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วิกฤตเศรษฐกิจโลก วิกฤตเศรษฐกิจไทย 
               วิกฤตเศรษฐกิจโลก ที่อยูใ่นภาวะถดถอย เป็นประเด็นส าคญัที่องค์กรทกุขนาดทัว่โลกตา่งให้ความสนใจ  จดจ้อง
และตื่นตวั  สญัญาณการหดตวัของเศรษฐกิจครัง้นี ้ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่โลกไม่ วา่จะเป็น สหรัฐ ยโุรป ญ่ีปุ่ น และประเทศใน
กลุม่เอเชีย เศรษฐกิจไทย การขยายตวัทางเศรษฐกิจ ในปี 2552 อยูท่ี่ 0-2 % ในเง่ือนไขที่ไมม่ีปัญหาการเมืองซ า้ซ้อน และ
ภาครัฐสามารถสร้างความมัน่ใจตอ่ผู้บริโภคได้      ในทางตรงข้ามหากประเทศต้องเผชิญกบัปัญหาดงักลา่ว อาจท าให้ตวัเลข
การขยายตวัติดลบแนน่อน  วิกฤตดงักลา่วสง่ผลให้สถาบนัการเงิน ธุรกิจอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ ในหลายภมูิภาคของโลก 
ประสบกบัปัญหาตา่งๆ ในการบริหาร การขาดสภาพคลอ่ง ปัญหาการด าเนินงาน ขณะที่องค์กรธุรกิจของไทยเอง ทัง้ภาคการ
ผลติ  การสง่ออก ทอ่งเที่ยว และธุรกิจบริการ ต้องพบกบัปัญหาที่ไมแ่ตกตา่งกนั ทัง้ปัญหาในระดบัองค์กร  ระดบัภาคธุรกิจ 
ระดบัประเทศ สงัคมและแรงงาน 
               ในสว่นของความเช่ือมัน่นัน้ ในภาพรวมดชันีผู้บริโภคได้ปรับตวัลงต ่าสดุในรอบหลายปี ซึง่ถือได้วา่เป็นจดุเปลีย่น
ที่ส าคญัของเศรษฐกิจไทยที่มีสญัญาณการปรับตวัตอ่เนื่อง ท าให้การใช้จ่ายได้ชะลอตวัลงเพราะขาดความเช่ือมัน่ทัง้ด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจโลก 
               ภาพของความขดัแย้งทางด้านความคิด ทางด้านการเมือง กระทัง่ได้ขยายวงกว้างถึงความรุนแรงที่ผา่นมา ล้วน
เป็นสาเหตสุ าคญัที่กระทบตอ่ภาพลกัษณ์และธุรกิจของประเทศ ทัง้ที่เกิดขึน้ทางตรงและแรงวิจารณ์จากหลายองค์กร หรือ
ประเทศตา่งๆ ทัว่โลกที่ต้องเผชิญ  ทัง้การลดอนัดบัความนา่เช่ือถือ  ความเช่ือมัน่ท่ีถดถอย  การถกูวิพากย์วิจารณ์ถึงวฒุิ
ภาวะ  การจดัอนัดบัให้เป็นประเทศที่อนัตราย เหลา่นีล้้วนแตส่ะท้อนเสถียรภาพในเชิงลบท่ีสง่ ผลถึงการขยายตวัทางด้าน
ธุรกรรมระหวา่งประเทศ   เศรษฐกิจ การลงทนุ  การทอ่งเที่ยว ท่ีต้องการการเยียวยาทัง้ภาพลกัษณ์และความเช่ือมัน่ให้
กลบัคืนมาโดยเร็ว 
 
