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ในฐานะที่ผู้เขียนได้ผ่านร้อนผ่านหนาว มามากมาย จากการที่ได้อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ สถาบันการเงิน และแบรนด์ชั้นน�ำ
การได้ลงมือแก้ไขในขณะที่เกิดวิกฤติ การด�ำเนินการฟื้นฟูท้ังภาพลักษณ์และการประกอบการในธุรกิจ ที่กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศ ให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง จากผลกระทบของหลากหลายเหตุการณ์ อาทิ วิกฤติต้มย�ำกุ้ง แฮมเบอร์เกอร์ ไข้หวัดนก
จนถึง COVID-19 บทเรียนของการบริหารการสือ่ สาร ในภาวะทีแ่ บรนด์ได้รบั ผลกระทบกับการแก้ไข คือสิง่ ทีน่ า่ สนใจ ในการย้อนกลับ
ไปดู วิเคราะห์ เรียนรู้ และน�ำมาปรับใช้ ในสถานการณ์ปจั จุบนั กับ 12 ประเด็นการประชาสัมพันธ์ ในการฟืน้ ฟูและสร้างความเชือ่ มัน่
ที่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนต้องร่วมกันขับเคลื่อน ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ และแนวทางการสนับสนุน นโยบาย กิจกรรมส่งเสริม
ให้เป็นรูปธรรม อย่างจริงจังภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ย้อนรอยภาพจ�ำ ‘วิกฤติการณ์ต้มย�ำกุ้ง’

ความแตกต่างของวิกฤติต้มย�ำกุ้ง กับ COVID-19

วิกฤติเศรษฐกิจต้มย�ำกุง้ ถือเป็นวิกฤติการณ์ทางการเงินในเอเชีย
ทีผ่ า่ นมาเมือ่ กว่า  20 ปีกอ่ น ได้มผี ลกระทบต่อหลายประเทศรวมถึง
ประเทศไทย หลายภาคส่วนได้รบั ผลกระทบอย่างหนัก อันเป็นผลมาจาก
การลงทุนเกินตัวและฟองสบูใ่ นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทีเ่ ติบโตอย่างมาก
ในช่วงปี 2530-2539 อาทิ ทีอ่ ยูอ่ าศัย อาคาร ส�ำนักงาน ธุรกิจบันเทิง
สนามกอล์ฟ ฯลฯ เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการมีการกูย้ มื เงินจากต่างประเทศ
และระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เพือ่ มาลงทุน ส่งผลให้ราคาอสังหาริมทรัพย์
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้เกิดความต้องการเก็งก�ำไร ซึง่ ได้ดงึ ดูดให้มี
ผูเ้ ข้ามาลงทุนในธุรกิจอย่างมาก จนกลายเป็นภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ และ
อีกปัญหาทีส่ ำ� คัญ ก็คอื การถูกโจมตีคา่ เงินบาท จากนักลงทุนต่างชาติทเี่ ป็น
นักลงทุนขนาดใหญ่และนักลงทุนสถาบันทีร่ ะดมทุนมาเก็งก�ำไรค่าเงิน
รวมทัง้ การแสวงหาก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ นโดยการเก็งก�ำไรค่าเงินบาท
  ของธนาคารพาณิชย์ทงั้ ในและต่างประเทศ  
ผลกระทบจากฟองสบูแ่ ตก ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง  ราคาหุน้
มูลค่าการลงทุน  การผันแปรในราคาสินทรัพย์ หนีส้ นิ และทุน  ตา่ งท�ำให้
หนีเ้ อกชนเพิม่ สูงขึน้ ในภาวะทีป่ ระเทศมีภาระหนีส้ าธารณะในอัตราทีส่ งู
ท�ำให้ประเทศอยูใ่ นสภาพล้มละลายก่อนการล่มสลายของระบบค่าเงิน
เมือ่ วิกฤติดงั กล่าวขยายตัวไปยังต่างประเทศ  สง่ ผลให้คา่ เงินของประเทศ
ส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่นได้ตกลงมากกว่าเดิม  
เกิดการขาดทุน ขาดสภาพคล่อง ภาวะล้มเหลวในธุรกิจจนท�ำให้ธรุ กิจ
เป็นจ�ำนวนมากต้องปิดกิจการขนาดใหญ่ ล้มละลาย ขายกิจการ ปิดกิจการ
