“ การวางแผนและการบริหารการสื่อสารในสภาวะวิกฤตอยางมีประสิทธิภาพ ”
โดย : เชาวนี พันธุพฤกษ
ผูจัดการสวนหนวยงานกิจการเพื่อสังคม
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
หากกลาววาไมมีทฤษฎีใดตายตัว หรือทฤษฎีใดที่ดีที่สุดที่สามารถแกไขปญหาภาวะวิกฤตไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ในกรณีที่องคกรแกไขภาวะวิกฤตประสบความสําเร็จในองคกรหนึ่ง ก็ใชวาจะสามารถ
ประสบความสําเร็จในองคกรอื่น เพราะกรณีศึกษาเปนเพียงแนวทางหรือทิศทางใหเราศึกษาวากรณีศึกษาใน
แตละเรื่องขององคกรควรแกไขปญหาอยางไรเทานั้น

แตความสําเร็จในการแกไขภาวะวิกฤตอยูที่หลาย

ปจจัยที่มีอิทธิผลเกี่ยวของ เชน เวลา โอกาส งบประมาณ บุคลากร เปนตน แตสุดทายสิ่งสําคัญสุดที่จะให
วิกฤตนั้นผานไปไดอยูที่ “ ความเฉียบคมและเฉียบขาดของผูบริหาร และอยูที่กึ๋นของนัก PR องคกรนั้นๆ ”
หากจะวัดความเกงฉกาจของนัก PR เราควรวัดตอนมีวกิ ฤตวานัก PR คนนั้นสามารถนําทฤษฎีหรือ
ศาสตรของ PR มาประยุกตใชกับศิลปะจากประสบการณการทํางานไดหรือเปลา เพราะไมยากหรอกคะ ถา
คุณจะวางแผน PR เพื่อสื่อสารภายในองคกร วางแผน PR เพื่อ Promote สินคาหรือผลิตภัณฑ หรือวางแผน
PR เพื่อสรางภาพลักษณอะไรก็ตามขององคกรตองบอกวาจิ๊บๆๆ แตจะยากแคไหนถาจะแกไขภาพลักษณ
ขององคกร หรือคือที่มาของการดําเนินงานแกไขภาวะวิกฤต ซึ่งทุกเรื่องตองรวดเร็วและเฉียบขาด ไมมีเวลา
ในการวางแผน มีแตหลักการที่ตอง Implement ทันที มีแรงกดดันในเรื่องของเวลา แลวคุณลองคิดดูซิ อะไร
ไมวาถาเกิดมีคนเจ็บหรือคนตายมาอยูต รงหนาคุณ แลวคุณจําเปนตองเขียนขาวแจก หรือพูดคุยกับญาติพี่
นองของผูเสียชีวิตที่คุณตองอธิบายความผิดพลาดขององคกรใหเขายอมรับ จะยากแคไหน?
คําจํากัดความภาวะวิกฤต (crisis) แลวแตคํานิยามของแตละคนแตละตํารา แตหากกลาววาเปนการ
เปลี่ยนแปลง ไมวาจะเกิดอยางกะทันหันหรือไมก็ตาม ที่มีผลทําใหเกิดปญหาเรงดวนที่ตองไดรับการแกไข
อยางทันทวงที สําหรับธุรกิจ ภาวะวิกฤต คืออะไรก็ตามที่สามารถทําใหเกิดผลเสียหายอยางรวดเร็วและ
รุนแรงตอพนักงาน ชื่อเสียง และผลประกอบการขององคกร
ในวันนีห้ ากกลาววาภาวะวิกฤตเกิดจาก 3 ปจจัยที่สําคัญ คือตองมี Public เพราะสาธารณชนคือ
ปจจัยสําคัญสุดที่จะทําใหเหตุการณนนั้ ๆ เปนวิกฤตหรือไม ปจจัยที่ตอ มาหลายครั้งวิกฤตเกิดจากกลุมที่เรา
เรียกวา NGO เพราะวันนีย้ ุคของสิทธิเสรีภาพทวีความรุนแรง พรอมทั้งวันนีก้ ลุมที่เรียกตัวเองวาเปน NGO มี

เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ภาคสวน ไมวาจะเปนดานสิทธิมนุษยชน ดานสตรี ดานเด็กและเยาวชน หรือดาน
สิ่งแวดลอมทีว่ ันนีก้ ลุม NGO มีบทบาทสําคัญ และอีกหนึ่งปจจัยที่มผี ลทําใหภาวะวิกฤตนั้นจะสรางกระแส
แรงหรือไม คงไมมีใครเถียงวาคือ Media โดยเฉพาะอยางยิ่งวันนี้ตองยอมรับอิทธิพลของสื่อที่มีอิทธิพลตอ
ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน เพราะวันนี้คือโลกของการสื่อสาร ฉะนัน้ เหตุการณตางๆ ของ
องคกรหรือหนวยงานแมวาจะสงผลกระทบตอคนจํานวนมาก แตหากไมมีการสรางกระแสจากสื่อมวลชน
บางครั้งเหตุการณนั้นๆ ก็อาจจะไมกอใหเกิดวิกฤตที่รุนแรงได ดังนั้นทําใหวนั นีน้ ัก PR หรือนักสื่อสารจึง
ถือวามีสวนสําคัญในการบริหารจัดการองคกรในประเด็นของภาพลักษณทําอยางไรใหมีสายสัมพันธที่ดีกับ
สื่อสารมวลชน? ทําอยางไรใหเปนนักกลยุทธไมใชแคนัก information เทานั้น ก็คือคําตอบวานัก PR ยุคใหม
คือนักกลยุทธ และที่สําคัญตองมีศิลปะในการโนมนาวใจคนทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
 CSR ไมใชกลยุทธในการแกไขภาวะวิกฤต
หลายครั้งที่องคกรพบภาวะวิกฤต มักมองการแกไขปญหาโดยใชเครื่องมือ CSR เฉกเชนที่เห็นใน
การแกไขปญหามลพิษมาบตาพุด

มีชาวบานพูดวาเขาไดรับผลกระทบดานกลิน่ เหม็นของโรงงาน

อุตสาหกรรมแตสิ่งที่โรงงานอุตสาหกรรมแกไข คือเอาโตะปงปองมาให มามอบทุนการศึกษาใหเด็กใน
พื้นที่ ชาวบานถามวาแลวสิ่งเหลานี้ชวยทําใหเขาไมเหม็นไดไหม ดังนั้นในความหมายของ CSR ไมอยากให
องคกรมอง CSR แคดาน Social Development เทานั้น แต CSR มีอีกหลายมุมมองที่คลอบคลุมทุกเรื่องใน
การที่องคกรจะแสดงความรับผิดชอบตอสังคม หากกลาววา CSR คือเครื่องมือสําคัญในการสรางภาพลักษณ
หรือสรางความเชื่อถือและศรัทธาระหวางกลุมเปาหมายและองคกร

ซึ่งตองสรางและตอกย้ําความเปน

องคกรที่ดีในดานความรับผิดชอบตอสังคมกอนที่จะเกิดภาวะวิกฤต เพราะเมื่อเกิดภาวะวิกฤต CSR จะเปน
เกาะปองกันและทําใหกลุมเปาหมายเกิดความเชื่อใจ วาเหตุที่เกิดภาวะวิกฤตไมไดเกิดจากความตัง้ ใจแตเกิด
จากอุบัติเหตุ หรือสิ่งที่ไมคาดคิดไมไดตงั้ ใจใหเกิดขึ้น ดังนั้น CSR จึงไมใชเครื่องมือในการแกไขภาวะ
วิกฤต
 เครื่องมือสําคัญในการแกไขภาวะวิกฤต
หากบอกวาเครื่องมือสําคัญในการแกไขภาวะวิกฤตคือ ความจริงใจขององคกร ที่จะแสดงความ
รับผิดชอบในสิ่งที่องคกรไดดําเนินการผิดพลาด เชน ผลิตภัณฑขององคกรเกิดไมไดมาตรฐาน ก็ตอง
ตรวจสอบถึงสาเหตุที่ไมไดมาตรฐานเพราะอะไรเปนตนเหตุ เกิดจากอะไร และองคกรตองรับผิดชอบในสิ่ง
ที่เกิดขึ้นกับลูกคาที่ไดรับผลกระทบนั้น และตองมีมาตรการที่ไมใหเกิดเหตุการณเชนนั้นอีก หลายครั้งจะพบ

เห็นจากธุรกิจรถยนตที่มักเรียกสินคา

มาแกไขปรับปรุงอุปกรณทมี่ ีการตรวจสอบแลวพบขอผิดพลาดมา

แกไข เพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคาถึงความจริงใจขององคกร แมวายังไมเกิดปญหาแตกร็ ับผิดชอบใน
การพยายามทีจ่ ะแกไขขอผิดพลาด โดยเฉพาะในการแกไขปญหาภาวะวิกฤตของสังคมไทยเปนเรือ่ งงายกวา
ชาติอื่น เนื่องจากสังคมไทยใหอภัยเมื่อคนยอมรับผิด และมีความตั้งใจในการแกไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้นๆ

