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แสวงหาผลกําไร กรณี ศึกษาบริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
เรสคิว คอมมิตตี
โอเวอร์ซีส์ โปรเซสซิ่ง เอ็นทิที่
ศิรริ ตั น์ ขุนฑวุฒ,ิ สุทธาวรรณ จีระพันธุ
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์ 0831996875, Email:ratpretty04@yahoo.com
คณะบริหารธุรกิจ,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0818355908, Email:suthawan.chi@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดบูรณาการในองค์กร
ทีไ่ ม่แสวงหาผลกําไรกรณีศกึ ษาบริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
เรสคิว คอมมิตตี โอเวอร์ซสี โปรเซส
ซิ่ง เอ็น ทิท่ี เป็ น การศึกษาเพื่อ นํ ากรอบแนวความคิด การจัด การเชิงกลยุท ธ์ ส่ว นผสมทาง
การตลาดของธุรกิจบริการ 7P’s กลยุทธ์ตลาดแบบองค์รวม และกลยุทธ์การสื่อสารตลาบูรณา
การในการเพิ่ม ศัก ยภาพภายในองค์ก รและการให้บ ริก ารแก่ ผู้ล้ีภ ัย การสื่อ สารภายในและ
ภายนอกทีม่ ปี ระสิทธืภาพ โดยการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารระดับสูง
วัตถุประสงค์ เพื่อกําหนดกลยุทธ์สว่ นผสมทางการตลาดของธุรกิจบริการเพื่อการสื่อสาร
ภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ กระตุน้ ความสนใจจากพนักงาน กําหนดกลยุทธ์การจัดการตลาดแบบ
องค์รวม เพื่อกระบวนการภายใกระบวนการคัดเลือกผูอ้ พยพให้มปี ระสิทธิภาพ และกําหนดกล
ยุทธ์สอ่ื สารตลาดบูรณาการ ในการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร

บทนํา
บริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
เรสคิว คอมมิตตี โอเวอร์ซสี ์ โปรเซสซิง่ เอ็นทิท่ี ต่อเนื่องทาง
สังคมเศรษฐกิจและสถาณะการณ์ทางการเมืองในพม่าได้บงั คับให้นบั พันครอบครัวออกจากบ้าน
ของพวกเขาและข้ามพรมแดนมายังประเทศไทยเพื่อค้นหาความปลอดภัยอาหารการศึกษาและ
ความเป็ น ไปได้ข องการเป็ นอิสระ มีวธิ ีการแก้ป ญั หาสามทางออกนี้ ให้แก่ผู้ล้ีภ ัย คือ การส่ง
กลับไปยังประเทศต้นทาง รวมตัวในประเทศที่สองหรือ การตัง้ ถิ่นฐานถาวรในประเทศที่สาม
ตัวเลือกที่สามเท่านัน้ เป็ นทางเลือกปจั จุบนั สําหรับผูล้ ้ภี ยั อาศัยอยู่ในประเทศไทย บริษทั เริม่
ก่อตัง้ ในปี 2005 Overseas Processing Entity (OPE) ได้อํานวยความสะดวก ให้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในการตัง้ ถิน่ ฐานให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั กว่า 10,000 คน จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ OPE
ให้ก ารช่ ว ยเหลือ ผู้ล้ีภ ัย ในเรื่อ งของการสมัค รให้ส มบู ร ณ์ เพื่อ ใช้สํา หรับ การพิจ ารณาโดย
สํานั ก งานรัก ษาความปลอดภัย ของบ้านเมือ งและรวบรวมข้อ มูล สําหรับ องค์ก รในประเทศ
สหรัฐอเมริกาทีใ่ ห้การสนับสนุ นการเตรียมการสําหรับผูท้ ร่ี บั รอง ผ่านแคมเปญมัลติมเี ดีย OPE
ให้ความรูแ้ ก่ผลู้ ภ้ี ยั ภายในค่ายเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ของการตัง้ ถิน่ ฐานทีส่ หรัฐอเมริกา OPE