การเลิกจ้างงาน เป็นจ�ำนวนมาก
การฟืน้ ฟูสถาบันการเงินให้กลับมาแข็งแกร่ง การสร้างกฎ กติกา วินยั
เพื่อลดความเสี่ยงมิให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตทั้งฝั่งแหล่งเงินทุน และ
ผู้ประกอบการ การเร่งแก้ไขในแต่ละองค์กรตามลักษณะของกิจการ
และผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ตลอดจนเร่งฟืน้ ฟู ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ
องค์กรเหล่านัน้ ให้เป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ ทัง้ ในประเทศ และระดับสากล ตลอดจน
แนวทางการปรับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ของแต่ละองค์กรให้กลับมามี
ผลประกอบการทีด่ ี และส่งผลดีตอ่ ภาพลักษณ์ของประเทศ ในภาพรวม
คือกรณีศกึ ษา ทีน่ า่ ถอดบทเรียน

วิกฤติตม้ ย�ำกุง้ ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบคือ ได้แก่ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับ
สถาบันการเงินกว่า 50 แห่งทีต่ อ้ งปิดตัว  นกั ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผูป้ ระกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการน�ำเข้า
และส่งออก เป็นส่วนใหญ่ ทีก่ ระทบกับผูค้ นเฉพาะกลุม่ รวมถึงพนักงาน
ทีม่ จี ำ� นวนหลักแสน แต่กม็ มี ลู ค่าในทางธุรกิจทีส่ งู   โดยพืน้ ทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
นอกจากประเทศไทยแล้ว ยังรวมถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับกลุม่ ประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์
และญีป่ นุ่ โดยวิกฤติจะค่อยๆ ฟืน้ ตัวภายใน 3-5 ปี  
          การแก้ปญ
ั หาของประเทศในขณะนัน้   ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
พยายามพยุงค่าเงินบาท โดยใช้เงินส�ำรองเงินตราต่างประเทศ ประกอบ
กับกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ต้องใช้เงิน
ของกองทุนในการให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันการเงินหลายแห่งใน
ประเทศไทย ด้วยจ�ำนวนเงินสูงสุดถึง 600,000 ล้านบาท ท�ำให้การใช้
เงินหมดลงและต้องกูจ้ าก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็น
มูลค่ากว่า 510,000 ล้านบาท เพือ่ มาเป็นทุนส�ำรอง
          ฝ่ายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างหนัก ได้แก่ ผูป้ ระกอบการ องค์กร
หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจของเอกชนต้องปิดกิจการหรือชะลอการ
ประกอบการ ขณะทีผ่ ลของการถูกเลิกจ้างงาน ส่งผลให้พนักงานบริษทั
กลุม่ ภาคประชาชน มีการออกมาประท้วงเรียกร้องความช่วยเหลือ  
          ในขณะที่ผลของวิกฤติ COVID-19 จะได้รับผลกระทบทั่วโลก
ประชากรในทุกระดับ  มคี วามเดือดร้อนคล้ายกัน  ไม่เว้นแม้แต่ประเทศ
มหาอ�ำนาจ หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจทีด่ ี ผลจากวิกฤติทางด้านสุขภาพ
ได้สง่ ผลต่อเศรษฐกิจทัง้ ทางตรงและทางอ้อม การปิดตัวของกิจการใน
หลายธุรกิจ การไม่สามารถประกอบอาชีพได้เช่นการปิดโรงเรียน บริษทั
ห้างร้าน โรงแรม ตลาด แหล่งท่องเทีย่ ว สถานบริการ การประกอบการ
ในหลายธุรกิจ ส่งผลให้ประชาชนขาดรายได้  ตกงาน รัฐบาลต้องจัดหา
