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บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งศึกษาวิธีการรับมือภาวะวิกฤตบนสื่อออนไลน์ของ
รายการโทรทัศน์ โดยจะเลือกศึกษาเพียง 2 กรณีที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2560 คือ 1. กรณี “ป้าซุ่มทุ่มไม่
อ้ัน” ของรายการ Club Friday The Series และ 2. กรณีรายการ Let Me In Thailand - 
ศัลยกรรมพลิกชีวิต ซีซั่น 3 โกหกเรื่องประวัติของผู้เข้าร่วมรายการ จุ๊บจิ๊บ จิราภรณ์ หอมสนั่น เพ่ือ
ศึกษาการรับมือภาวะวิกฤตของทางรายการและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้ชมรายการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการภาวะวิกฤตบนสื่อออนไลน์และสื่อมวลชน 

โดยศึกษาจากการโพสต์ คอมเม้นต์ และแชร์ของผู้เข้าชมบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Club Friday 
The Series และรายการ Let Me In Thailand – ศัลยกรรมพลิกชีวิต ทวิตเตอร์(Twitter) เว็บไซต์
พันทิป (Pantip.com) และเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ ในช่วงเกิดภาวะวิกฤตจนกระทั่งภาวะวิกฤตสิ้นสุดลง 
หลังจากนั้นจึงท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการภาวะวิกฤตบนสื่อออนไลน์และสื่อมวลชน จ านวนรวมทั้งสิ้น 4 ท่าน 

 ผลการศึกษาพบว่า ถึงแม้ภาวะวิกฤตบนสื่อออนไลน์จะส่งผลให้ผู้ชมเกิดทัศนคติในแง่ลบต่อ
รายการ แต่ก็สามารถท าให้คนทั่วไปรู้จักรายการและยอดการรับชมรายการในตอนที่เกิดภาวะวิกฤต
เพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้รายการ Club Friday The Series ได้เลือกใช้วิธีนิ่งเฉยก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นการให้
สัมภาษณ์เพ่ือชี้แจงถึงภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในภายหลัง แต่เนื่องจากทางรายการใช้เวลานานเกินไป 
ประกอบกับค าชี้แจงของทางรายการไม่ตอบค าถามที่ผู้ชมอยากรู้ ดังนั้นทัศนคติในแง่ลบที่มีต่อ
รายการและแบรนด์บุคคลของคุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา (ดีเจพ่ีฉอด) ผู้เป็นประธานเจ้าหน้าที่
บริหารบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จึงยังไม่ถูกแก้ไข แต่เนื่องจากคุณสายทิพย์ได้ท ากิจกรรมเพ่ือสังคมมา

                                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองคณบดีฝ่ายกายภาพและกิจการพิเศษ  
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
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โดยตลอด จึงมีผู้ชมส่วนหนึ่งให้การสนับสนุนคุณสายทิพย์และรายการอยู่ ส่วนทางด้านรายการ     
Let Me In – Thailand เลือกใช้วิธีนิ่งเฉย แต่เนื่องจากไม่สามารถควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้
ทั้งหมด ท าให้ภาวะวิกฤตยืดเยื้อออกไปมากขึ้น แต่เนื่องจากผู้เข้าร่วมรายการไม่ใช่บุคคลที่มีชื่อเสียง 
จึงไม่เป็นที่จับตามองมากนัก สุดท้ายแล้วเมื่อเวลาผ่านไป ผู้ชมก็ลืมภาวะวิกฤตทั้งสองกรณีนี้ไปและ
หันไปให้ความสนใจกับข่าวใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นแทน 

ค าส าคัญ: การจัดการภาวะวิกฤต, วิกฤต, สื่อออนไลน์, รายการโทรทัศน์ 
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Abstract 

This qualitative research had two objectives: 1.) to study about online crisis 
management techniques, and 2.) to understand the stakeholders’ perspective toward 
an online crisis management in television programs: the case studies “Club Friday the 
series” and “Let me in – Thailand”.  

This research used two methodologies: 1.) observation through social media 
such as twitter, pantip.com, online news, posts, comments, and shares on television 
programs’ Facebook fan pages and 2.) In-depth Interview with four stakeholders who 
are online crisis specialists and journalists. 

After doing a research, the result showed that even though the online crisis 
had caused negative attitude toward the television program and the company, but it 
raised an awareness and rating of the program.  For example, in the case of the 
television program, Club Friday The Series, they firstly used a refuse method before 
providing an interview to address about the crisis which consumed too much time. 
As a consequence, the negative attitude toward the television program and the CEO 
of the company still was not fixed.  Seeing that the CEO of the company has always 
been doing a Corporate Social Responsibility (CSR) events, some people still support 
her and the television program. Furthermore, the television program, Let Me In – 
Thailand, also decided to use a refuse method. Despite they could make people 
forget about the crisis, the negative attitude toward the company still was not fixed. 

