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1.1 ภาวะเสี่ยงคืออะไร 
 หมายถึง โอกาสที่จะพบกับความสูญเสียหรือสิ่งที่ไมพึงประสงคท่ีไมสามารถ
ควบคุมได ทำใหบุคคลไดรับอันตราย บาดเจ็บ สูญเสียชีวิต หรือทรัพยสิน ตลอดจน 
ชื่อเสียง จนเปนภาพลบของชุมชนและองคกร ซึ่งความแตกตางของภาวะเสี่ยงขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอม ลักษณะการปฏิบัติงานและลักษณะบุคคลที่เกี่ยวของ 
 
1.2 ภาวะฉุกเฉินคืออะไร 
 หมายถึง สภาวะที่มีอันตรายแฝงสูง ซึ่งอาจกอใหเกิดผลตอบุคคล ทรัพยสิน 
และสิ่งแวดลอม หรือเปนสภาวะที่ยากตอการควบคุมใหกลับสูภาวะปกติในทันทีทันใด 
ผลจากภาวะฉุกเฉิน อาจกอใหเกิดการเสียชีวิต บาดเจ็บหมู ทรัพยสินเสียหาย ชุมชน 
ขางเคียงเสียหาย เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเสียชื่อเสียง 
 หมายถึง ภาวะที่เปนอันตรายที่เกิดขึ้นและไมสามารถควบคุมเหตุการณไดทันที
ทันใด ซึ่งอาจจะทำใหเกิดการตาย บาดเจ็บ หรือทรัพยสินเสียหายหรือสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมทันทีทันใด ภาวะฉุกเฉินอาจเริ่มตนจากการสงสัญญาณ เชน ไซเรนหรือการ
ประกาศภาวะฉุกเฉิน 
 

1 
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1.3 ภาวะวิกฤติคืออะไร  
 คำวา ภาวะวิกฤติ หรือ Crisis เปนคำที่มีความหมายคลายคลึงกับคำวา  
ความตึงเครียด (Stress) ความอลหมาน (Panic) ความหายนะ (Disaster) และ 
ความรุนแรง (Violence) 
 
มีผูใหความหมายของภาวะวิกฤติไดหลากหลายดังนี้ ภาวะวิกฤติ หมายถึง สิ่งตอไปนี้ 
 1) ภาวะวิกฤติเปนสถานการณหรือเหตุการณอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นและจำเปน 
  ตองใช กระบวนการตัดสนิใจตกลงใจเพื่อทำอยางใดอยางหนึ่ง 
 2) ภาวะวิกฤติเปนเรื่องที่นาสะพรึงกลัว เกิดขึ้นกะทันหัน และสรางความ 
  ตื่นตระหนก 
 3) ภาวะวิกฤติเปนภาวะที่ผิดหวังรุนแรงชั่วขณะและไมสามารถจะจัดระเบียบ 
  ใดๆ ได บุคคลท่ีเกี่ยวของมักไมสามารถตอสูกับสถานการณนั้นๆ ได โดย 
  ผูบริหารมักใชความเชื่อของตนเองในการแกปญหา ซึ่งการกระทำดังกลาว 
  กอใหเกิดทั้งผลลบและผลบวกแกองคกร หรือ 
 4) ภาวะวิกฤติเปนเหตุการณหรือเรื่องราวที่ผิดปกติที่จะกอใหเกิดผลกระทบ 
  อยางรายแรงตอความเปนอยูของเจาหนาท่ีรัฐ ชุมชน หรือประชาชน 
  โดยท่ัวไป หรือภาวะวิกฤติเปน  เหตุการณที่ไมมีใครคาดคิดวาจะเกิดขึ้น 
  และมีแนวโนมจะมีผลราย โดยเหตุการณดังกลาวอาจทำลายหรือสงผล 
  กระทบในทางลบตอองคกร  
 
ภาวะวิกฤติในบริบทการควบคุมโรคระบาดไดแก 
 1) เหตุการณหรือสถานการณพิเศษที่ทำใหเกิดการสื่อสารประชาสัมพันธ 
  ชนิดพิเศษกวาปกติ (Extraordinary communication challenges)  
  วิธีการประชาสัมพันธและสื่อสารในภาวะปกติไมเพียงพอตอการรับมือกับ 
  สถานการณ 
 2) เมื่อเจาหนาที่สาธารณสุข ปศุสัตว และทหารตองเผชิญกับแรงเสียดทาน 
  และการตอตานจากชุมชนในการควบคุมโรค  
 3) เมื่อเจาหนาท่ีรัฐไมไดถูกมองวาเปนสวนหนึ่งของชุมชน และตองเผชิญหนา 

  กับชุมชน “Not being one of the crowd, but facing crowd”  



°“√ ◊ËÕ “√„π¿“«–‡ ’Ë¬ß ©ÿ°‡©‘π 
·≈–«‘°ƒμ‘∑“ß “∏“√≥ ÿ¢ 3

 จากความหมายดังกลาวขางตน จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา ภาวะวิกฤติ คือ 

“เหตุการณที่เกิดขึ้นที่ไมปกติธรรมดาและเหตุการณนั้นกลายเปน ขาวหรือเปนขาวใหญ

โดยภาวะวิกฤตินี้จะสรางความประหลาดใจ ความกดดัน ความตื่นตระหนก สรางความ

สับสน สรางความเขาใจในเชิงลบ และอยูในความสนใจอยางสูงตอประชากร/ชุมชน ทั้ง

ภายในและภายนอกองคกร รวมทั้งบางภาวะวิกฤติอยูในความสนใจของชาวโลก 

นอกจากนี้ภาวะวิกฤติยังกอใหเกิดเหตุการณท่ีตอเนื่องตามมา รวมทั้งการขาดการบังคับ

หรือการควบคุมที่จะสงผลตอภาพลักษณและการดำเนินงานขององคกรอีกดวย” ฉะนั้น 

ในภาวะที่องคกรหรือสถาบันประสบปญหาภาวะวิกฤติ องคกรจำเปนตองหาหนทาง

จัดการกับภาวะวิกฤติทั้งนี้เพื่อ “คงสภาพเดิม ยับยั้ง ชะลอ ขจัดปดเปาหรือผอนคลายให

ผลจากภาวะวิกฤตินั้นกระทบตอองคกรหรือสถาบัน หรือแมแตตัวบุคคลใหนอยที่สุด 

หรือทำใหภาวะที่เกิดขึ้นหมดสิ้นไปในเวลาอันรวดเร็วที่สุด”  

   

ตัวอยางของสถานการณวิกฤติในกรณีไขหวัดนก อาจพิจารณาเปนระดับ/ 
พิสัยของความรุนแรง 
 u สถานการณวิกฤติ (Crisis situation) เชน มีเปดไกตายเปนจำนวนมากนำไป 

  สูการกำจัดสัตวปกทั้งหมดพื้นที่นี้เรียกวา พื้นที่สีแดง 

 u สถานการณนาเปนหวงอยางมาก (High-concern situation) พบเปดไก 

  ปวยบางพื้นที่นี้อาจเรียกวา พื้นที่สีชมพ ู 
 

ผลกระทบตอประชาชนกรณีไขหวัดนก 
 u สรางความกังวล (Concern) ใหกับคนในชุมชนวาจะทำใหเปดไกและ 

  ลูกหลานญาติมิตรเปนอันตราย เกิดความรูสึกตรงขามกับเมืองไทยแข็งแรง 

  (Healthy Thailand) ซึ่งหมายถึงสังคมไทย อยูเย็นเปนสุขทั้งมิติทางกาย 
  ทางใจ ทางสังคม และทางปญญา 

 u ความกลัว (Fear) วาตนเองและรอบขางจะติดเชื้อหวัดนกและไดรับ 
  ผลกระทบจากการระบาด 
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1.4 ภาวะเสี่ยงตางจากภาวะวิกฤติอยางไร (Distinguishing Between  
 Risk and Crisis)  
 The National Research Council (NRC) ของสหรัฐอเมริกา ไดใหคำนิยาม

ของการสื่อสารความเสี่ยงไววา “เปนกระบวนการปฏิสัมพันธในการแลกเปลี่ยนขอมูล

และความคิดเห็นระหวางบุคคล กลุม และสถาบันตางๆ” การสื่อสารความเสี่ยงเปนการ

เสวนาปฏิสัมพันธระหวางคนที่กำลังเผชิญกับความเสี่ยงและคนที่มีความสามารถในการ

ควบคุมและลดความเสี่ยงนั้น 

 กระบวนการปฏิสัมพันธของการสื่อสารความเสี่ยงนั้นแตกตางจากการสื่อสาร

ในภาวะวิกฤติอยางมาก อยางไรก็ตามการสื่อสารความเสี่ยงที่ไมมีคุณภาพสามารถกอให

เกิดวิกฤติได ซึ่งเรยโนลดและซีเจอร (2005) ไดอธิบายความแตกตางระหวางการสื่อสาร

ความเสี่ยงและการสื่อสารในภาวะวิกฤติไวดังนี้ 
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ความเสี่ยง วิกฤติ 
l ใหความสำคัญที่อนาคต เนนในสิ่งที่ 

 อาจจะเกิดขึ้น 

l  เนนในเหตุการณเฉพาะที่กำลังเกิดขึ้นหรือ 

 เกิดขึ้นไปแลว 

l  เปนการสื่อสารเพื่อปองกันวิกฤติ l  เปนการสื่อสารเพื่ออธิบายถึงผลที่เกิดขึ้น 

 และเพงโทษตอเหตุการณที่เกิดขึ้น 

l เปนการคาดเดาในสิ่งที่อาจเกิดขึ้น 

 โดยอิงจากความจริงที่รูในปจจุบัน 

l  เปนการเนนถึงเหตุการณที่รับรูและวิเคราะห 

 วามันเกิดขึ้นไดอยางไรและทำไมมันจึงเกิดขึ้น 

l  เปนการวางแผนในระยะยาว l  เนนในชวงเวลาอันสั้นเพราะตองการจัดการ 

 ถึงปญหาที่เกิดขึ้นโดยทันที 

l  ผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการในแตละ 

 ดานเปนผูคาดเดาถึงปญหาที่อาจ 

 เกิดขึ้นไดในอนาคต 

l  การสื่อสารมาจากบุคคลที่อยูในอำนาจ เชน 

 เจาหนาที่รัฐบาล 

l  เนนขอบเขตที่ตัวปจเจก l  เนนทั้งชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติ 

l  ใชวิธีการรณรงคทางสื่อตางๆ l  ใชวิธีการแถลงขาว แถลงการณ หรือวิธีที่ 

 จะสงขอมูลออกไปไดเร็วที่สุด 

l  สารสามารถควบคุมและออกแบบได l  สารตองปลอยออกอยางลื่นไหลและตอบ 

 สนองตอวิกฤติ 

การสื่อสารในภาวะวิกฤต ิ
 ผูสื่อสาร : ผูใดก็ตามที่เกี่ยวของ 
 แรงกดดันทางเวลา : เรงดวนและกระทันหัน 
 จุดประสงคในการสื่อสาร : อธิบายและใหคำแนะนำ 
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การสื่อสารเพื่อจัดการกับปญหา (Issue Management Communication)  

 การสื่อสารเพื่อจัดการปญหานี้มีลักษณะคลายกับการสื่อสารในภาวะวิกฤติ ตาง

กันตรงที่การสื่อสารเพื่อจัดการกับปญหานั้น องคกรที่เกี่ยวของทราบลวงหนาอยาง

แนนอนแลววาจะเกิดวิกฤติใดขึ้น รวมทั้งทราบจังหวะที่ดีในการลงมือดังเปนการแจงให

สาธารณะทราบเพราะมีการแกไขปญหาที่องคกรไดเตรียมวางแผนไว องคกรที่เกี่ยวของ

เปนศูนยกลางที่จะจัดการกับเหตุการณวิกฤตินั้น 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 ภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ 
 เหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติ และวิกฤติมีลักษณะรวมกันคือ มีเรื่องเลวรายเกิดขึ้นหรือ

กำลังจะเกิด เมื่อมีเรื่องรายและ/หรือเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น อาจจะเรียกเหตุการณนั้นวาเปน

เหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติ หรือวิกฤติได โดยพิจารณาจากความรุนแรงของเหตุการณและความ

เปนปจจุบันทันดวนของเหตุการณ 

 

1.6 ประเภทของความเสี่ยงและวิกฤต ิ
  แบงไดตามสาเหตุดังนี ้

 1.6.1  วิกฤติที่เกิดขึ้นโดยเจตนา (intentional crises) 

   1) เกิดจากการดำเนินงานทางธุรกิจ เปนภาวะวิกฤติท่ีเกิดจากการ 

    ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจซึ่งอาจจะเกิดการกระทำที่ผิดพลาด หรือ 

    การดำเนินงานของกิจการที่สงผลกระทบในทางลบกับพนักงาน 

    ลูกคา ประชาชน หรือผูมีสวนไดเสีย หรือกิจการประสบกับ 

    อุปสรรคตางๆ ในการดำเนินงาน 

การสื่อสารเพื่อจัดการกับปญหา 
ผูสื่อสาร : ผูใดก็ตามที่เกี่ยวของ 

แรงกดดันทางดานเวลา : ปฏิบัติลวงหนากอนเกิดเหตุ เรื่องเวลานั้นขึ้นอยูกับตัว 

    ผูสื่อสารเปนผูกำหนดเองได 

จุดประสงคในการสื่อสาร :  ใหคำแนะนำและอธิบาย 
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   2) เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากรในองคกร เปนภาวะวิกฤติที่เกิด 
    จากการกระทำของบุคลากรที่ขาดความระมัดระวังทั้งบุคลากร 
    ในองคกรเอง หรือจากการกระทำของผูอื่นที่เกี่ยวของแตมีผลตอ 
    บุคคลและองคกร 

   3) เกิดจากการกอการรายหรือวินาศกรรมตางๆ (terrorism and 

    sabotage) เปนภาวะวิกฤติท่ีเกิดจากความไมหวังดีกับบุคคลหรือ 
    องคกร 

   4) เกิดจากการโจรกรรม เปนภาวะวิกฤติท่ีเกิดจากการประสงคตอ 

    ทรัพยของบุคคลและขององคกร ซึ่งผูกระทำการโจรกรรมอาจจะ 

    เปนคนภายในและภายนอก 

   5) ความสัมพันธที่ ไมดีระหวางพนักงาน (poor employee  

    relationships) ถาองคกรไมสามารถพัฒนาความสัมพันธเชิงบวก 

    ระหวางผูบริหารกับพนักงานได ปญหาก็อาจเกิดขึ้นได 

   6) ในกรณภีาคธุรกิจ การครอบครองโดยคูแขง (Hostile Takeovers)  

    ถือไดวาเปนภัยคุกคามหลักตอองคกร ซึ่งเกิดขึ้นจากหุนสวนใหญ 

    ถูกซื้อไปโดยคูแขงขององคกรและอาจทำใหเกิดการลมสลายของ 

    องคกรได 

   7) ในบริบทของธุรกิจ/อุตสาหกรรม ผูนำที่ไรจรรยาบรรณ (Unethical  

    Leadership) สาเหตุหลักของสภาวะวิกฤติสวนใหญเกิดจาก 

    ผูบริหาร ซึ่งพฤติกรรมที่ ไรจรรยาบรรณสามารถเปนสาเหตุ 
    สำคัญของภาวะวิกฤติได เมื่อผูบริหารองคกรทำใหพนักงาน 
    ผูบริโภค หรือนักลงทุนตกอยูในความเสี่ยงโดยปราศจากความ 

    ซื่อตรง อาจทำใหเกิดการหยุดตัวลงของระบบตางๆ ซึ่งจะนำไปสู 

    ภาวะวิกฤติของทั้งองคกร ชุมชน และสังคมได 

 

 1.6.2 วิกฤติที่เกิดขึ้นโดยไมเจตนา (unintentional crises) 
   1) เกิดจากภัยธรรมชาติ (natural disasters) เปนภาวะวิกฤติที่ 

    เกิดขึ้นโดยไมอาจคาดเดาไดวาจะเกิดขึ้นที่ใด และเมื่อใด แตหาก 
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    เกิดขึ้นอาจจะมีสัญญาณเตือนซึ่งทำใหเรารูตัวกอนลวงหนาในระยะ 

    เวลาจำกัดหรือไมรูตัวลวงหนาเลยก็ได 

   2) การระบาดของโรค (disease outbreaks) ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดโดย 

    ธรรมชาติ เชน โรคซารส และเกิดขึ้นโดยความผิดพลาดขององคกร 

    เชน อาหารเปนพิษ 

   3) กระบวนการทางเทคนิคท่ีไมอาจคาดเดาได (unforeseeable 

    technical interactions) เปนความผิดปกติของระบบการทำงาน 

    ที่กอใหเกิดวิกฤติ ตัวอยางก็คือระบบเครื่องมือขององคกรไมอาจใช 

    การไดเนื่องมาจากความผิดพลาดและความลมเหลวของอุปกรณ 

    เครื่องมือตางๆ 

   4) ความลมเหลวของสินคา (product failure) มีการพบวาอันตราย 

    จากสินคาหรือขอบกพรองของสินคา ทำใหเกิดการเรียกคืนสินคาซอม  

    หรือเปลี่ยนสินคา หรือคืนเงินใหลูกคา ซึ่งลวนเกิดจากความ 

    ลมเหลวของสินคาทั้งสิ้น  

 

 นอกจากนี้อาจจะแบงประเภทตามเกณฑอื่นๆ เชน ภาวะวิกฤติเสียหายทาง

กายภาพรุนแรง ภาวะและวิกฤติเสียหายทางกายภาพไมรุนแรง หรือ ภาวะวิกฤติเสียหาย

ทางดานจิตใจรุนแรง และภาวะวิกฤติเสียหายทางดานจิตใจไมรุนแรง หรือ ภาวะวิกฤติ

เสียหายทางดานชีวิต และภาวะวิกฤติเสียหายทางดานทรัพยสิน หรือ ประเภทอื่นๆ ทั้งนี้
ไมวาจะเปนประเภทใดผูที่เกี่ยวของตองรีบดำเนินการแกไขทันที  
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ชองทางการแพรระบาดของโรคติดตอ

ระดับประเทศ หรือวิกฤติสิ่งแวดลอม 
 

u การระบาดทางอาหาร (Foodborne)  

u การระบาดทางอากาศ (Airborne) 

u การระบาดทางน้ำ (Vectorborne) 

u ชองทางการระบาดที่ยังไมรูจัก 

u สารเคมี 

u ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

u วัตถุมีพิษ 

u วัสดุแผรังสี 

   

วิกฤติในพื้นที่เฉพาะ 

 

u อุบัติเหตุในหองทดลองซื้อทำใหเกิด 

 การกระจายสิ่งอันตรายไปในชุมชน 

u การเสียชีวิตของพนักงาน/ ผูมาติดตอ 

 งาน/ ผูที่อยูในพื้นที่ 

u เหตุการณการจับตัวประกันในองคกร 

 ที่อาจมีการทดลองโดยลูกจางหรือผูมา 

 ติดตองานเปนคนกอเหตุหรือเปน 

 เหยือการขูวางระเบิด 

u สิ่ งปลูกสรางเสียหายเนื่องจากการ 

 ระเบิดไฟไหม 

u การเสียชีวิตจากความรุนแรงของ 

 พนักงาน/ ผูมาติดตองาน/ ผูที่อยูใน 

 พื้นที่ขององคกร 

u อุบัติ เหตุในหองทดลองที่ เกิดกับผู 

 ปฏิบัติงานในหองทดลอง 
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2.1 ความหมาย และการบูรณาการศาสตร 3 สาขา 
 การสื่อสารในภาวะความเสี่ยง (Risk Communication) 

 การสื่อสารในภาวะความเสี่ยงเปนที่แพรหลายอยางมากในสาขาสาธารณสุข 

สิ่งแวดลอม การสื่อสารในภาวะความเสี่ยงนั้น ผูสื่อสารตองการที่จะใหขอมูลแกผูรับสาร

วาผลที่เกิดจากพฤติกรรมหรือการละเลยเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นจะใหผงลัพธอยางไร (ดีหรือเลว) 

และรุนแรงแคไหน (มากหรือนอย) โดยท่ัวไปแลวการสื่อสารในภาวะความเสี่ยงนี้มักจะ

เปนการอภิปรายถึงผลกระทบแงราย และความเปนไปไดที่ผลกระทบนั้นเกิดขึ้นจริง 

ในบางครั้งจะมีการใชวิธีการสื่อสารในภาวะความเสี่ยงเพื่อชวยใหบุคคลตัดสินใจไดวา 

จะยอมเขารับการรักษาหรือไม จะอาศัยอยูในชุมชนที่มีการระบาดรุนแรงตอไปหรือไม  

ในบางกรณีก็นำวิธีการสื่อสารในภาวะความเสี่ยงมาใชในการสื่อสาร

บุคคลไดรับความรู เกี่ยวกับส่ิงที่ เกิดขึ้นแลวอยางเชนการให 

ความรูเรื่องสารกอมะเร็ง การสื่อสารในภาวะ

ความเสี่ยงใชเพื่อใหคนเตรียมพรอมรับมือกับ

เหตุการณที่อาจเกิด และเมื่อพรอมแลว 

ก็จะใชการสื่อสารเพื่อการเฝาระวังสุขภาพ

ตอไป 
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การสื่อสารในภาวะความเสี่ยง 

 ผูสื่อสาร : ผูเชี่ยวชาญที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณนั้นๆ และมีความหมาย

เปนกลางไมวาผลจะออกมาในรูปแบบใด 

 แรงกดดันดานเวลา : ทำการสื่อสารกอนเกิดเหตุโดยมีแรงกดดันทางดานเวลา

เพียงเล็กนอยหรือไมมีเลย 

 จุดประสงคในการสื่อสาร : เพื่อใหเกิดการตัดสินใจ 

 

 ขั้นตอนแรกในการกำจัดและจัดการกับความเสี่ยงก็คือการระบุถึงความเสี่ยง ซึ่ง

ก็คือการรับรูถึงภัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง เรียนรูจากความเสี่ยง ลำดับความสำคัญกอนหลัง

โดยเปรียบเทียบกับความเสี่ยงอื่นๆ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อจะกำจัดหรือลด

ความเสี่ยงลง ซึ่งการระลึกรูนั้นมีบทบาทในขั้นตอนการระบุถึงความเสี่ยงดังนี ้

 ในทัศนะของแลนเจอร (1989) ในการหลีกเลี่ยงวิกฤติ เราจำเปนตองละทิ้ง

พฤติกรรมประมาทเลินเลอและมีความระลึกรูอยูตลอดเวลา ซึ่งจะทำใหเราปรับเปลี่ยน

การรับรูของเราใหเปนไปตามโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไป และเราจำเปนตองเต็มใจรับรู

ปญหาและวิธีการแกไขใหมๆ อีกดวย นอกจากนี้ผูสังเกตการณความเสี่ยงก็จำเปนที่จะ

ตองตระหนักรูถึงขอมูลใหมๆ อยูตลอดเวลา และคำนึงถึงมุมมองอื่นๆที่ไมใชแคมุมมอง

เดียว ซึ่งถาเรายอมรับแคมุมมองจากตัวเราเองคนเดียว การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็จะ

เกิดขึ้นไดยาก และเหนือสิ่งอื่นใด ถาองคกรสามารถมีการระลึกรูเรื่องความเสี่ยงได พวก
เขาก็จะสามารถหลีกเลี่ยงวิกฤติและประหยัดเงินไดอยางดี 
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 Weick and Sutcliffe (2001) ไดใหคุณสมบัติ 5 ประการของการระลึกรูใน

องคกร ซึ่งองคกรที่มีคุณสมบัติเหลานี้ถือไดวาเปน “องคกรที่มีความนาเชื่อถือสูง (High 

reliability organizations)” และสามารถจัดการกับความเสี่ยงไดดี คุณสมบัติเหลานั้นมี

ดังนี้ 

 1. ใหความสำคัญกับความลมเหลว (Preoccupation with failure) 

 2. ลังเลที่จะตีความอะไรโดยงายๆ (Reluctance to simplify 

   interpretations) 

 3. มีความใสใจตอระบบปฏิบัติการ (Sensitivity to operations) 

 4. มีความยืดหยุน (Commitment to resilience) 

 5. เคารพในความรูของผูเชี่ยวชาญ (Deference to expertise) 

 

สาธารณสุขศาสตร 

Public health 

พฤติกรรมศาสตร 

Behavioral science 

การสื่อสารความเสี่ยง 

เปนการบูรณาการของ 

ศาสตร 3 สาขา ไดแก 

นิเทศศาสตร 

communication 
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2.2 ประเภทของการสื่อสารความเสี่ยง 
 การสื่อสารความเสี่ยงแบงไดเปน 3 ประเภทหลักๆ ไดแก   

 1) ความพยายามที่จะทำใหประชาชนตื่นตัวในความเสี่ยงอันเกิดจากการ 

  ตัดสินใจและการกระทำเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของตน 

 2) ความพยายามที่จะชวยใหประชาชนเขาใจและเห็นคลอยกับระดับความ 

  เสี่ยงตามกฎที่ทางการกำหนด 

 3) ความพยายามที่จะปองกันไมใหเกิดความเสี่ยง หรือสกัดปจจัยอันจะนำไปสู 

  ความเสี่ยงเสียแตเนิ่นๆ 

 

