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วิกฤตเศรษฐกิจโลก วิกฤตเศรษฐกิจไทย
วิกฤตเศรษฐกิจโลก ที่อยูใ่ นภาวะถดถอย เป็ นประเด็นสาคัญที่องค์กรทุกขนาดทัว่ โลกต่างให้ ความสนใจ จดจ้ อง
และตื่นตัว สัญญาณการหดตัวของเศรษฐกิจครัง้ นี ้ ครอบคลุมพื ้นที่ทวั่ โลกไม่ ว่าจะเป็ น สหรัฐ ยุโรป ญี่ปนุ่ และประเทศใน
กลุม่ เอเชีย เศรษฐกิจไทย การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในปี 2552 อยูท่ ี่ 0-2 % ในเงื่อนไขที่ไม่มีปัญหาการเมืองซ ้าซ้ อน และ
ภาครัฐสามารถสร้ างความมัน่ ใจต่อผู้บริ โภคได้ ในทางตรงข้ ามหากประเทศต้ องเผชิญกับปั ญหาดังกล่าว อาจทาให้ตวั เลข
การขยายตัวติดลบแน่นอน วิกฤตดังกล่าวส่งผลให้ สถาบันการเงิน ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในหลายภูมิภาคของโลก
ประสบกับปั ญหาต่างๆ ในการบริ หาร การขาดสภาพคล่อง ปั ญหาการดาเนินงาน ขณะที่องค์กรธุรกิจของไทยเอง ทังภาคการ
้
ผลิต การส่งออก ท่องเที่ยว และธุรกิจบริ การ ต้ องพบกับปั ญหาที่ไม่แตกต่างกัน ทังปั
้ ญหาในระดับองค์กร ระดับภาคธุรกิจ
ระดับประเทศ สังคมและแรงงาน
ในส่วนของความเชื่อมัน่ นัน้ ในภาพรวมดัชนีผ้ บู ริ โภคได้ ปรับตัวลงต่าสุดในรอบหลายปี ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นจุดเปลีย่ น
ที่สาคัญของเศรษฐกิจไทยที่มีสญ
ั ญาณการปรับตัวต่อเนื่อง ทาให้ การใช้ จ่ายได้ ชะลอตัวลงเพราะขาดความเชื่อมัน่ ทังด้
้ าน
การเมืองและเศรษฐกิจโลก
ภาพของความขัดแย้ งทางด้ านความคิด ทางด้ านการเมือง กระทัง่ ได้ ขยายวงกว้ างถึงความรุนแรงที่ผา่ นมา ล้ วน
เป็ นสาเหตุสาคัญที่กระทบต่อภาพลักษณ์และธุรกิจของประเทศ ทังที
้ ่เกิดขึ ้นทางตรงและแรงวิจารณ์จากหลายองค์กร หรื อ
ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกที่ต้องเผชิญ ทังการลดอั
้
นดับความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมัน่ ที่ถดถอย การถูกวิพากย์วิจารณ์ถึงวุฒิ
ภาวะ การจัดอันดับให้ เป็ นประเทศที่อนั ตราย เหล่านี ้ล้ วนแต่สะท้ อนเสถียรภาพในเชิงลบที่สง่ ผลถึงการขยายตัวทางด้ าน
ธุรกรรมระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว ที่ต้องการการเยียวยาทังภาพลั
้
กษณ์และความเชื่อมัน่ ให้
กลับคืนมาโดยเร็ ว
บริหารองค์ กรเพื่อรับมือกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ในการบริ หารองค์กร สิง่ ที่จาเป็ นต้ องพิจาร ณาควบคูใ่ นการกาหนดกลยุทธ์ทางการบริ หารก็คือ สถานภาพ
ทางธุรกิจควบคูไ่ ปกับสถานภาพทางความรู้สกึ ของผู้เกี่ยวข้ องและมวลชนในทุกองศา ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พนักงาน สือ่ มวลชน
สาธารณชน ว่าทัศนคติตอ่ องค์กร ผู้บริ หาร ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนนโยบายในการดาเนินธุรกิจ เป็ นเช่นไร สอดคล้ อง หรื อ
เหมาะสมกับกระแสสังคมหรื อไม่ ในช่วงที่มีภาวะวิกฤตทังที
้ ่เกิดจากองค์กรเอง หรื อปั จจัยคุกคามจากภาวะนอกที่จะเกิดผล