Keyword: Online Crisis, Management, Television Progrem 
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ที่มาและความส าคัญ 

ปัจจุบันองค์กรที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ได้หันมาให้ความสนใจกับสื่อสังคม

ออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากสังคมออนไลน์ช่วยให้รู้ว่าผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับรายการที่ฉาย

ออกไป แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากผู้ชมแสดงความคิดเห็นในเชิงลบบนสังคมออนไลน์ ข้ อความ

ดังกล่าวก็สามารถแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางจนเกิดเป็นภาวะวิกฤตที่คนจ านวน

มากเข้ามาคอมเมนต์หรือโพสต์ข้อความโจมตีรายการ ทั้งนี้แต่ละรายการก็มีวิธีรับมือภาวะวิกฤตบน

สื่อออนไลน์ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างมากว่าแต่ละรายการมีวิธีรับมือกับ

ภาวะวิกฤตบนสังคมออนไลน์อย่างไร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้ชม นักวิชาการด้านการจัดการ

วิกฤตบนสื่อออนไลน์ และสื่อมวลชนมีความคิดเห็นต่อวิกฤตและการจัดการวิกฤตอย่างไร โดยผู้วิจัย

จะเลือกศึกษาเพียง 2 กรณี ซึ่งกรณีแรกเป็นกรณีของรายการ Club Friday The Series ที่มีการติด

แฮชแท็ค “ป้าซุ่มทุ่มไม่อ้ัน” ขึ้น เนื่องจากคุณศกลรัตน์ วรอุไร (โฟร์) อดีตสมาชิกวงโฟร์-มด ได้ไปให้

สัมภาษณ์ในรายการ Club Friday Show จนเกิดความขัดแย้งกับบุคคลผู้มีชื่อเสียงอ่ืนๆ และเกิดเป็น

กระแส “ต่ าตมไม่หยุด” ขึ้น ซึ่งแอดมินเฟซบุ๊กแฟนเพจ Club Friday The Series โพสต์เกาะกระแส

ดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่องจนผู้ชมเกิดความไม่พอใจและคิดว่ารายการก าลังหาผลประโยชน์บนความ

ขัดแย้งของบุคคลผู้มีชื่อเสียงเหล่านี้ โดยผู้ชมได้แสดงความไม่พอใจนี้ผ่านการตั้งกระทู้เรียกร้องให้คุณ

สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา (ฉอด) ประธานกรรมการการบริหาร (สายธุรกิจสื่อ) บริษัท จีเอ็มเอ็ม 

แกรมมี่ (มหาชน) ออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์ของตนเองบ้าง พร้อมติดแฮชแท็ค “ป้าซุ่มทุ่มไม่อ้ัน” 

ซึ่งเป็นการล้อเลียนความสัมพันธ์ของคุณฉอด 

กรณีที่สองคือกรณีของรายการ Let Me In Thailand - ศัลยกรรมพลิกชีวิต ซีซั่น 3 ที่มีผู้ใช้

สังคมออนไลน์ออกมาโพสต์เปิดโปงว่าผู้เข้าร่วมรายการคุณจิราภรณ์ หอมสนั่น (จุ๊บจิ๊บ) โกหกเรื่อง

ประวัติของตนเองว่ามีริมฝีปากเบี้ยวและมีฐานะทางบ้านยากจน ทั้งที่จริงแล้วคุณจุ๊บจิ๊บอาศัยอยู่ที่

คอนโดและใช้สินค้าราคาแพง อีกทั้งยังเคยลงประกวด Pretty doll ในปีพ.ศ. 2557 มาก่อน ท าให้

ผู้ชมวิพากษ์วิจารณ์ว่ารายการก าลังหลอกลวงผู้ชม ไม่เช็คประวัติผู้เข้าร่วมรายการก่อน และมีความ

ล าเอียงในการตัดสิน ซึ่งผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาสองกรณีนี้ เพราะภาวะวิกฤตทั้งสองเป็นที่รู้จักอย่าง

กว้างขวางบนสังคมออนไลน์ อีกท้ังยังมีการรับมือกับภาวะวิกฤตที่แตกต่างกัน กล่าวคือรายการ Club 

Friday The Series ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงเกี่ยวกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ในขณะที่รายการ Let 

Me In Thailand – ศัลยกรรมพลิกชีวิต ยังไม่ได้ออกมาแถลงการณ์ใด ๆ ดังนั้นจึงคาดว่าผลที่ได้น่าจะ

ออกมาแตกต่างกันเช่นกัน 
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วัตถุประสงค ์

- เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการวิกฤตและการปรับตัวในภาวะวิกฤตบนสื่อออนไลน์ กรณีศึกษา
รายการ Club Friday The Series และรายการ Let Me In Thailand - ศัลยกรรมพลิก
ชีวิต ซีซั่น 3 

- เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการจัดการวิกฤตของรายการ Club 
Friday The Series และรายการ Let Me In Thailand - ศัลยกรรมพลิกชีวิต ซีซั่น 3 

 

วิธีการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ Club Friday 
The Series และ Let Me In Thailand – ศัลยกรรมพลิกชีวิต ทวิตเตอร์ เว็บไซต์พันทิป และเว็บไซต์
ข่าวออนไลน์ต่างๆ ว่ารายการทั้งสองมีการจัดการวิกฤตอย่างไร รวมถึงความคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เป็นผู้ชมรายการ ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชนต่อการจัดการวิกฤตของรายการ Club 
Friday The Series และรายการ Let Me In Thailand - ศัลยกรรมพลิกชีวิต ซีซั่น 3 โดยมีรายชื่อผู้
มีส่วนไดส้่วนเสียที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชน ดังนี้ 

1. คุณ ชิณสินธุ์ คลังทอง : Social Media Group Head 
2. คุณ ภาภรณ์ ผลพล : Community Executive 
3. คุณ วนิดา ฤกษ์นิรันดร์ : ผู้สื่อข่าวและโปรดิวเซอร์ช่อง 9 Mcot HD 
4. คุณ มนรัตน์ การะเกตุ : ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวช่อง 3 
หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ทบทวนไป 

แล้วจึงท าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงเป็นประเด็นต่างๆ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาและสรุปผล
ออกมาในรูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

 