งบประมาณมาใช้ดา้ นการจัดการสุขภาพประชาชน และการเยียวยา
ผูค้ นจ�ำนวนมาก ยังไม่เป็นทีแ่ น่ชดั ว่าวิกฤติดงั กล่าวจะยืดเยือ้ ยาวนาน
และสามารถสงบลงเมือ่ ใด โดยคาดว่าผลกระทบอาจส่งผล 5-7 ปี
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12 ประเด็น ในการฟื้นฟูและสร้างความเชื่อมั่น และประชาสัมพันธ์
ให้กบั ประเทศทีต่ อ้ งก�ำหนดแนวทางการสนับสนุน ให้เกิดเป็นรูปธรรม
1. การสร้างความเชื่อมั่นทางด้านศักยภาพการจัดการ
กรอบ นโยบาย ความสามารถในการจัดการของภาครัฐ
2. การสร้างความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเงิน
3. การสร้างความเชื่อมั่นทางด้านอุตสาหกรรม
และการส่งเสริมการการลงทุน
4. การสร้างความเชื่อมั่นทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การสร้างความเชื่อมั่นทางด้านการท่องเที่ยว
6. การสร้างความเชื่อมั่นทางด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี
7. การสร้างความเชื่อมั่นทางด้านศักยภาพของผู้ประกอบการ
8. การสร้างความเชื่อมั่นทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9. การสร้างความเชื่อมั่นทางด้านเกษตรกรรม
10. การสร้างความเชื่อมั่นทางด้านการพัฒนาชุมชน
และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
11. การสร้างความเชื่อมั่นทางด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการสาธารณสุข
12. การสร้างความเชื่อมั่นทางด้านสังคม ค่านิยม สภาพสังคม
วิถีชีวิต ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

           กล่าวได้วา 
่ วิกฤติ COVID-19 มีความรุนแรงมากกว่า วิกฤติตม้ ย�ำกุง้
หลายเท่าตัว ท�ำให้รายได้ของประเทศไทยลดลง  กว่า 9 แสนล้านบาทในช่วง
ระยะเวลาทีไ่ ม่นาน ยอดคนว่างงานสูงขึน้ นับล้าน จ�ำนวนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
อีกหลายล้านคน นอกจากภาคประชาชนแล้วรัฐบาลต้องช่วยเหลือให้
ผูป้ ระกอบการ เจ้าของธุรกิจ เกิดสภาพคล่องให้ได้มากทีส่ ดุ โดยรัฐบาลได้
ออกพระราชก�ำหนด (พ.ร.ก.) กูเ้ งิน วงเงินรวม 1.9 ล้านล้านบาท ทีร่ ฐั บาล
ออกมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID-19  รวมถึงการกระตุ้น ฟื้นฟู
กับสถานการณ์และผลกระทบ
          ปัญหาทีน่ า่ สนใจและขบคิด ก็คอื ว่า จากนี้ ประเทศเราจะท�ำอย่างไร
การประชาสัมพันธ์ เพื่อฟื้นฟู
สร้างความเชื่อมั่นเครื่องมือส�ำคัญหลังวิกฤติ
          แม้วา่ ภาพรวมเศรษฐกิจยังอยูใ่ นภาวะทีถ่ ดถอย เนือ่ งจากหลาย
ปัญหาทีท่ บั ถมอยู่ ยังไม่สามารถแก้ไขได้ทนั ที ขณะเดียวกันภาคธุรกิจส่วนใหญ่
ต่างมีการปรับกลยุทธ์ แผนธุรกิจรองรับ และเป้าหมายทางการตลาดเพิม่ ขึน้
โดยเฉพาะในส่วนของการกระตุน้ ให้เกิดการบริโภคทีช่ ะลอตัวมาในระยะ
เวลาหนึง่
          แต่จากประสิทธิภาพของการควบคุมโรค อาจท�ำให้ความศรัทธา
เชือ่ มัน่ ต่อการส่งผลดี ทัง้ ต่อการขยายตัวส�ำหรับการท่องเทีย่ ว ผลิตภัณฑ์
ทัง้ ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ทีเ่ อือ้ ต่อการส่งเสริมการส่งออก และ
การลงทุนจากประเทศต่างๆ ประกอบกับจุดแข็งทั้งทางด้านทรัพยากร
ของประเทศ แรงงานทีม่ คี วามรู้ ทักษะเฉพาะของแต่ละวิชาชีพทีโ่ ดดเด่น