โดยหลักแล้วให้การช่วยผูล้ ภ้ี ยั ในประเทศไทย แต่ยงั ช่วยให้ผลู้ ภ้ี ยั ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์
อินโดนีเซียและประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กิจกรรมของ OPE จะได้รบั ทุนจาก
สํานักประชากรผูล้ ้ภี ยั และการโยกย้ายถิน่ ฐาน ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ แห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ปัญหาและลักษณะปัญหาที่สาํ คัญของบริษทั
ประกอบด้วย
1.ความไม่สมํ่าเสมอของการสือ่ สารภายในองค์กร
1.1 จากข้อมูลอ้างอิง จาก Restructuring Memo ของ IRC ในอดีตการประชุมระหว่าง
หัวหน้า งานกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ไม่ได้มกี ารกําหนดวันทีช่ ดั เจนและสมํ่าเสมอ
1.2 การออกตรวจเยีย่ มสํานักงานภาคสนามในแต่ละพืน้ ของหัวหน้าแผนกค่อนข้างน้อย
1.3 ในอดีตยังไม่มกี ารจัดฝึกอบรมข้ามหน่วยงาน ทําให้เกิดความไม่เข้าใจใน
กระบวนการทํางานของแต่ละแผนก

1.4 เจ้าหน้าที่ Communication Officer มีเพียงคนเดียว ในการจัดทํา เว็บบล๊อก ทําให้
ไม่สามารภทําเว็บออกมาได้ทงั ้ สองภาษา
1.5 ข้อมูลเว็บ ในองค์กร ไม่ทนั ตามสถาณการณ์ และ มีขอ้ มูลทีม่ ากจนเกินไป ไม่ได้
รับบความนิยมในการเข้าชม
2. ปญั หาคุณภาพของล่ามและการปฏิบตั งิ านของล่าม
2.1 เนื่องจากทางองค์กรมีการจ้างผูอ้ พยพเองมาเป็ นล่าม ซึง่ ยังไม่มคี วามเชีย่ วชาญ
ทางด้านภาษา ทําให้มกี ารสรุปใจความเอาเอง ข้อมูลทีพ่ นักงานภาคสนามได้รบั มา
จากล่ามมาจึงผิดเพีย้ นไปจากความเป็ นจริง
2.2 มีล่ามเพียงบางส่วนเท่านัน้ ทีม่ คี วามสามารถทางด้านภาษา แต่ล่ามเหล่านัน้ ก็สมัคร
เข้าร่วมโครงการโยกย้ายถิน่ ฐานด้วยและเมือ่ ผ่านกระบวนการคัดเลือกและต้อง
เดินทางไปสหรัฐอเมริกา ทางองค์กรก็จะสูญเสียล่ามทีม่ คี ุณภาพไป

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึก ษา การจัด การเชิงกลยุท ธ์ และกลยุท ธ์การสื่อสารการตลาดบู รณาการใน
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรกรณีศกึ ษาบริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
เรสคิว คอมมิตตี โอเวอร์ซสี
โปรเซสซิง่ เอ็นทิท่ี ได้มุ่งศึกษาทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้องกับการการตลาดภายในและภายนอกองค์กร
ไม่แสวงหาผลกําไร ซึง่ แบ่งการพิจารณาโดยสังเขปได้เป็ น 2 ข้อใหญ่คอื
1.การตลาดภายในการตลาดภายนอก ความสามารถขององค์การและ ศักยภาพเชิ ง
ธุรกิ จ
การสรรหา
พนักงานเป็ นทรัพยากรที่สําคัญขององค์การ ผูส้ มัครที่มคี ุณสมบัตจิ ะถูกดึงดูดโดยบริษทั ผ่าน
การใช้ คํ า บรรยายลัก ษณะงานที่ เ ฉพาะเจาะจง และกระบวนการสรรหาที่ มีป ระสิท ธิผ ล
กระบวนการคัดเลือกบุคคลอย่างระมัดระวังในธุรกิจบริการเป็ นส่วนทีส่ าํ คัญในกระบวนการสรร
หา เมื่อจ้างงานแล้ว พนักงานจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการฝึ กอบรม ทีจ่ ะทําให้พวกเขาเห็นภาพ