ผลการวิจัยและอธิปราย 

 ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยจะแบ่งข้อค้นพบออกเป็นประเด็นต่างๆ คือ 1. การจัดการภาวะวิกฤต

บนสื่อออนไลน์ โดยแบ่งตามช่วงวงจรชีวิตของภาวะวิกฤตตามแนวคิดของ Coombs (2015) และ    

2. ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้ชม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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การจัดการภาวะวิกฤตบนสื่อออนไลน์ 

 1. ช่วงก่อนเกิดภาวะวิกฤต (Precrisis) 

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า สาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตในรายการ Club Friday The 

Series ตามแนวคิดของ Coombs (2015) คือการด าเนินงานที่ผิดพลาดขององค์กร (Organizational 

Misuse) เนื่องจากทางรายการโพสต์เรื่องประเด็นต่ าตมไม่หยุดบนสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ประกอบ

กับบริบทที่คุณโฟร์เกิดเรื่องบาดหมางใจกับบุคคลผู้มีชื่อเสียงคนอ่ืนเพราะบทสัมภาษณ์ในรายการ 

Club Friday Show ด้วย ดังนั้นการล้อเลียนบุคคลที่ก าลังมีปัญหาอันมีต้นเหตุมาจากบทสัมภาษณ์ใน

รายการเองจึงเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ชมไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องตลก ยิ่งเมื่อแอดมินโพสต์เรื่องดังกล่าวด้วยความถี่

ที่สูงขึ้น ก็ยิ่งท าให้โอกาสที่ผู้ชมจะเกิดทัศนคติในเชิงลบก็ยิ่งมากข้ึนจนน าไปสู่ภาวะวิกฤตในเวลาถัดมา 

 ส่วนกรณีรายการ Let Me In – Thailand พบว่าสาเหตุแรกเกิดจากความไม่พอใจของ

ผู้บริโภค (Dissatisfied Customers) เนื่องจากผู้ชมมีความคาดหวังว่าคุณยุ้ยจะได้รับคัดเลือกให้ไป

ศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลี แต่เมื่อผลการตัดสินออกมาขัดแย้งกับความคาดหวังของผู้ชม ท าให้ผู้ชม

เกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้น แต่ทั้งนี้ผู้ชมก็ยังไม่ได้มีทัศนคติเชิงลบที่เข้มข้นมากนัก แต่ในภายหลัง

รายการได้ถูกกลุ่มคนที่รู้จักคุณจุ๊บจิ๊บเปิดโปงว่าชีวิตจริงของคุณจุ๊บจิ๊บไม่ได้ยากล าบากหรือมีริมฝีปาก

ที่ผิดรูปอย่างที่กล่าวอ้างในรายการ โดยผู้ชมครึ่งหนึ่งต าหนิคุณจุ๊บจิ๊บว่าเป็นคนโกหก ในขณะที่อีก

ครึ่งหนึ่งต าหนิรายการที่คาดว่าน่าจะร่วมมือกับคุณจุ๊บจิ๊บในการหลอกลวงผู้ชม  

สาเหตุการเกิดภาวะวิกฤตในครั้งนี้ตรงกับสาเหตุความท้าทายจากการถูกร้องเรียน 

(Challenges) ตามแนวคิดของ Coombs (2010) ในประเภทความท้าทายจากการคาดหวัง (Organic 

Challenges) เนื่องจากผู้ชมมองภาพลักษณ์ของรายการ Let Me In – Thailand เป็นรายการที่

ช่วยเหลือผู้ที่มีจุดด้อยเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างสงบสุขได้ดังชื่อรายการ 

“Let Me In” หรือ “ศัลยกรรมพลิกชีวิต” รวมถึงคาดหวังว่ารายการจะด าเนินไปอย่างบริสุทธิ์

ยุติธรรมโดยปราศจากเรื่องของผลก าไรเข้ามาเก่ียวข้อง จึงท าให้ผู้ชมคาดหวังว่าคุณยุ้ยที่มีจุดด้อยเรื่อง

รูปลักษณ์มากกว่าจะได้รับเลือกให้เข้ารับการศัลยกรรม และเมื่อรายการไม่ด าเนินไปตามที่ผู้ชม

คาดหวัง ผู้ชมจึงออกมาเรียกร้องแทนคุณยุ้ยและเรียกร้องให้รายการเกิดการปรับปรุง  

ในขณะเดียวกันรายการยังประสบกับความท้ายทายจากการถูกเปิดเผยความจริง (Expose 

Challenges) โดยกล่าวว่าประวัติของคุณจุ๊บจิ๊บที่กล่าวไว้ในรายการนั้นไม่เป็นความจริง และถึงแม้ว่า

ผู้ชมจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ารายการจงใจร่วมมือกับคุณจุ๊บจิ๊บเพ่ือหลอกลวงผู้ชมหรือไม่  แต่ด้วย

ภาพลักษณ์ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ที่ประสบกับภาวะวิกฤตบนสื่อ
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ออนไลน์ในประเด็นของการหลอกลวงผู้ชมมาแล้วหลายครั้ง ท าให้ผู้ชมจ านวนหนึ่งคิดว่ารายการน่าจะ

จงใจหลอกลวงผู้ชมและเกิดทัศนคติในแง่ลบที่เข้มข้นขึ้นอีก 

 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ารายการทั้งสองน่าจะไม่ได้มีการเตรียมตัวหรือตรวจสอบประเด็นที่อาจ

ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตล่วงหน้า เพราะถ้าหากรายการพิจารณาถึงการสื่อสารดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนก็จะ

