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การสื่อสารประชาสมัพนัธ์ในภาวะวิกฤต 

• การส่ือสารประชาสมัพนัธอ์ย่างมืออาชีพ 

• โซเชียลมีเดียกบัการส่ือสารประชาสมัพนัธ ์

• การส่ือสารประชาสมัพนัธใ์นภาวะวิกฤต 

• กรณีศึกษา 

• ถาม-ตอบ/สรุป 



การสื่อสารประชาสมัพนัธ์อย่างมือ
อาชีพ 

 



การสื่อสารประชาสมัพนัธ์อย่างมือ
อาชีพ 

 



เม่ือพดูถงึค าว่า ส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์  

 3 สิ่งแรกที่คุณนึกถงึคือ??? 



เม่ือพดูถงึค าว่า วกิฤต 
 3 สิ่งแรกที่คุณนึกถงึคือ??? 



บทบาทของการส่ือสารประชาสัมพันธ์ 
• ประกาศให้เกิดการรับรู้ในสิง่ท่ีจะเกิดขึน้ 
• ให้ข้อมลูข่าวสารเพื่อให้เข้าใจในรายละเอียด และมีความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้องครบถ้วน 
• จงูใจให้เกิดทศันคติท่ีดี เกิดการคล้อยตาม หรือเปลี่ยนพฤติกรรม 
• สร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัสินค้าด้วยการเลา่ถงึภมูิหลงัหรือความแปลกใหมข่องสินค้า 
• สร้างภาพพจน์ท่ีดี ด้วยการบอกกลา่วถงึคณุงามความดีของสนิค้าและองค์กร 
• สร้างความเป็นองค์กรท่ีดี ด้วยการท าสิ่งท่ีดีให้กบัสงัคม รับผิดชอบตอ่สงัคมสนบัสนนุการ
ขาย สร้างความภกัดีตอ่แบรนด์ โดยการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัหลกัการของสนิค้าและ
องค์กร ท าให้กลุม่เป้าหมายมีความภาคภมูิใจในการใช้สินค้าอย่างตอ่เน่ือง 

• เปลี่ยนกระบวนทศัน์ของความคิด เพ่ือสร้างทศันคติใหม ่ค่านิยมใหม ่และมมุมองใหม่ท่ี
ดีกวา่ 

• สร้างสมัพนัธภาพที่ดีกบักลุม่ตา่งๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและการสนบัสนนุ 
• เปลี่ยนทศันคติท่ีเป็นลบท่ีอาจจะเกิดจากความไมเ่ข้าใจหรือมีความเข้าใจผิดท่ีต้องชีแ้จง
หรือให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง  

• สื่อสารในภาวะวิกฤต 
• ฯลฯ 

 



เคร่ืองมือในการส่ือสารประชาสัมพันธ์ 

• สื่อมวลชนสมัพนัธ์: การให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สมัภาษณ์ การไปเย่ียมเยียน
สื่อมวลชน  

• Event  
• Sponsorship  
• CSR/Social Enterprise 
• Celebrity Endorsement 
• Stakeholder Engagement/Community Engagement 
• Public Affairs/Government Affairs 
• Partnership 
• การบริหารข่าวเชิงกลยทุธ์ Issue management)  
• การกศุล (Charity)  
• การบริหารภาวะวิกฤต (Crisis management)  
• ฯลฯ 



การวางแผนประชาสัมพันธ์ 

ก าหนด
วัตถุประสงค์ 

ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย 

ก าหนด
แนวคดิ 

 

ก าหนดส่ือหรือ
เทคนิคที่จะใช้ 

 

ก า 

ก าหนดงบ 
ประมาณและ
ก าลังคน 

 

 
จัดท า

แผนปฏิบัตกิาร 
 

ลงมือ
ปฏบิตักิาร 

ประเมนิผล 
 



การเตรียมการส่ือสาร 



– เป้าหมายในการส่ือสาร/ประชาสัมพันธ์ 

– สามารถเกิดขึน้ได้จริงหรือไม่ 

– มีส่วนสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวมอย่างไร 

วัตถุประสงค์ 



Audience กลุ่มเป้าหมาย 

– ลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย (เพศ, วัย, ลักษณะการใช้ชีวิต 
ฯลฯ) 

– ทราบหรือไม่ว่าความคาดหมายของกลุ่มเป้าหมายคืออะไร 

– เราต้องการให้พวกเขารู้สึก คดิ หรือ ท าอะไร 



Channels - ช่องทาง 

– ช่องทางใด เหมาะสมที่สุดส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์นี ้

– มีข้อดี ข้อเสียอย่างไรบ้าง 

– อะไรเป็นส่ือช่องทางหลัก อะไรเป็นส่ือสนับสนุน 



– สิ่งที่ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายจดจ า (คดิ รู้สึก และ 
กระท า) 

– สารต่างๆ ที่ต้องการส่ือ มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือไม่
อย่างไร 

– สนับสนุนสารต่างๆ ด้วยตวัอย่างและข้อเทจ็จริง 

สารที่ต้องการส่ือ 



• Specific จ าเพาะเจาะจง 

• Measurable วัดผลได้ 

• Attainable ท าได้ 

• Relevant ส าคัญ 

• Time bound มีช่วงเวลาก าหนด 

Be SMART… 



โซเชียลมีเดียกบัการสื่อสาร
ประชาสมัพนัธ์ 











ภมูทิศัน์ส่ือที่เปล่ียนไป 

• ภูมิทศันส่ื์อ (media landscape) วนัน้ีเปล่ียนไปมาก เพราะมีส่ือใหม่ๆ  

(new media) เกิดข้ึน อย่างอินเทอรเ์น็ต หรือ ส่ือสงัคมออนไลน ์

(social media) ท าใหส่ื้อมวลชน หรือส่ือยุคเก่าตอ้งปรบัตวัในการ

ท างานและการส่ือสารเพ่ือเขา้ถึงมวลชนในลกัษณะท่ีตอ้งเปล่ียนไป

จากเดิมอย่างมาก 

• ยุคน้ีคือยุคท่ีผูค้นกลายมาเป็นผูผ้ลิตเน้ือหาส่ือ หรือ “user generated 

content” ซ่ึงไดเ้ป็นการสรา้งภูมิทศันส่ื์อใหเ้ปล่ียนไป เพราะทุกวนัน้ี 

ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการก าหนดขอ้มูลข่าวสารของโลกคือ เว็บฟอรัม่ 

