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บทคัดย่อ
ทุ ก องค์ ก รไม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งที่ จ ะต้ อ งเผชิ ญ กั บ เหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤต ภาวะธำ � รง
สภาพในระดับองค์กรอธิบายถึงคุณภาพทีม่ อี ยูต่ ามปกติวสิ ยั ขององค์กรทีจ่ ะทำ�ให้องค์กรวางแผน
ตอบสนองและฟื้นคืนจากเหตุการณ์วิกฤต การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาภาวะ
ธำ � รงสภาพขององค์ ก รหลั ง เผชิ ญ เหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤต โดยเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีรูปแบบและลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งเผชิญกับภาวะ
วิกฤตที่สำ�คัญขององค์กรและเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำ�คัญในการจัดการกับเหตุการณ์ดังกล่าว
งานวิจัยนี้มีการนำ�เทคนิคการวิเคราะห์เหตุการณ์สำ�คัญมาใช้เพื่อสร้างความเข้าใจในเหตุการณ์
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากมุ ม มอง การรั บ รู้ แ ละพฤติ ก รรมส่ ว นบุ ค คล โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ค้ น หา
องค์ประกอบและปัจจัยสำ�คัญในมุมมองของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ที่สามารถนำ�องค์กร
ผ่านภาวะวิกฤตและเกิดภาวะธำ�รงสภาพขององค์กรได้ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า (1) ผูบ้ ริหาร
ไม่ได้เตรียมการหรือวางแผนไว้ลว่ งหน้าเพือ่ ให้เกิดภาวะธำ�รงสภาพขององค์กร (2) ปัจจัยสำ�คัญ
ของภาวะธำ�รงสภาพคือความสามารถในการปรับตัวขององค์กร ประกอบด้วย ภาวะผู้นำ�
และการตัดสินใจของผู้นำ� เครือข่ายและความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของพนักงาน นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ และ (3) ผู้บริหารบางท่านคิดว่าโชคชะตาและการมีสติเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ทำ�ให้เกิดภาวะธำ�รงสภาพขององค์กร หรือทำ�ให้องค์กรสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤตและ
กลับสูส่ ภาวะปกติ
คำ�สำ�คัญ: การกลับสู่สภาวะปกติ ภาวะวิกฤต ภาวะธำ�รงสภาพขององค์กร เทคนิคการวิเคราะห์
เหตุการณ์ส�ำ คัญ
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Abstract
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It is inevitable for organizations to face crisis. Resilience, at an
organizational level, describes the inherent qualities which enable organizations
to plan for, response to and recover from emergencies and crises. This qualitative
research aims to study organizational resilience in businesses after crisis.
Data were collected from high-level executives who are the key informants
during the experience of significant crisis within organizations in diverse small
and medium enterprises (SMEs) in Thailand. Critical incident technique (CIT) was
employed to study situations from the viewpoints of executives and to look
for the factors that contribute to organizational resilience. The results show that
(1) Executives do not prepare and plan in advance in order to achieve
organizational resilience, (2) The important factors of resilience is the organizations’
ability to adapt, including leadership, networking and relationships, staff
engagement, innovation and creativity, and (3) Some executives believe that luck
and mindfulness plays a role in the organizational resilience or in their ability to
survive and recover from crisis.
Keywords: Resilience, Crisis, Organizational Resilience, Critical Incident Technique
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บทนำ�
ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับความเครียดและความกดดันเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา
ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อความอยู่รอดของ
องค์กร อาทิ สภาพการแข่งขัน ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
ภั ย ธรรมชาติ ความเสี ย หายจากอุ บั ติ เ หตุ ฯลฯ เหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤตที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งไม่ แ น่ น อนและ
ไม่สามารถคาดการณ์ได้อาจเป็นสาเหตุท่ที �ำ ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรจนถึงขั้นไม่สามารถดำ�เนิน
กิจการต่อไปได้ ในอดีตที่ผ่านมามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหารภาวะวิกฤต (Crisis
Management) ในบริบทที่แตกต่างกันมากมาย แต่ยังมีงานวิจัยน้อยมากที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะธำ�รง
สภาพขององค์กร (Organizational Resilience) ซึ่งหมายถึงการที่จะทำ�ให้องค์กรที่ต้องเผชิญกับ
ความไม่แน่นอน หรือเหตุการณ์วกิ ฤตสามารถกลับมาสูส่ ภาวะปกติ และดำ�รงอยูไ่ ด้อย่างมีเสถียรภาพ
ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญมากในการดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบนั นอกจากนัน้ การศึกษาองค์ประกอบหรือปัจจัยหลัก
ของการธำ � รงสภาพขององค์ ก ร ยั ง ไม่ ไ ด้ มีก ารสรุ ป ไว้ เ ป็ น ทฤษฎี อ ย่ า งชั ด เจน และยั ง เป็ น กรอบ
แนวคิดที่ยังถกเถียงกันอยู่ การวิจัยเชิงคุณภาพนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหาร และ
ค้นหาปัจจัยทีส่ �ำ คัญในการนำ�องค์กรกลับสูส่ ภาวะปกติเมือ่ ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต โดยมุง่ เน้นศึกษา
จากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SME) ที่มีรูปแบบที่
แตกต่างกัน โดยเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริหารระดับสูงของแต่ละองค์กรทีเ่ คยเผชิญกับเหตุการณ์วกิ ฤต และ
สามารถนำ�องค์กรพลิกฟื้นกลับมาเป็นปกติ หรือสามารถพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหลังมี
ประสบการณ์จากภาวะวิกฤต
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สำ�คัญเพื่อ (1) ศึกษาประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร
ทีเ่ ผชิญภาวะวิกฤต สรุปบทเรียนทีเ่ กิดขึน้ ในการจัดการภาวะวิกฤต และนำ�องค์กรกลับคืนสูภ่ าวะปกติ
และ (2) ศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อการกลับคืนสู่ภาวะปกติหลังเผชิญภาวะวิกฤต เพื่อ
ตอบคำ�ถามวิจยั สำ�คัญทีว่ า่ “องค์ประกอบหรือปัจจัยสำ�คัญในมุมมองของผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรที่
ใช้เพือ่ ทำ�ให้เกิดภาวะธำ�รงสภาพขององค์กรหลังเผชิญเหตุการณ์วกิ ฤตคืออะไร” ซึง่ ผลจากการศึกษานี้
จะทำ�ให้ผู้บริหารขององค์กรทราบแนวทางที่จะทำ�ให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ และดำ�เนินธุรกิจ
ต่อไปได้อย่างมีเสถียรภาพ นอกจากนั้นจะทำ�ให้เกิดความตระหนักรู้และเตรียมการเพื่อเผชิญภาวะ
วิกฤต และนำ�องค์กรกลับคืนสูภ่ าวะปกติ
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การทบทวนวรรณกรรม

