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Basic Future Management

How will the world of tomorrow look like?

What role does your company play in it?

Is your strategy and vision sustainable?

Ref;

https://marketandbeyond.com/en/services/future-management


Make a plan..
• การวิเคราะห์แนวโนม้โลกอนาคตและการมองหา

แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างโอกาส
ให้แก่ธุรกิจ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการคาดการณ์
อนาคต  การใช้เคร่ืองมือการคาดการณ์อนาคต 
รวมถึงกระบวนการออกแบบแนวความคิดใหม่ 
(Design Thinking Process)
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การบริหารอนาคต (Future Management) เป็นศาสตร์ด้านการบริหาร
อย่างหน่ึง ท่ีช่วยให้องค์กรอยู่น าหน้าการเปลี่ยนแปลงของโลก การวิเคราะห์ การ
พัฒนาหลากหลายท่ีเป็นไปได้ในอนาคตท่ีไกลออกไป เพ่ือให้องค์กรสามารถ
วางแผนรับมือกับส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  สามารถฉกฉวยโอกาสท่ีก าลังจะมาถึง  
ตลอดจนหลีกเลี่ยงภัยคุกคามท่ีอาจเกิดขึ้นได้
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• ควรเป็นองค์กรท่ีมองการณ์ไกล มองเห็นโอกาสในอนาคต ด้วยความเข้า
ใจความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไปของลูกคา้ทั้ งในปัจจุบนัและในอนาคต 

“การบริหารเชิงกลยุทธ์ ที่พร้อมรับมือการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบันและอนาคต …”
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• มีความต่ืนตวัตลอดเวลา ไม่หลงล าพองกับความส าเร็จในปัจจุบนั พร้อมรับมือกับปัญหา
ใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึน หรือเร่ืองไม่คาดฝันท่ีเขา้มากระทบกับธุรกิจ

• ท าให้เกิดการปรับเปล่ียน เกิดการตดัสินใจใหม่ หรือแม้แต่ต้องสร้าง Scenario ใหม่



การวางแผนกลยุทธ์การบริหารอนาคต (Future Management) 
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การชี้บ่งแนวโน้มต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และอาจต่อเนื่องในอนาคต

▪ เศรษฐกิจ (เติบโต, ตกต่่า)

▪ ต้นทุน ( ราคาวัตถุดิบ , ค่าแรงขั้นต่่า)

▪ สถานการณ์ทางการเมือง (นโยบายรัฐบาล, ความขัดแย้ง, ความไม่สงบ)

▪ ระเบียบ กฎหมาย (เอื้อประโยชน์/ เสียประโยชน)์

▪ เทคโนโลยี (มี / ไม่มี Knowhow)

▪ ตลาด (กลุ่มเป้าหมาย) รู้จักสินค้า / บริการของเรา มีความต้องการ

▪ โอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติ (Chance of natural / man-made disasters)

▪ สงครามระหว่างประเทศ (Warfare)

▪ โรคระบาดต่าง ๆ (Outbreak) 





การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis)

❖PEST analysis “Political, Economic, Social and Technology”

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี เป็นกรอบกว้างๆ ที่ใช้เป็นแนวทาง

วิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกเพื่อน ามาประกอบวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ส าคัญของการพัฒนา วิจัย หรือวางแผน การวิเคราะห์องค์ประกอบทั้ง 4 ด้านเป็นเครื่องมือที่เป็น

ประโยชน์ในการท าความเข้าใจในสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้เลือกพัฒนากลยุทธที่เหมาะสม

และเป็นประโยชน์ที่สุดส าหรับการด าเนินงานขององค์กรหรือโครงการ



Expanding the analysis to PESTLE or PESTEL

❑กฎหมาย (Legal factor) 
มีกฎหมายมากมายท่ีต้องศึกษาว่าเกี่ยวข้อง หรือกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมหรือไม่ เช่น กฎหมายแรงงาน 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม ซ่ึงอาจส่งผลต่อต้นทนุของกิจการได้ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายของสังคมนั้น

❑สภาวะแวดล้อม (Environmental factor)
เช่น นิเวศวิทยา คุณสมบัติทางกายภาพต่างๆ เช่น คุณภาพอากาศ ภูมิอากาศ และความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

ที่มีผลต่อการประกอบอุตสาหกรรมและ เกษตรกรรม อาจส่งผลให้บางอุตสาหกรรมต้องเลิกกจิการไป และเกิดอุตสาหกรรม
ใหม่ขึ้นมาแทน