ในเชิงลบต่อองค์กรหากไม่หาแนวทางแก้ ไข อาจลุกลามใหญ่โตได้
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เมื่อเกิดภาวะวิกฤตจาเป็ นที่จะต้ องมีการแก้ ปญหาด้ วยการบริ หารภาวะวิกฤต จึงจะสามารถรักษาทังธุ
้ รกิจและ
ภาพลักษณ์ขององค์กรต่อไปได้ ไม่วา่ จะเป็ นภาวะวิกฤตทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเกิดอุบตั ิเหตุ /ไม่คาดฝั นต่าง
ๆ สิง่ เหล่านี ้ล้ วนอยูร่ อบๆตัวเรา แต่เมื่อเกิดวิกฤตแล้ วต้ องนามาพิจารณาโดยเร่งด่วนว่าจะกระทบอะไรบ้ าง
ถึงเวลานี ้คงไม่มีใครปฏิเสธได้ วา่ ในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมา องค์กรต่างๆ ต้ องเผชิญกับปั จจัยรุมเร้ าที่เข้ าขัน้
วิกฤติหลายประการ ทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนความมัน่ คงทังภายในและภายนอกประเทศ
้
ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อภาครัฐและเอกชนในการบริ หารบ้ านเมือง ภาคธุรกิจ ตลอดจน ภาคประชาชนที่เผชิญกับภาวะค่าครองชีพรวมถึง
เหตุการณ์ความขัดแย้ ง ในแง่มมุ ต่างๆ ที่สง่ ผลต่อธุรกิจในหลายภาคส่วน เหล่านี ้ล้ วนเป็ นปั ญหาที่ท้าทายความสามารถต่อ
การจัดการในปั จจุบนั กระบวนการสือ่ สารของแต่ละองค์กรให้ อยูร่ อดและเติบโตได้
ยุคที่การเรียนรู้เรื่องการบริหารภาวะวิกฤติ จาเป็ นและต้ องมาก่ อน
ภาวะวิกฤต (Crisis) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยไม่คาดคิด เป็ นเหตุการณ์ที่ไม่ได้ กาหนดไว้ แต่อาจส่งผล
เสียระยะยาวถึงภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กร เช่น กิจการถูกภาวะแทรกแซงจากการเมือง มีปัญหาด้ านภาวะทุนจากบริ ษั ท
แม่ โครงสร้ างผู้ถือหุ้น ปั ญหาทางการบริ หาร ปั ญหาการเงิน ความจาเป็ นในการลดพนักงาน คนงานประท้ วง สินค้ าเป็ นพิษ
พนักงานคดโกง ระบบคอมพิวเตอร์ มีปัญหา อุบตั ิภยั ภัยธรรมชาติ ผลกระทบจากสิง่ แวดล้ อมการเผชิญกับภาวะกดดันจาก
กลุม่ ชน เป็ นต้ น
เหตุการณ์หรื อภาวะดังกล่าวทีเ่ กิดขึ ้นโดยที่ไม่ได้ คาดการณ์ลว่ งหน้ า เมื่อเกิดขึ ้นแล้ วมักจะเกิดผลเชิงลบต่อบริ ษัทใน
ระยะยาว เช่น ลูกค้ าปั จจุบนั และลูกค้ าเป้าหมายเข้ าใจผิด ไม่ใช้ สนิ ค้ าหรื อบริ การ มีทศั นคติในเชิงลบต่อองค์กร หรื อตรา
สินค้ า ปรากฏการณ์เหล่านี ้เรี ยกว่า ภาวะวิกฤต
หลักการบริ หารภาวะวิกฤต ( Crisis Management ) ต้ องยึดหลักการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าอย่างมีหลักการ เป็ นกล
ยุทธ์ที่ต้องดาเนินการโดยรวดเร็ วและให้ เกิดผลเสียหายน้ อยที่สดุ เพื่อให้ เกิดสภาวะคลีค่ ลาย ตลอดจนกระทัง่ มีผลในเชิงบวก
ในบางเหตุการณ์หากมีการแก้ ไขที่ลา่ ช้ า ไม่ทนั ต่อเหตุการณ์ ณ ช่ว งเวลานัน้ อาจยิ่งลุกลามได้ ดังนัน้ การบริ หารภาวะวิกฤต
ที่ดีควรมีการดาเนินการ ภายใต้ แนวคิด ดังนี ้
อย่ าคิดว่ าโอกาสของการเกิดวิกฤตเป็ นศูนย์ เพื่อการไม่ประมาทและมีการเตรี ยมการที่จะเผชิญภาวะวิกฤต