โดยรวมขององค์การ เพื่อจะได้ปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสม และเห็นความสําคัญของตนในองค์การ
การฝึกอบรมเป็ นความเชีย่ วชาญ เกีย่ วข้องกับผูจ้ ดั การการตลาด ใช้กบั ผูบ้ ริหารระดับสูงให้มาก
ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้

การจูงใจ
กลยุทธ์การจูงใจสามารถช่วยยกระดับแรงกระตุน้ ของพนักงานในการทํางานให้เพิม่ ขึน้ พนักงาน
ส่วนใหญ่ทต่ี อ้ งมีการติดต่อสื่อสารบ่อยๆในงานบริการ จะมีแรงจูงใจในตนเองเพื่อทําสิง่ ทีต่ นเอง
เชื่อ ซึง่ ก็คอื การบริการลูกค้าทีด่ ี แต่พวกเขาก็คดิ ว่า การจัดการเช่นนัน้ ก็มกั จะเป็ นการฝืนความ
ต้องการของพวกเขาเอง ผู้บ ริห ารของธุ รกิจการบริการจะต้องเชื่อ ในธุ รกิจของตน และต้อง
สามารถสื่อถึงความกระตือรือร้นและความเชื่อมันของตนไปยั
่
งผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้ อีกทัง้ ต้อง
ส่งเสริมความสามารถของพนักงานด้วย แรงจูงใจของพนักงานสามารถเพิ่มขึ้นได้จากการมี
กิจกรรมที่กระตุ้นอย่างเหมาะสม เช่น เทคนิคการสร้างทีม การประชุมงาน การปลดพนักงาน
หน่วยงานเฉพาะกิจ การสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การสื่อสาร
ผูจ้ ดั การด้านการตลาดนํ าความคิดเรื่องการตลาดภายในไปใช้เพื่อพัฒนาปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บุคคล ช่องทางการสื่อสาร โดยการสร้างบรรยากาศการทํางานที่มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล ในธุรกิจ
บริการนัน้ การสื่อสารภายในองค์การกับพนักงานมีความสําคัญมากกว่าการสื่อสารภายนอกกับ
ลูกค้า
การรักษาไว้
การรักษาพนักงานไว้ ผูจ้ ดั การการตลาดต้องมันใจว่
่ า เงินเดือนเมื่อเทียบแล้วสามารถ แข่งขัน
ได้ และระบบโบนัสมีความน่ าสนใจ บางธุรกิจบริการที่ป ระสบความสําเร็จจะมีผลประโยชน์
เกื้อกูลที่มากและครอบคลุมกว่าเมื่อเทียบกับที่อ่นื ๆ เพราะว่า ปจั จัยเหล่านี้สามารถช่วยรักษา
พนักงานเอาไว้ได้
2.ทฤษฎี ทางด้ านการตลาดและการกําหนดกลยุทธ์เที่ เกี่ ยวข้องกับการ ของธรกิ จที่ ไม่
แสวงหาผลกกําไร โดยสามารถแบ่งเป็ นการวิเคราะห์สถาณการณ์และกําหนดกลยุทธ์
2.1 การวิเคราะห์สถาณการณ์ การศึกษาจะใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกขององค์ก ร เพื่อ พิจ ารณาผลกระทบเชิงบวกหรือ เชิง ลบเพื่อ ให้ได้แ นวทางสู่
จุดมุ่งหมายที่ชดั เจน โดยสามารถแบ่งออกเป็ น หัวข้อใหญ่ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ PEST การ
วิเคราะห์ 5 Forces การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยการวิเคราะห์ Value Chain
2.2 การกาหนดกลยุทธ์ หลังจากทีไ่ ด๎มกี ารวิเคราะห์และตรวจสอบ สภาพแวดล้อมทัง้
ภายในและภายนอกองค์กรธุรกิจแล้ว องค์กรธุรกิจจะต้องทําการ วางแผนกลยุทธ์หรือแนวทาง

ในการดาเนินงานตามข้อมูลทีไ่ ด้วเิ คราะห์ ซึง่ สามารถ จาแนกประเภทกลยุทธ์ได้ 4 ประเภทตาม
ระดับองค์กร ดังมีรายละเอียดดังนี้
(1) กลยุทธ์ระดับบริษทั จะบ่งบอกถึงทิศทางขององค์กรในอนาคต อุตสาหกรรมที่ องค์กรจะ