ของไทย มีแนวโน้มทีไ่ ด้เกิดการยอมรับทีม่ ากขึน้
ในส่วนของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นั้น  จะเป็นยุทธศาสตร์
ที่ส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับองค์กร
มากกว่าการใช้เครือ่ งมืออืน่ ๆ แต่จะมีรปู แบบ พัฒนาการ ทีแ่ ตกต่างจากเดิม

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ww.drphot.com”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์
กว่า 25 ปี ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์ สือ่ สารการตลาด
แบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กรจนถึงระดับชาติ ผูบ้ รรยาย
ในระดับปริญญาโท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงานกับต�ำแหน่งทีห่ ลากหลาย
ทัง้ ด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็น
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

การประชาสัมพันธ์ ทีเ่ ป็นมากกว่าการจัดท�ำข่าวสาร  การแถลงข่าว
การผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์ การบริหารข้อมูลข่าวสาร สือ่ มวลชนสัมพันธ์
เป็นการจัดล�ำดับประเด็น เนือ้ หาเพือ่ การสร้างความผูกพันต่อแบรนด์
การสร้างภาพลักษณ์ ด้วยการสื่อข้อมูลต่างๆไปยังกลุ่มเป้าหมาย
แต่ละกลุม่ อย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ ในระดับโลก ประชากรในประเทศ  ดว้ ย
การก�ำหนดประเด็น ออกแบบเนือ้ หา ข้อมูล ด้วยวิธกี ารสือ่ สารทัง้ ช่อง
ทางทีม่ อี ยูเ่ ดิมและผ่านช่องทาง เครือข่ายดิจทิ ลั ทีเ่ หมาะสม  
              การก�ำหนดแนวทางส่งเสริม กระตุน้ เศรษฐกิจทีเ่ ป็นรูปธรรม
แล้วเร่งสร้างความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายหลักทั้งภายใน และ
ภายนอกประเทศ ร่วมกับการใช้เครือ่ งสือ่ สารทางการตลาดมากขึน้
การมีความพร้อมต่อการบริหารความเสีย่ งต่อภาวะวิกฤติ  ทจี่ ะมีโอกาส
เกิดขึน้ ด้วยความถีท่ มี่ ากกว่าเดิม ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการกระตุน้ ให้เกิดการ
รับรูจ้ ากประสบการณ์จริง จากการรักษาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กร
สินค้า บริการ กับประชากรเป้าหมายหรือผูบ้ ริโภคมากยิง่ ขึน้   โดยการใช้
กิจกรรมทีส่ ามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย และใช้เป็นปัจจัยในการวางแผน
การสือ่ สารทีส่ ามารถขยายผลได้ ส�ำหรับการสือ่ สารองค์กรนัน้ ยังเน้น
การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ชัดเจน การสร้างความเชื่อถือ
การยอมรับ ขององค์กรต่อสาธารณชน นัน่ คือ การเป็นองค์กรทีม่ คี วาม
สามารถในการประกอบการแล้ว ต้องเป็นองค์กรทีด่ ขี องสังคมด้วย
ในส่วนนี้การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่สามารถตอบสนอง
ได้อย่างชัดเจน
                อย่างไรก็ตามประเด็นความเชื่อมั่นทางด้านการเมือง
หากมีทางออกทีม่ คี วามชัดเจน ก็จะก่อให้เกิดความเชือ่ มัน่ รวมถึง
ปัจจัยพืน้ ฐานในระยะยาวของประเทศทีม่ อี ยู่ จะก่อให้เกิดการตัดสินใจ
การลงทุน การขยายตัวทางธุรกิจ ทีจ่ ะส่งผลให้การเติบโตของหลาย
ภาคส่วนมีแนวโน้มเติบโตขึน้ ได้ เร็วขึน้ ตามล�ำดับ
marketplus 97