ล่วงหน้ า เพราะเราไม่อาจคาดการณ์ได้ วา่ จะเกิดวิกฤตขึ ้นเมื่อใด
คาดการณ์ อนาคตและการเรียนรู้จากประสบการณ์ ในอดีต แล้ วจัดให้ มีการวางแผนไว้ ลว่ งหน้ าว่าหากเกิด
ภาวะวิกฤตในแต่ละเรื่ อง แต่ละหน่วยงานจะดาเนินการอย่างไร รู้จกั ที่จะมีการวางแผน วางเครื อข่าย การรับมือกับ
สถานการณ์ ไว้ อย่างเป็ นขันเป็
้ นตอน
จัดให้ มีผ้ รู ับผิดชอบหรือสื่อสารขององค์ กร ที่สามารถบริ หารเหตุการณ์ จัดการระบบการสือ่ สาร ให้ ขา่ วหรื อ
ออกแถลงการณ์ อย่าปล่อยให้ สอื่ หาข่าวจากบุคคลภายนอก ฝ่ ายตรงข้ าม หรื อผู้เสียผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว
การกาหนดท่ าทีท่ ชี ัดเจนขององค์ กรอย่ างรวดเร็ว แนวทางการสือ่ สารในแต่ละประเด็น แต่ละกลุม่ เพื่อมิให้
เกิดความเสียหายทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
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ประเมินและวิเคราะห์ ผลกระทบขององค์ กรต่ อวิกฤตที่เกิดขึน้
ภาวะวิกฤตสามารถเกิดขึ ้นได้ โดยฉับพลัน คือไม่ร้ ูตวั ล่วงหน้ ามาก่อน คาดไม่ถึง อุบตั ิเหตุหรื อส่วนใหญ่แล้ ว การเกิด
เหตุการณ์เหล่านัน้ ล้ วนมีการพัฒนาการ คือมีการก่อตัวล่วงหน้ าผู้บริ หารที่มีวิสยั ทัศน์ต้องค้ นหาให้ พบจากสัญญาณเตือนภัย
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเตรี ยมพร้ อมกับการแก้ ไขปั ญหาให้ ทนั เวลา โดยไม่ต้องรอให้ ปัญหาเกิด การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ที่
เกิดขึ ้นแล้ ว ต้ องไม่เกิดขึ ้นอีก หรื อหากเกิดอีกก็มีแนวทางรองรับอย่างเป็ นระบบ อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดขึ ้นแล้ วการประเมิน
ระดับผลกระทบของภาวะวิกฤต เป็ นสิง่ ที่จะเป็ นมากไม่วา่ จะเป็ นระดับไหนก็ตาม
บุคคล ไม่วา่ จะเป็ นพนักงาน ผู้บริ หาร ลูกค้ า ผู้ใช้ บริ การ
องค์ กร ความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียง ศรัทธา
สินค้ า/บริการ ความเชื่อมัน่ ผลทางการตลาด
ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนใกล้ เคียง สิง่ แวดล้ อม
ประเทศ เช่น การปรับเปลีย่ นนโยบาย กฎหมาย การเมือง ปั ญหาสถาบันการเงิน
นานาชาติ เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดี การท่องเที่ยว การกีดกันทางการค้ า การก่อการร้ าย
เมื่อเกิดปั ญหาหรื อวิกฤตขึ ้น จะต้ องมีกระบวนการการแก้ ไขปั ญหาที่จริ งจังและจริ งใจเพื่อคลีค่ ลายสถานการณ์ให้
ดีขึ ้น การแสดงความรับผิดชอบ เมื่อมีปัญหาร้ ายแรงเกิดขึ ้น ไม่ใช่เมื่อเกิดปั ญหาแล้ วมีเพียงฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ออกไปแก้ ไข
ปั ญหาเพียงลาพัง ทุกส่วนในองค์ก รต้ องร่วมมือหรื อให้ การสนับสนุนเพื่อช่วยแก้ ปัญหาทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นการช่วยเหลือ
แบบใดก็ตามด้ วยการวิเคราะห์และประเมินวิกฤต
วิเคราะห์ องค์ ประกอบ สาเหตุ/พัฒนาการของสถานการณ์ ต้ นตอของวิกฤต ลาดับขันตอน
้