บริหารองค์กรเพื่อรับมือกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ 

                  ในการบริหารองค์กร        สิง่ที่จ าเป็นต้องพิจาร ณาควบคูใ่นการก าหนดกลยทุธ์ทางการบริหารก็คือ  สถานภาพ
ทางธุรกิจควบคูไ่ปกบัสถานภาพทางความรู้สกึของผู้ เก่ียวข้องและมวลชนในทกุองศา ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน สือ่มวลชน 
สาธารณชน วา่ทศันคติตอ่ องค์กร  ผู้บริหาร  ผลติภณัฑ์   ตลอดจนนโยบายในการด าเนินธุรกิจ  เป็นเช่นไร  สอดคล้อง หรือ
เหมาะสมกบักระแสสงัคมหรือไม ่ในช่วงที่มีภาวะวิกฤตทัง้ที่เกิดจากองค์กรเอง  หรือปัจจยัคกุคามจากภาวะนอกที่จะเกิดผล
ในเชิงลบตอ่องค์กรหากไมห่าแนวทางแก้ไข อาจลกุลามใหญ่โตได้  
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                เมื่อเกิดภาวะวิกฤตจ าเป็นท่ีจะต้องมีการแก้ป ญหาด้วยการบริหารภาวะวิกฤต จึงจะสามารถรักษาทัง้ธุรกิจและ
ภาพลกัษณ์ขององค์กรตอ่ไปได้ ไมว่า่จะเป็นภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การเกิดอบุตัิเหตุ /ไมค่าดฝันตา่ง 
ๆ สิง่เหลา่นีล้้วนอยูร่อบๆตวัเรา แตเ่มื่อเกิดวิกฤตแล้วต้องน ามาพิจารณาโดยเร่งดว่นวา่จะกระทบอะไรบ้าง 
                ถึงเวลานีค้งไมม่ีใครปฏิเสธได้วา่ ในช่วงระยะเวลาที่ผา่นมา องค์กรตา่งๆ ต้องเผชิญกบัปัจจยัรุมเร้าที่เข้าขัน้
วิกฤตหิลายประการ ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ตลอดจนความมัน่คงทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ซึง่สง่ผลกระทบ
ตอ่ภาครัฐและเอกชนในการบริหารบ้านเมือง ภาคธุรกิจ ตลอดจน ภาคประชาชนที่เผชิญกบัภาวะคา่ครองชีพรวมถึง
เหตกุารณ์ความขดัแย้ง ในแง่มมุตา่งๆ ท่ีสง่ผลตอ่ธุรกิจในหลายภาคสว่น   เหลา่นีล้้วนเป็นปัญหาที่ท้าทายความสามารถตอ่
การจดัการในปัจจบุนั กระบวนการสือ่สารของแตล่ะองค์กรให้อยูร่อดและเติบโตได้ 
 
ยุคที่การเรียนรู้เร่ืองการบริหารภาวะวิกฤติ จ าเป็นและต้องมาก่อน 

ภาวะวิกฤต (Crisis) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้โดยไมค่าดคิด เป็นเหตกุารณ์ที่ไมไ่ด้ก าหนดไว้ แตอ่าจสง่ผล
เสยีระยะยาวถึงภาพลกัษณ์ช่ือเสยีงขององค์กร เช่น กิจการถกูภาวะแทรกแซงจากการเมือง มีปัญหาด้านภาวะทนุจากบริษัท
แม ่โครงสร้างผู้ ถือหุ้น ปัญหาทางการบริหาร ปัญหาการเงิน ความจ าเป็นในการลดพนกังาน  คนงานประท้วง  สนิค้าเป็นพิษ 
พนกังานคดโกง ระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหา อบุตัิภยั ภยัธรรมชาติ ผลกระทบจากสิง่แวดล้อมการเผชิญกบัภาวะกดดนัจาก
กลุม่ชน เป็นต้น 

 เหตกุารณ์หรือภาวะดงักลา่วทีเ่กิดขึน้โดยที่ไมไ่ด้คาดการณ์ลว่งหน้า เมื่อเกิดขึน้แล้วมกัจะเกิดผลเชิงลบตอ่บริษัทใน
ระยะยาว  เช่น ลกูค้าปัจจบุนัและลกูค้าเป้าหมายเข้าใจผิด ไมใ่ช้สนิค้าหรือบริการ  มีทศันคติในเชิงลบตอ่องค์กร หรือตรา
สนิค้า ปรากฏการณ์เหลา่นีเ้รียกวา่ ภาวะวิกฤต 

 หลกัการบริหารภาวะวิกฤต ( Crisis Management ) ต้องยดึหลกัการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยา่งมีหลกัการ เป็นกล
ยทุธ์ที่ต้องด าเนินการโดยรวดเร็วและให้เกิดผลเสยีหายน้อยที่สดุเพื่อให้เกิดสภาวะคลีค่ลาย ตลอดจนกระทัง่มีผลในเชิงบวก 
ในบางเหตกุารณ์หากมีการแก้ไขที่ลา่ช้า ไมท่นัตอ่เหตกุารณ์ ณ ช่ว งเวลานัน้ อาจยิ่งลกุลามได้ ดงันัน้ การบริหารภาวะวิกฤต
ที่ดีควรมีการด าเนินการ ภายใต้แนวคิด ดงันี ้