กระดานสนทนา อินสตาแกรม ทวิตเตอร ์เฟซบุก๊ หรือยทูบู ท่ีกลายมา

เป็นเคร่ืองยนตห์ลกัในการขบัเคล่ือนประเด็นข่าวสารโลก 

 

 



 ในอดีต สถาบนัส่ือมวลชน เช่น หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศันถื์อ

เป็นส่ือเก่า ท่ีควบคมุอ านาจการส่ือสารไวใ้นมือ ประชาชนยงัไม่มีส่วน

ร่วมในการแสดงความเห็นหรือวิพากษวิ์จารณข์อ้มูลข่าวสาร 

 ส่ือโทรทศันถื์อเป็นส่ือท่ีไดร้บัความนิยมสงูสุดในประเทศไทย 

มีอตัราการเขา้ถึงประชากร 98%  ส่ือสารผ่านทัง้ภาพและเสียง และ

แพร่กระจายเขา้ไปยงัเกือบทุกพ้ืนท่ีของประเทศ สามารถใชเ้ป็นตวัแทน

ของส่ือเก่าท่ีส่ือสารทางเดียวไปสู่ผูบ้ริโภคอย่างเห็นไดช้ดั 

 

ภมูทิศัน์ส่ือที่เปล่ียนไป 



 แต่โลกในปัจจุบนัเป็นยุคท่ีเทคโนโลยีการส่ือสารเปิดกวา้ง มนุษย์

สรา้งสรรคเ์คร่ืองมืออิเล็กทรอนิคต่างๆ ข้ึนมารองรบัความสะดวกสบาย

มากมายเช่น สมารท์โฟน แทเบล็ต  เคร่ืองมือเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัท่ี

ส่งผลใหผู้ใ้ชอุ้ปกรณเ์หล่าน้ีมีทางเลือกในการเสพข่าวสารหลากหลาย

ช่องทางมากข้ึน 

  ส่ือเก่าก็ต่างหนัหนา้เขา้มาปรบัตวัเขา้กบัส่ือใหม่ผ่านการส่ือสาร

กบัผูช้มผ่านอินเตอรเ์น็ตและส่ือสงัคมออนไลนม์ากข้ึน ทัง้การจดัท า

เว็บไซต ์ การสรา้ง facebook fanpage, twitter, instagram ฯลฯ 
 

ภมูทิศัน์ส่ือที่เปล่ียนไป 



จากการส่ือสารที่ค่อนข้างควบคุมได้ 



รูปแบบการส่ือสารแบบดัง้เดมิ 



สู่การส่ือสารอย่างอสิระ   



ช่องทางการส่ือสารที่หลากหลายขึน้ 



ใครๆ กเ็ป็นผู้ส่ือสารได้ 



เมืองไทยในยุคดจิติอล 

จากจ านวนประชากรทัง้หมด 68 ล้านคน 
เป็นผู้ใช้อนิเตอร์เน็ตกว่า 38 ล้านคน คดิเป็น 56% ของประชากร 
ทัง้ 38 ล้านคนนีใ้ช้งานโซเชียล มีเดียทัง้สิน้ 
มีจ านวนเบอร์มือถือ/ซิมการ์ดที่ลงทะเบียนมากกว่า 82.78 ล้าน มากกว่าจ านวนประชากรทัง้หมด 
มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียผ่านมือถือ 34 ล้านคน 



โลกของ “ผู้ใช้”  



 
ยุค “ส่ือของผู้ใช้” 
 



ผู้ใช้เป็นผู้ “ขับเคล่ือน” เนือ้หา 
 

User Generated Filtering  

หรือ ผูใ้ชเ้ป็นผูก้ าหนดคดั

กรองเน้ือหาสาร 

ผูใ้ชก้ลายเป็นผูก้  าหนดวา่ อะไรคือเน้ือหาที่สมควรผา่นประตูแหง่การส่ือสาร

ของตนไปได ้โดยใชค้วามรูส้ว่นตวั ความช่ืนชม ชงิชงั อคติ หรือพจิารณา

สว่นตวัในการบอกวา่ “เน้ือหาไหนจะไดไ้ปตอ่” เชน่ การกดไลค ์และกดแชรต์อ่  

User Generated Distribution  

หรือ ผูใ้ชเ้ป็นตวักระจาย

เน้ือหาสาร 

ผูใ้ชจ้ะเป็นผูท้ี่คอยเฝ้าดู ติดตาม กระจายขา่วสาร และกระท าตวัเป็นส่ือเองโดย

ใชเ้ครือขา่ยความสมัพนัธท์างสงัคมที่ประกอบกนัข้ึนจากคนรูจ้กั เพ่ือนโรงเรียน 

เพ่ือนร่วมงาน คนที่ รูจ้กักนัในแวดวงการงาน ธุรกจิ หรือคนที่ ช่ืนชอบส่ิงเดยีวกนั 

หรือการรูจ้กักนัผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

User Generated Experience   

ผูใ้ชเ้ป็นตวัสรา้งประสบการณ ์

(เสพรบั) ส่ือนัน้ดว้ยตนเอง

หรือร่วมกนั 

ผูใ้ชจ้ะเขา้มาเขยีนความคดิเหน็ จากการใชสิ้นคา้และบริการ หรือประสบการณ์

อื่ นๆ ที่ เกี่ยวขอ้ง ท าใหผู้อ้า่น ผูเ้ขยีนรูสึ้กวา่ตนเองไดแ้บง่บนัเร่ืองราวผา่นเร่ือง