เหตุการณ์วกิ ฤต (Crisis)
รูปแบบหรือวัตถุประสงค์ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีไม่คาดหวังหรือความไม่
แน่นอนจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ มีการกล่าวถึงเหตุการณ์วิกฤตขององค์กร (Organizational Crisis)
ว่าหมายถึง “เหตุการณ์ท่ีรับรู้โดยผู้จัดการและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรว่ามีความสำ�คัญสูง เกิดขึ้น
โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ และทำ�ให้เกิดความยุ่งยากอย่างมีนัยสำ�คัญ ทั้งต่อเป้าหมายขององค์กรและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย” (Bundy, Michael, Cole, & Combs, 2017) Pearson และ Clare (1998) ได้ให้ความหมาย
ของคำ�ว่า ภาวะวิกฤตขององค์กรไว้ว่า “เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยและมีผลกระทบสูง
ต่อการดำ�เนินงานขององค์กร มีลักษณะที่ไม่ชัดเจนในสาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการในการแก้ปัญหา
และตามความเชื่อแล้ว การตัดสินใจต้องถูกกระทำ�อย่างรวดเร็ว” และกล่าวถึงการจัดการเหตุการณ์
วิกฤตขององค์กร (Organizational Crisis Management) ว่าหมายถึง “ความพยายามอย่างเป็น
ระบบโดยสมาชิกขององค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก เพือ่ ทีจ่ ะป้องกันภาวะวิกฤตหรือจัดการวิกฤต
ทีเ่ กิดขึน้ อย่างมีประสิทธิผล” (Pearson & Clare, 1998)
ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่มีผลต่อองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ที่เห็น
ได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบในภาพรวมของประเทศในวงกว้าง ภาวะวิกฤตดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
มีผลกระทบอย่างสำ�คัญต่อองค์กร และต้องได้รับการจัดการอย่างรวดเร็ว หากไม่ได้รับการแก้ไขแล้ว
อาจเกิดปัญหาลุกลามจนถึงขัน้ ปิดกิจการ ได้แก่ วิกฤตการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 หรือวิกฤตต้มยำ�กุง้
ซึ่งทำ�ให้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหดตัวลง เกิดปัญหาสภาพคล่องในภาคการเงินและ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวม บริษทั จำ�นวนมากมีผลประกอบการตกตา่ํ ลง (Chantaphong & Phongphiyapiboon, 2011) และเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ทำ�ให้อตุ สาหกรรมการผลิตบางส่วน
ต้องหยุดชะงักซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออก ประเมินความเสียหายประมาณ 2.4 แสนล้านบาท
(Bank of Thailand, 2011) เป็นต้น
ความหมายของคำ�ว่า “เหตุการณ์วิกฤต” ในงานวิจัยฉบับนี้ ใช้ความหมายที่ถูกกำ�หนดขึ้น
จากองค์กรทีเ่ กิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัย รัฐบาล และหน่วยงานเอกชนในประเทศนิวซีแลนด์
ซึง่ จัดทำ�ขึน้ เพือ่ ใช้ในมุมมองของการศึกษาภาวะธำ�รงสภาพ (Resilient Organisation, 2014) ประกอบด้วย
ลักษณะดังต่อไปนี้
1. การเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่ได้เกิดขึน้ ตามปกติ
2. มีผลกระทบทีส่ �ำ คัญต่อองค์กร
3. ไม่จ�ำ เป็นต้องหมายถึงการสูญเสียชีวติ หรือทรัพย์สนิ
4. อาจสร้างความกดดันให้กบั องค์กร
5. มีผลต่อความสามารถทีจ่ ะตอบสนองและฟืน้ คืนจากเหตุการณ์
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เพื่อให้เข้าใจความหมายของเหตุการณ์วิกฤตมากขึ้นจึงขอยกตัวอย่างของเหตุการณ์วิกฤตที่
เกิดขึน้ ได้แก่ ภัยธรรมชาติ การเปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยี การเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบ อุบตั เิ หตุ ฯลฯ
โดย Freeman (2011) ได้ให้ความหมายของคำ�ว่า เหตุการณ์วิกฤตขององค์กร (Organizational
Crisis) หมายถึงเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสายการผลิตหลักหรือหน่วยธุรกิจ หรือทำ�ลายสมรรถนะ
ทางการเงิน หรือทำ�ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของลูกค้า พนักงานชุมชนหรือ
สภาพแวดล้อม หรือทำ�ลายความเชือ่ มัน่ ชือ่ เสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร
ภาวะธำ�รงสภาพ (Resilience)
คำ�ว่า “Resilience” มาจากรากศัพท์ดง้ั เดิมจากภาษาลาติน “resilire” (Alexander, 2013)
ใน Oxford dictionary “Resilience” หมายถึง ความสามารถทีจ่ ะฟืน้ คืนอย่างรวดเร็วจากสถานการณ์
ที่ยากลำ�บาก (Oxford University Press, 2018) การศึกษาเกี่ยวกับภาวะธำ�รงสภาพขององค์กร
มีความสำ�คัญมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปัจจุบนั ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยี ภาวะธำ�รงสภาพเป็นสิ่งสำ�คัญต่อความอยู่รอดขององค์กร (Horne, 1997)
มีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะธำ�รงสภาพในศาสตร์ต่าง ๆ หลายด้าน (Ruiz-Martin, Lopez-Perdez &
Wainer 2018) โดยแนวคิดของภาวะธำ�รงสภาพเริม่ ต้นในปี ค.ศ. 1973 โดยเริม่ ได้รบั ความสนใจจากงาน
ของ Holling (1973) ซึ่งกล่าวถึงความสัมพันธ์ของภาวะธำ�รงสภาพและเสถียรภาพในระบบทาง
นิเวศวิทยาและสิง่ แวดล้อม (Annerelli & Nonino, 2016) ต่อมา Walker Holling Carpenter และ
Kinzig (2004) ได้ศกึ ษาเพิม่ เติมว่าสิง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญในระบบสังคมนิเวศวิทยา ได้แก่ การมีภาวะธำ�รงสภาพ
ความสามารถในการปรับและการแปลงสภาพ ต่อมาการศึกษาภาวะธำ�รงสภาพในศาสตร์ด้าน
จิตวิทยาเน้นภาวะธำ�รงสภาพส่วนบุคคล (Coutu, 2002) จึงมีการให้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถทีจ่ ะเอาชนะ เอาตัวรอด และฟืน้ คืนของบุคคล (American Psychological Association,
2018; Ong, Bergeman, Wallace, & Bisconti, 2006) ในด้านสังคมวิทยามีการกล่าวถึงภาวะธำ�รงสภาพ
ในมุ ม มองของความสามารถของสั ง คมและชุ ม ชนที่ ส ามารถปรั บ ตั ว ได้ เ มื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
(Boin, Comfort & Demchak, 2010; Dawes, Cresswell & Cahan 2004) Hollnagel Woods
และ Leveson (2006) ได้น�ำ ภาวะธำ�รงสภาพมาใช้ในทางวิศวกรรมศาสตร์ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการจัดการ
ความปลอดภัยของระบบเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากเหตุการณ์ทไ่ี ม่ปกติ มีการปรับภาวะธำ�รงสภาพมา
ใช้ในด้านการบริหารและการจัดการ ภาวะธำ�รงสภาพถูกนำ�มาใช้กับองค์กรด้านความสามารถในการ
ปรับตัวของธุรกิจหลังจากพบกับความเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่เป็นปกติ (Bhamra, Dani, & Burnard, 2011;
Longstaff, Koslowski, & Geoghegan, 2013) ความหมายของคำ�ว่าภาวะธำ�รงสภาพในมุมมองด้านต่าง ๆ
ของแต่ละศาสตร์แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความหมายของภาวะธำ�รงสภาพ
มุมมองในด้านต่าง ๆ
นิเวศวิทยา (Ecology)

ผู้เขียน (ปีที่)
Holling (1973)

Walker, Holling,
Carpenter, and
Kinzig (2004)
จิตวิทยา (Psychology)

American Psychological
Association (2018)
Ong et al. (2006)

สังคมวิทยา (Sociology)

Dawes et al. (2004)
Boin et al. (2010)

วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering)

Hollnagel et al. (2006)

การบริหาร (Management)

Bhamra et al. (2011)
Longstaff et al. (2013)

ความหมายของภาวะธำ�รงสภาพ
การคงอยูข่ องความสัมพันธ์ภายในระบบ ภาวะธำ�รง
สภาพเป็นสิ่งที่ใช้ประเมินความสามารถที่จะรับรอง
ความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต่าง ๆ โดยที่ระบบยัง
คงมีเสถียรภาพ
ระบบที่รองรับความผิดปกติและสามารถจัดองค์กร
ใหม่ ใ นขณะที่ เ ผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลง แต่ ยั ง
สามารถคงหน้าที่ โครงสร้าง ลักษณะ และการตอบสนอง
ที่สำ�คัญได้
การกระเด้งกลับ (Bounce Back) จากประสบการณ์
ที่ยากลำ�บาก ความบอบชํ้า เหตุการณ์ร้ายแรง หรือ
ความเครียด
บุคลิกทีม่ คี วามมัน่ คงทีจ่ ะสามารถเอาชนะ เอาตัวรอด
และฟื้นคืน
ความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่สามารถรักษา
ตนเองไว้ได้เมื่อผ่านวิกฤต
ความสามารถของระบบทางสังคมที่จะสามารถ
ดัดแปลงและฟื้นคืนจากสิ่งที่ไม่ปกติภายในระบบ
ความสามารถขององค์ ก รที่ จ ะปรั บ ปรุ ง เพื่ อ จะมี
อิ ท ธิ พ ลเหนื อ อั น ตรายมากกว่ า หลบเลี่ ย งหรื อ
ต่อต้านมัน
ความสามารถทีจ่ ะกลับสูส่ ภาวะปกติหลังจากพบกับ
ความเปลี่ยนแปลง
ความสามารถที่จะ (1) กลับคืนหรือฟื้นคืนสู่สภาวะ
ปกติ (2) รักษาสภาวะทีต่ อ้ งการ (3) ทนทานต่อความ
กดดันของระบบ และ (4) ปรับเปลี่ยนและก้าวหน้า

ภาวะธำ�รงสภาพขององค์กร (Organizational Resilience)
ในปัจจุบันคำ�จำ�กัดความของคำ�ว่า “Organizational Resilience” ยังไม่มีการระบุอย่าง
ชัดเจน (Linnenluecke, 2017) จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่ า่ นมา เมือ่ คำ�ว่า Resilience ถูกปรับ
เพือ่ นำ�มาใช้กบั องค์กรสามารถสรุปความหมายของคำ�ว่า ภาวะธำ�รงสภาพขององค์กร ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความหมายของภาวะธำ�รงสภาพขององค์กร
ผู้เขียน (ปีที่)
Robb (2000)
Weick and Sutcliffe (2001)
Kendra and Wachtendorf
(2003)
Hamel and Valikangas (2003)
Sutcliffe and Vogus (2003)
Gittel et al. (2016)
McManus, Seville, Vargo,
and Brunsdon (2008)

Bhamra et al. (2011)

Linnenluecke (2017)