              อย่าคิดว่าโอกาสของการเกิดวิกฤตเป็นศูนย์ เพื่อการไมป่ระมาทและมีการเตรียมการท่ีจะเผชิญภาวะวิกฤต
ลว่งหน้า เพราะเราไมอ่าจคาดการณ์ได้วา่จะเกิดวิกฤตขึน้เมื่อใด 
              คาดการณ์อนาคตและการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต แล้วจดัให้มีการวางแผนไว้ลว่งหน้าวา่หากเกิด
ภาวะวิกฤตในแตล่ะเร่ือง แตล่ะหนว่ยงานจะด าเนินการอยา่งไร รู้จกัที่จะมีการวางแผน  วางเครือขา่ย การรับมือกบั
สถานการณ์ ไว้อยา่งเป็นขัน้เป็นตอน 
              จัดให้มีผู้รับผิดชอบหรือสื่อสารขององค์กร ที่สามารถบริหารเหตกุารณ์ จดัการระบบการสือ่สาร ให้ขา่วหรือ
ออกแถลงการณ์ อยา่ปลอ่ยให้สือ่หาขา่วจากบคุคลภายนอก ฝ่ายตรงข้าม หรือผู้ เสยีผลประโยชน์เพียงอยา่งเดียว 
              การก าหนดท่าทีที่ชัดเจนขององค์กรอย่างรวดเร็ว แนวทางการสือ่สารในแตล่ะประเด็น แตล่ะกลุม่เพื่อมิให้
เกิดความเสยีหายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
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ประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบขององค์กรต่อวิกฤตที่เกิดขึน้ 
              ภาวะวิกฤตสามารถเกิดขึน้ได้โดยฉบัพลนั คือไมรู้่ตวัลว่งหน้ามาก่อน คาดไมถ่ึง อบุตัิเหตหุรือสว่นใหญ่แล้ว การเกิด
เหตกุารณ์เหลา่นัน้ ล้วนมีการพฒันาการ คือมีการก่อตวัลว่งหน้าผู้บริหารที่มีวิสยัทศัน์ต้องค้นหาให้พบจากสญัญาณเตือนภยั
ในรูปแบบตา่ง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมกบัการแก้ไขปัญหาให้ทนัเวลา โดยไมต้่องรอให้ปัญหาเกิด การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่
เกิดขึน้แล้ว ต้องไมเ่กิดขึน้อีก หรือหากเกิดอีกก็มีแนวทางรองรับอยา่งเป็นระบบ  อยา่งไรก็ตาม เมื่อเกิดขึน้แล้วการประเมิน
ระดบัผลกระทบของภาวะวิกฤต เป็นสิง่ที่จะเป็นมากไมว่า่จะเป็นระดบัไหนก็ตาม 
              บุคคล  ไมว่า่จะเป็นพนกังาน ผู้บริหาร ลกูค้า ผู้ใช้บริการ 

องค์กร  ความนา่เช่ือถือ ช่ือเสยีง ศรัทธา 
สินค้า/บริการ  ความเช่ือมัน่ ผลทางการตลาด 
ชุมชน  โดยเฉพาะชมุชนใกล้เคียง  สิง่แวดล้อม 
ประเทศ  เช่น การปรับเปลีย่นนโยบาย กฎหมาย การเมือง ปัญหาสถาบนัการเงิน  
นานาชาต ิ เกิดภาพลกัษณ์ที่ไมด่ี การทอ่งเที่ยว การกีดกนัทางการค้า การกอ่การร้าย  

 เมื่อเกิดปัญหาหรือวิกฤตขึน้  จะต้องมีกระบวนการการแก้ไขปัญหาที่จริงจงัและจริงใจเพื่อคลีค่ลายสถานการณ์ให้
ดีขึน้ การแสดงความรับผิดชอบ เมื่อมีปัญหาร้ายแรงเกิดขึน้ ไมใ่ช่เมื่อเกิดปัญหาแล้วมีเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ออกไปแก้ไข
ปัญหาเพียงล าพงั ทกุสว่นในองค์ก รต้องร่วมมือหรือให้การสนบัสนนุเพื่อช่วยแก้ปัญหาทกุอยา่ง ไมว่า่จะเป็นการช่วยเหลอื
แบบใดก็ตามด้วยการวิเคราะห์และประเมินวิกฤต 