 พนักงานขององคกรคือกลุมเปาหมายสําคัญที่สุดในที่จะชวยแกไขภาวะวิกฤต
หลายครั้งเมื่อเกิดภาวะวิกฤต หลายองคกรมักมองและนึกถึงกลุมเปาหมายภายนอก จนลืมคิดถึง
พนักงานในองคกร บางครั้งพนักงานในองคกรทราบเรื่องหรือภาวะวิกฤตขององคกรจากสื่อภายนอก เพราะ
บางครั้งเรามักลืมคนภายในองคกรหรือครอบครัวตนเอง ความจริงยุทธศาสตรที่ดีในการแกไขภาวะวิกฤต
กลุมเปาหมายแรกที่เราตองสื่อสารคือ พนักงานในองคกร เพื่อใหเขาชวยเปนกระบอกเสียงในการสื่อสารสู
คนภายนอก พรอมทั้งเกิดความเขาใจถึงปญหาขององคกร จึงเปนที่มาขององคกรที่จะประสบความสําเร็จได
องคกรนั้นตองประกอบดวย team work ที่ดี ซึ่งก็คือพนักงานในองคกรนั่นเอง

 วิธีการในการแกไขภาวะวิกฤตที่ดีที่สุด
หากกลาววากลุมเปาหมายทีส่ ําคัญในการแกไขปญหาภาวะวิกฤต

คือ

กลุมเปาหมายที่ไดรับ

ผลกระทบตอเหตุการณนั้นๆ คุณไมตองอานตําราเลมไหนหรือคิดกลยุทธในการแกไขภาวะวิกฤตวาควรใช
วิธีไหนดี มีวิธีเดียวและเปนวิธีที่งายที่สุดในการแกไข คือ เอาใจเขามาใสใจเรา หากผูไดรับความเสียหายเกิด
เปนญาติของคุณคุณคิดวาคุณจะโมโหแคไหน คุณอยากไดรับความชวยเหลืออะไรบาง เพราะฉะนัน้ ผูไดรับ
ความเสียหายนั้นก็ไมตางจากคุณ ดังนั้นก็จะทําใหหาวิธกี ารที่ดีที่สุดในการแกไขปญหาได และที่สําคัญสุด
ตองแกไขปญหาที่ตนเหตุ วาเหตุที่มาเกิดจากอะไร แกไขใหตรงกับสาเหตุที่เกิด หลายครั้งที่การแกไขปญหา
วิกฤตไมสามารถแกไขไดเพราะเหตุเกิดจากสาเหตุหนึ่ง แตองคกรไปแกไขอีกสาเหตุหนึ่ง ดังนั้นในฐานะ
ของผูบริหารองคกร หรือในฐานะของนัก PR ที่มีหนาที่ในการแนะนําผูบริหารในการบริหารจัดการภาวะ
วิกฤตจะตองหาสาเหตุของปญหาใหไดวาเกิดจากอะไร
เกิดขึ้น

และตองยอมรับถึงสาเหตุแกไขใหตรงกับสิ่งที่

วันนี้เราจะเห็นตํารามากมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เขียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาวะ
วิกฤต

ตองบอกวาตําราหรือหนังสือเหลานั้นเปนเพียงแนวทางที่นํามาศึกษาเพื่อที่เขาใจถึงทฤษฎีและ

กรณีศึกษาตางๆ

เพื่อที่จะไดประยุกตใชใหเหมาะสมเมื่อเกิดวิกฤตขึน้

แตอยางไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่ควร

ตระหนักถึง
9 หากไมแนใจ ใหเชื่อในสิ่งที่คณ
ุ ไดฝกฝน คานิยม และสัญชาติญาณของคุณ
9 ในยามที่เกิดวิกฤต บางครั้งหากเราแกไขได บางครั้งวิกฤตก็นํามาซึง่ โอกาส
ทายที่สุดคุณอยากทราบไหมวาคุณเปนนัก PR ที่มี “กึ๋นแคไหน” ลองทดสอบเมื่อคุณไดแกไขภาวะ
วิกฤตแลวคุณสามารถบริหารภาวะวิกฤตไดไหม และถาจะใหสุดยอดคุณตองสามารถพลิกวิกฤตนั้นใหเปน
โอกาสใหได
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