เลา่และน าไปสูก่ารสรา้งความรูห้รือทศันคติ กระทัง่การก าหนดประชามติ 

ความเหน็ร่วมสรุปไปในทศิทางสนับสนุน หรือตอ่ตา้นกไ็ดห้ลายครัง้ การสรา้ง

ประสบการณร่์วมกนันั้นกส็ามารถน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงทางสงัคม ผา่นการ

ณรงคค์ดัคา้น หรือร่วมระดมก าลงัในการแกไ้ขปัญหาหรือเรียกรอ้งบางอยา่งได ้

เชน่กนั 



ส่ือเราจ่าย ส่ือของเรา ส่ือที่เราได้มา 

Paid Media –  

ส่ือเราจ่าย  

ส่ือที่ตอ้งจา่ยเงิน ไมว่า่จะเป็นส่ือออนไลน์ หรือออฟไลน์ ถา้ตอ้งการใชเ้งินเพ่ือซ้ือพ้ืนที่โฆษณา จดัวา่

เป็น Paid Media ทัง้นั้น เพ่ือใหเ้ขา้ถึงกลุม่เป้าหมาย เพ่ือน าคนเหลา่น้ีมายงั Owned Media ในที่สุด  

ส่ือที่ เขา้ขา่ย Paid Media ไดแ้ก ่Print Ads, TVC, Display Ads, Paid Search, Promoted Posts ใน 

Facebook และ Sponsored Tweets เป็นตน้ 

Owned Media –  

ส่ือของเรา 

ชอ่งทางการส่ือสารหรือแพลตฟอรม์ที่มแีบรนดเ์ป็นเจา้ของหรือแบรนดเ์ป็นผูผ้ลิตขึ้นมา เพ่ือส่ือสารกบั

ผูบ้ริโภค อาท ิWebsite, Mobile site, ภายในรา้นคา้, ป้ายโฆษณา, Mobile Apps, Blog และ Social 

Media ตา่งๆ 

Earned Media –  

ส่ือท่ีเราไดม้า 

ส่ือสงัคมออนไลน์ เชน่ เฟซบุก๊ ทวิตเตอร ์ ส่ือที่ไมต่อ้งเสยีเงินซ้ือแตจ่ะเกดิขึ้นเม่ือลูกคา้พูดถึงสินคา้ 

หรือบอกตอ่เกี่ยวกบัแบรนด ์รวมถึงทุกส่ิงทุกอยา่งที่ เกี่ยวขอ้งกบัแบรนด ์ไมว่า่จะเป็นการกดไลค,์ รีทวิต

, แชร,์ คอมเมน้ต ์รวมถึงการบอกตอ่ปากตอ่ปาก ซ่ึงถือเป็นการประชาสมัพนัธท์ี่ดทีี่ สุด แตก่ารส่ือสาร

ประเภทน้ีนับวา่มคีวามทา้ทาย เพราะตอ้งสรา้งบุคลิกและเน้ือหาที่มคุีณภาพจริงๆ เพ่ือใหผู้บ้ริโภคบอก

ตอ่ไปยงัเพ่ือนๆ ของเขา ยิ่ งมมีากเทา่ไรกย็ิ่ งแสดงใหเ้หน็วา่พวกเขาใหค้วามส าคญักบัแบรนดม์าก

เทา่น้ัน 





การสื่อสารประชาสมัพนัธ์ในภาวะ
วิกฤต 

 



ท าไมการบริหารจัดการภาวะวกิฤตจงึส าคัญ  

• ในปัจจุบนั ในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการบริโภค
ข่าวสารสงู ส่ือมวลชนเป็นปัจจยัส าคญัในชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภค 
ธรุกิจต่างๆ มีโอกาสสงูข้ึนในการเผชิญกบัการตกเป็นข่าวในแง่ลบ และ
การฟ้องรอ้งจากผูบ้ริโภค ซ่ึงหากมีการจดัการไม่ถกูตอ้ง จะท าใหเ้กิดผล
กระทบต่อช่ือเสียงของบริษทัฯ ซ่ึงใชเ้วลานานนบัปีในการสรา้งและ
สะสม   

• นอกจากนัน้ การจดัการภาวะวิกฤตท่ีผิดพลาด อาจจะก่อใหเ้กิด
ผลกระทบทางดา้นการเงิน เกิดผลรา้ยต่อความน่าเช่ิอถือในการท า
ธรุกิจ รวมถึงเกิดการด าเนินการดา้นกฎหมายท่ีมีค่าใชจ่้ายสงู ดงันัน้ 
การจดัการภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพจึงกลายเป็นส่วนส าคญัส่วน
หน่ึงของการจดัการธรุกิจ 

• จากการน าพระราชบญัญติัความรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 มาบงัคบัใช ้ท าใหห้ลายๆ ธรุกิจมี
ความเส่ียงท่ีจะตกเป็นข่าวในแง่ลบ รวมถึงการฟ้องรอ้งจากผูบ้ริโภค  

   

 