❑ปัจจัยด้านอื่นๆอีกเช่น ปัจจัยด้านประชากร (Demographic factor)
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี ค่านิยม ระดับของศีลธรรม จรรยาบรรณของคนในสังคม มาตรฐานการ

ด ารงชีวิต รายได้ และอื่นๆอีกมากมาย



1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis)

เศรษฐกิจตกต่ า - เป็นภาวะคุกคามองค์กรธุรกิจ
- เป็นโอกาสของสินค้า อาหารราคาถูก

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี - เป็นโอกาสของอุปกรณ์ ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่
- เป็นภาวะคุกคามสื่อดั้งเดิม เช่น หนังสื่อพิมพ์ วิทยุ

ความรู้และความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม - เป็นภาวะคุกคามโรงงานอุตสาหกรรม
- เป็นโอกาสขององค์กรที่หันมาท า CSR

กฎหมาย (เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม) - เป็นโอกาสของหน่วยงานที่ต้องดูแลเกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อม เช่น กทม.

- เป็นภาวะคุกคามโรงงานอุตสาหกรรม



1.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพการแข่งขัน (Competitive Analysis)

เป็นการวิเคราะห์คู่แข่ง ซึ่งก่อนที่เราจะประเมินสถานภาพของคู่แข่งเพื่องน ามาใช้ประกอบการวางแผนกล
ยุทธ์ องค์การคงต้องตอบค าถามบางอย่างเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น

การวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพการแข่งขัน จะท าให้เราทราบว่า องค์กรของเรานั้นมี Competitive 
advantage มากแค่ไหน ซึ่งองค์กรควรมีการ วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้อย่างรอบด้าน โดยอาจท าการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis ของคู่แข่ง

1.4 การวิเคราะห์ผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย (Target audience Analysis)

ผู้รับสาร คือ ผู้ได้รับข้อมูล ตีความหมายและมีการตอบกลับ ในกระบวนการสื่อสาร ผู้รับสารเป็นเป้าหมายของการ
สื่อสารที่ผู้สื่อต้องการให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ

นอกจากนี้ มุมมองของนักการตลาดยังเข้ามามีบทบาทต่อการวิเคราะห์ผู้รับสารด้วย นั่นคือ การมองว่าผู้รับสารทุก
คนเป็นผู้บริโภคสินค้าด้วย จึงได้มีการน าแนวคิดทางการตลาด เช่น ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ เป็นต้น



การวางแผนกลยุทธ์จ่าเป็นต่อธุรกิจอย่างไร

• ท าให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่จะท าผลก าไรต่อบริษัท

• ท าให้ทราบว่าลูกค้ากลุม่เป้าหมายมีแนวโน้มพฤติกรรมเช่นไร

• ช่วยในการวิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อมองหาข้อได้เปรียบและเสียเปรียบเชิงธุรกิจ

• ท าให้เห็นเทคโนโลยีที่อาจกระทบต่อการผลิตและการให้บริการตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ที่จะน ามาใช้สื่อสาร

• ช่วยในการวิเคราะห์และเตรียมตัวพร้อมต่อระเบียบ หรือกฎหมายใหม่ๆที่จะกระทบต่อธุรกิจ

• ช่วยในการวิเคราะห์ผลตอบแทนของธุรกิจในอนาคต



การก่าหนดแนวทางกลยุทธ์ (Strategy Development)

• ก าหนด / ทบทวนวิสัยทัศน์ / พันธกิจ ( Vision and mission appraisal)

• พิจารณาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนากลยุทธ์ (Resources allocation)

• ก าหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ (Strategies and objective selection)

• ก าหนดกลวิธีหรือกิจกรรมและงบประมาณ (Tactics / activities selection)



ก่าหนด / ทบทวนวิสัยทัศน์ / พันธกิจ ( Vision and mission appraisal)

❖วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร
สิ่งที่องค์กรมุ่งหมาย / ต้องการจะเป็นในอนาคต เช่น องค์กร A ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้น าด้านการผลิตรถยนต์ใน

ภูมิภาคของเอเชีย กรุงเทพมหานคร ต้องการก้าวสู่การเป็นมหานครชั้นน าของเอเชีย เป็นต้น
ตัวอย่างข้อความวิสัยทัศน์