 รูปแบบของการสื่อสารความเสี่ยงมีอยู 2 แบบคือ การสื่อสารแบบสานเสวนา 

(dialogue) เปนการสื่อสารตั้งแต 2 ฝายขึ้นไป โดยมีการอภิปรายกันในเรื่องที่เกิดขึ้นและ

ชวยกันตัดสินใจวาจะทำอยางไร และการสื่อสารฝายเดียว (monologue) เปนการ

สื่อสารที่มีกลุมเดียวเปนผูตัดสินใจและบอกกลุมอื่นๆ วาจะตองทำอยางไร ในการทำให

เห็นความแตกตางไดดียิ่งขึ้น เราไดแบงขั้วการสื่อสารความเสี่ยงออกเปน 2 วิธีคือ การใช

การเสวนาเปนศูนยกลาง (dialogue-centered) และการใชเทคโนโลยีเปนศูนยกลาง 

(technology-centered) ซึ่งมีความแตกตางกันดังนี้ 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Dialogue-Centered Technology-Centered 

l การสื่อสารมีความเสมอภาค ทุกฝาย 

 มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

l ผูเชี่ยวชาญในแตละดานจะเปนผูตัดสินใจ 

 ตามสาขาความรูตางๆ ที่พวกเขาถนัด 

l มีการรับรูถึงปญหาตางๆ เทาที่จำเปน l การรับรูถึงปญหาตางๆ จะพิจารณาตามที่ 
 ผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เห็นควร 

l ยอมรับในแงความรูสึกนึกคิดแตมี 

 การขจัดอคติผานทางการอภิปราย 

 และตั้งคำถาม 

l ยอมรับขอเท็จจริงผานทางวิทยาศาสตรแต 

 ขอเท็จจริงนั้นอาจถูกกำหนดโดยความสนใจ 

 สวนตัวก็ได 
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 ทั้งสองวิธีขางตนนั้นตางก็มีขอดีและขอเสียท่ีแตกตางกันไป ขอดีของ 

technology-centered ก็คือความมีประสิทธิภาพและความซับซอน เมื่อเกิดปญหา  

เราไมมีเวลาที่จะศึกษาในเรื่องทุกเรื่องที่มีความเสี่ยงตอชีวิตเราได เราจึงตองเชื่อใจผู

เชี่ยวชาญในการแนะนำเรื่องความปลอดภัยใหกับเรา อยางไรก็ตาม วิธีนี้อาจทำใหเกิด

การสูญเสียความนาเชื่อถือได เมื่อสาธารณชนเกิดความไมไวใจในความสามารถของผู

เชี่ยวชาญที่จะสื่อสารอยางตรงไปตรงมาและปราศจากอคติ ซึ่งปญหานี้สามารถ

แสดงออกมาผานทางสมการของ ปเตอร แซนดแมน (1993, 2000) ไดดังนี้ 

 

ความเสี่ยง = อันตราย+ความโกรธเคือง (Risk = Hazard+Outrage) 

 

 อันตรายในที่นี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่ถูกวัดโดยทางวิทยาศาสตร สวนความ

โกรธเคืองก็คือระดับความเสี่ยงที่สาธารณชนรับรู กลาวอยางงายๆ ก็คือเมื่อสาธารณชน

คิดวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเสี่ยงสูงมาก ผูเชี่ยวชาญก็จะทำการโนมนาวสาธารณชนใหเชื่อ

ในทางตรงกันขามไดยาก ในทางตรงกันขามเมื่อสาธารณชนเชื่อวาส่ิงนั้นไมมีความเสี่ยง  

ก็เปนการยากสำหรับผูเชี่ยวชาญที่จะทำใหสาธารณชนเชื่อวามันมีความเสี่ยงเชนกัน 

 ในสวนของจุดแข็งของ dialogue-centered ก็คือสามารถแกไขเรื่องความกลัว

ของสาธารณชนได ความกังวลและปญหาของสาธารณชนจะถูกรับรูและพิจารณาผาน

ทางการสานเสวนา สวนขอดอยของวิธีนี้ก็คือมีขั้นตอนที่ชาและความคิดเห็นตางๆ ไมอิง

อยูบนฐานความเปนจริง ซึ่งอาจทำใหไมสามารถตอบโตกับความเรงดวนของสถานการณได  

 โรแวน (1995) ไดเสนอวิธีประนีประนอมระหวางวิธี technology-centered 

กับ dialogue-centered วาการโนมนาวของกลุมหรือองคกรตางๆในการอภิปรายนั้น

ควรทำหลังจากที่มีการพิสูจนหลักฐานอยางละเอียดเสียกอน และยังไดสนับสนุนถึงวิธี

การปฏิสัมพันธที่ทำใหไดรับท้ังขอมูลทางเทคนิคและในขณะเดียวกันก็มีการพิจารณาถึง

ความกังวลของผูมีสวนไดสวนเสียรวมดวย 
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2.3 การบริหารประเด็นเสี่ยง (Risk Issues Management)   
 การบริหารประเด็นเสี่ยงคืออะไร 

 มีผูใหคำนิยามการบริหารประเด็นเสี่ยงไวอยางหลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปได

ดังนี้ The US Public Affairs Council นิยามการบริหารประเด็นเสี่ยงวาหมายถึง “แผน

งานที่องคกรใชเพิ่มศักยภาพกระบวนการนโยบายสาธารณะขององคกร และเพิ่มความ

แยบคายและความมีประสิทธิภาพของการเขาไปจัดการกับกระบวนการนั้นๆ ใหมาก 

ยิ่งขึ้น”  

 ในนิยามของ ฮีทและคูสิโน (1990) การบริหารประเด็นเสี่ยงคือ ผลผลิตของ

กลุมแนวคิดเคลื่อนไหวนิยม (activism) และความกดดันที่เพิ่มขึ้นขององคกรในการให

ความหมายของคำวาความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: 

CSR) และการนำเอาแนวคิดนั้นมาใช  

 เชสและโจนส (1979) ใหนิยามวาการบริหารประเด็นเสี่ยงคือเครื่องมือสำหรับ

องคกรในการใชระบุถึงประเด็นเสี่ยง วิเคราะหประเด็นเสี่ยง และจัดการกับประเด็นเสี่ยง

ที่เกิดขึ้น และโตตอบกับประเด็นนั้นกอนที่สาธารณชนจะรับรู 

 การบริหารประเด็นเสี่ยงถือไดวาเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการหลีกเลี่ยงการใช

เงินจำนวนมากเพื่อแกปญหาในภายหลัง และเปนวิธีการปองกันการออกกฏหมายของ

รัฐบาลในดานการจางงานและประเด็นดานสังคมอื่นๆ ซึ่งทุกสวนในสังคมสามารถสราง

ความกดดันใหกับรัฐบาลและทำใหเกิดอิทธิพลเหนือองคกรได ปจจุบันองคกรตางๆ มอง

การบริหารประเด็นเสี่ยงวาเปนสวนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธและสวนประกอบ 

พื้นฐานสำหรับการอยูรอดขององคกร อีกทั้งยังเปนองคประกอบสำคัญในการบริหาร 

และการวางแผนขององคกรโดยภาพรวมอีกดวย 
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 ประเด็นคืออะไร  

 ประเด็นคือผลลัพธจากส่ิงที่ไดทำหรือถูกเสนอใหทำ ถือไดวาเปนจุดขัดแยง

ระหวางองคกรและกลุมผูเกี่ยวของตางๆ ซึ่งประเด็นแสดงถึงชองวางระหวางการปฏิบัติ

งานขององคกรกับความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย และเมื่อประเด็นนั้นเกิดขึ้นตอ

เนื่องก็จะสรางผลกระทบอยางมากมายตอระบบการทำงานขององคกรหรือผลประโยชน

ในอนาคตได นอกจากนั้นประเด็นสามารถกลายเปนเรื่องนโยบายสาธารณะไดโดยผาน

ทางการออกกฏหมายหรือกฏควบคุม 

 การจัดการกับประเด็นก็คือการจัดการความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปาหมายโดยรวม

ก็คือการเขาไปควบคุมผลกระทบที่เกิดจากการสภาวะชะงักงันในสภาพแวดลอม สวนเปา

หมายหลักก็คือการสรางนโยบายสาธารณะที่เอื้อประโยชนตอองคกรโดยใชวิธี 

 1. ระบุถึงผลกระทบที่นาจะเกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางเนิ่นๆ 

 2. จัดกิจกรรมโดยอิงจากวิธีการและหลักการการบริหารที่ละเอียดรอบคอบ 

  และใชเวลาในการคิดวิเคราะหเพื่อสามารถเขาไปควบคุมการเปลี่ยนแปลง 

  และผลลัพธจากการเปลี่ยนแปลงนั้นได 

 

 ใครควรเปนผูใชวิธีการบริหารประเด็นเสี่ยง  

 นักประชาสัมพันธเปนผูที่เหมาะสมที่สุดในการชวยบริหารประเด็นเสี่ยงไดอยาง

มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีความเขาใจถึงบทบาทในการสรางความสัมพันธสมานฉันท 

กับผูมีสวนไดสวนเสีย และปกปองผลประโยชนขององคกร/ สังคม อยางไรก็ตาม 

นักประชาสัมพันธยังขาดความเขาใจในการวางแผนเชิงกลยุทธ หรือขาดการจัดการ 

เครือขายอันเหมาะสมที่จะชวยเอื้อตอการติดตอและรายงานขอมูลไดทั้งอยางเปนระบบ

ทั้งเชิงทางการและไมเปนทางการ 
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2.4 เปาหมายที่ตองบรรล ุ 
 เปาหมายหลัก 4 ประการของการสื่อสารความเสี่ยงที่กรมและกระทรวงควร

บรรจุไวในแผนการสื่อสารคือ 

 1) ลดความวิตกกังวล ความหวาดกลัว และความวุนวายอันเกิดจาก 

  สถานการณเสี่ยง 

 2) สรางความไววางใจ (trust) จากประชาชนและความนาเชื่อถือ (credibility)  

  ของเจาหนาที่รัฐ 

 3) สรางความรวมมือในการแกปญหาของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders)  

  ทุกกลุมที่ไดรับผลกระทบ 

 4) ใหความรูกับประชาชน (public education) เกี่ยวกับโรคและการระบาด 

 

2.5 ประเด็นพิจารณาในพื้นที่ 
 จังหวัดและชุมชนที่เปนพื้นที่เสี่ยงควรพิจารณาประเด็นสื่อสารหลักดังนี้ 

 1) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในพื้นที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ขนาดของปญหา 

  ความสำคัญของปญหา การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง 

 2) จุดแข็งและจุดออนของชองทางสื่อสารตางๆ ที่ขอมูลความเสี่ยงถูกสื่อสาร 

  ออกไป ไดแก  

  u ขาวแจก (press releases) 

  u การประชุมประชาคม/ชุมชน (public meeting) 

  u ฮอตไลน (hot lines) 

  u เว็บไซต (web sites) 

  u การอภิปรายกลุมยอย (small group discussions) 

  u การแลกเปลี่ยนขอมูล,นิทรรศการ (public exhibits) 

  u ประกาศโฆษณาผานสื่อ (public service announcement) 

  u สื่อสิ่งพิมพ (printed media) 

  u สื่ออิเลคโทรนิคอื่นๆ (electronic materials) 
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2.6 ปจจัยที่ทำใหการสื่อสารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ 
 1) การตระเตรียมสาระขอมูลความรูที่จำเปนตอการตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยง 

 2) การสรางความไววางใจในหมูผูเกี่ยวของกับความเสี่ยง 

 3) การจัดการใหผูเกี่ยวของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย (stakeholders) ไดพูดคุยกัน  

  เพื่อขจัดขอขัดแยงและแสวงหาความคิดเห็นพองตองกันเพื่อความพึงพอใจ 

  ของทุกฝาย 

 4) การสรางกระบวนการสื่อสารสองทางที่ยอมรับความแตกตางของคานิยม 

  ความเชื่อของกันและกันและการมองประชาชน/คนในชุมชนวาเปนหุนสวน 

  สำคัญ (full partner) 

 

2.7 ปจจัยที่ทำใหการสื่อสารความเสี่ยงประสบความลมเหลว 
 1) ความขัดแยงและการขาดการประสานงานเชื่อมโยงกันในหมูผูเกี่ยวของ 

  กับปญหา 

 

เจาหนาที่รัฐตำหนิชาวบาน  

 

 

 
 

ชาวบานตำหนิรัฐ 

 
 
 

 

 

 

วาไมคอยตอบสนองตอขอมูลความเสี่ยง 

รวมทั้งไมัรับรูและประเมินความเสี่ยง 

วาไมเอาจริงเอาจังตอกระบวนการบริหาร 

และประเมินความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ 
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 2) การขาดการวางแผน การเตรียมการ ทรัพยากร ทักษะ และการลงมือ 

  ปฏิบัติการสื่อสารความเสี่ยง 

  u ผูบริหารความเสี่ยงติดกับดัก DAD (decide, announce, defend) 

   หมายถึงการทำเพียงตัดสินใจ ประกาศ และปกปองตนเองโดยขาด 

   ความเขาใจในคานิยม ความคิดความเชื่อและความเกี่ยวของกังวลของ 

   ผูมีสวนไดเสีย 

  u การลงมือสื่อสารความเสี่ยงโดยไมมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนพอขาดแคลน 

   งบประมาณ และมีความรูความเขาใจในสิ่งตอไปนี้นอยเกินไป 

   - ใครมีความนาไววางใจที่สุดในชุมชน 

   -  ใครคือคนที่เหมาะสมที่สุดในการสื่อสารเนื้อหาความเสี่ยง 

   - สารใดที่มีประสิทธิภาพที่สุด 

   - สารใดที่นาเชื่อถือและเปนกลางที่สุดสำหรับการสื่อสารกับคน 

    หลากหลายคานิยมความคิดความเชื่อ 

   - สารใดที่เปนการชูประเด็นจริยธรรมและศีลธรรมเกี่ยวกับการระบาด 

   - สารใดที่นาเชื่อถือและไดรับการยอมรับที่สุดในแงกระบวนการการ 

   - ที่ไหน เมื่อไหร และอยางไรที่ขอมูลความเสี่ยงควรจะถูกส่ือสาร 

    ออกไป 

  u สารความเสี่ยงที่ไมสมบูรณและตอเนื่อง 

  u ขาดแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือไววางใจ 

  u สื่อเลือกรายงานเฉพาะเรื่องและมีอคติ 

  u ปจจัยทางจิตวิทยาของคนในชุมชนที่มีอิทธิพลตอกระบวนการประมวล 

   ผลขอมูลความเสี่ยงของปจเจกบุคคล 
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2.8 ยุทธศาสตรหลักของการสือ่สารความเสี่ยง 4 ประการ 
 1) ทำใหผูรับสาร/ชุมชน/ประชาชน/รัฐ/องคกรตางๆ ยอมรับสถานการณและ 

  คำแนะนำในการปฏิบัติ 

  u ถาประชาชน/ชุมชนไดรับขอมูลท่ีนาเชื่อถือและมีความชัดเจนเกี่ยวกับ 

   ระดับความเสี่ยงของตน พวกเขาจะยอมรับผูประเมินสถานการณและ 

   ใหคำแนะนำกับชุมชน 

  u ประชาสัมพันธในพื้นที่ตองออนไหวกับอำนาจและผลประโยชน 

   ทางการเมืองในพื้นที่โดยอาศัยผูนำชุมชนเปนพันธมิตรสำคัญ 

 2)  แสวงหาและกระจายขอมูลขาวสาร 

  u ผูสื่อสารความเสี่ยงตองรูวาสมาชิกชุมชนบางกลุมเปนกลุมเสี่ยงสำคัญ 

   ไดอยางไร 

  u ประชาสัมพันธในพื้นที่ควรใหขอมูลท่ีประชาชน/ชุมชนตองการเพื่อลด 

   ความรูสึกไม แนนอนในสถานการณ 

  u การออกแบบสารควรตอบสนองความสนใจและผลประโยชนของ 

   ประชาชน 

 3) ตัดสินวาอะไรคือความยุติธรรม เปนธรรม ปลอดภัย และมีจริยธรรม 

  u ผูสื่อสารความเสี่ยงควรตระหนักวาการประเมินความเสี่ยงตองอยูบน 

   พื้นฐานของความถูกตอง เที่ยงธรรม รวมทั้งคานิยมและศีลธรรมอันดี 

  u การประเมินคุณคาคือ สิ่งสำคัญที่ใชในการกำหนดระดับความเสี่ยงของ 

   ชุมชนซึ่งประชาสัมพันธควรทำความเขาใจกับพื้นฐานปรัชญา ความคิด 

   ความเชื่อ และคานิยมของแตละฝายใหดีกอนปฏิบัติการสื่อสาร 

 4) แสดงออกถึงความรูสึกอยากเสียสละทำประโยชนใหผูอื่น 

  u ผูสื่อสารความเสี่ยงควรจะตระหนักวาตัวแปรเรื่องคุณคาในการเสีย 

   สละทำประโยชนใหผูอื่นนั้นเปนกุญแจสำคัญที่จะทำใหผูมีสวนไดสวน 

   เสียในชุมชนขบคิด พยายามหาความรู และสื่อสารเกี่ยวกับปญหาการ 

   ระบาดของโรคในชุมชน 
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  u ประชาสัมพันธชุมชนควรออนไหวกับประเด็นความสนใจเปนพิเศษใน 

   เรื่องการระบาดของโรค เชน ไขหวัดนกของคนบางคนในชุมชน  

   (เชน เพราะมีญาติปวยหรือเสียชีวิตเพราะโรคไขหวัดนก หรือฟารมไก 

   ทั้งฟารมเคยถูกทำลายเพราะการระบาด และพยายามดึงคนเหลานี้เขา 

   มามีสวนรวมในกระบวนการสื่อสาร 

 

2.9 การสื่อสารความเสี่ยงอยางมีความรับผิดชอบ 

 ทางออกที่ถูกตอง (significant choice) เปนรากฐานสำคัญสำหรับการสื่อสาร

อยางมีความรับผิดชอบ ทางออกที่ถูกตองคืออุดมคติสำหรับการตัดสินใจอยางชาญฉลาด

และเปนอิสระ และสรางชุมขายความคิดตางๆ ซึ่งจะทำใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถ

ตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดโดยปราศจากอคติ ทางออกที่ถูกตองจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีมาตรฐาน

ทั้ง 5 ตัวตอไปนี้ครบถวน  

 1) ผูมีสวนไดสวนเสียปลอดจากการบีบบังคับทางกายและใจ 

 2) การตัดสินใจนั้นกระทำโดยอิงจากขอมูลทั้งหมดที่มีอยู 

 3) ตัวเลือกที่มีเหตุมีผลอื่นๆ ถูกรวมไวในการสานเสวนาดวย 

 4) มีการเปดเผยและพูดคุยถึงผลที่ตามมาในระยะเวลาอันสั้นและยาว 

 5) ทั้งผูสงสารและผูรับสารมีการเปดเผยถึงแรงจูงใจสวนตัวที่อาจจะมีอิทธิพล 

  ตอการตัดสินใจ 

 อยางไรก็ตามมีรูปแบบทางการสื่อสารที่สามารถลดทอนโอกาสในการสราง

ทางออกที่ถูกตองได ซึ่งรูปแบบของปญหาการสื่อสารแบบนี้เรียกวา “การใหขอมูลผิดๆ” 

ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

 1) ขอมูลไมสมบูรณ 

 2) ขอมูลมีอคติ 

 3) มีการตีความสถิติที่ไมเพียงพอและไมสมบูรณ 

 4) ใชคำศัพทเฉพาะทางจนทำใหผูฟงตีความหมายผิดพลาด 
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 5) มีการสรางความเชื่อมโยงระหวางเรื่องที่สานสนทนาอยูกับเรื่องอื่นๆ  

  ทั้งที่จริงๆ แลวเรื่องนั้นไมมีอยูจริง 

 6) มีการใหความสำคัญและความเรงดวนตอปญหาอยางผิดๆ 

 7) มีการใชภาษาที่ปนความรูสึกอยูสูงซึ่งอาจบิดเบือนความหมายที่แทจริงได 

 

2.10 กฎ 7 ประการในการสื่อสารความเสี่ยง 
 1) ยอมรับและดึงประชาชน/ชุมชนมาเปนหุนสวนอยางเปนทางการ 

  สาธารณชนและชุมชนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นตอการตัดสินใจซึ่งมีผล

กระทบตอวิถีชีวิตของพวกเขา ประชาชนในปจจุบันมีความรูและไดรับขอมูลขาวสารจาก

สื่อหลายหลายชองทาง และตองการรับขอมูลเหลานี้ตลอดเวลา รัฐควรนำประชาชน/

ชุมชนเขามามีสวนรวมอยางเปนทางการเปนการสนับสนุนแนวทางในการแกปญหารวมกัน 

 2) วางแผนอยางรัดกุมและประเมินกำลังตนเอง 

  ตองมีความคมและชัดเจนในประเด็นที่กำลังจะสื่อสาร จำไววาประชาชน/

สาธารณชนอาจเปนไดทั้งกลุมคนขนาดใหญท่ีมีที่มาแตกตางกันหรืออาจหมายถึงกลุม

วัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะบางอยางไดดวย ดังนั้นเราอาจตองคิดวิธีที่มีความหลาก

หลายในการนำสารเพื่อเขาถึงประชาชน ในกลุมที่หลากหลายนั้นๆ ดวย 

 3) ฟงสรรพสำเนียงเสียงประชาชน 

  ถาเรามีขอมูลท่ีประชาชน/ชุมชนตองการก็ใหไดเลย แตถาไมมีก็ตองบอก

ไปตามตรง อยาเดาวาขอสรุปเปนอยางนั้นอยางนี้ อยาลดหรือขยายขนาดความรุนแรง

ของประเด็นปญหา ยอมรับความผิดพลาดแตเนิ่นๆ หากมี เพราะเมื่อใดที่ประชาชนหมด

ความไววางใจแลวยากที่จะไดกลับคืนมา  

 4) สัตยซื่อ จริงใจ และเปดเผย  

  เมื่อเราตองการใหคนในชุมชนเชื่อและซื้อในเรื่องที่เราจะสื่อสาร เราก็ตอง

สรางความไววางใจและความนาเชื่อถือใหไดเสียกอน ถาเรามีขอมูลที่ประชาชน/ชุมชน

ตองการก็ใหไดเลย แตถาไมมีก็ตองบอกไปตามตรง อยาเดาวาขอสรุปเปนอยางนั้นอยาง

นี้ อยาลดหรือขยายขนาดความรุนแรงของประเด็นปญหา ยอมรับความผิดพลาดแตเนิ่นๆ 

หากมี เพราะเมื่อใดที่ประชาชนหมดความไววางใจแลวยากที่จะไดกลับคืนมา  
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 5) ประสานงานและสรางความรวมมือกับแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ 

  สำคัญมากที่ประชาชนตองรูวาเรามีผูรวมงานที่เปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องไข

หวัดนกอยางแทจริง และทีมงานทั้งหมดกำลังรวมไมรวมมือกันทำงานเพื่อแกปญหาการ

ระบาดโรคไขหวัดนก  

 6) สนองความตองการของสื่อ  

  สื่อเปนพันธมิตรที่ดีที่สุดของเรา เพราะมีหนาที่ในการนำสารไปสูประชาชน

ตองใหแนใจวาสื่อรูวาใครคือคนที่จะติดตอเพื่อขอขอมูลที่ถูกตองและพรอมที่จะจะชวย

สื่อใหรายงานไดทันเวลา  

 7) พูดใหชัดและเขาถึงผูฟง 

  ภาษาวิชาการควรเก็บไวใชในการเขียนบทความสำหรับลงวารสารวิชาการ 

ใชคำที่สื่อความหมายที่ตองการจะสื่อตรงไปตรงมาและสามารถทำใหผูฟงเขาใจไดทันที

ตอบสนองตออารมณและมุมมองของประชาชนที่มีตอภาวะเสี่ยง พยายามพูดในสิ่งที่

สามารถทำได และเลี่ยงที่จะพูดในสิ่งที่ไมสามารถทำได 

 

2.11 แผนบริหารการสื่อสารความเสี่ยง 
 1) เสนอความเปนมา 

  เสนอความเปนมาของการระบาดของโรคในชุมชน และกำหนดผูมีสวนได

สวนเสียในชุมชน ทั้งภาครัฐและประชาชน  

 2) เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล 

  เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและชวยกันตัดสินใจในบรรดาผูมีสวนไดสวนเสีย

วาอะไรคือปจจัยสำคัญในชุมชนที่ทำใหเกิดการรับรูความเสี่ยง 

 3) หามือที่สาม 

  หามือที่สาม (third party) ซึ่งเปนคนนอกแตประชาชนรับรูวามีความนา

เชื่อถือและนาไววางใจสูงเพื่อชวยในการสื่อสาร เชน เจาหนาที่ของ WHO องคกรอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและคุมครองสัตว (กรณีไขหวัดนก) นักวิชาการผูเชี่ยวชาญเรื่องการระบาด

จากมหาวิทยาลัยตางๆ ในพื้นที่และกรุงเทพฯ 
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 4) วางวัตถุประสงคของแผน 

