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยพืน้ ฐาน 5 ประการ คือ
1. การกาหนดทิ ศทาง (Direction Setting)
การกาหนดวิสยั ทัศน์ (Vision )
การกาหนดภารกิจ ( Mission )
เป้าหมาย (Goal)
วัตถุประสงค์ (Objective)
2. การประเมิ นองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)
2.1 การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External Analysis)
สภาพแวดล้อมทัวไป
่ (General Environment) เป็นสภาพแวดล้อมที่ ความสาคัญ แต่
อาจจะไม่ใช่สงิ่ แวดล้อมทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องกั บองค์การโดยตรงแต่เป็นสภาพแวดล้อ โดยทัวไป
่ มี
ตัวแบบในการพิจารณา คือ PEST Environment ได้แก่
ภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง (Political Environment –P)
สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment –E)
สภาพแวดล้อมด้านสังคม (Sociological Environment –S)
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Environment –T)
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การวิ เคราะห์การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (5 Forces Model)
การคุกคามจากผูเ้ ข้ามาใหม่ (Threats of new entrants)
อานาจการต่อรองของผูค้ า้ วัตถุดบิ (bargaining power of firm’s suppliers
อานาจการต่อรองของลูกค้า (bargaining power of firm’s customers)
การคุกคามจากสินค้าทดแทน (threat of substitute products)
ความเข้มข้นของการแข่งขันจากคู่แข่ง (intensity of rivalry)
2.2 การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การ
(Internal Analysis)
การวิเคราะห์ภายในขององค์การนัน้ จะทาให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์การ ช่วยให้
ประเมินอดีตและแนวโน้มในปจั จุบนั การวิเคราะห์ภายในสามารถทาได้โดยการวิเคราะห์
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain)
เป็นการพยายามเชื่อมโยงกิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อยขององค์การ โดยการพยายาม
จัดกิจกรรมย่อยให้สนับสนุนกิจกรรมหลัก เพื่อจะสร้างคุณค่าทีส่ นองตอบกับค่านิยมของลูกค้า
โดยสายงานหลั กจะทาหน้าทีใ่ นการผลิตกิจกรรมพืน้ ฐาน ประกอบไปด้วย การนาเข้าวัตถุดบิ
การผลิตสินค้าและบริการ การตลาด และการให้บริการลูกค้า ส่วนสายงานสนับสนุนจะทา
หน้าทีใ่ นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเทคโนโลยี การการจัดซือ้ วัตถุดบิ เนื่องจาก
การวิเคราะห์ห่วงโซ่ค่านิ ยม จะทาให้องค์การได้รบั รูถ้ งึ ค่ านิยมของลูกค้าได้อย่างชัดเจน ทาให้
สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงค่านิยมของลูกค้า เข้าสู่กจิ กรรมทุกกิจกรรมขององค์การ
2.3 การวิ เคราะห์ SWOT Analysis ได้แก่
การวิเคราะห์จดุ แข็ง (Strength –S)
การวิเคราะห์จดุ อ่อน (Weakness –W)
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity –O)
การวิเคราะห์ภาวะคุกคาม (Threat- T)
2.4 เครื่องมือในการวิ เคราะห์การตัดสิ นใจเลือกกลยุทธ์
TOWS Matrix แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยภายนอกและปจั จัยภายใน โดยกิจการ
จะเลือกกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมทีส่ ุดเป็นกลยุทธ์ของกิจการสาหรับกลยุทธ์ทไ่ี ด้จากการทาแมททริกซ์
คือ กลยุทธ์ทางเลือก 4 ประการ ดังนี้
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1. กลยุทธ์จดุ แข็ง – โอกาส (SO Strategy) เป็นกลยุทธ์ทเ่ี กิดจากสถานการณ์ทด่ี ที ส่ี ุด คือ
บริษทั มีจดุ แข็งและโอกาสทีด่ ซี ง่ึ เป็ นแนวทางให้บริษทั ไปถึงเป้าหมาย หากบริษทั มีจดุ อ่อนก็ตอ้ ง
พยายามแก้ปญั หาเพื่อเปลีย่ นจากจุดอ่อนให้เป็ นจุดแข็ง ถ้าเผชิญอุปสรรคต้องพยายามเปลีย่ น
ให้เป็นโอกาสในกลยุทธ์น้บี ริษทั จะใช้จดุ แข็งเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจากโอกาส
2. กลยุทธ์จดุ อ่อน – โอกาส (WO Strategy) เป็นสถาณการณ์ทธ่ี ุรกิจพยายามให้ จุดอ่อน
ต่าสุดและมีโอกาสสูงสุด ดังนัน้ ธุรกิจทีม่ จี ดุ อ่อนในบางกรณีตอ้ งพยายามหาวิธแี ก้ไข โดยใช้ขอ้
ได้เปรียบจากทางเทคโนโลยีหรือบุคลากรทีม่ ที กั ษะจากภายนอกในการพัฒนากองค์กร
3. กลยุทธ์จดุ แข็ง – อุปสรรค (ST Strategy) เป็นกลยุทธ์ทเ่ี กิดจากสถานการณ์ทบ่ี ริษทั มี
จุดแข็ง แต่ในขณะเดียวกันก็มอี ุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกด้วย ซึง่ บริษทั ต้องทาให้เกิด
จุดแข็งสูงสุด และมีอุปสรรคทีต่ ่าทีส่ ุด ดั งนัน้ บริษทั อาจใช้จดุ แข็งด้านเท คโนโลยี ด้านการเงิน
ด้านการจัดการ หรือด้านการตลาด เพื่อขจัดอุปสรรค ซึง่ กลยุทธ์น้บี ริษทั จะใช้จดุ แข็งเพื่อ
เอาชนะอุปสรรคให้ได้
4. กลยุทธ์จดุ อ่อน – อุปสรรค (WT Strategy) เป็นกลยุทธ์ทเ่ี กิดจากสถานการณ์ทบ่ี ริษทั
มีจดุ อ่อนในขณะเดียวกันก็มอี ุปสรรคด้วย ดังนัน้ เป้าหมายของบริษทั คือ การสร้างให้เกิดจุดแข็ง
และลดอุปสรรคให้ต่าสุด ซึง่ บริษทั อาจต้องใช้รปู แบบการร่วมทุน ก ารลดค่าใช้จา่ ย การเลิก
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่มกี าไร เช่น การเลิกกิจการ การถอนผลิตภัณฑ์ การรวมบริษทั เป็นต้น
3. การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) ซึ่งมีทงั ้ สิ้ น 3 ระดับ คือ
กลยุทธ์ระดับกลุ่มบริ ษทั (Corporate Strategy)
1. กลยุทธ์เติ บโต (Growth Strategies) มุง่ เทียบอัตราการเติบโตทีม่ ากกว่าเมือ่ เทียบกับ
ตลาดมักใช้การพฒนาตลาดใหม่
(Market
Development) พัฒนาสินค้า (Product
Development) หรือเจาะตลาดเพิม่ (Market Penetration)
Concentration on a Single Product or Service
เป็นการสร้างการเติบโ ตด้วยสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว และใช้การเจาะตลาดเพิม่
ไปยังพืน้ ทีใ่ หม่ๆด้วยการรักษามาตรฐาน /คุณภาพ/ความสะอาด ส่วนมากสาเหตุทบ่ี ริษทั เลือก
กลยุทธ์น้มี กั จะมาจากการทีม่ ที รัพยากรไม่เพียงพอ ทีอ่ าจนามาซึง่ ความเสีย่ งหากมีการตกต่า
ของสินค้าหรือบริการนัน้
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Concentric Diversification
เป็นการสร้างการเติบโตด้วยการเพิม่ สินค้าหรือบริการใหม่ทส่ี อดคล้องกับสินค้าหรือ
บริการทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ซึง้ สอดคล้องในเรือ่ งเทคโลยี Know-how สายผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัด
จาหน่าย หรือฐานลูกค้า กลยุทธ์น้จี ะสร้างตาแหน่งการแข่งขันทีแ่ ข่งแกร่งได้
Vertical Integration
เป็นการสร้างการเติบโตด้วยการขยายธุรกิจทีม่ อี ยูส่ องทิศทาง คือ
1. กลยุทธ์การรวมตัวไปข้างหน้า (Forward Integration) เป็นการขยายการลงทุนไปยัง
ช่องทางการจัดจาหน่ ายของสินค้าหรือบริการปจั จุบนั ทาให้ขยายตลาดได้งา่ ยขึน้ และสามารถ
ควบคุมต้นทุนขายได้
2. กลยุทธ์การรวมไปข้างหลัง (Backward Integration) เป็นการขยายการลงทุนไปยัง
ธุรกิจทีข่ ายสินค้าหรือให้บริการกับธุรกิจในปจั จุบนั ทาให้สามารถควบคุมต้นทุน และคุณภาพ
ของปจั จัยนาเข้า นอกจากนี้การใช้ Vertical Integration ยังทาให้ Market Power และ Barrier
to Entry แต่จะมีความเสีย่ งจากการทีธ่ ุรกิจมีความเกีย่ วเนื่องกันใกล้ชดิ
Horizontal Diversification
เป็นการสร้างการเติบโตจากการซือ้ การควบคุม กิจการของคู่แข่ง กลยุทธ์น้คี ล้ายกับ
Concentric Diversification ความแตกต่างก็คอื Horizontal Diversification จะมุง่ เน้นการเพิม่
สินค้าหรือบริการจากการซือ้ บริษทั คู่แข่งเท่านัน้
Conglomerate Diversification
เป็นการสร้างการเติบโตจากการมีสนิ ค้าหรือบริการใหม่ทไ่ี ม่เกีย่ วข้องกับสินค้าหรือบริการ
ทีม่ อี ยูเ่ ลย ซึง่ จะสร้างความได้เปรียบในลักษณะของกลุ่มบริษทั ทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กนั
2. กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) กลยุทธ์ทม่ี งุ่ รักษาอัตรการเติบโต
ส่วนแบ่งการตลาด หรือตาแหน่งทางการแข่งขันของบริษทั ไว้ เนื่องจากสภาพของอุตสาหกรรม
ทีเ่ ริม่ ตกต่า มีค่แู ข่งรายใหม่ Leadership มุง่ เน้นเป็นผูน้ าตลาดด้วยการดึงดูดลูกค้า จากคู่
แข่งขันทีอ่ ่อนแอ เนื่องจากสภาวะการตกต่า ,Niche กลยุทธ์การมุง่ เน้นสร้างความแข็งแกร่งใน
บางตลาด ทีม่ คี วามชานาญและมีตาแหน่งทางการแข่งขันทีเ่ ข้มแข็ง ,Harvest กลยุทธ์มงุ ทา
กาไรระยะสัน้ ไม่ลงทุนเพิม่ ลดค่าใช้จา่ ยต่างๆลง จะช่วยลดปญั หาการมีบอดขายทีล่ ดลง และใน
อนาคตจะต้องขายธุรกิจ หรืออกจากอุตสาหกรรมนี้ และQuick Divest กลยุทธ์การขายธุรกิจทิง้
อย่างรวดเร็วในช่วงเริม่ ตกต่าของอุตสาหกรรม
3. กลยุทธ์ปรับเปลี่ยน เป็นกลยุทธ์การปรับตัวด้วยการเปลีย่ นแปลงขนาดขององค์กร ลด
ต้นทุน ปรับโครงสร้าง ขายธุรกิจหรือล้มละลาย Retrenchment กลยุทธ์ เพื่อปรับเปลีย่ น
เนื่องจากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงธุรกลยุทธ์ หรือประสิทธิภาพคุณภาพตกต่ า เป็ นการ
ปรับเปลีย่ นเพื่อเตรียมตัวแข่งขันอีกครัง้ หนึ่ง เช่นการทา Reengineering องค์กร หรือการเพิม่
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ประสิทธิภาพการทางาน ,Turnaround กลยุทธ์เพื่อพลิกผันสถานะการร์ เลวร้ายของบริษทั ด้วย
การควบรวมกิจการ ปรับโครงสร้างหนี้ ขายสินทรัพย์ ลดขนาดองค์กร ,Divest กลยุทธ์การขาย
บางส่วนของบริษทั กรณีทก่ี ลยุทธ์ Harvest หรือ Turnaround ไม่ประสบความสาเร็จ และ
Liquidationกลยุทธ์การเลิกกิจการด้วยการขายสินทรัพย์ทงั ้ หมดหรือหยุดการดาเนินงา นทัง้ หมด
เพื่อหยุดการขาดทุนก่อนจะล้มละลาย
กลยุทธ์ระดับธุรกิ จ (Business Strategy)
1. กลยุทธ์การเป็นผูน้ าด้านต้นทุน กลยุทธ์ทม่ี งุ่ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันด้วย
ต้นทุนการดาเนินงานทีต่ ่ากว่า ภายใต้ความเสีย่ งเท่ากัน Low Price Strategy กลยุทธ์ราคาต่า
เหมาะกับสินค้าหรือบริการทีม่ ขี อ้ จากัดในการสร้าความแตกต่าง
2. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์ทม่ี งุ่ เน้นสร้างวามได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วย
ความแตกต่างของสินค้าและบริการ Strategic Innovation ทีม่ งุ่ เน้นนวัตกรรมเพิม่ คุณค่า กล
ยุทธ์มุ่งเน้น Focus สร้างความได้เปรียบด้วยความชานาญ กลยุทธ์มงุ่ เน้นและต้นทุนต่า สร้าง
ความได้เปรียบด้วยความชานาญ และสร้างคุณค่าด้วยต้นทุนต่า กลยุทธ์และความแตกต่าง
สร้างความได้เปรียบด้วยการมุง่ เน้นตลาดบางตลาด และสร้างคุณค่สด้วยความแตกต่าง
กลยุทธ์ระดับปฏิ บตั ิ การ (Operational Strategy)
เป็นการกาหนดกลยุทธ์ทค่ี รอบคลุมวิธกี ารในการแข่งขัน แก่ผเู้ กีย่ วข้องในหน่วยงาน
(Function) ต่าง ๆ มุง่ เน้นให้แผนกงานตามหน้าทีพ่ ฒ
ั นากลยุทธ์ขน้ึ มา โดยอยูภ่ ายใต้กรอบ
ของกลยุทธ์ระดับองค์การและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ เช่น แผนการผลิต แผนก ารตลาด แผนการ
ดาเนินงานทัวไป
่ แผนการด้านทรัพยากรบุคคล แผนการเงิน เป็นต้น
2.การจัดการและกลยุทธ์การตลาดแนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการและกลยุทธ์
การตลาด
ส่วนผสมการตลาด ( Marketing Mix: 7Ps)
1. ผลิ ตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ ทีเ่ สนอขายโดยธุรกิจ เพื่ อตอบสนองความจาเป็น
หรือความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิง่ ทีส่ มั ผัสได้และสัมผัสไม่ได้
เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการและชื่อเสียงของผูข้ าย ผลิตภัณฑ์อาจจะ
เป็นสินค้า บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑ์ทเ่ี สนอขายอาจจะ มีตวั ตนหรือไม่ม ี
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ตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จงึ ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility)มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้
ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
2. ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินหรือสิง่ อื่นๆ ทีม่ ี ความจาเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวทีส่ องทีเ่ กิดขึน้ ถัดจาก
Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้ า ผูบ้ ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value)
ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นนั ้ ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา ผูบ้ ริโภคก็จะตัดสินใจ
ซือ้
3. การจัดจาหน่ าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึง่
ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยัง
ตลาด สถาบันทีน่ าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบันการตลาด ส่วน กิจกรรมทีช่ ่วยใน
การกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
4. การส่งเสริ มการตลาด ( Promotion) เป็นเครือ่ งมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึง
พอใจต่อตราสินค้าหรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ ( Persuade) ให้เกิด
ความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอทิ ธิพลต่อ
ความรูส้ กึ ความเชื่อ และพฤติกรรมการซือ้ หรือเป็นการติดต่อสื่อสารเกีย่ วกับข้อมูลระหว่าง
ผูข้ ายกับผูซ้ อ้ื หรือเป็นการติดต่อสื่อสารเกีย่ วกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ อ้ื เพื่อสร้ างทัศนคติ
และพฤติกรรมการซือ้ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal selling) ทาการขาย
และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน (Nonperson selling) เครือ่ งมือในการติดต่อสื่อสารมีหลาย
ประการ องค์การอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครือ่ งมือซึง่ ต้องใช้หลักการเลือกใช้เครือ่ งมือการ
สื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน [ Integrated Marketing Communication (IMC) ]โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจดุ มุง่ หมายร่วมกันได้
5. บุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employees) ซึง่ ต้องอาศัยการคัดเลือ ก (Selection)
การฝึก อบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
ได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน พนักงานต้องมีความสามารถ มีทศั นคติทด่ี สี ามารถตอบสนองต่อ
ลูกค้า มีความคิดริเ่ ริม่ มีความสามารถในการแก้ปญั หา และสามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
6. การสร้า งและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and
presentation) โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม [Total Quality Management (TQM)]
ตัวอย่าง โรงแรมต้องพัฒนาลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการ เพื่อสร้างคุณค่า
ให้กบั ลูกค้า (Customer-value proposition) ไม่ว่าจะเป็นด้ านความสะอาดความรวดเร็ว หรือ
ผลประโยชน์อ่นื ๆ
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7. กระบวนการ (Process) เพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็วและ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า (Customer satisfaction)
การวิ เคราะห์ STP ขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
STP Marketing โดยแนวคิดเป็น การแบ่งส่วนของตลาดออกเป็นส่วนย่อยๆ
(Segmentation) จากนัน้ ก็กาหนดตลาดเป้าหมายทีต่ อ้ งการเลือก (Target Market) เมือ่ เลือก
ตลาดทีต่ อ้ งการได้แล้ว ต่อไปก็เป็นการวางตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ในตลาด (Positioning) โดยมี
เป้าหมายเพื่อค้นหาลูกค้า /ผูท้ ค่ี าดว่าจะบริจาคทีแ่ ท้จริ ง (Real Prospects) เพื่อผลักดันไปสู่การ
มีส่วนร่วม /การบริจาค และได้รบั ประสบการณ์ทด่ี ตี ลอดจนกลายเป็นลูกค้า /ผูบ้ ริจาคทีม่ ี
ความสัมพันธ์แน่ นแฟ้นในระดับทีส่ งู ขึน้ ไปหรืออีกนัยหนึ่ง
เพื่อทาให้เข้าใจง่ายขึน้ STP
Marketing หมายถึง การจัดผลิตภัณฑ์และส่วนประสมทางการต ลาดทีแ่ ตกต่างกัน เพื่อสนอง
ความต้องการของตลาดทีม่ ลี กั ษณะและความต้องการทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ด้วยกัน คือ การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) การเลือกตลาดเป้าหมาย (Market
Targeting) และ การกาหนดตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ /กิจกรรมขององค์กร มีดงั ต่อไปนี้

1.การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)
หมายถึง การแบ่งลูกค้า/ผูบ้ ริจาคทีค่ าดหวัง ออกเป็นกลุ่มย่อยทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ผูค้ าดหวัง
ว่าจะบริจาคทีอ่ ยูใ่ นแต่ละกลุ่มเดียวกันจะมีความต้องการในการบริจาค หรือมีส่วนร่วมกับองค์กร
ทีค่ ล้ายคลึงกันหรือส่วนประสมทางการตลาดทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ตัวแปรสาคัญทีใ่ ช้ในการแบ่งส่วน
ตลาดได้แก่
1. ภูมศิ าสตร์ (Geographic) ภูมภิ าค ในเมือง/ชนบท อัตราการเติบโตของ ประชากร
ลักษณะทางภูมศิ าสตร์ในด้านความหนาแน่นของประชากร
2. ประชากรศาสตร์ (Demographic) เพศ อาชีพ ศาสนา การศึกษา เชือ้ ชาติ รายได้
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วัฏจักรชีวติ ครอบครัว
3. จิตวิทยา (Psychographic) ชัน้ ทางสังคม บุคลิกภาพ ทัศนคติ รูปแบบการดาเนินชีวติ
4. พฤติกรรม (Behavioral) โอกาสในการบริจาค พฤติกรรมในการบริจาค สถานะของผู้
บริจาค ความถึใ่ นการบริจาค ความจงรักภักดีต่อแบรนด์/องค์กร และความพีงพอใจ เป็นต้น
แม้จะเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งวิเคราะห์ลงลึกอย่างละเอียดเกีย่ วกับกลุ่มลูกค้า /ผูบ้ ริจาคแต่ละกลุ่มก็
ควรจะให้ความสาคัญ เพราะเมือ่ พิจารณาถึงผลลัพธ์ทจ่ี ะได้จากการระดมทุน (การตลาด) แล้วก็
นับว่าคุม้ ค่าเลยทีเดียว
ในภาพรวมของการตลาดเกีย่ วกับการแบ่งส่วนแบ่งการตลาด นัน้ ได้มกี ารแบ่งระดับของ
การแบ่งส่วนตลาดออกเป็น 4 ระดับด้วยกัน และถึงแม้ว่าการตลาดขององค์กรไม่แสวงหากาไร
อาจจะไม่ตอ้ งแบ่งกลุ่มละเอียดทัง้ 4 แบบเช่นเดียวกับการตลาดทัวไป
่ แต่กน็ ่าจะได้มโี อกาส
เรียนรูว้ ่าเขาแบ่งกันอย่างไร หรือเผื่อว่าอาจจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั องค์กรของเราได้เป็น
อย่างดีกเ็ ป็นได้

