ผูบริหารกับการจัดการสื่อสารองคกรในภาวะวิกฤต
ดร. พจน ใจชาญสุขกิจ
ในการบริหารองคกร
สิ่งที่จําเปนตองพิจารณาควบคูในการกําหนดกลยุทธทางการบริหารก็คือ
สถานภาพทางธุรกิจควบคูไปกับสถานภาพทางความรูสึกของมวลชนที่มีตอองคกรในชวงเวลาทางการ
ดําเนินกลยุทธนั้นๆ วาสาธารณชนมีทัศนคติตอองคกร ผูบริหาร ผลิตภัณฑ ตลอดจนนโยบายในการ
ดําเนินธุรกิจ เปนเชนไร สอดคลองกับกระแสสังคมหรือไม หรืออยูในชวงที่มภี าวะวิกฤตทั้งที่เกิดจาก
องคกรเอง หรือปจจัยคุกคามจากภาวะนอกที่จะเกิดผลในเชิงลบตอองคกรที่อาจลุกลามได
Crisis Management หรือการบริหารภาวะวิกฤต หมายถึง ปรากฏการณเชิงลบอันรุนแรงที่เกิดขึ้น
โดยไมคาดคิด แตอาจสงผลเสียระยะยาวถึงภาพลักษณชอื่ เสียงขององคกร เชน กิจการถูกภาวะแทรกแซง
จากการเมือง คนงานประทวง ผูบริหารยกกลุมลาออก เหตุการณเอื้อประโยชนตอตนเอง สินคาเปนพิษ
พนักงานคดโกงระบบคอมพิวเตอรมีปญหา อุบัติภยั ภัยธรรมชาติ ผลกระทบจากสิ่งแวดลอมการเผชิญกับ
ภาวะกดดันจากกลุมชนเปนตน
เหตุการณหรือภาวะดังกลาวที่เกิดขึ้นโดยทีไ่ มไดคิดการณลวงหนา เมื่อเกิดขึ้นแลวมักจะเกิดผลเชิง
ลบตอบริษัทในระยะยาว เชน ไมมีใครอยากจะใชบริการ ไมมีใครอยากเขาไปใกลโรงงาน หรือไมยอมซือ้
สินคา/ บริการ มีทัศนคติในเชิงลบตอองคกร หรือตราสินคา ปรากฏการณเหลานี้เรียกวา ภาวะวิกฤต(Crisis)
เมื่อเกิดภาวะวิกฤตจําเปนที่จะตองมีการแกปญหาดวยการบริหารภาวะวิกฤต จึงจะสามารถรักษา
ภาพลักษณขององคกรตอไปได ไมวา จะเปนภาวะวิกฤตทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเกิด
อุบัติเหตุ/ไมคาดฝนตาง ๆ สิง่ เหลานี้ลวนอยูรอบๆตัวเรา แตเมื่อเกิดวิกฤตแลวตองนํามาพิจารณาโดยเรงดวน
วาจะกระทบอะไรบาง
หลักการบริหารภาวะวิกฤต ตองยึดหลักการแกปญหาเฉพาะหนาอยางมีหลักการ เปนกลยุทธที่ตอง
ดําเนินการโดยรวดเร็วและใหเกิดผลเสียหายนอยที่สุดเพือ่ ใหเกิดสภาวะคลี่คลาย ตลอดจนกระทั่งมีผลใน
เชิงบวก ในบางเหตุการณหากมีการแกไขที่ลาชา ไมทันตอเหตุการณ ณ ชวงเวลานั้น อาจยิ่งลุกลามได
ดังนั้น การบริหารภาวะวิกฤตที่ดีควรมีการดําเนินการ ดังตอไปนี้
♦ อยาคิดวาโอกาสของการเกิดวิกฤตเปนศูนย เพื่อการไมประมาทและมีการเตรียมการที่จะเผชิญ
ภาวะวิกฤตลวงหนา เพราะเราไมอาจคาดการณไดวาจะเกิดวิกฤตขึ้นเมื่อใด
♦ ควรมีการวางแผนไวลวงหนาวาหากเกิดภาวะวิกฤตในแตละเรื่อง
แตละหนวยงานจะ
ดําเนินการอยาง ไร รูจักที่จะมีการวางแผนไวอยางเปนขัน้ เปนตอน