ความหมายของภาวะธำ�รงสภาพขององค์กร
องค์กรที่มุ่งเน้นสมรรถนะที่ดีเยี่ยมเป็นเป้าหมายขององค์กร
และมีการสร้างสรรค์และปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไข
ของการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดและเทคโนโลยี
ความสามารถขององค์กรทีจ่ ะกระเด้งกลับ (Bounce Back) โดย
ให้ความหมายของคำ�ว่าภาวะธำ�รงสภาพขององค์กรในทฤษฎี
ขององค์กรทีน่ า่ เชือ่ ถือ (High Reliability Organization: HRO)
ความอดทนขององค์กรต่อความตืน่ ตระหนกตกใจโดยปราศจาก
การแสดงความสูญเสียใด ๆ
ความสามารถขององค์กรที่จะใช้กลยุทธ์และรูปแบบของธุรกิจ
ตามสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง การเตรียมการป้องกันล่วงหน้า
และการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีผลกระทบต่อองค์กร
การรักษาสภาพของการปรับปรุงในทางที่ดีภายใต้สถานการณ์
ที่ท้าทายความสามารถ
ความสามารถทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงองค์กรทีม่ คี วามสามารถในการ
ปรับตัว ที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาตลอดระยะเวลา
หน้าที่ขององค์กรในการรับรู้สถานการณ์ภาพรวม การจัดการ
ความไม่มั่นคง และความสามารถในการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่าง
เชื่อมโยงกัน
ความสามารถที่ จ ะกลั บสู่ ส ภาพปกติ หลั ง จากพบกั บความ
เปลี่ยนแปลง และมีความสัมพันธ์ต่อการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ ทำ � ให้ เ กิ ด ความวุ่ น วายและความไม่ ต่ อ เนื่ อ ง
ทั้งในส่วนบุคคลและองค์กร
ความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงขององค์กรที่มีความสามารถที่จะ
วางแผน ตอบสนองและฟืน้ คืนจากเหตุการณ์วกิ ฤต และมีวธิ กี าร
ที่จะสามารถพัฒนาการดำ�เนินธุรกิจได้มากกว่าองค์กรอื่น
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การให้คำ�จำ�กัดความของคำ�ว่าภาวะธำ�รงสภาพขององค์กร มีการให้ความหมายที่มีความ
แตกต่างกัน ซึง่ สามารถแบ่งได้เป็น 3 มุมมอง ได้แก่ (1) ความสามารถขององค์กรในการทีจ่ ะธำ�รงสภาพ
(2) กระบวนการในการธำ�รงสภาพขององค์กร และ (3) สมรรถนะหรือผลของการธำ�รงสภาพของ
องค์กร แต่กย็ งั ไม่มคี �ำ จำ�กัดความทีช่ ดั เจนเพือ่ อ้างอิงถึงความหมายของคำ�ดังกล่าวตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว
ในข้างต้น
จากความหมายของภาวะธำ�รงสภาพ (Resilience) และภาวะธำ�รงสภาพขององค์กร
(Organizational Resilience) ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในงานวิจัยฉบับนี้ จึงขอให้ความหมายของ
คำ�ว่า ภาวะธำ�รงสภาพขององค์กรว่า “ความสามารถขององค์กรทีจ่ ะปรับตัวเพือ่ ให้กลับคืนสูล่ กั ษณะ
ทีเ่ ป็นปกติหลังจากเผชิญกับเหตุการณ์วกิ ฤต”
องค์ประกอบของภาวะธำ�รงสภาพขององค์กร
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเพือ่ ให้ทราบปัจจัย องค์ประกอบ โครงสร้าง และกระบวนการของภาวะธำ�รง
สภาพ ได้แก่ งานของ Weick (1993) ซึ่งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความสูญเสียและองค์ประกอบที่จะ
ทำ�ให้เกิดภาวะธำ�รงสภาพขององค์กรเล็ก ๆ ของทีมผจญเพลิงทางอากาศ ซึง่ ต้องเผชิญกับสถานการณ์
ไฟป่าในเมือง Mann Gulch รัฐ Montana ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสาเหตุให้นักผจญเพลิง
เสียชีวติ 13 คน Weick ต้องการค้นหาคำ�ตอบว่าทำ�อย่างไรองค์กรจึงจะสามารถธำ�รงสภาพได้ดขี น้ึ เพือ่
ลดความสูญเสีย ซึง่ ต่อมา Weick และ Sutcliffe (2001) ได้มกี ารพัฒนาเป็นทฤษฎีทเ่ี กีย่ วกับองค์กร
ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือสูง (High Reliability Organization : HRO) โดยเริม่ ศึกษากับองค์กรทีต่ อ้ งพยายาม
ไม่ให้เกิดความเสีย่ ง เช่น โรงงานนิวเคลียร์ กิจการเกีย่ วกับการบิน องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ เช่น
โรงพยาบาล ฯลฯ ต่อมา Mallak (1998) ได้น�ำ เอาปัจจัยการธำ�รงสภาพขององค์กร 3 ปัจจัยแรกของ
Weick (1993) ตามตารางที่ 3 มาทำ�การศึกษากับพยาบาลระดับบริหารจำ�นวน 128 คน จากงานวิจยั
ดังกล่าวมีการพัฒนาปัจจัยทีท่ �ำ ให้องค์กรเกิดภาวะธำ�รงสภาพ 6 ปัจจัย Somers (2009) ได้น�ำ ปัจจัย
ของ Mallak (1998) มาทำ�การศึกษาต่อในองค์กรภาครัฐ 142 แห่ง ทำ�ให้ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดภาวะ
ธำ�รงสภาพเพิม่ ขึน้ อีก 3 ปัจจัย
McManus (2008) ใช้งานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้างจาก 10 องค์กร
ในประเทศนิวซีแลนด์ และได้ปจั จัยทีท่ �ำ ให้เกิดภาวะธำ�รงสภาพ 3 ปัจจัยหลัก และ 15 ปัจจัยรอง ซึง่
ปัจจัยดังกล่าว Stephenson (2011) นำ�มาทบทวน ปรับปรุง และใช้อย่างแพร่หลายใน Resilient
Organisations Research Programme ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนของประเทศนิวซีแลนด์ Lee Vargo และ Seville (2013) ได้น�ำ ปัจจัยของ McManus
(2008) มาปรับปรุงโดยแยกปัจจัยออกเป็น 2 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย (1) ความสามารถในการปรับตัว
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ได้แก่ การลดพฤติกรรมการทำ�งานแบบแยกส่วน ทรัพยากรภายใน การมีส่วนร่วมของพนักงาน
ความรูแ้ ละข้อมูล ภาวะผูน้ �ำ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และการตัดสินใจ และ (2) การวางแผน
ได้แก่ กลยุทธ์การวางแผน การฝึกปฏิบัติ การเตรียมความพร้อม ทรัพยากรภายนอก และการให้
ความสำ�คัญต่อการฟืน้ คืน
ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะธำ�รงสภาพขององค์กรจากการ
ทบทวนวรรณกรรมทีผ่ า่ นมาตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 องค์ประกอบของภาวะธำ�รงสภาพขององค์กร
ผู้เขียน (ปีที่)
Weick (1993)

Mallak (1998)

Somers (2009)

McManus (2008)
Lee et al. (2013)

องค์ประกอบของภาวะธำ�รงสภาพขององค์กร
1. การมีไหวพริบทีจ่ ะกระทำ�บางสิง่ โดยใช้สงิ่ ทีม่ อี ยู่ (Improvisation and
Bricolage)
2. ระบบของบทบาทที่แท้จริงในองค์กร (Virtual Role Systems)
3. ทัศนคติของการใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์ในการตัดสินใจ (Attitude
of Wisdom)
4. การยอมรับนับถือระหว่างกัน (Respectful Interaction)
1. การค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตรงกับเป้าหมาย (Goal Directed
Solution Seeking)
2. การหลีกเลี่ยง (Avoidance or Skepticism)
3. ความสามารถในการเข้าใจวิกฤต (Critical Understanding)
4. การพึ่งพาอาศัย (Role Dependence)
5. ที่มาของภาวะธำ�รงสภาพ (Source Resilience)
6. การเข้าถึงทรัพยากร (Access to Resources)
นำ�งานวิจัยของ Mallak (1998) มาขยายต่อ โดยเพิ่มปัจจัยและ
องค์ประกอบเกี่ยวกับ
1. โครงสร้างการตัดสินใจและการรวมอำ�นาจ (Decision Structure
and Centralization)
2. การเชื่อมต่อกัน (Connectivity)
3. การวางแผนอย่างต่อเนื่อง (Continuity of Planning)
1. การรับรู้สถานการณ์ (Situation Awareness)
2. การจัดการหลักของความอ่อนแอ (Keystone Vulnerabilities)
3. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptive Capacity)
1. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptive Capacity)
2. การวางแผน (Planning)
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ระเบียบวิธวี จิ ยั