จากภาพข้างบนนี้ แสดงให้เห็นได้ว่าระดับของการแบ่งส่วนตลาดแบ่งออกเป็น 4 ระดับด้วยกัน
คือ
1. การตลาดรวม (Mass marketing) มักใช้กลยุทธ์การผลิตผลิตภัณฑ์ (กิจกรรม) แบบ
ไม่แตกต่างกัน คือเน้นการผลิตจานวนมาก และขาย (นาเสนอ) ให้กบั ลูกค้า/ผูบ้ ริจาค ทุกคน
เหมือนกัน ซึง่ ถือได้ว่าการตลาดรวมนี้ ไม่มกี ารแบ่งส่วนตลาดเลยยกตัวอย่างเช่น การออกแบบ
กิจกรรมระดมทุนแบบเดียวแต่ใช้ได้กบั ผูบ้ ริจาคได้ทุ กกลุ่ม เป็นต้น
(ตัวอย่างการตลาดทัวไป
่ เช่น รองเท้ายีห่ อ้ นันยาง ผลิตรองเท้าแบบเดียวสาหรับลูกค้าทุกกลุ่ม )
2. การตลาดแบบแบ่งส่วน (Segment marketing) เป็นการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ
ตามความ ต้องการของลูกค้า/ผูบ้ ริจาคทีแ่ ตกต่างกันออกไปเพื่อผลิตสินค้า (กิจกรรม)หรือบริการ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริจาคแต่ละกลุ่ม
(ตัวอย่างการตลาดทัวไป
่ เช่น รองเท้ายีห่ อ้ ไนกี้ ทาการผลิตรองเท้าสาหรับกีฬาประเภทต่างๆ
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ไม่ว่าจะเป็นวิง่ บาสเกตบอล เทนนิส ฟุตบอล เป็นต้น)
3. การตลาดส่วนย่อย (Niche marketing) เป็นการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคเฉพาะกลุ่ม ตัวอย่างเช่น กิจกรรมเพื่อเยาวชน กิจกรรม
เพื่อกลุ่มสตรี หรือผูส้ งู อายุ เป็นต้น กิจกรรมกอล์ฟการกุศล กิจกรรมขีจ่ กั รยานการกุศล เป็น
ต้น(ตัวอย่างการตลาดทัวไป
่ เช่น การผลิตรองเท้าสาหรับผู้ ทชี ่ อบปีนเขา ตีกอล์ฟ เป็นต้น)
4. การตลาดเฉพาะบุคคล (Micro marketing) เป็นการแบ่งส่วนตลาดทีม่ คี วามสมบูรณ์
มากทีส่ ุด คือเป็นการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค/ผู้
บริจาคเฉพาะบุคคล ตัวอย่างเช่น การนาเสนอแบบ face to face มีโอกาสได้เข้าถึงความ
ต้องการ/วัตถุประสงค์ของผูบ้ ริจาค แล้วจึงนามาออกแบบกิจกรรมให้เป็นพิเศษเป็นต้น(ตัวอย่าง
การตลาดทัวไป
่ เช่น ร้านทีร่ บั ตัดรองเท้าสาหรับลูกค้าแต่ละคนเป็นต้น)อย่างไรก็ตาม การเลือก
การแบ่งส่วนตลาดระดับใดนัน้ ควรให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับศักยภาพการดาเนินงานของ
องค์กร นอกจากนัน้ ยังต้องคานึงถึงสิง่ ทีส่ าคัญอีกประการคือ ลักษณะทีด่ ขี องการแบ่งส่วนตลาด
ซึง่ จะต้องสามารถวัดได้ (Measurable) ,สามารถเข้าถึงได้ (Accessible),มีขนาดของส่วนตลาดที่
ใหญ่เพียงพอ (Substantial),สามารถดาเนินการได้ (Actionable) และมีลกั ษณะแตกต่าง
ประโยชน์ ของการแบ่งส่วนตลาดนัน้ มีมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
1. ทาให้ทราบถึงความต้องการและขอบเขตความพอใจของแต่ละส่วนตลาด
2. ทาให้ทราบถึงโอกาสทางการตลาดหรือตาแหน่ งสินค้าทีเ่ หมาะสมกับตลาดเป้าหมาย
3. ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกตลาดเป้าหมายทีเ่ หมาะสมกับความสามารถขององค์กร
4.ทาให้สามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความพอใจของผูบ้ ริโภคให้ดขี น้ึ
5. ทาให้สามารถปรับปรุงแผนการตลาด และงบประมาณการตลาดได้เหมาะสม
กลยุทธ์สื่อสารการตลาดบูรณาการ
ชื่นจิตต์ แจ้ งเจนกิจ กล่าวว่าการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ก็คอื
รูปแบบของการสื่อสารทีม่ ผี สู้ ่งข่าวสาร คือผูผ้ ลิตสินค้าหรือการบริการ ผูจ้ ดั จาหน่ ายสินค้า ฝา่ ย
โฆษณาของบริษทั บริษทั ตัวแทนโฆษณา พนักงานขาย ฯลฯ ส่งข่าวสารในรูปของสัญลักษณ์
ภาพ เสียง แสง การเคลื่อ นไหว ตัวอักษร คาพูด เสียงเพลง ฯลฯ ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ประเภทต่างๆ หรือส่งไปยังผูร้ บั ข่าวสาร ซึง่ เป็ นกลุ่มเป้าหมายของผูส้ ่งข่าวสาร โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ผรู้ บั ข่าวสารตอบสนองไปในทิศทางทีต่ อ้ งการ
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กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
ประเภทของเครื่องมือประชาสัมพันธ์
1. การให้ข่าวประชาสัมพันธ์ได้แก่
- เอกสารข่าวแจก มีตน้ ทุนต่า
- การจัดประชุมแถลงข่าว เช่นแถลงข่างเปิดตัวสินค้า
- การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ผบู้ ริหารระดับสูงเป็นสิง่ สะท้อนแนวคิดวิสยั ทัศน์ของบริษทั
2.การจัดกิ จกรรมปราสัมพันธ์แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กรธุรกิจ
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสังคม
3.การโฆษณาองค์กรธุรกิ จ Cris Fill
- เมือ่ สถานะกาณ์เปลีย่ นแปลงไป
- เมือ่ ภาพพจน์องค์กรถูกทาลาย
- เมือ่ ต้องการแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ส่ตู ลาด
- เมือ่ ต้องการรับสมัครพนักงานใหม่
- เมือ่ ต้องการจัดวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่
- เมือ่ ต้องการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ
การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ : Customer Relationship Management (CRM)
ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) เป็นกล
ยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว กับลูกค้า เรียนรูค้ วามต้องการทีแ่ ตกต่างกันของ
ลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้า หรือบริการทีเ่ หมาะสมกับลูกค้าแต่ละ
คนมากทีส่ ุด ความสาคัญของการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ช่วยให้องค์กรสามารถเพิม่
ความสัมพันธ์อ ั นดีให้กบั ลูกค้า เพิม่ รายได้ลดค่าใช้จา่ ยต่างๆ โดยเฉพาะเรือ่ งค่าใช้จา่ ยในการ
แสวงหาลูกค้า และ เพิม่ ความพึงพอใจของลูกค้า ( Customer Satisfaction ) โดยการสร้าง
กระบวนการทางานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้ องการของลูกค้าจานวนผูป้ ระกอบการที
เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในปจั จุ บัน สามารถนาแนวทางการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เช่น แนวทางที่
สาคัญในการจัดการระบบการบริหารงานและสร้างมาตรฐานการทางานในบริษทั เช่น การ
รวบรวมเกีย่ วกับข้อมูลของลูกค้า , การจัดการเกีย่ วกับช่องทางการสื่อสารและการพัฒนาสินค้า
และบริการเพื่อสนองตอบสิง่ ทีล่ กู ค้าต้องการ
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องค์ประกอบหลักทัวไปของ
่
CRM จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ 3 ส่วน คือ
1. Market Automation การสร้างระบบการตลาดอัตโนมัตนิ ้จี าเป็นต้องอาศัยฐานข้อมูลที่
มีลกั ษณะทีเ่ ป็น Dynamic และมีการปรับเปลีย่ นตลอดเวลาโดยทัวไปแล้
่
ว MA นี้จะมุง่ เน้นใน
การกาหนด Functions สาคัญๆด้านการตลาด อาทิเช่น การกาหนด Ranking ของลูกค้า, การ
จัดการในเรือ่ งกลุ่มเป้าหมาย, การสร้างและบริหารด้าน Campaign ต่างๆ เป็นต้น
ในส่วนนี้ถอื ได้ว่าองค์กรธุรกิจทัวไปมั
่ ก จะไม่ได้นาระบบการตลาดเข้าสู่ระบคอมพิวเตอร์
และมักกาหนดและทาการ Track ผลโดยใช้ Manual System อีกทัง้ ข้อมูลการตลาดบางส่วนที่
อาจอยูใ่ นระบบคอมพิวเตอร์มกั จะเป็นข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะเป็น Static คือ ไม่ค่อยเปลีย่ นแปลง จึง
เป็นการยากทีอ่ งค์กรธุรกิจทีห่ นั มาใช้ระบบ CRM จะพัฒนาหรือเปลีย่ นรูปแบบฐานข้อมูลจาก
ระบบ Traditional Database มาเป็น MA
2. Sales Automation เมือ่ พูดถึงระบบการขายโดยทัวไปแล้
่
วองค์กรธุรกิจมักให้ความสาคัญ
ในเรือ่ งของรายการขายทีเ่ กิดขึน้ แล้วและนาข้อมูลเหล่านี้มาทาการวิเคราะห์โดยเทียบกับเป้าหมาย
ทางธุรกิจทีว่ างไว้หรือเปรียบเทียบกับยอดขายในแต่ละช่วงเวลา แต่ในระบบ CRM นี้จะเริม่ ตัง้ แต่
การสร้างกลุ่มเป้าหมายการติดตาม(Tracking) การจัดการในด้านคาสังซื
่ อ้ และการตอบสนองต่อคา
สังซื
่ อ้ (Order Fulfillment) จะเห็นได้ว่าสิง่ ทีอ่ งค์กรธุรกิจทัวไปด
่ าเนินอยูแ่ ละมีขอ้ มูลในด้านการขาย
เพียงพอ กลับพบว่าเมือ่ นาเอาระบบCRM มาใช้ ข้อมูลในส่วนขัน้ ตอนก่อนการขายกลับไม่มใี นระบบ
คอมพิวเตอร์
3. Customer Service ความหมายในเรือ่ งนีคื้ อการติดตามในเรือ่ งต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง
การขายอาทิเช่นรายการด้านบริการหลังการขายการComplaint ต่างๆ เป็นต้น ในเรือ่ งดังกล่าวนี้
องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ยงั ขาดระบบทีท่ าการติตดาม (Tracking), การวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อนา
ข้อมูลเหล่านี้ไปเป็นประโยชน์ในการสร้างการขายครัง้ ต่อๆไป
จากองค์ประกอบทัง้ 3 ส่วนทีก่ ล่าวมานี้จะเห็นว่าได้ว่าการนามาเอาระบบ CRM มาใช้ใน
องค์กรเป็นสิง่ ทีไ่ ม่งา่ ยเลย ไม่เพียงแต่องค์กรจะต้องจัดสรรงบประมาณการลงทุนที่ สงู เท่านัน้
การกาหนดนโยบายในด้านต่างๆทีช่ ดั เจน ตลอดจนการ Integrate ระบบเหล่านี้เข้าด้วยกัน
เพื่อให้ขอ้ มูลของลูกค้าเหล่านี้ Flow ไปในแผนกต่างๆขององค์กร และสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการและอุปนิสยั ส่วนตัวของลูกค้าอันจะนาไปสู่การเพิม่ ยอดขายและการสร้าง
ความสัมพันธ์ในระยะยาวอีกด้วย
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เทคโนโลยีที่จาเป็ นต้องใช้ในการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ได้แก่
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-commerce) เป็นการทาธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตัง้ แต่
การให้ขอ้ มูลสินค้า การทารายการซือ้ ขาย และระบบการชาระเงิน ความปลอดภัย
คลังข้อมูล (Data Warehousing) เป็นการรวมฐานข้อมูลหลายฐานจากระบบปฏิบตั กิ าร เช่น
ระบบขาย ผลิต บัญชี มาจัดทาสรุปใหม่หรือเรียบเรียงใหม่ตามหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ผใู้ ช้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย ข้อมูลจะเก็บในลักษณะสรุป ประวัตกิ ารทาธุรกรรมและแนวโน้มต่างๆ เช่น
รูปแบบทางธุรกิจ ยอดขาย การเติบโตทางเศรษฐกิจ
การขุดค้นข้อมูล (Data Mining and OLAP) เป็นเครือ่ งมือหรือซอฟท์แวร์ทด่ี งึ ข้อมูลและ
วิเคราะห์จากข้อมูลปฏิบตั กิ าร จากระบบฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ทางสถิติ การหา
พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการขอ งลูกค้าได้มากขึน้ รวมทัง้ การ
แบ่งแยกตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ธุรกิจ
การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (Internet Technology) เป็นการนาเทคโนโลยีมาใช้
ปรับปรุงปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้า เช่น การใช้เว็บเทคโนโลยี การใช้ e-mail การใช้ระบบส่งข้อความ
(Instant messaging) เช่น MSN messenger หรือ ICQ
ระบบศูนย์บริ การลูกค้า (Call-center) การใช้ระบบ PC telephony รวมถึง Internet
telephony ซึง่ เป็นการรวมระบบโทรศัพท์เข้ากับระบบงานต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลของลูกค้า การ
ขาย การเงิน และผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
ระบบโทรศัพท์มือถือ ความสามารถทีเ่ พิม่ ขึน้ ของโทรศัพท์มอื ถือ ทาให้สามารถรับส่ง
ข้อมูลได้ทงั ้ ในรูป แบบของ ภาพ เสียง ข้อมูล ภาพเคลื่อนไหว
เนื่องจากจานวนผูใ้ ช้
โทรศัพท์มอื ถือทัง้ ทีม่ อี ยูแ่ ละอัตราการเติบโตทีส่ งู ขึน้ อย่างรวดเร็วทาให้โทรศัพท์มอื ถือมีบทบาท
สาคัญในการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าการเลือกเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมจะทาให้ธุรกิจสามารถ
ให้บริการดีขน้ึ โดยใช้ตน้ ทุนทีล่ ดลงสามารถใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารทีเ่ หมาะสมกับการทา
ธุรกิจ ดังนัน้ ธุรกิจขนาดใหญ่ในปจั จุบนั เริ่ มให้ความสนใจการปรับปรุงระบบการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์แบบเก่าเป็นระบบทีม่ กี ารนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึน้ เรียกว่า ระบบการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ออนไลน์ (Electronic Customer Relationship Management หรือ e-CRM)
ส่วนผสมทางการตลาดเพื่อสังคม
การตลาดทัวไป
่ เพียงแต่จะมุง่ ให้ความสาคัญกับการหารายได้ให้กบั องค์กรซึง่ จะต้องใช้กล
ยุทธ์ทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลจูงใจให้ผรู้ บั สารหันมาให้ควาสาคัญกับการตอบรับกับกระแสทาง
สังคมให้มากขึน้
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1. Product ของการตลาดเพื่อสังคมไม่จาเป็นจะต้องเป็นสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้ สิง่ สาคัญใน
กระบวนการทางการตลาดเพื่อสังคม คือความต้องการของคนทีจ่ ะเข้าไปร่วมแก้ไขปญั หาสังคม
ผูบ้ ริจาคสามารถเลือกสินค้าทีต่ นชอบ นักการตลาดจะต้องค้นหาความต้อง การความปรารถนา
ของผูบ้ ริจาค และนาพาความรูส้ กึ ไปสู่การปฏิบตั ใิ ห้บรรลุวตั ถุประสงค์ของผูบ้ ริจาค
2. Price นักการตลาดเพื่อสังคมจะต้อง กาหนดราคาอย่างมีเหตุผลและสมดุล เน้นใน
เรือ่ งสินค้า คุณภาพและบริการ การตัง้ ราคาจะต้องมีการสอดแทรกสร้างความภาคภูมใิ จในการ
บริจาคทีจ่ ะทาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
3. Place/ Distribution การตลาดเพื่อสังคมจะให้ความสนใจกลุ่มเป้าหมายใหญ่เป็ นหลัก
โดยจะมองหาช่องทางทีจ่ ะนาเอาข้อมูลองค์กรไปเผยแพร่และฝึกอบรมในลักษณะกิจกรรมต่างๆ
ให้กบั กลุ่มเป้าหมายและแบ่งปนั ประสบการณ์ ความสาเร็จขององค์กรทีม่ ตี อ้ สังคมมาแล้วไป
พร้อมๆกันโดยเน้นความคิดเรือ่ งการให้ บริจาค เป็นสาคัญ
4. Promotion การตลาดเพื่อสังคมจะสอดแทรกเงือ่ นไขทางกลยุทธ์ ลด แลก แจก แถม
เข้าไปได้ เช่น เงิน 1 บาทต่อการซือ้ สินค้าหรือบริการ จะนาไปมอบให้กบั กองทุนการกุศล เป็น
ต้น ส่วนกระบวนการในการส่งเสริมการขายอื่น ๆ เช่นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อาจใช้
การบริการในส่วนของภาครัฐทีใ่ ห้บริการโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย
รวมไปถึงการเล่าเรื่ องราวจาก
ประสบการณ์ของความสาเร็จในการดาเนินงานให้กบั กลุ่มเป้าหมายได้รบั ทราบเพื่อกระตุน้ ให้
เกิดการรับรูถ้ งึ ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ และสร้างความรูส้ กึ ต้องการทีจ่ ะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือปญั หา
นัน้ ในสังคมต่อไป
5. Public นักการตลาดเพื่อสังคมแบ่งกลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่ว ม สองกลุ่ม คือกลุ่ม
ภายนอกและภายใน โดยมีกลุ่มภายนอกเป็ นเป้าหมายขององค์กร ได้แก่ กานัน ผูใ้ หญาบ้าน
ผูน้ าชุมชน กลุ่มภายในคือกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องในการอนุมตั ิ
6. Partnershipลักษณะของการตลาดเพื่อสังคมส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมนโยบาย ระหว่าง
ความร่วมมือสองส่วน โดยมีการทาข้อตกลงในการทางานร่วมกัน หรือ MOU (Memorandum of
Understanding) เหตุผลในเรือ่ งนี้คอื การทางานเพื่อสังคมส่วนรวมนัน้ หากจะทาโดยลาพัง
เพียงองค์กรเดียวอาจจะไม่สามารถประสบความสาเร็จได้ การร่วมกันทางานของทัง้ สองฝา่ ยทีม่ ี
เป้าประสงค์ทจ่ี ะช่วยเหลือสังคมทีค่ ล้ายกัน จะช่วยทาให้เกิดความสาเร็จและให้ความช่วยเหลือ
สังคมได้อย่างกว้างขวางมากขึน้
7. Policyการตลาดเพื่อสังคมต้องมีการกาหนดนโยบายทีช่ ดั เจนและมีความมุง่ หมายทีจ่ ะ
เปลีย่ นแปลง หรือ กระตุน้ การสร้างจิตสานึกให้แก่คนหมูม่ าก การพัฒนาความยังยื
่ นของสังคม
ในด้านต่าง ๆ จะเป็นไปด้วยความยากลาบาก หากไม่มกี ารปลูกฝงั จิตสานึกและกาหนดนโยบาย
เพื่อควบคุมและกากับพฤติกรรมของผูค้ นในสังคม
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8. Purse Stringสายสัมพันธ์กบั ผูใ้ ห้ทุน องค์กรไม่แสวงหากาไรหรือองค์กรการกุศลทีใ่ ห้
การช่วยเหลือสังคมส่วนใหญ่จะได้รบั ทุนสนับสนุนการดาเนินงานจากกองทุนต่าง ๆ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ เช่นกองทุนของมูลนิธริ อกกีเ้ ฟลเลอร์ กองทุนสนับสนุนจากรัฐบาล และการบริจาค
เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ มิตทิ างการสร้างสายสัมพันธ์กบั ผูใ้ ห้ทุนจะช่วยให้องค์กรการกุศลได้รบั
ทุนสนับสนุนเพื่อให้การดาเนินงานนัน้ สามารถดาเนินต่อไปได้
การตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing)
1.การตลาดภายใน (Internal Marketing) การตลาดแบบองค์รวมนัน้ จะทาได้ประสบ
ความสาเร็จหรือไม่ ขึน้ อยูก่ บั การทาการตลาดภายในองค์กรด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ นฝา่ ย
การตลาดเองหรือฝา่ ยอื่นๆ ภายในองค์กร ต้องมีความเข้าใจ ศรัทธาและเห็นคุณค่าของแนวคิด
การตลาด มีการอบรมและจูงใจให้ทุกคนในองค์กร นาความรูด้ า้ นการตลาดไปสร้างความพึง
พอใจอย่างสูงสุดแก่ลกู ค้ากลุ่มเป้าหมาย ทีส่ าคัญผูบ้ ริหารก็ตอ้ งมีบทบาทต่อการตลาดภายใน
ด้วยเช่นกัน
2.การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing) ทีร่ วมถึงตัวผลิตภัณฑ์ บริการ
การติดต่อสื่อสารและช่องทางการกระจายสินค้าก็เป็ นปจั จัยทีส่ าคัญทีจ่ ะช่วยสร้าง ติดต่อสื่อสาร
และนาส่งคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
3.การตลาดเชิ งสัมพันธภาพ (Relationship Marketing) นักการตลาดควรให้
ความสาคัญ และสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั กลุ่มเป้าหมายทีเ่ กี่ ยวข้องกับธุรกิจทีป่ ระกอบด้วย
ลูกค้า ร้านค้า และพันธมิตรอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยังยื
่ นให้กบั ธุรกิจ โดย
การทาทัง้ การบริหารลูกค้าและพันธมิตรสัมพันธ์ (Customer and Partner Relationship
Management) ซึง่ ก็สอดคล้องกับแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ทเ่ี รีย กการกระทาแบบนี้ว่า
เครือข่ายการตลาด (Network Marketing) นันเอง
่
4.การตลาดที่ม่งุ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Marketing)
ธุรกิจคงอยูไ่ ม่ได้หากองค์กรแสดงออกไม่ดี ไม่อยูใ่ นกรอบของกฎหมายและจริยธรรมอันดีงาม ที่
สาคัญองค์กรต้องเป็นสมาชิกทีด่ ขี องชุมชน และพร้อมทีจ่ ะช่วยปกป้องรักษาสิง่ แวดล้อมให้น่าอยู่
ตลอดไป
Internal Marketing มีความสาคัญมากยิ่ งขึ้นในสถานการณ์ ต่างๆ เช่น
องค์กรมีการปรับเปลีย่ นทิศทางหรือนโยบาย เช่น การปรับเปลีย่ นภาพลักษณ์องค์กร
,
Rebranding
กรณีการรวมกิจการ การปรับเปลีย่ นโครงสร้างการทางาน การร่วมมือระดับธุรกิจและพันธมิตร
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1. องค์กรมุง่ เน้นเรือ่ ง CRM ทีจ่ ะต้องให้บุคลากรทุกฝา่ ยตระหนักและมีส่วนเกีย่ วข้อง
กับกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างความสัมพันธ์และส่งมอบประสบการณ์ทด่ี ใี ห้แก่ลกู ค้า
2. การบริหารองค์กรสมัยใหม่ ทีใ่ ช้บุคลากรจากภายนอก (Outsourcing) หรือการจ้าง
งานแบบมีกาหนดระยะเวลา มีการเปลีย่ นพนักงานใหม่ๆ เข้ามารับหน้าที่
3. พนักงาน บุคลากรในองค์กร ขาดความผูกพันและภักดีต่อองค์กร ขาดการยึดถือ
ค่านิยมร่วมในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ ว่ มกัน
4. องค์กรมีแนวทางการบริหารสมัยใหม่ ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Company) เพื่อแลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็นในการพัฒนาแนวทาง การตลาด
ขององค์กร
การดาเนิ นการ Internal Marketing
“บุคลากรทุกคนในองค์กรเป็ นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของทีม การตลาด”ทีจ่ ะต้องวาง
แผนการสื่อสาร การให้ความรู้ การสร้างให้เกิดความเข้าใจร่วม การสร้างทัศนคติดา้ นบวกต่อ
ผลิตภัณฑ์ ต่อตรา และ ต่อองค์กร รวมทัง้ การกระตุน้ สร้างแรงจูงใ จให้ปฏิบตั หิ น้าทีท่ พ่ี วกเขา
รับผิดชอบอยูใ่ ห้ดที ส่ี ุดเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายคือ ส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้า ซึง่
ทัง้ หมดจะเกิดขึน้ ไม่ได้เลยหากไม่ได้รบั ความร่วมมืออย่างจริงจังเต็มทีจ่ ากบุคลากรทุกคนและ
ร่วมผูกมัดในสิง่ ทีเ่ ป็ นเป้าหมายองค์กรร่วมกัน งานวิจ ั ยทางการตลาดหลายชิน้ ชีว้ ่า การยอมรับ
ในค่านิยมร่วมขององค์กรมีผลต่อความสาเร็จขององค์กร
องค์ประกอบสาคัญในการดาเนิ นการ Internal Marketing
1. การสนับสนุนจากฝ่ ายบริ หาร (Management Support) การตลาดภายใน จะไม่
ประสบความสาเร็จหากไม่ได้รบั การสนับสนุนอย่างจริงจังจากผูน้ าและผูบ้ ริหารองค์กร ดังนัน้
กลุ่มเป้าหมายแรกของการตลาดภายในจึงเริม่ ต้นทีผ่ บู้ ริหาร เพื่อให้ผบู้ ริหารมีทศั นคติทถ่ี ูกต้อง
วางบทบาทหน้าทีแ่ ละพฤติกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับงานการสร้างความพึงพอใจให้ลกู ค้าและ
การสร้างภาพลักษณ์ของตราและองค์กร ซึง่ ย่อมส่งผลไปยังบุคลากรทุกระดับทุกคนในองค์กรใน
ทิศทางเดียวกัน
2. การสื่อสารภายในองค์กร (Communications) หมายถึงทัง้ สื่อสารทัวไป
่ การติดต่อ
ปฏิสมั พันธ์ในทุกๆ ระดับภายในองค์กร และการใช้เครือ่ งมือสื่อสารภายในต่างๆ เช่น เอกสาร
จดหมายเวียน วีดโี อเทป
อินทราเน็ต ฯลฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือทาง
การตลาดในการสร้างตราและสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยการสื่อสารจะมุง่ ความเข้าใจอย่าง
แท้จริง มากกว่าจะเป็นเพียงการ บอกให้ปฏิบตั ิ และเป็นช่องทางในการสื่อสารแลกเปลีย่ นความ
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คิดเห็นเกีย่ วกับตรา จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรของผลิตภัณฑ์และตรา และการสร้างให้เกิดการ
การมีส่วนร่วมในการตลาดด้วย
3. การฝึ กอบรม (Training Program) มุง่ เน้นการฝึกอบรมให้บุคลากรคิดและเข้าใจ
การตลาดขององค์กรแบบรอบด้าน 360 องศา เข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าการกระทาของเขามีผล
อย่างไรต่องานการตลาด ต่อตราผลิตภัณฑ์และต่อภาพลักษณ์องค์กร เข้าใจในบทบาทและ
ความสาคัญของตนเองในฐานะทูตแห่งตรา (Brand Ambassador) และให้ได้รบั ทราบและเข้าใจ
การตลาดภายนอก (External Marketing) ขององค์กรด้วย
4. การบริ หารบุคคล (Personnel Administration) หมายถึงงานด้านการบริหารบุคคล
ต่างๆ ทีต่ อ้ งสอดคล้องกับทิศทาง การตลาดขององค์กร เช่น การคัดเลือกและรับบุคลากร
บุคลากร การกาหนดหน้าทีง่ าน ฯลฯ เป็นต้น
5. กิ จกรรมการตลาดภายใน (Marketing Activities) องค์ประกอบนี้เหมือนการสร้าง
กิจกรรมการตลาดภายนอก เช่น การโฆษณาภายใน การจัดกิจกรรมพิเศษ โบร์ชวั ร์ แผ่นพับ
โปสเตอร์ การจัด Display เอกสารสาหรับแจกพนักงาน Email, Screen Saver ฯลฯ เป็นต้น
เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความเข้าใจในการตลาด ตราผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ขององค์กร รวมทัง้
การสารวจความคิดเห็นภายในองค์กรเกีย่ วกับประเด็นทางการตลาด การทดสอบแนวความคิด
การทดสอบการตลาดขององค์กรจากภายในก่อนจะนาไปดาเนินการต่อยังภายนอกองค์กรด้วย
6. การตลาดภายในและการสร้างตราภายในองค์กร (Internal Marketing & Internal
Branding) นัน้ ไม่ได้แตกต่างจากการตลาดภายนอกและการสร้างตรา (External Marketing &
Branding) กล่าวคือเป็นกระบวนการทีต่ อ้ งดาเนินการต่อเนื่องเพื่อความสาเร็จอย่างยังยื
่ นของ
องค์กร โปรดตระหนักไว้เสมอ ว่าหากภายในองค์กรเองไม่ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าอย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่ได้เข้าใจลึกซึง้ ถึงรายละเอียดของตรา บุคลิก
ของตรา คามันสั
่ ญญาของตรา หรือไม่ได้มสี ่วนร่วมอย่างจริงจังในการสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร โอกาสทีอ่ งค์กรจะประสบความสาเร็จตามเป้าหมายก็ยอ่ มเป็ นไปได้ยาก
4. การดาเนิ นกลยุทธ์ (Strategy Implementation)
ในมุมมองของด้านการจัดการประกอบด้วย
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ประจาปี
2. การกาหนดนโยบาย
3. การจัดสรรทรัพยากร
4. การปรับโครงสร้างองค์กร
5. การปรับเปลีย่ นการให้รางวัล
6. การปรับเปลีย่ นการดาเนินงาน/การผลิต
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7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5. การประเมิ นผลและการควบคุม (Evaluation and Control) การจัดการและกล
ยุทธ์การตลาด
ขัน้ ตอนของการประเมิ นกลยุทธ์
1. การตรวจสอบสมมิตฐิ านของกลยุทธ์ว่าสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน
ปจั จุบนั หรือไม่
2. เปรียบเทียบผลการดาเนินกลยุทธ์ทเ่ี กิดขึน้ เทียบกับเป้าหมาย
3. ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
3. กลยุทธ์การสร้างแบรนด์
ตรายี่ห้อ (Brand) หมายถึง “ถ้อยคา (Word) สัญลักษณ์ (Symbol or Logo) รูปทรง
(Style) การออกแบบ (Design) สี (Color) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างรวมกัน เพื่อระบุช้ี
ลักษณะของผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ ขององค์กรทีแ่ ตกต่างจากของผูอ้ ่นื
ประกอบด้วย
ชื่อยีห่ อ้ (Brand Name)
เครือ่ งหมายตราสินค้า(Brand Mark)
เครือ่ งหมายการค้า(Trade Mark)
ความสาคัญของตรายี่ห้อ (Importance of Branding) สร้างความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ สร้างความมันใจให้
่
กบั ลูกค้า ทาให้ลกู ค้าตัดสินใจซือ้ ได้เร็ว เพิม่ ยอดขาย กาหนด
ตาแหน่งทางการตลาดได้ชดั เจน ลดการแข่งขันด้านราคาระหว่างผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่าย และ
ผูผ้ ลิตเกิดความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์
ลักษณะของตรายี่ห้อที่ดี (Characteristic of Good Brand)
1. บ่งบอกลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ หรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
2. สัน้ ง่ายต่อการออกเสียง และทาความเข้าใจ
3. มีลกั ษณะเฉพาะ เป็นจุดเด่น
4. ไม่มคี วามหมายทีแ่ คบเกินไป