แข่งขัน แนวทางทีอ่ งค์กรจะยึดถือและปฏิบตั ติ ่อไป
(2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ซึง่ ถือเป็ นกลยุทธ์เชิงแข่งขันมีพน้ื ฐานวิธกี ารทีท่ าํ ให้ ธุรกิจสามารถ
แข่งขันได้
(3) กลยุทธ์ระดับหน้าที่ เป็ นกลยุทธ์ทร่ี ะดับหน้าทีง่ านต่างๆ ในธุรกิจ กาหนด ขึน้ เพือ่ สนับสนุ น
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ถือเป็ นพืน้ ฐานการลงมือปฏิบตั เิ พือ่ ให้ บรรลุเป้าหมายของธุรกิจทีก่ าหนดไว้
กลยุทธ์ทางด้านการตลาด เป็ นกลยุทธ์ เพือ่ เพิม่ ความสามารถทางการแข่งขันทางของฝา่ ย
การตลาด

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
การศึก ษาครัง้ นี้ เป็ น การศึก ษาค้น คว้าด้ว ยตนเองตามกรอบแนวคิดของกระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Independent study) โดย
แบ่ งการศึก ษาออกเป็ น 2 ส่ว น เป็ น การศึก ษาและรวบรวมข้อ มูล ด้านทุ ติย ภู มิ (Secondary
Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆ จากเอกสาร บทความ เว็บไซต์ และจาก
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ ล้ี ภ ั ย สารจากผู้ บ ริห ารระดับ สู ง (Restructuring Memo 2011)
แผนปฏิบตั งิ านแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของผูห้ นีภยั การสูร้ บตามชายแดน
ประเทศไทย/พม่า สําหรับปี 2550/2551 และผูศ้ กึ ษายังได้ทําการศึกษา รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
(Primary Data) โดยการสัมภาษณ์ ผู้บ ริหารระดับ สูง ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบุ คคล และแผนกการ
สือ่ สารขององค์กร เพือ่ ให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก แนวโน้มของตลาด สภาวะการแข่งขัน อัตราการ
เติบโต รวมถึงปญั หาและอุปสรรค ขององค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลกําไร
จากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ผูศ้ กึ ษาได้นามาวิเคราะห์เพื่อนามาเป็ นแนวทางใน
การกาหนดกลยุทธ์ของบริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
เรสคิว คอมมิตตี โอเวอร์ซสี โปรเซสซิง่ เอ็นทิท่ี
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้
ส่ ว นที่ 1 การวางแผนทางด้า นการสื่อ สารทัง้ ภายในและภายนอกองค์ก รให้มีค วาม
สมํ่าเสมอ ภายในดําเนินการโดย มีการประชุมของระดับผูจ้ ดั การในแต่ละพื้นที่ในทุกๆ เดือน
และการประชุ ม ข้ า มแผนก (Cross Functional Training)เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจในการ
ดํ าเนิ น งานของแต่ ล ะแผนก และเกิด การทํ า งานในลัก ษณะ Cross Functional Team ส่ ว น
ภายนอก เน้นการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) เน้นการใช้ส่อื ที่ไม่ใช่บุคคล เป็ น

การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ นิตยสาร และการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อเน้นการรูจ้ กั และ
