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การที่ใครคนใดคนหนึ่งจะบริหารการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตอยางมีประสิทธิภาพได
นั้น เขาคนนัน้ จะตองมีความเชื่อพื้นฐานวาโอกาสในการเกิดภาวะวิกฤตไมวาจะเปนรูปแบบใดก็
ตามไมไดเปนศูนย แมแตวิกฤตที่ไมนาจะเกิดก็อาจจะเกิดได ดังนั้นจึงตองมีการเตรียมพรอมในการ
บริหารการประชาสัมพันธเมือ่ เกิดวิกฤต ดวยการมีแผนฉุกเฉินสํารองไว และสามารถใชไดทันทีที่
เกิดวิกฤตขึ้น โดยที่นักประชาสัมพันธในธุรกิจตางๆจะตองรูวาในธุรกิจของตน หรือในองคกรของ
ตนนั้น วิกฤตอาจจะเกิดในรูปแบบใดไดบา ง ในประเด็นดังตอไปนี้
• อุบัติเหตุในการทํางาน ที่กอใหเกิดการบาดเจ็บลมตาย
• ปญหาดานสิง่ แวดลอมที่สรางความไมใจใหชุมชนหรือเกิดขอขัดแยงทางกฎหมาย
• ปญหาความไมพอใจของพนักงานที่กอใหเกิดการนัดหยุดงาน ชุมนุมประทวง
• สินคามีความบกพรองตองเรียกกลับคืนจากตลาด ที่สรางความเสียหายใหกับภาพลักษณ
ของตราสินคา
• ปญหาระหวางผูถือหุน ที่ทําใหเกิดปญหาดานการเงิน การจัดการ การบริหาร และอาจจะมี
การกลาวหาใหรายกัน
• ปญหาการถูกเขาครอบครองธุรกิจโดยนักลงทุนที่กวานซือ้ หุนในตลาดหลักทรัพย ทําใหมี
โอกาสสูญเสียความเปนเจาของหรือสิทธิ์ในการบริหาร
• ปญหาการกอการราย ที่เปนเหตุใหการดําเนินธุรกิจไมเปนไปตามปรกติและอาจจะเปน
ปญหาในการใหบริการลูกคา
• ปญหาความขัดแยงระหวางองคกร ที่ทําใหเกิดการเผยแพรขาวในเชิงลบที่มีผลกระทบการ
การดําเนินงานและภาพลักษณขององคกร
• ปญหาที่เกิดจากกฎระเบียบทางราชการเปนอุปสรรคในการทํางาน ทําใหการดําเนินงานมี
ความยากลําบาก และไมสามารถที่จะแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ
• ปญหาการฉอโกงที่ทําใหลูกคาของบริษัทไดรับความเสียหายและเกิดความรูสึกที่ไมดีตอ
บริษัท
• ปญหาภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ และจําเปนตองดูแลลูกคาที่
ไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาว
• ปญหาเรื่องโรคระบาดที่มีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท ทําใหมีความจําเปนตองทําความ
เขาใจกับสาธารณะเพื่อใหมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกตอง และไมเปนปญหากับธุรกิจ
ของบริษัท
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• ปญหาเรื่องความไมสงบทางการเมือง ที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ
• ปญหาวิกฤติทางการเงินที่ทําใหขาดเงินทุนหมุนเวียน และอาจจะทําใหเกิดภาพของการ
ฉอโกงลูกคา
• ปญหาของการทํางานผิดพลาดที่ทําใหลูกคาเสียหาย จําเปนตองชดเชย เยียวยาแกไข เพื่อ
ไมใหมีผลกระทบตอภาพลักษณของบริษัท
• ปญหาทางดานจริยธรรมและการทําผิดกฎหมายของผูบริหารหรือพนักงานคนอื่นๆที่ทําให
ภาพลักษณขององคกรเสียหาย
การสื่อสารภายใน ไมวาจะเปนวิกฤตในรูปแบบใด การประชาสัมพันธที่ดีจะตองเริม่ ตนที่การ
ประชาสัมพันธภายในกอน เพื่อใหพนักงานเขาใจสถานการณอยางถองแท ไมเสียขวัญ และไมยนื
อยูคนละขางกับบริษัท ผูนําองคกรจะตองเปนผูที่ออกมาพูดคุยกับพนักงานดวยตนเอง อยาหนีหนา
และตองพยายามทําใหพนักงานมีความรูสึกตองการเปนผูมีสวนรวมในการแกปญหา สรางทัศนคติ