ผลกระทบที่เกิดขึน้ จะกระทบอะไรบ้ างทังในปั
้ จจุบนั อนาคต ทังภายในและภายนอกองค์
้
กร
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง มีใครเกี่ยวข้ องบ้ าง ทุกระดับหน้ าฉาก / หลังฉาก
ความเกี่ยวพันระหว่ างองค์ กร/เหตุการณ์ จะขยายผลออกไปในทิศทางใด องค์กรอื่นๆเกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ ควรมีการกาหนดหรื อเตรี ยมตัวบุคคลที่จะต้ องออกสูส่ าธารณชน ที่สามารถประสานกับผู้เกี่ยวข้ องได้ ไม่
ว่าจะเป็ นผู้บริ หารระดับสูง นักกฎหมาย ผู้แทนพนักงาน นักสือ่ สารหรื อ ประชาสัมพันธ์ ซึง่ จะต้ องแจกแจงบทบาทให้ ชดั เจน
ว่า ใครจะทาหน้ าที่อะไร ใครควรมีหน้ าที่ออกมาพูดเมื่อใดและพูดได้ ระดับไหน เนื ้อหาสาระประเด็นจะทาการสือ่ สาร ความ
กว้ าง ความลึกของข้ อมูล แล้ วแต่สถานะและเหตุการณ์นนๆ
ั้
กลยุทธ์ การรับมือกับวิกฤตองค์ กร
การแก้ ปัญหาวิกฤตนัน้ จาเป็ นต้ องได้ รับการแก้ ไขในทุกมิติทงภายนอกและภายใน
ั้
ผลกระทบไม่ได้ เกิดเฉพาะ
ภายนอกเพื่อรักษาธุรกิจภาพลักษณ์ขององค์กรเพียงอย่างเดียว จาเป็ นต้ องมีแรงขับ เคลือ่ นจากสือ่ สารภายในองค์กรด้ วย
สาหรับกลยุทธ์ในการรับมือนัน้ มีหลายแนวทาง
เชิงตัง้ รับ ด้ วยการให้ ข้อมูล ถามมาตอบไป อยากเห็นก็จะเปิ ดให้ ดู แสดงความชัดเจน
เชิงรุ ก ด้ วยการเข้ าควบคุม/ยุติสถานการณ์ คือ มีการจัดการกับเหตุการณ์ต้องหยุดอย่างถอนรากถอนโคนเพื่อลด
ความเสีย่ งต่อการเกิดวิกฤตได้ อีก
เชิงยุทธ์ ด้ วยการเข้ าถึงเป้าหมายแต่ละกลุม่ ตามช่องทาง/ระยะเวลา/ความถี่ คือ ดูทางหนีทีไล่ วิเคราะห์วา่ คุ้ม /ไม่
คุ้ม แล้ วจึงกาหนดวิธี ซึง่ อาจทาหลายๆอย่างพร้ อมๆ กันเป็ นช่วงเวลาอาจปรับสถานการณ์ให้ กลับมาบวก พร้ อมกับ
จัดการคู้แข่งขันด้ วยการพลิกสถานการณ์หรื อเปิ ดประเด็นใหม่
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หากจาเป็ นต้ องทาการชี ้แจงต่าง ๆ ต้ องตรงเข้ าสูป่ ระเด็น (Right to the point) อย่าอ้ อมค้ อม เพราะจะเป็ นภาพของ
ความพยายามที่จะแก้ ตวั มากกว่าการยอมรับความจริ งหรื อเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งให้ กบั สาธารณชนได้ รับทราบ สิง่ นี ้มีผลต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กรต่อไปด้ วย
สิง่ หนึง่ ที่ผ้ บู ริ หารควรมี คือการใช้ เทคนิคของการนาเสนอข้ อมูล และไม่ให้ มีสงิ่ ที่ไม่ดีคงค้ างอยูใ่ นจิตใจของผู้รับฟั ง
ไม่ควรป้ายความผิดให้ ผ้ อู ื่น ควรแก้ ไขในส่วนที่ต้องแก้ โดยไม่ต้องไปพูดถึงความผิดพลาดของคนอื่น หรื อเหตุการณ์ที่ทาอะไร
ไม่ได้ และมิให้ สง่ ผลต่อเนื่องไปอีก ผลกระทบจากการเกิดวิกฤตนัน้ สามารถส่งผลไปถึง
การทางาน อาจทาให้ บรรยากาศการทางานไม่เหมือนเดิม ขาดความไว้ วางใจ เชื่อถือ เชื่อมัน่
การผลิต หากเกิดปั ญหา หรื อทาให้ สนิ ค้ าออกมาไม่ได้ คณ
ุ ภาพ ก็ต้องมีการเข้ มงวดมากยิ่งขึ ้น
เกิดภาพความไม่ไว้ วางใจต่อกัน
การตลาด มีผ้ เู ข้ ามาซื ้อสินค้ า/บริ การลดลง