หาผู้บริจาครายอื่นเพิม่ และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management
(CRM) โดยเน้นการดําเนินงานตามพันธกิจและกฏข้อบังคับและมีความซื่อสัตย์ในการายงาน
ตามความเป็ นจริง มาใช้ร่วมกันโดยมีวตั ุประสงค์หลักคือการสร้างการับรู้ ทิศทางขององค์กร
และดําเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ าหมาย ขยายศัก ยภาพในการบริการ หาผู้สนับ สนุ นโครงการ
เพิม่ เติม และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ทีม่ ตี ่อผูล้ ภ้ี ยั และผูใ้ ห้บริจาค การปรับปรุงทัง้ การ
สื่อสารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร เป็ นช่วยสร้างความสมัคคีและช่วยสร้างภาพลักษณ์ ให้
องค์กรให้เป็ นที่รจู้ กั เนื่องจาก การดําเนินงานของ IRC ในประเทศไทยมีหลายโครงการ ส่วน
โครงการ OPE ยังไม่เป็ นทีร่ จู้ กั มากนัก
ส่วนที่ 2 รูปแบบโครงสร้างองค์กรทีบ่ ริษทั จะต้องเตรียมปรับเปลีย่ นโครงสร้างเพื่อรองรับ
การขยายโครงการไปยังต่างประเทศ โดยเน้นการกระจายอํานาจไปยังสํานักงานภาคสนาม และ
เน้นการคัดเลือกพนักงานประจําท้องถิน่ โดยมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจคือ
1. สํานักงานภาคสนามสามารถเป็ นศูนย์ประสานงานในเขตพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ รวมทัง้ สํานักงาน
ใหญ่ในกรุงเทพ
2. หากมีก ารรวมตัว กับ IRC สํานัก อื่น ๆ ในประเทศไทย จะมีศ ัก ยภาพในการขอเงิน
สนับสนุ นจากหลายหน่ วยงานที่เป็ นผู้บริจาค เนื่องจากในหนึ่งองค์กร มีหลายโครงการ ที่จะ
ตอบสนองพันธกิจของผูใ้ ห้บริจาคแต่ละราย
่ ง
3. การจ้างพนักงานเพิม่ ขึน้ จะสามารถช่วยรองรับการบริการผูล้ ภ้ี ยั ได้อย่างทัวถึ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยใช้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
รวมถึงการแข่งขัน เพือ่ นามาเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ของการดําเนินธุรกิจองค์กรทีไ่ ม่
แสวงหาผลกําไร
1. การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายใน บริษั ท มีค วามเชี่ย วชาญทางด้ า นการ
ให้บริการผูล้ ้ภี ยั โดยมีองค์กรที่เป็ นคู่คา้ หลักหลายองค์กร เข้ามาดําเนินงานร่วมกัยเพื่อความ
โปร่งใส มีการจัดอบรมพนักงานของแต่ละแผนกเพื่อให้เป็ นไปตามกฏระเบียบข้อบังคับของ
องค์กร และมีผสู้ นับสนุ นโครงการรายใหญ่

2.การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
หน่ วยงาน UNHCR ยังเปรียบเสมือนคูค้ า้ หลักของ IRC –OPE ในปี 2554 รัฐบาลของประเทศ
ผู้บ ริจ าค ได้บ ริจ าคเงิน จํ า นวน 576.5 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ ให้ก ับ หน่ ว ยงานด้า นผู้ล้ีภ ัย ของ
่
สหประชาชาติ ระหว่างการประชุมที่เมืองเจนีวา เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผูพ้ ลัดถิ่นทัวโลกในปี
พ.ศ 2554 ผูล้ ภ้ี ยั จากประเทศทีต่ งั ้ อยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา ยังคง