• ผูบ้ริโภคสามารถฟ้องรอ้งไดง่้ายข้ึน เร็วข้ึน เสียค่าใชจ่้ายนอ้ยลง ใน

ขณะเดียวกนัโอกาสท่ีธรุกิจจะตกเป็นข่าวแง่ลบก็มากข้ึนดว้ย 

• ผูร้อ้งเรียนเพียงแค่พิสจูนไ์ดว่้าตนไดร้บัอนัตรายหรือบาดเจ็บจากผลิตภณัฑท่ี์

ไม่ปลอดภยั--โดยไม่ตอ้งพิสจูนว่์าเกิดจากความผิดหรือบกพร่องในการผลิต 

• ผูบ้ริโภคสามารถรอ้งเรียนผูผ้ลิตท่ีไม่มีความรบัผิดชอบ การออกแบบไม่

เหมาะสม ใหค้ าแนะน าไม่เพียงพอในฉลาก ฯลฯ 

• ผูบ้ริโภคสามารถฟ้องเรียกรอ้งค่ารกัษา ค่าแรงชดเชยจากการหยุดงาน และ 

ค่าท าขวญั ตวัอย่างเช่น กรณีท่ีเกิดการเจ็บป่วย ทนทุกข ์กงัวล และ อบัอาย  

 

พระราชบัญญัตคิวามรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดขึน้จากสินค้าที่ไม่ปลอดภยั 



วิกฤต หมายถงึ สถานการณ์ใดๆ กต็ามที่ 

• ท าใหชี้วิตตกอยู่ในความเส่ียง  

• มีแนวโนม้ท่ีจะท าใหเ้กิดความเสียหายต่อ
ทรพัยสิ์นของบริษทัหรือองคก์ร การเรียกรอ้ง

ค่าเสียหาย หรือเสียช่ือเสียง 

• เป็นท่ีสนใจต่อบุคคลทัว่ไปและส่ือมวลชน 

• มีแนวโนม้ท่ีจะบานปลายและไม่สามารถ
ควบคมุได ้

 



ตัวอย่าง “วิกฤต” 4 ประเภท 
 

• วิกฤตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ ์

•  วิกฤตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถานท่ี 

•  วิกฤตท่ีเก่ียวเน่ืองกบับุคลากร 

•  วิกฤตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาพลกัษณ์

ขององคก์ร 

 



วกิฤตที่เกี่ยวเน่ืองกับผลิตภณัฑ์ 

•  การเรียกคืนและหา้มจ าหน่าย 

•  ขอ้มูลท่ีส าคญัเกิดการรัว่ไหล 

•  การประทว้งจากกลุ่มผูต่้อตา้น 

•  ปัญหากบัคู่คา้ทางธรุกิจ 

•  ปัญหาจากวตัถดิุบ 

 



วกิฤตที่เกี่ยวเน่ืองกับสถานที่ 
 

•  อุบติัเหตุ 

•  การเสียชีวิต 

•  ไฟไหม ้

•  การข่มขู่ 

•  ลกูคา้หลกับอกเลิกสญัญา 

•  การฉอ้โกง 

•  ปัญหาจากส่ิงแวดลอ้ม 

•  การหยุดงานประทว้ง 

•  ปิดโรงงาน 

 



วกิฤตที่เกี่ยวเน่ืองกับบุคลากร 
 

•  ผูบ้ริหารในระดบัส าคญัขององคก์รหรือบริษทั

ลาออกหรือโดนใหอ้อก 

•  การฉอ้โกง 

•  การประพฤติไม่เหมาะสม  

•  การบริหารจดัการอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

 



วกิฤตที่เกี่ยวเน่ืองกับภาพลักษณ์ขององค์กร 
 

•  ขอ้มลูท่ีส าคญัเกิดรัว่ไหล  

•  เกิดเร่ืองอ้ือฉาว 

•  การก่อการรา้ย 

•  ปัญหาทางการเงิน 

•  การพยายามท าการควบรวมหรือซ้ือ    

กิจการแบบไม่เป็นมิตร   (hostile 

takeover) 

 

 



ป้องกนั 

ควบคมุ 

แกไ้ข/ ฟ้ืนตวั 

ล าดับขัน้ของการจัดการภาวะวกิฤต 

1. ตระหนกัถึงสญัญาณแรกๆ ในการตรวจสอบอย่าง

จริงจงั รวมทัง้ในส่ือออนไลน ์

2. เตรียมตวัและพยายามป้องกนัไม่ใหปั้ญหาบานปลาย 

3. ก าหนดปัญหาท่ีแทจ้ริงมากกว่าปัญหาดา้น

เทคนิค 

4. การเขา้ไปควบคมุ: ท าอย่างรวดเร็วและมี

การตดัสินใจ 

5. การส่ือสารอย่างต่อเน่ืองกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ทัง้หมดเพ่ือก าหนดบรรยากาศใหไ้ปใน

ทิศทางท่ีถกูตอ้ง  

6. แสดงใหเ้ห็นถึงหนทางขา้งหนา้: กฎกติกา

ใหม่ๆ ขัน้ตอนต่างๆ  กลยุทธใ์นการป้องกนั

ปัญหา  



หลักพืน้ฐานในการจัดการภาวะวิกฤต 

• มีแผนจดัการภาวะวิกฤต มีทีมจดัการภาวะวิกฤต 

• มีการปรบัปรงุขอ้มลูอย่างสม า่เสมอ 

• มีการซอ้มแผนจดัการ/อบรมทีมงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