ที่มีตอผูบริหารใหเปนทัศนคติเชิงบวก เมือ่ พนักงานภายในเปนพวกเดียวกับผูบริหาร และพรอมที่
จะชวยผูบริหารแกไขวิกฤต จะทําใหการประชาสัมพันธกับคนภายนอกงายขึ้น เพราะทุกคนภายใน
บริษัทจะพูดจาเปนเสียงเดียวกัน ไมมีความขัดแยงจากคนขางใน ทําใหการแกไขวิกฤตงายขึ้น
หลักการพื้นฐานของการสื่อสารในภาวะวิกฤต การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธในภาวะ
วิกฤตจะตองใหความสําคัญกับ “ความเร็ว” จะชาไมได จะตองปรับตัวตามสถานการณที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็ว เมื่อถูกกลาวหาจะตองตอบโตโดยเร็ว จะปลอยใหสาธารณชนเชื่อไปตามขอกลาวหา
ขามวันขามคืนไมได และทุกครั้งที่สื่อสารกับคนนอกจะตองบอกใหคนในไดรูกอนเสมอ และ
จะตองใชชองทางการสื่อสารที่เปนไปไดใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ใหความสําคัญกับความถี่ โดย
หลักการที่จะตองยึดมั่นก็คอื “ตอยกอน ตอยหนัก และตอยถี่” นั้นคือประชาสัมพันธเชิงรุก อยาง
หนักแนนจริงจัง และตองมีความถี่เพียงพอที่จะจูงใจใหกลุมเปาหมายคลอยตามได และทั้งหมดนีจ้ ะ
ดําเนินการไปไดดีจะตองอาศัย “สื่อมวลชนสัมพันธที่ด”ี หากแมนผูจัดการฝายประชาสัมพันธของ
องคกร ไมพัฒนาความสัมพันธที่ดีกับสื่อมวลชน การประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต ไมอาจจะ
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพได
องคประกอบของการสื่อสารในภาวะวิกฤต หัวใจอยูที่การเตรียมตัวใหพรอม ดวยการทํางานเชิง
รุก พยายามปองกันไมใหวกิ ฤตเกิดขึ้น กําหนดแนวทางในการทํางานใหดี มีแผนงานฉุกเฉินสํารอง
ไว ที่ทําใหสามารถประชาสัมพันธไดทันทีท่ ี่เกิดเหตุ โดยที่แผนการดังกลาวจะตองเปนแผนรองรับ
สถานการณที่เลวรายที่สุด (worst case scenario) และในการสื่อสารอะไรออกไป จะตองให
ความสําคัญกับอารมณของผูที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤต อยามุงเนนแตประเด็นของความถูกตอง
ตามกฎหมายเทานั้น บางครั้งการขานรับวิกฤตโดยการทําตามกฎหมาย อาจจะไมเพียงพอสําหรับ
การเยียวยาความรูสึกของผูที่ไดรับผลกระทบ วาจะเปนเหยื่อของวิกฤตหรือญาติ ขอความที่สื่อสาร
ออกไปทั้งหมดจะตองเปนความจริง ถาหากมีขาวลือใดๆที่ทําใหภาพลักษณขององคกรเสียหาย
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ตองแกไขปญหาที่เกิดจากความพินาศใหเปนที่พอใจของผูที่ไดรับผลกระทบ เมื่อธุรกิจของ
บริษัทสรางความเสียหายใหแกบุคคลที่เกีย่ วของ เชนอาจจะทําใหบาดเจ็บ ลมตาย สูญเสียทรัพยสนิ
สูญเสียโอกาสบางอยาง ถูกฉอโกง จะตองเริ่มตนดวยการรับรูความเสียหายที่เกิดขึ้น แสดงความ
เสียใจกับผูที่ไดรับผลกระทบ ใสใจที่จะแกปญหาดวยความจริงใจและจริงจัง นอกเหนือจากการ
สื่อสารผานสื่อสารมวลชนใหสาธารณชนไดรับรูแลว จะตองติดตอสือ่ สารกับผูเสียหายและญาติ
ของผูเสียหายโดยตรงดวย ตองเขาใจขอสงสัยของสาธารณชน และพยายามใหคําตอบสําหรับขอ
สงสัยเหลานั้น อยาใหสื่อตองไปเสาะหาเอง อยาหลีกเลี่ยงที่จะตอบคําถามดวยขอเท็จจริง เพราะ
หากทําเชนนั้นอาจจะเกิดขาวลือที่สรางความเสียหายใหแกบริษัทได การชี้แจงแนวทางการแกไข
