“ การกระตุน้ ภาพลักษณ์ของประเทศไทยต้องมาจากภาครัฐก่อน
แล้วมีการขับเคลื่อนอย่างเป็ นระบบต่อเนื่องมายังภาคเอกชน
ที่เน้นความเป็ นกลุ่มก้อน ร่ วมกันแก้ไขปั ญหาสาคัญของประเทศ
ถ้าภาพลักษณ์ประเทศไทยดี ประเทศไปรอด ทุกคนก็อยูร่ อด
สาคัญที่วา่ ทุกวันนี้ เราได้เริ่ มต้นที่ จะช่วยกันมากน้อยแค่ไหน
เราอาจต้องสื่ อสารกันมากขึ้น ทาความเข้าใจกันมากขึ้น
ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐ ถ้าประเทศมีภาพลักษณ์ที่ดี
โอกาสทางธุ รกิจ ย่อมมีมากขึ้น แต่ปล่อยให้ภาพลักษณ์ของประเทศแย่
ก็เท่ากับเราปิ ดโอกาสตัวเอง”
ดร.พจน์ ใจชาญสุ ขกิจ นักสื่ อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ
ประเด็นสาคัญที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
ความเชื่อมัน่ ทางการเมือง
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและการเงิน
ด้านคุณภาพชีวติ และการศึกษาของประชากร
ด้านความพร้อมแหล่งการค้าและการลงทุน
ความสามารถในการแข่งขันประเทศอื่น
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ประเด็นที่เป็ นจุดอ่อนของการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย
ปัจจัยที่สูงสุ ดยังเป็ นเรื่ องการขัดแย้งทางการเมือง
การขาดความต่อเนื่องและจริ ง
การขาดความเชื่อมโยงของหน่วยงานเข้าด้วยกัน
ขาดกลยุทธ์และการสื่ อสารที่ทนั สมัย
ประชาชนขาดความร่ วมมือ / การแตกแยกทางด้านความคิด
นอกจากนี้ยงั มีความต้องการเร่ งด่วนสาหรับการเร่ งแก้ปัญหาความเสี่ ยงที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น การว่างงาน
ปั ญหาปากท้อง ค่าครองชีพ อาชญากรรมและความสงบเรี ยบร้อยภายในประเทศ

โอกาสทางการสร้างภาพลักษณ์
การเดินหน้าผลักดันทางด้านส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
การต่อยอดจากปั จจัยเกื้อหนุนที่มีอยู่
- การประชุมสุ ดยอดผูน้ าอาเซียน / ขยายผลจาก 1 ประเทศ เป็ น 10 ประเทศ /ประชากร 570 ล้านคน
- การประสานงานที่สอดคล้องของแต่ละกระทรวง เพื่อกาหนดเป็ นยุทธศาสตร์ / ขับเคลื่อนเป็ นนโยบาย
- การเผยแพร่ อตั ลักษณ์ที่ดีของประเทศไปยัง นานาประเทศ เช่น ภูมิปัญญาไทย / เอกลักษณ์ความ
โดดเด่นด้านบริ การ
- การส่ งเสริ ม และเผยแพร่ ความคิด ที่เกื้อประโยชน์กนั และกันในเชิงสร้างสรรค์ เช่นเที่ยวเมืองไทย
- การเร่ งสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่ / น่าลงทุน
- การเร่ งสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
- การทาธุ รกิจแบบพันธมิตร
ในส่ วนนี้ควรเป็ นความรับผิดชอบของทุกคนในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเร่ งสร้างภาพลักษณ์ของ
ประเทศอย่างจริ งจัง ซึ่ งสอดคล้องกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความเสี่ ยงทั้งด้านการเมืองและนโยบาย จาก
สถาบันต่างประเทศต่างๆ ที่พากันลดอันดับประเทศไทย จึงเป็ นภาระและความรับผิดชอบของทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ตอ้ งเร่ งแก้ไข และฟื้ นฟูเพื่อลดความเสี่ ยงทั้งการเมือง สังคม เศรษฐกิจดังกล่าวและการสร้างภาพลักษณ์
ให้กบั ประเทศภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
ทิศทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมัน่ และภาวะการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค
เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับหลายปั จจัย ทั้งด้านการเมือง สภาวะเงินบาท แม้วา่ การปรับราคาน้ ามันเริ่ มลดลงแต่ยงั ไม่
สามารถควบคุมราคาสิ นค้าและค่าใช้จ่ายในการบริ โภคได้ ขณะเดียวกันภาครัฐเอง ยังไม่มีมาตราการชัดเจนใน