41

5. ไม่ทาให้ผบู้ ริโภคสับสนหรือเข้าใจผิด
6. ไม่ขดั ต่อกฏหมาย
การกาหนดกลยุทธ์ตรายี่ห้อ (Brand Strategies)
1. กลยุทธ์ตรายีห่ อ้ สาหรับสายผลิตภัณฑ์ (Brand Strategies for Product Lines)
1.1 กลยุทธ์ตรายีห่ อ้ รวม (Family or Blanket Brand)
1.2 กลยุทธ์ตรายีห่ อ้ เฉพาะผลิตภัณฑ์ (Individual Brand)
1.3 กลยุทธ์ตรายีห่ อ้ เฉพาะกลุ่ม (Group of Product Brand)
2. กลยุทธ์ขยายตรายีห่ อ้ (Brand Extension Strategy)
3. กลยุทธ์ขยายสายผลิตภัณฑ์ (Line Extension Strategy)
- Cannibalization
4. กลยุทธ์หลายตรายีห่ อ้ (Multi brand)
- Fighting Brand
ปัจจัยที่ทาให้เกิ ดBranding Culture(วัฒนธรรมตรา)
1. บริษทั เจ้าของผลิตภัณฑ์จะมีบทบาทในการกาหนดทิศทางของตรา และวัฒนธรรมตรา
โดยการใช้กจิ กรรมต่าง ๆ ทางการตลาด และพยายามสื่อสารให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้าใจ
เกีย่ วกับตัวผลิตภัณฑ์
2. การนาเสน อตัวผลิตภัณฑ์ และชื่อตรา ในสื่อต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความตรึงตราตรึงใจ
เช่นภาพยนตร์ จอเงินจอแก้ว นิตยสาร และอินเตอร์เน็ต
3. ผูบ้ ริโภคหรือผูม้ อี ทิ ธิพลต่อการบริโภค มีบทบาทสาคัญต่อการสร้างตรา เช่น
ผูเ้ ชีย่ วชาญ กลุ่มผูน้ า ผูช้ านาญเฉพาะทาง คอมลัมนิสต์ นิตยสาร ดารา นักร้อง พ่อแม่เพื่อนๆ
เป็นต้น ส่งผลทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความรูส้ กึ อยากบริโภคสินค้าและมีความมันใจในการบริ
่
โภค
สินค้านัน้ อย่างต่อเนื่อง ทาให้ผบู้ ริโภคมีตราตรึงจิต ทาให้มเี กิดส่วนแบ่งทางการตลาด ทาให้เกิด
วัฒนธรรมตรา
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Branding Culture ทาให้เกิ ดผล ดังนี้
1. พฤติกรรมการบริโภคของคนมากขึน้ ในแง่จติ วิทยา ถ้ามนุษย์เมือ่ คุน้ เคย และพอใจสิง่
นัน้ ใดมาก ๆแล้วไม่เห็นความจาเป็นทีจ่ ะต้องพยายามหาสิง่ ใดมาทดแทน และไม่ตอ้ งการรับรู้
หรือแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์อ่นื ไม่ว่าแบรนด์เหล่านัน้ น่าสนใจสักเพียงใด เช่นใช้
เครือ่ งโทรศั พท์มอื ถือยีห่ อ้ หนึ่งจนเคยชินด้วยการยอมรับตราสินค้าว่าใช้งา่ ยและสะดวกทีส่ ุด
แล้วก็พอใจระดับหนึ่งกับการใช้สอยและรูปแบบต่างๆทีม่ อี ยูใ่ นเครือ่ งแบรนด์นนั ้ เราก้ไม่พยายาม
ทีจ่ ะดินรนหาข้อมูลเกีย่ วกับมือถือยีห่ อ้ อื่น
2. ทีส่ ร้างแบรนด์เข้มแข็ง ทาให้เจ้าของแบรนด์มอี า นาจต่อรองในการเจรจากับผูจ้ าหน่าย
สินค้า
3. สร้างมูลค่าให้กบั แบรนด์ ทาให้สนิ ค้ามียอดจาหน่ายค่อนข้างยังยื
่ น และยากทีจ่ ะ
ลอกเลียนแบบได้โดยง่าย
4. ทาให้ผบู้ ริโภคมันใจในตั
่
วสินค้า ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่เคยใช้แบรนด์น้มี าก่อน
5. ทาให้ผบู้ ริโภคยอมเสียเงินเพิม่ ขึน้ เพื่อลดความเสีย่ งจากซือ้ สินค้าทีไ่ ม่มแี บรนด์
Brand value (คุณค่าของตรา) เกิ ดขึ้นจาก
1. คุณค่าของตราทีม่ ชี ่อื เสียง เกิดจาก ประวัตขิ องตรา และวฒนธรรมตรา
2. ความสัมพันธต่อตรา (Brand Relationship) ทีด่ ตี ่อลูกค้ า ทาให้เกิดความเชื่อถือใน
แบรนด์ เมือ่ ออกสินค้าใหม่ ๆ ลูกค้าก็ตดั สินใจซือ้ แบรนด์นนั ้ ไม่ยาก เนื่องมาจาก ประวัตติ รา
ภาพพจน์ และสังคมตรา (Brand Association)
3. ประสบการณ์ทม่ี ตี ่อแบรนด์นนั ้ ๆ ในทิศทางทีถ่ ูกสร้างขึน้ จาก วัฒนธรรมตรา (Brand
Culture)
4. Symbolic Value ในด้านการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคเมือ่ เลือกใช้แบรนด์นนั ้ ๆ ซึง่ จะเกิดขึน้ ใน
3 รูปแบบ คือ ให้ความรูส้ กึ ถึงความแตกต่างตาม Brand Identity การทีผ่ ผู้ ลิตทาให้เกิด
ความรูส้ กึ มีหน้ามีตาทางสังคม (Social status) เช่น ผูใ้ ช้ Benz ผูใ้ ช้กระเป๋า Louis Vaitton เป็น
ต้น และให้มคี วามรูส้ กึ แตกต่างจากคนอื่น เช่น Exclusive sport club, Platinum Credit Card
เป็นต้น
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์
1. ต้องดูเป้าหมายขององค์กร มีอะไรทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างแบรนด์หรือไม่ ถ้าไม่มกี ไ็ ม่
ควรฝืนทา เนื่องจากไม่ใช่ว่าทุกเป้าหมายขององค์กรจะเกีย่ วข้องกับสร้างแบรนด์ไปหมด ดังนัน้
ต้องดูเป้าหมายใดเกีย่ วข้องกับการสนับสนุนลูกค้าให้รบั รู้ Product Value การสร้างแบรนด์ไม่ได้
ในระยะเวลาอันสัน้
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2. ต้องมีการประเมิน Brand Cultrue ของเราอยูจ่ ดุ ใด และเปรียบเทียบแบรนด์ของคู่แข่ง
3. วิเคราะห์ค่แู ข่งขัน และสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อหา Branding Opportunity โดย
ต้องทา Benchmark dy[8^jc-j’ เพราะหัวใจของกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ คือ การทีจ่ ะสื่อสาร
Superior Brand Value อย่างไร เมือ่ เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน การประเมิน Brand Culrueจึง
ควรเปรียบเทียบกับคู่แข่งให้ชดั เจนการกาหนด Brand Slrategu พิจารณาจากข้อมูลทัง้ 3 ที่
กล่าวข้างต้น ประกอบกับ Brand Culture ของเราทีเ่ ป็ นปจั จุบนั จะทาให้เราสามารถพัฒนา
Brand Culture ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การทาBrand Culture จะต้องมี แผนปฏิบตั กิ ารทีบ่ ่งบอกอย่างชัดเจนว่าต้องใช้ส่วนผสม
ของตลาด (Marketing Mix) อะไรบ้าง และนามาใช้อย่างไรในการสร้าง แบรนด์ให้สอดคล้อง
ต่อเนื่องโดยไม่ขดั กับกิจกรรมทางการตลาดทีท่ ามาก่อนหน้านี้
เครื่องมือการตลาด
ในการสร้างแบรนด์นนั ้ ไม่ได้จากัดอยูเ่ ฉพาะการทาโฆษณา การส่งเสริมการขาย การตัง้
ราคาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่รวมถึงกิจกรรมทุก ๆ อย่างทีบ่ ริษทั ได้ทาออกมาแล้วลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายรับรูไ้ ด้ว่าบริษทั จะตัง้ ใจทาหรือไม่ตงั ้ ใจทา เครือ่ งมือการตลาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เป็นการช่วยสร้างแบรนด์ให้ได้ตามความต้องการ ต้องบรรลุวตั ถุประสงค์ทางการค้า
ด้วย
เครือ่ งมือการตลาด มีองค์ประกอบ 7 อย่าง คือ
1.นโยบายทางด้านผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใ ห้บริการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมไปจนถึงการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มอี ทิ ธิพลต่อการยอมรับของลูกค้าและส่งผลต่อแบรนด์สงู สุด นันก็
่ คอื
Product Design
2.การแพคเกจจิง้ บรรจุภณ
ั ฑ์ ต้องสื่อถึงเรือ่ งราวของแบรนด์ และช่วยสร้างภาพพจน์ให้กบั
แบรนด์และความสัมพันธ์กบั ผลิตภัณฑ์ภายในบรรจุภณ
ั ฑ์นนั ้
3. การใช้โฆษณาในการสร้าง Brand Culture เป็นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพมาก เพราะ
สื่อโฆษณาสามารถบอกเรือ่ งราวเกีย่ วกับBrand ได้อย่างดี ดังนัน้ โฆษณาทีด่ มี คี ุณภาพทาให้เกิด
เกิดอิทธิพลต่อแนวความคิดของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์และภาพพจน์ของแบรน ด์ให้เป็นไป
ตามแนวทางทีผ่ ผู้ ลิตต้องการ
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4.การใช้ประชาสัมพันธ์โดยการใช้ผมู้ อี ทิ ธิพลต่อผูบ้ ริโภค เช่นผูเ้ ชีย่ วชาญ นักกีฬาดารา ที่
รูจ้ กั แพร่หลายให้พดู ถึงผลิตภัณฑ์หรือประสบการณ์ทด่ี ี เพื่อให้เกิด Popular Culture
5.ใช้กลยุทธ์ดา้ นราคา และการทาการส่งเสริมการขายม าช่วยในการสร้างแบรนด์ การ
ส่งเสริมการขายไม่เน้นด้านราคากับแบรนด์ของคุณ จะทาให้แบรนด์ไม่เสียคุณค่า เช่นซือ้ หนึ่ง
แถมหนึ่ง หรือการทา Co-Promotion ร่วมกับแบรนด์ทม่ี รี าคาก็จะทาให้สนิ ค้าดูมเี กรดขึน้
6.การใช้ทมี งานขายในการสร้าง Brand Value เนื่องจากพนักงานขายทีม่ ี ความสามารถจะ
ช่วยพูดให้ผซู้ อ้ื ได้ให้เห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และเล่าเรือ่ งต่าง ๆ เกีย่ วกับแบรนด์ให้ลกู ค้า
เข้าใจ ทาให้ส่งผลในการช่วยสร้าง Brand Culture ให้เกิดขึน้
7.การเลือกช่องทางการจาหน่าย โดยเฉพาะช่องทางการค้าปลีกทีส่ มั ผัสกับลูกค้าโดยตรง
จึงส่งผลต่อการสร้าง Brand Culture
ตัวชี้วดั ในการสร้างแบรนด์ ( KBI หรือ Key Branding Index)
เป็นการติดตามประเมินผลของแบรนด์ทเ่ี ราได้สร้างขึน้ มา สามารถประเมินผล 4 อย่างคือ
1. Brand Loyalty Index (BLI) โดยใช้หลักการทีว่ ่าเมือ่ คุณค่าของแบรนด์เพิม่ ขึน้ ลูกค้า
ควรจะต้องซือ้ แบรนด์ นัน้ ๆ บ่อยขึน้ และเปลีย่ นใจไปซือ้ แบรนด์อ่นื ๆ น้อยลง
2. Brand Attitude Index (BAI) เป็นการวัดทัศนคติของลูกค้าทีม่ ตี ่อแบรนด์ โดยใช้หลัก
เมือ่ แบรนด์มคี ุณค่ามากขึน้ เป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับของผลประโยชน์จากแบรนด์ในกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายจะสูงขึน้ ตามไปด้วย ทาให้ทศั นคติของลูกค้ากลุ่มนี้ทม่ี ตี ่อแบรนด์ จะมีความคล้ายคลึง
กันมากขึน้ ไปเรือ่ ย
3. Brand Relationships Index (BRI) โดยอาศัยหลักทีว่ ่าเมือ่ คุณค่าของแบรนด์สงู ขึน้ ใน
ใจของลูกค้า ๆ ก็จะรูส้ กึ ว่าชีวติ ประจาวันของตนนัน้ ต้องพึง่ พาแบรนด์เหล่านัน้ เพิม่ ขึน้ จน
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทล่ี กึ ซึง้ ขึน้ ไปเรือ่ ย ๆ กับแบรนด์เหล่านี้อย่างไม่รตู้ วั จนก่อให้เกิดความ
ผูกพันกับแบรนด์ทางด้านอารมณ์ ความรูส้ กึ ต่าง ๆเช่นเดียวกับการมีความสัมพันธ์ลกึ ซึง้ กับคน
รูใ้ จ
4. Brand Equity Index (BEI) เป็นผลจากการสร้างแบรนด์ทป่ี ระสบความสาเร็จจึงทาให้
บริษทั ตัง้ ราคาได้สงู กว่าผลิตภัณฑ์ค่แู ข่งทีเ่ หมือนกัน หรือตัง้ ราคาทีเ่ ท่ากันแต่ขายได้มากกว่า
ผลิตภัณฑ์ค่แู ข่ง
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าการสร้าง ตราสิ นค้า เป็นทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญทีส่ ุดอันหนึ่งของธุรกิจ
ทัง้ นี้เพราะมูลค่าของตราสินค้ามีแต่จะเพิม่ ขึน้ เมือ่ เวลาผ่านไปแ ละจะเพิม่ ขึน้ เป็นทวีคณ
ู ถ้าสร้าง
แบรนด์ ตรงกันข้ามกับทรัพย์สนิ ทัวไปของธุ
่
รกิจทีม่ แี ต่จะเสื่อมราคาลงไปทุกปี ตัวอย่างเช่น
มูลค่าของบริษทั Nike ทัง้ หมด 80 % มาจากแบรนด์ ส่วนทรัพย์สนิ จริง ๆ มีมลู ค่าเพียง 20%
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ของมูลค่ารวมทัง้ หมด หรืออีกนัยหนึ่งถ้าคุณจะซือ้ บริษั
มากกว่ามูลค่าจริงของทรัพย์สนิ ถึง 4 เท่า

ท Nike

วันนี้คุณต้องควักเงินจ่าย

4. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1 การตลาดภายใน การตลาดภายนอก ความสามารถขององค์การและ ศักยภาพ
เชิ งธุรกิ จ
การตลาดภายใน
การสรรหา
พนักงานเป็นทรัพยากรทีส่ าคัญขององค์การ ผู้ สมัครทีม่ คี ุณสมบัตจิ ะถูกดึงดูดโดยบริษทั
ผ่านการใช้คาบรรยายลักษณะงานทีเ่ ฉพาะเจาะจง และกระบวนการสรรหาทีม่ ปี ระสิทธิผล
กระบวนการคัดเลือกบุคคลอย่างระมัดระวังในธุรกิจบริการเป็นส่วนทีส่ าคัญในกระบวนการสรร
หา เมือ่ จ้างงานแล้ว พนักงานจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม ทีจ่ ะทาให้พวกเขาเห็นภาพ
โดยรวมขององค์การ เพื่อจะได้ปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสม และเห็นความสาคัญของตนในองค์การ
การฝึกอบรมเป็นความเชีย่ วชาญ เกีย่ วข้องกับผูจ้ ดั การการตลาด ใช้กบั ผูบ้ ริหารระดับสูงให้มาก
ทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้
คุณค่าของกระบวนการสรรหาและกิจกรรมการ ฝึกอบรมทีเ่ ข้มแข็งในอุตสาหกรรมการ
บริการจะไม่สญ
ู เปล่า จากการศึกษาในอดีต กว่า 70% ของ 323 บริษทั มีรายงานการสารวจว่า
พวกเขาคัดเลือกบุคคลอย่างระมัดระวัง และให้ความสาคัญกับการฝึกอบรมในทักษะด้าน
ปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้า เอวิสต้องการให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมในกิจกรรมกา รฝึกอบรม ก่อนที่
พวกเขาจะมีการติดต่อสื่อสารใดๆกับลูกค้า ในส่วนของพนักงานทีม่ คี วามสามารถมากขึน้
ประโยชน์เฉพาะจะเกิดขึน้ จากการฝึกอบรมทีจ่ าเป็น ซึง่ จะช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงาน
ในภาคการบริการได้
การจูงใจ
กลยุทธ์การจูงใจสามารถช่วยยกระดับแรงกระตุน้ ของพนักงาน ในการทางานให้เพิม่ ขึน้
พนักงานส่วนใหญ่ทต่ี อ้ งมีการติดต่อสื่อสารบ่อยๆในงานบริการ จะมีแรงจูงใจในตนเองเพื่อทาสิง่
ทีต่ นเองเชื่อ ซึง่ ก็คอื การบริการลูกค้าทีด่ ี แต่พวกเขาก็คดิ ว่า การจัดการเช่นนัน้ ก็มกั จะเป็นการ
ฝืนความต้องการของพวกเขาเอง ผูบ้ ริหารของธุรกิจการบริก ารจะต้องเชื่อในธุรกิจของตน และ
ต้องสามารถสื่อถึงความกระตือรือร้นและความเชื่อมันของตนไปยั
่
งผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้ อีกทัง้
ต้องส่งเสริมความสามารถของพนักงานด้วย แรงจูงใจของพนักงานสามารถเพิม่ ขึน้ ได้จากการมี
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กิจกรรมทีก่ ระตุน้ อย่างเหมาะสม เช่น เทคนิคการสร้างทีม การปร ะชุมงาน การปลดพนักงาน
หน่วยงานเฉพาะกิจ การสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การสื่อสาร
ผูจ้ ดั การด้านการตลาดนาความคิดเรือ่ งการตลาดภายในไปใช้เพื่อพัฒนาปฏิสมั พันธ์
ระหว่างบุคคล ช่องทางการสื่อสาร โดยการสร้างบรรยากาศการทางานทีม่ กี ารเปิดเผยข้อมูล ใน
ธุรกิ จบริการนัน้ การสื่อสารภายในองค์การกับพนักงานมีความสาคัญมากกว่าการสื่อสาร
ภายนอกกับลูกค้า
การรักษาไว้
การรักษาพนักงานไว้ ผูจ้ ดั การการตลาดต้องมันใจว่
่ า เงินเดือนเมือ่ เทียบแล้วสามารถแข่งขันได้
และระบบโบนัสมีความน่าสนใจ บางธุรกิจบริการทีป่ ระสบความ สาเร็จจะมีผลประโยชน์เกือ้ กูลที่
มากและครอบคลุมกว่าเมือ่ เทียบกับทีอ่ ่นื ๆ เพราะว่า ปจั จัยเหล่านี้สามารถช่วยรักษาพนักงาน
เอาไว้ได้

บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีการศึกษา และผลการศึกษา
การศึกษา การจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดบูรณาการในองค์กร
อินเตอร์เนชันแนล
่
เรสคิว คอมมิตตี โอเวอร์ซสี ์ โปรเซสซิง่ เอ็นทิท่ี เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองตามกรอบแนวคิดของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์โดยมีระเบียบวิธกี ารศึกษาดังนี้
3.1 การออกแบบวิ จยั (วิ จยั เชิ งคุณภาพ)
เป็นการวิจยั ทีแ่ สวงหาความจริงในสภาพทีเ่ ป็นอยูโ่ ดยธรรมชาติ (Naturalistic inquiry) ซึง่
เป็นการสอบสวน มองภาพรวมทุกมิติ (Holistic perspective) ด้วยตัวผูว้ จิ ยั เอง เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของการ สื่อสารภายใน ภายนอก และกระบวนการคัดเลือกผูอ้ พยพในองค์กร โดย
ให้ความสําคัญกับข้อมูลทีเ่ ป็นความรูส้ กึ นึกคิด เน้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการตีความสร้าง
ข้อสรุปแบบอุบนัย (Inductive analysis) เน้นการสร้างแนวคิ ด การตีความเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในมนุษย์และสังคมใช้การสังเกตุ สัมภาษณ์ สนทนาและจดบันทึก
3.2 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Study)
เก็บข้อมูลการดําเนินงานบริษทั IRC โดยการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารระดับสูง และพนักงานที่
เกีย่ วข้องอันได้แก่
- Communication Officer
- Finance Controller
- HR Supervisor
โดยมีลกั ษณะคําถาม ในเรือ่ ง วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ทีส่ ่งผลกระทบต่อองค์กร กลยุทธ์ทงั ้ สามระดับ ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับปฏิบตั กิ าร
ปญั หา การทุจริตในกระบวนการอพยพ ปญั หาคุณภาพของล่ามในกระบวนกาคัดเลือกผูอ้ พยพ
ปญั หาการสื่อสารและการประชาสมพันธ์ภ ายในและภายนอกองค์กร และแนวทางแก้ไข และนำ
ข้อมูลที่ได้มำทำกำรวิเครำะห์ตำมทฤษฎีทำงกำรตลำด
3.3 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Study)
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วิธีกำรศึกษำจำกข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆ จากเอกสาร บทความ
เว็บไซต์ และจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับผูล้ ้ีภยั
-http://www.unhcr.or.th/th/node/3 UNHCR Thailand
-http://www.iom.int/jahia/Jahia/activities/asia-and-oceania/east-and-south-eastasia/thailand/cache/offonce/
-สารจากผูบ้ ริหารระดับสูง (Restructuring Memo 2011)
-แผนปฏิบตั งิ านแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของผูห้ นีภยั การสู้ รบตาม
ชายแดน ประเทศไทย/พม่า สําหรับปี 2550/2551
3.4 การสรุปและประมวลผล
นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาแบบปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมมิ าสรุปผลตามเครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
การศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูล
1.1 ผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูม ิ และข้อมูลทุตยิ ภูม ิ
1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล Strategic Analysis
1.1.1 กําหนดทิศทาง วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
1.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทัวไป
่ (External Environment
Analysis)
1.1.3 การวิเคราะห์ภาวะการแข่งขัน Five-Force Model
1.1.4 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
1.1.5 การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)
1.3 การกําหนดแนวทางเลือกในการแก้ไขปญั หา (Strategic alternatives)
1.4 การตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปญั หา (Strategic Formulation and Choices)
1.5 การดําเนินกลยุทธ์ Strategic Implementation
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์เชิ งกลยุทธ์ (Strategic Analysis)
กาหนดทิ ศทาง
วิ สยั ทัศน์
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เป็นผูน้ ํา ระดับโลกในการบรรเทาภาวะฉุกเฉิน ฟื้นฟูการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและการ
พัฒนาความขัดแย้งให้บริการตัง้ ถิน่ ฐานและสนับสนุนสําหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั การถูกทําลายหรือได้รบั
ผลกระทบจากความขัดแย้งรุนแรงและการกดขีข่ ม่ เหง
พันธกิ จ
IRC OPE มุ่งเน้นภารกิจในการส่งเสริม การตัง้ ถิน่ ฐานให ม่อย่างถาวร ให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั ที
คุณสมบัตคิ รบถ้วนเพื่อเป็นคําตอบในการพัฒนาศักยภาพทีย่ งยื
ั ่ น เราร่วมความภาคภูมใิ จและ
การกอบกูส้ มั พันธภาพครอบครัวของผูล้ ภ้ี ยั ให้กลับคืนมา และนําพาวิถชี วี ติ จากภัยอันตรายสู่
ความอบอุ่นปลอดภัย
เป้ าหมายในปี 2011
PRM มีแผนจะประกาศขยายโครงการ P2 ในประเทศมาเลเซีย สําหรับผูล้ ้ี ภัยทีไ่ ม่ใช่ชน
กลุ่มน้อยชาวฉิ่นเพื่อออกจากประเทศพม่าในอีก 5 ปีขา้ งหน้า คาดว่าจะมีผลู้ ภ้ี ยั ประมาร 10,000
รายเข้าสู่กระบวนการอพยพย้ายถิน่ ฐานในโครงการนี้ นอกจากนี้ยงั มีผลู้ ภ้ี ยั จํานวน 1,000 คนจะ
เข้าสู่กระบวนการอพยพย้ายถิน่ ฐานออกจากประเทศบังคลาเทศ
จํานวนผูล้ ภ้ี ยั ที่ สําหรับ
ปีงบประมาณ 2011 อยูท่ ่ี 9,500 รายจากประเทศไทย ลดลงจากปีงบประมาณปจั จุบนั 500
ราย และจากประเทศมาเลเซียเพิม่ ขึน้ 800 ราย จากประเทศบังคลาเทศ 800 คน เพิม่ ขึน้ 500
ราย โดย ภาพรวมจํานวนผูล้ ภ้ี ยั ทีจ่ ะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาในปีงบปะมาณ 2011
จะเพิม่ จาก 16,500 เป็น 17,800 ราย
การประเมิ นองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)
การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External Analysis
สภาพแวดล้อมด้านการเมือง
ในภาวะทีไ่ ม่มเี สถีรภาพทางการเมืองในประเทศไทย ในปี 2553 การปฏิวตั ิ และใช้ความ
รุนแรงทางการเมือง ส่งผลต่อการดําเนินงานขององค์กร เช่นจํานวนตัวเลขเป้าหมายผูอ้ พยพ
การเดินทางติดขัด ทางด้านการเงิน ทางองค์กรจึงได้มแี ผนสํารอง โดย IRC สํานักงาน ใหญ่โอน
เงินไปยังสํานักงานสาขาทีต่ ่ างจังหวัด และต่างประเทศ และดําเนินงานทีน่ นั ่ ทางด้านการ
เดินทางของเจ้าหน้าที่ DHS ก็สามารถเดินทางไปลงทีส่ นามบินทีต่ ่างจังหวัดได้ ส่วนทางรัฐบาล
ไทยพยายามทีจ่ ะไม่รบั รูว้ ่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศพม่า ไม่ยอมรับว่าพวกเขาเป็น
กลุ่มผูล้ ภ้ี ยั ทีห่ ลบหนีการประหัตประหารเหมือนกับกลุ่มผูล้ ภ้ี ยั ในค่าย พยายามสะกัดกัน้ ผลักดัน
กลับ กดดันให้สภาพความเป็นอยูม่ คี วามยากลําบาก เช่น กรณีการผลักดันผูล้ ภ้ี ยั ชาวกะเหรีย่ ง
ทีบ่ า้ นหนองบัวและอุสุกลับไปสู่อนั ตราย กรณีผลักดันม้งลาวกลับประเทศ เป็นต้น ขณะที่
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คณะกรรมาธิการเพื่อผูล้ ภ้ี ยั และผูอ้ พยพแห่งสหรัฐ (ยูเอสซีอาร์ไอ) ระบุว่าประเทศไทยติดอันดับ
1 ใน 10 ประเทศทีม่ กี ารละเมิดสิทธิผลู้ ภ้ี ยั รุนแรงทีส่ ุดในโลกเนื่องจากการบังคับให้ผลู้ ภ้ี ยั
เดินทางกลับประเทศของตนเองนอกเหนือจากนี้กลุ่มเพื่อนพม่าแก้ไขปญั หาผูล้ ภ้ี ยั ให้แก่ปญั หา
ของรัฐบาลและทหารไทย จึงมีขอ้ เสนอต่อรัฐบาลไทยและทหารคือ
ระยะสัน้
1. ให้มอี าสาสมัครจากภาคส่วนต่างๆเข้าไปสังเกตการณ์ และช่วยทํางานในค่ายผูล้ ภ้ี ยั
ทัง้ งานด้านการจัดการศึกษาให้กบั เด็กและเยาวชน งานบริการสาธารณะสุข การแจกจ่าย
อาหาร ฯลฯ
2. จัดตัง้ คณะกรรมการร่วม ทัง้ เรือ่ งการบริหาร การตั ดสินใจ ถ้าจะมีการส่งกลับ มี
กระบวนการทีม่ มี าตรฐานรองรับว่าพีน่ ้องต้องการกลับจริง และเพื่อความสบายใจของทุกฝา่ ย
เจ้าหน้าทีแ่ ละอาสาสมัครสามารถจะอยูด่ แู ลพีน่ ้องได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
3. นับแต่วนั ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 ทหารต้องยุตกิ ารอํานวยความสะดวกในการ
เดินทางกา รกลับภูมลิ าํ เนาของผูล้ ภ้ี ยั ไปจนกว่าจะมีการกระบวนการแก้ไขปญั หาทีไ่ ด้รบั
ยอมรับจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
ระยะยาว
1. ต้องสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างพืน้ ทีส่ นั ติภาพ ในลักษณะโครงการ
ฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนชายแดนโดยความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่า รวมถึงกองกําลัง
ต่างๆ
2. ต้องมีการสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองทัพพม่าทีด่ พู น้ื ที่ ตลอดจน
องค์ระหว่างประเทศทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านการเก็บกูร้ ะเบิดเข้าไปทํางานในพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย พืน้ ที่
ทํากินของชาวบ้าน แนวโน้นการเมืองไทยในปี 2554 จึงข้ามไม่พน้ ความขัดแย้ง ไปได้ เพียงแต่
พัฒนาการของความขัดแย้ง ประเมินแล้วจะไม่รนุ แรงจนนําไปสู่สงครามกลางเมือง เหมือนเช่นปี
2553 เพราะรัฐบาล-กองทัพมีแนวทางทีจ่ ะป้องกัน ดังนัน้ จากแนวโน้มทางด้านการเมืองทีไ่ ด้รบั
ความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน รวบถึงการวางแผนรองรับภัยทางการเมืองขององค์กร จึ ง
ไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานมากนัก
สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิ จ
สภาพเศรษฐกิจทีต่ กตํ่าลงในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2553 ทําให้ไม่สามารถรองรับผู้
อพยพเข้ามาในสหรัฐได้เป็นจํานวนมาก เงินงบประมาณในการสนับสนุนโครงการลดลง
ระยะเวลาในการสนับสนุนผูอ้ พยพในช่วง สามเดือนแร กหลังจากย้ายถิน่ ฐานเข้ามาในสหรัฐ
อาจจะลดระยะเวลาลง ผูอ้ พยพสามารถหางานได้ยากมากขึน้
ในด้านของรัฐบาลไทย ภาวะ
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เศรษฐกิจทีก่ ําลังเกิดขึน้ ในปจั จุบนั อาจจะส่งผลกระทบต่อการจ้างแรงงานข้ามชาติ ในอดีตทีผ่ ่าน
การแก้ปญั หาของรัฐบาลไทยเมือ่ เกิดวิกฤติเศรษฐกิจนัน้
รัฐมนตรีว่าการก ระทรวงแรงงาน
แก้ปญั หาโดย มีนโยบายผลักดันให้แรงงานข้ามชาติกลับประเทศ และนําแรงงานไทยไปทํางาน
ในกิจการทีแ่ รงงานข้ามชาติเคยทําอยูแ่ ทน เช่นเดียวกับรัฐบาลแต่ละประเทศมักจะเลือกใช้
แนวคิดเศรษฐกิจแบบชาตินิยมเป็ นแนวทางในการแก้ปญั หา เมือ่ มีแรงงานในประเทศตกงาน ก็
เลิกจ้างแร งงานข้ามชาติ และให้แรงงานในประเทศเข้าไปแทนที่ รัฐบาลไทย องค์การพัฒนา
เอกชน (เอ็นจีโอ) และกลุ่มประเทศผูบ้ ริจาคต่าง ๆ ให้การสนับสนุนโครงการ การตัง้ ถิน่ ฐานใหม่
เป็นโครงการทีโ่ ดดเด่นในแผนกลยุทธ์ของยูเอ็นเอชซีอาร์ ซึง่ เป็นคู่คา้ หลักของ IRC ในการให้
ความช่วยเหลือผูล้ ภ้ี ยั ชาวพม่าในประเทศ
แนวโน้ มเศรษฐกิ จไทยและสหรัฐ ปี /2554
การประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2554 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 -4.5 ชะลอ
ลงจากทีข่ ยายตัวร้อยละ 7.9 ในปี 2553 จากการทีเ่ ศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวและแนวโน้ม
การแข็งค่าของเงินบาท โดยทีก่ ารส่งออกจะขย ายตัวร้อยละ 11.7 การบริโภคและการลงทุน
เอกชนขยายตัวร้อยละ 4.3 และ 9.8 ตามลําดับ ส่วนเงินเฟ้อทัวไปอยู
่
ใ่ นช่วงร้อยละ 2.5 – 3.5
อัตราการว่างงานร้อยละ 1.2 -1.3 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 3.3 ของ GDP
ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญในปี 2554 ได้แก่
1) การเร่งฟื้นฟูผลกระทบจากอุทกภัยในปลายปี 2553 ทัง้ ด้านการชดเชยรายได้
เกษตรกร และระบบสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน นอกจากนี้ เร่งวางแผนในระยะยาวในการบริหาร
จัดการนํ้าเพื่อการเกษตรและบริโภค ทัง้ ในกรณีภยั แล้ง และอุทกภัย
2) การบริหารจัดการด้านราคาสินค้าทีม่ แี นวโน้มเพิ่ มขึน้ เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรทีม่ ี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ จากความเสียหายของผลผลิตสินค้าเกษตรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย
และต้นทุนการผลิตทีม่ แี นวโน้มปรับตัวสูงขึน้
3) การส่งเสริมและจูงใจให้ภาคธุรกิจส่งออกใช้เครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ งที่
หลากหลาย ง่ายต่อการใช้ และมีตน้ ทุนตํ่า
4) การเร่งแก้ปญั หาและบริหารจัดการแรงงานทัง้ ในส่วนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยนํ้าท่วม
และแรงงานทีข่ าดแคลนในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และแนวโน้มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ และ
5) การเร่งรัดการดําเนินการตามแผนการปรองดองอย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้ การรักษา
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานักท่องเทีย่ วและนักลงทุนชาวต่างชาติ
จากการทีเ่ ศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ ย่อมส่งผลให้ สามรถจ้างแรงงานข้ามชาติเพิม่ ขึน้ ทําให้
ผูล้ ภ้ี ยั มีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ด่ี ี นอกจากนี้ทางองค์กรสามารถเพิม่ ช่องทางในการบริจาค จาก
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รัฐบาลหรือหน่วยงานเอกชน รวมทัง้ พันธมิตรทางการค้าเพิม่ ขึน้ ในการดําเนินงานทางด้านการ
ให้ความช่วยเหลือผูอ้ พยพ
แนวโน้ มเศรษฐกิ จโลก ปี 2554
1). เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง แม้ว่า ระดับการฟื้นตัวของ
ประเทศต่างๆ จะไม่เท่ากันนัก โดยการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง จะเกิดขึน้ ในประเทศเกิดใหม่
ในขณะทีก่ ลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะตํ่ากว่าประเทศเกิดใหม่ แต่
การขยายตัวของประเทศพัฒนาแล้ว มีความยังยื
่ นในการขยายตัว ไม่ได้เปราะบางเหมือนต้ นปีท่ี
แล้วประการสําคัญคือ ความเป็นไปได้ทเ่ี ศรษฐกิจโลกจะกลับมาถดถอยอีกครัง้ หนึ่งนัน้ หรือมีการ
ขยายตัวแบบตัว W นัน้ เป็นไปได้ต่าํ มาก ปญั หาสําคัญของเศรษฐกิจโลกในตอนนี้คอื การ
คุกคามของเงินเฟ้อ ซึง่ เกิดขึน้ กับสินค้าโภคภัณฑ์ทงั ้ ทีเ่ ป็นอาหารและเป็นวัตถุดบิ พืน้ ฐานของ
การผลิตเช่น นํ้ามัน ซึง่ ปญั หาเงินเฟ้อนัน้ เกิดขึน้ ไปทัวโลก
่
แต่ระดับการเร่งตัวเงินเฟ้อนัน้ เกิด
ขึน้ กับประเทศเกิดใหม่มากกว่าประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะประเทศเกิดใหม่ทเ่ี ป็นผูน้ ําเข้า
อาหารจากต่างประเทศ จะเปราะบางต่อปญั หาเงินเฟ้อมาก เพราะปญั หาเงินเฟ้ออาจจะนําไปสู่
ปญั หาความไม่สงบในสังคม และนําไปสู่การไร้เสถียรภาพทางการเมืองซึง่ ทีส่ ุดย้อนกลับมา
คุกคามเศรษฐกิจของประเทศนัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม แม้ปญั หาเงินเฟ้อจะคุกคามการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกแต่ไม่ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกกลับสู่วกิ ฤติ
2). เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มการฟื้น ตัวทีช่ ดั เจนมากขึน้ และแข็งแกร่งกว่าทีต่ ลาดคาดไว้
มาก โดย Fed ประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปีน้ี จะขยายตัวในช่วงที่ 3.4 %-3.9% ดีกว่าที่
Fed คาดการณ์ก่อนหน้าไว้ทช่ี ่วง 3.0% -3.6 % ในขณะทีต่ ลาดคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐ จะ
ขยายตัวที่ 3.2 % (Consensus Forecasts as of Jan 2011) แม้ว่า อัตราการว่างงาน
สหรัฐฯ ยังคงอยูใ่ นเกณฑ์สงู คือ 9 % ก็ตาม ดังนัน้ จึงเป็นโอกาศขององค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผล
กําไรทีจ่ ะได้รบั เงินทุนสนับสนุน จากรัฐบาลของ สหรัฐ และหน่วยงานเอกชนทีอ่ ยากจะเข้ามามี
ส่วนร่ามในการช่วยเหลือสังคมเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร
สภาพแวดล้อมด้านสังคม
การทีม่ ผี อู้ พยพเข้ามาอาศัยอยูใ่ นเขตชายแดนของประเทศไทย ผูอ้ พยพเหล่าบางส่วน
กลายเป็นแรงงานต่างด้าวผลกระทบต่อสังคม เช่น การลักลอบเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ ปญั หา
ด้านอาชญากรรม ยาเสพติด และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ปญั หาผูต้ ดิ ตามและเด็กไร้
สัญชาติในกรณีทผ่ี อู้ พยพทีไ่ ด้รบั สถานะผูล้ ภ้ี ยั กระทำกำรผิดกฏหมำย ส่งผลให้กระบวนกำร คัดเลือกผู้
อพยพ ล่าช้า และถ้าหากเป็นความผิดร้ายแรงผูอ้ พยพก็ไม่สามารถเดินทางโยกย้ายถิน่ ฐานได้
นโยบายของสหประชาชาติได้ประกาศให้วนั ที่ 20 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันผูล้ ภ้ี ยั โลก ”
(World Refugee Day) เพื่อระลึกถึงสภาพปญั หาผูล้ ภ้ี ยั และบุคคลทีอ่ ยูใ่ นความห่วงใยมากกว่า