ของบริษัทตองทําอยางรวดเร็ว ชัดเจน และมีความถี่สูงเพียงพอที่จะทําใหสาธารณชนและผูที่ไดรบั
ผลกระทบมองเห็นความตั้งใจจริงของบริษัท ที่จะดูแลแกไขและเยียวยาสถานการณ ที่สําคัญสิ่งที่
บริษัทไดดําเนินการแกไขปญหาตางๆนั้น จะตองบอกใหพนักงานของบริษัทไดรับรูดวย เพื่อให
พวกเขาเปนหนึ่งชองทางในการเผยแพรแนวทางการแกไขปญหาของบริษัท การชดเชยจะตองยึด
หลักของการทําตามกฎหมายบวกกับความมีน้ําใจดวย เพราะบางครั้งการชดเชยตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด อาจจะไมเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น อาจจะไมสามารถดึงอารมณของสาธารณชน
และผูเสียหายใหกลับมายอมรับและชื่นชมบริษัทได เมือ่ ไดแกไขทุกสิ่งทุกอยางเรียบรอยแลว
จะตองมีการประชาสัมพันธตอเนื่องอีกระยะหนึ่งดวย
การเตรียมการเพื่อการประชาสัมพันธเมื่อเกิดวิกฤต เริ่มตนดวยการตระหนักรูว าไดเกิดวิกฤต
ขึ้นแลว และจะตองติดตามพัฒนาการของสถานการณอยางใกลชิด พรอมกับตั้งคณะทํางานพิเศษที่
จะดําเนินงานแกไขวิกฤต แตงตั้งโฆษกทีจ่ ะเปนคนเพียงคนเดียวที่จะใหสัมภาษณกบั สื่อมวลชน
เตรียมพรอมทีจ่ ะบริหารแนวทางในการทํางานกับสื่อ เตรียมการที่จะชดเชยใหแกผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณวกิ ฤตตามกฎหมายโดยเร็ว และเตรียมพิจารณาทีจ่ ะชดเชยใหมากกวา
กฎหมาย โดยพิจารณาอารมณความรูสึกของสาธารณชนและผูที่ไดรบั ผลกระทบ
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องคประกอบของแผนงานการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต กําหนดพันธกิจของการ
ประชาสัมพันธใหชัดเจน กําหนดปรัชญาของการดําเนินงานของบริษัทใหเปนพื้นฐานของการ
ดําเนินการและการสื่อสาร กําหนดมาตรฐานของการทํางาน กําหนดเนื้อหาสาระที่จะสื่อสารให
กลุมเปาหมายไดรับรูเรื่องราวของบริษัทในการดําเนินงานที่ผานมา (เปนเนื้อหาทีไ่ มเกี่ยวกับเรื่อง
ของวิกฤต แตเปนการปูพื้นทีส่ าธารณชนไดรับรูหลักการและนโยบายโดยรวมของบริษัท เพื่อให
สาธารณชนไดรับรูวาบริษทั ดําเนินงานดวยความถูกตอง เคารพกฎหมายและมีจริยธรรม) กําหนด
เปาหมายในการประชาสัมพันธ และวางแผนการใหขอมูลขาวสารแกสาธารณชน
• กําหนดกลุมเปาหมาย
• กําหนดศูนยปฏิบัติการพิเศษในการประชาสัมพันธ พรอมเครื่องมือที่จําเปนในการ
ประชาสัมพันธใหครบถวน
• จัดทําเอกสารที่จะใชแจกจายแกสื่อสารมวลชน
• แตงตั้งทีป่ รึกษาที่เปนบุคคลภายนอก เพือ่ ใหไดมุมมองที่แตกตางไปจากคนภายใน
• แตงตั้งศูนยประสานงานกับสื่อมวลชน เพื่อใหสื่อมวลชนรับทราบแหลงที่จะหาขอมูล
ที่จะนําเสนอแกสาธารณชน
• เก็บขอมูลขาวสารที่ปรากฏในสื่อตางๆใหครบถวน เพื่อติดตามอารมณความรูสึกของ
สาธารณชนทีจ่ ะทําใหการประชาสัมพันธเปนไปตามสถานการณไดทนั เวลา
• แตงตัวโฆษกที่จะเปนผูใหขา วแกสื่อมวลชนเพียงคนเดียว
• มีฐานขอมูลของสื่ออยางครบถวน เพื่อที่จะไดติดตอกับสื่อแตละรายไดอยางถูกตอง
• กําหนดรายชื่อของบุคคลที่สามที่จะนํามาใชเปนผูแสดงความคิดเห็นสนับสนุน
แนวทางของบริษัท และเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับขาวสารของบริษัททีไ่ ดเผยแพร
ออกไป
• ประเมินผลของการประชาสัมพันธโดยทําการสํารวจสาธารณมติเพื่อตรวจสอบ