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ทั้งวิธีการและเนื้อหา ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐและผูป้ ระกอบการในภาคเอกชนทุก
ขนาดเกิดการตื่นตัว พยายามปรับวิธีการบริ หารต้นทุน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ไม่รอนโยบายภาครัฐ
โดยเฉพาะงบประมาณ และวิธีการ ด้านการสื่ อสารขององค์กรพร้อมปรับเป้ าหมายทางธุ รกิจขยายตัวสู งขึ้น
สภาพการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภคยังมีความกังวลเรื่ องความเชื่อมัน่ ทั้งการงานและการเงิน จึงชะลอการซื้ อ
สิ นค้าและให้ความสนใจกับการเก็บออมมากขึ้น เนื่องจากขาดช่องทางการลงทุนที่น่าสนใจ แม้วา่ แนวโน้มอัตรา
ดอกเบี้ยยังอยูใ่ นช่วงขาลงอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางพลังขับเคลื่อนจากสภาวะแวดล้อมในการขับเคลื่อนเป็ นนโยบาย
ภาครัฐ ต้นทุนการผลิต ดัชนีความเชื่อมัน่ พฤติกรรมในการบริ โภค ในขณะที่พลังขับเคลื่อนขององค์กรต้องเผชิญ

กับภาวะกดดัน ทั้งผลประกอบการ การจัดการทรัพยากรและเป้ าหมายที่ทา้ ทาย พลังขับเคลื่อนทางการตลาด การ
แข่งขันจะเข้มข้นขึ้นเรื่ อยๆ ท่ามกลางพฤติกรรมในการบริ โภคที่ขาดจุดยืน
ถึงเวลานี้คงไม่มีใครปฏิเสธได้วา่ ในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมาประเทศไทยต้องเผชิญกับปั จจัยรุ มเร้าที่เข้าขั้น
วิกฤติหลายประการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนความมัน่ คงทั้งภายในและภายน อกประเทศ ซึ่ง
ส่ งผลกระทบต่อภาครัฐและเอกชนในการบริ หารบ้านเมือง ภาคธุ รกิจ ตลอดจนภาคประชาชนที่เผชิญกับภาวะค่า
ครองชีพรวมถึงเหตุการณ์ความขัดแย้ง ในแง่มุมต่างๆ ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศในภาพรวม เหล่านี้ลว้ น
เป็ นปั ญหาที่ทา้ ทายความสามารถต่อการจัดการ กระบวนการสื่ อสารของรัฐบาล
สิ่ งที่รัฐบาลต้องเร่ งสื่ อสารทั้งในประเทศและเวทีโลก
ภารกิจสาคัญในการบริ หารบ้านเมืองของรัฐบาล ภายใต้เงื่อนไขและข้อจากัดหลายประการ รวมถึงภาพ
สะท้อนและความคิดเห็นของประชาชน และกลุ่มชนต่างๆ ที่แบ่งออกเป็ นหลายกลุ่มความคิด เหล่านี้ลว้ น เป็ นอีกสิ่ ง
หนึ่งที่ผเู ้ กี่ยวข้องต้องนามาวิเคราะห์และพิจารณา สาหรับการบริ หารภาพลักษณ์ของประเทศและการสื่ อสารในเชิง
ยุทธศาสตร์ นบั ได้วา่ เป็ นสิ่ งสาคัญไม่นอ้ ยไปกว่าภารกิจอื่น
สิ่ งที่สาคัญก็คือ รัฐบาลควรให้ความสาคัญกับการสื่ อความที่เข้มข้นขึ้นโดยเฉพ าะการให้ความสาคัญกับ
เนื้อหาความชัดเจน โปร่ งใส มีกระบวนการสื่ อสารทั้งสองทาง การอธิ บายแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการตรวจสอบ
ช่องทางแสดงความคิดเห็น การปรับปรุ งการสื่ อความทั้งภายในของคณะรัฐบาล ควรมีทิศทางที่ชดั เจนสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน การให้ความสนใจต่อการสื่ อสารถึงประเด็นการแก้ปัญหา ในภาคประชาชน การเปิ ดเวที
ช่องทางของการรับฟังมากขึ้น การเร่ งเปิ ดพื้นที่สาหรับการเจรจาเพื่อลดข้อขัดแย้งการให้ความสาคัญกับประชามติ
การเปิ ดรับฟังความคิดเห็น ทั้งองค์กรภาคธุ รกิจและภาคสังคม การแสวงหาแนวร่ วมเชิงสร้างสรรค์ หรื อการสร้าง
กระบวนการไปสู่ ประชามติ เพราะความเห็นที่แตกต่าง ไม่ใช่ความขัดแย้ง
แม้วา่ ประเทศ ยังต้องเผชิญกับปั ญหาที่รุมเร้าอีกสารพัน แต่สิ่งที่จะทาให้ประเทศของเราพัฒนาอย่างมี
เอกภาพได้ ก็คือการเร่ งแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง ด้วยการวางยุทธศาสตร์ การสื่ อ สารที่เหมาะสม รวมถึงการเร่ งสร้าง
ความน่าเชื่อถือของระบบการเมืองภายในประเทศ