องค์การของเรามีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารเสริม โดยกระบวนการการผลิตที่มีความหลากหลาย มีการ
สร้างเครือข่ายองค์กรระดับนานาชาติ และขยายฐานตลาดไปทั่วโลก

❖พันธกิจ (Mission Statement)
ค าอธิบายอย่างกระชับเกี่ยวข้องหลักการเป้าหมาย และบทบาทภาระขององค์การ
ตัวอย่างข้อความแสดงพันธกิจ
- พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ
- พัฒนาและขยายตลาดในระดับนานาชาติและทั่วโลก
- เผยแพร่ชื่อเสียงขององค์การ และผลิตภัณฑ์ให้เป็นทีย่อมรับในระดับนานาชาติ



การจัดสรรทรัพยากร (Resources Available to Support Strategy Development

ประเภทของทรัพยากร

➢ทรัพยากรที่มองเห็นได้ เช่น สินค้า เงินลงทุน

➢ทรัพยากรที่มองไม่เห็น เช่น ชื่อเสียงขององค์กร



การก่าหนดแนวทางกลยุทธ์ (Strategy Development)

➢กลยุทธ์อาจแบ่งได้ออกเป็น 3 ลักษณะ
1. กลยุทธ์เชิงเป้าหมาย คือ กลยุทธ์ที่ระบุเป้าหมายพื้นฐานเพื่อท างานให้ส าเร็จ
2. กลยุทธ์เชิงทิศทาง เป็นกลยุทธ์ที่ก าหนดวิธีการด าเนินการเพื่อการด าเนินงาน

- กลยุทธ์นิ่งเฉย (Do nothing)
- กลยุทธ์ถอนตัว (Withdraw)
- กลยุทธ์เพิ่มความแข็งแกร่ง (Consolidation)
- กลยุทธ์เจาะตลาด (Marking penetration)
- กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development)
- กลยุทธ์พัฒนาตลาด (Marking development)
- กลยุทธ์พัฒนาหลายทิศทาง (Diversification)

3. กลยุทธ์เชิงวิธีการ เป็นกลยุทธ์การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับต่างๆ
- กลยุทธ์การพัฒนาภายใน (Internal development)
- กลยุทธ์การจัดหาความถี่



1. รับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น

2. ลดความเสียหายที่จะอาจเกิดขึ้นกับชีวิตของบุคลากรและทรัพย์สินขององค์กร

3. สามารถดําเนินงานตามพันธะกิจขององค์กรได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

4. สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

5. สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

การเตรียมพร้อม (preparation)



แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
(Contingency Plan) 
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กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
เครื่องมือส่าคัญของการสร้างความส่าเร็จให้องค์กร



“Design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the 

designer's toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, 

and the requirements for business success.”

“กระบวนการคิดเชิงออกแบบ คือ กระบวนการคิด ที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลางในการสร้างนวัตกรรม ซึ่ง

เครื่องมือใน การสร้างสรรค์ของนักออกแบบนั้น จะเป็นการผสมผสานระหว่างความต้องการของผู้ใช้ , 

ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี และความต้องการที่จะประสบความส าเร็จในเชิงธุรกิจ”

Tim Brown: IDEO

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) คืออะไร?



“เราสามารถมองเห็นวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา การ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
ผู้บริโภคและท าให้รู้จักมองปัญหาตลอดจนโจทย์ของการ
ท างานต่างๆ ได้อย่างรอบทิศและรอบคอบมากขึ้น รวมถึง
การฝึกให้คิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และมีล าดับการ
บริหารจัดการที่ดี ในการน าไปใช้กับการปฎิบัติงานทุก
รูปแบบ..”

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)



ขั้นแรกต้องท าความเข้าใจกับปัญหาให้ถ่องแท้ในทุกมุมมองเสียก่อน ตลอดจนเข้าใจผู้ใช้
กลุ่มเป้าหมาย หรือเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการแก้ไขนี้เพื่อหาหนทางที่เหมาะสมและดีที่สุดให้ได้ การเข้าใจ
ค าถามอาจเริ่มตั้งด้วยการตั้งค าถาม สร้างสมมติฐาน กระตุ้นให้เกิดการใช้ความคิดที่น าไปสู่ความคิด
สร้างสรรค์ที่ดีได้ ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาให้ถ้วนถี่ เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนให้ได้ การเข้าใจในปัญหา
อย่างลึกซึ้งถูกต้องนั้นจะน าไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงประเด็นและได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