  ไดแก เพื่อเพิ่มระดับความตระหนักในความเสี่ยงที่มีตอโรคไขหวัดนก เพื่อ

เพิ่มระดับการมีสวนรวมของประชาชน/สมาชิกชุมชนเพื่อทำใหพื้นที่ระบาดหมดไป เพื่อ

ใหขอมูลท่ีถูกตองเกี่ยวกับการระบาดและการจัดการกับการระบาดกับประชาชนภายใน

เวลาอันรวดเร็ว 
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3.1 นิยามการสื่อสารในภาวะวิกฤติ 
 คำวา “วิกฤติ” มีความหมายขึ้นอยูกับบริบท ในชีวิตประจำวัน คำๆ นี้ถูกใช

อยางคอนขางไมเปนทางการนัก คนทั่วไปพูดถึงวิกฤติวาเปนปญหาในชีวิตประจำวันที่

กำลังเผชิญ เชน การลืมนัด อุบัติเหตุเล็กนอย เปนตน เหตุการณเหลานั้นถือวาเปน

ประสบการณท่ีเลวรายแตยังไมถือวาเปนวิกฤติในนิยามของเรา เชนเดียวกัน ภายใน

องคกรก็จะมีชวงเวลาที่เกิดปญหา แตเหตุการณเหลานั้นก็ไมถือวาเปนวิกฤติเสมอไป 

กลาวไดวา “วิกฤติคือชวงเวลาเฉพาะชวงใดชวงหนึ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตรขององคกร

และสังคม” 

 เฮอรแมน (1963) ไดแสดงคุณลักษณะ 3 ประการที่จะแยกวิกฤติออกจาก

เหตุการณไมพึงประสงคไวดังนี้ 

 1) ความไมทันตั้งตัว (surprise) หายนะทางธรรมชาติท่ีไมเกิดขึ้นเหนือความ 

  คาดหมายของผูคนก็จะไมถือวาหายนะนั้นเปนวิกฤติ ในบางที่แมจะมีการ 

  ประกาศใหพื้นที่นั้นเปนพื้นที่หายนะเสี่ยงตอการไฟไหม และมีการเตรียม 

  การวางแผนการจัดการกับหายนะนั้น แตถาไฟไหมลามเกินกวาแผนการ 

  จัดการที่วางไว ผลที่เกิดขึ้นก็คือความรุนแรงที่เราไมทันตั้งตัวนำไปสูขั้นที่ 

  กลายเปนวิกฤติได 
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 2) ภัยคุกคาม (threat) วิกฤติตางๆจะกอใหเกิดสถานการณที่คุกคามซ่ึงเหนือ 

  กวาปญหาที่องคกรเผชิญอยูทั่วไป การคุกคามของวิกฤติจะสงผลกระทบ 

  ตอความมั่นคงขององคกร ชุมชน สังคม และประชาชนทั่วไป  

 3) เวลาในการตอบสนองอันสั้น (short response time) สถานการณวิกฤติ 

  จำเปนตองมีการแกปญหาอยางรวดเร็ว ซึ่งความเรงรีบของสถานการณถือ 

  ไดวาเปนหนึ่งในสิ่งที่นารำคาญและนาหงุดหงิดท่ีสุดของภาวะวิกฤติ 

  เลยก็วาได เพราะความเรงรีบนี้เกิดจากความจริงที่วาวิกฤตินั้นเกิดขึ้นโดย 

  เราไมทันตั้งตัวและกอใหเกิดภัยคุกคามอยางรุนแรงตอสถานการณนั้นๆ 

 

 3.1.1 ความหมายของวิกฤติองคกรสาธารณสุข 

 วิกฤติองคกรสาธารณสุขมีหลายชนิด ตั้งแตเกิดจากการระบาดของโรค 

อุบัติเหตุของภาคอุตสาหกรรมไปจนถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ นิยามที่เหมาะสม

สำหรับคำวาวิกฤติองคกรของสาธารณสุขมีดังนี้ 

 “วิกฤติองคกรสาธารณสุขคือเหตุการณที่เฉพาะเจาะจง เกิดโดยไมคาดคิด และ

ไมไดเกิดขึ้นเปนประจำ ซึ่งกอใหเกิดระดับความไมแนนอนและภัยคุกคามตอสุขภาพและ

ชีวิตประจำวัน/ ชุมชน/ สังคม หรือภาวะวิกฤตินั้นอาจถูกมองวาเปนภัยคุกคามตอเปา

หมายสูงสุดขององคกรสาธารณสุขก็ได” 

 เนื่องจากวิกฤติจะเกิดขึ้นเหนือความคาดหมายที่วางไว ดังนั้นองคกรจึงไม

สามารถใชมาตรการการจัดการอยางที่เคยใชเปนประจำได เมื่อถึงตอนนั้นผูนำขององคกร

ก็จะตองเผชิญทั้งความไมแนนอนและภัยคุกคามไปพรอมๆ กัน ซึ่งจะกอใหเกิดความเสีย

หายอยางมากตอองคกร อาชีพของผูนำองคกร และเปาหมายอันสูงสุดขององคกรได 

สำหรับองคประกอบหลักๆ ของคำนิยามวิกฤติองคกรสาธารณสุขมีดังนี้ 

 1) ความไมคาดคิด (unexpected) ซึ่งเหตุการณตางๆจะเกิดขึ้นโดยไมทัน 

  ตั้งตัว ไมไดคาดคิดหรือวางแผนไวลวงหนา 

 2) ไมไดเกิดเปนประจำ (nonroutine) วิกฤติเปนเหตุการณที่ไมสามารถ 

  จัดการไดดวยขั้นตอนตามปกติทั่วไปที่ใชประจำวัน แตจำเปนตองใชวิธีการ 

  ที่เฉพาะในการจัดการ 
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 3) กอใหเกิดความไมแนนอน (produces uncertainty) วิกฤติกอใหเกิดความ 

  ไมแนนอนอยางมหาศาล ซึ่งอาจเกิดขึ้นตอไปเรื่อยๆ เปนเดือนๆ ปๆ  

  หลังจากวิกฤตินั้นก็เปนได 

  4) เปนภัยคุกคามตอเปาหมายสูงสุดขององคกร (threaten high-priority 

  goals) ภัยคุกคามนี้จะเปนตัวทำลายความพยายามขององคกรที่จะบรรลุ 

  เปาหมายสำคัญ ซึ่งถือไดวาวิกฤติมีศักยภาพในการทำลายองคกรอยาง 

  ถาวรได 
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3.2 วงจรของวิกฤติ 
 แบบจำลองวงจรของวิกฤติที่คลาสสิกโดยหนวยงานควบคุมโรคที่สหรัฐอเมริกา

ใชประกอบดวยระยะตางๆ 5 ระยะ 

 

 3.2.1 ระยะกอนเกิดวิกฤติ (pre-crisis) 

 

จุดประสงคของการสื่อสาร ในระยะนี้ คือ  
 

 

 

 

 

 การวางแผนเตรียมงานหลักๆ ควรจัดการใหเรียบรอยเสียต้ังแตระยะนี้ องคกร

ของทานสามารถคาดเดาไดวาตองเตรียมรับมือกับภัยพิบัติประเภทไหน สามารถ

วิเคราะหไดวาควรจะตั้งประเด็นอะไร และสามารถหาคำตอบเบื้องตนได รางวิธีการ 

ขั้นตอนการสื่อสารสามารถปลอยวางไวเพื่อไปเติมทีหลังได สามารถระบุไดวามีโฆษก 

ทรัพยากร และกลไกจัดการทรัพยากรอะไรอยูบาง สามารถทำการอบรมเรื่องแผนและ

แกไขขอความที่จะใชได และสามารถใหการสนับสนุนแกพันธมิตรที่จะรวมงานในดาน

ความรูความใจเพื่อใหมั่นใจไดวาผูเชี่ยวชาญทั้งหมดจะเขาใจและพูดตรงกันเมื่อเกิด
สถานการณ 

พัฒนา 

วิธีการที่ทุกคน 

เห็นพอง 

เตรียม 

ความพรอม 

สราง 

ทีมงาน 

ทดลอง 

สารที่จะใช 
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รับมือกับเหตุการณ 

ดวยความ 

เขาอกเขาใจ 

แนะนำขอควรปฏิบัติ 

ในภาวะฉุกเฉิน 

(รวมทั้งแจงดวยวา 

จะขอขอมูลเพิ่ม 

ไดจากที่ไหนอยางไร) 

สรางสัญญาใจกับ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

และประชาชน 

เพื่อทำการสื่อสาร 

กันตอไป 

สรางความนาเชื่อถือ 

ใหกับเจาหนาที่ 

และโฆษก 

แจงและอธิบาย 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

ใหแกสาธารณะทราบ 

ดวยขอความที่ 

เรียบงายที่สุด 

 3.2.2 ระยะฟกตัว (initial phase) 

 

จุดประสงคของการสื่อสาร ในระยะนี้ คือ  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 การสื่อสารในระยะนี้มีหัวใจหลักอยูวา เขาใจงาย นาเชื่อถือ ยืนยันไดสอดคลองกัน 

และรวดเร็ว 

 เราจะสังเกตไดวา สถานการณอยูในระยะฟกตัวโดยดูจากการที่สื่อมวลชนเสนอ

ขาวดวยความสับสนและถี่มาก ขอมูลในชวงนี้มักไมสมบูรณและขาดขอเท็จจริง เราจะ

ตองรับฟงขอมูลตางๆ จากส่ือใหดี เพราะขอมูลจากองคกรอื่นๆ และองคกรของคุณเอง

อาจไมเที่ยงตรงนัก หนาท่ีขององคกรคือรับรูขอเท็จจริงใหไดวาเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะ

ตัดสินใจวาควรจะตอบสนองกับสถานการณอยางไรและเพื่อวัดระดับความรุนแรงที่แท

จริงของเหตุการณใหไดโดยเร็วที่สุด 
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 ในชวงระยะแรกเริ่มนี้ไมมีโอกาสใหไดแกตัว ชื่อเสียงขององคกรขึ้นอยูกับวาเรา

บอกอะไรและไมไดบอกอะไรออกไปหรือพูดอะไรออกไปที่ไหนตอนไหน 

 หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการจำกัดความแตกตื่นของประชาชน คือการใหขอมูลที่

เปนประโยชนเกี่ยวกับธรรมชาติของปญหานั้นๆ และประชาชนสามารถทำอะไรไดบาง 

ในชวงระยะแรกเริ่มนี้ควรแสดงใหเห็นวาองคกรเปนแหลงขอมูลที่เชื่อถือได แมวาในขณะ

นั้นจะมีขอมูลเผยแพรเพียงเล็กนอย แตก็สามารถสื่อสารออกไปไดวาองคกรทำการ

รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณอยางไร และจะมีขอมูลเพิ่มเติมเมื่อใดอยางนอย

ขอความที่สื่อสารไปนั้นตองแสดงใหเห็นวาองคกรกำลังจัดการกับปญหานี้อยูโดยตรงและ

จัดการดวยความใสใจเหมาะสม และทันตอเหตุการณ 

 แนนอนวาอาจมีแรงกดดันใหปลอยขอมูลที่ยังไมพรอมออกมาอยางหนักแตจำ

ไววาขอมูลตางๆ ตองไดรับการอนุมัติจากผูจัดการที่เกี่ยวของกอนจะสงขอมูลใหกับสื่อ 

 ในระยะฟกตัวของวิกฤติหรือเหตุฉุกเฉินนี้ คนจะเรียกรองใหสงขอมูลใหเดี๋ยว

นั้นทันที พวกเขาตองการขอเท็จจริงที่ทั้งรวดเร็วและแมนยำวาเกิดอะไรขึ้น เกิดที่ไหน 

และทำอะไรไปแลวบาง พวกเขาจะถามถึงความรุนแรงของวิกฤติ อันตรายใกลตัวพวกเขา

มากแคไหน ภัยจะกินระยะเวลานานเทาไร และใครจะเขามาชวยแกปญหา ผูทำการ

สื่อสารควรเตรียมตัวตอบคำถามเหลานี้ดวยความรวดเร็ว แมนยำ และสมบูรณที่สุดเทาที่

จะทำได 
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ชวยเหลือให 
สาธารณะเขาใจ 

ความเสี่ยงของตนเอง 
ใหแมนยำยิ่งขึ้น 

รับฟงการตอบรับ 
จากผูมีสวนได 

สวนเสียและผูรับสาร 
จากนั้นแกไขขอมูล 

ที่ผิดพลาด 

อธิบายขอเสนอแนะ 
ในภาวะฉุกเฉิน 

ทำความเขาใจ 
และใหการสนับสนุน 
เพื่อวางแผนการฟนฟู 

ผลักดันใหเกิด 
การตัดสินใจในดาน 

ความเสี่ยง 

ใหขอมูล 
ที่มาของปญหา 
กับผูที่ตองการ 

 3.2.3 ระยะเกิดเหตุการณ (maintenance phase) 

  
จุดประสงคของการสื่อสาร ในระยะนี้ คือ  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อวิกฤติกอตัวขึ้นใหเตรียมปอนสิ่งที่สื่อตองการ และตรวจสอบขอมูลทุกอยาง

ดวยความละเอียด เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมคาดฝน ขาวลือหรือขอมูลที่ผิดพลาดอาจ

ทำใหสื่อเรียกรองขอขอมูลเพิ่มเติมจากองคกรที่ทำหนาท่ีสื่อสารได ผูเชี่ยวชาญ ผูที่มี

อาชีพที่เกี่ยวของ และคนอื่นๆ ที่ไมไดสังกัดในองคกรของทานจะแสดงความเห็นเกี่ยวกับ

สถานการณกับประชาชนและบางครั้งก็มีความเห็นที่ขัดแยงกับขอความที่ทานสงออกไป

หรือตีความขอความของทานคลาดเคลื่อน ดังนั้น จึงควรเตรียมรอรับคำวิพากษวิจารณ

เกี่ยวกับการรับมือสถานการณของทานไวดวย 

 สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ควบคุมการไหลของขอมูลขาวสารและประสานการรวมมือ

ไวใหดีที่สุด ขั้นตอนในการติดตามการเคลื่อนไหวของการสื่อสารมีความสำคัญยิ่ง 

 ระยะเกิดเหตุการณนี้รวมไปถึงการประเมินสถานการณท่ีดำเนินอยู และการ

เคลื่อนยายทรัพยากรดวย 



°“√ ◊ËÕ “√„π¿“«–‡ ’Ë¬ß ©ÿ°‡©‘π  
·≈–«‘°ƒμ‘∑“ß “∏“√≥ ÿ¢ 32

รับฟงการตอบรับ 

จากผูมีสวนได 

สวนเสียและผูรับสาร 

จากนั้นแกไขขอมูล 

ที่ผิดพลาด 

แนะนำใหสาธารณะ 

ทราบถึงการปฏิบัติตัว 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ 

คลายกันนี้ขึ้นอีก 

ดวยการใหการศึกษา 

ศึกษาปญหาและ 

ความเสียหาย 

อยางตรงไปตรงมา 

และเนนการทำงาน 

ไปในจุดที่คิดวาไดผล 

โนมนาวใหประชาชน 
ใหการสนับสนุน 

นโยบายที่ออกมาและ 
จัดสงทรัพยากรและ 
ความชวยเหลือไปยัง 

ที่ๆ เกิดปญหา 

 3.2.4 ระยะคลี่คลาย (resolution phase) 

 

จุดประสงคของการสื่อสาร ในระยะนี้ คือ  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อวิกฤติผานพนไปความสงบก็กลับคืนมาพรอมกับความเขาใจในวิกฤติที่เกิด

เพิ่มมากขึ้นเมื่อระบบฟนฟูพรอมปฏิบัติงานแลว เราจะสังเกตุไดวาอยูในระยะนี้โดยดูได

จากการที่สื่อมวลชนและภาคประชาชนลดความสนใจในขอมูลลง เมื่อวิกฤติคลี่คลายลง

คุณอาจตองตอบสนองกับคำวิพากษวิจารณการทำงานของคุณจากสื่อ คุณยังมีโอกาสที่

จะเพิ่มเติมขอความเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่สงออกไปใหดียิ่งขึ้น หากสถานการณท่ีเพิ่งผาน

พนไปยังคงเปนที่สนใจ นอกจากนี้ยังอาจจำเปนที่จะตองจัดการรณรงคใหการศึกษาหรือ

เปลี่ยนแปลงขอมูลในเว็บไซต เนื่องจากผลการวิจัยระบุวาชุมชนมักสนใจศึกษาเรื่องการ

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงและการลดระดับความรุนแรงของภัยพิบัติทันทีหลังจากเหตุการณ

ผานพนไป 
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 3.2.5 ระยะประเมินผล (evaluation phase) 
 
 “เมื่อวิกฤติผานพนไปจึงเริ่มปฏิบัติตามแผนการประเมิน จัดทำเอกสารสิ่งที่ได
เรียนรูจากเหตุการณครั้งนี้ และสรุปหาวิธีการวาจะพัฒนาแผนการหรือระบบจัดการใน
ภาวะวิกฤติใหดียิ่งขึ้นอยางไร” 
 
3.3 แบบจำลองภาวะวิกฤติอื่นๆ 
 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการทานอื่นๆ ที่ไดศึกษาแบบจำลองการบริหารจัดการใน
ภาวะวิกฤติ ดังนี้ 
 
 3.3.1 แบบจำลอง 4 ระยะของ Fink (1986) Fink ไดใชอาการปวยทางการ
แพทยเขามาเปรียบเทียบกับวงจรวิกฤติใน 4 ระยะ คือ  
   1) ระยะบอกเหตุของวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได (prodomal)  
   2) ระยะระบาดของวิกฤติ (crisis breakout) ซึ่งจะมีเหตุการณนำเกิด 
    ขึ้นไปพรอมๆ กับความเสียหาย  
   3) ระยะเรื้อรัง (chronic) คือระยะที่ผลกระทบของวิกฤติยังคงอยูและ 
    รอการจัดการใหเสร็จ 
   4) ระยะคลี่คลาย (resolution) เปนระยะที่วิกฤติจบลง นอกจากนี้ 
    ในแตระยะของวงจรวิกฤติจำเปนตองใชการปฏิบัติการที่แตกตางกัน 
 
 3.3.2 แบบจำลอง 5 ระยะของ Ian Mitroff (1994) Mitroff ไดแบงการ
บริหารจัดการในภาวะวิกฤติออกเปน 5 ระยะคือ  
   1) ระยะคนหาสัญญาณวิกฤติ (signal detection) ควรมีการบอกถึง 
    สัญญาณเตือนของการเกิดวิกฤติใหมๆ และควรปฏิบัติตาม 
    สัญญาณเตือนนั้นเพื่อปองกันการเกิดวิกฤติ  
   2) ระยะตรวจสอบและปองกัน (probing and prevention) สมาชิก 
    ในองคกรควรหาปจจัย เสี่ยงและวิกฤติเพื่อลดความเสียหายที่อาจ 

    เกิดขึ้น  
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   3) ระยะควบคุมความเสียหาย (damage containment) สมาชิก 

    ในองคกรพยายามปองกันไมใหวิกฤติสรางความเสียหายเพิ่มขึ้นใน 

    สถานที่แวดลอมขององคกรหรือเขตที่ยังไมเกิดเหตุ  

   4) ระยะเรียนรู (learning) สมาชิกในองคกรตางทบทวนและวิจารณ 

    ถึงความพยายามในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ 

 

 3.3.3 แบบจำลอง 3 ระยะ เสนอโดยผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการใน 

ภาวะวิกฤติหลายทาน แบบจำลองแบงออกเปน 3 ระยะ คือ  

   1) ระยะกอนเกิดวิกฤติหรือกอนเกิดภัยพิบัติ (precrisis or  

    predisaster phase) เปนระยะที่มีการเตือนภัยเกิดขึ้นและผูคน 

    ตางพยายามจะจัดการกับวิกฤติ  

   2) ระยะผลกระทบจากวิกฤติหรือระยะกูภัย (crisis impact or  

    rescue phase) เปน ระยะที่เกิดวิกฤติขึ้น และมีการใหความชวย 

    เหลือกับผูที่เกี่ยวของ 

   3) ระยะฟนตัวหรือสิ้นสุด (recovery or demise phase) เปนระยะ 

    ที่ความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดสวนเสียฟนคืนมาอีกครั้ง 

 

 3.3.4 ประมวลวิกฤติขั้นตางๆ จากแบบจำลองทั้งหมด จากแบบจำลองวงจร
วิกฤติขางตน ไดมีผูแบงวงจรของวิกฤติออกเปน 3 ระยะใหญๆ โดยอิงจากระยะตางๆ 

ของแบบจำลองขางตนดังนี้ 
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ระยะกอนวิกฤติ (Precrisis) ประกอบดวย 3 ระยะคือ  

 1) ระยะคนหาสัญญาณวิกฤติ  

 2) ระยะปองกัน 

 3) ระยะการเตรียมตัวรับภาวะวิกฤติ  

  ในระยะกอนวิกฤติไดครอบคลุมถึงขั้นตอนการดำเนินการที่จะกระทำกอน

เกิดการเผชิญหนากับวิกฤติ อยางไรก็ตามวิกฤติบางอยางก็ไมสามารถปองกันไดเสมอไป 

ดังนั้นสมาชิกองคกรควรเตรียมตัวรับมือกับวิกฤติดวย 

 

ระยะวกิฤติ (crisis event)  

 ระยะนี้จะเริ่มตนดวยเหตุการณนำที่แสดงใหเห็นถึงการเริ่มตนของวิกฤติ ระยะ

วิกฤติจะจบลงเมื่อวิกฤติถูกแกไข ระยะวิกฤติประกอบดวย 2 ระยะยอยๆ คือ  

 1) ระยะยอมรับวิกฤติ (crisis recognition)  

 2) ระยะการควบคุมวิกฤติ (crisis containment) การสื่อสารกับผูมีสวนได 

  สวนเสียถือ ไดวาเปนสวนสำคัญในระยะนี้ 

 

ระยะหลังวิกฤติ (postcrisis)  

 เมื่อวิกฤติถูกแกไข องคกรก็จำเปนตองพิจารณาตอวาควรทำอะไรตอไปเมื่อคิด

วาวิกฤติหยุดลง ซึ่งการปฏิบัติการระยะหลังวิกฤติจะชวยใหองคกรสามารถ  

 1) เตรียมรับมือกับวิกฤติครั้งตอไปไดดียิ่งขึ้น  

 2) แนใจไดวาผูมีสวนไดสวนเสียจะมีความประทับใจที่ดีตอการบริหารจัดการ 

  ในภาวะวิกฤติขององคกร  

 3) ตรวจสอบใหแนใจวาวิกฤตินั้นไดสิ้นสุดลงจริงๆ 
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3.4 การวางแผนปองกันกอนเกิดวิกฤติ  
 กอนการระบาด คือ ชวงเวลาที่ชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียยังมีขวัญและกำลัง

ใจดีพอที่จะวางแผนรวมกัน เมื่อเกิดการระบาดขึ้นจริงจะไดนำแผนปฏิบัติการมาใชได

ทันที ไมตองเสียเวลาคิดในเวลาที่ไมมีใครคิดออกเพราะอยูในภาวะฉุกเฉินเสียแลว ขั้น

ตอนการคิดวางแผนรวมกันมีดังนี้ 

 

 3.4.1 ระบุใหชัดวาวิกฤติที่แทจริงคืออะไร  

 ตัวอยางเชน 

  u พบนกตายจำนวนมากในชุมชน 

  u พบไกปวยและตายจำนวนมากในชุมชน 

  u พบเปดปวยและตายจำนวนมากในชุมชน 

  u พบคนปวยโรคไขหวัดนกในชุมชน 

  u พบคนตายดวยโรคไขหวัดนกในชุมชน 

 ปญหาดังกลาวจัดวาเปนภาวะวิกฤติเพราะเปนภาวะคุกคามตอขวัญกำลังใจ

ของชุมชน ทำใหชุมชนเสียชื่อเสียง กระทบตอเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งเกียรติภูมิของเจา

หนาท่ีรัฐที่ทำงานปองกันโรค จากการวิจัยพบวาวิกฤติสวนมากเกิดจากการที่ชุมชนเพิก

เฉยตอปญหาและรายงานตอผูรับผิดชอบทราบลาชา จนไมสามารถจัดการกับปญหาได

ทันทวงที ปลอยใหปญหาจัดการกับตัวมันเอง ปญหาอาจจะเกิดขึ้นมานานแลว  

แตพยายามปดขาวเพราะกลัวความเสียหายจนปญหาลุกลามบานปลายขยายตัวจนไม

อาจปดเปนความลับไดอีกตอไป หรือแมแตพบปญหาและพยายามจะชูประเด็นปญหา 

แตเจาหนาที่รัฐขาดความใสใจจนกลายเปนการระบาดใหญยากควบคุมก็มี ดังนั้นการระบุ

วิกฤติใหชัดเสียกอนแลวจึงสรางระบบติดตามเฝาระวังตรวจสอบในพื้นที่รับผิดชอบจึงมี

ความสำคัญมากเพราะถือเปนขั้นตอนแรกของความพยายามในการปองกันวิกฤติ 

 

 3.4.2 สรางระบบเฝาระวังประเด็นวิกฤติ (crisis issue surveillance) 

 กลไกการรับรูวิกฤติ (Crisis-Sensing Mechanism) คือวิธีการที่เปนระบบใน

การเก็บรวบรวมขอมูลความเสี่ยงและวิกฤติ ซึ่งมีอยู 4 ขั้นตอนหลักๆ คือ 
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   1) หาที่ตั้งของแหลงขอมูลความเสี่ยงและวิกฤติ 