พบว่าเป็นประเด็นที่อาจก่อให้เกิดภาวะวิกฤตได้ง่าย นอกจากนี้ถ้าหากรายการมีการตรวจเช็คสิ่งที่

ผู้ชมพูดถึงบนสื่อออนไลน์อย่างสม่ าเสมอ (Social Listening) ก็จะพบว่าผู้ชมเริ่มมีปฏิกิริยาป้อนกลับ

เชิงลบมากขึ้นเรื่อยๆ และน่าจะสามารถด าเนินการหยุดยั้งได้ทันก่อนที่จะเกิดภาวะวิกฤตขึ้น ซึ่ง

สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของคุณชิณสินธุ์ คลังทอง ที่ได้กล่าวไว้ว่า ทางรายการควรจะเตรียมรับมือ

ภาวะวิกฤตโดยการท าการสื่อสารแบบ 360 องศา (360 Degree Communication Plan) อัน

ประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. Preventive หมายถึง ขั้นตอนการป้องกันก่อนเกิดภาวะวิกฤต 

2. Proactive หมายถึง การตระหนักรู้ว่าประเด็นใดบ้างที่สามารถก่อให้เกิดภาวะวิกฤตได้ 

โดยสามารถสังเกตได้จาก Crisis acceleration ซึ่งเป็นการไต่ล าดับของภาวะวิกฤต เมื่อใดก็ตามที่มี

เหตุการณ์ 2 ล าดับขั้นขึ้นไปจะเกิดเป็นภาวะวิกฤตขึ้น เมื่อรายการตรวจเจอประเด็นที่อาจก่อให้เกิด

ภาวะวิกฤตแล้ว รายการควรเข้าควบคุมสถานการณ์ให้เร็วที่สุด 

3. Reactive หมายถึง การตั้งรับล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากสื่อสารออกไป 

ซึ่งการท าการสื่อสารแบบ 360 องศานี้คล้ายคลึงกับแนวคิดของ Coombs (2012) ในการ

รับมือกับภาวะวิกฤตอันประกอบด้วย 3 ขั้นตอนเช่นกัน คือ 1.) การหาสัญญาณเตือน (Signal 

detection) 2.) การหาทางป้องกันวิกฤต (Prevention) และ 3.) การเตรียมพร้อมรับมือวิกฤต (Crisis 

preparation) 

นอกจากนี้รายการในกรณีศึกษาทั้งสองยังเคยประสบกับภาวะวิกฤตที่ใกล้เคียงกันมาก่อน

แล้ว โดยในกรณี Club Friday The Series คือกรณีของคุณนุ้ย สุจิรากับคุณหนุ่ม ศรราม ส่วนใน

กรณีรายการ Let Me In – Thailand ถึงแม้ทางรายการจะไม่เคยประสบกับภาวะวิกฤตบนสื่อ

ออนไลน์มาก่อน แต่รายการอ่ืนๆ ที่ผลิตโดยบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ก็

เคยประสบกับภาวะวิกฤตบนสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนั้นถ้าหากรายการเรียนรู้จากความ

ผิดพลาดในอดีต ทางรายการก็ย่อมสามารถสังเกตถึงจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดภาวะวิกฤตได้ ซึ่งผลที่ได้

นี้สอดคล้องกับหลักการบริหารภาวะวิกฤต โดย พจน์ ใจชาญสุขกิจ (2554) ที่กล่าวถึงในหนังสือการ
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จัดการภาวะวิกฤตและประเด็นปัญหา สิริวิมล ปัณณราช (2559) กล่าวไว้ว่า องค์กรควรเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ในอดีตและน าไปคาดการณ์อนาคต เพ่ือที่จะได้เตรียมรับมือภาวะวิกฤตล่วงหน้า 

ทว่าเนื่องจากรายการในกรณีศึกษาทั้งสองไม่มีการด าเนินการใดๆ เพ่ือเตรียมรับมือกับภาวะ

วิกฤตตามหลักการที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้รายการได้ใช้กลยุทธ์นิ่งเฉย (Refuse) ซึ่งเป็นแนวทางการ

สื่อสารเพ่ือจัดการกับภาวะวิกฤตนี้ของ Coombs (2012) ทว่าในกรณีนี้ผู้ชมไม่คิดว่าทางรายการ

ด าเนินงานอย่างถูกต้องและโปร่งใส ท าให้ผู้ชมมองว่าองค์กรเมินเฉยต่อความคิดเห็นของผู้บริโภคและ

ละเลยความรับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้นเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ประเด็นดังกล่าวจึงลุกลามจนกลายเป็น

ภาวะวิกฤตในเวลาต่อมา 

 2. ช่วงการตอบสนองต่อภาวะวิกฤต (Crisis Response) 

 รายการทั้งสองไม่ได้ด าเนินการรับมือกับภาวะวิกฤตภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมงตามหลักการ

จัดการภาวะวิกฤตท าให้ภาวะวิกฤตดังกล่าวแพร่กระจายไปจนกลายเป็นไวรอล (Viral) ส่งผลให้มีผู้ใช้

สังคมออนไลน์จ านวนมากทั้งกลุ่มคนที่ต่อต้านองค์กร (Pure Hater) คนที่ตามกระแส (Trend 

Seeker) และผู้บริโภคท่ีผิดหวังจากรายการ (Brokenhearted Customer) เข้ามาแสดงความคิดเห็น

ด้วยอคติ 

เมื่อพิจารณาตามหลักการตอบสนองภาวะวิกฤต โดย Capozzi & Rucci (2013) พบว่า

รายการทั้งสองท าผิดหลักการต่างๆ ประการแรกคือ ห้ามปิดบังผู้ชม (Lead, do not hide) โดยจะ

