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คํานํา 
 
การสื่อสารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติถือเปนเนื้อหาวิชาท่ีมีความสําคัญเพิ่มมากข้ึน

เร่ือยๆ ในแวดวงนิเทศศาสตรและการประชาสัมพันธ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวการณปจจุบันท่ีภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนตองเผชิญกับเหตุการณตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอความเปนอยูและการดําเนินชีวิต 
อันเกิดท้ังจากภัยบัติทางธรรมชาติและจากนํ้ามือของมนุษยเอง การเรียนรูท่ีจะเตรียมพรอมรับมือกับ
สถานการณตางๆ เหลานั้นลวนจําเปนตองใชการส่ือสารประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อชวยเผยแพร
ขอมูลขาวสาร เสริมสรางความรูความเขาใจ ยับยั้งปองกัน และจัดการใหสถานการณวิกฤตินั้นผานพนไปได
ดวยดี 

เนื้อหาของตําราเลมนี้แบงออกเปน 3 สวนหลัก โดยในสวนท่ี 1 ประกอบดวยบทที่ 1-4 ท่ีเปนการ
กลาวถึงแนวคิดและทฤษฎีในการบริหารจัดการประเด็น (Issue Management) กระบวนการเกิดประเด็น 
ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเกิดประเด็น และกลยุทธการจัดการประเด็น ในสวนท่ี 2 เปนเร่ืองของการบริหาร
ประเด็นเส่ียง (Risk Management) บทบาทของนักประชาสัมพันธกับการบริหารประเด็นเส่ียง และการบริหาร
ประเด็นกับการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR : Corporate Social Responsibility) ในสวน
สุดทาย เปนเร่ืองของการจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management) แนวคิดและทฤษฎีในการแกปญหาของ
องคกรในภาวะวิกฤติ การส่ือสารและนําเสนอขาวในภาวะวิกฤติ การวางแผนจัดการของนักประชาสัมพันธ
ในชวงภาวะวิกฤติ และประเมินผลและการชดเชยเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤติ 
 เนื้อหาของตํารา “การบริหารประเด็นและการจัดการภาวะวิกฤติในองคกร: คูมือ ทฤษฎี และปฏิบัติ” 
เลมนี้ยังถูกนําใชเปนตําราหลักในการประกอบการสอนวิชาการบริหารประเด็นและการส่ือสารในภาวะวิกฤต 
ท่ีบรรจุไวเปนหนึ่งในหลักสูตรภาควิชาประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ท่ีผูเขียนไดส่ังสมจากประสบการณ
ในการสอนและการคนควาท้ังจากบทความวิชาการและตําราท้ังในและตางประเทศมาต้ังแตป พ.ศ. 2552 
ผนวกกับประสบการณจากการทํางานจริงท่ีไดสัมผัสนํามาประยุกตไวในตําราเลมนี้ดวย ผูเขียนจึงหวังเปน
อยางยิ่งวาตําราเลมนี้จะเปนประโยชนและมีสวนชวยในการตอยอดองคความรูดานการสื่อสารประเด็นและ
การส่ือสารในภาวะวิกฤติใหกับสาขาวิชานิเทศศาสตรไดไมมากก็นอย  

ผูเขียนใครขอขอบคุณคณาจารยและเพ่ือนอาจารยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ท่ีมีสวนสําคัญในการ
ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ และเปนแรงผลักดันในการเขียนหนังสือเลมนี้สามารถสําเร็จลงไดดวยดี และ
หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอมรับท่ีจะนําไปปรับปรุงแกไขใหหนังสือเลมนี้มีความสมบูรณ
ยิ่งข้ึนในโอกาสตอไป 
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