• ฝ่ายบริหารควรพยายามหลีกเล่ียงวิกฤตโดย 

• จดัการปัญหาท่ีสามารถคาดการณว่์าจะเกิดข้ึน 

• เตรียมพรอ้มเพ่ือลดความเสียหายใหน้อ้ยท่ีสดุ 

• ใหค้วามส าคญักบัการแกปั้ญหา 

• ไม่ใช่ใหค้วามส าคญักบัการระบสุาเหตุหรือผูร้บัผิดชอบ 

• การส่ือสารเป็นส่ิงส าคญัในช่วงท่ีเกิดภาวะวิกฤต 

• ซ่ือตรง น่าเช่ือถือ แสดงความจริงใจ 

• ความเปิดเผยและการเตรียมพรอ้มในเชิงรุกเป็นนโยบายท่ีดีท่ีสดุ 

 



• ตัง้ทีมเพ่ือจดัการกบัภาวะวิกฤต 

• ด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว ้

• เตรียมพรอ้มล่วงหนา้และเตรียมพรอ้มใหม้ากไวก่้อนอยู่เสมอ 

• ไม่ควรแสดงอาการตระหนกตกใจ  

 

ในภาวะวิกฤต 



• เคารพการท างานของส่ือมวลชน พวกเขาเพียงแค่ท าตามหนา้ท่ีเท่านัน้ 

• การส่ือสารคือส่ิงส าคญัส าหรบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการท าธรุกิจ ทัง้

ภายในและภายนอก 

• การจดัการภาวะวิกฤตต่างจากการจดัการธรุกิจทัว่ไป (เป็นเร่ืองของการ

ใชค้วามรูสึ้กและอารมณเ์สียส่วนมาก) 

• การแสดงความจริงใจและเป็นห่วงเป็นใยถือเป็นหลกัส าคญั 

• ภาวะผูน้ าเป็นส่ิงจ าเป็น 

 

ในภาวะวิกฤต 



ตัวอย่างทมีจัดการภาวะวิกฤต 



ทมีจัดการภาวะวิกฤต 

• มีอ านาจในการตดัสินใจและสัง่การปฎิบติั 

• มีผูน้ าคนเดียว 

• สามารถเรียกตวัไดต้ลอดเวลา  

• ท างานเป็นทีม 

• ท างานเป็นขัน้ตอน 

• มีการประสานขอ้มูลอย่างเป็นระบบ  

• นดัประชุมอย่างสม า่เสมอ 

• มีศนูยจ์ดัการภาวะวิกฤต 

• สามารถปรบัเปล่ียนสมาชิกในทีมไดต้ลอดเวลาถา้จ าเป็น  

 



หน้าที่ของทมีจัดการภาวะวกิฤต 

• จดัการกบัภาวะวิกฤต  

• ส่ือสารส่ิงต่างๆ ท่ีไดด้ าเนินการลงไปเพ่ือปรบัปรุงแกไ้ขใหส้ถานการณดี์

ข้ึน 

• วางแผนในการท าใหส้ถานการณข์องธรุกิจรวมถึงความสมัพนัธใ์ดๆ ท่ี

ไดร้บัผลกระทบในแง่ลบคืนสู่สภาพปกติ  

 



บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในทีม 
หวัหนา้ทีม 

(Team Leader) 

►  ก าหนดแนวทางการด าเนินการเพ่ือแกไ้ขภาวะวิกฤต  

►  ประกาศว่าถึงเวลาตอ้งใชแ้ผนการจดัการกบัภาวะวิกฤตแลว้  

►  ก าหนดระยะเวลาและทรพัยากรท่ีตอ้งใชเ้พ่ือแกไ้ขสถานการณ ์   

     (รวมถึงงบประมาณ)  

ผูใ้หข้อ้มลูกบัส่ือมวลชน 

(Spokesperson) 

►   เป็นหนา้ตาของหน่วยงานหรือองคก์รในการส่ือสารกบัส่ือมวลชน 

►   ท าหนา้ท่ีส่ือสารขอ้ความหลกัๆ อย่างถกูตอ้ง 

►   ควรไดร้บัการฝึกอบรมเร่ืองการส่ือสารกบัส่ือมวลชนมาแลว้ 

ผูจ้ดัการขอ้มลู 

(Information 

Management) 

► รวบรวมขอ้มลูจากหลายๆแหล่งและแจง้ใหส้มาชิกในทีมรบัทราบ 

     อย่างทัว่ถึง 

► เป็นผูค้ดักรองขอ้มลูท่ีจะเขา้สู่หรือออกจากทีมจดัการภาวะวิกฤต  

     รวมถึงท าหนา้ท่ีคน้หาขอ้มลูต่างๆ 

ผูจ้ดัการและส่ือสารกบัผู้

มีส่วนไดส่้วนเสียกบัการ

ท าธุรกิจ 

(Stakeholder 

Management and 

Communications) 

 

► ระบุว่ามีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการท าธุรกิจ ทัง้ภายในและภายนอก และ 

     รายงานความคิดเห็นหรือความรูสึ้กของเขาเหล่านัน้ใหที้มไดร้บัทราบ 

► ประสานงานกบับริษทัประชาสมัพนัธ ์ 

► ใหค้ าแนะน าและความช่วยเหลือเก่ียวกบัการส่ือสารตามความเหมาะสม 

► เตรียมขอ้มลูหลกัและ “holding statement” กบัผูอ้ านวยการฝ่ายส่ือสาร 

    องคก์ร 



ประเด็นปัญหาท่ีมี

แนวโนม้ในการเกิด

เป็นภาวะวิกฤต 

แจง้

ผูอ้ านวยการ 

แจง้หวัหนา้ทีม 

แกไ้ขภาวะวิกฤต 

ติดตามผล 

แจง้

ผูบ้งัคบับญัชา

ในสายงาน/

ผูจ้ดัการ 

ผูอ้ านวยการ

พิจารณาว่าเป็น

วิกฤตหรือไม่ 

กระบวนการจัดการภาวะวิกฤต 

หวัหนา้ทีมประกาศภาวะวิกฤต 

ทีมจดัการภาวะวิกฤตเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ี  

และขอความ 

สนบัสนุนเพ่ิมเติมหากจ าเป็น 

หวัหนา้ทีม 

Information 

Manager 

Spokesperson Stakeholders 

Manager 

ผูส้นบัสนุนอ่ืนๆ ตามความ

เหมาะสม 



การจัดการภาวะวิกฤต 

•  คิดถึงส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดห้รือไม่น่าจะเกิดข้ึน 