วิเคราะห์องค์ประกอบ  สาเหต/ุพฒันาการของสถานการณ์  ต้นตอของวิกฤต  ล าดบัขัน้ตอน 
ผลกระทบที่เกิดขึน้  จะกระทบอะไรบ้างทัง้ในปัจจบุนั อนาคต ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง มีใครเก่ียวข้องบ้าง  ทกุระดบัหน้าฉาก / หลงัฉาก 
ความเกี่ยวพันระหว่างองค์กร/เหตุการณ์  จะขยายผลออกไปในทิศทางใด องค์กรอื่นๆเก่ียวข้อง 

   นอกจากนี ้ควรมีการก าหนดหรือเตรียมตวับคุคลที่จะต้องออกสูส่าธารณชน ท่ีสามารถประสานกบัผู้ เก่ียวข้องได้ ไม่
วา่จะเป็นผู้บริหารระดบัสงู นกักฎหมาย ผู้แทนพนกังาน นกัสือ่สารหรือ ประชาสมัพนัธ์ ซึง่จะต้องแจกแจงบทบาทให้ชดัเจน
วา่ ใครจะท าหน้าที่อะไร  ใครควรมีหน้าที่ออกมาพดูเมื่อใดและพดูได้ระดบัไหน เนือ้หาสาระประเด็นจะท าการสือ่สาร ความ
กว้าง ความลกึของข้อมลู แล้วแตส่ถานะและเหตกุารณ์นัน้ๆ 

กลยุทธ์การรับมือกับวิกฤตองค์กร 

               การแก้ปัญหาวิกฤตนัน้ จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขในทกุมิติทัง้ภายนอกและภายใน ผลกระทบไมไ่ด้เกิดเฉพาะ
ภายนอกเพื่อรักษาธุรกิจภาพลกัษณ์ขององค์กรเพียงอยา่งเดียว จ าเป็นต้องมีแรงขบั เคลือ่นจากสือ่สารภายในองค์กรด้วย
  ส าหรับกลยทุธ์ในการรับมือนัน้ มีหลายแนวทาง 

เชิงตัง้รับ  ด้วยการให้ข้อมลู ถามมาตอบไป อยากเห็นก็จะเปิดให้ด ูแสดงความชดัเจน 
เชิงรุก  ด้วยการเข้าควบคมุ/ยตุิสถานการณ์ คือ มีการจดัการกบัเหตกุารณ์ต้องหยดุอยา่งถอนรากถอนโคนเพื่อลด
ความเสีย่งตอ่การเกิดวิกฤตได้อีก 
เชิงยุทธ์  ด้วยการเข้าถึงเป้าหมายแตล่ะกลุม่ตามช่องทาง/ระยะเวลา/ความถ่ี คือ ดทูางหนีทีไล ่วิเคราะห์วา่ คุ้ม /ไม่
คุ้ม แล้วจึงก าหนดวิธี ซึง่อาจท าหลายๆอยา่งพร้อมๆ กนัเป็นช่วงเวลาอาจปรับสถานการณ์ให้กลบัมาบวก พร้อมกบั
จดัการคู้แขง่ขนัด้วยการพลกิสถานการณ์หรือเปิดประเด็นใหม ่
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 หากจ าเป็นต้องท าการชีแ้จงตา่ง ๆ ต้องตรงเข้าสูป่ระเด็น (Right to the point) อยา่อ้อมค้อม เพราะจะเป็นภาพของ
ความพยายามที่จะแก้ตวัมากกวา่การยอมรับความจริงหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงให้กบัสาธารณชนได้รับทราบ สิง่นีม้ีผลตอ่
ภาพลกัษณ์ขององค์กรตอ่ไปด้วย 

 สิง่หนึง่ที่ผู้บริหารควรมี คือการใช้เทคนิคของการน าเสนอข้อมลู และไมใ่ห้มีสิง่ที่ไมด่ีคงค้างอยูใ่นจิตใจของผู้ รับฟัง 
ไมค่วรป้ายความผิดให้ผู้อื่น ควรแก้ไขในสว่นท่ีต้องแก้ โดยไมต้่องไปพดูถึงความผิดพลาดของคนอื่น หรือเหตกุารณ์ที่ท าอะไร
ไมไ่ด้และมิให้สง่ผลตอ่เนื่องไปอีก        ผลกระทบจากการเกิดวิกฤตนัน้ สามารถสง่ผลไปถึง 