♦ ควรจัดใหมีผูรบั ผิดชอบหรือประชาสัมพันธขององคกรทีส่ ามารถใหขาวหรือออกแถลงการณ
อยาปลอยใหสื่อมวลชนหาขาวจากฝายตรงขาม หรือผูเสียผลประโยชนเพียงอยางเดียว
♦ ควรใหมีการแถลงชี้แจงอยางรวดเร็ว(Absolutely no delay)โดยเฉพาะการกําหนดทาทีที่ชัดเจน
ขององคกรที่จะนําเสนอผานสื่อมวลชนเพราะหากชา ขาวจะมาจากแหลงอื่นที่ทําใหเกิดความ
เสียหายได
เมื่อเกิดปญหาวิกฤต มีผูเสียหายเกิดขึ้น ตองมีการแกปญ
 หาทันที เชน การชดเชยคาเสียหายตามที่
กฎหมายกําหนดหรือพอเหมาะกับสภาพสังคมและตองดําเนินการอยางเปนเหตุผล
ระดับผลกระทบของภาวะวิกฤต
♦ บุคคล ไมวาจะเปนพนักงาน ผูบริหาร ลูกคา ผูใชบริการ
♦ องคกร ความนาเชื่อถือ ชื่อเสียง ศรัทธา
♦ สินคา/บริการ ความเชื่อมั่น ผลทางการตลาด
♦ ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนใกลเคียง ประสบปญหาสิ่งแวดลอม
♦ ประเทศ ตัวอยางเชน ปญหาสถาบันการเงิน การปรับเปลี่ยนนโยบาย กฎหมาย การเมือง
♦ นานาชาติ เกิดภาพลักษณทไี่ มดี การทองเที่ยว การกีดกันทางการคา การกอการราย
ในขณะเดียวกัน ภาวะวิกฤตสามารถเกิดขึ้นไดโดยฉับพลัน คือไมรตู ัวลวงหนามากอน คาดไมถงึ
อุบัติเหตุหรือการเกิดแบบมีการพัฒนาการ คือมีการกอตัวลวงหนาผูบริหารที่มีวสิ ัยทัศนตองคนหาใหพบ
จากสัญญาณเตือนภัยในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเตรียมพรอมกับการแกไขปญหาใหทันเวลา โดยไมตองรอให
ปญหาเกิดขึ้น
เมื่อเกิดปญหาหรือวิกฤตขึ้น จะตองมีการแกไขปญหาถึงกระบวนการ ที่จริงจังและจริงใจ เพือ่
Economic

Social
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คลี่คลายสถานการณใหดีขึ้น
ผูบริหารตองแสดงความรับผิดชอบ เมื่อมีปญหารายแรงเกิดขึ้น ไมใชเมื่อเกิดปญหาแลวใหฝายใด
ฝายหนึง่ ออกไปแกไขปญหาเพียงลําพัง ทุกสวนในองคกรตองรวมมือหรือใหการสนับสนุน เพื่อชวย
แกปญหาทุกอยาง ไมวาจะเปนการชวยเหลือแบบใดก็ตามดวยการวิเคราะหและประเมินวิกฤต

♦
♦
♦
♦

วิเคราะหสาเหตุ/พัฒนาการของสถานการณ ตนตอของวิกฤต ลําดับขั้นตอน
ผลกระทบที่เกิดขึ้น จะกระทบอะไรบางทัง้ ในปจจุบนั อนาคต ทั้งภายในและภายนอกองคกร
บุคคลที่เกี่ยวของ มีใครเกีย่ วของบาง ทุกระดับหนาฉาก / หลังฉาก
ความเกี่ยวพันระหวางองคกร/เหตุการณ
จะขยายผลออกไปในทิศทางใด องคกรอื่นๆ
เกี่ยวของ

นอกจากนี้ ควรมีการกําหนดตัวบุคคลที่จะตองออกสูสาธารณชน ไมวาจะเปนผูบริหารระดับสูง
นักกฎหมาย ผูแทนพนักงาน ที่ปรึกษาเฉพาะดาน ประชาสัมพันธ ซึง่ จะตองแจกแจงบทบาทใหชัดเจนวา
ใครจะทําหนาที่อะไร ใครควรมีหนาที่ออกมาพูดเมื่อใดและพูดไดระดับไหน เนื้อหาสาระประเด็นจะทําการ
สื่อสาร ความกวาง ความลึกของขอมูล
แตการแกปญหาวิกฤตตองไมแกเฉพาะภายนอกเพื่อรักษาภาพลักณขององคกรเพียงอยางเดียว
ควรตองรูจักการรักษาความนาเชื่อถือใหกับบุคลากร รวมทั้งการสื่อสารภายในองคกรดวย