•  มีแผนการจดัการภาวะวิกฤตท่ีพรอ้มส าหรบั  

     การน าไปปฏิบติัเสมอ 

•  ทุกคนในทีมตอ้งตระหนกัถึงหนา้ท่ีของตนเอง 

•  การส่ือสารในภาวะวิกฤตเป็นส่ิงส าคญั 

• Holding statement 

• ใครมีหนา้ท่ีส่ือสารบา้ง 

• ส่ือสารผ่านช่องทางใด 

• ความถ่ี  

•  ควรมีการซอ้มแผนการจดัการภาวะวิกฤตเป็น 

     ประจ า  

 

 



• ควรจะสัน้และกระชบั 

• ค าตอบ: 

• เกิดอะไรข้ึนและท าไม 

• ท่านไดท้ าอะไรไปบา้ง   

• ท่านไดท้ าอะไรเพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ให้

เกิดข้ึนอีก 

• แสดงความเสียใจ ความเห็นใจ 

• อย่าโกหก 

• อย่าคาดเดา 

• ย ้าวตัถปุระสงคร์ะยะสัน้และระยะยาว 

การเตรียมข้อความหลัก Holding Statement 



 

• ยืดถือขอ้ความหลกัในการส่ือสาร - 

หลีกเล่ียงค าถามเพ่ิมเติม 

• ก าหนดว่าใครบา้งท่ีตอ้งทราบถึงการใช้

ขอ้ความน้ี: 

• ทีมงานฝ่ายขาย 

• ทีมงานท่ีรบัโทรศพัท ์

• พนกังาน 

• ลูกคา้ 

• ซพัพลายเออร ์ 

 

 

การใช้ข้อความหลักในการส่ือสาร  



ทางคู่ขนานของการบริหารจดัการในภาวะวิกฤต 

Outbreak การจดัการ การควบคมุ 

การกระท า แสดงความห่วงใย 

การส่ือสารต่างๆ   

ท าโดยความโปร่งใส 

 และเป็นการพดูคยุสองทาง 

ภายนอก 

ภายใน 
เหตุเกดิ 



Control การควบคุม Communicate การส่ือสาร 

Care ความห่วงใย 

Crisis 

Crisis 
วิกฤต 

3Cs: สิ่งส าคัญของการบริหารจัดการภาวะวกิฤต 



• “ไม่มีความเห็น” = ผิดจริง 

• “ไม่ว่างท่ีจะใหค้วามเห็น” = ยงัติดอยู่กบัการต่ืนตกใจ 

• ถา้คุณไม่บอกเล่าเร่ืองราวของคุณ จะมีคนอ่ืนมาเล่าเร่ืองแทนคุณ 

• แสดงใหเ้ห็นว่าคุณควบคุมปัญหาได ้

• สรา้งความเช่ือมัน่ใหก้บัสาธารณชน 

การส่ือสาร คือ สิ่งส าคัญอย่างยิ่ง  

แต่...คุณจะถกูพดูถึง 

หรือเขียนถึง แมว่้าคุณ

จะไม่พดูก็ตาม หรือ

โดยเฉพาะอย่างย่ิงถา้

คุณยงัคงน่ิงเงียบ 

คณุมีสิทธท่ี์จะ 

ไม่พดูอะไร 

อะไรก็ตามท่ีคณุพดูมา 

สามารถน าไปหรือจะถกู

เอาไปเขียนถึง 



 

อย่าท าเสียงของแบรนดห์ายไปในช่วงภาวะวิกฤต 

 

• อะไรคือน ้าเสียงท่ีถกูตอ้ง 

 

• อะไรคือช่องทางการส่ือสารถกูตอ้ง  

 

• ใครคือ spokesperson ท่ีดีท่ีสุด 

• ตอ้งผ่านการอบรมหรือควรไดร้บัค าแนะน าเก่ียวกบัการส่ือสาร/ให้

สมัภาษณส่ื์อ 

การส่ือสารในช่วงภาวะวกิฤต 



มีใครมีค าถามส าหรับค าตอบของผมบ้างไหม  



ส่ิงที่ควรจ าอยู่เสมอ 

• คณุคือผูเ้ช่ียวชาญ 

• ในสถานการณวิ์กฤต จะมีแหล่งขอ้มลูมากมาย – ใหแ้น่ใจว่าคุณไดร้บั

ขอ้เท็จจริงล่าสุดจากแหล่งขอ้มลูท่ีดีท่ีสุด 

• ฟังค าถามในแต่ละประเด็น 

• อย่าเป็นกงัวลในการพูดขอ้ความหลกัซ ้าไปมา   

• อย่าใหส้มัภาษณโ์ดยการกล่าวหาว่าผูส้มัภาษณถ์ามค าถามผิดๆ 

• หนา้ท่ีของคุณคือคือการส่ือสารส่ิงท่ีคุณคิดว่าส าคญัออกมาใหไ้ด ้



ส่ิงที่ควรจ าอยู่เสมอ 

• คณุก าลงั on air อยู่ตลอดเวลา 

• “หลงัไมค ์หรือ off the record” 

• อย่าไดเ้อ่ยส่ิงใดท่ีไม่ไดต้อ้งการใหป้รากฎ

อยู่ในส่ิงพิมพห์รือออกอากาศ 

• “ไม่มีความเห็น” 

