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ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ……. ปั ญหาต่ อเนื่องที่องค์ กรต่ างๆ ต้ องแผชิญ
ทังองค์
้ กรที่เป็ นบริ ษัทข้ ามชาติ บริ ษัทร่วมทุน องค์กรภาครัฐ – เอกชนไทยได้ รับผลกระทบถ้ วนหน้ า
ทังทางตรงและทางอ้
้
อม ปั ญหาด้ านเงินทุน โครงสร้ างทางการบริ หาร ภาวะกดดันจาผู้ถือหุ้น การ
ชะลอตัวทางการลงทุน แข่งขันที่รุนแรง ความเชื่อมัน่ ลดลง การชะลอตัวของผู้บริ โภค
ความสามารถในการสร้ างรายได้ และการทากาไรถดถอยจากปั จจัยภายนอก / การเมือง / เศรษฐกิจ /
สังคม ภาพลักษณ์ ประเทศ การเสียโอกาสด้ านท่องเที่ยวและบริ การ ล้ วนเป็ นปั ญหาที่องค์กรต้ อง
เผชิญ ต้ องหาแนวทางในการรับมือ ในการผลักดันให้ องค์กรแต่ละแห่งปรับกลยุทธ์และวิธีการ
ดาเนินงาน
ผลกระทบต่ อสังคมไทย …. เข้ าขัน้ วิกฤต
ปั ญหาตัวเลขคนว่างงาน นับล้ านราย บริ ษัทโรงงานหลายแห่งทยอยปลดพนักงาน ลดเวลาการ
ทางานเหลือ 3- 4 วัน ต่อสัปดาห์ การชะลอโครงการขนาดใหญ่ อัตรานักท่องนักท่องเที่ยวที่หายไป
กระทบต่อรายได้ ของชุมชน ตัวเลขด้ านอาชญากรรมเพิ่มขึ ้น การจารกรรมข้ อมูลแนวรูปแบบใหม่ๆ
ปั ญหาแรงงานกลายเป็ นปั ญหาปากท้ องที่สง่ ผลถึงครอบครัว ทังการอย่
้
าร้ าง การให้ เวลากับบุตร
หลานน้ อยลง
โอกาสด้ านการศึกษาของเยาวชนมีน้อยลง ขณะเดียวกันที่นกั ศึกษาในหลายระดับที่อยูใ่ น
มหาวิทยาลัย ยังมองไม่เห็นอนาคตเมื่อในการทางานโครงสร้ างระบบการทางานเปลีย่ นแปลง องค์กร
ให้ ความสนในกับการจ้ างงานสาหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ทางานด้ วนค่าตอบแทนแพง
ลิบลิว่ มากกว่าจะสนใจการสร้ างคนใหม่ที่อาจไม่ทนั กับสถานการณ์ทางการแข่งขัน
นานาปั ญหาที่รอการเยียวยาอย่ างเร่ งด่ วน
จากหลายปั ญหาที่ทบั ถม กลายเป็ นแผลร้ ายที่ลกุ ลามและกระจายตัวอย่างรวดเร็ ว ในขณะที่
สภาพทางการเมือง การปกครองประเทศอยูใ่ นภาวะที่สนั่ คลอน ภาพของความขัดแย้ งทางความคิดที่
รุนแรงขันเรื
้ ่ อยๆ
แม้ วา่ จะมีการจัดตังรั้ ฐบาลใหม่แล้ ว บรรยากาศทัว่ ไปเหมือนจะสงบในบางระยะแต่ก็ทราบกันดี ว่า
การเคลือ่ นไหวได้ มีแรงกระเพื่อมที่ยงั น่าเป็ นห่วง รัฐบาลเองก็ยงั ไม่อยูใ่ นภาวะที่มีเสถียรภาพเพียงพอ