การท างาน  อาจท าให้บรรยากาศการท างานไมเ่หมือนเดิม ขาดความไว้วางใจ เช่ือถือ  เช่ือมัน่ 
การผลิต  หากเกิดปัญหา หรือท าให้สนิค้าออกมาไมไ่ด้คณุภาพ ก็ต้องมีการเข้มงวดมากยิ่งขึน้  
เกิดภาพความไมไ่ว้วางใจตอ่กนั 
การตลาด  มีผู้ เข้ามาซือ้สนิค้า/บริการลดลง 
การยอมรับทางสังคม  ลดความเช่ือมัน่ ความเช่ือถือ ความมัน่ใจในสนิค้าและบริการ 
การต่อต้าน หากวิกฤตนัน้เป็นการใช้ความรุนแรงเข้าแก้ปัญหา หรือไมส่ร้างความพอใจให้กบักลุม่ผู้ เสยีหายหรือ
ได้รับผลกระทบได้ สง่ผลตอ่การเกิดคลืน่วิกฤตที่รุนแรงมากยิ่งขึน้ 

สิง่เหลา่นี ้ล้วนเป็นผลที่เกิดตามมาจากการเกิดวิกฤต ท าให้การแก้ไขปัญหานัน้ท าเพียงการออกมาพดูขององค์กร 
ผู้บริหาร เพียงฝ่ายเดียวไมม่ีน า้หนกัเพียงพอ แตจ่ะต้องรู้จกัแก้ปัญหาในทางปฏิบตัิ ให้เห็นผลและเกิดขึน้จริงด้ วย เช่น การ
ยืนยนัของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องภายนอก  บคุคล  องค์กรที่นา่เช่ือถือ 
 
ไม่ว่าองค์กรภาครัฐ – เอกชน ก็ควรใช้กลยุทธ์การสื่อสารองค์กรผ่าวิกฤต 
               แม้วา่ภาวะเศรษฐกิจได้สง่ผลกระทบไมน้่อยตอ่ภาวะการด าเนินงานทางธุรกิจ ที่ผา่นมาที่ท าให้เกิดการชะลอ ตวั 
โดยเฉพาะก าลงัการบริโภค สง่ผลตอ่งบทางด้านการตลาด และสือ่สารขององค์กร ท่ีปรับตามรายได้หรือมลูคา่ทางการตลาด
ที่ลดลง  องค์กรไมว่า่ภาครัฐและภาคเอกชนควรเน้นการให้ความส าคญักบัการสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  
              การสื่อสารภายใน เน้นท่ีการสือ่สารถงึสถานะท่ีแท้จริงของธุรกิจ คาดการณ์อนาคต ชีแ้จงเป้าประสงค์ การ
ระดมความคิดเห็น การก าหนดแนวทางกลยทุธ์ร่วมกนั การรวมพลงัร่วมมือ 
             ในขณะท่ี  การสื่อสารภายนอก มุง่เน้นถึงการสือ่สารถึงจดุแข็งขององค์กรด้วยความโดดเดน่ท่ีแตกตา่ง การ
แสวงหามลูคา่เพิ่มจากธุรกิจหลกัและธุรกิจรอง การสือ่สารเพื่อสร้างความชดัเจนของอตัลกัษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) 

ควบคูไ่ปกบัการเร่งรักษาสมัพนัธภาพกบัลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอและหาวิธีการตอ่ยอด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการทราบถึงความ
ต้องการ ความเข้าใจในสภาพปัญหาของลกูค้า ประชาชน ผู้บริโภคที่แท้งจริงแล้วน าเสนอแนวทางแก้ไข 
              การเร่งสร้างความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมการสื่อสารทาง
การตลาดมากขึน้ ควบคู่กับความพร้อมต่อการแก้ไขภาวะวิกฤต   ที่จะมีโอกาสเกิดขึน้ด้วยความถ่ีที่มากกวา่เดิม ทัง้นี ้
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้จากประสบการณ์จริง จากการปฏิสมัพนัธ์ ระหวา่งองค์กร สนิค้า บริการ กบัประชากร
เป้าหมายหรือผู้บริโภคมากยิ่งขึน้  โดยการใช้กิจกรรมที่สามารถเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย และใช้เป็นปัจจยัในการวางแผนการ
สือ่สารท่ีสามารถการขยายผลได้  ส าหรับการสือ่สารองค์กรนัน้ ยงัเน้น การสือ่สารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ให้ชดัเจน การสร้าง
ความเช่ือถือ การยอมรับ ขององค์กรตอ่สาธารณชน นัน่คือ การเป็นองค์กรที่มีความสามารถในการประกอบการหรือยอดขาย
แล้ว ต้องเป็นองค์กรที่ดีของสงัคมด้วย   