ไม่ตอ้งเพ่ิมเติมอะไร และแนะว่าคณุ

จะตอ้งไปจดัการกบับางเร่ือง 

• อย่าท ารา้ยนกัข่าวเป็นอนัขาด 

 

 



ส่ือสังคมออนไลน์สามารถช่วยสร้าง
และท าลายแบรนด์ได้ในชั่วข้ามคืน 



5 ปัจจัยส าหรับการบริหารจัดการภาวะวกิฤตในยุค
ดจิติอล  

• ทุกๆ ส่ิงจะเกิดข้ึนดว้ยความเร็วดัง่สายฟ้าแลบ   

• แฟนเพจหรือผูติ้ดตามจะเรียกรอ้งใหมี้ “ความโปร่งใสระดบัสงู” 

• การโตต้อบสนทนาจะมีความส าคญัพอๆ กบัการส่งข่าวสาร   

• ช่ือเสียงของแบรนดจ์ะถกูคน้หาดว้ยการ search 

• ผูท่ี้ตอ้งการท าลายช่ือเสียงของแบรนดก็์มีเคร่ืองมือแบบท่ีแบรนดเ์รา
มี 



ทุกๆ สิ่งจะเกิดขึน้ด้วยความเร็วดั่งสายฟ้าแลบ  

• ข่าวรา้ยจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วกว่าท่ีเคยเป็นมา ผ่านทาง Twitter 

Facebook และ ส่ือตามกระแสต่างๆ 

• การเฝ้าดส่ืูอท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภค ไม่เพียงเฉพาะส่ือในรปูแบบเดิมๆ เท่านัน้ 

• เม่ือตอ้งตอบสนองในภาวะวิกฤตเร่งด่วน  คุณจะตอ้งท าอย่างรวดเร็ว – แบบ

รายชัว่โมงไม่ใช่รายวนั   

• ความส าคญัของการมีวิธีรองรบัและทีมงานเตรียมไว ้ก่อน เกิดภาวะวิกฤต

เป็นเร่ืองท่ีไม่ควรประมาท 

• ประสบการณใ์นส่ือสงัคมออนไลนจ์ะช่วยใหคุ้ณตอบสนองไดเ้ร็วข้ึน   



ความรวดเร็วในช่วง 24 ช่ัวโมงแรก 

Sharing 

เกดิภาวะวกิฤต Mainstream 

0 Hour 

Hour 1-3 

Hour 4-8 
Hour 8-12 

Blogs 

Hour 12-24 

Search 

Editorial 
Social Media 
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• อย่าทึกทกัไปเองว่าคณุจะซ่อนขอ้มูลใดๆ จากสาธารณชนได ้

• บุคคลใดก็ตามท่ีมีอ านาจในการเขา้ถึงการสนทนาท่ีเป็น 

“ส่วนตวั” แลว้ท าใหก้ลายเป็นเร่ืองสาธารณะ  – คาดหวงัไวไ้ด้

เลยว่าอะไรก็ตามท่ีคณุพดูแบบส่วนตวั และในท่ีสาธารณะจะถกู

น าไปเขียนถึงและทวีต 

• ความคิดเห็นต่างๆ จากพนกังาน “ท่ีไม่ใช่ฝ่ายประชาสมัพนัธ”์ 

จะมีน ้าหนกัเช่นเดียวในการเปล่ียนแปลงทศันคติของ

สาธารณชนหรือมากกว่า 

• และจะมี “ผูเ้ช่ียวชาญ” จ านวนมากมายมาช่วยออกความเห็น 

“ความโปร่งใสระดบัสูง”  
ไม่มีความลับอีกต่อไป  
 



เตรียมตวัให้พร้อมกับการสนทนาแบบสองทาง 

• การโพสตข์อ้ความดา้นเดียวจะไม่ประสบผลส าเร็จอีกต่อไป – ผูค้นตอ้งการ

การโตต้อบ 

• การส่ือสารผ่านทางข่าวประชาสมัพนัธแ์ละการโตต้อบแบบมีสคริปตเ์พียง

อย่างเดียวจะไม่เป็นท่ีน่าพอใจอีกต่อไป 

• เตรียมพรอ้มท่ีจะรบัฟังผูบ้ริโภคเสมอ และพรอ้มท่ีจะโตต้อบดว้ยขอ้มลูท่ี

ชดัเจนและเป็นมืออาชีพ 

• เชิญใหผู้บ้ริโภคทัง้หลายมาเขา้สู่การสนทนาก่อนท่ีจะมีการนดัประทว้ง จะ

เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการสรา้งมุมมองท่ีดีและเขาจะสามารถ

กลายเป็นผูส้นบัสนุนแบรนด ์ซ่ึงจะช่วยเหลือแบรนดใ์นภายหลงัได ้

 



เสียงของผู้บริโภคส าคัญเสมอแม้เพยีงหน่ึงเสียง 

• เสียงท่ีมาจากบุคคลต่างๆ  – โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคคลท่ีเป็นท่ี

รูจ้กัในส่ือสงัคมออนไลนแ์ละเป็น ‘ผูเ้ช่ียวชาญ’ – สามารถท่ีจะ

ไปไดร้อบโลกไดอ้ย่างง่ายดายมากข้ึนในทุกวนัน้ี 

• ฟังเสียงของผูบ้ริโภค – ส่ือท่ีมาจากผูบ้ริโภค คือ ส่ิงส าคญั   

• ทุกคนเป็นผูท่ี้สามารถมีอิทธิพลในวงจรของพวกเขาเอง 
เพราะฉะนัน้การโพสตห์รือส่งขอ้ความเพียงคนเดียวไม่สามารถท่ี