1.Empathize – เข้าใจปัญหา



เมื่อเรารู้ถึงข้อมูลปัญหาที่ชัดเจน ตลอดจนวิเคราะห์อย่างรอบด้านแล้ว ให้น าเอาข้อมูลทั้งหมด
มาวิเคราะห์เพื่อที่จะคัดกรองให้เป็นปัญหาที่แท้จริง ก าหนดหรือบ่งชี้ปัญหาอย่างชัดเจน เพื่อที่จะเป็น
แนวทางในการปฏิบัติการต่อไป รวมถึงมีแก่นยึดในการแก้ไขปัญหาอย่างมีทิศทาง

2.Define – ก่าหนดปัญหาให้ชัดเจน



การระดมความคิดนี้คือการน าเสนอแนวความคิดตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในรูปแบบ
ต่างๆ อย่างไม่มีกรอบจ ากัด ควรระดมความคิดในหลากหลายมุมมอง หลากหลายวิธีการ ออกมาให้มาก
ที่สุด เพื่อที่จะเป็นฐานข้อมูลในการที่เราจะน าไปประเมินผลเพื่อสรุปเป็นความคิดที่ดีที่สุดส าหรับการ
แก้ไขปัญหานั้นๆ ซึ่งอาจไม่จ าเป็นต้องเกิดจากความคิดเดียว หรือเลือกความคิดเดียว แต่เป็นการ
ผสมผสานหลากหลายความคิดให้ออกมาเป็นแนวทางสุดท้ายที่ชัดเจนก็ได้ การระดมความคิดนี้ยังช่วยให้
เรามองปัญหาได้อย่างรอบด้านและละเอียดขึ้นด้วย รวมถึงหาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบได้ด้วย
เช่นกัน

3.Ideate – ระดมความคิด



หากเป็นเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมขั้น Prototype นี้ก็คือการสร้างต้นแบบเพื่อ
ทดสอบจริงก่อนที่จะน าไปผลิตจริง ส าหรับในด้านอื่นๆ ขั้นนี้ก็คือการลงมือปฏิบัติหรือทดลองท าจริงตาม
แนวทางที่ได้เลือกแล้ว ตลอดจนสร้างต้นแบบของปฏิบัติการที่เราต้องการจะน าไปใช้จริง

4.Prototype – สร้างต้นแบบที่เลือก



ทดลองน าต้นแบบหรือข้อสรุปที่จะน าไปใช้จริงมาปฏิบัติก่อน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ 
ตลอดจนประเมินผล เสร็จแล้วก็น าเอาปัญหาหรือข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข ก่อน
น าไปใช้จริงอีกครั้งนั่นเอง

5.Test – ทดสอบ





Reference: https://www.maqe.com/insight/the-design-thinking-process-how-does-it-work/

https://www.maqe.com/insight/the-design-thinking-process-how-does-it-work/


Design thinking process

Workshop & Discussion



1. บุคลากรที่เข้ามาท างานในกระบวนการ Design Thinking ควรมีลักษณะแบบใด เพราะเหตุผลใด 

2. การท าความเข้าใจผู้ใช้มีความส าคัญอย่างไรในกระบวนการ Design Thinking ท าได้อย่างไรบ้าง 

3. การสร้างแนวความคิดมีความส าคัญอย่างไรในกระบวนการ Design Thinking ท าได้อย่างไรบ้าง 

4. การทดสอบแนวความคิดมีความส าคัญอย่างไรในกระบวนการ Design Thinking ท าได้อย่างไรบ้าง

5. ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Human center approach) การออกแบบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ต้องท าอย่างไร













Business Model Canvas อาวุธอันแยบยล ของคนทําธุรกิจ



Business Model Canvas

Workshop & Discussion





Change 
Management
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Keep Calm..
• บริบทและความหมายของการเปลี่ยนแปลง 

การบ่งชี้ประเด็นหัวข้อและพื้นที่เป้าหมาย
ส าหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Identify 
essential issue and area of case for 
change) การบริหารการเปลีย่นแปลงในเชิง
ปฏิบัติ (Change management in practice) 
การพัฒนาแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Develop the plan to change 
management plan)
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การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management )
หมายถึง การวางแผนการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนให้เกิดการ