. 
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การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร เคร่ืองมือส าคัญยามวิกฤต 
               แม้วา่ภาพรวมเศรษฐกิจ ของปี 2552ยงัอยูใ่นภาวะที่ถดถอย เนื่องจากหลายปัญหาที่ทบัถมอยู ่ยงัไมส่ามารถ
แก้ไขได้ทนัที ขณะเดียวกนัภาคธุรกิจสว่นใหญ่ตา่งมีการปรับกลยทุธ์ แผนธุรกิจรองรับ และเป้าหมายทางการตลาดเพิ่มขึน้
โดยเฉพาะในสว่นของการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคที่ชะลอตวัมานาน 
                ในสว่นของการประชาสัมพันธ์นัน้ จะเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร 

มากกว่าการสื่อสารในแบบอื่นๆ  แตจ่ะมีรูปแบบ พฒันาการ ที่แตกตา่งจากเดิม การประชาสมัพนัธ์ ท่ีเป็นมากกวา่การ
จดัท าขา่วสาร  การแถลงขา่ว การผลิ ตสือ่ประชาสมัพนัธ์ การบริหารข้อมลูขา่วสาร สือ่มวลชนสมัพนัธ์ เป็น การจัดล าดับ

ประเด็นเนือ้หาเพื่อการสร้างความผูกพันต่อแบรนด์ การสร้างภาพลักษณ์ ด้วยการสือ่ข้อมลูตา่งๆไปยงักลุม่เป้าหมาย
แตล่ะกลุม่อยา่งสม ่าเสมอ ทัง้ในระดบัโลก ประชากรในประเทศ   ด้วยการก าหนดประเด็ น ออกแบบเนือ้หา ข้อมลู ด้วย
วิธีการสือ่สาร และช่องทางที่เหมาะสม   
             ขณะเดียวกนั การสือ่สารและการประชาสมัพนัธ์ขององค์กร กลบัยิ่งทวีความส าคญัยิ่งขึน้ โดยแนวโน้มของการ
สือ่สารในเชิงเนือ้หา (Content Communication) ที่เข้มข้นมากยิ่งขึน้ ทัง้ที่จะปรากฏผ่ านสือ่สารมวลชน  สือ่สง่เสริม
การตลาด และสือ่ดิจิทลั ท่ีมีแนวโน้มเติบโตขึน้เป็นล าดบั ส าหรับการประชาสมัพนัธ์ที่เป็นการสือ่สารเนือ้หาหรือข้อมลูนัน้ จะ
เน้นการแทรกเข้าไปอยูใ่นบทความ รายการ บทสนทนา หรือการรายงานตา่งๆ มากยิ่งขึน้ ทัง้นีเ้นื่องจากพฤติกรรมในการรับรู้
ข้อมลู ขา่วสารของผู้บริโภคเปลีย่นแปลงไป การสือ่สารจึงมุง่เน้นท่ีจะสือ่สารโดยตรงกบัผู้บริโภค                
                อยา่งไรก็ตาม หากเกิดความชดัเจนทางด้านการเมือง ยิ่งเร็วเทา่ไร ก็จะ ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ รวมถึง
ปัจจยัพืน้ฐานในระยะยาวของประเทศที่มีอยู ่จะก่อให้เกิดการตดัสนิใจ การลงทนุ ยอ่มท าให้การขยายตวัทางธุรกิจมีแนวโน้ม
เติบโตขึน้ตามล าดบั  

              ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมจากปัจจัยภายนอกและประเทศต่างมีความผันผวน ท าให้การก าหนด
กลยุทธ์ส าหรับการด าเนินธุรกิจต้องเผชิญกับวิกฤตหลายประการ องค์กรจึงจ าเป็นต้อ งวางกลยุทธ์สื่อสารของ
องค์กรควบคู่ไปด้วย เพื่อฝ่าวิกฤติ แต่ก็นับเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนธุรกิจให้อยู่รอด
ก้าวหน้าต่อไปได้ 
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