ผูบริหาร

แนวทาง/แผนการแกไขวิกฤต
♦ เชิงตัง้ รับ ดวยการใหขอมูล ถามมาตอบไป อยากเห็นก็จะเปดใหดู แสดงความชัดเจนในความ
บริสุทธิ์
♦ เชิงรุก ดวยการเขาควบคุม/ยุติสถานการณ คือ มีการจัดการกับเหตุการณตองหยุดอยางถอน
รากถอนโคนเพื่อลดความเสีย่ งตอการเกิดวิกฤตไดอีก
♦ เชิงยุทธ ดวยการเขาถึงเปาหมายแตละกลุม ตามชองทาง/ระยะเวลา/ความถี่ คือ ดูทางหนีทีไล
วิเคราะหวา คุม /ไมคุม แลวจึงกําหนดวิธี ซึ่งอาจทําหลายๆอยางพรอมๆ กันเปนชวงเวลาอาจ
ปรับสถานการณใหกลับมาบวก พรอมกับจัดการคูแขงขันดวยการพลิกสถานการณหรือเปด
ประเด็นใหม

เมื่อตองทําการชี้แจงตาง ๆ ตองตรงเขาสูประเด็น (Right to the point) อยาออมคอม เพราะจะเปน
ภาพของความพยายามทีจ่ ะแกตัวมากกวาการยอมรับความจริงหรือเปดเผยขอเท็จจริงใหกับสาธารณชน
ไดรับทราบ สิ่งนี้มีผลตอภาพลักษณขององคกรตอไปดวย
สิ่งหนึ่งทีผ่ ูบริหารควรมี คือการใชเทคนิคของการนําเสนอขอมูล และไมใหมีสิ่งที่ไมดีคงคางอยูใน
จิตใจของผูรบั ฟง ไมควรปายความผิดใหผูอื่น ควรแกไขในสวนที่ตองแก โดยไมตองไปพูดถึงความ
ผิดพลาดของคนอื่น หรือเหตุการณที่ทําอะไรไมได

ผลกระทบจากการเกิดวิกฤตนั้น สามารถสงผลไปถึง
♦ การทํางาน ทําใหบรรยากาศการทํางานไมเหมือนเดิม
♦ การผลิต หากเกิดการยักยอก หรือทําใหสินคาออกมาไมไดคุณภาพ ก็ตองมีการเขมงวดมาก
ยิ่งขึ้น
เกิดภาพความไมไววางใจตอกัน
♦ การตลาด มีผูเขามาซื้อสินคา/บริการลดลง
♦ การยอมรับทางสังคม ลดความเชื่อมั่น ความเชื่อถือ ความมั่นใจในสินคาและบริการ
♦ การตอตาน หากวิกฤตนั้นเปนการใชความรุนแรงเขาแกปญหา หรือไมสรางความพอใจใหกับ
กลุมผูเสียหายหรือไดรับผลกระทบได สงผลตอการเกิดคลื่นวิกฤตที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น
สิ่งเหลานี้ ลวนเปนผลที่เกิดตามมาจากการเกิดวิกฤต ทําใหการแกไขปญหานั้นทําเพียงการออกมา
พูดของ ผูบริหาร เพียงฝายเดียวไมมีน้ําหนักเพียงพอ แตจะตองรูจกั แกปญหาในทางปฏิบัติ ใหเห็นผลและ
เกิดขึ้นจริงดวย เชน การยืนยันของหนวยงานที่เกีย่ วของภายนอก บุคคล องคกรที่นาเชื่อถือ

การบริหารภาวะวิกฤตถือเปนเรื่องที่ละเอียดออนซึ่ง ผูบ ริหาร ตองใหความสําคัญและเตรียมการ
รวมกับหนวยงานสื่อสารองคกรตลอดจนผูที่เกี่ยวของลวงหนา หรืออยางนอยก็ทันทีเมื่อมีสัญญาณบอก
เหตุ อยาคิดวาเปนเรื่องเล็กนอย แลวดวนสรุปวาจะจบไดเอง ผูบริหารตองใชความพยายามและมีความตั้งใจ
ในการแกไขภาวะวิกฤต ถือเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิง่ ที่ตอ งสามารถสื่อขอมูลที่ตองการไดครบถวนตรงกันได
หมด ไมวาจะสื่อสารจากสวนใดขององคกร นั้นหมายความวา การจัดการสื่อสารในยามวิกฤตนัน้ เปนสิ่งที่
สําคัญมากโดยเฉพาะการจัดการสื่อสารองคกรอยางมีประสิทธิภาพของผูบริหาร
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