53

40 ล้านคนทัวโลก
่
และเพื่อให้คนทัวไปหั
่ นมาสนใจกับปญั หาของผูล้ ภ้ี ยั ทัวโลกที
่
ต่ อ้ งการการ
ปกป้องคุม้ ครอง และปฏิบตั ติ ่อผูล้ ภ้ี ยั ด้วยความเคารพต่อสิทธิและศักดิ ์ศ รีความเป็นมนุษย์
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ แรงงานข้ามชาติและผูม้ ปี ญั หาสถานะบุคคล
สสส . ร่วมกับ
คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ด้านชนชาติ ผูไ้ ร้สญ
ั ชาติ แรงงานข้ามชาติและผูพ้ ลัดถิน่ สภา
ทนายความ มูลนิธเิ พื่อนไร้พรมแดน และ Asylum Access Thailand ตระหนักถึงสภาพปจั จุบนั
ของผูล้ ภ้ี ยั ทีย่ งั ไม่ได้รบั ความคุม้ ครองและปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม จึงให้การสนับสนุนวันผูล้ ภ้ี ยั
โลก จากการแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ ย่อมส่งผลให้คนในสังคม
เห็นความสําคัญของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ การช่วยเหลือจากองค์กรทาง ด้านการรายงาน
ข่าวผูล้ ภ้ี ยั ทําให้สงั คมรับรูป้ ญั หาทางด้านผูล้ ภ้ี ยั มากขึน้
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีและเทรนด์ใหม่ๆ ในปี 2554 จะสร้างสรรค์ประสบการณ์แปลกใหม่ให้กบั ยุคที่
อุปกรณ์ต่างๆ สามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ (Pervasive computing) ในฐานะผูใ้ ช้ จะมี
อุปกรณ์และเทค โนโลยีให้เลือกใช้หลากหลายมากขึน้ เพื่อให้ตรงกับสิง่ ทีต่ อ้ งการมากทีส่ ุด โดย
เทรนด์เทคโนโลยีของปี 2554 ซึง่ จะมาพร้อมกับระบบการทํางานทีฉ่ ลาด ทรงประสิทธิภาพ และ
เป็นประโยชน์มากยิง่ ขึน้
จากความต้องการด้านไอทีมกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะ
สภาพแวดล้อมการทํางา นทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ มีโมเดลการใช้งานใหม่ๆ เกิดขึน้ ซึง่ รวมถึงคลาวด์
และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์อกี มากมายทีเ่ ชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดังนัน้ ความปลอดภัยของข้อมูลจะ
ยังคงเป็ นปจั จัยทีม่ คี วามสําคัญในลําดับต้นๆ ตลอดปี 2554เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยในปจั จุบนั ส่งผล
ให้การดําเนินงานขอ ง IRC รวดเร็วมากขึน้ โดยเฉพาะระบบ Debased
ของผูอ้ พยพ
โดยเฉพาะ Wraps มีการปรับปรุงอยูเ่ สมอ ทําให้ สามารถสืบค้นหาข้อมูลของผูอ้ พยพ ว่ามี
สถานะอย่างไร โดยมีอนิ เตอร์เน็ตความเร็วสูงและเสถียรรองรับ และมีความปลอดภัยของข้อมูล
สูง จะต้องเป็นเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กียวข้อ งเท่านัน้ ทีส่ ามารถเข้าไปดูขอ้ มูลได้ การก่อสร้างสํานักงาน
ภายในพืน้ ทีแ่ คมป์ผอู้ พยพ ใช้การ Build In แทนทีก่ ารขนย้ายอุปกรณ์ก่อสร้าง , File Transfer
protocol เปรียบสเมือน แชร์ ไฟล์ IRC ทุกประเทศเข้ามาดูได้ , อุปกรณ์ส่อื สานผ่าน
ดาวเทียมในพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่มสี ญ
ั ญาณโท รศัพท์ โปรแกรม Pro Log ของแผนกโลจิสติกส์สามารถ
ค้นหาข้อมูลการจัดซือ้ และวัดการใช้น้ํามัน ของรถยนต์ในองค์กร ซึง่ เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเหล่านี้
ส่งผลให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตัง้ แต่กระบวนการการคัดเลือก และเก็บ
ข้อมูผอู้ พยพ รวมไปถึงระบบโลจิสติกส์ ทีส่ ามารถให้บริการพนักงานได้อย่างทันท่วงที
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การวิ เคราห์ 5 Forces
1. การคุกคามจากผูเ้ ข้ามาใหม่ (Threats of new entrants)
ในปี 2009-2010 ภัยคุกคามทางด้านคู่แข่งขันเรายใหม่ทด่ี าํ เนินการในลักษณะเดียวกันมี
ค่อนข้างน้อย ทีเ่ ป็นองค์กรเอกชนต่างประเทศ ยังไม่ มีองค์กรใดสามารถเจาะตลาด ในด้านการ
โยกย้ายถิน่ ฐานผูอ้ พยพ และมีผสู้ นับสนุนโครงการรายใหญ่ อย่าง IRC-OPE แนวโน้มทีอ่ งค์กร
ทีเ่ ป็นคู่แข่งขันทางอ้อมทีใ่ ห้ผบู้ ริการผูล้ ภ้ี ยั ในด้านอื่น เช่น TBBC ซึง่ ดําเนินโครงการทางด้าน
การจัดหาอาหารให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั , ARC ดําเนินงานท างด้านสาธาณูปโภคแก่ ผู้ลภ้ี ยั และอีก
หน่วยงานทีม่ ผี สู้ นับสนุนโครงการเดียวกัน อย่างเช่น องค์การยูเอชซีอาร์ไอ ประจําประเทศไทย
เข้ามาดําเนินการโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมไทยเพื่อสิทธิของผูล้ ภ้ี ยั
” ใน
ประเทศไทยตัง้ แต่ เดือนพฤศจิกายน 2549 โดยได้รบั การสนับสนุ นจากสํานักงานกิจการ
ประชากร ผูล้ ภ้ี ยั และการโยกย้ายถิน่
กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา (US State
Department’s Bureau of Population, Refugees and Migration) ผ่านสํานักงานข้าหลวงใหญ่
ผูล้ ภ้ี ยั แห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์ ) เพื่อรณรงค์ยตุ กิ ารกักเก็บผูล้ ภ้ี ั ยจากประเทศพม่าที่
อยูใ่ นค่ายผูล้ ภ้ี ยั ตาม แนวชายแดนไทย-พม่ามานานกว่า 25 ปี บทบาท หน้าทีข่ องยูเอสซีอาร์ไอ
คือ ทํางานร่วมกับภาคประชาสังคม ดารา นักแสดง ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง
เกีย่ วกับผูล้ ภ้ี ยั และส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมไทยมี ส่วนร่วมในการช่วยเหลือ คุม้ ครองผูล้ ภ้ี ยั
เพื่อให้โอกาสแก่ผลู้ ภ้ี ยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ โอกาสทีจ่ ะได้รบั การศึกษาทีม่ คี ุณภาพและการพัฒนา
ตนเองของเด็กในค่ายผูล้ ภ้ี ยั องค์กรเหล่า จะพลิกผันตนเองมาดําเนินโครงการโยกย้ายถิน่ ฐาน
ย่อมมีความเป็นไปได้ ถ้าองค์กรเหล่านัน้ เข้าร่วมประมูลโครงการ และได้รบั การสนับสนุนและ
การคัดเลือกจาก สํานักประชากรผูล้ ภ้ี ยั และการโยกย้ายถิน่ ฐาน ภายใต้กระทรวงการ
ต่างประเทศ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
2. อานาจการต่อรองของผูค้ ้าวัตถุดิบ (bargaining power of firm’s suppliers
UNHCR สํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผูล้ ภ้ี ยั แห่งสหประชาชาติ เป็นผูอ้ อกสถานะแก่ผลู้ ้ี
ภัยและรวบรวมข้อมูลของผูล้ ภ้ี ยั ส่งต่อให้ OPE จึงไม่ได้มอี ํานาจในการต่อรองใดๆ กับ OPE
เป็นเพียงผูน้ ําส่งวัตถุดบิ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นข้อมูล หน่วยงาน UNHCR ยังเปรียบเสมือนคูค้ า้ หลัก
ของ IRC –OPE ในปี 2554 รัฐบาลของประเทศผูบ้ ริจาค ได้บริจาค เงินจํานวน 576.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐให้กบั หน่วยงานด้านผูล้ ภ้ี ยั ของสหประชาชาติ ระหว่างการประชุมทีเ่ มืองเจนีวา
เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผูพ้ ลัดถิน่ ทัวโลกในปี
่
พ .ศ 2554 ผูล้ ภ้ี ยั จากประเทศทีต่ งั ้ อยูท่ างตอนใต้
ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา ยังคงเป็นกลุ่มใหญ่ทส่ี ุดทีไ่ ด้ รับความช่วยเหลือจากยู
เอ็นเอชซีอาร์ คิดเป็น ร้อยละ 45 ของความต้องการทัง้ หมด ตามมาด้วย ร้อยละ 17 ของการให้
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การความช่วยเหลือในประเทศตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ โดยอีกร้อยละ
13 ความ
ช่วยเหลือจะอยูใ่ นแถบเอเชียจาการที่ UNHCR ได้รบั เงินสนับสนุน ส่งผล IRC สามารถดํา เนิน
โครงการทางด้านผูอ้ พยพได้ยาวนานขึน้ และขยายตัวออกไปได้หลายประเทศ เนื่องจากมีผคู้ า้
วัตถุดบิ และคู่คา้ ทีม่ ศี กั ยภาพในการระดมเงินทุน
US Embassy สถานทูตอเมริกา ในประเทศไทย สํานักงานแผนกกิจการผูอ้ พยพใน
กรุงเทพมหานคร ของสถานฑูตมีหน้าทีก่ ํากับดูแลกิจการต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับผูล้ ภ้ี ยั บุคคลพลัดถิน่
ภายในประเทศและผูอ้ พยพในภูมภิ าคเอเซียตะวันออกและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ งานหลัก
ของแผนกฯ คือการให้ความช่วยเหลือแก่ผลู้ ภ้ี ยั และอํานวยความสะดวกแก่ผลู้ ภ้ี ยั ในการตัง้ ถิน่
ฐานในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ แผนกฯ ยังประสานงานกับสํานักงานข้าหล วงใหญ่เพื่อผูล้ ภ้ี ยั
แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในภูมภิ าคในการสนับสนุนการ
ให้ความคุม้ ครองแก่ผลู้ ภ้ี ยั และบุคคลทีอ่ าจมีภยั เป็นผูน้ ําส่งข้อมูลผูอ้ พยพ ในเอเชียตะวันออกฉี
ยงใต้ไม่ว่าจะเป็น จีน เกาหลีเหนือ ฯลฯ มีอํานาจในการต่อรองค่อนข้างสูง ว่าจะอนุมตั ใิ ห้ดาํ เนิน
โครงการหรือไม่ เป็นหน่วยประสานงานในเรือ่ ง Camp Pass บัตรทีใ่ ห้เจ้าหน้าทีเ่ ข้าไป
ดําเนินการในแคมป์ผอู้ พยพในพืน้ ทีอ่ ําเภอทีม่ ผี อู้ พยพ
3. อานาจการต่อรองของลูกค้า (bargaining power of firm’s customers)
สํานักประชากรผูล้ ภ้ี ยั และการโย กย้ายถิน่ ฐาน ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ แห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา การสนับสนุนกิจกรรมด้านมนุษยธรรม มากกว่า $ 1700000000 ใน ส่วน
ใหญ่ของเงินทุนนี้เป็นโปรแกรมผ่านองค์การระหว่างประเทศและ ไม่หวังผลกําไรองค์กรพัฒนา
เอกชน (เอ็นจีโอ) ประมาณ 90% ของการจัดการกองทุนสํานักได้รบั การจัดสรรให้กบั อง ค์กร
ระหว่างประเทศเช่น สหประชาชาติขา้ หลวงใหญ่ผลู้ ภ้ี ยั (UNHCR), คณะกรรมการระหว่าง
ประเทศของ Red Cross (ICRC), United Nations บรรเทาทุกข์และสําหรับงานของผูล้ ภ้ี ยั
ปาเลสไตน์ใน ใกล้ที EAs (UNRWA) และ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิน่ ฐาน
(IOM)
นอกเหนือจากนี้ ยังสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนทีใ่ ห้บริการช่วยเหลือในต่างประเทศ
จํานวนมากของกลุ่มเหล่านี้มคี วามเชีย่ วชาญในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ หรือบริการโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น
สํานักได้จดั สรรเงินทุนให้กบั หน่วยอาสาสมัครแพทย์นานาชาติ เพื่อสนับสนุน Akobo County
โรงพยาบาลในระยะไกล Akobo County ในภาคใต้ของซูดาน เนื่องจากมีความเชีย่ วชาญพิสจู น์
IMC ในการจัดการโรงพยาบาลและความรูก้ ารทํางานลึกทางตอนใต้ของซูดาน , Akobo County
โรงพยาบาลสามารถทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อ 40 จํานวนผูเ้ สียชีวติ บาดเจ็บภายใน 48 ชัวโมงของชุ
่
ดการ
โจมตีอย่างฉับพลัน สามสิบหกของจํานวนผูเ้ สียชีวติ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับแผลปืนถ่ายภาพและเก้า
ของผูท้ ไ่ี ด้รบั บาดเจ็บเป็นเด็ก ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนทีเ่ ราได้รบั การสนับสนุนเมือ่ เร็ว ๆ
นี้ม ี คณะกรรมการกูภ้ ยั นานาชาติ , Mercy Corps , และ International Medical Corps .
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มีหลักเกณฑ์ทอ่ี งค์กรพัฒนาเอกชนทีร่ บั เงินจากสํานักใด ๆ
ภาระผูกพันในการติดตามผล
สํานักกองทุนโครงการทีส่ อดคล้องกับพันธกิจของสํานักงานเพื่อให้การป้องกันและบรรเทา
ดํารงชีวติ (เช่นอาหารนํ้าการสุขาภิบาลการศึกษาและการบริการทางการแพทย์) เพื่อผูล้ ภ้ี ยั และ
ผูท้ ต่ี กเป็นเหยือ่ ของความขัดแย้ง และให้ความสนับสนุนประชาชนไทยและรัฐบาลไทยมาอย่าง
แข็งขันโดยตลอดด้วยการให้ความช่วยเหลือชาวพม่าพลัดถิน่ ทีพ่ าํ นักในประเทศไทย รวมถึงยัง
เป็นผูส้ นับสนุนโครงการของหน่วยงานทีเ่ ป็นคู่คา้ อย่าง
UNHCR มีอํานาจในการ ต่อรอง
ค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นผูส้ นับสนุนหลัก รายเดียว IRC-OPE ต้องดําเนินการภายใต้ระเบียบ
และข้อบังคับ ได้แก่ เป้าหมายและวิธกี ารคัดเลือกผูอ้ พยพ ส่วนทางด้านการเงิน ต้องจัดทําส่ง
รายงานงบประมาณเทียบกับค่าใช้จา่ ยจริงทุกสามเดือน และกําหนดงบประมาณตามจํานวนผูล้ ้ี
ภัย
4. การคุกคามจากสิ นค้าทดแทน (threat of substitute products)
ในค่ายผูล้ ภ้ี ยั ในประเทศไทยมีประชากร 60 % อพยพมาจากรัฐกระเหรีย่ ง นอกจากนัน้
ั ่ นออกโดยเฉพาะในรัฐกระเหรีย่ งยังเต็มไปด้วยกับระเบิด ประชากรทีอ่ าศัย
ประเทศพม่าฝงตะวั
อยูใ่ นรัฐกระเหรีย่ งไม่มคี วามมัน่ คงในการดํารงชีวติ ประเด็นทีน่ ่าเป็นห่วงอีกเรือ่ งหนึ่งก็คอื มี
ความเป็นไปได้อย่างมากทีผ่ ลู้ ภ้ี ยั จากประเทศพม่าจะหลังไหลเข้
่
าสู่ประเทศไทยเพิม่ มากขึน้
หลังจากที่ SPDC ได้ขกู่ ลุ่มติดอาวุธต่างๆให้เปลีย่ นเป็นกองกําลังรักษาชายแดนในขณะเดียวกัน
องค์กรท้องถิน่ และเอ็นจีโอนานาชาติต่างก็พบว่ามีความลําบากในการจัดตัง้ พืน้ ทีล่ ภ้ี ยั ชัวคราวที
่
่
จะสามารถดูแลช่วยเหลือความจําเป็นขัน้ พืน้ ฐานด้านมนุษยธรรม ผนวกกับการถูกกดดันให้
ส่งกลับครอบครัวผูล้ ภ้ี ยั ไปแล้วกว่า 2 ใน 3
การดําเนินการในเรือ่ งผูอ้ พยพของ OPE จะดําเนินการในแคมป์ผลู้ ภ้ี ยั ในประเทศไทย
และประเทศมาเลเซีย ถ้าหากว่าไม่มผี ลู้ ภ้ี ยั ภายในประเทศไทยและประเทศมาเลยเซียแล้ว ทาง
องค์กร ก็ยงั สามารถค้นหาผูอ้ พยพในปรเทศอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็น บัคลาเทศ เวียตนาม ลาว จีน
เกาหลีเหนือ ฮ่องกง สิงคโปร์ ฟลิปินส์ ติมอร์ และประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ทีม่ ี ผู่
อพยพอาศัยอยูแ่ ละมีความประสงค์จะโยกย้ายถินฐาน ทัง้ นี้ตอ้ งได้รบั อนุญาติในการดําเนิน
โครงการ และสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริจาค และรัฐบาลของประเทศนัน้ ๆ ในการดําเนินโครงการ
5. ความเข้มข้นของการแข่งขันจากคู่แข่ง (Intensity of rivalry)
การให้อสิ ระเสรีในการลงทุ นแก่นกั ลงทุนต่างชาติทม่ี มี ากขึน้ และกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ได้ทาํ
ให้พน้ื ทีต่ ลาดแข่งขันทางธุรกิจลดน้อยลง ซึง่ หน่วยงานรัฐบาลและองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร
จําเป็นต้องแข่งขันกับอุตสาหกรรมอื่นๆในการการระดมเงินลงทุนจากสถาบันการเงินแหล่ง
เดียวกัน ตัวแทนหน่วยงานราชการและองค์กรที่ ไม่แสวงหาผลกําไรได้มคี วามพยายามในการ
แข่งขันหาเงินลงทุนนี้เพิม่ ขึน้ เพื่อทีจ่ ะสามารถกําเนินกิจกรรมต่างๆทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสังคม
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โดยรวมต่อไปได้ ซึง่ โดยส่วนใหญ่ตวั แทนหน่วยงานราชการและองค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลกําไรได้
ให้ความสําคัญในการพยายามระบุปจั จัยความไม่แน่ นอนเพื่อช่ว ยในกระบวนการตัดสินใจและ
การกําหนดนโยบายต่างๆ ดังทีก่ ล่าวมานี้หน่วยงานรัฐบาลและองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรหลาย
หน่วยงานได้พยายามทําการศึกษาวิธกี ารดําเนินงานจากหน่วยงานเอกชนและทําการ
เปรียบเทียบกับการดําเนินงานของตนเพื่อกําหนดตัวชีส้ มรรถนะต่อไปในอนาคต
สําหรับองค์กร IRC การแข่งขันในอุตสาหกรรมนัน้ ไม่รนุ่ แรง เนื่องจากมีองค์กรทีด่ าํ เนเน
การโยกย้ายถิน่ ฐานให้แก่ผอู้ พยพน้อยราย ในช่วงทีม่ กี ารประมูล มีเพียงไม่กอ่ี งค์กรทีเ่ ข้าร่วม
การแข่งขัน รวมทัง้ องค์กรมีขอ้ ได้เปรียบองค์กรอื่น การแข่งขันจะเกิดขึน้ เมือ่ มีการ ประมูล
โครงการคู่แข่งขันหลั กของ OPE คือ IOM องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิน่ ฐาน นัน้
ให้บริการแก่ผอู้ พยพในตลาดล่าง ได้แก่ประเทศ ออสเตรเลีย ฟินแลนด์ เดนมาร์ค ในขณะที่
OPE ให้บริการโยกย้ายถิน่ ฐานผูอ้ พยพไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงแห่งเดียว

การวิ เคราะห์ SWOT Analysis
จุดแข็ง
1. มีประสบการณ์และความเชีย่ วชาญทางด้านการโยกย้ายถิน่ ฐานให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั มาเป็น
ระยะเวลา 5 ปีทงั ้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงได้รบั พิจารณาคัดเลือกให้ดาํ เนินโครงการ
และเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐ
2. มีพนั ธมิตรทางการค้าทีด่ าํ เนินงานร่วมกันหลายองค์กรเพื่อความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงาน
3. มีแผนสํารองฉุกเฉินรองรับการเปลีย่ นแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกอาทิเช่นภัย
ทางการเมือง ทําให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างราบรืน่
4. มีการฝึกอบรมพนักงานในแต่และแผนกอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อการดําเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
5. การดําเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายทีผ่ บู้ ริจาคกําหนดไว้ ส่งผลต่อภาพลักษณ์และ
ประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร
จุดอ่อน
1. ปญั หาคุณภาพของล่ามและการปฏิบตั งิ านของล่ามยังไม่ได้คุณภาพ
2. มีการทุจริตในกระบวนการอพยพ
3. ความไม่สมํ่าเสมอของการสื่อสารภายในองค์กร
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4. ดําเนินงานโดยไม่มสี ถานภาพตามกฎหมายในประเทศมาเลเซีย
5. ยังมีความติดขัดในการดําเนินงานในประเทศบังคลาเทศ ไม่สามารถดําเนินการ
โยกย้ายผูล้ ภ้ี ยั ออกจากประเทศบังคลาเทศได้
โอกาส
1. การตัง้ ถิน่ ฐานใหม่เป็นโครงการทีโ่ ดดเด่นในแผนกลยุทธ์ของยูเอ็นเอชซีอาร์ซง่ึ เป็นคู่คา้
หลักของ IRC โดยได้รบั ความร่วมมือจากรัฐบาลไทย องค์การพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) และกลุ่ม
ประเทศผูบ้ ริจาคต่าง ๆ
2. ยูเอ็นเอชซีอาร์ได้ทาํ งานร่วมกันกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทีเ่ สนอให้ทต่ี งั ้ ถิน่ ฐานใหม่แก่ผู้
ลีภ้ ยั ชาวพม่าทุกคนทีอ่ าศัยอยูใ่ นค่ายผูล้ ภ้ี ยั และมีความต้องการทีจ่ ะตัง้ รกรากในประเทศ
สหรัฐอเมริกา สํา หรับประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์
นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์กไ็ ด้ยอมรับจํานวนผูล้ ภ้ี ยั ชาวพม่าจํานวนหนึ่ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูล้ ภ้ี ยั ทีต่ อ้ งการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เช่นผูห้ ญิงทีอ่ ยูใ่ นภาวะเสีย่ ง
และผูร้ อดชีวติ จากการถูกทรมาน
3. นโยบายของสหประชาชาติได้ประกาศให้วนั ที่ 20 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันผูล้ ภ้ี ยั
โลก” (World Refugee Day) เพื่อระลึกถึงสภาพปญั หาผูล้ ภ้ี ยั และบุคคลทีอ่ ยูใ่ นความห่วงใย
มากกว่า 40 ล้านคนทัวโลก
่
และเพื่อให้คนทัวไปหั
่ นมาสนใจกับปญั หาของผูล้ ภ้ี ยั ทัวโล
่
กที่
ต้องการการปกป้องคุม้ ครอง และปฏิบตั ติ ่อผูล้ ภ้ี ยั ด้วยความเคารพต่อสิทธิและศักดิ ์ศรีความเป็ น
มนุษย์
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ แรงงานข้ามชาติและผูม้ ปี ญั หาสถานะบุคคล สสส. ร่วมกับ
คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ด้านชนชาติ ผูไ้ ร้สญ
ั ชาติ แรงงานข้ามชาติและผูพ้ ลัดถิน่ สภา
ทนายความ มูลนิธเิ พื่อนไร้พรมแดน และ Asylum Access Thailand ตระหนักถึงสภาพปจั จุบนั
ของผูล้ ภ้ี ยั ทีย่ งั ไม่ได้รบั ความคุม้ ครองและปฏิบตั อิ ย่าง เหมาะสม โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
เสริมสร้างความความเข้าใจอันดีเกีย่ วกับสถานการณ์ผลู้ ภ้ี ยั ในประเทศไทยให้กบั สื่อมวลชนและ
สาธารณชนทัวไป
่
เพื่อการปรับเปลีย่ นทัศนคติ และมุมมองทีม่ ตี ่อผูล้ ภ้ี ยั เพื่อเป็นเวทีส่อื สาร
สาธารณะในการนําเสนอความเคลื่อนไหว การขับเคลื่อน การติดตามและผลักดันนโยบายและ
หลักการดําเนินการทีเ่ หมาะสมต่อผูล้ ภ้ี ยั
5. กลุ่มเพื่อนพม่าเข้ามาแก้ไขปญั หาผูล้ ภ้ี ยั ให้แก่รฐั บ าลและทหาร ของไทย โดยมี
นโยบายทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
อุปสรรค
1. มีการลักลอบเข้าเมือง ของแรงงานข้ามชาติก่อให้เกิดคดีอาชญากรรม การค้ามนุษย์
และการไร้สญ
ั ชาติ ก่อให้เกิดปญั หาสังคม
2. รัฐบาลไทยพยายามทีจ่ ะไม่รบั รูว้ ่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศพม่า ไม่ยอมรับ
ว่าพวกเขาเป็นกลุ่มผูล้ ภ้ี ยั ทีห่ ลบหนีการประหัตประหารเหมือนกับกลุ่มผูล้ ภ้ี ยั ในค่าย พยายาม
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สะกัดกัน้ ผลักดันกลับ กดดันให้สภาพความเป็นอยูม่ คี วามยากลําบาก เช่น กรณีการผลักดันผูล้ ้ี
ภัยชาวกะเหรีย่ งทีบ่ า้ นหนองบัวและอุสุกลับไปสู่อนั ตราย กรณีผลักดันม้งลาวกลับประเทศ
3. รัฐบาลในประเทศบัคลาเทศ ไม่อนุญาติให้นําผูล้ ภ้ี ยั ออกนอกประเทศ และไม่ให้
เจ้าหน้าทีม่ าดําเนินการ ทาง OPE ยังอยูใ่ นระหว่างเจรจาต่อรอง โดยได้รบั การช่วยเหลือจาก
IRC สํานักงานใหญ่
4. ประเทศมาเลเซียมีขอ้ จํากัดทางกฏหมายในประเทศ ในเรือ่ งการมีสถานภาพทาง
กฏหมายขององค์กรเอกชนต่างประเทศ
5. ในด้านของรัฐบาลไทย ภาวะเศรษฐกิจทีก่ ําลังเกิดขึน้ ในปจั จุบนั อาจจะส่งผลกระทบต่อ
การจ้างแรงงานข้ามชาติ เมือ่ มีแรงงานในประเทศตกงาน ก็เลิกจ้างแรงงานข้ามชาติ และให้
แรงงานในประเทศเข้าไปแทนที่
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การวิ เคราะห์ Tows Matrix ของ IRC-OPE
ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง(S)

จุดอ่อน(W)

1.มีความเชีย่ วชาญทางด้านการ
โยกย้ายถิน่ ฐานให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั
2.มีพนั ธมิตรทางการค้าหลาย
องค์กร
3.มีแผนสํารองฉุกเฉิน
4.มีการฝึกอบรมพนักงานในแต่
และแผนกอย่างสมํ่าเสมอ
5.การดําเนินงานเป็ นไปตาม
เป้าหมาย

1.ปญั หาคุณภาพของล่ามไม่ ได้
คุณภาพ
2.มีการทุจริตในกระบวนการ
อพยพ
3.ความไม่สมํ่าเสมอของการ
สือ่ สารภายในองค์กร
4.ดําเนินงานโดยไม่มสี ถานภาพ
ตามกฎหมายในประเทศมาเลเซีย
5.ยังมีความติดขัดในการ
ดําเนินงาน

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (O)

กลยุทธ์รวมตัวในระดับ
กลุ่มผูบ้ ริจาค
เดียวกัน
ประเทศในยุโรปได้
-ขยายพืน้ ทีก่ ารทํางาน ใน
ยอมรับผูล้ ภ้ี ยั ทีต่ อ้ งการ
ประเทศมาเลเซีย แลบังคลาเทศ
ความช่วยเหลืออย่าง
-สํารวจพืน้ ทีป่ ระสานงานกับ
เร่งด่วน
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องใน
ได้รบั การสนับสนุนโดย
ต่างประเทศ
นโยบายของ
-ขอความร่วมมือจากIRC
สหประชาชาติ
สํานักงานใหญ่ในการช่วยเหลือ
ได้รบั ความร่วมมือ
ให้สามารถดําเนินงานใน
จากสสส และหน่วยงาน
ต่างประเทศ
อื่นๆ
-ปรับปรุง การสือ่ สารทัง้ ภายใน
กลุ่มเพื่อนพม่าเข้ามา
และภายนอกองค์กร
แก้ไขปญั หาผูล้ ภ้ี ยั ให้แก่ -รวมตัวกับ IRC สาขาอื่นๆ ใน
รัฐบาลและทหาร ของไทย ประเทศไทย เพื่อเพิม่ อํานาจใน
โดยมีนโยบายทัง้ ในระยะ การขอเงินทุนจากผูบ้ ริจาค
สัน้ และระยะยาว
-การจ้างพนักงานเพิม่ ขึน้ เพื่อ
รองรับการให้บริการคัดเลือกผูล้ ้ี
ภัย ทัง้ ในและต่างประเทศ ตาม
จํานวนเป้าหมายผูล้ ภ้ี ยั เบือ้ งต้น

1. ได้รบั ความร่วมมือ จาก
2.