   2) รวบรวมขอมูลที่ไดไปยังสวนกลางหรือแผนกจัดการวิกฤติโดยท่ี 

    องคกรจำเปนตองสรางกลไกและขั้นตอนสำหรับการรวบรวมขอมูลนั้น 

   3) วิเคราะหขอมูล โดยเปลี่ยนขอมูลใหเปนความรู ซึ่งการคิดเกณฑ 

    การประเมินขอมูลจำเปนตองมีกระบวนการคิดและกลั่นกรองอยาง 

    รอบคอบ 

   4) กลไกการรับรูวิกฤติจำเปนตองมีการทดสอบเพื่อพิจารณาวาใน 

    แตละสวนนั้นมีการผสมผสานเขาหากันอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 

 

 3.4.3 การเตรียมการสำหรับภาวะวิกฤติ (crisis preparation) 

 การเตรียมการสำหรับภาวะวิกฤติมีอยู 6 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 

   1) วินิจฉัยความเปราะบางตอภาวะวิกฤติ (diagnosing crisis  

    vulnerability) 
    ทุกองคกรลวนมีความเปราะบางตอภาวะวิกฤติ ซึ่งความเปราะบาง

เหลานั้นจะอยูในหนาที่การทำงานในแตละสวนขององคกร ขนาดขององคกร สถานที่ตั้ง 

การปฏิบัติงาน บุคลากร และปจจัยเสี่ยง ผูจัดการกับวิกฤติจำเปนตองระบุถึงวิกฤติที่อาจ

เปนภัยตอองคกรไดมากท่ีสุด ซึ่งความเปราะบางจะทำใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนา

ทางดานแผนบริหารจัดการวิกฤติได (crisis management plan-CMP) 
    ในการประเมินถึงความเปราะบางจำเปนตองใชความนาจะเปนของ

การเกิดเหตุและความรุนแรงของความเสียหายเขามาประเมิน ซึ่งผูจัดการกับวิกฤติควร

เริ่มโดยการเขียนรายการวิกฤติที่สามารถมีผลกระทบตอองคกร หลังจากนั้นก็ควรมีการ

ประเมินถึงวิกฤติแตละอยาง โดยใหลำดับคะแนนตั้งแต 1 ถึง 10 โดยที่ 10 เปนคะแนนที่

มีความรุนแรงที่สุด 

   2) ชนิดของวิกฤติ (crisis type) 

    วิกฤตินั้นมีหลายชนิด ซึ่งวิกฤติที่แตกตางกันก็จำเปนตองใชทีมงาน

จัดการกับวิกฤติที่แตกตางกัน การใหความสำคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียที่แตกตางกัน และ

กลวิธีการโตตอบกับวิกฤติที่แตกตางกันอีกดวย 
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   3) คัดเลือกและฝกอบรมทีมงานบริหารจัดการวิกฤติ  

    (crisis management team) 

    ทีมงานบริหารจัดการวิกฤติ (crisis management team-CMT) 

เปนกลุมคนที่ทำหนาที่อยางผสมผสานในองคกรเพื่อคอยจัดการกับวิกฤติ CMT มีหนาที่

รับผิดชอบดังนี้คือ  

    u คิดแผนการบริหารจัดการวิกฤติ (crisis management plan-CMP)  

    u ประกาศใชแผนนั้น ซึ่งอาจใชในวิกฤติจำลองหรือวิกฤติจริงก็ได  

    u คอยรับมือกับปญหาที่ไมไดระบุไวใน CMP  

     การพัฒนาทีมงานบริหารจัดการวิกฤติใหมีประสิทธิภาพสำคัญ

ตอกระบวนการบริหารจัดการวิกฤติเปนอยางมาก ซึ่งทีมงานบริหารจัดการวิกฤติที่มี

ประสิทธิภาพจะมาจากการคัดเลือกและการฝกอบรมอยางเหมาะสมและรอบคอบ 

   4) การคัดเลือกและฝกอบรมโฆษก (selecting and training 

spokesperson) 

    โฆษกถือไดวาเปนกระบอกเสียงขององคกรในชวงที่เกิดวิกฤติ ดวย

เหตุนี้โฆษกจึงเปนหนาท่ีที่สำคัญและมีความเชี่ยวชาญอยางมากในทีมงานบริหารจัดการวิกฤต ิ

    u บทบาทของโฆษก (The spokesperson’s role) 

     หนาที่หลักของโฆษกก็คือทำใหสารที่ออกมาจากองคกรมีความ

ถูกตองและสอดคลองกัน ซึ่งการจัดการเนื้อหาสารเปนงานที่ตองใชคนมากกวาหนึ่งคน

ขึ้นไป องคกรทุกองคกรควรมีโฆษกหลายคนเพื่อเวลาที่อีกคนไมสามารถทำงานได โฆษก

คนอื่นๆ ก็จะสามารถปฏิบัติหนาที่แทน นอกจากนี้เวลาที่องคกรตองตอบคำถามในการ
แถลงขาวตางๆ ควรมีโฆษกอยูหลายๆ คนเพื่อใหแตละคนคอยตอบคำถามในเรื่องที่โฆษก

คนนั้นเหมาะสมที่จะตอบที่สุด 

     นอกจากนี้โฆษกจำเปนตองสามารถทำงานกับสื่อได ซึ่งในการ
ตอบคำถาม โฆษกจำเปนตองมีความสามารถในการคิดอยางรวดเร็ว และตอบคำถามนั้น

โดยทันที อีกทั้งโฆษกตองสามารถรับมือกับความเครียดไดเปนอยางดี โดยไมปลอยให

ความเครียดมาเปนปจจัยขัดขวางในการรับมือกับคำถามของสื่อ โฆษกควรแจงขอมูลที่ถูก

ตอง กระชับและชัดเจน และไมควรอารมณเสียหรือทะเลาะกับผูสื่อขาว  
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    u ภารกิจทางดานสื่อของโฆษก (media-specific tasks of the 

spokesperson) 
     ปรากฏตัวตอหนากลองดวยทาทีที่เปนมิตร (appearing 

pleasant on camera) การปรากฏตัวตอหนากลองดวยทาทีที่เปนมิตรสะทอนใหเห็น

ถึงทักษะการสงสารที่จะชวยใหโฆษกบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งสไตลการสื่อสารจะสามารถมี

อิทธิพลตอผูรับสารในการตีความเนื้อหาสารองคประกอบของสไตลในการสื่อสารสามารถ

แยกออกมาไดดังนี้ 1) สไตลเอาใจใส (attentive style) สะทอนใหเห็นถึงความเห็นอก

เห็นใจและการรับฟงของโฆษก 2) สไตลเปนมิตร (friendly style) แสดงถึงการยอมรับ 

ผูอื่นในแงบวก 3) สไตลนาเกรงขาม (dominant style) เปนการแสดงทาทางที่มั่นใจ  

มีความเปนการเปนงาน ซึ่งจะชวยใหโฆษกสามารถเขาไปควบคุมสถานการณได 

     ตอบคำถามอยางมีประสิทธิภาพ (answering questions 

effectively) การตอบคำถามอยางมีประสิทธิภาพหมายถึงการตอบคำถามใหตรง

คำถาม ซึ่งการเตรียมตัวเปนสวนสำคัญมากที่จะตอบคำถามไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

การฟงคำถามก็เปนสวนสำคัญเชนกัน ในบางครั้งโฆษกอาจไมรูคำตอบ ซึ่งวิธีการตอบ

อยางถูกตองก็คือยอมรับวาคุณไมรูและสัญญาวาจะแจงใหทราบทันทีที่รูคำตอบ และไม

ควรกลาวคำวา “ไมมีความเห็น” ซึ่งอาจจะนำไปสูสถานการณที่แยลง 

     นำเสนอขอมูลวิกฤติอยางชัดเจน (presenting crisis 

information clearly) การนำเสนอขอมูลอยางชัดเจนเกี่ยวของกับการตอบคำถาม
อยางมีประสิทธิภาพ แตเนนในจุดท่ีแคบกวาโดยการแนใจวาผูมีสวนไดสวนเสียสามารถ

เขาใจในสิ่งที่พูดจริงๆ ซึ่งคำตอบของโฆษกจำเปนตองชัดเจน กระชับ และไมควรใชศัพท
เทคนิค 
 รับมือกับคำถามยากๆ (handling difficult questions) ในการรับมือกับ

คำถามยากๆ โฆษกจำเปนตองศึกษารูปแบบคำถามยากๆ และเรียนรูที่จะตอบอยาง

เหมาะสม ในคำถามที่ยาวและซับซอน โฆษกควรขอใหทวนคำถามหรืออธิบายอีกรอบ
เพื่อไดรับความกระจางมากยิ่งขึ้น และมีเวลาในการคิดคำตอบ ในกรณีที่มีคำถามหลาย

คำถามอยูในคำถามเดียว โฆษกอาจเลือกวาจะตอบคำถามใดที่สอดคลองกับขอมูลท่ี
องคกรตองการจะสื่อออกไปมากที่สุด หรือโฆษกอาจตอบแยกออกเปนสวนๆ เลยก็ได  

ในกรณีท่ีเปนคำถามลวงหรือคำถามที่ยาก โฆษกควรบอกกับผูฟงวาคำตอบนี้จำเปนตอง
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ตอบยาวกวาปกติ หรืออาจปฏิเสธที่จะไมตอบคำถามและบอกเหตุผลวาทำไม นอกจากนี้

ถาเปนคำถามที่มีขอมูลที่ผิดๆ ปนอยู โฆษกควรแนใจวาไดแกขอมูลนั้นใหถูกตองเสียกอน 

สำหรับคำถามที่มีตัวเลือก โฆษกตองพิจารณากอนวาทางเลือกนั้นยุติธรรมเพียงพอหรือ

ไม ถาไมโฆษกควรอธิบายวาตัวเลือกนั้นไมเหมาะสมหรือไมมีเหตุผลเพียงพอ และคิดทาง

เลือกใหมที่เหมาะที่จะเปนคำตอบของคำถามนั้น 

 

 3.4.4  แผนการบริหารจัดการวิกฤติ (crisis management plan-CMP) 

 1) คุณประโยชน (value)  

  แผนการบริหารจัดการวิกฤตินั้นชวยลดทอนเวลาในการตอบโตกับวิกฤติได

โดยเปนเครื่องมือรวบรวมขอมูลพื้นฐานของการจัดการวิกฤติเอาไว อีกทั้งยังชวยสรางวิธี

การตอบสนองที่มีระเบียบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเปนการสรางระบบที่สามารถ

ชวยชีวิต ลดความเสี่ยงในการเปดรับวิกฤติ และทำใหเกิดการปฏิบัติการโดยไรปญหา 

 2) สวนประกอบ (components) 

  u ปกหนา (cover page) เปนหนาที่ระบุไววาเปนแผนการบริหารจัดการ 

   วิกฤติ บงบอกวันที่ จำนวนที่คัดลอก ความลับของขอมูล เปนตน 

  u บทนำ (introduction) เปนขอความที่เขียนขึ้นโดยอธิบดีหรือปลัด 

   กระทรวงฯ โดยเปนการเนนย้ำถึงความสำคัญของแผนการบริหาร 

   จัดการวิกฤติ 

  u แบบฟอรมรับทราบ (acknowledgement form) เปนเอกสารที่ 

   เจาหนาท่ีตองเซ็นและสงกลับฝายบริหารแผนและผูวางนโยบายเพื่อ 

   ยอมรับวาไดอานและเขาใจแผนการบริหารจัดการวิกฤติแลว 

  u หนาระบุวันที่ที่ซอม (rehearsal date page) เปนหนาท่ีใชบันทึกวันที่มี 

   การฝกซอม และตรวจสอบวาแผนการและทีมงานมีความทันเหตุการณ 

   เพียงใด 

  u หนาปฏิบัติการแรก (first-action page) เปนสวนที่รวมรายชื่อผูบังคับ 

   บัญชาในการจัดการวิกฤติเอาไว วิธีติดตอทานเหลานั้น วิธีการใช 

   แผนการ และเมื่อใดที่ควรใชแผน 
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  u ขอมูลติดตอทีมงานบริหารจัดการวิกฤติ (crisis management team  

   contact list) เปนสวนที่รวบรวมขอมูลของทีมงานไวทั้งหมด อีกทั้ง 

   ขอมูลของบุคคลภายนอกที่อาจเปนที่ตองการ 

  u หมวดการประเมินความเสี่ยงและวิกฤติ (crisis risk assessment 

   section) เปนสวนที่ใชประเมินถึงความนาจะเปนในการเกิดวิกฤติ  

   และประเมินความเสี่ยงในแตละความเสี่ยงในแงของความนาจะเปน 

   และผลกระทบ 

  u หมวดการรายงานเหตุการณ (incident report section) ทีมงาน 

   จัดการวิกฤติจำเปนตองบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางถูกตองแมนยำ  

   ซึ่งขอมูลนี้จะถูกใชเมื่อมีการประเมินการบริหารจัดการวิกฤติ 

  u แผนขอมูลกลยุทธการสื่อสารของทีมงานจัดการวิกฤติ (CMT  

   communication strategy worksheet) เปนสวนที่ใชบอกกับ 

   สมาชิกถึงกลยุทธวาเปนอยางไร และเปนการรวบรวมขอมูลการปฏิบัติ 

   การในภาวะวิกฤติเอาไว 

  u ขอมูลติดตอของผูมีสวนไดสวนเสียรอง (secondary contact sheet)  

   เปนการระบุถึงผูมีสวนไดสวนเสียท่ีจะไดรับการติดตอ และใครใน 

   องคกรจะเปนผูรับผิดชอบในการติดตอคนเหลานั้น 

  u ขอมูลติดตอของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder contact  

   worksheet) ในสวนนี้ควรเริ่มตนดวยการระบุถึงวิธีการวาควรจะทำ 

   อยางไรเมื่อผูมีสวนไดสวนเสียติดตอมา และใครควรจะเปนคนจัดการ 

   กับสายเหลานั้น 

  u การบรรยายถึงศูนยกลางการควบคุมวิกฤติ (crisis control center 

   description) สมาชิกในทีมจำเปนตองทราบวาพวกเขาจะตองไปรวม 

   ตัวกันที่ศูนยกลางการควบคุมวิกฤติเมื่อเกิดเหตุการณวิกฤติขึ้น 

  u แบบฟอรมการประเมินหลังภาวะวิกฤติ (postcrisis evaluation  

   form) เมื่อวิกฤติจบลง ทีมงานบริหารจัดการวิกฤติจำเปนตองมีการ 

   ประเมินถึงสิ่งที่ไดทำไป 
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 3) ภาคผนวกในการบริหารจัดการวิกฤติ (crisis appendix) 

 ภาคผนวกคือสวนที่เพิ่มเขามาในแผนการบริหารจัดการวิกฤติ ซึ่งเปนฐานขอมูล

ความรูของวิกฤติที่บรรจุขอมูลที่รวบรวมไวกอนหนาที่เกิดวิกฤติท่ีองคกรจำเปนตองรู อีก

ทั้งยังมีแบบขอมูล (Template) เปนขอความที่เขียนไวลวงหนา โดยตองการเพียงเติม

ขอมูลที่เหลือลงไปในสวนที่วางอยูเทานั้น และในสวนนี้ก็ยังรวมขอมูลการจัดการวิกฤติใน

อดีตไวเชนกัน 

 นอกจากนี้องคกรสวนใหญจะมีความเขาใจผิดวา แคมีแผนการบริหารจัดการ

วิกฤติ (CMP) ก็จะปลอดภัยจากวิกฤติ แตจริงๆ แลวนั้นไมจริงเสมอไป เนื่องจากแผนการ

บริหารจัดการวิกฤติเปนเพียงแนวทางสำหรับการปฏิบัติการ ซึ่งทีมงานจำเปนตอง

ประยุกตใชใหตรงกับวิกฤติแตละชนิด นอกจากนี้แผนการบริหารจัดการวิกฤติถือเปน

เอกสารที่มีชีวิต และมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด ดังนั้นทีมงานจึงตองคอยปรับปรุง

แผนการบริหารจัดการวิกฤติอยูเสมอ คอยทดสอบใชแผนการและฝกซอมในเหตุการณ

วิกฤติจำลองเพื่อใหเห็นจุดบกพรองและแกไขไดทันกอนที่วิกฤติจะเกิดขึ้นจริง ในสวนของ

แผนการที่เกี่ยวของอื่นๆ องคกรควรเตรียมตัวและสรางแผนความตอเนื่องทางธุรกิจที่จะ

สามารถประสานการทำงานและชวยเสริมกับแผนการบริหารจัดการวิกฤติ 

 

 3.4.5 การตรวจจับสัญญาณเตือนภัย (signal detection) 

 วิกฤติทุกชนิดลวนมีสัญญาณเตือนภัยซึ่งจะคอยบอกวาสถานการณนั้นมีโอกาส

ที่จะพัฒนากลายเปนวิกฤติไดหรือไม ซึ่งกระบวนการคนหาสัญญาณเตือนภัยนี้เรียกวา 

การตรวจจับสัญญาณเตือนภัย (signal detection) ซึ่งแบงออกเปน 3 ขั้นตอนคือ  

 1) ระบุถึงแหลงขอมูล 

 2) รวบรวมขอมูล  

 3) ประเมินขอมูลถึงความเปนไปไดในการเกิดวิกฤติ สัญญาณเตือนภัย 

  มีความรุนแรง ขนาดไหน และแนวโนมของสถานการณที่อาจกลาย 
  มาเปนวิกฤติ 
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 1) ระบุถึงแหลงขอมูล 

  แหลงขอมูลในการตรวจหาสัญญาณเตือนภัย สามารถจัดหาไดดังนี้คือ  

  u แหลงขอมูลจากการบริหารประเด็น (issues management 

sources) 

   การตรวจหาทางดานสภาพแวดลอม (environmental scanning) 

เปนการเฝาดูสภาพแวดลอมของการเปลี่ยนแปลง แนวโนม เหตุการณ และประเด็น

ทางการเมือง สุขภาพ สังคม ซึ่งขอมูลเหลานี้จะถูกใชเปนเครื่องมือในการแนะแนว

ทางการตัดสินใจขององคกรเพื่อวางโครงสรางการปฏิบัติงานในอนาคต ซึ่งแหลงขอมูลที่

ควรพิจารณาก็คือแหลงขอมูลภายนอกที่มีประโยชนตอการหาที่ตั้งของสัญญาณเตือนภัย

ได การตรวจดูแหลงขอมูลภายนอกครอบคลุมทั้งแหลงขอมูลแบบออนไลนและแบบ

ดั้งเดิม  

   แหลงขอมูลดั้งเดิม มีดังนี้คือ สื่อขาวตางๆ หนังสือพิมพ โทรทัศน 

นิตยสารธุรกิจ วารสารทางการคา วารสารทางการแพทยและวิทยาศาสตร จดหมายขาว 

การสำรวจประชามต ิสิ่งพิมพจากรัฐบาล สื่อบุคคล เชน ผูเชี่ยวชาญดานประชามติ ผูมี

สวนไดสวนเสีย เปนตน 

   แหลงขอมูลออนไลน มีดังนี้คือ news and business wire เว็บไซต 

บล็อก กระดานขาว กระดานสนทนา และขอมูลอื่นๆ ที่เหมือนแหลงขอมูลด้ังเดิม แตถูก

เก็บไวและเขาถึงไดทางออนไลนเทานั้น ทางเลือกแบบออนไลนนั้นใหขอมูลที่รวดเร็วและ

สามารถหาไดงายกวาขอมูลดั้งเดิม นอกจากนี้อินเตอรเน็ตถือเปนแหลงขอมูลที่องคกรไม

ควรมองขาม เนื่องจากมีผูใชอินเตอรเน็ตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำใหกลายเปนแหลงขอมูลที่

สำคัญ  

  u แหลงขอมูลจากการประเมินความเสี่ยง (risk assessment 

sources) 

   การประเมินความเสี่ยงจะใหขอมูลเกี่ยวกับจุดออนขององคกรที่อาจ

กลายเปนวิกฤติได โดยแหลงขอมูลตางๆ มีดังนี้คือ 

   การบริหารคุณภาพโดยรวม (total quality management) 

เปนการประเมินการทำงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 
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   การเปดรับตอวิกฤติดานสิ่งแวดลอม (environmental crisis 

exposure) คือการคุกคามทางสิ่งแวดลอมจากองคกร 

   การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนดทางกฏหมาย (legal 

compliance audit) คือการตรวจสอบใหแนใจวาองคกรไดปฏิบัติตามกฏขอบังคับ

ตางๆ ทางกฏหมายหรือเปลา 

   การรับรูตอภัยธรรมชาต ิ (natural disaster exposure) องคกร

ตองรูวาที่ตั้งของชุมชนตกอยูในความเสี่ยงตอภัยธรรมชาตหิรือไม 

  u แหลงขอมูลจากชื่อเสียง (reputation source) 

แหลงขอมูลจากชื่อเสียงสามารถคนหาไดจากสื่อที่ประชาชนสรางเนื้อหาขึ้นมาเอง 

(Public-generated media) เชน เว็บไซต บล็อก กระดานสนทนา ความคิดเห็นจากผูมี

สวนไดสวนเสียที่สงไปยังองคกร เปนตน การที่องคกรสามารถหาความไมพึงพอใจจากผูมี

สวนไดสวนเสียไดแตเนิ่นๆ จะทำใหองคกรสามารถแกไขปญหาและทำใหลประชาชน/ 

ชุมชนพอใจได อีกทั้งยังสามารถคงความสัมพันธในแงบวกกับผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้ได

เชนกัน 

 

 2) การรวบรวมขอมูล  

  เมื่อสามารถระบุถึงแหลงขอมูลไดแลว ขั้นตอนตอไปก็คือการเก็บรวบรวม

ขอมูลซึ่งเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลมีดังตอไปนี้ 

  u การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) มีประโยชนเมื่อตองการ

ใชขอมูลจากส่ือสิ่งพิมพหรือสื่อออนไลนตางๆ เครื่องมือนี้เกี่ยวของกับการใสรหัสอยางมี

ระบบ การแยกประเภทเนื้อหาตางๆ ซึ่งวิธีนี้จำเปนตองมีผูเชี่ยวชาญและไดรับการฝก

อบรมเรื่องการจัดหมวดหมูตางๆ เพื่อใหขอมูลเกิดความนาเชื่อถือ (reliability) และทำให

บุคคลตางๆ สามารถถอดรหัสออกไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้การวิเคราะหเนื้อหา

เปนการเปลี่ยนขอมูลแบบเขียนใหเปนขอมูลเชิงปริมาณได โดยที่ขอมูลเหลานี้จะถูก

วิเคราะหออกมาโดยใชสถิติ 



°“√ ◊ËÕ “√„π¿“«–‡ ’Ë¬ß ©ÿ°‡©‘π 
·≈–«‘°ƒμ‘∑“ß “∏“√≥ ÿ¢ 45

  u การสัมภาษณ (interview) เปนการถามคำถามบุคคลในเรื่องใด 

เรื่องหนึ่ง ซึ่งผูที่จะรวบรวมขอมูลจะตองมีวิธีการที่เปนระบบระเบียบเพื่อใหไดขอมูลที่มี

ประโยชน 

  u การสำรวจ (surveys) สามารถทำไดโดยใชแบบสอบถามหรือถาม

คำถามกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

  u การสนทนากลุม (focus group) เปนการนำคนกลุมหนึ่งมาตอบ

คำถามกันเปนกลุมๆ 

  u ผูติดตอหลัก (key contacts) คือผูนำชุมชน อุตสาหกรรม หรือ

องคกรที่ไดรับการเลือกใหมาใหขอมูลในดานที่พวกเขาถนัด 

 

 3) ประเมินขอมูลถึงความเปนไปไดในการเกิดวิกฤติ 

  u การประเมินภัยคุกคามจากประเด็น (issues threat assessment) 

เกณฑในการประเมินประเด็นมีอยู 2 ประการคือ 

   1) ความนาจะเปน (Likelihood) คือความนาจะเปนของประเด็นโดย 

พิจารณาจากแนวโนม (momentum) 

   2) ผลกระทบ (Impact) คือการที่ประเด็นสามารถมีผลกระทบตอ

ประชาชน และการปฏิบัติงานขององคกรไดมากนอยเพียงใด  

  u การประเมินภัยคุกคามจากความเสี่ยง (risk threat assessment) 

เกณฑ 2 อยางขางตนซึ่งก็คือ ความเปนไปได และผลกระทบ สามารถนำมาใชในการ

ประเมินความเสี่ยงไดเชนกัน แตในบริบทนี้จะหมายถึง 

    1) ความนาจะเปน คือความนาจะเปนที่ความเสี่ยงจะกลายเปน

เหตุการณ วิกฤติได ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียอะไรบางอยาง  

    2) ผลกระทบ คือการที่เหตุการณนั้นจะมีผลกระทบตอองคกรและ

ประชาชน มากนอยแคไหน  
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 3.4.6 การเตรียมความพรอมของระบบการสื่อสารในภาวะวิกฤติ 

(preparation of the crisis communication system) 