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เหตุการณ์สำ�คัญ เนื่องจากมี
วัตถุประสงค์ท่ีจะสร้างความเข้าใจเชิงลึกโดยการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ทางสังคมและมุมมองที่
เกิดขึ้นของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์ในการเผชิญวิกฤต สอดคล้องกับเป้าหมายของการวิจัย
เชิงคุณภาพซึง่ มีเป้าหมายในการเรียนรูก้ ระบวนการ จึงให้ความสำ�คัญกับการตีความ การหาความหมาย
ของพฤติกรรม โดยปล่อยให้สถานการณ์น้ันดำ�เนินไปภายใต้สถานการณ์ท่ีเป็นธรรมชาติ เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลทีต่ รงกับสภาพความเป็นจริงทีส่ ดุ (Snape & Spencer, 2003)
เทคนิคการวิเคราะห์เหตุการณ์ส�ำ คัญ (Critical Incident Technique)
เทคนิคการวิเคราะห์เหตุการณ์สำ�คัญเป็นชุดของกระบวนการที่ประกอบด้วยการรวบรวม
การวิเคราะห์เนือ้ หาและการจัดกุลม่ พฤติกรรมของบุคคลทีส่ งั เกตได้ ถูกนำ�มาใช้ครัง้ แรกโดย Flanagan
(1954) ต่อมา Bitner Booms และ Mohr (1994) นำ�เทคนิคนีม้ าใช้ในงานวิจยั ด้านการตลาด โดยให้
ผู้ให้ข้อมูลเล่าเหตุการณ์จากประสบการณ์และอภิปรายว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคหนึ่งซึ่งสร้างประโยชน์
ที่สำ�คัญในงานวิจัย ทำ�ให้ข้อมูลที่ได้รับมีความสมบูรณ์เนื่องจากมาจากมุมมองของผู้ให้ข้อมูลจาก
คำ � พู ด ของตนเอง (Edvardsson, 1992) ผู้ให้ข้อ มู ล มี ค วามเป็ น อิ ส ระ ไม่ ถูก จำ � กั ด อยู่ใ นกรอบ
คำ�ถาม (Gabbott & Hogg, 1996) ผูว้ จิ ยั สามารถใช้เพือ่ ทีจ่ ะสร้างหรือเป็นจุดเริม่ ต้นเชิงประจักษ์ของการวิจยั
(Grove & Fisk, 1997) ดังนัน้ เทคนิคการวิเคราะห์เหตุการณ์สำ�คัญจึงเป็นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ทำ � ให้ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล เพื่ อ นำ � มาใช้ ใ นทางปฏิ บั ติ แ ละเน้ น การนำ � มาใช้ ป ระโยชน์ ท างด้ า นการบริ ห าร
(Chell & Pittaway, 1998)
งานวิจัยนี้เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างตามแบบของเทคนิคการวิเคราะห์เหตุการณ์
สำ�คัญ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลเล่าเหตุการณ์สำ�คัญที่สุดเพียงเหตุการณ์เดียวเป็นเหตุการณ์วิกฤต
ทีส่ �ำ คัญทีต่ นเองมีประสบการณ์ ซึง่ ทำ�ให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั มีความต่อเนือ่ ง ถูกต้องแม่นยำ� และมีความลึกซึง้
เพียงพอที่จะสามารถนำ�มาวิเคราะห์เพื่อให้ได้แนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ
และพั ฒ นาหลั ก การทางจิ ต วิ ท ยา สาเหตุ วิ ธี ก ารและขั้น ตอน และองค์ ป ระกอบสำ � คั ญ ที่ทำ � ให้
ผ่านพ้นวิกฤตและสามารถทำ�ให้องค์กรกลับคือสูภ่ าวะปกติ
ภูมหิ ลังของผูว้ จิ ยั
สำ�หรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยถือเป็นเครื่องมือที่สำ�คัญ (Bogdan & Biklen, 1992)
เนือ่ งจากงานวิจยั เชิงคุณภาพเป็นงานทีม่ คี วามจำ�เป็นทีต่ อ้ งอาศัยการได้รบั ข้อมูลเชิงลึก ซึง่ เป็นอารมณ์
และความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูล ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น เพื่อให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลทีแ่ ท้จริงและผูใ้ ห้ขอ้ มูลเต็มใจทีจ่ ะให้ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั เป็นผูก้ อ่ ตัง้ ธุรกิจและเป็นผูบ้ ริหาร
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ระดับสูง และมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจกว่า 20 ปี มีเครือข่ายและความสัมพันธ์ในแวดวง
ธุรกิจ มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกราย โดยรูจ้ กั ทัง้ ในด้านส่วนบุคคลและส่วนองค์กร ไม่ตา่ํ กว่า
10 ปี และเข้าใจถึงแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจอย่างลึกซึง้ ซึง่ ภูมหิ ลังดังกล่าวของผูว้ จิ ยั จะสามารถทำ�ให้
กำ�หนดทิศทางของการวิจยั ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ�ขึน้ อย่างไรก็ตามเพือ่ ให้เห็นความซือ่ สัตย์และไว้ใจได้
(Trustworthiness) และความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Credibility) จึงขออธิบายขั้นตอนวิธีการวิจัย
ดังนี้
การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
งานวิจยั นีม้ กี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้หลักการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
โดยเลือกจากลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างทีจ่ ะทำ�ให้เข้าใจสถานการณ์ทต่ี อ้ งการศึกษา (Ritchie, Lewis &
Elam, 2003) เนือ่ งจากวัตถุประสงค์ของงานวิจยั เชิงคุณภาพส่วนใหญ่ไม่ใช่การนำ�ข้อสรุปไปใช้ได้อย่าง
กว้างชวาง (Generalization) แต่เป็นการค้นหาและทำ�ความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์ผา่ นการ
เรียนรูจ้ ากกรณีศกึ ษา (Polit & Beck, 2010) การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้บริหารสูงสุดในองค์กรที่เป็นผู้ให้ข้อมูลคนสำ�คัญ (Key Informant) ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
และให้ขอ้ มูลได้อย่างลึกซึง้ จากผูก้ อ่ ตัง้ และผูบ้ ริหารสูงสุดทีม่ อี ำ�นาจในการตัดสินใจขององค์กร จำ�นวน
4 ราย และผูบ้ ริหารระดับสูง จำ�นวน 1 ราย ซึง่ มีลกั ษณะและประเภทของธุรกิจทีแ่ ตกต่างกัน ประกอบด้วย
อุตสาหกรรมการผลิต กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก และการบริการ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะ
เจาะจง (Criterion-based Selection) เฉพาะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการเผชิญกับภาวะวิกฤต
มีการจัดการกับเหตุการณ์ดงั กล่าว และสามารถนำ�องค์กรกลับมาสูส่ ภาพปกติได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลของเหตุการณ์ส�ำ คัญ ผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง ซึง่ เป็น
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพแบบหนึ่ง ทำ�ให้เกิดความสะดวกในการค้นหาความจริง
ของเหตุการณ์ส�ำ คัญทัง้ ในรูปแบบของเหตุการณ์ ขัน้ ตอน และประเด็นทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญหรือ
ผูถ้ กู สัมภาษณ์จะเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลของเหตุการณ์ การจัดการกับเหตุการณ์ และผลทีไ่ ด้รบั จากการจัดการนัน้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เข้าใจเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากมุมมองของการรับรู้และพฤติกรรมส่วน
บุคคล (Chell, 2004) ผู้วิจัยมีการบันทึกเสียงเพื่อแสดงหลักฐานเกีย่ วกับการจัดกระทำ�ข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกิดขึน้ พร้อมกับการวิเคราะห์และกลัน่ กรองข้อมูล โดยใช้ประสาทสัมผัส ความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ของผู้วิจัย เพื่อศึกษากระบวนการที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นเผชิญเหตุการณ์วิกฤตจนถึง
การนำ�องค์กรกลับมาสู่สภาพปกติ โดยเริ่มต้นจากผู้วิจัยจะแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญทราบในตอนต้น
ถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย สอบถามประวัติกิจการ ตำ�แหน่งหน้าที่ รายละเอียดงานของผู้ให้ข้อมูล
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และให้ผู้ให้ข้อมูลระลึกถึงเหตุการณ์ท่ีเผชิญกับภาวะวิกฤตเพียงเหตุการณ์เดียวที่คิดว่าสำ�คัญและ
จำ � ได้ ม ากที่สุด หลั ง จากนั้น ให้ เ ล่ า เหตุ ก ารณ์ ท่ีเ กิ ด ขึ้น โดยละเอี ย ดตั้งแต่สาเหตุ รายละเอียดและ
ลักษณะของเหตุการณ์ ผลกระทบทีม่ ตี อ่ องค์กร กระบวนการในการแก้ไขและปัจจัยสำ�คัญทีท่ ำ�ให้ผา่ นพ้น
เหตุการณ์วิกฤตและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยไม่มีการนำ�ข้อมูลหรืองานวิจัยที่ผ่านมาอภิปรายร่วมกับ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพือ่ เป็นการชีน้ �ำ และสอดแทรก แต่จะมีค�ำ ถามทีต่ อ้ งการทราบคำ�ตอบไว้ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้ขอ้ มูล
ไม่มกี ารกล่าวถึง เพือ่ ให้สามารถค้นหาคำ�ตอบของคำ�ถามสำ�คัญของการวิจยั (Research Question)
ที่ต้ังไว้ได้อย่างครบถ้วน จุดเด่นของการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เหตุการณ์สำ�คัญคือการระบุ
เหตุการณ์ส�ำ คัญด้วยตนเองซึง่ เป็นช่วงเวลาทีม่ คี วามสำ�คัญเฉพาะบุคคล เพือ่ ทีจ่ ะให้เป็นการสัมภาษณ์
แบบปรากฏการณ์วทิ ยา (Phenomenological Interview) คำ�ถามจะออกมาจากบทสนทนาเองแทน
การสัมภาษณ์แบบตั้งคำ�ถามคำ�ตอบเท่านั้น ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่า (Cope & Watt, 2000)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบหนึ่งที่