3.

4.

5.

SO Strategies
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-สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้
ชัดเจนมากขึน้
(S1 , S2,O1,O3)
กลยุทธ์ระหว่างประเทศ
-ศึกษาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมือง อัตราแลกเปลีย่ น ของ
ประเทศทีต่ อ้ งไปดํานินการ
-แผนกโลจิสติกส์ เตรียมหา
ข้อมูลเรื่องทีพ่ กั และกาเดินทาง
อาหาร สําหรับพนักงาน
ภาคาคสนาม (S1, S5, O1, O3)

อุปสรรค (T)

WT Strategies

1.ก่อให้เกิดปญั หาสังคมหลายด้าน
2.รัฐบาลไทยพยายามผลักดันผูล้ ภ้ี ยั
กลับประเทศ
3.รัฐบาลในประเทศบัคลาเทศ ไม่
อนุญาติให้นําผูล้ ภ้ี ยั ออกนอก
ประเทศ
4.ข้อจํากัดทางกฏหมายในประเทศ
มาเลเซีย
5.ในด้านของรัฐบาลไทยภาวะ
เศรษฐกิจทีก่ าํ ลังเกิดขึน้ ในปจั จุบนั
อาจจะส่งผลกระทบต่อการจ้าง
แรงงานข้ามชาติ เมื่อมีแรงงานใน
ประเทศตกงาน ก็เลิกจ้าง แรงงาน
ข้ามชาติ และให้แรงงานในประเทศ
เข้าไปแทนที่

กลยุทธ์ปรับเปลี่ยน
(Turnaround Strategy)
-เปลีย่ นสถานะภาพของพนักงาน
บางตําแหน่งให้มสี ภาพเป็ น
พนักงานระดับสากล
-จ้างพนักงานประจําพืน้ ทีเ่ พื่อลด
ค่าใช้จ่าย
-ปรับปรุงการสือ่ สารภายในให้มี
ความสมํ่าเสมอ
-จัดอบรมพนัก
งานให้มี
ประสิทธิภาพในการสัมภาษณ์ ผูล้ ้ี
ภัย และการสังเกตุรปู พรรณ
สันฐาน เพื่อป้องกัน การทุจริต
(W4,W5,T4,T5)
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การกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
การประมวลผลโดยการวิ เคราะห์ TOWS Matrix
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลข้างต้น สามารถนําข้อสรุปทีไ่ ด้มากําหนดกลยุทธ์ในการพั ฒนา
ธุรกิจของบริษทั โดยนําเทคนิคการวิเคราะห์ TOWS Matrix บนหลักการของ SWOT Analysis
ทางเลือกในกลยุทธ์ระดับบริ ษทั (Corporate Strategies)
กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การเติ บโต Growth Strategy
จากนโยบายของผูส้ นับสนุนโครงการในปี 2011 มีแผนประกาศขยายโครงการในประเทศ
มาเลเซีย นอกเหนือจากนี้ยงั มีผลู้ ภ้ี ยั เข้าสู่กระบวนการอพยพย้ายถิน่ ฐานออกจากประเทศบัง
คลาเทศ ส่งผลให้ภาพรวมผูล้ ภ้ี ยั ให้ผลู้ ภ้ี ยั ทีจ่ ะได้เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพิม่ จํานวน
มากกว่าเดิม ในต่างประเทศ แต่ลดจํานวนผูอ้ พยพภายในประเทศไทย ดังนัน้ IRC จึงได้มกี าร
ดําเนินการเพื่อรองรับการขยายตัวด้วยการใช้กลยุทธ์รวมตัวในระดับเดียวกัน
(Horizontal
integration strategy) โดยเน้นไปทางด้านการขยายการทํางานไปยังต่างประเทศ สํารวจพืน้ ที่
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ปรับปรุง การสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้เครือ่ งมือ
ในการประชาสัมพันธ์ แล้วรวมตัวกับหน่วยงานภายในประเทศทีเ่ ป็นคู่แข่งขัน เพื่อเพิม่ อํานาจใน
การต่อรองกับผูใ้ ห้บริจาค จ้างพนักงานเพิม่ ขึน้ เพื่อรองรับการให้บริการผูล้ ภ้ี ยั เพื่อขยายการ
ดําเนินงานขององค์กรในหลายพืน้ ทีเ่ พื่อสร้างเครือข่ายและคุณค่าของอุตสาหกรรม ขจัดอุปสรรค
ซึง่ เกิดจากการปฏิบตั กิ ารของคู่แข่งขัน เพื่อเพิม่ ส่วนครองตลาดขององค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลกําไร
ในการบริการให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั
ข้อดี
1. สํานักงานภาคสนามสามารถเป็นศูนย์ประสานงานในเขตพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ รวมทั ้ งสํานักงาน
ใหญ่ในกรุงเทพ
2. การปรับปรุงทัง้ การสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร เป็นช่วยสร้างความสมัคคี
และช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรให้เป็นทีร่ จู้ กั เนื่องจาก การดําเนินงานของ IRC ในประเทศ
ไทยมีหลายโครงการ ส่วย โครงการ OPE ยังไม่เป็นทีร่ จู้ กั มากนัก
3. หากมีก ารรวมตัวกับ IRC สํานักอื่นๆ ในประเทศไทย จะมีศกั ยภาพในการขอเงิน
สนับสนุนจากหลายหน่วยงานทีเ่ ป็นผูบ้ ริจาค เนื่องจากในหนึ่งองค์กร มีหลายโครงการ ทีจ่ ะ
ตอบสนองพันธกิจของผูใ้ ห้บริจาคแต่ละราย
4. การจ้างพนักงานเพิม่ ขึน้ จะสามารถช่วยรองรับการบริการผูล้ ภ้ี ยั ได้อย่างทัวถึ
่ ง
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5. เมือ่ มีการสร้างภาพลักษณ์เพิม่ ขึน้ จะทําให้ บุคคลภายนอกทราบถึงการดําเนินงานของ
องค์กร ว่าดําเนินงานช่วยเหลือผูล้ ภ้ี ยั อย่างไร ส่งผลให้ได้รบั ความสนใจและเข้ารวมสนับสนุน
จากบุคคลภายนอก
ข้อเสีย
1. ใช้งบประมาณในการดําเนินการขยายโครงการค่อนข้างมาก
2. ต้องใช้ระยะเวลาในการ ปรับตัวในการประสานงานกับสํานักงานในกรุงเทพ โดยเฉพาะ
การอบรมพนักงานใหม่
3. การรวมตัวกันกับ IRC สาขาอื่นในประเทศไทย ทําให้ตอ้ งมีการแบ่งปนั งบประมาณที่
ได้ และถูกหักค่าใช้จา่ ยทางด้านส่วนกลาง
กลยุทธ์ที่ 2;กลยุทธ์ปรับเปลี่ยน (Turnaround Strategy)
เป็นกลยุทธ์ทใ่ี ช้เพื่อให้องค์กรอยูร่ อดเมือ่ เข้าสู่ภาวะวิกฤต โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อยับยัง
และเปลีย่ นความอ่อนแอทางด้านทรัพยากรทางการแข่งขัน และด้านการเงินให้อยูใ่ นสภาวะทีด่ ี
ขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยให้ความสําคัญในเรือ่ งของประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และลดค่าใช้จา่ ย
ทีไ่ ม่จาํ เป็น เนื่องมาจากเป้าหมายในการดําเนินงานขององค์กร IRC ในปี 2011 มีการเปลีย่ น
รูปแบบโครงสร้างขององค์กร เพื่อแก้ไขปญั หาการใช้จา่ ยทีไ่ ม่จาํ เป็ นเช่นค่าเบีย้ เลีย้ งพนักงาน
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและทีพ่ กั
ค่าวีซ่า ลดตําแหน่งของพนักงานบางตําแหน่งลง จ้าง
พนักงานประจําพืน้ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ เพื่อรองรับจุดอ่อน และอุปสรรค ดังนี้
ข้อดี
1. การจ้างพนักงานประจําพืน้ ทีช่ ่วยประหยัดงบประมาณค่าเดินทาง ทีพ่ กั และเบีย้ เลีย้ ง
2. การเน้นผูส้ มัครสัญชาติมาเลเซีย ช่วยลดปญั หาในเรือ่ งของ วิซ่า และพนักงานมี
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษดี
3. พัฒนาการสื่อสารภายในให้มปี ระสิทธิภาพ ทําให้การดําเนินงานทีเ่ ป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
4.การได้รบั ความช่วยเหลือจาก IRC สํานักงานใหญ่ช่วยให้การดําเนินงานในต่างประเทศ
ราบรืน่
ข้อเสีย
1. การคัดเลือกบุคคลภายใน พนักงานบางคนอาจไม่มคี วามต้องการทีจ่ ะต้องการย้ายไป
ประจําต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ทําให้ มีการลาออกของพนักงานบางส่วน
2. อาจเกิดการต่อต้านจากพนักงานในระยะเริม่ ต้น
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กลยุทธ์ที่3: กลยุทธ์ระหว่างประเทศ (International Strategies)
โดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีการดําเนินงานในต่างประเทศและเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของกิจการ ซึง่ มีอํานาจการบริหารมาจากสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพ IRC มี
เป้าหมายทีจ่ ะขยายโครงการไปยังประเทศมาเลเซีย โดยรับผูล้ ภ้ี ยั ในประเทศนี้เพิม่ มากขึน้
นอกจากนี้ยงั มีโครงการทีจ่ ะไปเปิดสํานักงานสาขาทีป่ ระเทศบังคลาเทศ และส่งพนักงานไป
ดําเนินงานคัดเลือกผูอ้ พยพ เพิม่ เติม ในประเทศ เขมร เวียตนาม ลาว อินโดนิเซีย และฟิลปิ ินส์
นอกเหนือจากนี้ยงั เป็นการร่วมกันทํางานระหว่าง 3 องค์กร อันได้แก่ IOM, UNHCR และ IRCOPE ในประเทศมาเลเซียการดําเนินการเพื่อรองรับการลงทุนเพิม่ เติมในต่างประเทศมีดงั นี้
ข้อดี
1. เพิม่ ศักยภาพในการบริการให้ แก่ผลู้ ภ้ี ยั ในตลาดเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
2. สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้แก่พนักงาน ในการดําเนินงานในแต่ละพืน้ ที่
3. องค์กรเป็นทีร่ จู้ กั ในต่างประเทศมากขึน้
ข้อเสีย
1. ในต่างประเทศอาจมีขอ้ กฏหมายในเรือ่ งของผูล้ ภ้ี ยั และการนําผูล้ ภ้ี ยั ออกนอกประเทศ
ทําให้เกิดการติดขัดในการดําเนินงาน
2. การบริหารงานจากส่วนกลางในกรุงเทพค่อนข้างยุง่ ยาก
สรุปทางเลือกในระดับบริ ษทั
บริษทั ควรเลือกกลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) ขยายตัวด้วยการใช้กลยุทธ์
รวมตัวในระดับเดียวกัน (Horizontal integration strategy) เพื่อขยายการดําเนินงานขององค์กร
ในหลายพืน้ ทีเ่ พื่อสร้างเครือข่ายและคุณค่าของอุตสาหกรรม โดยขยายพืน้ ทีด่ าํ เนินงานไปยัง
ประเทศมาเลซียและบังคลาเทศ และประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเพิม่ ศักยภาพ
ในการแข่งขัน
กลยุทธ์ระดับธุรกิ จ (Business Strategy)
เนื่องมาจากองค์กร ต้องการทีข่ ยายการดําเนินงานทีม่ คี วามโดดเด่นในรูปแบบการให้บริการ
โยกย้ายถิน่ ฐานให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั ในหลายพืน้ ที่ กลยุทธ์ระดับธุรกิจทีส่ อดคล้องคือ
กลยุทธ์ม่งุ เฉพาะส่วน (Focus Strategy) เป็นกลยุทธ์ทม่ี งุ่ เน้น ส่วนตลาดเดียวในสาย
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ IRC OPE จึงเน้น เฉพาะการให้บริการโยกย้ายถิน่ ฐานแก่ผลู้ ภ้ี ยั ทีม่ ี
ความประสงค์ทจ่ี ะโยกย้ายถิน่ ฐานไปยังประเทศสหรัฐ ทําให้องค์กรมีประสบการและความ
เชีย่ วชาญทางด้านนี้ และสร้างความได้เปรียบในคู่แข่งขันรายอื่น ทางด้านเทคนิค โดยบุคลากร
ในบริษทั มีความเชีย่ วชาญทางด้านผูล้ ภ้ี ยั รวมถึง คู่ค้าหลัก เช่น IOM มีความเชีย่ วชาญทางด้าน
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การรักษาพยายาบาลแก่ผลู้ ภ้ี ยั UNHCR มีความเชีย่ วชาญในโปรแกรมการให้บริการอื่นๆแก่ผลู้ ้ี
ภัย และค้นหาข้อมูลผูล้ ภ้ี ยั เป็นต้น
ข้อดี
1. องค์กรจะมีความเชีย่ วชาญในการให้บริการผูล้ ภ้ี ยั ในตลาด เมืองไทยและต่างประเทศ
2. กลายเป็นโครงการทีโ่ ดดเด่น ในเรือ่ งของการบริการบ้ายถิน่ ฐาน ส่งผลให้มภี าพลักษณ์
ชื่อเสียและได้รบั เงินสนับสนุนจากผูบ้ ริจาคทีใ่ ห้การสนับสนุนในด้านนี้
ข้อเสีย
1. เงินทุนทีไ่ ด้จะมาจากผูบ้ ริจาคเพียงรายเดียวเท่านัน้ นําเสนอโครงการให้ผสู้ นับสนุน
รายอื่นไม่ได้
2. ถ้าผูใ้ ห้บริจาคทีม่ อี ยูเ่ พียงรายเดียวประสบปญั หาทางด้านเงินทุน ก็จะส่งผลกระทบต่อ
องค์กร อาจจะต้องปิดโครงการไป
กลยุทธ์ทางด้านความแต่กต่าง(Differentiation Strategy)
เน้นการสร้างความแตกต่างในการให้บริการ โยกย้ายถิน่ ฐานให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั เพียงอย่างเดียว
ในขณะทีอ่ งค์กรอื่นในประเทศไทยให้บริการ ทางด้านการศึกษา อาหาร และสาธารณสุข ให้แก่ผู้
ลีภ้ ยั แต่ยงั คงพํานักอาศัยอยูใ่ นค่ายผูอ้ พยพเช่นเดิม สําหรับการให้บริการของ IRC –OPE นัน้
เน้นการคัดเลือกฝึกอบรมให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั เพื่อทีจ่ ะเดินทางไปตัง้ ถิน่ ฐานใหมทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา
โดยได้รบั ความร่วมมือจากคู่คา้ ในการเข้ามาให้บริการทางด้านสาธารณสุข องค์กร ปรับปรุ ง
รูปแบบการบริการ ในขัน้ ตอนการอบรมผูล้ ภ้ี ยั ก่อนเดินทางให้มคี วามสนุกสนาน และได้รบั
ความรูใ้ นการใช้ชวี ติ ในต่างแดน และให้การดูแลผูล้ ภ้ี ยั จากเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องอย่างใกล้ชดิ
และการบริการ เดินทางจากหน่วยงาน IOM ในการดําเนินการทางด้านวีซ่าให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั สร้าง
ความมันใจแก่
่
ผลู้ ภ้ี ยั ว่าจะได้รบั ความอบอุ่นปลอดภัยเมือ่ ย้ายไปสู่ประเทศทีส่ ามแล้ว
ข้อดี
1. องค์กรทีส่ นับสนุน การโยกย้ายถิน่ ฐานนัน้ คือรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ซึง่ มีเงินทุน
สนับสนุนค่อนข้างมาก กว่าผูส้ นับสนุนการดําเนินงานด้านอื่นๆแก่ผลู้ ภ้ี ยั
2. การจัดการประชาสัมพันธ์โครงการเป็นไปอย่างสะดวกเพราะมีโครงการหลักเพียง
โครงการเดียว
3. ขัน้ ตอนการทํางานของฝา่ ยการเงินไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน เนื่องจากมีผสู้ นับสนุ นเพียงราย
เดียว และค่าใช้จา่ ยเป็นการใช้จา่ ยเพื่อโครงการเดียว
ข้อเสีย
1.เมือ่ จํานวนผูล้ ภ้ี ยั น้อยลง อาจเกิดปญั หาในการดําเนินโครงการต่อไป
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สรุปทางเลือกในกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Unit Strategy) บริษทั ควรเลือกกลยุทธ์
มุง่ เฉพาะส่วน (Focus Strategy) มุง่ เน้นบริการโยกย้ายถิน่ ฐานให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั ไปยังประเ ทศ
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นโครงการทีโ่ ดดเด่น ได้รบั ความร่วมมือจากรัฐบาลไทย องค์การ
พัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ ) และกลุ่มประเทศผูบ้ ริจาคต่างๆ โดยเน้นในเรือ่ งของคุณภาพการ
ให้บริการ โดยเฉพาะในเรือ่ งของล่าม ทีใ่ ช้ในการดําเนินงาน อบรมพนักงานให้มคี วามเชีย่ วชาญ
ในการคัดเลือ กผูอ้ พยพ การคัดเลือกพนักงานใหม่ ควรเน้นคุณสมบัตพิ นักงานทีม่ คี วามเชียว
ชาญและมีประสบการณ์เกีย่ วกับผูล้ ภ้ี ยั จากองค์กรทีม่ กี ารดําเนินงานใกล้เคียงกัน
กลยุทย์ระดับปฏิ บตั ิ การ (Operational Strategy)
จากการทีไ่ ด้วางกลยุทธ์ระดับองค์กรคือกลยุทธ์เติยโตโดยรวมตัวในระดั
บเดียวกัน
(Horizontal integration strategy) เพื่อขยายการดําเนินงานขององค์กรในหลายพืน้ ทีเ่ พื่อสร้าง
เครือข่ายและคุณค่าของอุตสาหกรรมและใช้กลยุทธ์ระดับปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคล้องกันมีดงั นี้คอื กล
ยุทธ์มงุ่ เฉพาะส่วน (Focus Strategy) เพื่อสร้างความเชีย่ วชาญในการดําเนินงา นกลยุทธ์
ปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ขา้ งต้นคือ
การดาเนิ นกลยุทธ์ (Strategy Implementation)
แผนกบุคคล
1. อบรมวิธกี ารประเมินพนักงานแก่ระดับผูจ้ ดั การ วิธกี ารในการวางวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย
2.อบรมสร้างความเข้าใจของพนักงานในภาพรวมรูปแบบการทํางานขององค์ก
ร
สวัสดิการทีพ่ นักงานควรจะได้รบั เมีอได้เข้ามาร่วมงาน
3.คัดเลือกพนักงานทีม่ คี วามสามารถทางด้านภาษาและมีประสบการณ์เกีย่ วข้องกับผูล้ ภ้ี ยั
4. ฝึกอบรมพนักงานภาคสนามในการสังเกตุ รูปพรรณสันฐาน กับเอกสารของ UNHCR
เพื่อป้องกันปญั หาทางด้านการทุจริตในกระบวนการอพยพ ทดสอบกับล่ามทีท่ าํ งานกับ DHS
5. ใช้ล่ามทีม่ กี ารศึกษาความรูภ้ าษาองกฤษดีและทราบภาษาอื่นๆ เพื่อประสิทธิภาพใน
การเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าทีภ่ าคสนาม
6. มีการวัดคุณภาพของล่าม โดยการทดสอบทักษะทางด้านการเขียน และการพูด โดย
เจ้าหน้าที่ Culture Orientation

67

แผนกการเงิ น
1. มีการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่พนักงานใหม่ในเรือ่ งระบบทางการเงินขององค์กร
การทําเอกสารในการเบิกจ่ายในรูปแบบต่างๆอย่างถูกต้อง และการใช้ ฟอร์มต่างๆของฝา่ ย
การเงิน
2. ให้ความรูพ้ นักงานใหม่ในเรือ่ งการใช้ Account Code อย่างถูกต้อง
3. ทางด้านพนักงานทางการ เงินทีอ่ ยูป่ ระจําภาคสนาม พนักงานฝา่ ยการเงินกรุงเทพ มี
การจัดอบรมกระบวนการในการทํางาน การทํา รายงานทางการเงินประจําเดือน , การประมาณ
การค่าใช้จา่ ยแต่ละเดือนทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบ Commitment Tracking, ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย และ
มีการเดินทางไปตรวจสอบ การทํางานของพนักงานการเงินทีป่ ระจําภาคสนาม ทุกๆ 3 เดือน
4. ให้คาํ แนะนําในช่วงการจัดทํางบประมาณกับ ผูบ้ ริหารระดับสูง ของแต่ละแผนกเพื่อ
การจัดทํางบประมาณทีถ่ ูกต้อง
แผนกโลจิ สติ กส์ฝึกอบรมพนักงานใหม่ทางด้าน
1. การเตรียมใบสังซื
่ อ้
2. การยืม และคืนทรัพย์สนิ
3. ส่วนพนักงานโลจิสติกส์ทท่ี าํ ง านประจําสํานักงานภาคสนาม พนักงานทีส่ าํ นักงาน
กรุงเทพจะให้การอบรมตามกฏระเบียบคู่มอื แผนกโลจิสติกส์ รวมถึงมีการเดินทางไปตรวจสอบ
การทํางานในทุกๆ สามเดือน
4. ออกสํารวจพืน้ ทีท่ จ่ี ะขยายโครงการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในด้านทีพ่ กั สํานักงานในการดําเนิ นงาน การเดินทางของพนักงานและการติดต่อสื่อสาร
เพื่อการดําเนินงานทีเ่ ป็นไปอย่างราบรืน่
แผนก IT
1. จะจัดอบรมในเรือ่ งเกีย่ วกับ WRAPS ทีม่ กี ารปรับปรุงวิธใี ช้อย่ างไร ให้แก่พนักงาน
ภาคสนาม
2. ให้การช่วยเหลือและสนับสนุ น เมือ่ เกิดปญั หาทางด้านระบบ อย่างทันท่วงที โดยใช้เทค
โนโลยื
แผนก Field Team
1. วาง แผนจัดตารางการทํางานการทํางานของพนักงานภาค สนามให้ตรงกับการทํางาน
ของ DHS
2. จัดอบรมกระบวนการคัดเลือก ผูอ้ พยพ ให้แก่พนักงานภาคสนาม เพื่อเพิม่ ความ
เชีย่ วชาญ และทักษะ
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กลยุทธ์การตลาด (Market Strategy)
ส่วนผสมการตลาด (Marketing Mix: 7Ps)
1. ผลิ ตภัณฑ์ (Product) การดําเนินโครงการของ IRC เป็นการให้บริการผูล้ ภ้ี ยั ในการ
โยกย้ายถิน่ ฐานผูอ้ พยพ โดย ได้รบั ความร่วมมือจากคู่คา้ หลัก เช่น DHS UNHCR และ IOM
โดยคู่คา้ หลักเหล่านี้ให้การบริการทีแ่ ตกต่างกันแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ ตอนในการให้บริการ