การยอมรับทางสังคม ลดความเชื่อมัน่ ความเชื่อถือ ความมัน่ ใจในสินค้ าและบริ การ
การต่ อต้ าน หากวิกฤตนันเป็
้ นการใช้ ความรุนแรงเข้ าแก้ ปัญหา หรื อไม่สร้ างความพอใจให้ กบั กลุม่ ผู้เสียหายหรื อ
ได้ รับผลกระทบได้ ส่งผลต่อการเกิดคลืน่ วิกฤตที่รุนแรงมากยิ่งขึ ้น
สิง่ เหล่านี ้ ล้ วนเป็ นผลที่เกิดตามมาจากการเกิดวิกฤต ทาให้ การแก้ ไขปั ญหานันท
้ าเพียงการออกมาพูดขององค์กร
ผู้บริ หาร เพียงฝ่ ายเดียวไม่มีน ้าหนักเพียงพอ แต่จะต้ องรู้จกั แก้ ปัญหาในทางปฏิบตั ิ ให้ เห็นผลและเกิดขึ ้นจริ งด้ วย เช่น การ
ยืนยันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องภายนอก บุคคล องค์กรที่นา่ เชื่อถือ
ไม่ ว่าองค์ กรภาครัฐ – เอกชน ก็ควรใช้ กลยุทธ์ การสื่อสารองค์ กรผ่ าวิกฤต
แม้ วา่ ภาวะเศรษฐกิจได้ สง่ ผลกระทบไม่น้อยต่อภาวะการดาเนินงานทางธุรกิจ ที่ผา่ นมาที่ทาให้ เกิดการชะลอ ตัว
โดยเฉพาะกาลังการบริ โภค ส่งผลต่องบทางด้ านการตลาด และสือ่ สารขององค์กร ที่ปรับตามรายได้ หรื อมูลค่าทางการตลาด
ที่ลดลง องค์กรไม่วา่ ภาครัฐและภาคเอกชนควรเน้ นการให้ ความสาคัญกับการสือ่ สารทังภายในและภายนอกองค์
้
กร
การสื่อสารภายใน เน้ นที่การสือ่ สารถึงสถานะที่แท้ จริ งของธุรกิจ คาดการณ์อนาคต ชี ้แจงเป้าประสงค์ การ
ระดมความคิดเห็น การกาหนดแนวทางกลยุทธ์ร่วมกัน การรวมพลังร่วมมือ
ในขณะที่ การสื่อสารภายนอก มุง่ เน้ นถึงการสือ่ สารถึงจุดแข็งขององค์กรด้ วยความโดดเด่นที่แตกต่าง การ
แสวงหามูลค่าเพิ่มจากธุรกิจหลักและธุรกิจรอง การสือ่ สารเพื่อสร้ างความชัดเจนของอัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity)
ควบคูไ่ ปกับการเร่งรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้ าอย่างสม่าเสมอและหาวิธีการต่อยอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทราบถึงความ
ต้ องการ ความเข้ าใจในสภาพปั ญหาของลูกค้ า ประชาชน ผู้บริ โภคที่แท้งจริ งแล้ วนาเสนอแนวทางแก้ ไข
การเร่ งสร้ างความเข้ าใจต่ อการเปลี่ยนแปลงทัง้ ภายในและภายนอกองค์ กร รวมการสื่อสารทาง
การตลาดมากขึน้ ควบคู่กับความพร้ อมต่ อการแก้ ไขภาวะวิกฤต ที่จะมีโอกาสเกิดขึ ้นด้ วยความถี่ที่มากกว่าเดิม ทังนี
้ ้
เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการรับรู้จากประสบการณ์จริ ง จากการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างองค์กร สินค้ า บริ การ กับประชากร
เป้าหมายหรื อผู้บริ โภคมากยิ่งขึ ้น โดยการใช้ กิจกรรมที่สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมาย และใช้ เป็ นปั จจัยในการวางแผนการ
สือ่ สารที่สามารถการขยายผลได้ สาหรับการสือ่ สารองค์กรนัน้ ยังเน้ น การสือ่ สารเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ให้ ชดั เจน การสร้ าง
ความเชื่อถือ การยอมรับ ขององค์กรต่อสาธารณชน นัน่ คือ การเป็ นองค์กรที่มีความสามารถในการประกอบการหรื อยอดขาย
แล้ ว ต้ องเป็ นองค์กรที่ดีของสังคมด้ วย
.