เห็นได้ว่ารายการ Club Friday The Series เลือกที่จะลบโพสต์ที่เป็นต้นเหตุออก ส่วนรายการ Let 

Me In – Thailand ก็ลบอัลบั้มรูปของคุณจุ๊บจิ๊บออก ประกอบกับกลยุทธ์นิ่งเฉยที่ทางรายการใช้

รับมือกับภาวะวิกฤตยิ่งท าให้ผู้ชมเข้าใจว่าทางรายการก าลังปิดบังความผิดของตนเองและ

เกิดปฏิกิริยาป้อนกลับเชิงลบที่มากขึ้น 

ประเด็นถัดมาคือ การตระหนักถึงปัญหา (Acknowledge the problem) ดังที่กล่าวไป

ข้างต้นว่ารายการทั้งสองใช้กลยุทธ์นิ่งเฉยในการรับมือกับภาวะวิกฤต ดังนั้นจึงไม่มีการออกมา

แถลงการณ์รับรู้ถึงปัญหา ซึ่งหลักการนี้คล้ายคลึงกับหลักด าเนินการด้วยความรวดเร็ว (More 

quickly) หลักการแก้ไขปัญหา (Fix the problem) และหลักการสื่อสารอย่างรวดเร็วและ

ตรงไปตรงมา (Communication fast and forthrightly) นอกจากนี้ยังมีการกระจายข่าวสารของผู้มี

อิทธิพลบนสื่อออนไลน์ (Influencer) ที่มีผู้ติดตามอยู่เป็นจ านวนมากท าให้ภาวะวิกฤตแพร่กระจาย

ออกไปได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน

โซเชียลมีเดียส าหรับรายการโทรทัศน์ ของ บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์ (2560) ที่ศึกษาถึงพลังของผู้มี
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อิทธิพลบนสื่อออนไลน์ว่าสามารถช่วยเพิ่มการรับรู้ (Awareness) และแพร่กระจายข้อมูลของรายการ

โทรทัศน์ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึนบนสื่อสังคมออนไลน์  

ดังนั้นองค์กรควรรีบหาจัดการวิกฤตให้จบลงโดยเร็วที่สุด รวมถึงแนวคิดการจัดการภาวะ

วิกฤตของ Wilcox และคณะ (2011) และแนวคิดของ แกรน และพอลเวล ที่มีส่วนคล้ายคลึงกันว่า

เมื่อเกิดวิกฤตนั้นองค์กรควรด าเนินการสื่อสารเพ่ือให้วิกฤตคลี่คลายลงให้เร็วที่สุดด้วย  แต่เนื่องจาก

ทางรายการไม่ได้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและโปร่งใส จึงท าให้ผู้ชมคิดว่าทางรายการ

ละเลยภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้ชมยิ่งเกิดปฏิกิริยาป้อนกลับในเชิงลบที่มากขึ้น 

ทว่าหลังจากนั้นรายการ Club Friday The Series ได้เปลี่ยนกลยุทธ์เป็นการออกมาให้

สัมภาษณ์เกี่ยวกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น โดยทางรายการได้ใช้สื่อทั้งหมดที่มีอยู่ในมือในการประกาศว่า

จะออกอากาศเทปที่ให้สัมภาษณ์นี้ ซึ่งตรงกับหลักการตอบสนองภาวะวิกฤต โดย Capozzi & Rucci 

(2013) ในเรื่องของการใช้ช่องทางการสื่อสารทั้งหมดที่มี (Use all your channels) แต่ทั้งนี้เมื่อคุณ

ฉอดได้ออกมาให้สัมภาษณ์และขอโทษแทนแอดมินที่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้น ซึ่งถูกต้องตามหลักการแสดง

ความเห็นใจและกล่าวค าขอโทษ (Show compassion-apologize) แต่เพราะรายการใช้เวลา

ด าเนินการถึง 4 วันหลังจากเกิดภาวะวิกฤตซึ่งช้าเกินไป ท าให้ผู้ชมไม่รู้สึกถึงความจริงใจเท่าที่ควร อีก

ทั้งเม่ือเวลาผ่านไปนาน ผู้ชมจึงได้เลิกให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นของแอดมินเฟซบุ๊กแฟนเพจ แล้ว

คาดหวังให้คุณฉอดออกมายอมรับเรื่องความสัมพันธ์ของตนเองแทน แต่เมื่อคุณฉอดไม่เล่าเรื่อง

ความสัมพันธ์ของตนเองอย่างตรงไปตรงมา ผู้ชมครึ่งหนึ่งจึงรู้สึกไม่พอใจและมองว่าคุณฉอดตอบไม่

ตรงค าถาม 

ทั้งนี้ในกรณีของรายการ Club Friday The Series เนื่องจากคุณฉอดมีกลุ่มที่เป็นแฟนคลับ 

(Fans) จ านวนมาก กลุ่มแฟนเหล่านี้จึงมีส่วนช่วยให้ภาวะวิกฤตคลี่คลายลงได้มาก เนื่องจากกลุ่มแฟน

คลับเหล่านี้ได้ช่วยพูดแทนคุณฉอดและการโจมตีผู้กล่าวหากลับ (Attack the Accuser) ทั้งในกรณีที่

เกิดการเผยแพร่อินสตาแกรมปลอมของคุณฉอดและกรณีการให้สัมภาษณ์ของคุณฉอดในรายการ 

Club Friday Show ตามแนวคิดของ Brown & Billing (2013) ด้วย 

 3. ช่วงหลังเกิดภาวะวิกฤต (Post-crisis) 