อารมณของสาธารณชนอยางตอเนื่อง และวิเคราะหขาวสารที่ปรากฏในสือ่ หลังจากที่
ไดดาํ เนินการประชาสัมพันธออกไปแลว
การประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตจะตองดําเนินการโดยคณะทํางานพิเศษ ที่จะตองดําเนินการ
ภายใตหลักการของการจัดการวิกฤตที่แตกตางไปจากการจัดการในภาวะปรกติ โดยจะตองยึดมั่น
ในหลักการดังตอไปนี้
• ตองรวดเร็ว
• ตองพูดความจริง
• ตองมีผูใหขาวเพียงคนเดียว
• ตองไมมขี อความที่ขัดแยงกัน
• ตองใหความสําคัญกับสื่อ
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ตองพรอมที่จะแสดงความเสียใจและขอโทษ
ตองแสดงความจริงใจและจริงใจในการแกปญหา
ตองเคารพกฎหมาย และดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัด
ตองมีการแสดงน้ําใจเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกําหนด
ตองใหความสําคัญกับอารมณของสาธารณชนและผูที่ไดรับผลกระทบ
ตองปรับแนวทางของการประชาสัมพันธตลอดเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
ตองบอกเลาการดําเนินงานแกไขของบริษทั ใหสาธารณชนรับรูอยางตอเนื่อง
ตองใชบุคคลที่สามที่นาเชื่อถือมาชวยยืนยันวาแนวทางการดําเนินงานของบริษัทเปน
แนวทางที่ถูกตอง
• ตองแสดงใหสาธารณชนเห็นวาเราไดบทเรียนแลว และจะไมยอมใหปรากฏการณแบบ
เดียวกันเกิดขึน้ ซ้ําอีก
• ตองขอบคุณผูค นทั้งหลายทีม่ ีสวนรวมในการชวยใหการแกไขปญหาวิกฤตลุลวงไปได
ดวยดี
• ตองมีการประชาสัมพันธหลังจากที่แกไขวิกฤตเรียบรอยแลว เพื่อใหสาธารณชนไดรบั รูการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการทํางานของบริษทั ที่จะทําใหสาธารณชนมั่นใจวาบริษัทจะ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการทํางานที่จะไมทําใหเหตุการณดงั กลาวเกิดขึ้นอีก
ทุกครั้งที่เกิดวิกฤต ผูบริหารจะตองใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธ ถาหากไมให
ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ เราไมอาจจะควบคุมอารมณความรูส ึกของสาธารณชนได เรา
อาจจะไดรับการวิพากษจากสื่อมวลชนที่จะมีผลตอภาพลักษณและธุรกิจของบริษัท และเราจะตอง
เผชิญกับขาวลือที่จะทําใหสถานการณเลวรายมากยิ่งขึน้ ผูบริหารจะตองไมหลบหนาสื่อมวลชน แต
จะตองใหความรวมมือในการใหสัมภาษณกับสื่อมวลชน โดยเนื้อหาที่ใหสัมภาษณจะตองไม
ขัดแยงกับขอมูลที่โฆษกไดนําเสนอแกสื่อมวลชน ถาหากดําเนินการประชาสัมพันธไดอยางถูกตอง
สาธารณชนจะเขาใจ ผูที่ไดรับผลกระทบจะไมมีความรูส ึกเปนปรปกษกับบริษัท และเราจะสามารถ
ดํารงรักษาภาพลักษณของบริษัทใหเปนองคกรที่มีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบกับสังคม ทําให
วิกฤตที่เกิดขึ้น ไมทําลายธุรกิจของบริษัท ที่สําคัญคือสาธารณชนจะมองงวาวิกฤตที่เกิดขึ้นนั้น
ไมใชสิ่งที่จะเกิดขึ้นบอยๆ และอาจจะมองวาเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว หลังจากที่
เหตุการณตางๆไดรับการแกไขแลว วิกฤตดังกลาวจะไมเกิดขึ้นอีก ภาพลักษณของบริษัทก็จะไม
เสียหาย ซึ่งถือวาการประชาสัมพันธไดรักษาภาพลักษณชื่อเสียงของบริษัทไดตามหนาที่ครบถวน
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