และความเชื่อมัน่ ในการบริ หารประเทศในระยะยาว การเปลีย่ นถ่ายรัฐบาล ได้ สง่ ผลต่อความต่อเนื่อง
ในการกากับนโยบาย และยิ่งกลับกลายเป็ นปั ญหาที่สมุ ทับอีกมากมาย
ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนก็ตา่ งต้ องพบกับปั ญหาที่รุมเร้ า ทังสภาพแวดล้
้
อมทางธุรกิจ การแสวงหา
ช่องทางทางธุรกิจควบคูไ่ ปกับการบริ หารต้ นทุน โอกาสในการทากาไรในภาวะที่ไม่เอื ้ออานวย
จึงเป็ นช่วงเวลาที่วิกฤต และรอยต่อที่สาคัญของสภาพทางสังคมที่รอการเยียวยา โดยไม่อาจพึง่ พา
ความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน
ทิศทางในการปรับกลยุทธ์ และการสื่อสารขององค์ กร
ไม่ ว่าองค์ กรภาครัฐ – เอกชน ก็ควรใช้ กลยุทธ์ การสื่อสารองค์ กรผ่าวิกฤต
แม้วา่ ภาวะเศรษฐกิจได้ส่งผลกระทบไม่นอ้ ยต่อภาวะการดาเนินงานทางธุรกิจ ที่ผา่ นมาที่ทาให้เกิดการ
ชะลอตัว โดยเฉพาะกาลังการบริ โภค ส่งผลต่องบทางด้านการตลาด และสื่ อสารขององค์กร ที่ปรับตาม
รายได้หรื อมูลค่าทางการตลาดที่ลดลง องค์กรไม่วา่ ภาครัฐและภาคเอกชนควรเน้นการให้ความสาคัญ
กับการสื่ อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
การสื่อสารภายใน เน้นที่การสื่ อสารถึงสถานะที่แท้จริ งของธุรกิจ คาดการณ์อนาคต ชี้แจงเป้ าประสงค์
การระดมความคิดเห็น การกาหนดแนวทางกลยุทธ์ร่วมกัน การรวมพลังร่ วมมือ
ในขณะที่ การสื่อสารภายนอก มุ่งเน้นถึงการสื่ อสารถึงจุดแข็งขององค์กรด้วยความโดดเด่นที่แตกต่าง
การแสวงหามูลค่าเพิ่มจากธุรกิจหลักและธุรกิจรอง การสื่ อสารเพื่อสร้างความชัดเจนของอัตลักษณ์ของ
แบรนด์ (Brand Identity) ควบคู่ไปกับการเร่ งรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าอย่างสม่าเสมอและหาวิธีการ
ต่อยอด โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทราบถึงความต้องการ ความเข้าใจในสภาพปั ญหาของลูกค้า ประชาชน
ผูบ้ ริ โภคที่แท้งจริ งแล้วนาเสนอแนวทางแก้ไข
การเร่ งสร้ างความเข้ าใจต่ อการเปลีย่ นแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์ กรร่ วมการสื่อสารทางการตลาด
ควบคู่กบั ความพร้ อมต่ อการแก้ ไขภาวะวิกฤต
การเตรี ยมรับมือกับวิกฤต ตลอดโอกาสเกิดขึ้นด้วยความถี่ที่มากกว่าเดิม ทั้งนี้เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้เกิด
การรับรู ้จากประสบการณ์จริ ง จากการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างองค์กร สิ นค้า บริ การ กับประชากรเป้ า หมาย
หรื อผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น โดยการใช้กิจกรรมที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย และใช้เป็ นปั จจัยในการวาง
แผนการสื่ อสารที่สามารถการขยายผลได้ สาหรับการสื่ อสารองค์กรนั้น ยังเน้นการสื่ อสารเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้ชดั เจน การสร้างความเชื่อถือ การยอมรับ ขององค์กรต่อสาธา รณชน นัน่ คือ การเป็ นองค์กร
ที่มีความสามารถในการประกอบการหรื อยอดขายแล้ว ต้องเป็ นองค์กรที่ดีของสังคมด้วย

ปรับแนวคิดด้ าน CSR ให้ สอดคล้ องกับสภาวะการณ์ จากองค์ กร สู่สังคม ...ประเทศ

แม้ วา่ องค์กรต่างๆ ยังคงต้ องเผชิญกับปั ญหานานาสารพัน แต่แนวคิดเรื่ อง CSR (Corporate Social

Responsibility) หรือแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคม ยังคงเป็ นภารกิจขององค์กรต่างๆ ที่จะดาเนิน
กิจการด้ วยความตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมต่อสังคม
ถือเป็ นอีกหนึง่ ยุทธศาสตร์ ที่สาคัญขององค์กร ซึง่ องค์กรจะต้ องมีความจริ งใจในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
โดยไม่เกี่ยวเนื่องกับแผนทางการตลาด การแสดงความมุง่ มัน่ ขององค์กรต่อการผลักดันสังคมอย่าง
ต่อเนื่องในทิศทางที่สอดคล้ องกัน ย่อมดีกว่าการโหนกระแสแบบชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว
การพิจารณาให้ ดาเนินการบริ หารงาน CSR ขององค์กรอาจต้ องปรับทิศทางที่เหมาะสม โดยเริ่ มจากการ
นาศักยภาพที่แท้ จริ ง หรื อทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ มาสร้ างประโยชน์หรื อคุณค่ากับสังคมควบคูไ่ ปด้ วย
การมีสว่ นร่วมในการชะลอ หรื อบรรเทาปั ญหาสังคมที่เร่งด่วน ดีกว่าการจับกระแส หรื อมุง่ ที่ความสนใจ
ส่วนตัว
ถึงเวลาแล้ วที่องค์กรทุกขนาดไม่วา่ ภาครัฐหรื อเอกชนควรให้ ความสนใจทางด้านการมีสว่ นร่วมของสังคม
กับขององค์กรอย่างแท้ จริ ง
การพิจารณาถึงการสือ่ สารขององค์กร กิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรได้ ดาเนินการทังภายในและภายนอก
้
องค์กร ผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นต่อการดาเนินการนันๆ
้ ทังวงแคบและวงกว้
้
าง กิจกรรมต่าง ต้ องถูกนามา
วิเคราะห์ในหลายมิติ ว่าจะก่อให้ เกิดผลดีตอ่ องค์กรอย่าง จะก่อให้ เกิดผลดีตอ่ พนักงานในองค์กรอย่างไร
จะก่อให้ เกิดผลดีตอ่ ธุรกิจนันๆ
้ อย่างไร มีผลดีตอ่ สังคมอย่างไร
และที่สาคัญเราจะมีสว่ นช่วยประเทศของเราอย่างไรบ้ าง นัน่ คือมุมมองต่อเรื่ องต่างๆ ขององค์กรต้ องมี
ทังความกว้
้
างและความลึก การลงมืออย่างจริ งจังไม่ฉาบฉวย โดยทุม่ เททรัพยากรในการช่วยเหลือ
ประเทศของเราในด้ านที่เหมาะสมและตรงกับศักยภาพและความถนัดของตนให้ มากที่สดุ
เลิกตามกระแส … สู่แนวคิดเพื่อความเอือ้ เฟื ้ อต่ อสังคมไทย ... การมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
และฟื ้ นฟูประเทศร่ วมกัน ดูจะเป็ นแนวทางการสื่อสารขององค์ กร และบริหารงาน CSR ที่
เหมาะสมที่สุดในปี 2552 นี ้
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