จากการศึกษานี้จะเห็นได้ว่าปฏิกิริยาป้อนกลับในเชิงบวกของผู้ชมส่วนใหญ่ถูกส่งมายังคุณ

ฉอด โดยจะเห็นได้ว่าถึงแม้แอดมินเฟซบุ๊กแฟนเพจ Club Friday The Series และคุณฉอดจะโพสต์

ข้อความโปรโมทละครคนเหมือนกัน แต่ปฏิกิริยาป้อนกลับของผู้ชมนั้นต่างกัน โดยแอดมินได้รับ

ปฏิกิริยาป้อนกลับเชิงลบมากกว่าจนกระทั่งแอดมินต้องลบโพสต์โปรโมทละครคนทิ้ง ในขณะที่คุณ
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ฉอดมีกลุ่มแฟนคลับ (Fans) ชี้แจงประเด็นต่างๆ แทน ทั้งนี้เนื่องจากผู้ชมแต่ละคนมีการเลือกตีความ

สารที่แตกต่างกัน รวมถึงการที่ผู้ชมแต่ละคนมีทัศนคติต่อแอดมินและคุณฉอดที่แตกต่างกัน กล่าวคือ

ผู้ชมที่ชื่นชมคุณฉอดเรียนรู้และมีประสบการณ์ในด้านดีๆ ของคุณฉอดก่อนที่จะเกิดภาวะวิกฤต ดังนั้น

ผู้ชมส่วนหนึ่งจึงมีทัศนคติเชิงบวกต่อคุณฉอด แต่ไม่มีทัศนคติเชิงบวกต่อแอดมิน ซึ่งการที่คุณฉอดจะมี

กลุ่มแฟนคลับที่คอยสนับสนุนนี้เกิดจากการที่คุณฉอดได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ชม ซึ่งจากการ

สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นสื่อมวลชนแล้วพบว่าคุณฉอดได้ท ากิจกรรมเพ่ือสังคมมาอย่าง

ต่อเนื่องและยาวนาน ดังนั้นภาพลักษณ์ที่สั่งสมมานี้จึงช่วยลดทัศนคติในแง่ลบของผู้ชม รวมถึงเป็น

เกราะป้องกันจากภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ซึ่งผลที่ได้นี้สอดคล้องกับปัจจัยในการ

สร้างชื่อเสียงขององค์กร ด้านปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility) และเป็นการ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือฟ้ืนฟูภาพลักษณ์ที่ดีตามแนวคิดของ Distaso, Vafeiads, & Amaral (2015) อีก

ด้วย 

ความคิดเห็นของผู้ชม 

จากกรณีศึกษาทั้งสองกรณีจะเห็นได้ว่า เมื่อเกิดภาวะวิกฤตขึ้นผู้ชมได้มีการเรียนรู้ข้อมูล

ใหม่ๆ ผู้ชมก็จะเริ่มเกิดทัศนคติในแง่ลบต่อรายการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤต ตามแนวคิด

ลักษณะของทัศนคติ โดย Schiffman and Kanuk (1994) ทั้งนี้ทัศนคติของผู้ชมยังสามารถส่งต่อถึง

กันได้ โดยจะเห็นว่าผู้ชมส่วนหนึ่งไม่ได้ติดตามภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นแต่แรก แต่ร่วมด่าทอรายการและ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤตไปด้วยเพ่ือความสะใจ ซึ่งการเข้าไปร่วมด่าทอนี้ สอดคล้องกับ

การศึกษาเรื่อง “Anger is More Influential Than Joy: Sentiment Correlation in Weibo” 

โดย Rui Fan และคณะ (2013) ที่พบว่าอารมณ์โกรธสามารถติดต่อไปยังผู้ใช้สังคมออนไลน์คนอ่ืนๆ 

ได้ง่ายที่สุดเมื่อเทียบกับอารมณ์อ่ืนๆ  

ทั้งนี้ยังพบว่าการแชร์โพสต์ของผู้ชมยังก่อให้เกิดบทสนทนาระหว่างกลุ่มเพ่ือนอีกด้วย การ

กระท านี้เป็นการบอกต่อเชิงลบ (Negative word of mouth) ที่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบ

ต่อองค์กรได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากในยุค

ดิจิทัลของภพพรหมินทร์ วโรตม์วัฒนานนท์ นอกจากนี้จะเห็นว่าความคิดเห็นในบนสนทนาเหล่านั้น

มักเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ชมที่แชร์   โพสต์ออกไปเพ่ือด่าทอคุณจุ๊บจิ๊บก็จะมีคน

รู้จักเข้ามาคอมเม้นต์ร่วมด่าทอคุณจุ๊บจิ๊บไปด้วย รวมถึงกรณีการคอมเม้นต์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจต่างๆ 

จะพบว่าผู้ชมที่มีทัศนคติใกล้เคียงกันก็มักจะเข้ามาโต้ตอบคอมเม้นต์ของกันและกัน ซึ่งเหตุการณ์นี้

สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยที่ท าให้เกิดทัศนคติของ Assael (1998) ที่กล่าวว่า บุคคลอาจเกิดทัศนคติ



 
วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2561) 11 

ใดๆ โดยมีอิทธิพลจากเพ่ือนและคนรอบตัว เนื่องจากบุคคลดังกล่าวต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มจึง

มีแนวโน้มว่าจะปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเองให้เป็นไปตามทัศนคติของกลุ่ม 

ทว่าทั้งนี้ผู้ชมก็ไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปตามกลุ่มคนส่วนใหญ่เสมอไป โดยจะเห็น