เป็ นกลุ่มใหญ่ ท่ีสุดที่ได้รบั ความช่วยเหลือจากยูเอ็นเอชซีอาร์ คิดเป็ น ร้อยละ 45 ของความ
ต้องการทัง้ หมด ตามมาด้วย ร้อยละ 17 ของการให้การความช่วยเหลือในประเทศตะวันออก
กลาง และแอฟริก าเหนื อ โดยอีก ร้อ ยละ 13 ความช่ ว ยเหลือ จะอยู่ ในแถบเอเชีย จาการที่
UNHCR ได้รบั เงินสนับสนุ น ส่งผล IRC สามารถดําเนินโครงการทางด้านผูอ้ พยพได้ยาวนาน
ขึน้ และขยายตัวออกไปได้หลายประเทศ เนื่องจากมีผูค้ ้าวัตถุดบิ และคู่ค้าที่มศี กั ยภาพในการ
ระดมเงินทุน นอกเหนือจากนี้นโยบายของสหประชาชาติได้ประกาศให้วนั ที่ 20 มิถุนายน ของ
ทุกปี เป็ น “วันผูล้ ภ้ี ยั โลก” (World Refugee Day) เพือ่ ระลึกถึงสภาพปญั หาผูล้ ภ้ี ยั และบุคคลทีอ่ ยู่
ในความห่วงใยมากกว่า 40 ล้านคนทัวโลก
่
และเพื่อให้คนทัวไปหั
่ นมาสนใจกับปญั หาของผูล้ ภ้ี ยั
ทัวโลกที
่
ต่ ้องการการปกป้องคุม้ ครอง และปฏิบตั ติ ่อผูล้ ภ้ี ยั ด้วยความเคารพต่อสิทธิและศักดิ ์ศรี
ความเป็ นมนุ ษย์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ แรงงานข้ามชาติและผูม้ ปี ญั หาสถานะบุคคล สสส.
ั ชาติ แรงงานข้ามชาติและผูพ้ ลัด
ร่วมกับ คณะอนุ กรรมการสิทธิมนุ ษยชน ด้านชนชาติ ผูไ้ ร้สญ
ถิน่ สภาทนายความ มูลนิธเิ พือ่ นไร้พรมแดน และ Asylum Access Thailand ตระหนักถึงสภาพ
ปจั จุบนั ของผูล้ ภ้ี ยั ทีย่ งั ไม่ได้รบั ความคุม้ ครองและปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม จึงให้การสนับสนุ นวันผู้
ลี้ภยั โลก จากการแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของหน่ วยงานต่างๆ เหล่านี้ ย่อมส่งผลให้คนใน
สังคมเห็นความสําคัญของการช่วยเหลือเพื่อนมนุ ษ ย์ การช่วยเหลือจากองค์กรทางด้านการ
รายงานข่าวผูล้ ภ้ี ยั ทําให้สงั คมรับรูป้ ญั หาทางด้านผูล้ ภ้ี ยั มากขึน้
3.การกําหนดกลยุทธ์
3.1 กลยุ ท ธ์ ร ะดับ บริ ษัท (Corporate Strategies)บริษัท เลือ กกลยุ ท ธ์ก าร
เจริญ เติ บ โต (Growth Strategy) ขยายตั ว ด้ ว ยการใช้ ก ลยุ ท ธ์ ร วมตั ว ในระดั บ เดี ย วกั น
(Horizontal integration strategy) เพื่อขยายการดําเนินงานขององค์กรในหลายพื้นที่เพื่อสร้าง
เครือข่ายและคุณค่าของอุตสาหกรรม โดยขยายพืน้ ที่ดําเนินงานไปยังประเทศมาเลซียและบัง
คลาเทศ และประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
3.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิ จ (Business Unit Strategy) บริษทั ควรเลือกกลยุทธ์
มุ่งเฉพาะส่ว น(Focus Strategy) มุ่ งเน้ น บริก ารโยกย้ายถิ่น ฐานให้แ ก่ ผู้ล้ีภ ัย ไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็ นโครงการที่โดดเด่น ได้รบั ความร่วมมือจากรัฐบาลไทย องค์การ
พัฒ นาเอกชน (เอ็น จีโอ) และกลุ่ ม ประเทศผู้บ ริจาคต่ างๆโดยเน้ น ในเรื่อ งของคุ ณ ภาพการ
ให้บริการ โดยเฉพาะในเรือ่ งของล่าม ทีใ่ ช้ในการดําเนินงาน อบรมพนักงานให้มคี วามเชีย่ วชาญ

ในการคัดเลือกผูอ้ พยพ การคัดเลือกพนักงานใหม่ ควรเน้นคุณสมบัตพิ นักงานที่มคี วามเชียว