   นอกเหนือจากการเตรียมพรอมเรื่องบุคคลากรและแผนการบริหาร

จัดการวิกฤติแลว องคกรยังจำเปนตองเตรียมความพรอมใหกับระบบการสื่อสารอีกดวย 

ซึ่งองคประกอบหลักๆ ของระบบการสื่อสารในภาวะวิกฤติมีดงนี้ 

   1) ระบบการแจงขอมูลใหกับมวลชน (mass notification system) 

เปนการแจงขอมูลเกี่ยวกับวิกฤติ โดยบอกถึงรายละเอียดความปลอดภัยตางๆ ที่ผูมีสวน

ไดสวนเสียควรทราบผานทางระบบขอความอัตโนมัติ 

   2) ศูนยการควบคุมวิกฤติ (crisis control center) องคกรควรมีศูนย

การควบคุมวิกฤติซึ่งสามารถรองรับหนาท่ีการทำงานไดหลากหลายเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการภาวะวิกฤติ นอกจากนี้องคกรควรมีศูนยการควบคุมวิกฤติมากกวาหนึ่งแหง 

เนื่องจากองคกรไมสามารถจัดการวิกฤติไดอยางมีประสิทธิภาพจากสถานที่เพียงแหง

เดียว อีกทั้งมีไวสำรองในกรณีที่อีกแหงหนี่งถูกทำลายไป 

   3) อินทราเน็ตและอินเตอรเน็ต (The intranet and internet) 

อินทราเน็ตเปนระบบสื่อสารภายในองคกร ซึ่งสมาชิกสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยว

กับองคกร และที่เกี่ยวของกับเหตุการณวิกฤติ สวนอินเตอรเน็ตเปนระบบที่ผูมีสวนได

สวนเสียไวใชติดตอกับองคกร และเขาถึงขอมูลตางๆ ขององคกร นอกจากนี้อินเตอรเน็ต

ยังสามารถใชในการคนหาขอมูลนอกองคกรในกรณีท่ีตองการขอมูลใดๆ ในระหวางเกิด
วิกฤติ 
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3.5 การจัดการและการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน/วิกฤติ  
 

 3.5.1 ความหมายรูในภาวะวิกฤติ (crisis recognition) 

   มีวิกฤติบางชนิดท่ียังเห็นไมเดนชัดและไมเปนที่ยอมรับไดงายนัก ซึ่ง

ทำใหปญหาบางอยางอาจถูกเพิกเฉยและสาธารณชนคิดวาปญหานั้นยังไมถือเปนขั้น

วิกฤติ ดวยเหตุนี้การที่ปญหานั้นจะถูกกำหนดวาเปนวิกฤติหรือไมถือเปนสิ่งที่สำคัญ การ

กำหนดใหปญหานั้นเปนวิกฤติจะมีสวนชวยใหองคกรเปลี่ยนวิธีการในการตอบโตกับ
วิกฤตินั้น 

 

 3.5.2 การวางกรอบใหกับวิกฤติ (crisis framing: a symbolic response 

to crisis) 

   กรอบ (Frame) คือวิธีที่ปญหาถูกนำเสนอ หรือความหมายที่คน
กำหนดใหกับปญหา ซึ่งกรอบจะมีผลตอการตีความของปญหาโดยการเนนความสำคัญ

กับคุณลักษณะบางอยางของปญหา ในขณะเดียวกันก็บดบังคุณลักษณะอื่นๆที่เหลือ ผู

จัดการวิกฤติจำเปนตองสรางกรอบที่จะชวยกระตุนใหเกิดการตอบสนองตอวิกฤติอยาง
เปนที่นาพอใจจากผูบริหารระดับสูง ซึ่งปจจัยที่มีผลตอการวางกรอบใหกับวิกฤติมีดังนี้คือ 

   1) มิติของวิกฤติ (crisis dimensions) เราสามารถแบงมิติของวิกฤติ
ออกเปน 3 ดานคือ 1) การรับรูถึงความสำคัญ (perceived importance) มีความ
เกี่ยวของกับมิติการประเมินภาวะวิกฤติ คือความนาจะเปนและผลกระทบ ซ่ึงยิ่งถามี

ความนาจะเปนของการเกิดวิกฤติหรือผลกระทบจากวิกฤติมีมากขึ้นเทาใด การรับรูถึง

ความสำคัญนั้นก็จะมีมากเทานั้น 2) ความเรงดวน (immediacy) คือความกดดันทาง
ดานเวลาที่เกี่ยวของกับวิกฤติ ยิ่งวิกฤติกอใหเกิดอันตรายไดเร็วเทาใด ระดับความเรงดวน
ก็ยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น 3) ความไมแนนอน (uncertainty) คือระดับของความความ
คลุมเครือที่เกี่ยวของกับปญหา ยิ่งมีความคลุมเครืออยูในวิกฤติมากเทาใด ความไม

แนนอนของวิกฤติก็ยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น 

   2) ความเชี่ยวชาญของผูบริหาร (expertise of dominant 
coalition) กลุมผูบริหารที่ถือวาเปนผูตัดสินใจหลัก (dominant coalition) จะมีความ

ชำนาญหลากหลายดาน ซึ่งความชำนาญของพวกเขาจะมีผลกระทบตอความเบาใจใน
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การรับมือกับปญหา (comfort zone) ผูบริหารเหลานี้จะมีแนวโนมประสบผลสำเร็จใน

การแกปญหาที่อยูภายใตความชำนาญของพวกเขา ดังนั้นผูจัดการกับภาวะวิกฤติจำเปน

ตองคำนึงถึงความชำนาญของ dominant coalition เมื่อมีการวางกรอบใหกับวิกฤติ 

   3) การโนมนาวใจในการนำเสนอ (persuasiveness of 

presentation) เมื่อผูจัดการกับภาวะวิกฤติมีโอกาสโนมนาว dominant coalition ให

เชื่อวาปญหานั้นคือวิกฤติ เมื่อนั้นก็จำเปนตองใชทักษะการโนมนาวใจ ซึ่งมีอยู 3 ปจจัย

หลักๆ ดังนี้คือ 

    u ความนาเชื่อถือ (credibility) ถือไดวาเปนทัศนคติของผูรับ

สารตอผูสงสาร โดยแบงเปน 2 องคประกอบคือ ความชำนาญ ซึ่งก็คือความรูความ

สามารถของผูสงสารในเรื่องนั้นๆ และความนาไววางใจ (trustworthiness) หมายถึง

มิตรภาพของผูสงสารหรือความเปนหวงเปนใยที่มีตอผูรับสาร 

    u อารมณ (emotion) เปนการเนนถึงวิธีการนำเสนอเนื้อหา ซึ่ง

อารมณที่เราใจสามารถทำใหเนื้อหาดูนาสนใจมากขึ้น งายตอการเขาใจ และดึงดูดความ

สนใจตอผูบริหาร 

    u เหตุผล (reason) การนำเสนอขอมูลที่เปนจริงและหลักฐานที่

มีเหตุมีผลสามารถ 

โนมนาวผูคนใหเชื่อได ซึ่งผูจัดการกับวิกฤติควรอธิบายถึงความจริงโดยการเนนถึง

อันตรายของวิกฤตินั้น 

 

 3.5.3 วิกฤติในแงของการประมวลขอมูลและการจัดการความรู (crisis 

as information processing and knowledge management) 

   การประมวลขอมูลถือไดวาเปนภารกิจหลักในชวงการบริหารจัดการ

วิกฤติ ในขณะที่การจัดการความรูก็เปนสวนสำคัญในการบริหารจัดการวิกฤติเชนกัน การ

ประมวลขอมูลเปนกลวิธีที่ความรูไดถูกคิดคนขึ้นมา และการตระหนักรูถึงสถานการณ 

(situation awareness) ถือเปนศัพทที่ใชในการอธิบายถึงแงมุมในการประมวลขอมูล

และการสรางสรรคความรูของการบริหารจัดการวิกฤติ และเปนการอธิบายถึงจุดที่ทีม

งานกูวิกฤติรูสึกวาพวกเขามีขอมูลและความรูที่เพียงพอในการจัดการกับวิกฤติแลว 
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 3.5.4 การรวบรวมขอมูล (information gathering)  

   กลยุทธการจัดการความรูถือไดวาถูกสรางขึ้นมาเพื่อเปนการชวยใน

การเก็บรวมรวมขอมูลและวิเคราะห ทีมงานกูวิกฤติจำเปนตองจัดลำดับกอนหลังถึงความ

ตองการของขอมูล รูวาจะไปในทิศทางไหน และจะติดตอใครเพื่อเก็บขอมูล 

 

 3.5.5 การประมวลขอมูล (information processing: the known) 

   เมื่อตองการทราบถึงวิกฤติ ทีมกูวิกฤติจำเปนตองทราบวาขอมูลท่ีมีอยู

นั้นหมายถึงอะไร ซึ่งวิธีการนี้เรียกวาเปนการประมวลขอมูล ในขั้นตอนการประมวล

ขอมูล ทีมงานจำเปนตองดูวาในขอมูลนั้นมีสิ่งที่ทีมงานตองการจริงๆ หรือไม ซึ่งจะชวย

ทำใหรูไดวาขอมูลที่เราเก็บมามีเพียงพอหรือยังที่จะทำใหเราทราบในสิ่งที่เรายังไมทราบได

ปญหาในการประมวลขอมูล (information processing problems) มีอยู 5 ประการ

ดังนี้ 

   1) ขอผิดพลาดในการสงตอขอมูล (serial reproduction errors) 

เปนผลมาจากการที่ขอมูลถูกสงผานไปยังคนหลายๆ คนกอนที่จะถึงบุคคลสุดทาย ยิ่งถา

ขอมูลสงไปยังคนจำนวนมากขึ้นเทาใด ความบิดเบือนของขอมูลก็จะเพิ่มมากขึ้นเทานั้น 

   2) The Mum Effect เปนปรากฏการณที่เปนการยับยั้งการไหลขอมูล

ทางลบขององคกร ไมพูดเรื่องไมดีเกี่ยวกับองคกร และพยายามเปลี่ยนแปลงขอมูลเพื่อให

เกิดผลทางลบตอองคกรใหนอยที่สุด 

   3) ขอมูลที่มากเกินไป (message overload) จะเกิดขึ้นเมื่อองคกรได

รับขอมูลมากเกินกวาที่จะจัดการกับขอมูลนั้นได ซึ่งขอมูลที่มากเกินไปจะสามารถเขาไป

หยุดกระบวนการทำงานในการจัดการวิกฤติ 

   4) อคติในการรับขอมูล (information acquisition bias) เมื่อทีมงาน

จัดการวิกฤติมีการสรางการรับรูตอวิกฤติอยูแลวในตอนแรก พวกเขาก็มีแนวโนมที่จะหา

ขอมูลที่สอดคลองกับการรับรูในตอนแรกนั้น และไมสนใจขอมูลที่ตรงกันขามกัน 

นอกจากนี้ถาทีมงานมองวิกฤติท่ีเกิดขึ้นใหมเปนวิกฤติที่เคยเกิดขึ้นมาแลว เมื่อนั้นทีมงาน

ก็อาจใชแมแบบการแกปญหาทีผ่ิดกับการจัดการวิกฤติในปจจุบัน 
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   5) ขอผิดพลาดจากการตัดสินใจระดับกลุม (group decision-making 

errors) กลุมมีแนวโนมที่จะเกิดขอผิดพลาดในการตัดสินใจเมื่อพวกเขาไมใชวิธีการคิดเชิง

วิเคราะห ซึ่งจะทำใหกลุมไมเห็นปญหา ระบุสาเหตุของปญหาไดไมถูกจุด และทำใหเกิด

การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจไดอยางไมเหมาะสม 

 

 3.5.6 กลไกการประมวลขอมูล (information-processing mechanism) 

   กลไกลการประมวลขอมูลถูกสรางขึ้นมาเพื่อชวยทีมงานจัดการวิกฤติ

ในการเก็บรวบรวมและประมวลขอมูลที่เกี่ยวของกับวิกฤติ ซึ่งเกี่ยวของกับทั้งองค

ประกอบเชิงโครงสรางและองคประกอบเชิงขั้นตอนดังนี้คือ 

   1) องคประกอบเชิงโครงสราง (structural elements)  

    การสรางเครือขายเปนสวนสำคัญที่จะนำไปสูการเก็บขอมูลไดดียิ่ง

ขึ้นและทำใหมีความเขาใจเกี่ยวกับปญหาไดอยางถูกตอง ซึ่งระบบในการสรางความ

สัมพันธเรียกวาแผนที่ความรูทางวิกฤติ (crisis knowledge map) มีดังนี้คือ 

    เครือขายของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (internal stakeholder 

network) ซึ่งประกอบดวยผูคนภายในทีมงานจัดการวิกฤติขององคกร ซึ่งขอมูลติดตอ

และแหลงขอมูลของคนเหลานั้นจะสามารถเปนแหลงขอมูลใหกับทีมงานได 

    เครือขายของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (external stakeholder 

network) ประกอบไปดวยผูคนจากภายนอกทีมงานจัดการวิกฤติขององคกร เชน ผูนำ

ชุมชน กลุมอุตสาหกรรม NGO เปนตน 

    บันทึกขอมูลวิกฤติ (crisis information logs) ในชวงที่เกิดวิกฤติ 

การติดตามขอมูลและความเคลื่อนไหวของขอมูลและความรูที่เกี่ยวของกับวิกฤติภายใน

องคกรเปนสวนที่สำคัญมาก ซึ่งบันทึกขอมูลวิกฤตินี้จะเปนเครื่องมือที่เปนประโยชนใน

การเฝาสังเกตการณการไหลของขอมูลตางๆ 

   2) องคประกอบเชิงขั้นตอน (procedural elements) 

    องคประกอบเชิงขั้นตอนคือกลวิธีตางๆ ที่ใชในการพิชิตปญหาใน

การประมวลขอมูลที่หลากหลายตางๆ ระบบการลำดับความสำคัญกอนหลังเปนวิธีหนึ่งที่
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จะจัดการกับขอมูลท่ีมีมากเกินไปโดยใชเกณฑในการเลือกสรรเพื่อใหทราบถึงความสำคัญ

ของขอมูลนั้น ซึ่งระบบลำดับความสำคัญกอนหลังอาจแบงไดเปนดังนี้คือ  

    u ความเรงดวน (immediate) แสดงถึงขอมูลที่ตองใชในการ

ประกอบการตัดสินใจหรือกระทำการตางๆ  

    u ขอมูลประจำวัน (routine) คือขอมูลทั่วไปท่ีตองใชในระหวาง

การบริหารจัดการวิกฤติ 

    u ขอมูลจิปาถะ (miscellaneous) คือขอมูลที่ไมมีประโยชนเดน

ชัดอะไรแตมีความเกี่ยวของกับวิกฤตินั้น ถือไดวาการใหลำดับความสำคัญกอนหลังของ

ขอมูลจะชวยลดปญหาขอมูลท่ีมีมากเกินไปได โดยระบบนี้ควรจะสะทอนถึงความ

ตองการของขอมูลของทีมงานกูวิกฤติดวย 

    การแบงแยกขอมูล (data splitting) ก็ถือเปนเทคนิคที่ใชขจัดอคติ

ในการรับขอมูลได ซึ่งวิธีการนี้จะแบงขอมูลออกเปนหนวยเล็กๆ เพื่อใหเกิดการวิเคราะห

ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได ในสวนของการแกไขปญหาดานการยับยั้งขอมูลทางลบก็

คือควรมีระบบการสื่อสารแบบเปดเผยที่เปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนในการรับรูขอเท็จ

จริงตางๆ แมวาจะเปนเรื่องไมดีก็ตามที นอกจากนี้การแกปญหาเรื่องขอผิดพลาดจากการ

ตัดสินใจระดับกลุมสามารถแกไดโดยการมีความระมัดระวัง (vigilance) ซึ่งองคประกอบ

ของความระมัดระวังมีดังนี้คือ 

    u การวิเคราะหขอมูล 

    u มาตรฐานในการประเมินทางเลือก 

    u เขาใจถึงแงมุมดานบวกที่สำคัญของทางเลือก 

    u เขาใจถึงแงมุมดานลบที่สำคัญของทางเลือก องคประกอบทั้ง 4 

อยางนี้จะชวยใหเผชิญหนากับขอผิดพลาดจากการตัดสินใจระดับกลุมได 
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 3.5.7 การตอบสนองตอวิกฤติ (crisis response) 

   1) รูปแบบและการตอบสนองตอวิกฤติ (form and the crisis 

response) 

   รูปแบบของการตอบสนองตอวิกฤติจำเปนอยางมากในการบริหาร

จัดการภาวะวิกฤติ ซึ่งการตอบสนองตอวิกฤติครอบคลุมถึงถอยแถลงครั้งแรกตอ

สาธารณะเกี่ยวกับวิกฤตินั้น รูปแบบของการตอบสนองในการสื่อสารชวงวิกฤติควรจะมี

ความรวดเร็ว ยิ่งถาผูมีสวนไดสวนเสียทราบเรื่องวิกฤติจากสื่อไดเร็วเทาใด ทีมงานกูวิกฤติ

ก็ตองมีการตอบสนองตอวิกฤติใหเร็วยิ่งขึ้นเทานั้น ซึ่งการตอบสนองที่เร็วจะชวยทำให

แนใจไดวาผูมีสวนไดสวนเสียจะไดรับขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับวิกฤติ และรับทราบเรื่องราว

จากฝงขององคกรเอง อยางไรก็ตามการตอบสนองตอวิกฤติอยางรวดเร็วก็มีขอจำกัด 

เนื่องจากทางองคกรตองใชเวลาในการรวบรวมขอมูลและประมวลขอมูลที่จำเปน ดังนั้น

ทีมงานกูวิกฤติอาจตองปรากฏตัวกอนสื่อและแถลงการณถึงขอมูลที่ยังไมสมบูรณ แตจะ

จัดหาขอมูลที่เหลือมาใหโดยเร็วท่ีสุดเทาที่จะทำได สิ่งสำคัญก็คือไมควรใชความเงียบใน

การตอบสนองตอวิกฤติ เพราะจะสะทอนใหเห็นวาองคกรไมไดกำลังควบคุมวิกฤติอยู 

และไมพยายามที่จะควบคุมการรับรูวิกฤติของผูมีสวนไดสวนเสียเลย 

   นอกจากนี้องคกรจำเปนตองใหขอมูลตางๆที่เปนไปในทางเดียวกันกับ

ผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งการพูดใหสอดคลองกันไมไดหมายความวาใหโฆษกเพียงคนเดียว

เปนคนพูด แตเปนการรวมมือกันระหวางโฆษกดวยกันเอง และพยายามไมใหสมาชิกใน

องคกรคนอื่นๆ ที่ไมไดเปนโฆษกมาพูดแทน  

   รูปแบบสุดทายของการตอบสนองตอวิกฤติก็คือความเปดเผย ความเปด

เผยในที่นี้หมายถึง  

   u มีความพรอมที่จะตอบคำถามสื่อ (availability to the media) 

หมายถึงการที่โฆษกตองตอบคำถามในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งทันทีที่หาขอมูลนั้นมาได ซึ่ง

สื่อหรือผูมีสวนไดสวนเสียอาจตองการใหองคกรตอบคำถามบางอยางของพวกเขาโดย

ทันทีที่คำถามนั้นถูกถามออกไป 
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   u ความตั้งใจที่จะเปดเผยขอมูล (will ingness to disclose 

information) ผูจัดการกับวิกฤติจำเปนตองพิจารณาดูวาระดับไหนที่พวกเขาจะสามารถ

เปดเผยขอมูลใหกับผูมีสวนไดสวนเสียได 

   u ความซ่ือตรง (honest) ผูจัดการกับวิกฤติควรมีความซื่อตรงกับผูมี

สวนไดสวนเสียในการเปดเผยขอมูล ซึ่งการขาดความซื่อตรงจะสามารถสงผลตอความ

สัมพันธระหวางทั้ง 2 ฝาย 

 

 3.5.8 เนื้อหากับการตอบสนองตอวิกฤติ (content and crisis 

response) 

   เนื้อหาในการตอบสนองตอวิกฤติสามารถจำแนกออกมาได 3 ลำดับ

ดังนี้คือ 

   1) การใหขอมูล (instructing information) เนนที่การบอกผูมีสวนได

สวนเสียถึงสิ่งที่ควรจะทำในการปองกันตัวเองจากวิกฤติ ซึ่งการใหขอมูลถือวาควรมาเปน

อันดับแรกในการจัดการกับวิกฤติ การใหขอมูลจะเปนสิ่งที่สนองความพึงพอใจของทั้งผูมี

สวนไดสวนเสียและทีมงานกูวิกฤติ เพราะผูมีสวนไดสวนเสียจะไดรับขอมูลท่ีพวกเขา

ตองการในการปองกันตัวเอง สวนทีมงานก็จะไดภาพที่ดีวาองคกรเปนผูควบคุม

สถานการณนั้นอยู 

   2) การปรับขอมูล (adjusting information) เปนการชวยใหผูมีสวน
ไดสวนเสียสามารถจัดการกับวิกฤติไดในเชิงจิตวิทยา โดยปกติผูมีสวนไดสวนเสียจะ

ตองการทราบถึงขอมูลวาเกิดอะไรขึ้น และทราบถึงวิธีที่พวกเขาจะปองกันตัวเองจาก
วิกฤติได การปฏิบัติการดานการสื่อสารที่ใชปองกันวิกฤติที่เคยเกิดขึ้นมากอนเรียกวา 
“corrective action” ซึ่งจะสามารถชวยลดระดับความเครียดของผูมีสวนไดสวนเสียโดย

การใหความม่ันใจวาความปลอดภัยของพวกเขาจะมาเปนอันดับหนึ่ง  

   3) การบริหารชื่อเสียง (reputation management) The 

Situational Crisis Communication Theory-SCCT ไดใชทฤษฎีการคนหาสาเหตุ 

(Attribution Theory) มาเปนตัวประเมินภัยคุกคามทางชื่อเสียงที่เกิดจากสถานการณ
วิกฤติ และไดแนะนำถึงกลยุทธการตอบสนองตอวิกฤติโดยอิงจากระดับภัยคุกคามทาง 

ชื่อเสียง 
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 กลยุทธการตอบสนองตอวิกฤติ (crisis response strategies) แสดงถึงวิธีที่

องคกรใชจริงๆ ในการตอบสนองตอวิกฤติ ซึ่งเกี่ยวของกับคำพูดและการกระทำของ

องคกรตอสถานการณวิกฤตินั้น โดย SCCT ไดแบงกลยุทธการตอบสนองตอวิกฤติออก

เปน 4 ทาทีใหญๆ ดังนี้คือ  

   1) ปฏิเสธ (denial posture) เปนการแยกความสัมพันธระหวาง

องคกรกับวิกฤติออกไป 

   2) การลดระดับ (diminishment posture) เปนกลยุทธในการพูด

เพื่อลดความรับผิดชอบขององคกรตอวิกฤติ และลดระดับการรับรูความเสียหายที่

เกี่ยวของกับวิกฤตินั้น 

   3) สรางใหม (rebuilding posture) เปนการปรับปรุงชื่อเสียงของ

องคกรโดยการสรางผลประโยชนใหกับผูมีสวนไดสวนเสียและหักลางกันกับผลกระทบเชิง

ลบของวิกฤตินั้น  

   4) สนับสนุน (bolster posture) เปนสวนเสริมของ 3 ทาทีขางตน  

โดยเปนการสรางความสัมพันธเชิงบวกระหวางองคกรและผูมีสวนไดสวนเสีย 

  ในสวนของการประเมินภัยคุกคามทางชื่อเสียง (evaluating reputational 

threat) มีการใชปจจัย 3 อยางเพื่อการประเมินดังนี้คือ ชนิดของวิกฤติ ประวัติของวิกฤติ 

และชื่อเสียงที่เคยมีมากอนหนา ซึ่ง 3 ปจจัยหลักไดถูกนำมาประยุกตเปนกระบวนการ  

2 ขั้นตอนเพื่อประเมินภัยคุกคามทางชื่อเสียงดังนี้ 

  ขั้นตอนแรก ตองกำหนดชนิดของวิกฤติ และกรอบที่จะใชในการตีความ

วิกฤติ โดยกรอบที่ไดอิงจากระดับความรบัผิดชอบตอวิกฤติที่เกิดขึ้น ซึ่งแบงออกเปนดังนี้ 

  1. The Victim Cluster เชนวิกฤติประเภทภัยธรรมชาติตางๆ เปนกลุมที่

ผูมีสวนไดสวนเสียมององคกรวาเปนเหยื่อของวิกฤติแทนที่จะเปนสาเหตุของวิกฤติ ระดับ

ความรับผิดชอบขององคกรในกลุมนี้จะมีนอยมาก 

  2. The Accident cluster เปนวิกฤติจำพวกอุบัติเหตุ ระดับความรับผิด

ชอบขององคกรในกลุมนี้จะมีมากขึ้นกวากลุมแรก 

  3. The Preventable Cluster กลุมนี้จะกอใหเกิดระดับความรับผิดชอบ

ขององคกรที่สูงมาก ซึ่งวิกฤติสวนมากจะเกิดจากความผิดพลาดของมนุษยหรือการ



°“√ ◊ËÕ “√„π¿“«–‡ ’Ë¬ß ©ÿ°‡©‘π 
·≈–«‘°ƒμ‘∑“ß “∏“√≥ ÿ¢ 55

กระทำที่ผิดๆ ขององคกร ดังนั้นจึงถือไดวาความรับผิดชอบตอวิกฤติสามารถเปนภัย

คุกคามตอชื่อเสียงขององคกรได เพราะยิ่งระดับความรับผิดชอบตอวิกฤติมีมากเทาใด  

ก็ยิ่งจะทำใหเกิดความเสียหายทางชื่อเสียงมากขึ้นเทานั้น 

 ขั้นตอนที่ 2 ปรับเปลี่ยนการประเมินผลในครั้งแรกใหอิงกับความเปนมาของ

วิกฤติและชื่อเสียงที่มีมากอนหนานี้ ถาองคกรเคยเกิดวิกฤติแบบที่เกิดขึ้นมากอนในอดีต 

วิกฤติในปจจุบันก็จะเปนภัยคุกคามทางชื่อเสียงขององคกรเพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกันกับ

ชื่อเสียงกอนหนาขององคกร ถาชื่อเสียงองคกรไมดีมากอนก็จะไปเพิ่มระดับความรุนแรง

ของภัยคุกคามทางชื่อเสียง 

 เมื่อมีการประเมินภัยคุกคามทางชื่อเสียงแลว ทีมงานกูวิกฤติก็จำเปนตองเลือก

กลยุทธการตอบสนองตอวิกฤติเพื่อนำมาใชใหเหมาะสมตอไป 

 

 3.5.9 ผลกระทบของความนาเชื่อถือและชื่อเสียงกอนหนาตอกลยุทธการ

ตอบสนองตอวิกฤติ (effects of credibility and prior reputation on crisis 

response strategies) 

 ความนาเชื่อถือและชื่อเสียงที่มีอยูกอนหนาขององคกรจะสงผลกระทบตอการ

ใชกลยุทธการตอบสนองตอวิกฤติได ความนาเชื่อถือในที่นี้คือความเชี่ยวชาญและความ

นาไววางใจขององคกร ซึ่งประโยชนของความนาเชื่อถือคือสามารถเพิ่มความนาเชื่อของ

ขอมูลจากองคกรได ยิ่งถาองคกรมีความนาเชื่อถือเทาใด ผูมีสวนไดสวนเสียก็จะมีแนว

โนมที่จะเชื่อและยอมรับคำวาวิกฤติจากองคกรมากยิ่งขึ้นเทานั้น 

 สวนชื่อเสียงที่มีอยูกอนหนาขององคกรนั้นเปรียบไดกับบัญชีธนาคาร ชื่อเสียง

ในดานดีก็จะชวยเพิ่มจำนวนเงินในบัญชี สวนชื่อเสียงในดานไมดีก็จะหักเงินในบัญชี 

ออกไป ชื่อเสียงดานดีจะเปนสิ่งที่ปกปององคกรจากอันตรายตางๆได และยังชวยปองกัน

การคาดเดาในทางลบไมใหเกิดขึ้น โดยท่ีชื่อเสียงดานดีจะทำใหผูมีสวนไดสวนเสียเพิกเฉย

ตอการคาดเดาทางดานลบและหันไปเชื่อสิ่งที่ดีที่สุดขององคกรแทน ซึ่งผูมีสวนไดสวนเสีย

จะถูกจูงใจใหรอจนกวาจะไดยินขอมูลจากทางองคกรกอนที่จะตั้งขอสรุปเกี่ยวกับ 
วิกฤตินั้น 
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 3.5.10 การสื่อสารเพื่อติดตามผล (follow-up communication) 

 ในขณะที่การตอบสนองตอวิกฤติในขั้นแรกเปนการเนนไปที่ตัวสื่อ แตการ

สื่อสารเพื่อติดตามผลจะเนนไปที่ตัวบุคคลของผูมีสวนไดสวนเสียมากกวา โดยหมายถึง

การใชชองทางที่เหมาะสมที่สุดกับผูมีสวนไดสวนเสียแตละฝาย และสงขอมูลเพื่อสนอง

ตอบความตองการของพวกเขาเหลานั้น นอกจากนี้การสื่อสารแบบติดตามผลยังรวมไปถึง

การสงขอมูลตามท่ีสัญญาไว และคอยปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาตางๆใหกับผูมี

สวนไดสวนเสียใหทันสมัยอยูเสมอ 

 มีปจจัย 3 ประการเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อติดตามผลท่ีองคกรจำเปนตองทำก็คือ 

  1) โฆษกและทีมงานจัดการวิกฤติควรสานตอในการตอบคำถามของผูมี

สวนไดสวนเสียในชวงวิกฤติอยูตลอดเวลา 

  2) โฆษกควรแสดงความเห็นอกเห็นใจตอไปเรื่อยๆ ซึ่งความเห็นอกเห็นใจ

นั้นตองเปนความรูสึกจริงๆ และสะทอนออกมาในการสื่อสารแบบติดตามผล 

  3) แผนงานใหความชวยเหลือกับพนักงานควรมีการเฝาสังเกตและกระทำ

การตอบสนองในเชิงลบตอเหตุการณที่สะเทือนใจนั้นตอไป 
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3.6 กฎ 10 ประการในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินวิกฤติ (lessons on  
 effective crisis communication) 
 
 3.6.1 กฏขอ 1 ระบุถึงจุดมุงหมาย 

   วิธีแรกๆ ที่นักสื่อสารในภาวะวิกฤติจำเปนตองทำก็คือใหระบุถึงจุดมุง

หมายในการตอบสนองตอวิกฤติ ซึ่งจุดมุงหมายจะเปนสิ่งที่จะชวยแนะแนวการตัดสินใจ

ใหกับองคกรได จุดมุงหมายของการสื่อสารในภาวะวิกฤติก็คือชวยลดผลกระทบของ

วิกฤติตอผูที่ไดรับผลกระทบ นอกจากนี้ก็อาจจะชวยคงภาพลักษณขององคกรไมใหเสื่อม

เสียหรือชวยคงฐานเครืองขายองคกร และยังสามารถชวยลดความไมแนนอนใหกับ

องคกร เพราะเมื่อมีการระบุจุดมุงหมายไดแลว ทางองคกรก็จะสามารถคิดกลวิธีที่จะนำ

มาใชเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว  

 

 3.6.2 กฏขอ 2 สรางความสัมพันธกับผูที่สำคัญกับองคกร 

   การสื่อสารในภาวะวิกฤติที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวของกับความสัมพันธ

ขององคกรที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งองคกรควรสรางความสัมพันธไวกอนที่จะเกิด

วิกฤติ เพื่อพัฒนาความสัมพันธอันแนบแนนกับผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งการสรางความ

สัมพันธ รักษาความสัมพันธ และรวมมือกันกับกลุมหรือองคกรมีความสำคัญมากในการ

สื่อสารในภาวะวิกฤติใหมีประสิทธิภาพ องคกรควรจัดเสวนาถึงปญหาสำคัญๆ กับผูมีสวน

ไดสวนเสียและหาวิธีการแกไขอยางถูกตอง ซึ่งอาจตองใชเวลาแตก็จำเปนตองทำ 

นอกจากนี้ยังมีการวิจัยที่พบวาผูมีสวนไดสวนเสียในองคกรสามารถชวยองคกรผานพน

วิกฤติไปได 

 

 3.6.3 กฏขอ 3 ทำความเขาใจในความหลากหลายของผูรับสาร  

   นักการสื่อสารในภาวะวิกฤติจำเปนตองพิจารณาถึงความแตกตางของ

ผูมีสวนไดสวนเสียที่พวกเขาจะตองติดตอหลังจากเกิดภาวะวิกฤติ เราไดนิยามคำวาผูมี

สวนไดสวนเสีย (stakeholders) ไววา เปนกลุมหรือบุคคลภายในหรือภายนอกองคกรที่

สามารถมีผลกระทบตอองคกรได เชน พนักงาน คูแขง ผูบริโภค ชุมชน สื่อ ตัวแทน
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รัฐบาล ผูถือหุน เปนตน และในการที่จะจัดการกับวิกฤติและเตรียมพรอมสำหรับวิกฤติ 

จำเปนตองพิจารณาวาผูมีสวนไดสวนเสียกลุมไหนหรือคนไหนที่ถือวามีความสำคัญหลัก

และรองลงไป 

 

 3.6.4 กฏขอ 4 สรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียหลักและรอง 

   ผูมีสวนไดสวนเสียหลัก คือกลุมที่องคกรถือวาเปนกลุมที่เปนสวน

สำคัญตอความสำเร็จตอองคกร 

   ผูมีสวนไดสวนเสียรอง คือกลุมที่ไมไดมีบทบาทหลักในองคกร แตก็

ถือวาเปนสวนสำคัญตอความสำเร็จขององคกรโดยภาพรวม 

   โดยท่ัวไปแลวองคกรสวนมากจะตระหนักรูถึงผูมีสวนไดสวนเสีย แตก็

ไมเคยสื่อสารกับพวกเขาเหลานั้น หรือสื่อสารในบางโอกาส และเมื่อมีวิกฤติเกิดขึ้น ก็จะ

เกิดการสื่อสารที่ติดขัดและเกิดความไมคุนเคยระหวางองคกรและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่ง

จะนำไปสูการสื่อสารที่ไรประสิทธิภาพเพราะทั้งสองฝายไมเคยสรางความสัมพันธไวกอน

ที่จะเกิดภาวะวิกฤติขึ้น ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือองคกรจำเปนตองสรางความสัมพันธในแง

บวกและแนบแนนกับผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหลายกอนที่จะเกิดวิกฤติ รวมทั้งฝายท่ีไมเปน

มิตรเชนกัน นอกจากนั้นทั้งสองฝายยังตองทำงานรวมกันเพื่อลดชองวางระหวางความ

คาดหวังขององคกรและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียดวย 

   เพื่อใหเกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น องคกรจำเปนตอง

พิจารณาถึงประเภทของความสัมพันธขององคกรที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสียหลัก  

ซึ่งสามารถแยกแยะไดดังนี้ 

   ความสัมพันธเชิงบวก (positive) เปนความสัมพันธที่ทั้งองคกรและผูมี

สวนไดสวนเสียมีใหกันอยางฉันทมิตร โดยเขาใจและรับฟงซึ่งกันและกัน 

   ความสัมพันธเชิงลบ (negative) เปนความสัมพันธที่ฝายใดฝายหนึ่งไม

ยอมรับฟงและสื่อสารกัน ซึ่งเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไรประสิทธิภาพระหวางทั้งสองฝาย 

   ความสัมพันธที่คลุมเครือ (ambivalent) เปนความสัมพันธที่ทั้งองคกร

และผูมีสวนไดสวนเสียตางทำงานเพื่อใหอีกฝายนึงยอมรับ ไมใชความสัมพันธที่แทจริง 

และเปนความสัมพันธที่อีกฝายพยายามเขาไปควบคุมอีกฝาย 
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   ความสัมพันธที่ไมมีอยูเลย (nonexistent) เปนความสัมพันธที่องคกร

ไมรับรูและไมสนใจจะสื่อสารกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเลย 

 

 3.6.5 กฏขอ 5 รับฟงผูมีสวนไดสวนเสีย 

   การรับฟงผูมีสวนไดสวนเสียถือวาเปนสวนที่สำคัญของการสื่อสารหลัง

เกิดภาวะวิกฤต ิ เพราะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นไมใชการสื่อสารเพียงแคทางเดียว 

หลังจากเกิดภาวะวิกฤติ องคกรควรใหขอมูลกับผูมีสวนไดสวนเสีย แตก็ควรจัดหาเวลา

สำหรับรับฟงในสิ่งที่พวกเขาเปนกังวลหรือปญหาตางๆ และตอบขอของใจใหกับพวกเขา 

เมื่อไดทราบถึงปญหาและสิ่งที่เปนกังวลแลว ทางองคกรก็จะสามารถทำใหชองวาง

ระหวางสิ่งที่องคกรกำลังจัดการอยูกับสิ่งที่กลุมคนหรือผูมีสวนไดสวนเสียคาดหวังนั้น

แคบลง  

 

 3.6.6 กฏขอ 6 สิ่งที่ผูมีสวนไดสวนเสียตองทราบจากภาวะวิกฤติ 

   ในการสื่อสารในภาวะวิกฤติใหมีประสิทธิภาพนั้น มีขอแนะนำอยู  

4 ประการดังนี้ 

   1) ทำการสื่อสารอยางเนิ่นๆ และบอยครั้งกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง

ภายในและภายนอก สิ่งสำคัญที่นักสื่อสารในภาวะวิกฤติจำเปนตองทำก็คือติดตอกับผูมี

สวนไดสวนเสียโดยทันทีและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวิกฤติ และแมวาองคกรยังไมอาจรูไดถึง

ขอมูลและความรุนแรงของวิกฤติ แตผูมีสวนไดสวนเสียควรไดรับการแจงขอมูลอยาง

สม่ำเสมอวาองคกรจะมีการจัดการอยางไร อีกทั้งองคกรควรรับฟงและคอยตอบคำถาม

ตอผูมีสวนไดสวนเสียดวย 

   2) ระบุถึงสาเหตุของวิกฤติ ปจจัยสำคัญในการแกวิกฤติก็คือการระบุ

ถึงสาเหตุของปญหา เมื่อทราบถึงสาเหตุแลว ความไมแนนอนบางอยางก็จะถูกกำจัดออก

ไปได และทำใหเกิดการแกปญหาที่ถูกตอง อยางไรก็ตามบอยครั้งที่ขั้นตอนนี้จะกินเวลา

นาน ทำใหผูมีสวนไดสวนเสียสงสัยวาใครเปนผูรับผิดชอบและองคกรจะแกไขวิกฤติยังไง 

ซี่งอาจสงผลกระทบตอความนาเชื่อถือขององคกรได 
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   3) ติดตอกับทุกคนที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติ ในชวงแรกเริ่มของ

วิกฤติ องคกรจำเปนตองติดตอกับกลุมและบุคคลทั้งหลายที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติ 

ควรทำใหแนใจวาไดสื่อสารกับพวกเขาดวยความรูสึกเห็นอกเห็นใจ เปนหวง และเอาใจใส 

ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนกลยุทธการสื่อสารที่สำคัญในการผานพนวิกฤติและสรางโอกาสในการ

ฟนฟูองคกรและสรางทัศนคติที่ดีได 

   4) ระบุถึงภาวะเสี่ยงในปจจุบันและอนาคต ในการจัดการกับความไม

มั่นคง องคกรจำเปนตองตระหนักถึงภาวะเสี่ยงในปจจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญ และภัย

เสี่ยงที่นาจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อที่วาจะไดเตรียมตัวและลดความไมมั่นคงตอเหตุการณ

นั้นๆ ไดถามันเกิดขึ้น และเพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

 3.6.7 กฏขอ 7 หลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ชัดเจนจนเกินไป  

   แมวาจะมีการแนะนำใหองคกรใหขอมูลที่ชัดเจนและสม่ำเสมอกับผูมี

สวนไดสวนเสียใหเร็วที่สุดหลังเกิดวิกฤติ แตวิธีนี้ก็ไมไดผลเสมอไปสำหรับวิกฤติบาง

ประเภท องคกรที่สื่อสารดวยขอมูลท่ีชัดเจนและแนนอนเกินไป คำพูดเหลานั้นจะสงผล

เสียตอตัวองคกรภายหลังได ดังนั้นในการกลาวตอสาธารณชนเปนครั้งแรก องคกรควร

พูดสอดแทรกความไมชัดเจนและความคลุมเครือของเหตุการณไวบาง และควรเนนถึง

ความไมมั่นคงที่องคกรกำลังเผชิญอยูขณะนั้นเพื่อที่จะสะทอนถึงสถานการณที่เปนจริงให

สาธารณชนไดรับทราบ 
 

 3.6.8 กฏขอ 8 อยาสรางความเชื่อมั่นใหผูมีสวนไดสวนเสียมากจนเกินไป 

   องคกรไมควรสรางความเชื่อมั่นหรือปลอบประโลมผูรับสารเกี่ยวกับผล
กระทบของภาวะวิกฤติที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขามากจนเกินไป ความเชื่อผิดๆ ที่วา

สาธารณชนจะตื่นตระหนกและเกิดความกลัวเมื่อมีวิกฤติเกิดขึ้นนั้นไมเปนจริงเสมอไป 

เพราะมีการกลาวไววาผูคนจะปรับตัวไดอยางดีในชวงที่เกิดภาวะวิกฤติ 
 

 3.6.9 กฏขอ 9 แนะนำวิธีปองกันตัวเองกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

   องคกรควรเนนย้ำถึงเรื่อง ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-efficacy) โดย

การชี้ใหผูคนเห็นถึงวิธีการปองกันตนเองจากผลกระทบที่จะเกิดจากวิกฤติ ซึ่งคำแนะนำ
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เหลานั้นควรมีประโยชน ใชไดจริง และควรเหมาะสมกับความตองการที่แตกตางกันไป

ของกลุมคน อยางไรก็ตาม ขอแนะนำเหลานี้ก็ควรแสดงถึงแนวทางกวางๆ ที่สามารถ

ครอบคลุมถึงระดับความสนใจทั้งมากและนอยของผูมีสวนไดสวนเสียของในองคกรที่

หลากหลายดวย 

 

 3.6.10  กฏขอ 10 พลังแหงการคิดบวก 

   ทัศนคติในการมองวิกฤติเปนสิ่งสำคัญที่สุดที่องคกรสามารถใชในการ

แกปญหาได องคกรใดที่สามารถมองวิกฤติในแงบวก องคกรนั้นก็จะสามารถกาวขามผาน

ภาวะวิกฤติไปได ซึ่งภาวะวิกฤติสามารถใหโอกาสกับองคกรในการฟนฟูองคกร การ

เติบโตในอนาคต และใหทิศทางในแงบวกที่สมาชิกขององคกรสามารถปฏิบัติตาม 

เมเยอรและโฮลูชา (1986) ไดอภิปรายผลลัพธในแงบวก 7 ประการที่ไดจากภาวะวิกฤติ

ดังนี้ 

   1) มีวีรบุรษเกิดขึ้น 

   2) มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น 

   3) ไดเผชิญกับปญหาที่ซอนอยู 

   4) เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผูคน 

   5) มีการพัฒนากลยุทธใหมๆขึ้น 

   6) มีระบบการเตือนภัยลวงหนาเกิดขึ้น 

   7) เกิดความไดเปรียบทางการแขงขันใหมๆ 
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3.7 การกูชื่อชุมชนหลังวิกฤติ (post-crisis concerns) 
 หลังจากวิกฤติผานพนไปแลวชุมชนและองคกรควรรวมกันประเมินผลกระทบที่

เกิดจากวิกฤติการณนั้น หากภาพลักษณและชื่อเสียงเกียรติภูมิของชุมชนและองคกรเสียไป 

ชุมชนและองคกรก็ตองคิดหาวิธีสื่อสารกับสาธารณะเพื่อกูชื่อกลับมาดวย ชุมชนและ

องคกรควรพิจารณาแนวคิดเรื่อง “พลิกวิกฤติใหเปนโอกาส” จากสุภาษิตจีน “wei ji” 

หรือ “danger and opportunity” เพื่อใชเปนแรงจูงใจในการลุกขึ้นมาทำงานเพื่อ

ชุมชนตอไปดวย  

 

 3.7.1 การประเมินวิกฤติ (crisis evaluation) 

   วิกฤติถือไดวาเปนโอกาสที่ยิ่งใหญในการเรียนรู ซึ่งการเรียนรูจะสำเร็จ

ไดโดยผานการประเมินผลความพยายามในการบริหารจัดการวิกฤติ โดยแยกออกเปน 2 

แนวทางดังนื้ 

   1) การประเมินการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการวิกฤติ (crisis 

management performance evaluation) แงมุมทุกอยางของการปฏิบัติงานจำเปน

ตองถูกประเมินเพื่อที่จะสามารถระบุถึงจุดแข็งและจุดออนของการปฏิบัติงาน 

    การเก็บขอมูล (data collection) เปนขั้นตอนแรกในกระบวนการ

ประเมิน การประเมินขอมูลจะไดมาจากบันทึกเหตุวิกฤติ ผลตอบรับของผูมีสวนไดสวน

เสีย การวัดผลการทำงานขององคกร ขอคิดเห็นจากอินเตอรเน็ต และการรายงานขาว
ของสื่อ อยางไรก็ตามการขอความรวมมือจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกในการเก็บ

ขอมูลอาจกระทำไดยาก แตควรพยายามใหมากท่ีสุดในการรวบรวมขอมูล เพื่อที่วาจะได
ภาพรวมของขอมูลทั้งหมดในการปฏิบัติงานชวงภาวะวิกฤติ 

    การจัดระเบียบและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติงานในการบริหาร

จัดการวิกฤติ (organizing and analyzing the crisis management performance 
data) เมื่อเก็บขอมูลแลว ขั้นตอนตอไปก็คือจัดระเบียบขอมูลสำหรับการวิเคราะห ใน
การประเมินการทำงานของการบริหารจัดการวิกฤติ ควรมีการประเมินอยางเจาะจงใน
รายละเอียด มิตรอฟฟและคณะ (1996) ไดใหคำแนะนำถึงตัวแปร 4 ตัวสำหรับการจัด

ระเบียบและวิเคราะหขอมูลดังนี้คือ ชนิดของวิกฤติ ระยะของวิกฤติ ระบบ และการตอบ

สนองจากผูมีสวนไดสวนเสีย นอกจากนี้การระบุถึงจุดแข็งและจุดออนของแผนการ
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บริหารจัดการวิกฤติ การปฏิบัติงานของทีมงานจัดการวิกฤติ และลักษณะทางโครงสราง

ขององคกร สิ่งเหลานี้ลวนเปนสวนสำคัญในการจัดระเบียบและวิเคราะหขอมูลเชน

เดียวกัน  

   2) การประเมินถึงผลกระทบ (impact evaluation) การปฏิบัติงาน

ในการบริหารจัดการวิกฤติควรสงผลตอชุมชน องคกร และประชาชน โดยการปกปอง

ทรัพยสินและชีวิต ดังนั้นองคกรควรมีการวัดถึงปจจัยความเสียหายที่จะสะทอนใหเห็นถึง

ความสำเร็จหรือความลมเหลวในการปกปองทรัพยสินตางและชีวิตเหลานั้น ปจจัยความ

เสียหายในที่นี้ครอบคลุมถึง  

 Financial เชนความเสียหายเปนตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 

 Reputational คือภาพหรือชื่อเสียงขององคกรที่คนทั่วไปรับรู 

 Media Frame หมายถึงความสำเร็จในการวางกรอบความหมายเกี่ยวกับ

องคกรลงไปในสื่อตางๆ ซึ่งความหมายนี้ไดแกขอมูลท่ีถูกตองเกี่ยวกับวิกฤติท่ีเกิด การ

ตอบสนองขององคกร และการตีความวิกฤติขององคกร 

 Internet Frame เชนเดียวกับ Media Frame แตจำกัดอยูในเฉพาะสื่ออินเต

อรเน็ตเทานั้น 

 Media Coverage Duration คือระยะเวลาที่สื่อรายงานขาวเกี่ยวกับวิกฤติ 

การจัดการวิกฤติท่ีมีประสิทธิภาพคือการพยายามทำใหวิกฤติหมดไปจากการรายงานขาว

ของสื่อใหได 
 หลังจากนี้ขอมูลและผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานที่มีอยางหลากหลาย

ทั้งหมดควรนำมาสรุปเปนรายงานขั้นสุดทาย โดยรวมบทสรุปและคำแนะนำลงไปดวย ซึ่ง

เมื่อเสร็จสมบูรณ การประเมินผลนั้นก็จะเปนสิ่งที่ระบุถึง 
  u ทีมงานจัดการวิกฤติไดทำในสิ่งที่ควรทำและทำอยางมีประสิทธิภาพ 

หรือไม 

  u แผนบริหารจัดการวิกฤติมีประโยชนในการคาดเดาและแกสถานการณ 

ที่เกิดขึ้นจากวิกฤติหรือไม 

  u ลักษณะเชิงโครงสรางมีสวนชวยทำใหการจัดการวิกฤติงายขึ้นหรือ 

เขาไปขัดขวางการทำงานนั้นหรือไม 

  u ความเสียหายจากวิกฤติมีมากนอยเพียงใด 
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 3.7.2 ระบบความจำของสถาบันหรือองคกร (institutional or 

organizational memory) 