ได้ว่าในบางคอมเม้นต์จะมีผู้ชมที่มีความคิดเห็นต่างกันเข้ามาถกเถียงกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าบทสนทนา

เหล่านี้ก่อให้เกิดความขัดแย้ง แต่ท้ายที่สุดแล้วบทสนทนาดังกล่าวก็สิ้นสุดลงโดยไม่มีฝ่ายใด

เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นทั้งนั้น โดยเหตุการณ์นี้สามารถอธิบายได้ด้วยหลักจิตวิทยาบนพ้ืนที่ไซเบอร์ 

โดย John Suler (2005) ที่กล่าวว่า สังคมออนไลน์ช่วยลดความรู้สึกในการสัมผัสลง (Reduced 

Sensations) ท าให้ผู้ใช้สังคมออนไลน์รู้สึกว่าสามารถพูดหรือแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ได้ รวมถึง

เป็นสังคมที่หลากหลาย (Social Multiplicity) ท าให้การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ เป็นไปแบบ

ชั่วคราวมากกว่าการสร้างความสัมพันธ์แบบระยะยาว ผู้ใช้สังคมออนไลน์จึงรู้สึกไม่จ าเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงทัศนคติตามกลุ่มคนดังกล่าวก็ได้ ดังนั้นเมื่อเกิดความขัดแย้งบนสังคมออนไลน์ขึ้นมา ผู้ชม

ก็เพียงปิดการแจ้งเตือนและออกจากสังคมออนไลน์เท่านั้น 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้นนี้ สรุปได้ว่าถึงแม้รายการในกรณีศึกษาทั้งสองจะสามารถท าให้

วิกฤตนั้นสิ้นสุดลงได้จริง อีกทั้งภาวะวิกฤตบนสื่อออนไลน์ยังท าให้เรตติ้งและการรับรู้ (Awareness) 

ของผู้ชมเพ่ิมข้ึนทั้งสองรายการ แต่เมื่อสิ้นสุดภาวะวิกฤตแล้ว ทัศนคติของผู้ชมก็ยังไม่กลับมาเป็นบวก

เสียทั้งหมด ดังนั้นจึงถือว่ารายการยังคงรับมือกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ไม่ดีเท่าที่ควร ถ้าหากรายการ

ทั้งสองอยากจัดการกับภาวะวิกฤตให้ดียิ่งขึ้น ในกรณีของรายการ Club Friday The Series เมื่อเกิด

กระแสป้าซุ่มทุ่มไม่อ้ันขึ้น แอดมินควรจะโพสต์ประเด็นดังกล่าวต่อไป เพ่ือแสดงให้ผู้ชมเห็นว่าทาง

รายการไม่ได้เลือกปฏิบัติ รวมถึงเป็นการปิดกั้นไม่ให้ผู้มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์มีประเด็นไปโพสต์

วิพากษ์วิจารณ์ต่อด้วย  

ทั้งนี้ถ้าหากแอดมินไม่สามารถโพสต์ในประเด็นป้าซุ่มทุ่มไม่อ้ันได้และเกิดภาวะวิกฤตขึ้นแล้ว 

ทางรายการควรรีบด าเนินการรับมือโดยการออกมาแถลงการณ์ขอโทษแทนแอดมินเพจภายใน

ระยะเวลา 3 ชั่วโมงหลังจากเกิดภาวะวิกฤต ตามหลักการตอบสนองภาวะวิกฤต โดย Capozzi & 

Rucci (2013) ที่ควรด าเนินการจัดการภาวะวิกฤตให้เร็วที่สุด มิเช่นนั้นแล้วการจัดการภาวะวิกฤตใน

ครั้งนั้นจะกลายเป็นเพียงแค่การขุดภาวะวิกฤตที่จบลงแล้วให้กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเท่านั้น ซึ่ง

ทฤษฎีนี้ก็สอดคล้องกับความคิดเห็นของคุณภาภรณ์ ที่กล่าวว่าการรีบออกมาขอโทษที่ท าให้ผู้ชมเกิด
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ความไม่สบายจะช่วยลดทัศนคติในแง่ลบของผู้ชมลงได้ ทั้งนี้ทางรายการไม่จ าเป็นต้องยอมรับผิดใน

ประเด็นที่ทางรายการหาประโยชน์บนความบาดหมางใจของบุคคลผู้มีชื่อเสียง แต่ทางรายการต้อง

อธิบายให้ผู้ชมทราบว่าคุณโฟร์ยินยอมที่จะให้สัมภาษณ์ด้วยความสมัครใจ อย่างที่คุณฉอดได้ให้

สัมภาษณ์ในรายการ Club Friday Show โดยอาจจะให้สื่อมวลชนหรือคุณโฟร์เองเป็นคนให้

ข้อเท็จจริงนี้กับผู้ชมก็ได้ เพื่อให้ดูมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งการให้เหตุผลเช่นนี้เป็นกลยุทธ์การลบ

ล้าง (Refute) อันเป็นแนวทางการจัดการภาวะวิกฤตในช่วงก่อนเกิดภาวะวิกฤตของ Coombs 

(2012) นอกจากนี้รายการอาจจะมีบทลงโทษแอดมินที่เป็นรูปธรรมตามความคิดเห็นของคุณมนรัตน์

เพ่ิมเข้าไปด้วย เพ่ือให้ผู้ชมเห็นว่าทางรายการไม่ได้ละเลยความผิดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ 

ในส่วนของช่องทางการจัดการภาวะวิกฤต จากการให้สัมภาษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็น

ผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชนพบว่า ทางรายการ Club Friday The Series สามารถให้คุณฉอด

แถลงการณ์ชี้แจงในประเด็นภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นผ่านทางรายการ Club Friday Show ได้ เพราะเป็น

การสร้างเรตติ้งให้ผู้ชมหันมารับชมรายการมากขึ้น แต่ทั้งนี้รายการดังกล่าวออกอากาศภายใน 1 วัน

หลังเกิดภาวะวิกฤต เพ่ือให้ผู้ชมยังคงไม่ลืมภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ซึ่งถ้าหากไม่สามารถออกอากาศ

รายการ Club Friday Show ในระยะเวลาดังกล่าวได้ เนื่องจากต้องรอตารางการออกอากาศ ทาง

รายการก็สามารถใช้วิธีสัมภาษณ์คุณฉอดผ่าน Facebook live โดยให้คุณฉอดอ่านค าถามของผู้ชม

จากแฮชแท็กบนสังคมออนไลน์ ตามความคิดเห็นของคุณชิณสินธุ์ คลังทอง เพ่ือที่จะรับมือกับภาวะ

วิกฤตได้อย่างรวดเร็วและดูจริงใจที่สุด แต่ทั้งนี้คุณฉอดจ าเป็นต้องตอบค าถามตามความจริงตาม

ความคิดเห็นของคุณวนิดาและตามหลักการตอบสนองภาวะวิกฤต ของ Capozzi & Rucci (2013) 

ด้วยเช่นกัน 

ส่วนในกรณีศึกษารายการ Let Me In – Thailand วิธีการรับมือที่ดีที่สุดคือการออกมา

ยอมรับผิดและ  ขอโทษในสิ่งที่ท าตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นสื่อมวลชนและ

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ท่าน โดยรายการควรยอมรับว่าทางรายการละหลวมในด้านการตรวจสอบประวัติ

ของผู้เข้าร่วมรายการจริงและจะน าข้อผิดพลาดนี้มาเป็นบทเรียนในการปรับปรุงการท างานต่อไป ซึ่ง

การกระท านี้จะสอดคล้องกับหลักการตอบสนองภาวะวิกฤต ของ Capozzi & Rucci (2013) ว่าด้วย

เรื่องการขอโทษด้วยความจริงใจด้วย เพราะถ้าหากรายการสามารถแสดงให้ผู้ชมเห็นถึงความจริงใจ

แล้ว ผู้ชมย่อมพร้อมที่จะให้อภัยเสมอ อีกทั้งยังตรงกับกลยุทธ์การแก้ไขปรับปรุง (Reform) ตาม

แนวคิดของ Coombs (2012) ด้วย 

นอกจากนี้เพ่ือไม่เป็นการสร้างประเด็นใหม่ให้กับภาวะวิกฤตโดยไม่จ าเป็น ทางรายการ Let 

Me In – Thailand ก็ควรจะควบคุมคุณจุ๊บจิ๊บไม่ให้ออกไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนตามความ
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คิดเห็นของคุณชิณสินธุ์ด้วย ทั้งนี้การจะควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ทางรายการจะต้องไม่โยน

ความคิดท้ังหมดให้กับคุณจุ๊บจิ๊บด้วย โดยทางรายการสามารถใช้วิธีอธิบายเหตุผลที่เลือกคุณจุ๊บจิ๊บให้

ได้รับการศัลยกรรม ในกรณีที่รายการมีเหตุผลที่ดีเพียงพอนอกเหนือไปจากเรื่องของงบประมาณ 

รวมถึงแสดงหลักฐานว่าคุณจุ๊บจิ๊บมีริมฝีปากที่ผิดรูปจริงตามความคิดเห็นของคุณภาภรณ์ ซึ่ง

สอดคล้องกับกลยุทธ์การลบล้าง (Refute) ของ Coombs (2012) ด้วย แต่ถ้าหากรายการไม่มีเหตุผล

อ่ืนนอกเหนือจากเรื่องงบประมาณจริง ทางรายการก็ควรเพียงแค่ควบคุมคุณจุ๊บจิ๊บให้ได้เท่านั้น ซึ่งถ้า

หากรายการต้องการเบี่ยงประเด็นหรือสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น ทางรายก็สามารถให้คุณยุ้ยไป

ศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีด้วยและท าเป็นตอนพิเศษที่เผยแพร่ลงบนสังคมออนไลน์อย่างเดียว เพ่ือ

ความรวดเร็วและสร้างภาพลักษณ์ให้ดูเป็นรายการที่ใจกว้าง ตามความคิดเห็นของคุณชิณสินธุ์ แต่

รายการจ าเป็นต้องรีบด าเนินการให้เร็วที่สุด ตามหลักการตอบสนองภาวะวิกฤต ของ Capozzi & 

Rucci (2013) ด้วย เพราะไม่เช่นนั้นแล้วคลินิกศัลยกรรมอ่ืนๆ อาจฉวยโอกาสให้คุณยุ้ยไปศัลยกรรม

แทนอย่างในกรณีศึกษานี้ได้ 

ทั้งนี้ด้วยข้อจ ากัดทางด้านการขอเข้าสัมภาษณ์ท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถขอเข้าสัมภาษณ์บุคคล
ภายในองค์กรของรายการโทรทัศน์ทั้งสองรายการได้ ดังนั้นจึงอาจได้ข้อมูลการรับมือของรายการที่
ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ดังนั้นในงานวิจัยครั้งต่อไปจึงมีข้อเสนอแนะให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์บุคคล
ภายในองค์กรของรายการโทรทัศน์นั้นๆ ด้วย 
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