มีวธิ กี ารทีเ่ ป็นระบบในการสรุปข้อมูลทีไ่ ด้รบั อย่างมีเหตุผล เพือ่ จะทำ�ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจอย่างลึกซึง้
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์คือกรอบความคิดที่จะอธิบายปรากฏการณ์ได้อย่างถูกต้อง (Krippendorff,
1980) การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเป็นระบบการจัดกลุ่มของข้อมูลตามความถี่และรูปแบบของปัจจัยที่มี
ผลต่อสิง่ ทีส่ นใจศึกษาเพือ่ ทีจ่ ะให้ทราบข้อมูลเชิงลึก (Gremler, 2004) ในงานวิจยั นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ด�ำ เนินการ
ตามกระบวนการของการวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา (Elo & Kyngas, 2008) ดังนี้
(1) ผูว้ จิ ยั เตรียมการโดยการเลือกหน่วยทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ซึง่ เป็นคำ�
กลุม่ คำ� วลี ประโยค และให้ความหมายของหน่วยทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์
(2) ผู้วิจัยได้ทำ�การกำ�หนดรหัสของข้อมูล (Coding) มีการกำ�หนดคำ�หลัก และเชื่อมโยง
คำ�หลักกับข้อมูลทีไ่ ด้รบั ในแต่ละชุด จัดกลุม่ และประเภทของข้อมูล (Grouping and Categorization)
(3) ผูว้ จิ ยั ทำ�การแยกข้อมูลทีไ่ ม่ตอ้ งการออกไป (Abstraction) ให้เหลือเฉพาะประเด็นหลัก ๆ
ทีส่ �ำ คัญ และมีความเกีย่ วข้องกับเรือ่ งทีต่ อ้ งการศึกษา เพือ่ ทำ�ให้ขอ้ มูลมีความชัดเจนยิง่ ขึน้
(4) ผู้วิจัยสร้างบทสรุปโดยเขียนเชื่อมโยงข้อสรุปย่อยเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปใหญ่ท่ีมี
ความสัมพันธ์ครอบคลุมทุกข้อสรุป เพือ่ สามารถอธิบายข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วน
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ความน่าเชือ่ ถือของข้อมูล
การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ได้ โดยการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งอย่ า งเป็ น ระบบ
การตรวจสอบอย่างเหมาะสม และมีหลักฐานเกี่ยวกับการจัดทำ�ข้อมูล (Finfgeld-Connett, 2010)
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าวิธีดำ �เนินการกับข้อมูลมีความรอบคอบ โดยดำ �เนินการตาม
วิธกี ารของการวิจยั เชิงคุณภาพเพือ่ ให้ขอ้ มูลมีความน่าเชือ่ ถือ ได้แก่
(1) มีหลักฐานเกี่ยวกับการจัดกระทำ�ข้อมูล ได้แก่ บันทึกการสนทนาระหว่างผู้วิจัยกับ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทางเครือ่ งบันทึกเสียง และจัดทำ�เป็นบันทึกทางเอกสาร
(2) การเลือกกลุ่มตัวอย่างถึงแม้จะมีจำ�นวนน้อยแต่เป็นไปตามหลักการของการวิจัยเชิง
คุณภาพ ซึ่งถึงแม้จะมีผู้ให้ข้อมูลเพียง 5 ราย แต่ใช้หลักการเลือกผู้ให้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย (Purposeful Sample) ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิผล (Marshall, 1996)
โดยเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็นผูบ้ ริหารระดับสูงทีเ่ ป็นบุคคลสำ�คัญของกิจการซึง่ เผชิญกับเหตุการณ์วกิ ฤตทีเ่ กิด
ขึน้ จริง และสามารถกลับฟืน้ คืนสูภ่ าวะธำ�รงสภาพได้ การวิจยั เชิงคุณภาพมีการศึกษากับกลุม่ ตัวอย่าง
จำ�นวนไม่มากเนือ่ งจากผูว้ จิ ยั ต้องทำ�การสังเกตพฤติกรรมของผูใ้ ห้ขอ้ มูลอย่างละเอียด มีการเก็บข้อมูล
เชิงลึกและมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา มีการเตรียมหัวข้อคำ�ถามอย่างหลวม ๆ ในลักษณะกึง่ โครงสร้าง
โดยมีการร่างคำ�ถามปลายเปิดที่มีคำ�สำ�คัญที่ต้องการ ซึ่งมีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลตามสถานการณ์การสัมภาษณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป เพือ่ ให้การเก็บข้อมูลมีความสมบูรณ์
และตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั มากทีส่ ดุ
(3) ผู้วิจัยได้รับความไว้วางใจจากผู้ให้ข้อมูลมาก ซึ่งเป็นคุณสมบัติท่ีสำ�คัญของการวิจัยเชิง
คุณภาพ เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั เป็นข้อมูลจริงและมีคณ
ุ ภาพ
(4) การเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์เหตุการณ์สำ�คัญ ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องการให้ผู้ให้ข้อมูล
เล่าเฉพาะเหตุการณ์สำ�คัญที่สุดซึ่งผู้ให้ข้อมูลสามารถจดจำ�ได้อย่างแม่นยำ� ทำ�ให้ข้อมูลที่ได้รับเป็น
ข้อมูลเชิงลึกทีถ่ กู ต้องแม่นยำ� มีความสมบูรณ์และมีคณ
ุ ภาพ
สรุปกรณีศกึ ษา
จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารระดับสูงขององค์กรทัง้ 5 องค์กรในประเทศไทยเกีย่ วกับเหตุการณ์
วิกฤตทีแ่ ต่ละองค์กรเผชิญผลกระทบและการแก้ไขปัญหา มีรายละเอียดดังนี้
กรณีศกึ ษาที่ 1-CS1 อุตสาหกรรมการผลิต-ผูผ้ ลิตและส่งออกเซรามิก
เหตุการณ์วกิ ฤตในปี พ.ศ. 2538 บริษทั ถูกยกเลิกคำ�สัง่ ซือ้ ทัง้ หมดจากลูกค้านำ�เข้ารายใหญ่ของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ซึง่ ในช่วงทีเ่ กิดปัญหาเป็นลูกค้ารายเดียวขององค์กร เนือ่ งจากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
ที่เกิดจากการฟ้องร้องของคู่แข่งขันของลูกค้า การยกเลิกคำ�สั่งซื้อดังกล่าวเป็นไปอย่างไม่คาดคิด
มีผลกระทบต่อบริษทั ถึงขัน้ เลิกกิจการ
การแก้ไข-มีการพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อนำ�เสนอลูกค้าอย่างรวดเร็ว สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ในช่วง
ต้นปี พ.ศ. 2539 และกลับเข้าสูภ่ าวะปกติได้ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2539
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กรณีศกึ ษาที่ 2-CS2 กิจการค้าส่ง-ผูค้ า้ ส่งอาหารทะเลแช่แข็ง
เหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤต-การหยุ ด การบริ โ ภคอาหารและสิ น ค้ า อย่ า งกะทั น หั น เนื่ อ งจากประชาชนใน
ประเทศไทยประสบกับความเศร้าโศกจากเหตุการณ์การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ในปลายปี พ.ศ. 2559 ทำ�ให้เกิดปัญหาสินค้าอาหารทะเลทีน่ �ำ เข้ามาค้างสต็อก ไม่สามารถ
ขายได้ มีผลกระทบต่อสภาพคล่องขององค์กร
การแก้ไข-เจรจากับคูค่ า้ ผูส้ ง่ ออกหลักในต่างประเทศให้ขยายเวลาการชำ�ระเงินไปอีกประมาณ 3 เดือน
สามารถกลับสูภ่ าวะปกติได้ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2560
กรณีศกึ ษาที่ 3-CS3 กิจการค้าปลีก-ผูน้ �ำ เข้าและค้าปลีกเครือ่ งจักรและอะไหล่อตุ สาหกรรม
เหตุการณ์วกิ ฤต-ลูกค้าหลักขององค์กร เป็นผูผ้ ลิตเซรามิก รัฐบาลมีนโยบายลอยตัวค่าพลังงาน LPG ใน
ปี พ.ศ. 2554 และมีการปรับค่าแรงขัน้ ตํา่ เป็น 300 บาท ในปี พ.ศ. 2555 ทำ�ให้ลกู ค้าปิดกิจการ นอกจาก
จะไม่มีการสั่งซื้อแล้ว ลูกค้ายังขายเครื่องจักรในโรงงานของตนเอง ทำ�ให้ลูกค้ากลายเป็นคู่แข่งขัน
ขององค์กร ทำ�ให้องค์กรไม่มยี อดขายในช่วงเวลาดังกล่าว มีผลกระทบถึงขัน้ เลิกกิจการ
การแก้ไข-ปรับเปลีย่ นรูปแบบของธุรกิจ ขยายไลน์สนิ ค้าจากเครือ่ งจักรไปเป็นอะไหล่ในโรงงานอุตสาหกรรม
สามารถกลับสูภ่ าวะปกติได้ในปี พ.ศ. 2556
กรณีศกึ ษาที่ 4-กิจการบริการ-สถานออกกำ�ลังกาย
เหตุการณ์วกิ ฤต-ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2559 พนักงานหลักขององค์กรลาออก และไปเปิดสถานออกกำ�ลังกาย
อยูต่ ดิ กัน โดยดึงลูกค้าหลักขององค์กรไปด้วย ทำ�ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ และมีการ
เผยแพร่คลิปวิดีโอการโต้เถียงกับพนักงานหลักที่เป็นคู่แข่งทางสื่อออนไลน์ ทำ�ให้ภาพลักษณ์ของผู้ให้
ข้อมูลและองค์กรไม่ดี ลูกค้าหลายรายย้ายไปใช้บริการคู่แข่ง รายได้ของบริษัทลดลงกว่าร้อยละ 50
ซึง่ มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการ
การแก้ไข-ไม่โต้ตอบ ทบทวนตนเอง และปรับองค์กรของตนเองโดยพัฒนาการบริการให้มคี วามแตกต่าง
จากคูแ่ ข่งขัน สามารถกลับสูภ่ าวะปกติในช่วงกลางปี พ.ศ. 2559
กรณีศกึ ษาที่ 5-กิจการสือ่ สิง่ พิมพ์
เหตุการณ์วกิ ฤต-วิกฤตการณ์ทางการเงินปี พ.ศ. 2540 หรือวิกฤตต้มยำ�กุง้ ทำ�ให้องค์กรมีตน้ ทุนในการ
ดำ�เนินกิจการทีเ่ พิม่ สูงขึน้ มีหนีส้ นิ ล้นพ้นตัว เข้าสูก่ ระบวนการฟืน้ ฟูกจิ การในปี พ.ศ. 2541 และองค์กร
ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ เพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการล้มละลายในปี พ.ศ. 2551
การแก้ไข-ปรับปรุงรูปแบบการนำ�เสนอสือ่ โดยการนำ�เอาเทคโนโลยีและการนำ�เสนอข่าวสารทางออนไลน์
แทนสิง่ พิมพ์ทเ่ี ป็นกระดาษ โดยพัฒนาการนำ�เสนอข่าวทางอินเทอร์เน็ตเป็นรายแรกของไทย
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ผลการศึกษา
จากผลการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารระดับสูงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจำ�นวน 5 องค์กร
ในประเทศไทย เกีย่ วกับปัจจัยทีท่ �ำ ให้เกิดภาวะธำ�รงสภาพขององค์กร สรุปได้ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปัจจัยของภาวะธำ�รงสภาพขององค์กรของแต่ละกิจการ
องค์กร
		