OPE ดําเนินการบริการผูล้ ภ้ี ยั ในขัน้ ตอนของการสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลของผูอ้ พยพ โดย
เจ้าหน้าทีภ่ าคสนาม โดยผ่านการ คักเลือกจากล่ามทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และได้รบั การอบรม จาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและ ดําเนินการคัดเลือกให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเป้าหมายของผู้
บริจาค
DHS ให้บริการในด้านการตรวจสอบความพร้อมของเอกสาร และอนุมตั ใิ ห้ ผูล้ ภ้ี ยั สามารถ
โยกย้ายถิน่ ฐานได้มโี ดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
IOM ให้บริการทางด้านสาธารณสุขด้วยทีมแพทย์ทมี ปี ระสิทธิภาพ ในการตรวจสุขถาพ
ให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั หลังจากทีไ่ ด่รบั แรอนุมตั ใิ ห้เดินทางแล้ว
OPE เจ้าหน้าที่ Cultural Orientation ให้บริการทางด้านการฝึกอบรม ให้แก่ ผูล้ ภ้ี ยั โดย
แบ่งออกเป็น สามกลุ่ม คือกลุ่ม เด็ก กลุ่มวัยรุน่ และกลุ่ม ผูใ้ หญ่ โดยมีลกั ษณะการอบรมที่
แตกต่างกัน แต่หลักๆแล้วเป็นเรือ่ งการใช้ชวี ติ อยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างการอบรม
ก็มบี ริการทางด้านอาหาร และของว่างให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั
IOM จะเข้ามาดําเนินงานต่อในการให้บริการทางด้านการทํา วีซ่า และตั ๋วเครือ่ งบินให้แก่
ผูล้ ภ้ี ยั ทีผ่ ่านกระบวนการมาทุกขึน้ ตอนแล้ว
แนวโน้มการให้บริการในปี 2012 ทางองค์กรจะมีการรวมตัวกับหน่วยงานของ IRC สาขา
พระรามสี่ ซึง่ ให้ บริการทางด้าน การศึกษา สาธาณสุข และ สาธารณูปโภค จากการรวมตัวใน
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อนาคตอาจส่งผล ให้ การบริการทางด้านผูล้ ภ้ี ยั มีมากขึน้ และมีอํานาจในการต่อรองระดมเงินทุน
มากขึน้
2. ราคา (Price) การให้บริการผูล้ ภ้ี ยั ของ OPE ไม่ได้เสียค่าใช้จา่ ยในการสมัคร แต่อย่าง
ใด ทางองค์กร มีกฏระเบียบ อย่างเคร่งครัด ในการซือ้ สิทธ์ หากเจ้าหน้าทีพ่ บเห็น หรือได้รบั
รายงานจากผูล้ ภ้ี ยั ผูล้ ภ้ี ยั ทีเ่ ข้าซือ้ สิทธิ ์ ก็จะได้รบั การลงโทษ และผูท้ ซ่ี อ้ื สิทธ์ ไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการ
3.การจัดจาหน่ าย (Place หรือ Distribution) ผูล้ ภ้ี ยั ทีผ่ ่านกระบวนการคัดเลื อกในทุก
ขัน้ ตอนแล้ว จะถูกส่งไปยังประเทศสหรับอเมริกา โดยจะมีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดหาทีพ่ กั งาน
ให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั เหล่านี้เพื่อให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ สําหรับผูล้ ภ้ี ยั ทีม่ คี วามประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไป
ประเทศ อื่นจะต้องแจ้งหน่วยงาน UNHCR ตัง้ แต่เริม่ สมัครเข้าร่วม โครงการ โดย ประเทศทีผ่ ลู้ ้ี
ภัย สามารถเดินทางไปได้ ได้แก่ ได้แก่ประเทศ ออสเตรเลีย ฟินแลนด์ เดนมาร์ค ซึง่ องค์กรที่
เกีย่ วข้องในประเทศเหล่านี้จะมารับตัวผูล้ ภ้ี ยั ไปยังประเทศของตน
4. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) กลยทุธท์ างด้านตราสินค้าทีใ่ ช้ เป็นเครือ่ งมือการ
สื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อ
จูงใจ ( Persuade) ให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดย
คาดว่าจะมีอทิ ธิพลต่อความรูส้ กึ ความเชื่อ และพฤติกรรมการซือ้ หรือเป็นการติดต่อสื่อสาร
เกีย่ วกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ อ้ื หรือเป็นการติดต่อสื่อสารเกีย่ วกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผู้
ซือ้ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้ ตราสินค้าของ OPE มีลกั ษณะเป็นลูกศรชีข้ นั ้ สีดาํ
อยูบ่ นพืน้ สีเหลือง OPE เน้นการจดจําตราสินค้าด้วยการ การทําหมวก กระเป๋า Thumb Drive
กิจกรรมนันทนาการ เกมส์ ทีเ่ พิม่ เนื้อหาใน กระบวนการอพยพ เพื่อเป็นการยํา้ เตือน ในเรือ่ ง
ของลักษณะการทํางานให้แก่พนักงาน ทําให้พนักงานแผนกอื่นมีความเข้าใจมากขึน้ และเมือ่ มี
การนําอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้นอกสถานที่ หรือใส่ในค่ายผูล้ ภ้ี ยั เป็นการตอกยํา้ ให้บุคคลภายนอ ก
ทราบว่าเราคือหน่วยงานทีใ่ ห้ความช่วยเหลือทางด้านผูล้ ภ้ี ยั
การติ ดต่อสื่อสารภายในองค์กร
นอกเหนือ ไปจากอีเมล์ SMS และอื่นๆ องค์กรเน้น การรวบรวมข่าวสาร ให้อยูใ่ นรูปแบบ
ของ Hand Out ซึง้ เป็นข่าวสารภายในองค์กรทีก่ ระชับ และมีสสี นั ในทุกๆ เดือน
การติ ดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรเน้ นผูล้ ี้ภยั เป็ นหลัก
โดยจะอยูใ่ นรูปแบบ โปสเตอร์ 3 ภาษา ในเรื่องขัน้ ตอน และกระบวนการสัมภาษณ์ โดยมี
เนื้อหาเกีย่ วกับการทีผ่ ลู้ ภ้ี ยั ไม่เข้ามาร่วมชัน้ ตอนในการสัมภาษณ์ 3 ขัน้ ตอนจะหมดสิทธิ ใ์ นการ
ร่วมโครงการโยกย้ายถิน่ ฐาน หรือ การเน้นยํา้ ในเรือ่ งของก ารสมัครว่าไม่มคี ่าใช้จา่ ยใด โดย
สกรีนลงบนรูปพัด นอกเหนือจากนี้ปญั หาด้านการทุจริต ทางองค์กร สร้างความเข้าใจแก่ผลู้ ภ้ี ยั
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ทีเ่ ป็นล่าม ด้วยการใช้ภาพกราฟิคทีเ่ ป็น การ์ตูน 3 ภาษา ว่า ควรมีการตรวจสอบอย่างไร และ
สื่อให้เห็นว่าผูท้ ท่ี ุจริต จะไม่มสี ทิ ธิ ์ เข้าร่วมโครงการ
การติ ดต่อสื่อสาร กับลูกค้าหรือผูใ้ ห้บริ จาค
เป็นหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ กี ารติดต่อสื่อสารทีเ่ ป็นทางการในรูปแบบรายงานผล
การปฏิบตั งิ าน เพื่อให้ทราบถึงการดําเนินงานขององค์กร ผ่าน Wraps ทีส่ ามารถแชร์ไฟล์กนั ได้
ทัวโลก
่
5.บุคคล (People)
พนักงาน (Employees) เกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงาน เน้นความสาม ารถ ทางด้าน
ภาษาเป็นหลัก ทัศนคติทม่ี ตี ่อผูล้ ภ้ี ยั และศักยภาพในการพัฒนาตัวเองระหว่างการทํางาน ใน
ส่วนของล่ามจะต้องคัดเลือกล่ามทีม่ คี วามสามารถในหลายภาษา
รวมทั ้ งมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตีขน้ึ ไป เน้นนักศึกษา ทีม่ สี ญ
ั ชาติพม่า ทีก่ ําลังศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย นานาชาติ หรือ
การจ้างล่ามทีม่ าจากหน่วยงาน DHS ซึง่ เป็นล่ามทีม่ คี ุณภาพอยูแ่ ล้ว
การฝึ กอบรม (Training) ทางองค์กรให้ความสําคัญในเรือ่ งของ การอบ รม ในเรือ่ งของ
การสังเกตุรปู พรรณสันฐาน ของผูล้ ภ้ี ยั เทียบกับเอกสาร ทีไ่ ด้ รับจาก UNHCR เน้นการอบรม
การสัมภาษณ์ ผูล้ ภ้ี ยั ให้แก่ล่าม มีการวัดคุณภาพของล่าม โดยการทดสอบทักษะทางด้านการ
เขียน และการพูด โดยเจ้าหน้าที่ Culture Orientation อบรมวิธกี ารประเมินพนักงานแก่ระดับ
ผูจ้ ดั การ วิธกี ารในการวางวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย เพื่อให้การประเมินผลงานของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นไปตามเป้าหมาย และประเมินผลงานอย่างเป็ นธรรม นอกเหนือจากนี้ ทาง
องค์กร ยังวางแผนทีจ่ ะจัดการอบรม (Cross Functional Training) เพื่อเพิม่ การสื่อ ภายในให้ม ี
ความสมํ่าเสมอมากขึน้ ระหว่างพนักงานระดับหัวหน้าและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
และการเข้าใจ
กระบวนการทํางานของแต่ละแผนก
6.การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
(Physical evidence and
presentation)พื่นทีใ่ นการดําเนินการสัมภาษณ์ผลู้ ภ้ี ยั ทาง OPE ได้ มีการจัดสร้างให้เหมาะสม
บางพืน้ ทีใ่ ช้วสั ดุจากธรรมชาติ และการ Build In และห้อง ทํางานสําหรับรับรองเจ้าหน้าที่ DHS
มีลกั ษณะเป็นตูค้ อนเทนเนอร์ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ใน พืน้ ทีแ่ คมป์ผอู้ พยพบาง
พืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งเข้าไปในปา่ ลึก ทางองค์กรให้ความสะดวกแก่พนักงาน ด้วยการสร้างทีพ่ กั และมี
ระบบความปลอดภัย การจ้างแม่บา้ นมาทําความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอในทีพ่ กั และทําอาหารให้
พนักงานตลอ ดระยะเวลาการทํางาน และในส่วนของสํานักงานทีก่ รุงเทพ ถูกออกแบบให้มสี ี
เหลือง สลับดํา ซึง่ เป็นโลโก้ของ OPE รวมถึงภาพการใช้ชวี ติ ของผูล้ ภ้ี ยั ทีอ่ ยูบ่ นผนังพืน้ ทีข่ อง
องค์กร เป้าหมายและพันธกิจ รวมถึงคําพูดของผูล้ ภ้ี ยั ทีถ่ ่ายทอดออกมา ทําให้ผพู้ บเห็น
ภายนอกทรายถึงการทําง านของ OPE ในเรือ่ งการแต่งตัวของพนักงานภาคสนาม ทางองค์กร
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ได้จดั เตรียมเสือ้ ยืด เจ็คเก็ตทีม่ โี ลโก้ OPE ให้พนักงานสวมใส่
ในระหว่างกาปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม เพื่อให้ผลู้ ภ้ี ยั ทราบได้ว่าเป็นเจ้าหน้าทีข่ อง
7.กระบวนการ (Process) กระบวนการเป็นไปตามขึน้ ตอนและพันธกิจของ ผูใ้ ห้บริจาค
ทีเ่ ริม่ ตัง้ แต่การจัดทํางบประมาณให้สอดคลองกับเป้าหมายผูอ้ พยพเกณฑ์ในการคัดเลือก
วิธกี ารฝึกอบรม และการใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าได้
รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า (Customer satisfaction)
และมีการนากลยท ธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) มาใช้รว่ มกับการ
ส่งเสริ มการขายของบริ ษทั ดังนี้
เนื่องจากองค์กร IRC – OPE ยังค่อนข้างทีจ่ ะมีจดุ อ่อนในเรือ่ งของการประชาสัมพันธ์
ภายนอกอันเนื่องมาจากเป็นองค์กรทางด้านผูอ้ พยพ และทางผูใ้ ห้บริจาคค่อนข้างเคร่งครัดใน
การเก็บรักษาข้อมูล แต่ผศู้ กึ ษา มีขอ้ เสนอแนะในการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การมาวิเคราะห์ โดยเริม่ จาก
1.กลุ่มผูร้ บั ข่าวสารเป้ าหมาย
อันได้แก่ หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน และบุคคลทัวไปที
่ ม่ คี วามสนใจช่วยเหลือและให้
การสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผูล้ ภ้ี ยั
2.วัตถุประสงค์ในการติ ดต่อสื่อสาร
- เพิม่ การรูจ้ กั ในบริการทางด้านการโยกย้ายถิน่ ฐานให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั
- สร้างแรงดึงดูดใจให้ลกู ค้าทีเ่ ป็นกลุ่มผูบ้ ริจาคกลุ่มใหม่
3.การออกแบบข่าวสาร
- ใจความของข่าวสารเน้นไปทางด้านศีลธรรมในเรือ่ งของการปกป้องสิทธิมนุ ษยชน .ให้แก่
ผูล้ ภ้ี ยั
- โครงสร้างของข่าวสาร เน้นข่าวสารเกีย่ วกับผูล้ ภั ้ ยั ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดอยูต่ อนต้น และนําเสนอ
ข่าวสารเพียงด้านเดียว
- รูปแบบของข่าวสาร ใช้ส่อื โทรทัศน์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ โดยเน้น
ทางด้านคุณภาพของเสียง และการออกเสียง
- แหล่งข่าวสารเน้นการใช้บุคคลทีก่ ําลังเป็นทีช่ ่นื ชม ดาราทีอ่ งค์กรควรนํามาใช้ในการให้
ข่าวสารเพื่ อดึงดูดความ สนใจคือ ญาญ่า อุรสั ยา เสปอร์บนั ด์ เป็นผูน้ ําเสนอข่าวสารขององค์กร
ทัง้ ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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4. การเลือกช่องทางในการติ ดต่อสื่อสาร
ช่องทางที่ไม่ใช่บคุ คล
สื่อมวลชน (Mass Media) ได้แก่นิตยสาร เช่น นิตยสารอิรวดี ทีน่ ําเสนอ เกีย่ วกับสถาณ
การณ์การเมืองในประเทศพม่าและผูล้ ภ้ี ยั ป้ายโฆษณา ในพืน้ ทีท่ ผ่ี ผู้ ลู้ ภ้ี ยั อาศัยอยู่ เพื่อเรียกร้อง
ให้หน่ วยงานติดต่อช่วยเหลือตามทีอ่ ยูใ่ นป้าย การโฆษณาทางโทรทัศน์ ช่อง 3 หรือ CNN ถึงส
ถาณการณ์ของผูล้ ภ้ี ยั เพื่อการรับรูท้ งั ้ ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เหตุการณ์ (Event) ใช้การจัดนิทรรศการในห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะวันที่ 20
มิถุนายนของทุกปีคอื วันผูล้ ภ้ี ยั โลก ภายในงานมีการขายของทีร่ ะลึกเพื่อเป็นเงินสมทบทุน แก่
โครงการ รวมถึงผูต้ อ้ งการเป็นสมาชิครายเดือนด้วยการหักบัตรเครดิต
5.กาหนดงบประมาณ
ตามวัตถุประสงค์และงาน กําหนดตามเหตุและผล โดย
งบประมาณส่วนนี้จะนํามาจากส่วนทางด้าน Administration จากส่วนกลางเพื่อใช้ในการ โดย
จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเมือ่ สิน้ ปีบญ
ั ชี และขึน้ ปีงบประมาณใหม่ ฝา่ ยการเงินต้องแสดงให้
เห็นถึงความจําเป็นในการใช้เงินทางด้านนี้แก่ผบู้ ริจาค
6. การตัดสิ นใจในส่วนประสมการส่งเสริ มการตลาด ใช้การโฆษณา โดยการใช้ส่อื
ภาพยนต์ และสื่อทางด้านนิตยสารเพื่อเป็นเพิม่ ความรูจ้ กั การจัดกิจกรรมเชิงการตลาด (Event
Marketing) เพื่อเพิม่ ช่องทางในการหาผูบ้ ริจาคเพิม่ เติม และรายได้จากกา รขายของทีร่ ะลึก การ
จัดกิจกรรม Road Show
7.การวัดผลการส่งเสริ มตลาดทาได้โดย การวัดผลเชิงคุณภาพ โดยตรวจสอบทัศนคติ
และความพึงพอใจของผูใ้ ห้การสนับสนุน จากการทําแบบสอบถามหรือ Focus Group
ในส่วนของการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management
(CRM) จะมีการทํากิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ รักษาความสัมพันธ์ ยกระดับความสัมพันธ์
ซึง่ ลูกค้าทีด่ ที ส่ี ุดขององค์กรมีอยูเ่ พียงรายเดียวเท่านัน้ คือ PRM
1. การดําเนินงานทําตามกฏระเบียบ และพันธกิจของผูใ้ ห้บริจาค
2. หากมีเหตุฉุกเฉิน ต้องรีบรายงานต่อผูใ้ ห้การสนับสนุน อย่ างเช่นในกรณีทพ่ี นักงาน
ขับรชนบุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่พนักงาน แผนก โลจิสติกส์จะต้องเขียน Accident Report รายงานต่อผู้
บริจาคตามความเป็นจริง หรือเหตุการณ์รา้ ยแรง เพื่อให้ผบู้ ริจาคแนะนําแนวทางในการ
แก้ปญั หา
3. การให้ขอ้ มูลความเคลื่อนไหว ของผูล้ ภ้ี ยั ทีผ่ ่านการคัดเลือก ผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้อง
ส่งข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ผบู้ ริจาคอย่างสมํ่าเสมอ
4. จัด evening party ให้แก่เจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานทีใ่ ห้บริจาค หลังจากทีเ่ ข้ามาร่วม
ประชุม กับพนักงานทัง้ องค์กร
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5. พาเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานทีใ่ ห้บริจาค ไปเยีย่ มชมการดําเนินงานในพืน้ ทีภ่ าคสนาม
การจัดการตลาดบูรณาการ Holistic Marketing
การตลาดภายใน Internal Marketing
การสื่อสารภายในองค์กร (Communications) หมายถึงทัง้ สื่อสารทัวไป
่ การติดต่อ
ปฏิสมั พันธ์ในทุกๆ ระดับภายในองค์กร สร้างบรรยากาศการทํางานทีม่ กี ารเปิดเผยข้อมูล การ
สื่อสารภายใ นองค์กรเป็น การติดต่อสื่อสารในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น อีเมลล์ การติดประกาศ
การพูดคุยโดยตรง สไกด์ วีดโี อคอนเฟอเรนท์ในกรณีทม่ี กี ารประชุมหรือคัดเลือกพนักงานทีอ่ ยู่
ห่างไกล การประชุมประจําสัปดาห์ของแต่ละแผนก และท้ายสุดในยามทีม่ ภี าวะฉุกเฉิน เหตุด่วน
เหตุรา้ ยเครือ่ ง มือทีส่ าํ คัญอีกอย่างหนึ่งคือ การส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มอื ถือของ
พนักงานทุกคนเพื่อให้พนักงานมีกาปฏิบตั ติ นให้เหมาะสมกับแต่ละสถาณะการณ์ หลีกเลีย่ งเขต
พืน้ ทีอ่ นั ตรายนอกเหนือจากนี้จากการทีอ่ งค์กรมีการปรับเปลีย่ นโครงสร้าง โดยให้มพี นักงาน
ประจําพืน้ ทีภ่ าคสน ามเครือ่ งมือหลักทีท่ างองค์กรจะนําเข้ามาใช้ คือ การประชุมของระดับ
ผูจ้ ดั การในแต่ละพืน้ ทีใ่ นทุกๆ เดือน และการประชุมข้ามแผนก (Cross Functional Training)
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดําเนินงานของแต่ ละแผนก และเกิดการทํางานในลักษณะ Cross
Functional Team
ประโยชน์ของการบริ หารงาน แบบ Cross Functional Team นี้ มี 5 ประการได้แก่
1.ลดข้ออ้างในการทางาน
เมือ่ ทีมได้ทาํ การตัดสินใจทีจ่ ะกําหนดทิศทางร่วมกันแล้ว เป้าหมายของทีมจะถูกผลักดัน
ให้เป็ นเป้าหมายของฝา่ ย หรือเป็ นเป้าหมายของกลยุทธ์ของหน่ วยธุรกิจในทีส่ ุด (Strategic
Business Unit – SBU)
2. สร้างการมีส่วนร่วมในทางาน
การบริหารโดยทีมนัน้ จําเป็นต้องใช้ขอ้ มูลอย่างกว้างขวางเพื่อนํามาซึง่ การตัดสินใจ ทีมแต่
ละทีมต้องการข้อมูล (Information) จากทุกแผนกในองค์ก ร ระบบทีเ่ ชื่อมโยงข้อมูลกลายเป็น
สิง่ จําเป็นเพราะมันช่วยให้ขอ้ มูลเหล่านี้อยูบ่ นฐานข้อมูลทีเ่ ข้าถึงได้บนฐานข้อมูลเดียวกัน ให้ขาด
ซึง่ การมีส่วนร่วมในการทํางานแล้วการทํางานเป็นทีมก็จะล้มเหลวในทีส่ ุด
3. ก่อให้เกิ ดการได้มาซึ่งข้อมูลเชิ งลึกร่วมกัน
การบริหารงานเป็นทีมนัน้ ต้องการข้อมูลจากผูเ้ กีย่ วข้องทุกระดับ ทุกทีมอาจเข้าใจดีว่าทีม
ต้องการข้อมู ลใด เพื่อนํามาใช้ในการตัดสินใจในการวางยุทธศาสตร์ , กําหนดกลยุทธของทีม
หรือนํามาใช้ประกอบการทํางาน
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4. สร้างความร่วมมือที่เป็ นเอกภาพ
การบริหารงานโดยทีประกอบบุคลากรจากหลายส่วนในองค์กร ข้อมูล
(Information)
จะต้องได้รบั ความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับทีม่ คี วามเข้าใจ
ในการทํางานเป็นทีม
5. ลดกระบวนการทางาน
องค์กร สามารถ เลือกทีจ่ ะลดขัน้ ตอน ลดกระบวนการทีซ่ บั ซ้อน โดยใช้ระบบ
Cross
Functional Team มาใช้เพื่อบริหารจัดการ การทํางานเป็นทีมจะช่วยในการสร้างกลยุทธใหม่
เกิดการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ และสร้างคุณค่าให้แก่กนั
การฝึ กอบรม (Training Program)
ในทุกๆแผนกไม่ว่าจะเป็ นพนักงานระดับผูจ้ ดั การ ฝา่ ยบุคคล การเงิน โลจิสติกส์ และ ฝา่ ย
ภาคสนาม ทางองค์กร และผูบ้ ริหารระดับสูงมีนโยบายให้แต่ละแผนกมีการอบรมเฉพาะของ
แผนกตัวเอง เพื่อสร้างทักษะและความเชีย่ วชาญ เข้าใจกฏระเบียบ เพื่อการปฏิบติงานทีถ่ ูกต้อง
และมีคุณภาพและสามารถ ถ่ายทอดให้แก่พนักงานแผนกอื่นๆได้
และอีกหนึ่งโครงการที่
น่าสนใจคือ การอบรมแลกเปลีย่ นพนักงานในต่างประเทศในสหรัฐอเมริกา เสริมสร้างทักษะ
ทางด้านการอบรม แลกเปลีย่ นปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละประเทศ รวมถึงมีโอกาสเยีย่ มชมองค์ก ร
ทีด่ าํ เนินงานด้านการโยกย้ายถิน่ ฐานของแต่ละประเทศการฝึกอบรมจากองค์กรภายนอกเช่น
การอบรมการขับรถ ของ โตโยต้า เป็นการฝึกอบรมขัน้ พืน้ ฐานให้แก่ พนักงานขับรถของบริษทั
ในการขับรถในพืน้ ที่ ขรุขระ โดยวิทยากร อาจารย์ผฝู้ ึกสอน
จากโตโยต้า ให้การอบรม
ภาคทฤษฎีเกีย่ วกับระบบขับเคื่อนสีล่ อ้ เบือ้ งต้น การแก้ไขปญั หาเฉพาะหน้าในเส้นทางออฟโรด
การใช้อุปกรณ์ออฟโรดอื่นๆ เช่นวินซ์ สแน็ชบล๊อก ไฮ ลิฟท์ แจ็ค
ทักษะเหล่านี้จะช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพของพนักงานขับรถในบริษทั ให้ดาํ เนินงานอย่างระมัดระวังและสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่พนักงานผูโ้ ดยสาร
ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ มในการฝึ กอบรมพนักงานให้เรียนรู้เร็วของแต่ละแผนก
การเพิม่ ขีดความสามารถในการทํางานให้แก่พนักงาน วิธหี นึ่งที่ นิยมก็คอื การสอนงาน
(Coaching) วิธนี ้จี ะช่วยให้พนักงานเรียนรูง้ าน เรียนรูว้ ธิ กี ารทํางานทีถ่ ูกต้องได้รวดเร็วขึน้ ลด
เวลา และลดความผิ ดพลาดเสียหายจากการลองผิดลองถูกด้วยตนเอง นอกจากนี้ผสู้ อนงานยัง
เป็นเสมือนพีเ่ ลีย้ งทีค่ อยให้คาํ แนะนําให้ความช่วยเหลือ ให้กําลังใจ แก่พนักงานอย่างใกล้ชดิ
การสอนงานทีเ่ รียกว่า 4D ได้แก่
1. Diagnose คือ การวิเคราะห์ วินิจฉัย ประเมินความจําเป็นและความต้องการในการ
เรียนรูข้ องพนักงาน ผูส้ อนต้องทราบให้ได้ว่า พนักงานคนนี้ขาดในเรือ่ งใด จําเป็นเรือ่ งใด ก็ตอ้ ง
สอนเรือ่ งนัน้ และพนักงานแต่ละคนก็ตอ้ งสอนด้วยสไตล์ทแ่ี ตกต่างกันไป ตามแต่ลกั ษณะของ
พนักงานแต่ละคนด้วย
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2. Design คือ การออบแบบการสอนงาน ว่าจะต้องสอนอย่างไร ใช้ระยะเวลานานเท่าไร
ในการสอนพนักงานคนนี้ และจะจัดสรรเวลาในการสอนอย่างไร บ่อยเพียงใด แต่ละครัง้ ต้องใช้
เวลาเท่าไร และจะวัดผลการสอนงานได้อย่างไร
3. Discuss คือ การพูดคุยแลกเปลีย่ นกัน ในการสอนงาน ไม่ใช่เพียงสอนเนื้อหา วิธกี าร
ทํางาน และให้นําแนะนําติชมเท่านัน้ แต่ในขณะทีส่ อน ผูส้ อนและพนักงานจะต้องพูดคุยกันถึง
เรือ่ งอื่น ๆ ในทีท่ าํ งานด้วย เพื่อแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร สไตล์
การทํางาน การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร เป็นต้น
4. Destiny คือ เป้าหมายทีค่ าดหวังไว้ กําหนดจุดมุง่ หมายของการสอนงาน และ
ดําเนินการ ตามขัน้ ตอนทีไ่ ด้ออกแบบไว้
หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนงานก็ควรบรรลุ
วัตถุประสงค์
การบริ หารบุคคล (Personnel Administration)
ด้านการบริหารบุคคลต่างๆ การคัดเลือกและรับบุคลากร IRC เน้นทางการคัดเลือกโดย
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นห ลักทัศนคติทม่ี ตี ่อผูล้ ภ้ี ยั ความสามาร ถทีจ่ ะพัฒนาตนเองตามงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย และประสบการณ์ในการทํางาน
ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม กลยุทธ์พฒ
ั นาการตลาดภายในองค์กรสาหรับฝ่ ายบุคคล
ฝา่ ยบุคคลมีหน้าที่ ทีต่ อ้ งพัฒนาการตลาดภายในให้แข็งแกร่ง และผลักดันให้การตลาด
ภายนอกก้าวไปถึงเป้าหมาย ทําให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าไ ปในทิศทางทีด่ ี ดังนัน้ กลยุทธ์ทน่ี ํามาใช้
คือ
การพัฒนาจิ ตสานึ กของพนักงานให้เห็นความสาคัญของคุณภาพและการบริ การ
แม้ว่าองค์กรจะมีนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพทีย่ อดเยีย่ มอยูแ่ ล้ว
แต่การพัฒนา
คุณภาพก็ยงั คงต้องดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพราะคุณภาพทีด่ กี ว่าคือก ารตอบโจทย์ว่าเหตุใด ผู้
บริจาคจึงให้การสนับสนุนโครงการของเราต่อไป ด้วยการประชุมรายงานผลการดําเนินงานของ
องค์กร ชวิตความเป็นอยูข่ องผูล้ ภ้ี ยั หลังจากได้ยา้ ยถิน่ ฐานไปแล้ว
การดูแลและรักษาบุคลากรให้มีขวัญและกาลังใจในการทางาน
มีกจิ กรรมเพื่อสร้างขวัญและกํา ลังใจให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่อง การเอาใจใส่และให้
ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ก็จะทําให้พนักงานรักและทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อองค์กรมากขึน้
รวมทัง้ ให้ความสําคัญในเรือ่ งของสวัสดิการ การขึน้ เงินเดือน การให้โบนัส การจัดกิจกรรมรีทรีท
เพื่อให้พนักงานได้พกั ผ่อน.ในสถานทีส่ วยงาม โดยไม่มเี รือ่ งงานเข้ามาเกีย่ วข้อง การมอบรางวัล
ให้แก้พนักงานดีเด่น และเพจเกจท่องเทีย่ ว และของรางวัลอื่นๆ ในกิจกรรมรีทรีท และการ
ประกวดการแต่งกายในรูปแบบแฟนซี หรือชุดประจําชาติ เพื่อสร้างสีสนั และความบันเทิงแก่
พนักงาน
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การเพิ่ มเติ มความรู้ให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่ อง
ควรให้พนักงานมีโอกาสได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีก่ ารทํางาน โดย
อาจจะเชิญผูเ้ ชื่ยวชาญมาฝึกอบรมภายในองค์กร หรืออาจจะส่งตัวแทนบุคลากรออกไปอบรม
หลักสูตรต่างๆ ภายนอกองค์กร
เพื่อนําความรูก้ ลับมาพัฒนางานให้การตลาดภายในมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
การเพิ่ มศักยภาพในการทางาน
ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการ ทีท่ าํ ให้องค์กรนัน้ มีภาพลักษณ์ดา้ นบริการทีด่ ี ต้องสร้างระบบให้ ผู้
บริจาคเกิดความประทับใ จ ตลอดไปถึงเพิม่ บุคลาการเพื่อรองรับการให้บริการแก่ผลู้ ภ้ี ยั อย่าง
ทัวถึ
่ ง
กิ จกรรมการตลาดภายใน (Marketing Activities)
IRC สํานักงานใหญ่จดั ทําหนังสือ Welcome to IRC ให้แก่พนักงานใหม่ , การทํา
Newsletter, Staff Retreat มีการเล่นเกมส์ โดยนําเรือ่ งราวและกระ บวนการคัดเลือกผูอ้ พยพ
เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการทํางานทีซ่ บั ซ้อน และความเกีย่ วข้องกับหน่วยงานอื่นๆ , กิจกรรม
บริจาคสิง่ ของ โดยจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างความสามัคคีภายในองค์กร
การตลาดแบบบูรณาการ Integrated Marketing
ช่องทางใ การติดต่อสื่อสารและช่องทาง นําส่ งคุณค่าของบริการไปยัง ผูใ้ ห้บริจาคนัน้
ผูบ้ ริหารระดับสูงเป็นคนติดต่อ กับหน่วยงานของรัฐ และผูใ้ ห้บริจาค ผ่านทางสถานฑูต มี
เจ้าหน้าทีใ่ ห้การบริการกลุ่มเป้าหมายในการแก้ปญั หาเฉพาะหน้า ในเรือ่ งงานและการ
เปลีย่ นแปลง
การตลาดเชิ งสัมพันธภาพ Relationship Marketing
มีการสร้างสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั กลุ่มเป้าหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจทีป่ ระกอบด้วย ผูใ้ ห้
บริจาค ผูล้ ภ้ี ยั และพันธมิตรอย่างสมํ่าเสมอ ด้วยวิธกี ารให้พนักงานผลัดเปลีย่ นกันเข้าไปติดตาม
ผลงานพูดคุยกับผูล้ ภ้ี ยั จัดตารางการทํางานตามการทํางานของสถานฑูต จํานวนผูส้ มั ภาษณ์
ให้ตรงตามเป้าหมายของ DHS
การตลาดที่ม่งุ ความรับผิดชอบต่อสังคม Socially Responsible Marketing
OPE มีการร่วมกันบริจาคสิง่ ของ ทีจ่ ดั ขึน้ อย่างไม่เป็นทางการ ตามโอกาส ใช้เงินทุนของ
พนักงานเอง นอกเหนือจากนี้จะเน้นหนักไปในเรือ่ งการสร้างถนนในบริเวณพืน้ ที่ ดําเนินการ ใน
บริเวณแคมป์ ผูอ้ พยพ บริจาคเงินให้แก่ทมี ฟุตบอลโรงเรียนทางภาคเหนือ ในเขตพืน้ ทีแ่ คมป์ผู้
อพยพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์แก่คนในชุมชน และการดําเนินงานทีร่ าบรืน่ โดยใช้เงินสนับสนุน
จากองค์กร
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การวิ เคราะห์ STP ขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
1. การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)
Geographic Segmentation (แบ่งตาม ลักษณะทางภูมิศาตร์)
1.1 กลุ่มผูอ้ พยพทีอ่ ยูใ่ นแคมป์ผอู้ พยพ ชายแดนภา คตะวันตก (ราชบุร ี ) ภาคกลาง
(กาญจนบุร)ี และภาคเหนือ (จังหวัดตาก, จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ของประเทศไทย
1.2 กลุ่มผูอ้ พยพทีอ่ ยูใ่ นประเทศมาเลเซีย
1.3 กลุ่มผูอ้ พยพทีอ่ ยูใ่ นประเทศบังคลาเทศ
1.4 กลุ่มผูอ้ พยพทีอ่ ยูใ่ นประเทศสิงคโปร์
1.5 อินโดนีเซียและประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Demographic Segmentation (แบ่งตาม ลักษณะประชากรศาตร์)
1.6 ผูอ้ พยพชาวพม่า
1.7 ผูอ้ พยพชาวบังคลาเทศ
1.8 ผูอ้ พยพชาวอิรกั
1.9 ผูอ้ พยพชาวจีน
1.10 ผูอ้ พยพโซมาเลีย
1.11 ผูอ้ พยพอาฟกานิสถาน
Targeting กลุ่มผูอ้ พยพทีอาศัยอยู่ในแคมป์ ผูล้ ภ้ี ยั ทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบ ถ้วนลงทะเบียน
รับรองเป็นผูล้ ภ้ี ยั ในปี 2005 และมีความสมัครใจทีต่ งั ้ ถิน่ ฐานใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
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 Positioning
องค์กรระหว่างประเทศ