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การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์ กร เครื่องมือสาคัญยามวิกฤต
แม้ วา่ ภาพรวมเศรษฐกิจ ของปี 2552ยังอยูใ่ นภาวะที่ถดถอย เนื่องจากหลายปั ญหาที่ทบั ถมอยู่ ยังไม่สามารถ
แก้ ไขได้ ทนั ที ขณะเดียวกันภาคธุรกิจส่วนใหญ่ตา่ งมีการปรับกลยุทธ์ แผนธุรกิจรองรับ และเป้าหมายทางการตลาดเพิ่มขึ ้น
โดยเฉพาะในส่วนของการกระตุ้นให้ เกิดการบริโภคที่ชะลอตัวมานาน
ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ นัน้ จะเป็ นยุทธศาสตร์ ท่ สี าคัญต่ อการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์ กร
มากกว่ าการสื่อสารในแบบอื่นๆ แต่จะมีรูปแบบ พัฒนาการ ที่แตกต่างจากเดิม การประชาสัมพันธ์ ที่เป็ นมากกว่าการ
จัดทาข่าวสาร การแถลงข่าว การผลิ ตสือ่ ประชาสัมพันธ์ การบริ หารข้ อมูลข่าวสาร สือ่ มวลชนสัมพันธ์ เป็ น การจัดลาดับ
ประเด็นเนือ้ หาเพื่อการสร้ างความผูกพันต่ อแบรนด์ การสร้ างภาพลักษณ์ ด้ วยการสือ่ ข้ อมูลต่างๆไปยังกลุม่ เป้าหมาย
แต่ละกลุม่ อย่างสม่าเสมอ ทังในระดั
้
บโลก ประชากรในประเทศ ด้ วยการกาหนดประเด็ น ออกแบบเนื ้อหา ข้ อมูล ด้ วย
วิธีการสือ่ สาร และช่องทางที่เหมาะสม
ขณะเดียวกัน การสือ่ สารและการประชาสัมพันธ์ขององค์กร กลับยิ่งทวีความสาคัญยิ่งขึ ้น โดยแนวโน้ มของการ
สือ่ สารในเชิงเนื ้อหา (Content Communication) ที่เข้ มข้ นมากยิ่งขึ ้น ทังที
้ ่จะปรากฏผ่ านสือ่ สารมวลชน สือ่ ส่งเสริ ม
การตลาด และสือ่ ดิจิทลั ที่มีแนวโน้ มเติบโตขึ ้นเป็ นลาดับ สาหรับการประชาสัมพันธ์ที่เป็ นการสือ่ สารเนื ้อหาหรื อข้ อมูลนัน้ จะ
เน้ นการแทรกเข้ าไปอยูใ่ นบทความ รายการ บทสนทนา หรื อการรายงานต่างๆ มากยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้เนื่องจากพฤติกรรมในการรับรู้
ข้ อมูล ข่าวสารของผู้บริ โภคเปลีย่ นแปลงไป การสือ่ สารจึงมุง่ เน้ นที่จะสือ่ สารโดยตรงกับผู้บริ โภค
อย่างไรก็ตาม หากเกิดความชัดเจนทางด้ านการเมือง ยิ่งเร็ วเท่าไร ก็จะ ก่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ รวมถึง
ปั จจัยพื ้นฐานในระยะยาวของประเทศที่มีอยู่ จะก่อให้ เกิดการตัดสินใจ การลงทุน ย่อมทาให้ การขยายตัวทางธุรกิจมีแนวโน้ ม
เติบโตขึ ้นตามลาดับ
ท่ ามกลางสภาวะแวดล้ อมจากปั จจัยภายนอกและประเทศต่ างมีความผันผวน ทาให้ การกาหนด
กลยุทธ์ สาหรับการดาเนินธุรกิจต้ องเผชิญกับวิกฤตหลายประการ องค์ กรจึงจาเป็ นต้ อ งวางกลยุทธ์ ส่ อื สารของ
องค์ กรควบคู่ไปด้ วย เพื่อฝ่ าวิกฤติ แต่ ก็นับเป็ นความท้ าทายของทุกภาคส่ วนในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ อยู่รอด
ก้ าวหน้ าต่ อไปได้
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