		
		
		
		
CS1
CS2
CS3
CS4
CS5

การ ภาวะ การมี นวัตกรรม เครือข่าย
การลด ทรัพยากร ความรู้ อืน่ ๆ
วางแผน ผูน้ �ำ ส่วนร่วม และ
และ
พฤติกรรม ภายใน และ
และการ		
ของ ความคิด ความสัมพันธ์ การ		
ข้อมูล
เตรียม		 พนักงาน สร้างสรรค์		
ทำ�งาน
ความ					
แบบแยก
พร้อม					
ส่วน
		
X
X
X
X 		
X 		 โชค
X 			
X
X
X
X
X
X
X
		
X
X
X
X
				
สติ
X
X
X
X
X

การวางแผนและการเตรียมความพร้อม (Planning and Readiness)
ในการศึกษานี้ผู้บริหารทุกองค์กรไม่มีผู้กล่าวถึงการวางแผนหรือการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ภาวะธำ�รงสภาพอย่างเป็นทางการให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
Lee และคณะ (2013) ให้ความหมายของการวางแผนซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของการทำ�ให้เกิด
ภาวะธำ�รงสภาพประกอบด้วย (1) กลยุทธ์การวางแผนหมายถึงการพัฒนาและการประเมินแผนงาน
และกลยุทธ์ทใ่ี ช้ในการจัดการสภาพแวดล้อมและผูม้ สี ว่ นได้เสียขององค์กร (2) การฝึกปฏิบตั ิ หมายถึง
การเข้ามามีสว่ นร่วมของทีมงานในการฝึกปฏิบตั เิ พือ่ ตอบสนองสถานการณ์ทถ่ี กู จำ�ลองขึน้ (3) การเตรียม
ความพร้อมหมายถึงกลยุทธ์และพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมที่จะตอบสนองเหตุการณ์วิกฤต
เมือ่ มีสญ
ั ญาณของการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกก่อนทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์วกิ ฤต
(4) ทรัพยากรภายนอกหมายถึงความเข้าใจความสัมพันธ์ของทรัพยากรจากภายนอกที่จำ�เป็นจาก
องค์กรอื่นระหว่างเหตุการณ์วิกฤต และ (5) การให้ความสำ�คัญต่อการฟื้นคืนหมายถึงการตระหนัก
ถึงการให้ความสำ�คัญขององค์กรหลังเหตุการณ์วกิ ฤต
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ภาวะผูน้ �ำ (Leadership)
ในการศึกษานี้มีผ้บู ริหารแสดงถึงความเป็นผู้นำ�อย่างชัดเจนในแง่มุมที่แตกต่างกัน แสดงให้
เห็นว่าภาวะผูน้ �ำ มีสว่ นสำ�คัญในการทำ�ให้องค์กรมีภาวะธำ�รงสภาพ ซึง่ ภาวะผูน้ �ำ ในการศึกษานีห้ มายถึง
ความสามารถในการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร การประเมินกลยุทธ์ และการปรับเปลีย่ นให้เข้ากับสถานการณ์
ความสามารถในการตัดสินใจ
“ผมคิดว่าการตัดสินใจสำ�คัญที่สุด หนึ่งคือต้องทำ�เรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็ก ต้องแก้ไข
ปัญหาให้เร็วที่สุด หนึ่งความรับผิดชอบ การตัดสินใจสำ�คัญที่สุด อันที่สองการแก้ไขปัญหา
ด้วยความรวดเร็วเป็นสิง่ จำ�เป็น” (#CS1)
การประเมินกลยุทธ์
“เราคิดว่าขายขาดทุนเราไม่ขายที่จังหวะนั้น ไม่นานน่าจะฟื้น เราเลยใครจะขายถูกไป เรา
ก็ไม่สนใจ เพราะเรายังอุม้ ได้” (#CS2)
“พอเห็นใน Social Network มันเหมือนภาพสะท้อน ตายละทำ�ไงดี หนึง่ เราคุยกับลูกน้อง
ก่อน สองเราก็มฐี านลูกค้าเรา ต้องอธิบายให้ลกู ค้าจริง ๆ ก็พอจะรู้ Story เพราะเขาเห็นมา
ตลอด จากนัน้ ก็มาคุยกับทีมงานว่าไม่ตอ้ งไปสนใจ ไม่ตอ้ งตอบโต้” (#CS4)
“ต้องให้เครดิตคนที่เป็นเจ้าของสำ�นักพิมพ์ แกเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ แกผ่านมาเยอะ เห็น
ว่า Trend ของเมืองนอกเริ่มมาแล้ว แกเป็นคนพูดแรก ๆ ว่าเดี๋ยวโลกมันก็เชื่อมโยงกันเอง
ก่อนทีจ่ ะมี Internet ด้วยซํา้ ไป”(#CS5)
การปรับเปลีย่ นให้เข้ากับสถานการณ์
“เราก็เลยมามองว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วหละ เพราะถ้าเราไม่เปลี่ยน เราจะรอขายเครื่อง
อย่างเดียว มันจะเป็นไปไม่ได้” (#CS3)
Lee และคณะ (2013) ให้ความหมายของภาวะผูน้ �ำ ในความหมายของการจัดการภาวะธำ�รง
สภาพว่า การทีผ่ นู้ �ำ ขององค์กรสามารถจัดการและตัดสินใจระหว่างช่วงเวลาของเหตุการณ์วกิ ฤต และ
สามารถประเมินกลยุทธ์และโปรแกรมการทำ�งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
McManus (2008) กล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำ�และการกำ�กับดูแลมีผลต่อการจัดการภาวะ
ธำ�รงสภาพว่าผูน้ �ำ ต้องมีความสามารถในการตัดสินใจ มีระบบการสือ่ สารอย่างรวดเร็ว และมีความเป็น
ผูน้ �ำ ทีป่ รากฏอยูแ่ ละเห็นได้
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การมีสว่ นร่วมของพนักงาน (Staff Engagement and Involvement)
ในการศึกษานีพ้ บว่าผูบ้ ริหารกล่าวถึงทีมงานบ่อยครัง้ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำ�คัญกับ
การมีสว่ นร่วมของพนักงาน โดยสามารถแยกการมีสว่ นร่วมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ จิตสำ�นึกของการร่วมมือกัน
หรื อ การทำ � งานเป็ น ที ม ความสามารถหรื อ ทั ก ษะส่ ว นตั ว ของพนั ก งาน และการสนั บ สนุ น ของ
พนักงานในช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุการณ์วกิ ฤต
จิตสำ�นึกของการร่วมมือกันหรือการทำ�งานเป็นทีม
“ทีป่ กติ 30 วัน เป็นไปไม่ได้ แต่เราทำ�ได้ 7 วัน ในกรณีทด่ี ว่ น ๆ นะ 1 วัน ก็ได้ ขึน้ อยูก่ บั เรารีด
ศักยภาพออกมาได้หรือเปล่า แต่ทง้ั นีท้ ง้ั นัน้ ต้องใจด้วยนะ ทุกคนทุม่ เทหมด เพราะพนักงาน
ทุกฝ่ายส่งต่องานกัน ฝ่ายนีเ้ สร็จ ฝ่ายนีท้ �ำ ต่อ ทำ�งานกันตัง้ แต่ 8 โมงเช้าถึงเทีย่ งคืน พนักงาน
กลับเทีย่ งคืน ผมกลับตี 1 ทุกวัน ส่งข้าวส่งนา้ํ ตลอด ถ้าแม่ทพั อยูก่ องหน้าวิง่ ทุกคนก็วง่ิ ตาม
แต่ถ้าแม่ทัพนั่งอยู่เมืองหลวง ไม่มีใครทำ�หรอก พนักงานเห็นเราทำ� ก็ไม่มีใครหยุด ทุกคน
ช่วยกัน เราถึงว่า Teamwork ก็เป็นสิง่ สำ�คัญ” (#CS1)
ความสามารถหรือทักษะส่วนตัวของพนักงาน
“ถ้าพนักงานเราดี Teamwork เราดี มีความสามารถ คือถ้าใช้ภาษาช่างคืออ่านงานขาด
คือหมายถึงว่าอ่านงานเข้าใจเลย ไม่ทำ�งานซํ้าซ้อน ไม่ทำ�งานผิดพลาดบ่อย ถ้าหัวหน้างาน
หัวหน้าช่าง มีความรู้มีประสบการณ์ตรงนี้มาก ถือเป็นเรื่องสำ�คัญ ช่วยเราได้เยอะเลย”
(#CS3)
การสนับสนุนของพนักงานในช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุการณ์วกิ ฤต
“แต่คิดว่า Teamwork มีส่วนสำ�คัญ และเราเพิ่งดำ�เนินธุรกิจมาด้วยค่ะ แล้วมาด้วย