   การจดจำและการระลึกได (remembering and recall) เปนขอบเขต

สำคัญของระบบความจำของสถาบันหรือองคกร ซึ่งการใชระบบความจำที่มีประสิทธิภาพ

ครอบคลุมถึงการเก็บขอมูล และการเรียกใชขอมูล (storage and retrieval) การเก็บ

ขอมูลจำเปนตองมีวิธีการในการบันทึกและเก็บขอมูลนั้น ซึ่งทางเลือกในการเก็บขอมูล

อาจเก็บลงกระดาษ (hard copy) หรือเก็บในไฟลคอมพิวเตอร (computer files) แตทั้ง 

2 วิธีจำเปนตองมีการเก็บไวในหลายๆ สถานที่ นอกจากนี้การเก็บขอมูลยังรวมไปถึงการ

จัดลำดับความถูกตองและความครอบคลุมของขอมูลวิกฤติหลักๆ เหลานั้นดวย 

   ในสวนของการเรียกใชขอมูลควรมีความงายในการเรียกใชภายหลัง ซึ่ง

การเรียกใชขอมูลเกี่ยวของกับความสามารถในการคนหาและระบุถึงรายละเอียดเฉพาะ

ตางๆ ของขอมูลนั้น ในแตละองคกรจำเปนตองพัฒนาระบบของตัวเองในการจัดระเบียบ

ความรูเกี่ยวกับวิกฤติไปสูรูปแบบท่ีสามารถคนหาไดงายและเรียกใชภายหลังได 

   สิ่งสำคัญในเรื่องระบบความจำขององคกรก็คือ อยากลายเปนทาสของ

ระบบความจำ ผูจัดการวิกฤติจำเปนตองละทิ้งระบบการปฏิบัติงานและความรูในอดีต ถา

สิ่งเหลานั้นไมสอดคลองกับวิกฤติในปจจุบัน การทำตามขั้นตอนการจัดการวิกฤติในอดีต

สามารถนำไปสูความผิดพลาดได ดังนั้นทีมงานบริหารจัดการวิกฤติควรจะมีความ

สามารถในการพิชิตจุดบอดของอคติในการรับขอมูลตางๆ 
 

 3.7.3 การปฏิบัติการหลังภาวะวิกฤติ (post-crisis actions) 

 ภารกิจหลังภาวะวิกฤติสามารถแบงออกเปน 3 ประการคือ 
   1) ใหความรวมมือในการสืบสวน (cooperation with investigations) 

ทีมงานกูวิกฤติควรใหความรวมมือในการสืบสวนจากเจาหนาท่ีหนวยงานตางๆ เพื่อ

เปนการสรางไมตรีจิตตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปนการแสดงใหผูมีสวนไดสวนเสีย

เห็นวาองคกรมีความเปดเผยและตรงไปตรงมา 

   2) การสื่อสารเพื่อติดตามผล (follow-up communication) องคกร
จำเปนตองแจงขอมูลกับผูมีสวนไดสวนเสีย และคอยตอบคำถามเกี่ยวกับวิกฤติตอไป

เรื่อยๆ แมวาวิกฤตินั้นจะจบลงไปแลว 
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   3) การเฝาติดตามวิกฤติ (crisis tracking) การเฝาติดตามวิกฤติ

เปนการเฝาสังเกตถึงปจจัยท่ีอาจกอใหเกิดวิกฤติขึ้นอีก หรือภัยคุกคามท่ีอาจเกิดขึ้น 

เปนการยอนกลับไปในชวงการตรวจจับสัญญาณเตือนภัยและการเตรียมการสำหรับภาวะ

วิกฤติอีกครั้ง จัดวาเปนกระบวนการที่ตองทำตอเนื่อง 
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 จิตวิทยาคือศาสตรสำคัญอีกแขนงหนึ่งที่การบริหารและการสื่อสารความเสี่ยง

ตองการ หลักจิตวิทยาท่ีสำคัญตอการประยุกตใชมีดังนี้ 

 

4.1 ระวังเรื่องการกำหนดระดับความเสี่ยงและความเปนอันตรายใหด ี
 ความเสี่ยงที่แทจริงกับความเสี่ยงที่รับรูนั้นอาจตางกันมากนอกจากดีกรีของ

ความเสี่ยงแลว ที่มาของความเสี่ยงก็สามารถสรางปญหาไดพอๆ กัน ผูคนตองการความ

เที่ยงตรง ถาพวกเขารับรูไดวาตนอยูในภาวะเสี่ยงและถูกทอดทิ้งอยางไมเปนธรรมใหรับ

ความเสี่ยงตามลำพัง หรือรูสึกวาเพื่อนมนุษยดวยกันจงใจทำใหพวกเขาไปเผชิญความ

เสี่ยง คนเหลานั้นจะรับรูปญหาดวยความรูสึกกังวลหรือโกรธแคนมากกวาปกติ ตองระวัง

เรื่องการกำหนดระดับความเสียงใหดี ตรวจสอบความเสี่ยงที่แทจริง และความเสี่ยงที่

ประชาชนรับรู 

 เจาหนาที่ที่ เกี่ยวของรับรูความรุนแรงของความเสี่ยงวาคือ “อันตราย” 

(hazard) แตคนทั่วไปจะรับรูอันตรายของความเสี่ยงในรูปของ “การถูกทำราย” 

(outrage) หากเราประเมินสถานการณความเสี่ยงสูงเกินไปก็จะทำใหคนรูสึกถูกทำรายสูง

แตรูสึกถึงอันตรายต่ำ หากเราประเมินสถานการณความเสี่ยงต่ำไปก็จะเกิดอันตรายสูงแต

ความรูสึกถูกทำรายต่ำ 

 เมี่อเจาหนาที่พยายามอธิบายวา ความเสี่ยงถูกทำรายสูงแตความเปนอันตราย

ต่ำนั้น ไมใชสถานการณที่นากังวลมากนกั เจาหนาที่มักจะอธิบายดวยการเปรียบเทียบกับ

สถานการณที่เกิดอันตรายสูงและการถูกทำรายต่ำ เชน “การระบาดครั้งนี้รุนแรงนอย

กวาครั้งที่แลว ดังนั้นเมื่อเทียบกันแลวพวกคุณไมนาจะตองกังวลใจอะไร” หากมองในแง

®‘μ«‘∑¬“„π¿“«–«‘°ƒμ‘ 
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อันตรายเพียงอยางเดียวก็คงไมเปนไรแตผูรับสารจะคิดและมองแตในแงของความรูสึกถูก

ทำรายดวย การเปรียบเทียบนี้จึงใชไมได แมวา “การระบาดนี้” จะอันตรายนอยกวา 

“การระบาดนั้น” แตความรูสึกถูกทำราย ยังสูงกวาอยูดี 

 

 

 

 

 

4.2 อยาสรางความมั่นอกมั่นใจมากเกินไป 
 หากสถานการณฉุกเฉินคือ ภัยพิบัติ เหตุไมคาดฝนรายแรง ไมเคยพบเจอไม

สามารถควบคุมได ก็จะทำลายขวัญและจะทิ้งความทรงจำอันเลวรายไว คิดลวงหนาไวได

เลยวาจะเกิดความหวั่นวิตกอยางแนนอน การมั่นอกมั่นใจมากเกินไปอาจสงผลเสียได 

ตองบอกกับประชาชนไปตรงๆ วาสถานการณนากลัวขนาดไหน ในความเปนจริงอาจ

รุนแรงนอยกวาที่คาด แตทุกอยางก็จะสงบเรียบรอยไปเอง 

 แมวาการสรางความมั่นใจใหประชาชนจะดูไดผล แตความเปนจริงไมเปนเชน

นั้นตองจำไวเสมอวา เปาหมายขององคกรไมใชการสรางความมั่นใจใหประชาชนเกิน

ความเปนจริง เปาหมายขององคกรคือทำใหผูคนตระหนักถึงปญหาและมีความตื่นตัว ถึง

แมวาในชวงแรกอาจจะตื่นตัวมากเกินไปบางก็ตาม องคกรตองการใหประชาชนเตรียมตัว

พรอมในทุกๆ ดาน รับรูความนากลัว ความทุกขยากและความรูสึกตางๆ ตามที่ควรจะ

รูสึกในสถานการณนั้น ทำใจรับภาวะวิกฤติไดและยังคงจัดการใหชีวิตดำรงอยูไดตามปกติ 

 ถาองคกรจะแกไขจำนวนตัวเลขความเสียหายหรือผูตกเปนเหยื่อ ทางที่ดีควร

ปรับใหมันนอยลง ไมใชเพิ่มขึ้น ใหประชาชนรูสึกวา “ไมรุนแรงอยางที่คิดนี่” ดีกวา “นี่มัน

แรงกวาที่คิดอีก” 
 

การมั่นอกมั่นใจเกินไปอาจสงผลเสียได...ตองจำไวเสมอวาเปาหมายของคุณไมใช

การสรางความมั่นใจใหประชาชนเกินความเปนจริง เปาหมายของคุณคือทำใหผูคน

ตระหนักถึงปญหาและมีความต่ืนตัวถึงแมในชวงแรกอาจจะตื่นตัวมากเกินไปก็ตาม 
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4.3 การสรางประโยชนที่ละเอียดออน: บอกขาวดีในเรื่องประเด็นยอย 
 แนนอนวาองคกรควรใหขอมูลที่สรางความสบายใจใหประชน แตอยาแสดง

ความสบายใจมากเกินไป และที่สำคัญอยาย้ำชัดลงไปวาเชื่อมั่นในขอมูลนี้ไดเต็มที่ไมเชน

นั้นมันจะกลายเปนการกระตุนใหประชาชนรูสึกสับสนวาจะกลัวดีหรือสบายใจดี  

 วิธีการที่ดี คือ การบอกขาวดีในประโยคยอยภายใตขอความหลักที่ยังคง

เปนการเตือนภัย เชน  

 ประเด็นหลักในประโยคนี้บอกวาคุณใสใจกับสถานการณอยางจริงจังระแวด
ระวังเต็มที่ โดยไมสนวาสัญญาณที่พบจะเปนสัญญาณลวงหรือไม ตรวจดูใหแนใจวา
ประชาชนมีขอมูลท่ีจำเปนในการรับรูความเสี่ยงภายใตบริบทชีวิตของเราและชั่งใจไดวา 
พวกเขามีสิทธิ์ติดเชื้อโรคไขหวัดนกมากแคไหน แตหามสื่อสารวารัฐมีหนาที่จำกัดความ
เสี่ยงใหต่ำที่สุด หรือบอกใหประชาชนไมตองกังวลโดยเด็ดขาด 
 

“ยังเร็วเกินไปที่จะวางใจ ถึงแมวาเรา 

จะไมพบผูติดเชื้อแอนแทรกซ 

มาเปนเวลา .... วันแลว” 
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“เราเองก็อยากจะใหคำตอบ 

ที่แนชัดเหลือเกิน” 

“เราเขาใจดีวาพวกคุณจะรูสึกหวั่นใจเพียงใดเมื่อเรา

บอกวาสถานการณขณะนี้ยังไมแนนอน และอาจ

เปลี่ยนแปลงไดเสมอ แตเราจำเปนตองบอกตามตรง 

เพราะยังมีปจจัยอีกมากมาย ที่เรายังไมรู” 

4.4 ยอมรับความไมแนนอน 
 ผูที่ทำงานในดานนี้มักถูกฝกมาใหแสดงความมั่นอกมั่นใจ ถึงแมวาจะไมมั่นใจ
เลยก็ตามวา สถานการณจะเปนอยางไร การทำแบบนี้จะชวยสรางความไววางใจไดและ
เมื่อผูคนรูสึกไรที่พึ่งพิงการสรางความนาเชื่อถือแบบนี้จะใชไดผลดี แตหากสถานการณไม
เปนไปตามคาดซึ่งสวนใหญก็มักจะเปนอยางนั้น ความม่ันใจเกินไปนั้นจะวกกลับมาสราง
ปญหาใหเราอยางรุนแรง 
 การยอมรับในความไมแนนอนจะใชไดผลดีเมื่อผูทำการสื่อสารแสดงการเห็นใจ
และรับรูถึงความทุกขของผูรับสาร เชน 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 หางานใหประชาชนทำ 
 ในภาวะฉุกเฉินจะมีการแนะนำขอควรปฏิบัติใหแกผูที่ตกเปนเหยื่อโดยตรงทั้งผูที่
ประสบภัย และผูที่มีโอกาสประสบภัย แตผูที่ไมจำเปนตองปฏิบัติเรื่องใดในขณะนั้นจะ
ทำการปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นๆ ทั้งที่ตนไมจำเปนตองทำ และอาจจำเปนตองหา
กิจกรรมที่เหมาะสมกับพวกเขาทำแทนที่จะทำในสิ่งที่ไมควรทำ ในสถานการณฉุกเฉิน 
การมอบหมายงานงายๆ ใหปฏิบัติจะชวยใหผูคนไมตื่นตระหนก และจะชวยใหตื่นตัวรับรู
สถานการณ (ตรงกันขามกับการปฏิเสธ ที่จะรับรูถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดท้ังกับตัวเขา
และผูอื่น) และเปนการเตรียมตัวใหพวกเขาพรอมปฏิบัติเมื่อไดรับคำแนะนำ ควรมีทาง

เลือกใหประชาชนเลือกปฏิบัติ แบงงานที่มอบหมายเปนระดับทั้งระดับต่ำสุด ระดับสูงสุด 

และระดับกลางๆ ที่แนะนำใหเลือก 
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4.6 อยาพยายามหยุดความตื่นตระหนก 
 ความตื่นตระหนักนั้นเกิดขึ้นไดงายกวาที่คิด จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยว
กับการสื่อสารขณะประสบภัยพิบัติพบวา การทำให “ประชาชน” ตื่นกระหนกระดับหนึ่ง
เปนเรื่องสำคัญประชาชนจะปฏิบัติตัวไดดีมากในภาวะวิกฤติ ลองยอนกลับไปมอง
พฤติกรรมของคนอเมริกันในแถบแมนฮัตตันตอนใต เมื่อวันที่เกิดเหตุการณเครื่องบินพุง
ชนตึกเวิลดเทรดหรือสึนามิของไทยเอง เมื่อตองเผชิญหนากับเหตุการณอันเลวรายผูคน
จะเปลี่ยนเปนคนที่มีประสิทธิภาพ และตื่นตัวหากมีการสั่งการจากเจาหนาท่ีก็จะปฏิบัติ
ตาม หากไมมีใครเปนผูนำในการปฏิบัติงานเราก็จะคิดปฏิบัติเองไดเมื่อวิกฤติสิ้นสุดลง  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผูที่เกี่ยวของกับการดูแลประชาชนในสถานการณฉุกเฉินอาจจะรูสึกวาตัวเองได
เห็นความตื่นตระหนกมามาก ประสบการณอาจบอกเราวาในสถานการณฉุกเฉินที่แทจริง 
เมื่อชีวิตแขวนอยูบนเสนดาย ผูคนจะรับมือกับเหตุการณไดดีเปนพิเศษ อยางไรก็ตามผล
ตรงกันขามก็อาจเกิดขึ้นได เชน ยิ่งผูคนอยูหางจากอันตรายที่แทจริงเทาไร (ทั้งในดาน
เวลาและสถานที่) พวกเขาก็มีสิทธที่จะปลอยอารมณเต็มที่มากขึ้นเทานั้น ความรูสึกกังวล 
(vicarious rehearsal) (เวลาเจอเรื่องฉุกเฉินเขาจริงๆ ฉันจะรูสึกยังไง จะทำอะไรดี คำ
แนะนำนี้จะใชไดผลสำหรับฉันไหม) สามารถเกิดขึ้นไดอยางมากในสถานการณฉุกเฉิน ดัง
นั้นผูทำการสื่อสารตองทราบความแตกตางในหมูผูรับสาร ผูที่อยูในสถานการณท่ีมีความ
เสี่ยงสูงมีโอกาสที่จะปฏิบัติตัวไดถูกมากกวาผูที่อยูตอหนาภัยพิบัติ และผูที่อยูตอหนาภัย
พิบัติจะพรอมปฏิบัติตามขอมูลที่ไดรับทันที เพราะไมมีเวลาใหคิดแลว 

“สาเหตุใหญที่ทำใหผูคนตื่นตระหนกนั้นไมใชขาวราย แตเปนขอความที่ขัดแยงกันจาก 
เจาหนาที่ ผูคนสวนใหญมัจจะตื่นตระหนก (อาจจะไมถึงกับทุกคน) เมื่อรูสึกวาสามารถ
ไวใจสิ่งที่เจาหนาที่บอกหรือเมื่อพวกเขารูสึกวาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ผิดหรือถูกทอดทิ้ง 
ใหอยูในที่เปนอันตราย” 

“ผูทำการสื่อสารตองเขาใจความแตกตางในหมูรับสาร ผูที่อยูในสถานการณที่มีความเสี่ยง
สูงมีโอกาสที่จะปฏิบัติตัวไมถูกมากกวาผูที่กำลังเผชิญหนากับภัยพิบัติ และผูที่กำลังเผชิญ
ภัยพิบัติ จะพรอมปฏิบัติตามขอมูลที่ไดรับทันที....” 
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4.7 รับรูความกลัวของผูคน 
 คุณควรทำอยางไรกับผูคนที่รูสึกกังวลไปกอนกาลดี เมื่อผูคนรูสึกหวาดกลัวสิ่งที่

แยที่สุด คือ ทำเปนไมรูวาพวกเขากลัว ที่แยรองลงมาก็คือ บอกพวกเขาวาไมตองกลัว 

การกระทำทั้งสองอยางนี้เปนการทิ้งใหพวกเขาอยูกับความกลัวตามลำพัง 

 

4.8 “เราควบคุมทุกอยางไดแลว” กับ “ไมตองกลัว” สุดโตงทั้งสองฝาย 
 แมความกลัวนั้นเกิดขึ้นจากเหตุที่ไมสมควรตองกลัวเลย แตเราก็ไมควรละเลยวิ

พากษวิจารณ ลอเลียนหรือเอาสถิติมาบอกใหเลิกกลัวแมความกลัวนั้นจะเกิดขึ้นจากเหตุ

ที่ไมสมควรตองกลัวเลย วิธีเหลานั้นไมเหมาะจะนำมาใชเมื่อความกลัวเกิดขึ้นแลว คุณ

ควรที่จะรับรูถึงความกลัวนั้นๆ แมวาคุณกำลังใหขอมูลที่พวกเขาตองการเพื่อหยุดความ

หวาดกลัวก็ตาม 
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5.1 การสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียและหุนสวน และการสรางความ 
 สัมพันธกับชุมชนในชวงสถานการณฉุกเฉิน/ ภาวะวิกฤต ิ
 ผูมีสวนไดสวนเสีย คือ บุคคลหรือองคกรที่มีความสัมพันธกับองคกรของเรา 

และมีสวนเกี่ยวของกับสถานการณฉุกเฉิน สาธารณสุขตองประเมินสถานการณจากมุม

มองของผูมีสวนไดสวนเสีย ความสนใจสวนใหญจะอยูที่ผลกระทบตอเหตุการณ ผูมีสวน

ไดสวนเสียจะคาดหวังเรียกรองอะไรบางอยางจากองคกร อาจเปนความคาดหวังงายๆ 

เชน ขอมูลทางสื่อ หรือเว็บไซต หรือเรียกรองในเรื่องที่ยากขึ้นไปอีก เชน ขอพบเปนการ

สวนตัวกับผูบริหารคนสำคัญขององคกร 

 ขั้นแรกในการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในชวงการ

วางแผน การสื่อสารในภาวะวิกฤติคือการระบุกลุมเปาหมาย กลุมผูมีสวนไดสวนเสียอาจ

จะแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับวาสถานการณฉุกเฉินนั้นเกี่ยวของกับอะไร แตกลุมผูมี

สวนไดสวนเสียหลักๆ จะใหความสนใจกับสถานการณฉุกเฉินดานสาธารณสุข ทุกครั้งที่

หนวยงานหรือองคกรของเรามีสวนรวมดวย และจะคาดหวังการตอบสนองจากหนวยงาน

ของเรา  

 ไมแนวาผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมจะใหการสนับสนุนองคกร ดังนั้น จึงเปน

เรื่องสำคัญที่จะตองระบุตัวผูมีสวนไดสวนเสียที่ไมใหการสนับสนุน และเตรียมการตอบ

สนองกับพวกเขาอยางเหมาะสม ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถจัดไดเปนสามกลุม ขึ้นอยูกับ

วาเขาตอบสนองกับองคกรอยางไรในภาวะวิกฤติ ไดแก กลุมใหการสนับสนุน กลุมตอ

ตาน และกลุมกลางๆ  
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 คุณตองสงขอมูล 

ที่แมนยำทันเวลาใหกับผูรับสารและ 
ผูมีสวนไดสวนเสียหลักๆ ไมวาจะเปน 

 ผูที่อยูภายนอกหรือภายในองคกร 

ก็ตาม 

 องคกรตองตอบสนองกับผูมีสวนไดสวนเสียโดยพิจารณาวาเขาอยูกลุมใดในสาม

กลุมนี้ เปาหมายคือการเล็งพฤติกรรมของผูมีสวนไดสวนเสียโดยพิจารณาวาเขาคิด

อยางไรกับหนวยงานของเรา และดูวาผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ในกลุมเดียวกันเมื่ออดีต

เคยปฏิบัติอยางไรกับเราเมื่อพบวิกฤติในรูปแบบคลายๆ กันนี้  

 ที่เราตองลงทุนลงแรงไปกับผูมีสวนไดสวนเสียในสถานการณฉุกเฉิน ก็เพื่อใหได

ขอมูลจากผูที่มีขอมูลท่ีหนวยงานของเราตองการ พวกเขาจะแสดงทาทีออกมาซึ่งทาที

เหลานั้นสำคัญตอการทำความเขาใจวา พวกเขารับรูถึงการทำงานรับมือกับสถานการณ

ของหนวยงานเราวาอยางไร การคำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียเปนการเปดโอกาสใหพวกเขา 

ไดบอกคุณวาเขาอยากใหคุณรูอะไรบาง และยังเปนการทำใหทุกคนรับรูวาเราเปดรับฟง

ทุกความคิดเห็นและพวกเขามีคา 

 สถานการณฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤติอาจเปนโอกาสดีที่จะผสานสัมพันธกับผูรวม

งาน และผูมีสวนไดสวนเสียใหแนนแฟนยิ่งขึ้นดวยการแสดงใหเขาเห็นถึงการทำงานของ

คุณภาพลักษณในแงดีจะชวยเสริมความนาเชื่อถือใหกับหนวยงานของเรา อยาลืมคำนึงถึง

ขอขัดแยงที่มีอยูเดิม หรือความกังวลของผูมีสวนไดสวนเสีย และความสัมพันธที่ดำเนินใน

ชวงสถานการณวิกฤตินี้จะทำใหมุมมองของพวกเขาเปลี่ยนไปอยางไร 
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ขอผิดพลาด 
รายแรง 5 ขอ 

ที่องคกรอาจทำ 
ในระหวางการสื่อสาร 
กับผูมีสวนไดสวนเสีย 

มีชองทางใหติดตอ 

ไมเพียงพอ  ขาดความเขาใจ 

ปญหาดานเวลา 

(มีเวลาใหนอยไป หรือชาเกิน

มีทาทีหยิ่งยโส  

(มองผูมีสวนไดสวนเสีย  

วาไมมีคา) 

เฉยชา ไมกระตือรือรน 

ในการตอบสนอง 
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5.2 องคกรตองสงขอมูลที่แมนยำทันเวลาใหกับผูรับสารและผูมีสวนได 
 สวนเสียหลักๆ ไมวาจะเปนผูที่อยูภายนอกหรือภายในองคกรก็ตาม 
 1) ใชเครื่องมือในการประเมินผูรับสาร เพื่อใหแนใจไดวาขอความไดรับการ 

  ปรับแตงเหมาะสมสำหรับผูรับสารนั้นๆ 

 2) มุงเนนความสนใจไปยังผูมีสวนไดสวนเสียที่สามารถสรางผลกระทบกับการ 

  ทำงานดานสาธารณสุขของเราไดรุนแรงที่สุด 

 3) มุงเนนความสนใจไปยังขอกังวลทั่วไป และการตอบสนองที่ตองใหการใสใจ 

 

5.3 การพัฒนาแผนการเพื่อลดภาพลักษณในดานลบใหต่ำที่สุด สามารถ 
 ทำไดโดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี ้
 1) ใหความสำคัญกับปจจัยที่สามารถสรางความไววางใจได (emphasize 

factors that inspire trust) 

  เชน การแสดงความเห็นอกเห็นใจ แสดงใหเห็นถึงความสามารถและความ

เชี่ยวชาญในการรับมือกับเหตุการณ เชิญใหผูมีสวนไดสวนเสียติชมเรื่องตางๆ ตรงไปตรง

มาทั้งในดานการสื่อสาร และการทำงาน รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่น ทุมเทโดย

ปรากฏตัวใหเห็นอยูเปนเวลานาน แมวานักขาวจะกลับไปแลวก็ตาม 

  สวนมากแลวความนาเชื่อถือมักเกิดขึ้นในชวงตนของวิกฤติ แตความเชื่อมั่น

นั้นอาจจะหดหายลงอยางรวดเร็วหากขอมูลของเราไมเที่ยงตรงไมสอดคลองกัน หรือมอง

โลกในแงดีมากเกินไป ถาหากความรุนแรงของสถานการณฉุกเฉิน “รายแรงกวาที่เราคาด

การณไว” ความนาเชื่อถือขององคกรก็จะถูกทำลายแทบไมเหลือ แตถาผลกระทบของ

เหตุการณออกมาต่ำกวาที่ประเมินไวผูคนก็มักจะคิดวา “เบากวาที่คิดไวเสียอีก” 

 2) ใสใจกระบวนการทำงานขององคกรใหดี (pay attention to 

organizational process) 

  เมื่อใดก็ตามท่ีมีโอกาส ใหนำชุมชนที่ไดรับผลกระทบเขามามีสวนรวมใน

การตัดสินใจปฏิบัติงานดวย 
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 3) รับปากแตเรื่องที่คุณทำไดเทานั้น และทำตามที่รับปากไว (promise 

only what you can deliver then follow through)  