UNHCR
IOM
IRC-OPE

คุณภาพ

ตา่

สูง

กลุ่ม
เพื่อน
พม่า

องค์กร
ส่วน
ท้องถิ่ น

แกนตัง้ ลักษณะองค์กรโดยแบ่งออกเป็นองค์กรส่วนท้องถิน่ และ องค์กรระหว่างประเทศ
แกนนอน คุณภาพจากตํ่าไปสูง
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UNHCR เป็นองค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลกําไรทีม่ ลี ั กษะ การดําเนินงานทีเป็นองค์กรระหว่าง
ประเทศ มากทีส่ ุด และการดําเนินงานทีม่ คี ุณภาพสูงสุดเช่นกันเป็นองค์ ทีไ่ ด้รบั รางวัลโนเบลใน
สาขาสันติภาพสําหรับการริเริม่ การให้ความช่วยเหลือแก่ผลู้ ภ้ี ยั ในยุโรป IOM องค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิน่ ฐาน ทีเ่ ป็น UN Agency และมีรปู แบบการบริหารงานแบบเดียวกัน
กับ UN เป็นองค์กรระหว่างประเทศและมีคุณภาพรองลงมาจาก UNHCR
IRC-OPE อยูใ่ นอันดับที่ 3 ทัง้ ในเรือ่ งของการเป็นองค์กรระหว่างประเทศ และคุณภาพ
IRC ได้รบั รางวัลจากองค์กรระดับนานาชาติ 3 รางวัล
กลุ่มเพื่อนพม่า (Friends of Burma) เป็นองค์กรส่วนท้องถิน่ ไทย ซึง่ เป็นกลุ่มอาสาสมัคร
ทํางานรณรงค์ประเด็นพม่าในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ร่วมกับองค์กรพันธมิตรเป็นองค์กรอาสาสมัครที่
เกิดขึน้ จากความร่วมมือของนักศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม นักพัฒนาเอกชน กลุ่มประชา
สังคม นักวิชาการ ศิลปินนักเขียน เพื่อทํากิจกรรมระดมทุนดังนัน้ ลักษณะดําเนินงานจึงเป็นแบบ
องค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลกําไรเป็นองค์กรไทย ซึง่ อยูใ่ นอันดับทีส่ เ่ี มือ่ เปรียบเทียบกับ UNHCR,
IOM และ IRC- OPE
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Action Plan
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ม.ค

ปรับโครงสร้างองค์กรให้มกี ารดําเนิการแบบ
กระจายอํานาจ
การดําเนินการ การมีสถานะภาพทาง กฏหมายใน
ประเทศมาเลเซีย
การอบรมข้ามแผนก(Cross Functional Training)
การฝึกอบรมพนักงานภาคสนามในการสังเกตุ
รูปพรรณสันฐานผูล้ ภ้ี ยั
รวมตัวกับ IRC สาขาพระรามสี่ เพือ่ เพิม่
ศักยภาพในการให้บริการ
โฆษณา โครงการผ่านสือ่ โทรทัศน์ และบนนิต
สารอิรวดี
จัดกิจกรรมทางการตลาดในวันผูล้ ภ้ี ยั โลก
จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์แก่ผใู้ ห้บริจาค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ต.ค

พ.ย

ธ.ค
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บทที่ 4
สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากปญั หาของ องค์กร อินเตอร์เนชันเนล
่
เรสคิว คอมมิตตี โอเวอร์ซสี ์ โปรเซสซีง่ อินทิ
ที่ ในเรือ่ งของความไม่สม่าเสมอของการสื่อสารภายในองค์กร ปญั หาคุณภาพของล่ามการ
ปฏิบตั งิ านของล่ามการ นอกเหนือจากนี้ยงั มีปญั หาทางด้านการทุจริตในกระบวนการอพยพ
และไม่สามารถมีสถานภาพตามกฎหมายในปร ะเทศมาเลเซียทาให้บริษทั ต้องมองหา แนว
ทางแก้ไขปญั หาเหล่านี้ เพื่อหากลยุทธ์ใหม่ๆ ในการเพิม่ ศักยภาพในการให้ บริการแก่ผลู้ ภ้ี ยั
หากกระบวนการคัดเลือกไม่มคี ุณภาพย่อมส่งผลให้ องค์กรมีภาพลักษณ์ไม่ดตี ่อผูใ้ ห้บริจาค และ
อาจทาให้ไม่ได้รบั พิจารณา ในการดาเนิน โครงการในปี ต่อไป ดังนัน้ จึงมีการศึกษาเรือ่ ง “การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และรักษาความ
โดดเด่นของโครงการ โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ แบบปฐมภูมโิ ดยวิธกี ารสัมภาษณ์จาก
ผูบ้ ริหารฝา่ ยบุคคลผูบ้ ริหารฝา่ ยการเงิน และเจ้าหน้าทีแ่ ผน กการสื่อสาร เพื่อรวบรวมข้อมูล
เกีย่ วกับองค์กร นอกจากนี้ยงั ได้ทาการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารจาก
รายงาน
ประจาปีของบริษทั เว็ปไซต์บริษทั เว็บไซด์ของคู่คา้ อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นต้น โดยใช้
ทฤษฎีต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องมาร่วมวิเคราะห์ ซึง่ สามารถนามาสรุปผลก ารศึกษา และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาได้ดงั ต่อไปนี้
จากการศึกษาสรุปได้ว่ากลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมควรนามาใช้แบ่งเป็นกลยุทธ์ระดับบริษทั
(Corporate Strategies) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategies) และกลยุทธ์การตลาด คือ
4.1 สรุปอภิ ปรายผล
กลยุทธ์ระดับบริ ษทั (Corporate Strategies)
กลยุทธ์ที่ 1:กลยุทธ์การเติ บโต Growth Strategy
จากนโยบายของผูส้ นับสนุนโครงการในปี 2011 มีแผนประกาศขยายโครงการในประเทศ
มาเลเซีย นอกเหนือจากนี้ยงั มีผลู้ ภ้ี ยั เข้าสู่กระบวนการอพยพย้ายถิน่ ฐานออกจากประเทศบัง
คลาเทศ IRC จึงได้มกี ารดาเนิ นการเพื่อรองรับการขยายตัวด้วยการใช้กลยุทธ์รวมตัวในระดับ
เดียวกัน (Horizontal integration strategy)เพื่อขยายการดาเนินงานขององค์กรในหลายพืน้ ที่
เพื่อสร้างเครือข่ายและคุณค่าของอุตสาหกรรม ด้วยการขยายพืน้ ทีก่ ารทางานในรูปแบบของ
Sub Office ในพืน้ ทีแ่ คมป์ผอู้ พยพ ไ ม่ว่าจะเป็นในประเทศมาเลเซีย หรือบังคลาเทศสารวจ
พืน้ ที่ ประเทศทีต่ อ้ งการย้ายถิน่ ฐานผูล้ ภ้ี ยั โดยเฉพาะประเทศบังคลาเทศ ประสานงานกับ
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หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศนี้ ว่ามีขอ้ จากัดทางกฏหมายอย่างไร สารวจทีพ่ กั การเดินทาง
เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานจ้างพนักงานเพิ่ มขึน้ เพื่อรองรับการดาเนินการแก่ผลู้ ภ้ี ยั
ปรับปรุงการสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อสร้างการรูจ้ กั องค์กร และหาลูกค้าเพิม่ มากขึน้
รวมตัวกับ IRC สาขาอื่นๆ เพื่อเพิม่ อานาจในการต่อรองแก่ผบู้ ริจาค
กลยุทธ์ระดับธุรกิ จ (Business Strategy)
เนื่องมาจากองค์ กรต้องการทีข่ ยายการดาเนินงานทีม่ คี วามโดดเด่นในรูปแบบการ
ให้บริการโยกย้ายถิน่ ฐานให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั ในหลายพืน้ ที่ กลยุทธ์ระดับธุรกิจทีส่ อดคล้องค์กรกลยุทธ์
มุง่ เฉพาะส่วน(Focus Strategy) เป็นกลยุทธ์ทม่ี งุ่ เน้นเฉพาะการให้บริการโยกย้ายถิน่ ฐานแก่ผลู้ ้ี
ภัยทีม่ คี วามประสงค์ทจ่ี ะโยกย้ายถิน่ ฐานไปยังประเทศสหรัฐ ทาให้องค์กรมีประสบการและความ
เชีย่ วชาญทางด้านนี้ และสร้างความได้เปรียบในคู่แข่งขันรายอื่น โดยดาเนินการคืออบรม
พนักงานให้มคี วามเชีย่ วชาญในการคัดเลือกผูอ้ พยพ ในการคัดเลือกพนักงานใหม่ ควรเน้น
คุณสมบัตพิ นักงานทีม่ คี วามเชียวชา ญและมีประสบการณ์เกีย่ วกับผูล้ ภ้ี ยั จากองค์กรทีม่ กี าร
ดาเนินงานใกล้เคียงกัน
กลยุทย์ระดับปฏิ บตั ิ การ Operational Strategy
เน้นการอบรมเพื่อเพิม่ ความเชีย่ วชาญในการทางานในทุกแผนกไม่ว่าจะเป็นแผนกบุคคล
แผนกการเงิน แผนกโลจิสติกส์ฝึกอบรมพนักงานใหม่ทางด้าน แผนก ไอที แผนก ภาคสนาม
กลยุทธ์ทางด้านการตลาด(Marketing Strategy)
ส่วนผสมธุรกิจทางการตลาดของบริการ 7Ps โดยให้ความสาคัญในเรือ่ งของการทา
Promotion รูปแบการสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ให้ความสาคัญทางด้าน People
ตัง้ แต่กระบวนการคัดเลือก และฝึกอบรมพนักงานให้มปี ระสิทธิภาพ และให้ความสาคัญทางด้าน
Process ทีต่ อ้ งเป็นไปตาม กฎระเบียบของผูท้ ใ่ี ห้การสนับสนุน การจัดการตลาดบูรณาการ
Holistic Marketingเน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรด้วยการทา (Cross
Functional Training)เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดาเนินงานของแต่ล ะแผนก และเกิดการ
ทางานในลักษณะ Cross Functional Team การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) เน้น
การใช้ส่อื ทีไ่ ม่ใช่บุคคล เป็นการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ นิตยสาร และการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาด เพื่อเน้นการรูจ้ กั และหาผูบ้ ริจาครายอื่นเพิม่ และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
Customer
Relationship Management (CRM) โดยเน้นการดาเนินงานตามพันธกิจและกฏข้อบังคับและมี
ความซื่อสัตย์ในการายงานตามความเป็นจริง มาใช้รว่ มกัน โดยมีวตั ุประสงค์หลักคือการสร้างกา
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รับรู้ ทิศทางขององค์กร และดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมาย ขยายศักยภาพในการบริการ หา
ผูส้ นับสนุนโครงการเพิม่ เติม และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ทีม่ ตี ่อผูล้ ภ้ี ยั และผูใ้ ห้บริจาค
4.2 ข้อจากัดของการศึกษา
1. ระยะเวลาในการศึกษา และการค้นคว้ามีจากัด
2. ไม่สามารถเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ผลู้ ภ้ี ยั ได้
3. ไม่สามารถเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ผใู้ ห้บริจาคได้
4. ไม่สามารถทาแบบสอบถามกับพนักงานภายในองค์กร
5. ข้อมูลบางอย่างของบริษทั ไม่สามารถนามาเปิดเผยได้เนื่องจากอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อบริษทั ได้
4.3 ข้อเสนอแนะ
4.3.1 ข้อเสนอแนะให้กบั องค์กร
4.3.1.1 องค์กรควรเพิม่ การประชาสัม พันธ์ภายนอกองค์กรโดยใช้ส่อื ต่างๆเพิม่ มากขึน้
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆทราบถึงการดาเนินงาน
4.3.1.2 องค์กรควรมีช่องทางในการหาผูบ้ ริจาครายใหม่ เพื่อความมันคงในการท
่
างาน
ของพนักงาน
4.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
4.3.2.1 ควรเก็บข้อมูลเพิม่ เติม เกีย่ วกับการประชาสัม พันธ์ ภายนอกองค์กรทีผ่ ่านสื่ อ
ต่างๆ
4.3.2.2 เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เพิม่ เติมจากผูจ้ ดั การภาคสนาม
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การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ = Customer relationship management: CRM / ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ .
กรุงเทพ: บริษทั ทิปปิ้ง พอยท์, 2544
การเปิดรับและความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์กร ของพนักงาน บริษทั โทเทิล่ แอ็คแซ็ส
คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) โดยอังศุมาลิน ภูทอง., มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด 2548
การวิเคราะห์ STP ขององค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลกําไร Bless Consultant & Communication
School of Non Profit http://www.blesscon.com/
การสื่อสารการตลาดเพื่อ สังคมของพระพะยอม กัลป์ยาโณ

=

Social

communication : a case study of Phra Payom Kalayano/ กิรณา ปิตศิ ศิกร.
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แผนปฏิบตั งิ านแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของผูห้ นีภยั การสูร้ บ ตามชายแดน
ประเทศไทย/พม่า สําหรับปี 2550/25
องค์การยูเอชซีอาร์ไอ ประจําประเทศไทย
http://learners.in.th/blog/nicenicee/367058?page=1 USCRI
องค์กรยูเอ็นเอชซีอาร์ ประเทศไทย http://www.unhcr.or.th/th/node/3
เอกชัย อภิศกั ดิ ์กุล และ ทรรศนะ บุญขวัญ(ผูแ้ ปล) “การจัดการเชิงกลยุทธ์”
กรุงเทพมหานคร: บริษทั เจเอสที พับลิชซิง่ จํากัด , 2551.
ภาษาต่างประเทศ
Cross Function Team : http://www.humtech.com/opm/grtl/ols/ols3.cfm
Internal marketing as an agent of change implementing a new human resource
information system for Malaysian Airlines (Demetris Vrontis, Alkis Thrassou,
Razali Mat Zin)
Internal Marketing, External Marketing, Organization Competencies, And Business
Performance (Nantana Ooncharoen, Mahasarakham University, Thailand
Phapruke Ussahawanitchakit, Mahasarakham University, Thailand )
Internal Marketing Communication (Chris Fill)
IMC Media Tools (Kenneth E. Clow Donald Baack )
IOM Thailand;http://www.iom.int/jahia/Jahia/activities/asia-and-oceania/east-and-southeast-asia/thailand/cache/offonce/

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ข้อมูลการสัมภาษณ์ผอู้ พยพ
ผูศ้ ึกษาได้ทาการสัมภาษณ์ ผบ้ ู ริ หารระดับสูงและเจ้าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้องดังนี้
Human Resource Supervisor , Finance Controller และ Communication Officer
คู่แข่งขันรายใหม่ที่ดาเนิ นงานในลักษณะเดียวกันเป็ นองค์กรใด
ในปี 2009-2010 ภัยคุกคามทางด้านคู่แข่งขันเรายใหม่ทด่ี าเนินการในลักษณะเดียวกันมี
ค่อนข้างน้อย ทีเ่ ป็นองค์กรเอกชนต่างประเทศ ยังไม่มอี งค์กรใดสามารถเจาะตลาด ในด้านการ
โยกย้ายถิน่ ฐานผูอ้ พยพ และมีผสู้ นับสนุนโครงการรายใหญ่ อย่าง IRC-OPEแนวโน้มทีอ่ งค์กรที่
เป็นคู่แข่งขันทางอ้ อมทีใ่ ห้ผบู้ ริการผูล้ ภ้ี ยั ในด้านอื่น จะพลิกผันตนเองมาดาเนินโครงการ
โยกย้ายถิน่ ฐาน ย่อมมีความเป็นไปได้ ถ้าองค์กรเหล่านัน้ เข้าร่วมประมูลโครงการ และได้รบั การ
สนับสนุนและการคัดเลือกจาก สานักประชากรผูล้ ภ้ี ยั และการโยกย้ายถิน่ ฐาน ภายใต้กระทรวง
การต่างประเทศ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่ ได้แก่
กรมการประสานงานช่วยเหลือผูล้ ภ้ี ยั ในประเทศไทย (CCSDPT)
สานักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติเพื่อผูล้ ภ้ี ยั (UNHCR)
องค์กรทีใ่ ห้บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขแก่ผลู้ ภ้ี ยั
AMI, ARC, COERR, HI,
IRC, MI, MSF-F, Ruammit, Solidarities
องค์กรทีใ่ ห้บริการทางการศึกษาแก่ผลู้ ภ้ี ยั ADRA, COERR, ICS,IRC,JRS, NCA,
RTP,SVA, TOPS, WEAVE,WE/C,ZOA
องค์กรทีใ่ ห้บริการ เครือ่ งอุปโภคบริโภค แก่ผลู้ ภ้ี ยั TBBC
อนุกรรมการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข , การศึกษา , สิง่ แวดล้อม , ด้านความ
คุม้ ครองผูล้ ภ้ี ยั CCSDPT
คณะกรรมการผูล้ ภ้ี ยั กระเหรีย่ ง (KRC), กะเรนนี (KnRc), มอญ (MR)

ภาคผนวก ข
ผูค้ ้าวัตถุดิบมีอานาจในการต่อรองมากน้ อยแค่ไหน
UNHCR สานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผูล้ ภ้ี ยั แห่งสหประชาชาติ เป็นผูอ้ อกสถานะแก่ผลู้ ภ้ี ยั
และรวบรวมข้อมูลของผูล้ ภ้ี ยั ส่งต่อให้ OPE จึงไม่ได้มอี านาจในการต่อรองใดๆ กับ OPE เป็น
เพียงผูน้ าส่งวัตถุดบิ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นข้อมูล
US Embassy สถานทูตอเมริกา ในประเทศไทย เป็นผูน้ าส่งข้อมูลผูอ้ พยพ ในเอเชีย
ตะวันออกฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็น จีน เกาหลีเหนือ ฯลฯ มีอานาจในการต่อรองค่อนข้างสูง ว่าจะ
อนุมตั ใิ ห้ดาเนินโครงการหรือไม่ เป็นหน่วยประสานงานในเรือ่ ง Camp Pass บัตรทีใ่ ห้เจ้าหน้าที่
เข้าไปดาเนินการในแคมป์ผอู้ พยพ
ลูกค้ามีอานาจในการต่อรองกับองค์กรแค่ไหน
สานักประชากรผูล้ ภ้ี ยั และการโยกย้ายถิน่ ฐาน ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ แห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีอานาจในการต่อรองค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นผูส้ นับสนุนหลัก ราย
เดียว OPE ต้องดาเนินการภายใต้ระเบียบและข้อบังคับ ดังนี้
ข้อมูลจากาการสัมภาษณ์เจ้าหน้ าที่ฝ่ายบุคคล
- เป้าหมาย จานวนผูอ้ พยพ
- แนวทางวิธกี ารคัดเลือกผูอ้ พยพ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ Finance Controller
- การทารายการงานทางการเงินตามที่ PRM ต้องการ เช่น การทา งบประมาณเทียบกับ
ค่าใช้จา่ ยจริงทุกสามเดือน
- เมือ่ PRM วางเป้าหมายทางด้านผูอ้ พยพ ฝา่ ยการเงินขององค์กร ก็ตอ้ งประมาณการ
ค่าใช้จา่ ยให้ครอบคลุมการทางานของแต่ละแผนก จ้างพนักงานเท่าไหร่ การซือ้ อุปกณ์สานักงาน
เพิม่ เติม ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและทีพ่ กั
- ฝา่ ยการเงินต้องเพิม่ หรือลดงบประมาณตามเป้า หมายผูล้ ภ้ี ยั ที่ PRM ปรับเปลีย่ น
มีสินค้าทดแทน เข้ามาหรือไม่
- การดาเนินการในเรือ่ งผูอ้ พยพของ OPE จะดาเนินการในแคมป์ผลู้ ภ้ี ยั ในประเทศไทย
และประเทศมาเลเซีย ถ้าหากว่าไม่มผี ลู้ ภ้ี ยั ภายในประเทศไทยและประเทศมาเลยเซียแล้ว ทาง
องค์กร ก็ยงั สามารถค้นหาผูอ้ พยพในปร เทศอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็น บัคลาเทศ เวียดนาม ลาว จีน
เกาหลีเหนือ ฮ่องกง สิงคโปร์ ฟลิปินส์ ติมอร์ และประเทศในแถ บเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ทีม่ ผี ู้
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อพยพอาศัยอยูแ่ ละมีความประสงค์จะโยกย้ายถินฐาน ทัง้ นี้ตอ้ งได้รบั อนุญาติในการดาเนิน
โครงการ และสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริจาค และรัฐบาลของประเทศนัน้ ๆ ในการดาเนินโครงการ
ความเข้มข้นของการแข่งขันรุนแรงมากน้ อยแค่ไหน
ไม่รนุ่ แรง เนื่องจาก
ในช่วงทีม่ กี ารประมูล มีเพียงไม่กอ่ี งค์กรทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขัน
รวมทัง้ องค์กรมีขอ้ ได้เปรียบองค์กรอื่น เพราะมีประสบการณ์ดาเนินการ โยกย้ายถิน่ ฐานผู้
อพยพมาเป็นเวลากว่า 3 ปี มีความเชีย่ วชาญ และได้รบั การเชื่อถือจากองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง การ
แข่งขันจะเกิดขึน้ เมือ่ มีการ ประมูลโครงการคู่แข่งขันหลักของเรา IOM องค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการโยกย้ายถิน่ ฐานนัน้ ให้บริการแก่ผอู้ พยพในตลาดล่าง ได้แก่ประเทศ ออสเตรเลีย
ฟินแลนด์ เดนมาร์ค ในขณะที่ OPE .ให้บริการโยกย้ายถิน่ ฐานผูอ้ พยพไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพียงแห่งเดียว
สิ่ งแวดล้อมภายนอก มีผลอย่างไรต่อการดาเนิ นงานขององค์กร
สภาพแวดล้อมด้านการเมือง มีผลอย่างไรต่อการดาเนินงานขององค์กรในภาวะทีไ่ ม่ม ี
เสถีรภาพทางการเมืองในประเทศไท ยในช่วงเมษายน -พฤษภาคม 2553 ทีผ่ ่านมา การปฏิวตั ิ
และใช้ความรุนแรงทางการเมืองส่งผลต่อการดาเนินงานดังนี้
ข้อมูลจากาการสัมภาษณ์เจ้าหน้ าที่ฝ่ายบุคคล
- จานวนตัวเลขของผูอ้ พยพมีการปรับเปลีย่ นตามสภาพทางการเมือง
- การเดินทางส่งผูอ้ พยพไปยังสหรัฐอเมริกามีการหยุดชะงัก โดยคานึงถึงความปลอดภัย
- อาจส่งผลในเรือ่ งของการไม่ดาเนินการคัดเลือกผูอ้ พยพในช่วงการเกิดความรุนแรงทาง
การเมือง
ข้อมูลจากาการสัมภาษณ์เจ้าหน้ าที่ฝ่ายบุคคล
- ทางด้านการเงินก็อาจเกิดการติดขัดแต่ทาง IRC ก็มแี ผนสารองเพื่อให้การดาเนินงาน
ต่อไปได้ โดยดาเนินการดังนี้
- ทางานทีส่ าขาในต่งจังหวัด หรือต่างประเทศ
- ให้สานักงานใหญ่ทส่ี หรัฐอเมริกา โอนเงินมาทีส่ าขาต่างจังหวัด
- อนุมตั เิ อกสารทางการเงินทางอีเมลล์
- ในเรือ่ งการเดินทางของเจ้าหน้าที่ DHS ใช้บริการสนามบินนานาชาตินอกเขต
กรุงเทพมหานคร
สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิ จ มีผลอย่างไรต่อการดาเนิ นงานขององค์กร
สภาพเศรษฐกิจทีต่ กต่าลงในประเทศสหรัฐอเมริกา ทาให้ไม่สามารถรองรับผูอ้ พยพเข้ามา
ในสหรัฐได้เป็นจานวนมาก เงินงบประมาณในการสนับสนุนโครงการลดลง ระยะเวลาในการ
สนับสนุนผูอ้ พยพในช่วง สามเดือนแรกหลังจากย้ายถิน่ ฐานเข้ามาในสหรัฐอา จจะลดระยะเวลา
ลง ผูอ้ พยพสามารถหางานได้ยากมากขึน้
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สภาพแวดล้อมด้านสังคม มีผลอย่างไรต่อองค์กร
การทีม่ ผี อู้ พยพเข้ามาอาศัยอยูใ่ นเขตชายแดนของประเทศไทย ผูอ้ พยพเหล่าบางส่วน
กลายเป็นแรงงานต่างด้าวและสร้างผลกระทบต่อสังคมผลกระทบต่อสังคม
เช่นปญั หาการ
ลักลอบเข้าเมือง ปญั หาด้านอาชญากรรมและยาเสพติด ปญั หาการไร้สญ
ั ชาติ ในกรณีทผ่ี อู้ พยพ
ทีไ่ ด้รบั สถานะผูล้ ภ้ี ยั กระทาการผิดกฏหมาย ส่งผลให้กระบวนการคัดเลือกผูอ้ พยพ ล่าช้า และ
ถ้าหากเป็นความผิดร้ายแรงผูอ้ พยพก็ไม่สามารถเดินทางโยกย้ายถิน่ ฐานได้
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี มีผลอย่างไรต่อองค์กร
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้ าที่ฝ่ายบุคคล
- ระบบ Debasedของผูอ้ พยพโดยเฉพาะ Wraps มีการปรับปรุงอยูเ่ สมอ ทาให้
กระบวนการในการทางานทาได้รวดเร็วมากขึน้ สามารถสืบค้นหาข้อมูลของผูอ้ พยพ ว่ามีสถานะ
อย่างไร และสามารถแชร์ขอ้ มูลได้ทวโลก
ั่
- การก่อสร้างสานักงาน ภายในพืน้ ทีแ่ คมป์ผอู้ พยพ ใช้การ Build In แทนทีก่ ารขนย้าย
อุปกรณ์ก่อสร้าง
ข้อมูลการสัมภาษณ์จาก Finance Controller
- การมีอนิ เตอร์เน็ตทีม่ คี วามเร็วสูงและเสถียงพื่อรองรับ Wraps
- File Transfer protocol เปรียบสเมือน แชร์ ไฟล์ ท IRC ทุกประเทศเข้ามาดูได้
- การมี Fire Wall เพื่อป้องกันข้อมูลของผูอ้ พยพ
- โปรแกรม Pro Log ทีท่ างแผนกโลจิสติกส์ นามาใช้ เพื่อการทา Purchase Request
Tracking เพื่อทราบว่าเปิดเอกสารวนไหน ระยะเวลาในการสังของ
่ , Vehicle Log Sheet เพื่อ
ทราบปริมาณการใช้น้ามันของรถทุกคัน สามารถวัดได้ว่ามีก ารทุจริตในเรือ่ งน้ามัน และ
สามารถทราบได้ว่ารถยนต์เสื่อมสภาพหรือยัง
- การใช้ IP Star, Settle light, Set Phone ในบริเวณพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่มสี ญ
ั ญาณโทรศัพท์
คาถามทางด้านการกาหนดกลยุทธ์ระดับต่างๆ ขององค์กร
กลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุทธ์การเจริ ญเติ บโต
จากนโยบายของผูส้ นับสนุนโครงการในปี 2011 มีแผนประกาศขยายโครงการในประเทศ
มาเลเซีย นอกเหนือจากนี้ยงั มีผลู้ ภ้ี ยั เข้าสู่กระบวนการอพยพย้ายถิน่ ฐานออกจากประเทศบัง
คลาเทศ ส่งผลให้ภาพรวมผูล้ ภ้ี ยั ให้ผลู้ ภ้ี ยั ทีจ่ ะได้เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพิม่ จานวน
มากกว่าเดิมในต่างประเทศ แต่ลด จานวนผูอ้ พยพภายในประเทศไทย ดังนัน้ IRC จึงได้มกี าร
ดาเนินการเพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์กรด้วยการ
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- ขยายพืน้ ทีก่ ารทางานในรูปแบบของ Sub Office ในพืน้ ทีแ่ คมป์ผอู้ พยพ ไม่ว่าจะเป็ นใน
ประเทศมาเลเซีย หรือบังคลาเทศ
- สารวจพืน้ ที่ ประเทศทีต่ อ้ งการย้ายถิน่ ฐานผู้ ลีภ้ ยั โดยเฉพาะประเทศบังคลาเทศ
ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศนี้ ว่ามีขอ้ จากัดทางกฏหมายอย่างไร
- สารวจทีพ่ กั การเดินทาง เพื่อเตรียมความพร้อมให้นกั งาน
- การจ้างพนักงานเพิม่ ขึน้
กลยุทธ์ปรับเปลี่ยน
เนื่องมาจาการเจริญเติบโตขององค์กร IRC มีการเปลีย่ นรูปแบบโครงสร้างขององค์กร
เพื่อรองรับการขยายตัวดังนี้
- เปลีย่ นสถานะภาพของพนักงานบางตาแหน่งให้มสี ภาพเป็น International
- ย้ายพนักงานบางตาแหน่งกลับกรุงเทพ
- การว่าจ้างพนักงานประจาสานักงานประเทศมาเลเซีย จะเน้นผูส้ มัครสัญชาติ
มาเลเซียเป็นเกณฑ์
- พัฒนาการสื่อสารภายในให้มปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์ระดับธุรกิ จ
ข้อมูลการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้ าที่ฝ่ายบุคคล
กลยทธ์การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเน้นคุณภาพกระบวนการใน
การคัดเลือกผูอ้ พยพให้เป็ นไปตามเป้าหมายทีท่ ใ่ี บริจาควางไว้
ข้อมูลการสัมภาษณ์จาก Finance Controller
กลยุทธ์ความแตกต่าง เนื่องจาก OPE เป็นองค์กรทีม่ คี วามโดดเด่นในเรือ่ งการให้บริการ
โยกย้ายถิน่ ฐาน เพียงแห่งเดีย่ วในประเทศไทย
กลยุทธ์ระดับหน่ วยงาน
ข้อมูลการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้ าที่ฝ่ายบุคคล
ทางด้านบุคลากร เน้นการจ้างพนักงานประจาสานักงานภาคสนามเพื่อลดค่าใช้จา่ ยในก
เดินทาง เบีย้ เลีย้ ง