ปรับตัวและการยอมรับ พร้อมทั้งสร้างศักยภาพใหม่ๆ เพื่อรองรับให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นผลตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรนั้นเกิดจากปัจจัย 2 ประเภท คือ 

1. ปัจจัยภายนอก เป็นสิ่งผลักดันจากภายนอกไม่ว่าจะเป็น นโยบายภาครัฐ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น 
2. ปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นในองค์กรที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การ

เปลี่ยนผู้บริหาร การปรับระบบการท างาน การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น



รูปแบบพฤติกรรมมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงแม้จะต่างชาติ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม หากแต่พฤติกรรมในการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในรูปแบบคล้ายคลึงกัน (ดร. แคร็ล โอคอนเนอร์)



http://web.sut.ac.th/qa/pdf/Knowledge-general/24-Change_Management1.pdf

สถานะขององค์กรเมื่อการบริหารการเปลีย่นแปลงเข้ามามีบทบาทในการด าเนินการเปลี่ยนแปลง

http://web.sut.ac.th/qa/pdf/Knowledge-general/24-Change_Management1.pdf


“การมีส่วนร่วม” ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญ
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ท่าความเข้าใจบริบทองค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นภายในและภายนอกที่มีผลกระทบสามารถพิจารณาจาก เช่น ข้อก าหนดกฎหมาย 
กฎระเบียบต่าง ๆ, เทคโนโลย,ี สภาพการแข่งขัน, การตลาด, วัฒนธรรม, สังคม, สภาวะแวดล้อม
ทางเศรษฐกจิ, ความมั่นคงทางไซเบอร,์ อาหารปลอม, การก่อการร้ายทางอาหาร, การปนเปื้อนจาก
ความตั้งใจ, องค์ความรู้และสมรรถนะขององค์กร ทั้งฝนระดับสากล, ระดับประเทศ, ระดับภูมิภาค 
หรือในระดับท้องถิ่น เป็นต้น

Change Management



EXTERNAL ISSUE

E

Economy
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5 forces

• Competitive

• Supplier

• Substitute 

product

• Customer

• New arrival
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INTERNAL ISSUE

Shared 

Values
คา่นิยมรว่ม

Strategy

กลยทุธ์

Stuff

บุคลากร

Structur

e

โครงสรา้ง

System 

ระบบ

Skill

ทกัษะ

Style

สไตล์
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INTERNAL & EXTERNAL ISSUE

จดุแขง็
Strengths

เก่ง

จดุอ่อน
Weaknesses

ไม่เก่ง
โอกาส

Opportunity

เฮง

อปุสรรค
Threats

ซวย

ปัจจยัภายในที่
ควบคมุได้

ปัจจยัภายนอกที่
ควบคมุไมไ่ด้

สง่ผลดีต่อธุรกจิ สง่ผลร้ายต่อธุรกจิ

ปัจจยัภายในที่
ควบคมุได้

สง่ผลดีต่อธุรกจิ สง่ผลร้ายต่อธุรกจิ

ปัจจยัภายนอกที่
ควบคมุไมไ่ด้



workshop

Change Management
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SWOT ANALYSIS

Strengths

• _________

• _________

• _________

• _________

• _________

Weaknesses

• _________

• _________

• _________

• _________

• _________

Opportunity

• _________

• _________

• _________

• _________

• _________

Threats

• _________

• _________

• _________

• _________

• _________

HELPFUL

(for your objective)
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(for your objective)
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Critical 
Management
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Stay focused..
• หลักการบริหารในภาวะวิกฤต แนวทาง และ

ขั้นตอนการจัดการในภาวะวิกฤต การวางแผน
การสื่อสารในภาวะวิกฤตและเทคนิคการ
สื่อสาร พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
กิจกรรม Workshop และมอบหมายงาน
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Critical Management

➢ ธรรมชาติของความขัดแย้ง

1. การขาดแคลนทรัพยากร

2. เป้าหมายและวิธีการต่างกัน

3. ปัญหาจากการสื่อสาร

บทบาทและความส่าคัญ
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การจัดการภาวะวิกฤต

5 สัญญาณเตือน ❑ ประหลาดใจ
❑ ข้อมูลมีไม่เพียงพอ
❑ ความเสียหายขยายวงกว้าง
❑ บุคคลภายนอกเข้ามาเกีย่วข้องมากขึ้น
❑ เต็มไปด้วยอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์