  ภายใตแรงกดดันจากการตรวจสอบอยางเขมงวด และความตองการที่จะ

แกไขปญหา อาจทำใหเรารูสึกอยากตกปากรับคำทุกอยาง หามทำโดยเด็ดขาด องคกร

ตองทำทุกวิถีทางที่จะใหประชาชนรูสึกวาไดทำตามสัญญาหมดทุกขอ 

  เตรียมขอมูลใหพรอมไวลวงหนา มุงเนนไปที่การสรางความนาเชื่อถือและ

เปนแหลงขอมูลทางเทคนิคท่ีดี หลังจากระบุตัวผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญและประเมิน

ความตองการของพวกเขาแลวก็ทำการสงขอมูลใหตรงกับความตองการของพวกเขา 

  พยายามสรางความนาเชื่อถือและสรางสารที่แสดงใหเห็นถึงความเห็นอก

เห็นใจ รวมทั้งรักษาความสม่ำเสมอของสารไวดวย เราตองคิดดวยวาการสงอีเมลหรือ

แฟกซขอมูลจำนวนมากกับการโทรติดตอไปหรือจัดประชุมพิเศษเพื่อรักษาความเขาใจ

และการชวยเหลือซึ่งกันและกันไว วิธีไหนจะตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวน

เสียมากกวากัน 

  กอนจะเขาไปจัดการกับผูมีสวนไดสวนเสีย ตองแนใจกอนวาไดประสานงาน

กับองคกรอื่นๆ ที่รับผิดชอบกับสถานการณไวแลว เพื่อใหม่ันใจไดวาขอความทั้งหมดจะ

สอดคลองกัน สามารถที่จะทำตามขอเสนอที่ตั้งใจจะใหได และจะไมเกิดการสงขอความที่

สับสนปนเปกัน จำไววาผูมีสวนเสียขององคกรอาจจะมีสวนไดสวนเสียกับองคกรอื่นๆ อยู

ดวย ถาเกิดความขัดแยงหรือความสับสนในองคกรของเรากับองคกรอื่นๆ ก็จะเปนการ

ทำลายความนาเชื่อถือของทุกฝาย และทำใหผูมีสวนไดสวนเสียไมพอใจยิ่งขึ้นไปกวาเดิม

ดวย 

 4) วิธีการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก 

  u สรางเว็บเพจใหกับผูรวมงาน 

  u ใหผูจัดการหรือตัวแทนของผูจัดการโทรศัพทติดตอไป 

  u ใหขอมูลพื้นฐานที่ผูมีสวนไดสวนเสียตองการและสงขอมูลลาสุด 

   เปนระยะ  
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5.4 การประเมินการตอบสนองจากผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder  
 reaction assessment) 
 1) คนหาวาในกลุมที่ใหการสนับสนุน ตอตานและกลางๆ นั้นมีใครที่นาจะ

สนใจ และตองการมีสวนรวมในการรับมือกับวิกฤติครั้งนี้บาง 

  u บันทึกไววาพวกเขานาจะอยากรูอะไร และนาจะตอบสนองอยางไร 

  u ดูทิศทางของผลกระทบ รวมทั้งผลกระทบดานงบประมาณที่เกิดจาก

การตอบสนองของพวกเขา 

  u คนหาผูมีสวนไดสวนเสียท่ีคาดวาการตอบสนองของเขาจะสงผล

กระทบรุนแรงมากเมื่อสภาวะวิกฤติทวีความรุนแรง 

  u มองเผื่อเรื่องการเขามามีสวนรวมจากผูบริหารระดับบน 

  u วางแผนการจัดการการตอบสนองจากผูมีสวนไดสวนเสียหลักโดยดู

จากแนวโนมวาเขาจะมีการตอบสนองอยางไร 

 2) การตอบสนองของผูมีสวนไดสวนเสียจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับความ

ยุงยากของสถานการณ และพวกเขารับรูสถานการณอยางไร องคกรตองคิดถึง

ประเด็นตอไปนี้ 

  u ผูมีสวนไดสวนเสียรายไหนที่สามารถสรางผลกระทบไดรุนแรงที่สุด 

  u ความวิตกกังวลในภาพรวมและการตอบสนองตอความวิตกกังวลเหลานั้น 

  u วางแผนเพื่อลดการตอบสนองดานลบ 
  u การปฏิบัติการและการสื่อสารขอมูลที่สรางความนาเชื่อถือ 
  u รักษาความสอดคลองของสารและสงสารดวยอาการเห็นอกเห็นใจ 

วางแผนเพื่อเปนฝายเริ่มการสื่อสารกอน 
  u ใหความสนใจกับผูมีสวนไดสวนเสียรายที่สำคัญนอยกวา 
  u ซื่อสัตยมั่นคงกับผูใหการสนับสนุน ตัดกำลังผูตอตาน และรักษาผูที่

เปนกลางใหคงเปนกลางอยูเชนนั้น 
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5.5 การตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสีย (responding to stakeholders) 
 1) วางแผนตอบสนอง และพิจารณาวามีปจจัยอะไรบาง ที่จะชวยใหแผนการ

บรรลุผล และลดผลกระทบดานลบจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความสำคัญ 

  u ผูใหการสนับสนุน รักษาความเชื่อมั่นของเขาไวรวมทั้งใหการสนับสนุน 

  u ตัดกำลังผูที่ตอตานไมใหเขามามีสวนรวม 

  u เฝาดูผูที่เปนกลางและใหความชวยเหลืออยูหางๆ 

 2) ประเมินเวลาที่ตองใชในการจัดการและทรัพยากรที่จำเปนโดยดูจากงานที่

ตองทำและใครเปนผูที่รับผิดชอบงานนั้นๆ 

 

5.6 ผูมีสวนไดสวนเสียที่ตองใหความสนใจ 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกจาง ครอบครัว ผูที่ออกจาก 
งานไปแลว 

คณะ 
ผูบริหาร 

ที่ปรึกษา 
จากภายนอก 

ผูรับการบริการ 
จากองคกร 
ของเรา 

ผูที่อยูอาศัย 
ในแถบนั้น 

เจาของธุรกิจ 
และ 

ผูนำชุมชน 

สมาคมและ 
องคกรผูใช 
แรงงาน 

คูแขง 

ประชาชน 
สื่อ 

อื่นๆ 

ผูใหการ 
สนับสนุน 

ทางกฎหมาย 
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 วางแผนโดยคำนึงวา จะตองดำเนินการแจงแกผูรับสารที่มีความสำคัญลวงหนา 

จัดลำดับความสำคัญของผูมีสวนไดสวนเสียโดยพิจารณาจากลักษณะของสถานการณ

ฉุกเฉินนั้นวาเกี่ยวกับอะไร 

 

5.7 การพัฒนาความเปนหุนสวน (partnership development)   

 หุนสวนนั้นหมายถึง ใครก็ตามท่ีมีบทบาทใหการสนับสนุนในการรับมือกับ

สถานการณ การกำหนดตัวหุนสวนควรเริ่มเสียตั้งแตกอนจะเกิดเหตุการณ หนึ่งในวิธีที่ดี

ที่สุดในการสรางหุนสวนคือใหเริ่มสรางความสัมพันธอยางไมเปนทางการผานทางชุมชน 

และเครือขายทางสังคมความสัมพันธเปนหุนสวนที่เขมแข็งจะเปนประโยชนอยางมากเมื่อ

เราตองการความชวยเหลือในสถานการณฉุกเฉิน การเปนหุนสวนกันควรจะเกิดจากการที่

มีจุดมุงหมายในการรับใชชุมชนเหมือนกัน 

 หุนสวนแตละกลุมควรรับหนาที่ใดหนาท่ีหนึ่งไปเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ และควรจะ

ทำการตกลงหนาท่ีนี้ไวตั้งแตกอนเกิดวิกฤติ หรืออยางชาก็ในชวงสองสามชั่วโมงแรกของ

วิกฤติ การทำอยางนี้จะชวยใหองคกรประเมินไดวาหุนสวนจะนำอะไรมาใหบาง รวมทั้ง

สามารถประเมินจุดแข็ง จุดออน และความสามารถเฉพาะตัวของหุนสวนได  

 หนวยงาน หรือองคกรที่เปนหุนสวน มักจะตองมีการกำหนดตัวแทนขึ้นมาและ

ตัวแทนนั้นควรจะเปนคนที่สามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีรับผิดชอบของหุนสวนไดและมี

อำนาจในองคกรสูงพอที่จะตัดสินใจ และพูดในฐานะตัวแทนขององคกรได ปกติแลว

ตัวแทนนี้มักไมใชผูนำองคกร แตเปนผูที่คอยรายงานเรื่องตางๆ ใหกับองคกร 

ขอแนะนำในการกำหนดหุนสวน 

 u วางแผนการรวมทุนดานตางๆ 

 u ทำใบรายนามหุนสวน 

 u รางแผน  
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5.8 การสรางความสัมพันธกับชุมชน (community relations) 
 จากผลการวิจัยระบุวาผูนำชุมชนและสถาบันตางๆ (เชน โรงเรียน เจาของ

กิจการ องคกรระดับชุมชน วัด หรือสถาบันทางศาสนา เจาของกิจการรายใหญ) สามารถ

เปนหุนสวนสำคัญในการใหการสนับสนุนในการปฏิบัติการดานสาธารณสุข แพรกระจาย

ขอมูล หรือแกไขขาวลือที่เกิดขึ้นในสถานการณฉุกเฉิน หุนสวนในกลุมนี้อาจมีความคุน

เคยสนิทสนม ไดรับความไววางใจ และมีอิทธิพลตอกลุมผูรับสารเปาหมายของคุณ และ

จะชวยผลักดันใหประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำไดดีกวาสงขอมูลผานสื่อเพียงอยางเดียว 

และหุนสวนเหลานี้ยังสามารถเขาถึงกลุมคนในพื้นที่ที่มีรูปแบบเดียวกันไดดวย 

 องคกรควรพยายามเขาถึงคนกลุมนี้ใหไดในชวงวางแผนกอนเกิดเหตุการณ อยา

ลืมตกลงทำความเขาใจกับหุนสวนใหดี เพื่อใหพวกเขาทำหนาท่ีเปนผูเผยแพรกระจาย

ขาวในภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข อยาลืมสงขอมูลพื้นฐานใหกับเขากอนที่จะเกิด

เหตุฉุกเฉินขึ้น หรือโดยเร็วท่ีสุดหลังเกิดเหตุการณ วางชองทางสื่อสารที่รวดเร็ว และเชื่อ

ถือไดตอตรงไปยังผูนำชุมชนเหลานี้ เพื่อใหพวกเขามีขอมูลขอเท็จจริงอยูในมือ เมื่อคนใน

ชุมชนของเขาเริ่มถามคำถาม เชิญพวกเขามาดูสถานที่ทำงานรับมือกับสถานการณฉุกเฉิน 

สรุปขอมูลคราวๆ ในประเด็น เชน จำนวนยาในคลังของประเทศ หรือกฎหมายเกี่ยวกับ

สถานการณฉุกเฉินดานสาธารณสุข 

 

5.9 กลยุทธในการสรางแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคลองกัน (strategies  
 to navigate a process for consensus building) 
 อยาปลอยใหสื่อทำการตอบโตกับภาคประชาชนตามลำพัง ระหวางการรับมือ

กับสถานการณฉุกเฉิน แตควรพิจารณาใหกลุมที่เปนกลางมาเปนตัวแทนของกลุมผูมีสวน

ไดสวนเสียตางๆ เพื่อลดความแตกตางลง กลุมที่เปนกลางสามารถติดตอเขาประชุมกับสื่อ

ในฐานะตัวแทนของผูมีสวนรวมทั้งหมด กลุมที่เปนกลางนี้สามารถแสดงความเห็นทั้งที่

เปนขอเห็นพองและขอขัดแยงของกลุมท้ังหมด เพื่อทำการตกลงใหไดขอสรุปที่เห็นพอง

ตองกัน 

 



°“√ ◊ËÕ “√„π¿“«–‡ ’Ë¬ß ©ÿ°‡©‘π 
·≈–«‘°ƒμ‘∑“ß “∏“√≥ ÿ¢ 81

5.10 จัดประชุมรับฟงความเห็นจากประชาชน 
 ผูที่จัดการประชุมรับฟงความเห็นควรจะเปนผู เชี่ยวชาญที่ เขากันไดกับ

วัฒนธรรม และทุกคนในชุมชนนั้นเห็นวาเขามีความเปนกลางใหทำการประเมินความ

ตองการเพื่อระบุตัวผูมีสวนไดสวนเสีย ควรรับฟงความเห็นของทุกสวนของชุมชน ไมใช

รับฟงแตเสียงที่เห็นดวยเทานั้น 

 

5.11 การผลักดันใหเกิดการตัดสินใจ 
 โดยใชขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 

 1) ระบุทางเลือกใหและพูดถึงขอดีขอเสียของแตละทางเลือก 

 2) วิเคราะหคาใชจาย ผลประโยชน และขอดีขอเสียของแตละทางเลือก 

 3) แสดงขอมูลในดานวิทยาศาสตร และดานเทคนิคของแตละทางเลือก 

 4) เลือกเกณฑในการตัดสินใจที่จำเปนที่สุด 

 5) สามารถอธิบายไดวาทำไมจึงเลือกทางนี้ ไมใชอีกทางเลือกหนึ่ง (เชน  

  ผูคนจำนวนมากจะไดรับการชวยเหลือโดยไดสูญเสียอำนาจในชุมชน 

  และความเชื่อในตัวเองนอยที่สุด) 

 6) บรรลุถึงการตัดสินใจที่ชัดเจนและอธิบายได 

 

5.12 การฟงอยางมีคุณภาพ 
 ถามคำถามที่แสดงใหเห็นถึงความหวงใยขององคกร ขั้นตอนแรกในการแก

ปญหาคือตองรูวาเกิดอะไรขึ้นกันแน การตั้งคำถามสามารถชวยองคกรในสวนนี้ได คนจะ

มองผูฟงที่ดีวาเปนผูที่มีความรู การฟงอยางใชความคิดสามารถลดความผิดพลาดลงได 

เชน ความผิดพลาดที่เกิดจากการที่เราคิดวาตัวเองเขาใจวาคำถามนั้นหมายความวา

อยางไร แตมารูเอาทีหลังวาเราเขาใจผิด 

 1) ฟงถึงเจตนา (ความรูสึก) 

 2) ฟงเนื้อหา (ขอเท็จจริง) 

 3) ฟงวาใครเปนผูพูด 
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 4) คนที่พูดนั้นมีความสามารถพอที่จะรับขอมูลเชิงลึกไดไหม 

 5) ผูพูดมีเจตนาแอบแฝงหรือไม 

 6) ผูพูดมีอคติหรือแนวคิดท่ีจะนำไปใชเปนขอตอรองประนีประนอมเรื่อง 

  ที่คุยอยูหรือไม 

 

5.13 การจัดการกับฝูงชนที่โกรธเคือง 
 เมื่อสถานการณความเสี่ยงอยูในภาวะที่ไมแนนอน เพราะวิทยาศาสตรไม

สามารถหาคำตอบใหไดหรือไดคำตอบที่ไมสอดคลองกันก็จะเกิดความขัดแยงขึ้น การวาง

ประเด็นใหตองตัดสินใจในภาวะวิกฤตที่มีแรงกดดันดานเวลาอยางมหาศาล ความไม

แนนอนของสถานการณอาจทำใหทั้งเจาหนาท่ี และทั้งประชาชนรูสึกทนไมไหว เมื่อ

วิทยาศาสตรไมสามารถใหทางออกที่ชัดเจนได ผูทำการตัดสินใจตองเลือกวาอะไรที่

ยอมรับไมได ในสถานการณท่ีไมมีแรงกดดันภาคประชาชนอาจหันมาประชุมกันเพื่อ

ตกลงขจัดความเห็นที่แตกตางกันในเรื่องปริมาณของความเสี่ยงที่ยอมรับได 

 ในภาวะวิกฤติท่ีไมตางจากหองฉุกเฉินเปนสถานการณท่ีตองตัดสินใจลงมือทำ

อะไรสักอยางเดี๋ยวนั้นทันที ผลที่ตามมาอาจรุนแรงมาก โดยเฉพาะหลังจากที่วิกฤติ

คล่ีคลายไปแลว และการตัดสินใจของคุณถูกนำมาพิจารณาใหม 

 ในระดับชุมชนการพิจารณานี้อาจเปนการประชุมกันโดยตรงโดยการเชิญผูมี

สวนไดสวนเสียมารวมดวย และสรางความสอดคลองกันเปนวิธีที่ไดผลดีที่สุดในการสราง

ความเขาใจกันในเรื่องความตองการ ดานความปลอดภัยของสาธารณะในชวงกอนและ

ขณะเกิดวิกฤติ หากไมปฏิบัติตามนี้จะทำใหประชาชนไมไววางใจและไมมั่นใจในตัว

องคกรที่รับผิดชอบกับวิกฤตินั้นๆ สูงขึ้น การจัดประชุมกับภาคสาธารณะจะชวยลดความ

โกรธ และชวยใหชุมชนมุงไปสูขอตกลงเรื่องทางออกของปญหานั้น 
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 ผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสาร และนักจิตวิทยาเห็นตรงกันวาความโกรธคือวิธีการ

ในการปองกันไมใหเกิดความรูสึกเจ็บปวด ผูเชี่ยวชาญไดสรุปเหตุหลักที่จะกอใหเกิดความ

โกรธเคืองไวสามประการ คือ 

  u เมื่อบาดเจ็บ 

  u เมื่อรูสึกวาตนตองเผชิญกับความเสี่ยงที่ตัวเองไมไดเปนคนกอ 

  u เมื่อรูสึกวาความเชื่อของตนถูกแยง 

 ความรุนแรงของความโกรธเหลานี้สามารถถูกกระตุนไดดวยปจจัยที่เกี่ยวของกับ

ที่กลาวมา เชน เมื่อประชาชนรูสึกวาตัวเองรูสึกออนแอและเผชิญหนากับผูที่แกรงกวา 

ความโกรธก็จะเพิ่มขึ้น เมื่อผูคนรูสึกวาตนไดรับการปฏิบัติอยางอยุติธรรมและไมเคารพ 

ความโกรธเคืองก็จะเพิ่มเปนทวีคูณ ถาพวกเขาถูกบังคับ ถูกลดคุณคา ถูกทอดทิ้ง โดน

โกหก ความรูสึกโกรธเคือง และไมยุติธรรมก็จะเกิดขึ้น อยางไรก็ตามอยาลืมวาความโกรธ

ที่แสดงออกมานั้นอาจเปนการกระทำเพื่อบังคับใหอีกกลุมยอมรับขอเรียกรองของพวกเขา 

ซึ่งเหตุการณแบบนี้มักเกิดในภาคประชาชน แนนอนวาในสถานการณหนึ่งๆ อาจมีปจจัย

ที่ไปกระตุนมากกวาหนึ่งปจจัยก็ได 

 หามไปตัดสินใจวาความโกรธนั้นสมเหตุสมผลหรือไมโดยเด็ดขาด คำตัดสินนั้น

จะไมกอใหเกิดผลดีและประโยชนแตอยางใด การตัดสินวาอีกฝายไรเหตุผลเปนอันตราย

อยางยิ่ง เพราะถึงแมคุณจะรูสึกวายุติธรรมแลวที่ปดขอโตแยงของกลุมนั้นทิ้ง แตความ

จริงแลว จะเปนการสรางความรูสึกยุติธรรมใหเพิ่มมากขึ้นตางหาก 
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 ความเปนผูนำเปนคุณลักษณะสำคัญขององคกรที่ประสบความสำเร็จ เพราะ

ผูนำเปนตัวแทนขององคกร แสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานขององคกร และเปนผูกำหนด

จุดมุงหมายใหกับสมาชิก ที่สำคัญที่สุด ผูนำเปนคนจัดวางทิศทางขององคกรและแนวโนม

โดยทั่วไปในการดำเนินการขององคกรตอภาวะวิกฤติ 

 CDC เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการโตตอบกับภัยคุกคามทาง

สาธารณสุข เชน โรคเอดส โรคไขหวัดนก เปนตน อีกทั้งยังทำงานเพื่อพัฒนาสาธารณสุข

ผานทางการวิจัยและการศึกษาโรคตางๆ อยางไรก็ตาม เมื่อป 2001 ในการชวยรัฐบาล

จัดการกับเชื้อแอนแทร็กซที่เจือปนอยูในซองจดหมาย ทาง CDC ไมพรอมในการจัดการ

กับวิกฤติครั้งนี้ และไดใหขอมูลที่สับสนและขัดแยงเกี่ยวกับโรคนี้ออกไปมากมาย จึงทำให

เกิดการสื่อสารที่ไรประสิทธิภาพกับชุมชน โดยขอมูลเหลานี้ทำใหเกิดภาวะสับสนและ

สรางความอลหมานภายในจิตใจของผูคนอีกดวย 

 หลังจากเหตุการณโรคแอนแทร็กซ ทาง CDC ไดทำการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ 

ดาน รวมทั้งการเปลี่ยนผูนำและมีการคิดคนโปรแกรมฝกอบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤติ

ขึ้นมา โดยมีการเตรียมพรอมในดานตางๆ เพื่อรับมือกับวิกฤติที่อาจเกิดไดในอนาคต  

ซึ่งผลดีของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไดปรากฏชัดเจนเมื่อมีโรคซารสเกิดขึ้น 
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6.1 โฆษกแถลงการณในกรณีโรคซารส 
 ในป ค.ศ. 2003 มีโรคซารสระบาดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีน และไดระบาด

เขาไปในประเทศตางๆ อยางรวดเร็ว มีรายงานวามีผูคนทั่วโลกติดเชื้อจากโรคนี้ 8,098 

คน และเสียชีวิต 741 คน เนื่องจากโรคซารสเปนโรคใหม จึงทำใหผูคนเกิดความกังวล

และความตื่นตระหนกเปนอยางมาก ซึ่งสวนที่ยากในการจัดการกับโรคซารสก็คือความไม

แนนอนและการขาดขอมูลเกี่ยวกับโรค 

 จากกรณีนี้ ดร.จูลี หลุยส เกอรเบิรดดิง ผูอำนวยการ CDC ไดทำการสื่อสาร

อยางมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับโรคซารส เธอไดแถลงขาวตอสื่อคอนขางถี่ จัดแถลงการณ

ถายทอดทางโทรทัศน และทำการสื่อสารกับหนวยงานสาธารณสุขตางๆ ถือไดวาเธอ

ทำการสื่อสารอยางใจเย็นโดยไมพยายามสรางความมั่นใจจนเกินไป นอกจากนี้ ดร.เก

อรเบิรดดิง ไดทำการรายงานไปยังรัฐสภาเกี่ยวกับการตอบโตของ CDC ตอโรคซารส ซึ่ง

เธอไดพูดถึงการปฏิบัติการของ CDC ดวยทาทีที่เปดเผยและตรงไปตรงมา อีกทั้งเธอยัง

กลาวถึงขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับขั้นตอนตางๆ ที่ทาง CDC จะจัดการกับสถานการณท่ีไม

มั่นคงเชนนี้ 

 สิ่งที่นาสนใจที่ CDC ไดเรียนรูจากประสบการณจากโรคแอนแทร็กซก็คือไมควร

กลาวถอยแถลงที่เปนการสรางความมั่นใจจนเกินไปและถอยแถลงที่ชัดเจนจนเกินไป ซึ่ง

จากการตอบโตกับโรคซารสครั้งนี้ของดร.เกอรเบิรดดิงทำใหเกิดการลบลางความรูสึกใน

แงลบของสาธารณชนที่เกิดขึ้นในชวงการระบาดของโรคแอนแทร็กซไปได 
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6.2 ความสำเร็จและความลมเหลวของภาวะการเปนผูนำดานสาธารณสุข :  
 บทบาทของการเปนผูนำในสถานการณวิกฤติ 
 กฎขอที่ 1 การเปนผูนำที่ดีสำคัญตอการผานพนวิกฤติ 

 กฎขอที่ 2 ผูนำควรปรากฏตัวในชวงวิกฤติ 

 กฎขอที่ 3 ผูนำควรทำงานเพื่อพัฒนาชื่อเสียงในแงบวกขององคกรในชวง 

   เวลาปกติเพื่อสะสมทัศนคติที่ดีเอาไว 

 กฎขอที่ 4 ผูนำควรเปดเผยและตรงไปตรงมาในภาวะวิกฤติ 

 กฎขอที่ 5 ผูนำที่จัดการกับวิกฤติไดสำเร็จอาจสรางโอกาสในการฟนฟูองคกรได 

 กฎขอที่ 6 ผูนำควรรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียในชวงวิกฤติและควรหา 

   วิธีเพื่อสรางความสมานฉันทตอกัน 

 กฎขอที่ 7 การเปนผูนำที่ไรคุณภาพสามารถทำใหวิกฤติแยลงกวาเดิมได 

 กฎขอที่ 8 ผูนำตองปรับสไตลความเปนผูนำของตนเองตามสถานการณตางๆ 

 กฎขอที่ 9  การตอบโตวิกฤติของผูนำองคกรอยางมีศีลธรรมอาจเปนวิธีท่ีมี 

    ประสิทธิภาพที่สุดในการสรางการสนับสนุนและการฟนฟูองคกร 

    อีกครั้งได 

 กฎขอที่ 10 ผูนำมีภาระหนาที่ทางการสื่อสารในการจัดการและเรียนรูจาก 

    วิกฤติ  
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