าร

ข้อมูลการสัมภาษณ์จาก Finance Controller
ทางด้านการเงิน ในช่วงการจัดทางบประมาณ และการอนุมตั งิ บประมาณตามทีข่ อ
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงินจะต้องใส่รายและเอียด ในการขออนุ มตั คิ ่าใช้จา่ ยต่างๆ ลงใน Narrative
Report เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจา เป็นในการใช้เงิน แผนก Filed Team, Case Processing มี
การปรับเปลีย่ นรูปแบบการทางานโดยมีพนักงานประจาภาคสนาม และในประเทศมาเลเซียมี
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การจ้างพนักงานสัญชาติมาเลเซีย แผนกโลจิสติกส์มกี ารปรับปรุงรูปแบบการตรวจสอบทางด้าน
เอกสารการจ่ายเงิน (ATC)
คาถามทางด้าน ทางด้านวิ สยั ทัศน์ และพันธกิ จขององค์กร เป้ าหมายปัญหาและแนว
ทางการไข
วิ สยั ทัศน์ และ พันธกิ จ
IRC OPE มุง่ เน้นภารกิจในการส่งเสริม การตัง้ ถิน่ ฐานใหม่อย่างถาวร ให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั ทีม่ ี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนเพื่อเป็นคาตอบในการพัฒนาศักยภาพทีย่ งยื
ั ่ น เราร่วมความภาคภูมใิ จและ
การกอบกูส้ มั พั นธภาพครอบครัวของผูล้ ภ้ี ยั ให้กลับคืนมา และนาพาวิถชี วี ติ จากภัยอันตรายสู่
ความอบอุ่นปลอดภัย
แผนการขยายโครงการของ OPE เป็ นไปในทิ ศทางใด
สานักประชากรผูล้ ภ้ี ยั และการโยกย้ายถิน่ ฐานภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ แห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีแผนทีจ่ ะยุตโิ ครงการสาหรับผูล้ ้ี ภัยชาวพม่าในประเทศไทยอีก 18
ข้างหน้า และจะขยายโครงการในประเทศมาเลเซีย และบังคลาเทศ
เป้ าหมายของผูอ้ พยพในปี 2011 เป็ นไปในทิ ศทางใด
เพิม่ ผูอ้ พยพในประเทศมาเลเซีย และประเทศบังคลาเทศ และลดผูอ้ พยพในประเทศไทย
ลง และในปีงบประมาณ 2011 เพิม่ จานวนผูอ้ พยพ 1300 คน
ความท้าทายที่กระทบต่อกระบวนการทางานของ OPE ในปี 2011
จากการเพิม่ ขึน้ ของจานวนผูล้ ภ้ี ยั นอกประเทศไทยผูบ้ ริหารได้เล็งเห็นถึงความท้าทายทีจ่ ะ
เป็ นปญั หากระทบต่อการปฏิบตั งิ านของ OPE ดังต่อไปนี้
 ความไม่สม่าเสมอของการสื่อสารภายในองค์กร
 การทุจริตในกระบวนการอพยพ
 ปญั หาคุณภาพของล่ามและการปฏิบตั งิ านของล่าม
 การมีสถานภาพตามกฎหมายในประเทศมาเลเซีย
 ผูส้ นับสนุนโครงการ และผูต้ รวจสอบเสนอให้ปรับเปลีย่ นรูปแบบการบริหารจัดการ
ทีม่ ศี ูนย์รวมจากกรุงเทพ
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเป็ นไปในทิ ศทางใด
ปรับปรุงการสื่อสารภายใน
ควบคุณคุณภาพการคัดเลือกผูล้ ภ้ี ยั
ปรับปรุงคัดเลือกคุณภาพของล่าม
ดาเนินการเกีย่ วกับการจัดตัง้ สานักงานทีม่ สี ถานะภาพตามกฏหมายในประเทศมาเลเซีย
เปลีย่ นสถานะของพนักงานบางตาแหน่งให้มสี ภาพเป็น พนักงานระดับสากลโดยย้ายพนักงาน
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บางตาแหน่งกลับสานักงานกรุงเทพ เพื่อให้เป็นไปตามระเ บียบวาระของ IRC การว่าจ้าง
พนักงานประจาสานักงานประเทศมาเลเซีย นับจากนี้ จะเน้น ผูส้ มัครสัญชาติมาเลเซียเป็น
เกณฑ์
ข้อมูลการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้ าที่ Communication Officer
รูปแบบการสื่อสารภายในและภายองค์กรที่เจ้าหน้ าที่ Communication จัดทาขึ้น
เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารภายใน
ในอดีต Newsletter, Web Blog Hello OPE (ในปจั จุบนั ยกเลิกไปแล้ว ) การให้พนักงาน
ร่วมตอบคาถามชิงรางวัล ใช้ขอ้ มูลเกีย่ วกับดาราเข้ามาช่วยเพื่อดึงดูดความสนใจจากพนักงาน
ซึง่ ในด้านนี้พนักงานสนใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ปัจจุบนั มีการปรับปรุง Newsletter ขององค์กรให้มคี วามกระชับมากขึน้ ในลักษณะแผ่น
พับ
ปัญหาที่พบ พนักงานไม่ค่อยเข้าไปเยีย่ มชมเว็บบล๊อก ขององค์กร
เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารภายนอก
OPE Hand Out ใช้ในการนาเสนอให้กบั กระทรวงมหาดไทย พัด, เสือ้ ยืดทีม่ โี ลโก้ OPE
โดยมีรายละเอียดขัน้ ตอนในกร ะบวนการคัดเลือกผูอ้ พยพ โดยทาออกมาเป็น 3 ภาษา คือ
ภาษาอังกฤษ พม่า เกรีย่ ง ให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั
ปัญหาที่พบ เนื่องจากผูล้ ภ้ี ยั ไม่มกี ารศึกษาเป็นจานวนมาก แม้ว่าองค์กรจะแปลขัน้ ตอน
ในกระบวนการคัดเลือกผู่อพยพแล้ว ก็ยงั ไม่สามารถสื่อให้ผลู้ ภ้ี ยั เข้าใจได้ และในบางครัง้ ล่ ามก็
แปลความหมายผิด
แนวทางแก้ไข ใช้ภาพ กราฟฟิค ตัวหนังสืออื่นๆทาให้เกิดการรับรู้ ให้ผลู้ ภ้ี ยั ทีร่ หู้ นังสือ
บอกต่อๆกัน และใช้ผลู้ ภ้ี ยั ทีม่ คี วามรูต้ รวจดูกนั หลายๆคน
ในอนาคต จะมีการอบรมให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั เพื่อให้ความคลาดเคลื่อนน้อยลง
ปัญหาหลักเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์กร
ข้อมูลการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้ าที่ฝ่ายบุคคล
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงาน
ความไม่สม่าเสมอของการสื่อสารภายใน
ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษ ทีไ่ ม่ได้มกี ารแปลเป็นภาษาไทย ทาให้เกิดความเข้าใจ
ทีไ่ ม่ตรงกัน
ข้อมูลการสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้ าที่ฝ่ายการเงิ น
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การสื่อสารไม่ถูกช่องทาง ไม่เป็นไปตามลาดับขัน้ โดยเฉพาะในช่วงการจัดทางบประมาณ
ประจาปี
แนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงการสื่อสารภายใน
แปลข่าวสารขององค์กร เป็น สองภาษา โดยเฉพาะนโยบายขององค์กร
การประชุม อย่างสม่าเสมอ ในแผนกตนเอง และข้ามแผนก
สาเหตุหลักที่ทาให้ Hello OPE พนักงานเข้าไปชมน้ อย
ข้อมูลการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้ าที่ฝ่ายบุคคล
ช่องทางทีใ่ ช้มสี องทาง คือเว็บเมล และอีเมล
ข้อมูลไม่ทนั ตามสถาณะการเพราะสองเดือนจึงจะมีการ ทา Hello OPE หนึ่งครัง้
พนักงานเองไม่ให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นเหตุผลส่วนตัว
มีขอ้ มูลทีเ่ ป็นทางการมาก และข้อมูลเยอะเกินไป
ข้อมูลการสัมภาษณ์จาก Finance Controller
พนักงานมีงานค่อนข้างเยอะ ไม่มเี วลาเข้าไปชม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง HelloOPE หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ข้อมูลการสัมาษณ์จาก Finance Controller
นาข้อมูลทีม่ คี วามจาเป็นของแต่ละแผนก เช่นเรือ่ ง โบนัส การปรับเงินเดือน ทาให้
พนักงานมีความจาเป็นต้องเข้าไปในเว็บอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ และมีโอกาศทีจ่ ะเข้าชมหัวข้ออื่นๆ
ด้วยแต่ตอ้ งจัดข้อมูลให้น่าสนใจมีสสี นั
คาถามด้าน ในด้านการจัดการตลาดบูรณาการ
Internal Marketing
การสื่อสา รภายในองค์กร (Communications) หมายถึงทัง้ สื่อสารทัวไป
่ การติ ดต่อ
ปฏิ สมั พันธ์ในทุกๆ ระดับภายในองค์กร และการใช้เครื่องมือสื่อสารภายใน อย่างไรบ้าง
การสื่อสารภายในองค์กรเป็นการติดต่อสื่อสารในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น Upward, Downward
และ Lateral
- การใช้อเี มลล์
- การติดประกาศ
- Direct Approach
- Skype, Video Conference ใช้ในกรณีทม่ี กี ารประชุมพนักงานทีอ่ ยูต่ ่างจังหวัด ไม่
สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ และใช้ในการสัมภาษณ์ ของฝา่ ยบุคคล
- การประชุมประจาสัปดาห์และประจาเดือน
- มีการริเริม่ การประชุมข้ามแผนก ให้มคี วามสม่าเสมอเป็น
- IRC Web Blog เพื่อรวบรวมข่าวสารทีส่ าคัญในระยะเวลาสองเดือน
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- IRC Text Message IRC สมัครบริการ SMS ของ AIS เพื่อใช้ในการส่งข้อความเข้า
มือถือของพนักงานทุกคน โดยแจ้งข่าวสารที่ เวลาเกิด เหตุด่วนเหตุรา้ ย ภายในบริเวณทีท่ างาน
อยูใ่ ห้พนักงานระวั งตัว การปิดการทางานอย่างกระทันหันของออฟฟิตเนื่องจาก เหตุด่วน
เหตุรา้ ย เช่น การประท้วงทางการเมือง, แผ่นดินไหว และส่งคาอวยพรในเทศกาลทีส่ าคัญ
มีการฝึ กอบรม (Training Program)
แผนกบุคคลมีการอบรม
- วิธกี ารประเมินพนักงานแก่ระดับผูจ้ ดั การ วิธกี ารในการวางวัตถุ ประสงค์และเป้าหมาย
- แผนกบุคคล ให้การ อบรมสร้างความเข้าใจของพนักงานในภาพรวมรูปแบบการทางาน
ขององค์กร สวัสดิการทีพ่ นักงานควรจะได้รบั เมีอได้เข้ามาร่วมงาน
แผนกการเงิ นมีการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่พนักงานใหม่ในเรื่อง
- ระบบทางการเงินขององค์กร การทาเอกสารในการเบิกจ่ายในรูปแบบต่างๆอย่างถูกต้อง
และการใช้ ฟอร์มต่างๆของฝา่ ยการเงิน
- ให้ความรูพ้ นักงานใหม่ในเรือ่ งการใช้ Account Code อย่างถูกต้อง
- ทางด้านพนักงานทางการเงินทีอ่ ยูป่ ระจาภาคสนาม พนักงานฝา่ ยการเงินกรุงเทพ มีการ
จัดอบรมกระบวนการในการทางาน การทา ร ายงานทางการเงินประจาเดือน , การประมาณการ
ค่าใช้จา่ ยแต่ละเดือนทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบ Commitment Tracking, ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย และมี
การเดินทางไปตรวจสอบ การทางานของพนักงานการเงินทีป่ ระจาภาคสนาม ทุกๆ 3 เดือน
แผนกโลจิ สติ กส์ฝึกอบรมพนักงานใหม่ทางด้าน
- การเตรียมใบสังซื
่ อ้
- การยืม และคืนทรัพย์สนิ
- ส่วนพนักงานโลจิสติกส์ทท่ี างานประจาสานักงานภาคสนาม
พนักงานทีส่ านักงาน
กรุงเทพจะให้การอบรมตามกฏระเบียบคู่มอื แผนกโลจิสติกส์ รวมถึงมีการเดินทางไปตรวจสอบ
การทางานในทุกๆ สามเดือน
การอบรมของแผนก IT จะจัดอบรมในเรือ่ งเกีย่ วกับ WRAPS ทีม่ กี ารปรับปรุงวิธใี ช้
อย่างไร ให้แก่พนักงาน ภาคสนาม
การอบรมผูบ้ ริ หารระดับสูง จะจัดขึน้ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กร การ
ปรับเปลีย่ นนโยบายของแผนกต่างๆ
Cultural orientation Exchange Training
เป็ นโปรแกรมแลกเปลี่ยนพนักงาน หน้าทีร่ บั ผิดชอ บเรือ่ งเรือ่ งของการ Training ผู้
อพยพ ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ CO Trainers พนักงานทีส่ นใจ
จะต้องเขียน Assay เพื่อให้ Cultural orientation Coordinator พิจารณา คัดเลือก เมือ่ ได้รบั การ
คัดเลือกแล้ว พนักงานต้องเดินทางไปประชุมที่ วอชิงตัน ดีซี สหรับอเมริกาในระหว่างการ
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ประชุมจะมีการแลกเปลีย่ น ปญั หาและ Issueต่าง ของ CO Trainer ในแต่ละประเทศ รวมถึง
CO Trainer มีโอกาศทีไ่ ปเยีย่ มชมองค์กรทีท่ าในด้าน Resettlement ของแต่ละประเทศ
การอบรมการขับรถ ของ โตโยต้า
เป็นการฝึกอบรมขัน้ พืน้ ฐานให้แก่ พนักงานขับรถ ของบริษทั ในการขับรถในพืน้ ที่ ขรุขระ
โดยวิทยากร อาจารย์ผฝู้ ึกสอน โดยมีเนื่อหาในการอบรมดังนี้
การอบรมภาคทฤฎีเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเบีอ้ งต้น
การทดสอบการขับขีใ่ นสนาม 3 ขัน้ ตอน
- ขัน้ ตอนที่ 1 สอนการขัยรถโดยมีอาจารย์ผสู้ อนเป็นผูข้ บั
- ขัน้ ตอนที่ 2 ให้สมาชิกเป็นผูข้ บั รถทดสอบ พร้อมมีอาจารย์ผสู้ อน
- ขัน้ ตอนที่ 3 สมาชิกเป็นผูข้ บั รถทดสอบด้วยตัวเอง
การแก้ไขปญั หาเฉพาะหน้าในเส้นทางออฟโรด
การใช้อุปกรร์ออฟโรดอื่นๆ เช่นวินซ์ สแน็ชบล๊อก ไฮ ลิฟท์ แจ็ค
ในด้านการบริ หารบุคคล (Personnel Administration) หมายถึงงาน ด้านการบริ หาร
บุคคลต่างๆ การคัดเลือกและรับบุคลากรบุคลากร การกาหนดหน้ าที่งาน เป็ นอย่างไร
เน้นทางด้านภาษาอังกฤษเป็นหลัก
ทัศนคติทม่ี ตี ่อผูล้ ภ้ี ยั
ความสามารถทีจ่ ะพัฒนาตนเองตามงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ประสบการณ์ในการทางาน
กิ จกรรมการตลาดภายใน (Marketing Activities)
IRC สานักงานใหญ่จดั ทาหนังสือ Welcome to IRC ให้แก่พนักงานใหม่ , การทา
Newsletter, Staff Retreat, Web Mail, กิจกรรมบริจาคสิง่ ของ
Integrated Marketing
มีช่องทางใ การติ ดต่อสื่อสารและช่องทางการกระจายสิ นค้า และนาส่งคุณค่าของ
ผลิ ตภัณฑ์และบริ การไปยังลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย อย่างไร
ผูบ้ ริหารระดับสูงเป็นคนติดต่อ กับหน่วยงานของรั ฐและผูใ้ ห้บริจาค ผ่านทางสถานฑูต มี
เจ้าหน้าทีใ่ ห้การบริการกลุ่มเป้าหมายในการแก้ปญั หาเฉพาะหน้า ในเรื่
องงานและการ
เปลีย่ นแปลง
Relationship Marketing
มีการสร้างสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั กลุ่มเป้ าหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จที่ประกอบด้วย
ลูกค้า ร้านค้า และพันธมิ ตรอย่างสมา่ เสมอ ด้วยวิ ธีการใด
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พนักงานผลัดเปลีย่ นกันเข้าไปติดตามผลงานพูดคุยกับผูล้ ภ้ี ยั จัดตารางการทางานตามการ
ทางานของสถานฑูต จานวนผูส้ มั ภาษณ์ให้ตรงตามเป้าหมายของ DHS
Socially Responsible Marketing
OPE มีการร่วมกันบริจาคสิง่ ของ ทีจ่ ดั ขึน้ อย่างไม่เป็นทางการ ตามโอกาส ใช้เงินทุนของ
พนักงานเอง นอกเหนือจากนี้จะเน้นหนักไปในเรือ่ งการสร้างถนนในบริเวณพืน้ ทีด่ าเนิ นการ ใน
บริเวณแคมป์ ผูอ้ พยพ บริจาคเงินให้แก่ทมี ฟุตบอลโรงเรียนทางภาคเหนือ ในเขตพืน้ ทีแ่ คมป์ผู้
อพยพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์แก่คนในชุมชน โดยใช้เงินสนับสนุนจากองค์กร
ข้อมูลที่ยืนยันสนับสนุนปัญหา เกี่ยวกับการการทุจริ ตในกระบวนการอพยพ
ที่มา จากการสัมภาษณ์เบือ้ งต้น เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบุคคล ว่าได้รบั การรายงานจากผูล้ ภ้ี ยั ว่า
มีการทุจริตในกระบวนการคัดเลือก
สาเหตุปัญหา เกี่ยวกับการการทุจริ ตในกระบวนการอพยพ
ที่มา จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบุคคล เบือ้ งต้น มีสาเหตุดงั นี้
- ความไม่พร้อมของผูล้ ภ้ี ยั ในการเก็บข้อมูล สมาชิกในครอบครัวไม่ครบ ทาให้ขายสิทธิ ์ผูล้ ้ี
ภัยทีไ่ ม่ใช่ครอบครัวของตัวเอง เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ ์
- มีผอู้ พยพบางกลุ่มทีต่ อ้ งการหาผลปรโยชน์ รวมทัง้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐเอง
แนวทางการแก้ไข การทุจริ ตในกระบวนการอพยพ
ที่มา จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบุคคล แนวทางแก้ไขคือ
- ฝึกอบรมพนักงานภาคสนามในการสังเกตุ รูปพรรณสันฐาน กับเอกสารของ UNHCR
- ทดสอบกับล่ามทีท่ างานกับ DHS
ข้อมูลยืนยันสนับสนุนปัญหาคุณภาพของล่ามและการปฏิ บตั ิ งานของล่าม
ที่มา จากการสัมภาษณ์เบือ้ งต้น
จากเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบุคคล ว่าได้รบั การรายงานจาก
พนักงานภาคสนามเนื่องจากล่ามไม่สามารถแปลข้อมูลได้ตามทีเ่ จ้าหน้าทีต่ อ้ งการ และมีการสุป
ใจความเอาเอง
สาเหตุปัญหาคุณภาพของล่ามไม่ได้มาตรฐาน
ที่มา จากการสัมภาษณ์เบือ้ งต้น จากเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบุคคล การจ้างล่ามมีสองประเภท
- ประเภทแรกจ้างผูอ้ พยพเองมาเป็นล่าม ซึง่ ยังไม่มคี วา มเชีย่ วชาญทางด้านภาษา มีการ
สรุปใจความเอาเองส่งผลต่อคุณภาพในการเก็บข้อมูล
- ประเภททีส่ องล่ามทีไ่ ม่ได้เป็นผูอ้ พยพ และไม่ได้สมัครเข้าร่วมโรงการย้ายถิน่ ฐาน ได้แก่
นักศึกษาพม่า ในมห่วทิ ยาลัยในกรุงเทพ , นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของพม่า ล่ามเหล่านี้เป็น
ล่ามทีม่ คี ุณภาพ และมีเอกสารทีแ่ สดงตัวตน
แนวทางการแก้ไข
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- ใช้ล่ามประเภททีส่ อง ซึง่ เป็นล่ามทีม่ กี ารศึกษาความรูภ้ าษาองกฤษดี
- มีการวัดคุณภาพของล่าม โดยการทดสอบทักษะทางด้านการเขียน และการพูด โดย
เจ้าหน้าที่ Culture Orientation
ข้อมูลยืนยันสนับสนุนปัญหาการมีสถานภาพตามกฎหมายในประเทศมาเลเซีย
ที่มา
จากการสัมภาษณ์เบือ้ งต้น Finance Controller OPE ดาเนินการเปิด สานักงานใน
ประเทศมาเลเซีย โดยไม่ได้มกี ารดาเนินการให้มสี ถานภาพตามกฏหมายในประเทศมาเลเซีย
มาเป็นเวลา มากกว่า สามปี กระบวนการทางการเงิน สานักงานกรุงเทพจะโอนเงินเข้าบัญชี
สแตนดาร์ด ชาเทอร์ ของ UNHCR ทาให้ไม่สะดวกในการโอนเงิน เนื่องจาก UNHCR จากัด
จานวนเงิน ทีจ่ ะโอนเข้าบัญชีทาให้องค์กรจะต้องมีการโอนเงินสกุลดอลลาร์ ไปหลายครัง้ ต่อ
เดือน และเสียค่าธรรมเนียมโดยไม่จาเป็น
สาเหตุทางปัญหาการไม่สามารถมีสถานภาพทางกฏหมายในประเทศมาเลเซีย
ที่มา จากการสัมภาษณ์เบือ้ งต้นจากฝา่ ยบุคคล ขัน้ ตอนในการดาการใช้เวลานาน ผ่าน
ขัน้ ตอนหลายขัน้ เนื่องจากกฏระเบียบภายในประเทศมาเลเซีย
แนวทางการแก้ไข
ของความร่ามมือจาก IRC สานักงาน ใหญ่
ปัญหากระทบต่อการปฏิ บตั ิ งานของ OPE
1. ปญั หาคุณภาพของล่ามและการปฏิบตั งิ านของล่าม
2. การไม่สามารถมีสถานภาพตามกฎหมายในประเทศมาเลเซีย
ข้อมูลที่ยืนยันสนับสนุนปัญหา เกี่ยวกับการการทุจริ ตในกระบวนการอพยพ
ที่มา จากการสัมภาษณ์เบือ้ งต้น เจ้าหน้ าที่ฝ่ายบุคคล ,Finance Controller และ
Communication Officer
ทางองค์กรได้รบั การรายงานจ ากผูล้ ภ้ี ยั ว่ามีการทุจริตในกระบวนการคัดเลือก และการ
รายงานจากสานักประชากรผูล้ ภ้ี ยั และการโยกย้ายถิน่ ฐาน ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาว่ามีผลู้ ภ้ี ยั ทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมสมัครเข้าโครงการโยกย้ายถิน่ ฐานอย่าง
ถูกต้องลักลอบเข้ามาในกระบวนการคัดเลือก
สาเหตุปัญหา เกี่ยวกับการการทุจริ ตในกระบวนการอพยพ
ความไม่พร้อมของผูล้ ภ้ี ยั ในการเก็บข้อมูล สมาชิคในครอบครัวไม่ครบ ทาให้ตอ้ งผูล้ ภ้ี ยั
ต้องนาผูท้ ไ่ี ม่ใช่ครอบครัวของตัวเองเข้ามา เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ ์มีผอู้ พยพบางกลุ่มทีต่ อ้ งการหา
ผลปรโยชน์ รวมทัง้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐเอง
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IRC-OPE ดาเนินการเปิด สานักงานในประเทศมาเลเซีย โดยไม่ได้มกี ารดาเนินการให้ม ี
สถานภาพตามกฏหมายในประเทศมาเลเซีย มาเป็นระยะเวลา 3 ปี และส่งผลกระทบทาให้เกิด
การติดขัดในการดาเนินงานทางด้านการเงิน
สาเหตุทางปัญหาการไม่สามารถมีสถานภาพทางกฏหมายในประเทศมาเลเซีย
เนื่องมาจาก ขัน้ ตอนในการดาการเพื่อให้มสี ถานภาพทางกฏหมายในประเทศมาเลเซียใช้
เวลานาน ผ่านขัน้ ตอนหลายขัน้ เป็ นปญั หาทางด้านกฏหมายในประเทศมาเลเซีย

ประวัติผศ้ ู ึกษา
นางสาวศิรริ ตั น์ ขุนฑวุฒ ิ เกิดเมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2523 สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี
จากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมือ่ ปี 2545 และศึกษาต่อ
ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุกจิ มหาบัณฑิต สาขา วิชาการตลาด บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในปี 2552