จะน ามาวดัว่าไม่ส าคญัอีกต่อไป   

 



• ขนานไปกบัการจดัการภาวะวิกฤต พึงค านึงเสมอว่าธุรกิจตอ้ง
ด าเนินต่อไป  

• การซอ้มรบัมือกบัภาวะวิกฤต เป็นส่ิงจ าเป็น เพ่ือใหร้บัมือไดเ้ม่ือเกิด
วิกฤตข้ึนจริง  

• การเตรียมพรอ้ม คือหวัใจของการจดัการกบัภาวะวิกฤต 

ธุรกิจต้องด าเนินต่อไป 



“การเตรียมตัวให้มากเกินไป 
ย่อมดีกว่าการเตรียมตัวน้อยเกนิไปเสมอ –  

It is always better to over prepare than under prepare” 

 

“เหตุผลท่ีเราจดัการ (เหตุการณ ์11 กนัยายน) ไดดี้เพราะ

เราไดมี้การเตรียมพรอ้มตลอดเวลาส าหรบัภาวะวิกฤตและ

มีการซอ้มรบัมืออย่างสม า่เสมอ”    

 

    รดูอลฟ์ จูลิอาน่ี 

  อดีตนายกเทศมนตรี มหานครนิวยอรค์  

      



สิ่งที่ส าคัญที่ควรด าเนินการเพื่อรักษาภาพลักษณ์ 
และช่ือเสียงในภาวะวิกฤต  

1. ผู้บริหารระดบัสงูสดุขององค์กรต้องปรากฎตวั 
2. ต้องตัง้โฆษก 
3. ต้องมีศนูย์ท างานให้สื่อ 
4. ต้องตัง้ war room  หรือ crisis room เพื่อท างานในภาวะวิกฤต 
5. ต้องให้ข้อมลูแบบ update เป็นระยะๆ ว่าท าอะไรไปแล้วบ้าง ตัง้ใจจะท าอะไรเพื่อ

อะไร สิ่งที่แก้ไขไปได้แล้ว 
6. พร้อมที่จะตอบค าถามสื่อมวลชนเพื่อไมใ่ห้เกิดข่าวลือ 
7. อย่าปลอ่ยให้ความรู้อยากเหน็ของประชาชนไร้ค าตอบ เพราะถ้าหากไม่มีข้อเทจ็จริง

เป็นค าตอบจะก่อให้เกิดข่าวลือที่ไมเ่ป็นผลดีกบับริษัท 
8. มีบคุคลภายนอกที่น่าเชื่อถือมาเป็น third party endorsers เพราะบางเร่ืองพดูเองไม่

น่าเช่ือถือ ต้องใช้ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้ รักษากฎเข้ามาช่วยพดู 
9. ทกุข่าวสารที่ออกมาจะต้องมีความคงเส้นคงวาปราศจากความขดัแย้ง 
10. ตามหลกัการสื่อสารในภาวะวิกฤตจะต้อง Hit first, Hit hard, Hit often 



1. Acknowledge แสดงการรับรู้วา่มีวิกฤตเกิดขึน้ 
2. Admit ยอมรับความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้และแสดงความเสียใจ 
3. Apologize กลา่วค าขอโทษด้วยความจริงใจที่ก่อให้เกิดปัญหา 
4. Amend แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ด้วยความจริงใจ จริงจงั รวดเร็ว 
5. Allowance พิจารณาแนวทางในการชดเชยผู้ เสียหายอยา่งน้อยตามบทก าหนด

ของกฎหมายและในบางครัง้อาจจะต้องมีการแสดงน า้ใจเพิ่มเติมให้มากกว่าท่ี
กฎหมายก าหนด 

6. Alternate มีอะไรท่ีต้องเปลี่ยนแปลงเพ่ือไมใ่ห้เกิดปัญหาอีกต้องแจ้งให้ทราบ 
7. Aftermath มีอะไรท่ีต้องท าหลงัจากแก้วิกฤตเสร็จแล้ว เช่นต้องขอบคณุใครบ้าง 

ต้องแถลงอะไรบ้าง 
 
 

 
 
 

หลักการที่ควรปฏบิัติ 





1. Listen and Be Present มีแลว้ตอ้งใช ้

2. Set The Right Expectations แจง้ใหล้กูคา้ทราบว่า จะติดต่อกลบัภายในเวลา

เท่าใด  

3. Be Transparent โปร่งใสไม่ปิดบงั 

4. Respond Thoughtfully คิดก่อนตอบ  

5. Do Not Lose Your Cool – Ever อย่าโมโห หยาบคาย ใชอ้ารมณ ์

6. Have a Crisis Management Team In Place - มีทีมงานพรอ้มจดัการภาวะ

วิกฤต 

7. Manage Access To Your Social Media Accounts Carefully – ดแูลจดัการ

โซเชียลมีเดียอย่างมีระบบและระมดัระวงั 

8. Post Moderation Guidelines – ก าหนดกฎเกณฑก์ารใชก้บัผูใ้ชต้ัง้แต่ตน้  

9. Hire Experienced Community Managers – หาผูด้แูล site ท่ีมีประสบการณ ์

อย่าปล่อยใหอ้ยู่ในมือผูด้อ้ยประสบการณ ์

10. And Remember… You Will Never Please Everybody – ท าใหดี้ท่ีสุด ถกูตอ้ง

ท่ีสุด แต่จะไม่สามารถท าใหทุ้กคนพอใจไดแ้น่นอน 
 
 

 

หลักการที่ควรปฏิบัต ิ
ในการส่ือสารด้วยโซเชียลมีเดีย 











Email: Gloyta@bcpggroup.com 