ความหมายวิกฤต 
เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ผิดปกติ อันก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อผลิตภัณฑ์ ชื่อเสียง

เสถียรภาพทางการเงินขององค์กร
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1. จัดตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับปัญหา
2.  คาดการณ์และปรับกลยุทธ์
3.  ก าหนดแนวทางเพื่อสกัดการลกุลามของเหตุการณ์
4.  ตระหนักถึงผู้ที่จะมีส่วนช่วย
5.  ประเมินความพร้อมของทรัพยากรทีต่้องการในภาวะวิกฤต
6.  จ าท าแผนปฏิบัติการที่ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ
7.  ฝึกซ้อมคณะท างานแกป้ัญหาวิกฤต

✓ หยุดยั้งวิกฤตโดยเร็วที่สุด
✓ จ ากัดขอบเขตของความเสียหาย
✓ สร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมา

เป้าหมายการจัดการวิกฤต

หลักการจัดการวิกฤต
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การจัดการภาวะวิกฤต



ใช้หลักการ “หยุดยั้งวิกฤตโดยเร็วที่สุด จ ากัดขอบเขตความเสียหาย และฟื้นฟูความเชื่อมั่น” 

ซึ่งมี 8 องค์ประกอบ

1.  วิเคราะห์สถานการณ์

พิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ที่จะให้ความร่วมมือกับเรา วัฒนธรรมองค์กร 
สถานการณ์ภายนอก

2.  ก่าหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหา

เป้าหมาย คือ การหยุดยั้งวิกฤตโดยเร็วที่สุด จ ากัดขอบเขตของความเสียหาย และฟื้นฟูความ
เชื่อมั่น

การวางแผนจัดการภาวะวิกฤต
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การจัดการภาวะวิกฤต
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การจัดการภาวะวิกฤต

3.  ก่าหนดจุดยืนขององคก์รในการแก้ปัญหา

เช่น ยืนยันความบริสุทธิ์ รับผิดชอบต่อความเสียหาย เป็นต้น

4.  ก่าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤต เช่น ผู้เสียหายและครอบครัว พนักงานที่เกีย่วข้อง เช่น ภาครัฐ 
สื่อมวลชน เป็นต้น

5.  ก่าหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา

เช่น กลยุทธ์การด าเนินงานเพือ่ยุติโดยเร็ว (เช่น การหยุดจ่ายน้ าทันที) กลยุทธ์การควบคุมความ
เสียหายให้อยู่ในวงก าจัด (เช่น อพยพคนไปที่ปลอดภัย) กลยุทธ์การฟืน้ฟูความเชื่อมั่น (เช่น บรรเทาทุกข)์

การวางแผนจัดการภาวะวิกฤต (ต่อ)
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การจัดการภาวะวิกฤต

6.  ก่าหนดแนวทางในการให้ความชว่ยเหลือ

จะช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าขององค์กรอย่างไรในกรณีมี
ผู้บาดเจ็บ ล้มตาย สูญเสียทรัพย์สิน

7.  วางแผนการสื่อสาร

8.  ประเมินผลการแก้ปัญหาวิกฤต

ท าการประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อทราบทัศนคติของผู้ที่เกีย่วข้องในเหตุการณ์และ
สาธารณชน

การวางแผนจัดการภาวะวิกฤต (ต่อ)
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การจัดการภาวะวิกฤต

การก่าหนด เกิดเหตุ

ทีมจัดการวิกฤต

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขวิกฤต

รายงานส านักงานใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประสานกับพนักงานเป็นระยะ

ประสานกับ Third Party ต ารวจ 
โรงพยาบาล มูลนิธิตั้งศูนย์ Hotline/Helpline

แจกข้อมูลภูมิหลัง

โฆษณาแถลงข่าว 
และแสดงความรับผิดชอบ

ประสานให้ความช่วยเหลือ
ผู้เสียหาย/ญาติ

ประชุมสรุปเหตุการณ์ วางแผน
การสื่อสารเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่น

แนวปฏิบัติ
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การสื่อสารภาวะวิกฤต

สื่อสารในสิ่งที่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยีต้องการฟัง ไม่ใช่สิ่งที่องค์กรต้องการจะบอก และผู้บริหารระดับสูงต้อง
แสดงให้เห็นถึงความเห็นใจ ความใส่ใจ การปลอมประโลม ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความส าคัญมากในภาวะวิกฤต

1. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ จุดเผยแพร่ข่าวสาร

เพื่อควบคุมการไหลของข้อมูล และให้พูดเป็นเสียงเดียวกัน ท าความเข้าใจตกลงกับผูท้ี่เกี่ยวข้อง
ว่าอะไรคือ “สิ่งที่ควรพูด” และ “สิ่งที่ไม่ควรพูด” เป็นต้น

2. ก่าหนดตัวโฆษณาผู้ใหข้่าวสาร (Spokesperson)

ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤต พูดในสิ่งที่สาธารณชนต้องการฟัง ให้ข่าวสาร
รวดเร็ว ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เป็นความจริง และต้องมีความละเอียดอ่อน หากองค์กรท าผิดต้องยอมรับ  
ความผิดพลาด
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การสื่อสารภาวะวิกฤต

4.  เตรียมข้อมูลเบื้องต้นส่าหรับสื่อมวลชล

เพราะวิกฤตเกิดฉุกเฉนิและรวดเร็ว ผู้สื่อข่าวอยู่ในที่เกิดเหตุต้องการ Inside Story ขณะที่ 
PR ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอจะตอบค าถาม จึงควรเตรียมข้อมูลเบื้องต้น เช่น ข้อมูลสถิติที่จ าเป็น
เกี่ยวกับองค์กร ชื่อผู้บริหาร สถานที่ตั้ง การด าเนินงาน นโยบายด้านความปลอดภัย เป็นต้น

3.  ก่าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

ตอบค าถามว่า ใครคือผู้ได้รับผลกระทบ ใครที่จะสร้างผลกระทบหรือแรงกดดันให้กับ
องค์กร ใครที่จ าเป็นต้องทราบข่าวสาร ใครอื่นที่เราต้องแจ้งข่าวสาร
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การสื่อสารภาวะวิกฤต

แบบไม่น่าเชื่อถือ : ระบบความปลอดภัยของบริษัทมีมาตรฐานสูงสุด เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นใน
อุตสาหกรรมประเภทนี้

แบบน่าเชื่อถือ :   บริษัทก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด มีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทุก 24 ชม. เราลงทุนติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัยเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 50 ล้านบาท มีพนักงานควบคุมดูแล  20 คน

5.  ก่าหนดข้อความหลัก (Key Message) ในการเสนอข่าวสาร
สาระส าคัญควรประกอบด้วย รายละเอียด มนุษยธรรม การสร้างความเชื่อมั่นให้คืนกลับมา 

สิ่งที่ก าลังด าเนินการอยู่ ข้อมูลเพิ่มเติม ภูมิหลังของเหตุการณ์โดยย่อ ตัวอย่างเช่น
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การสื่อสารภาวะวิกฤต

6. ควบคุม/ อ่านวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชน

ก าหนดพื้นที่ในการท างานให้กับสือ่มวลชน เตรียมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกให้พร้อม 
เช่น ข้อมูลภูมิหลัง Wifi เป็นต้น

1.  ต้องท าในทุกรูปแบบ และต้องสื่อสารให้สาธารณชนทราบ

2.  ต้องเรียนรู้จากเหตุการณ์ สื่อสารสิ่งที่องค์กรจะแก้ไขและด าเนินการต่อไป

3.  การสื่อสารทีด่ีและการจัดการปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม จะสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส

การฟื้นฟูความเชื่อมั่น
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การจัดการประเด็น

ความหมายของการจดัการประเด็น ของ  Martha Lauzen
เป็นการท างานเชิงรุก และมีวิธีการอย่างเป็นระบบ ในการตรวจตราสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

เพื่อที่จะท านายว่าเกิดปัญหาอะไร คาดการณ์ถึงอุปสรรค ท าให้เกิดความประหลาดน้อยที่สุด โดย
วิเคราะห์ประเด็นการวางกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ป้องกันวิกฤตที่จะเกดิขึ้น

ความหมายของการจดัการประเด็น ของ  Coatea , Jarratt, 
Heinz

เป็นกิจกรรมที่มีการด าเนินงานเกี่ยวกับการระบุถึง
แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ประเด็นที่ควรจะให้ความส าคัญ หรือ
ประเด็นสาธารณะที่จะสง่ผลต่อองค์กรในอนาคต เพื่อพัฒนา
วิธีการจัดการให้เกิดผลดีต่อองค์กรมากขึ้น 
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การจัดการประเด็น