ชาญและมีประสบการณ์เกีย่ วกับผูล้ ภ้ี ยั จากองค์กรทีม่ กี ารดําเนินงานใกล้เคียง
3.3 กลยุทธ์ระดับหน้ าที่ เน้นการอบรมเพื่อเพิม่ ความเชีย่ วชาญในการทํางาน
ในทุกแผนกไม่ว่าจะเป็ นแผนกบุ คคล แผนกการเงิน แผนกโลจิสติกส์ฝึกอบรมพนักงานใหม่
ทางด้าน แผนก ไอที แผนก ภาคสนาม
3.4 กลยุ ท ธ์ ท างด้ า นการตลาด(Marketing Strategy)ส่ว นผสมธุ รกิจ ทาง
การตลาดของบริการ7Ps โดยให้ความสําคัญในเรือ่ งของการทํา Promotion รูปแบการสื่อสารทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร ให้ความสําคัญทางด้าน People ตัง้ แต่กระบวนการคัดเลือก และ
ฝึ กอบรมพนักงานให้มปี ระสิทธิภาพ และให้ความสําคัญทางด้าน Process ที่ต้องเป็ นไปตาม
กฎระเบียบของผูท้ ่ใี ห้การสนับสนุ น การจัดการตลาดบูรณาการ Holistic Marketingเน้นการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรด้วยการทํา (Cross Functional Training)เพื่อให้เกิด
ความเข้ า ใจในการดํ า เนิ น งานของแต่ ล ะแผนก และเกิ ด การทํ า งานในลัก ษณะ Cross
Functional Team การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) เน้นการใช้สอ่ื ทีไ่ ม่ใช่บุคคล เป็ น
การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ นิตยสาร และการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อเน้นการรูจ้ กั และ
หาผู้บริจาครายอื่นเพิม่ และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management
(CRM) โดยเน้นการดําเนินงานตามพันธกิจและกฏข้อบังคับและมีความซื่อสัตย์ในการายงาน
ตามความเป็ นจริง มาใช้ร่วมกันโดยมีวตั ุประสงค์หลักคือการสร้างการับรู้ ทิศทางขององค์กร
และดําเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ าหมาย ขยายศัก ยภาพในการบริการ หาผู้สนับ สนุ นโครงการ
เพิม่ เติม และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ทีม่ ตี ่อผูล้ ภ้ี ยั และผูใ้ ห้บริจาค
สรุปผลการศึกษา อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาสรุปได้ว่า จากการเปลีย่ นแปลงในเป้าหมายผูล้ ภ้ี ยั ทีเ่ พิม่ ขึน้ ทางองค์กรซึง่
ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านการสือ่ สาร และคุณภาพของการปฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะการคัดเลือก
ผูอ้ พยพ องค์กรจะต้องวางแผนรองรับการเปลีย่ นแปลงเพื่อให้สามารถดําเนินการให้บริการแก่ผู้
ลีภ้ ยั ตามเป้าหมายของผูบ้ ริจาค ด้วยการใชปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กร นํากลยุทธ์ระดับบริษทั
คือ กลยุท ธ์การเจริญ เติบ โต และกลยุท ธ์ในระดับ ธุ กิจ โดนเน้ น ความเชี่ยวชาญทางด้านการ
บริการผูล้ ้ภี บั กลยุทธ์ระดับหน้าที่ในแต่ละแผนกจะต้องเพิม่ ความเชี่ยวชาญของของพนักงาน
ด้วยการฝึ กอบรมอย่างสมํ่าเสมอ และกลยุทธ์ทางด้านการตลาด เพื่อเพิม่ ช่องทางการให้บริจาค
และสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็ นทีร่ จู้ กั แก่บุคคลภายนอกเพิม่ ขึน้
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