เรื่องแค่น้ี เรารู้สึก เค้าจะมาคุยกัน แล้วก็โอเคไม่เป็นไรนะ ก็ลองปรับพัฒนาตัวเองให้สุด ๆ
แล้วดูวา่ จะเป็นยังไง” (#CS4)
การที่พนักงานเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือการมีส่วนร่วมของพนักงานผู้เข้าใจการเชื่อมโยง
ระหว่างงานของเขากับภาวะธำ�รงสภาพขององค์กรและความสำ�เร็จในระยะยาว โดยที่พนักงานจะ
ใช้ความสามารถและทักษะของเขาเพื่อแก้ไขปัญหา เป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญของภาวะธำ�รงสภาพ
ขององค์กร (Lee et al., 2013) พนักงานควรมีจิตสำ�นึกของการทำ�งานเป็นทีม มีความร่วมมือที่จะ
ช่วยกัน และสนับสนุนองค์กรในช่วงเวลาทีย่ ากลำ�บาก (Commonwealth Australia, 2016)
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นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Innovation and Creativity)
ในการศึกษานี้ผู้บริหารมีความกล้าที่จะนำ�เสนอสิ่งใหม่ ๆ ที่มีความแตกต่างจากตลาด เพื่อ
จะทำ�ให้องค์กรผ่านพ้นเหตุการณ์วกิ ฤตและสามารถกลับคืนสูภ่ าวะธำ�รงสภาพขององค์กร
“เป็นการเสนอว่าเราจะปรับปรุงรูปแบบใหม่ให้เขา สิ่งที่คิดตอนนั้นคือลูกค้าชอบสินค้าเรา
มันจะมีวธิ หี าทางออกอะไรบ้างทีจ่ ะแก้ไขปัญหา การปรับแบบ หา New Collection ใหม่
มาทำ� เป็นการแก้ไขการสร้างสรรค์สนิ ค้ารูปแบบใหม่” (#CS1)
“เราก็เลยปรับปรุงรูปแบบของ Fitness เราใหม่ทง้ั หมด คือหนึง่ เรือ่ งคลาส สิง่ ทีเ่ ขาทำ�ไม่ได้
เรารู้แล้วว่ามันคืออะไร ก็เอาจากตรงนี้มาพัฒนา เอ่อ พอมาพัฒนา เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ”
(#CS4)
“ปี 2543 เป็นปีท่ีเราเข้าสู่การล้มละลายเรียบร้อยแล้ว แต่ในอีกซีกหนึ่งของการทำ�งาน
เราก็เป็นคนริเริม่ Website สิง่ ทีท่ �ำ ทัง้ หมดก็เปลีย่ นแปลงตัวเองไปใน Website ซึง่ เป็นทีม่ า
ของ Website Manager online ซึง่ ทำ�เป็นทีแ่ รก ๆ ของประเทศไทย ตอนนัน้ ความพร้อม
ยังไม่มหี รอก เรือ่ งของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังเป็นอะไรทีเ่ ข้ายาก” (#CS5)
ในงานวิจัยของ Lee และคณะ (2013) กล่าวถึงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็น
องค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการปรับตัวขององค์กร
ทีจ่ ะทำ�ให้องค์กรเกิดภาวะธำ�รงสภาพ พนักงานควรถูกส่งเสริมและให้รางวัลในการใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาการแก้ปัญหา ทั้งนี้มีการระบุว่าการที่องค์กรจะเกิดภาวะธำ�รงสภาพได้ องค์กรควรจะหา
โอกาสใหม่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาแห่งความยากลำ�บาก
เครือข่ายและความสัมพันธ์ (Networks and Relationships)
ในการศึกษานี้ ผูบ้ ริหารกล่าวว่าความเข้าใจ กำ�ลังใจ และคำ�แนะนำ�จากเครือข่ายเป็นปัจจัย
หนึง่ ทีส่ นับสนุนให้องค์กรผ่านเหตุการณ์วกิ ฤตและกลับฟืน้ คืนได้ โดยกล่าวถึงความสัมพันธ์กบั ตัวแทน
ทางการค้า เพือ่ นสมัยเรียน คูค่ า้ และลูกค้า
“ขอคุยกับตัวแทนก่อนว่าถ้าติดปัญหาลิขสิทธิ์ เราปรับปรุง New Idea New Item ให้ลกู ค้า
ได้ไหม โชคดีท่ีตัวแทนตอบรับ และนำ�เอาสินค้าในพิพิธภัณฑ์ของเขา 1 ชุด มาให้เราทำ�”
(#CS1)
“ตอนนัน้ ผมเบนเข็มมา เนือ่ งจากมีเพือ่ นทีร่ จู้ กั กัน ทีเ่ รียนด้วยกันมาสมัยตอนเด็ก ๆ นะครับ
เขาแนะนำ�ให้ผมทำ�เกี่ยวกับพวกงาน Casting Iron งานพวก Bronze ทองเหลือง เหล็ก
เป็นอะไหล่” (#CS3)
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“เราก็มกี ารเจรจากับคูค่ า้ คูค่ า้ ก็เข้าใจ...” (#CS2)
“เราก็มีฐานลูกค้าเรา ต้องอธิบายให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าจริง ๆ ก็พอจะรู้ Story เพราะเค้า
เห็นมาตลอด” (#CS4)
เครือข่ายและความสัมพันธ์หมายถึงความสัมพันธ์ท้ังภายในและภายนอกที่ส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กรให้ได้รบั ประโยชน์เมือ่ มีความจำ�เป็น (Commonwealth Australia, 2016)
การลดพฤติกรรมการทำ�งานแบบแยกส่วน (Minimization of Silos)
ผูบ้ ริหารในองค์กรหนึง่ กล่าวถึงการให้ความสำ�คัญกับการลดพฤติกรรมการทำ�งานแบบแยกส่วน
หรือการลดความแตกแยกในองค์กรเป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้ระยะเวลาในการปรับ แต่ส่งผลให้
องค์กรสามารถผ่านพ้นวิกฤตและฟืน้ คืนได้
“นักข่าวรุน่ เก่า ๆ ก็ลกุ ขึน้ มาเถียงนะ ว่าถ้าข่าวฉันออนไลน์ไป ใครจะมาอ่านฉันในหนังสือพิมพ์
แล้วก็มาเถียงอยู่ง้ี พวกทำ�งานรุ่นเก่า ๆ เค้าจะหวง ถ้าขึ้นข่าวไปแล้วเพื่อนเห็น จะไม่ลอก
ข่าวเหรอ ก็จะถกเถียงกันอยูอ่ ย่างนี้ ใช้เวลาหลายปีมากกว่าทีจ่ ะทำ�ให้คนทำ�งาน ทีย่ ากทีส่ ดุ
คือการทำ�ให้คนทำ�งานเชื่อในสิ่งเดียวกัน แล้วไปด้วยกัน แล้วต้องไม่ลืมว่าในองค์กรจะมี
คนรุ่นต่าง ๆ มีความเชื่อของเค้า รุ่นใหญ่ รุ่นกลาง ๆ แล้วก็จูเนียร์ เราในฐานะผู้บริหารก็
ต้อง Blend สิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยยกตัวอย่างให้เห็น ถ้าตัวอย่างเกิดแล้ว เราก็เอา
กลับมาคุยกัน ว่าเนี่ยะเห็นมั้ยที่เราคุยกันวันนั้นน่ะ มันก็ได้เห็นแล้วเริ่มกลับมาเป็นอย่าง
ทีเ่ ราคิด ช่วยกัน” (#CS5)
การลดพฤติกรรมการทำ�งานแบบแยกส่วน ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมลง
ให้นอ้ ยทีส่ ดุ เพือ่ ทีจ่ ะลดช่องว่างของการสือ่ สารทีส่ ร้างความไม่ตอ่ เนือ่ ง ความติดขัดและผลเสียต่อการ
ทำ�งาน เป็นปัจจัยทีท่ �ำ ให้เกิดภาวะธำ�รงสภาพขององค์กร (Lee et al., 2013)
ทรัพยากรภายใน (Internal Resources)
ผูบ้ ริหารในองค์กรหนึง่ กล่าวถึงความสำ�คัญของทรัพยากรภายในทางการเงิน ในส่วนของเงิน
ทีส่ ะสมไว้กอ่ นหน้าทีจ่ ะเกิดภาวะวิกฤต สามารถนำ�มาใช้เมือ่ องค์กรต้องเผชิญกับเหตุการณ์วกิ ฤตและมี
ผลต่อภาวะธำ�รงสภาพขององค์กร
“ถ้าใครการเงินไม่ถึงที่จะอุ้มสต็อก ที่จะเอาเงินไปอุ้มจำ�นวนเยอะ เพราะเราต้องรอขาย
ทัง้ ปี เขาต้องระบายถูก ๆ ขาดทุนก็ตอ้ งเอาออก แต่เราคิดว่าขายขาดทุน เราไม่ขายทีจ่ งั หวะ
นัน้ เราเลยใครขายถูกไป เราก็ไม่สนใจ เพราะเรายังอุม้ ได้” (#CS2)
105... จุฬาลงกรณ์ธรุ กิจปริทศั น์ ปีท่ี 41 ฉ.162 ตุลาคม-ธันวาคม 62

วิภาวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ จิราวรรณ ฉายสุวรรณ และสิรวิ ฒ
ุ ิ บูรณพิร / การวิเคราะห์เหตุการณ์ส�ำ คัญจากประสบการณ์ของ....

Lee และคณะ (2013) กล่าวถึงทรัพยากรภายในเป็นองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญทีท่ �ำ ให้เกิดภาวะ
ธำ�รงสภาพซึง่ หมายถึงการทีอ่ งค์กรมีทรัพยากรทีจ่ �ำ เป็นภายในองค์กร ทีจ่ ะสามารถรองรับการดำ�เนินงาน
ระหว่างที่ธุรกิจอยู่ในภาวะปกติ และสามารถจัดหาเพิ่มเติมได้เพื่อรองรับและกลับคืนในกรณีท่อี งค์กร
อยูใ่ นช่วงเวลาทีล่ �ำ บาก
ความรูแ้ ละข้อมูล (Knowledge and Information)
ผู้บริหารรายหนึ่งกล่าวถึงการนำ�ข้อมูลในองค์กรมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ และแสดงให้
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าบริษทั ฯ มีการจัดทำ�ข้อมูลเพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ของบริษทั ฯ เป็นประจำ�อย่าง
ต่อเนือ่ งเป็นสิง่ สำ�คัญเมือ่ ต้องเผชิญกับเหตุการณ์วกิ ฤต
“เราก็เป็นกังวลอีกครัง้ หนึง่ แต่วา่ ก็วเิ คราะห์กนั ภายในองค์กรว่าไม่นา่ จะเท่าไหร่” (#CS2)
Lee และคณะ (2013) กล่าวถึงความสำ�คัญของความรูแ้ ละข้อมูลทีน่ �ำ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
และถูกแบ่งปันอย่างมีประสิทธิผลในองค์กรด้วยการมุ่งเน้นข้อมูลที่มีความสำ�คัญ การวางแผนสำ�หรับ
บทบาทหลักและการเปิดโอกาสให้เรียนรู้ท้ังจากบทเรียนภายนอกและภายในเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะ
ทำ�ให้องค์กรเกิดภาวะธำ�รงสภาพ
ปัจจัยอืน่ ๆ
มีข้อค้นพบเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของไทย ซึ่งกล่าวว่าปัจจัยที่ทำ�ให้องค์กรผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤตและเกิดภาวะธำ�รงสภาพขององค์กร
ทีไ่ ม่ได้มกี ารกล่าวถึงในการทบทวนวรรณกรรมทีก่ ล่าวมาข้างต้นได้แก่ โชคและสติ
โชค (Luck)
สิ่งที่น่าสังเกตสำ�หรับผู้บริหารบางรายในการศึกษานี้ คือการกล่าวถึงโชค โดยเฉพาะที่ผ่าน
เหตุการณ์วิกฤตมาหลายครั้งแล้วกลับฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้ ในความหมายของโชคในโลกตะวันตก
หมายถึง เหตุการณ์ทน่ี อกเหนือการควบคุม ไม่สามารถทำ�นายได้ และสามารถมีผลทีส่ �ำ คัญต่อคุณไม่วา่ จะดี
หรือร้าย (Hansen, 2011)
“จริง ๆ ผมว่าเป็นเพราะโชคนะ ผมผ่านวิกฤตมาหลายครัง้ ” (#CS1)
เมือ่ ถามถึงโชคในความหมายของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เขากล่าวถึงโชคในมุมมองของธุรกิจว่าโชคหมายถึง
การเตรียมพร้อมองค์กรเพื่อสามารถฉกฉวยโอกาสในเวลาที่โอกาสมาถึง และกล่าวถึงคำ�ว่า Spring
Board ซึง่ หมายถึงความพร้อมทีม่ กี ารเตรียมการไว้กอ่ น
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“โชคของผมไม่ใช่การถูกลอตเตอรี่นะ โชคหมายถึงโอกาสมาเร็วไปเร็ว เราเดินอยู่ท่ีพ้ืน
สามารถกระโดดสูงได้สองเมตรครึ่ง สามเมตรมั้ย ถ้าจะกระโดดต้องมี Spring Board
โอกาสเวลามันมา มันไม่มาติดดินหรอก มันมาสามเมตร ถ้าเราเตรียมพร้อมและเราเข้าใจ
จังหวะ ความพร้อมคือ Spring Board ถ้าเราสามารถกระโดดสูงได้ถงึ สามเมตร เราก็จะได้
โอกาสนัน้ ความหมายของโชคคือการเตรียมพร้อมเพือ่ เข้าสูโ่ อกาส” (#CS1)
Collins และ Hansen (2011) วิจยั เรือ่ งเกีย่ วกับโชค เพือ่ ค้นหาคำ�ตอบว่า ทำ�ไมบางบริษทั
สามารถเติบโตในสถานการณ์ของความไม่แน่นอนและคาดการณ์ไม่ได้ และโชคมีส่วนต่อความสำ�เร็จ
ขององค์กรธุรกิจอย่างไร ผู้วิจัยใช้เวลา 9 ปีในการศึกษาบริษัทที่มีความสำ�เร็จสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม 10 เท่า และสรุปผลการวิจัยว่า บริษัทที่ประสบความสำ�เร็จและผู้นำ�ไม่ได้โชคดีกว่า
บริษทั อืน่ แต่ได้รบั ผลตอบแทนจากโชค (Return on Luck) สูง ผูว้ จิ ยั พยายามแสดงให้เห็นว่าในโลกของ
ความไม่แน่นอน ความสำ�เร็จเกิดขึน้ จากการปรับตัว ความสามารถ ไม่ใช่จากโอกาสหรือโชค (Collins
& Hansen, 2011)
ดังนั้นความหมายของโชคในมุมมองของผู้บริหารที่ให้สัมภาษณ์ดังกล่าวให้ความหมายในเชิง
การเตรียมพร้อมเพื่อรับโอกาส จึงสามารถสรุปได้ว่าในมุมมองของผู้ให้ข้อมูลความสำ�เร็จขององค์กร
เกิดขึ้นเพราะการเตรียมพร้อมและความสามารถ ไม่ใช่เกิดจากโชคตามความหมายของโลกตะวันตก
แต่อย่างใด ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Colins และ Hansen ทีไ่ ม่ได้ให้ความสำ�คัญกับโชคเช่นเดียวกัน
สติ (Mindfulness)
ในทางจิตวิทยา สติ หมายถึง ความรับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะ โดยปราศจากการ
ตัดสินใด ๆ (Kabat-Zinn, 2003) สติ หมายถึง ความระลึกได้ นึกได้ ความไม่เผลอการคุมใจไว้กับ
กิจหรือกุมจิตไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง จำ�การที่ทำ�และคำ�ที่พูดแล้วแม้นานได้ (Buddhist Dictionary
Glossary, 2003)
สติถกู กล่าวถึงในรายงานการศึกษานีว้ า่ มีความสำ�คัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งพบ
กับเหตุการณ์วกิ ฤต และต่อเนือ่ งมาจนถึงการทีจ่ ะทำ�ให้องค์กรอยูใ่ นภาวะธำ�รงสภาพ
“ส่วนหนึง่ เป็นสติเราด้วยทีท่ �ำ ให้ดงึ เรากลับมา” (#CS4)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้ความหมายคำ�ว่าสติวา่ หมายถึง “การรูต้ วั เอง โดยไม่ใช้อารมณ์ ค่อย ๆ แก้ปญ
ั หา
ตามความเป็นจริง” ซึง่ ความหมายของสติจากการทบทวนวรรณกรรม คล้ายคลึงกับความหมายทีผ่ ใู้ ห้
ข้อมูลเข้าใจ
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มีงานวิจยั ของ Klockner (2017) กล่าวถึงโมเดลและทฤษฎีลา่ สุดเกีย่ วกับแนวคิดของภาวะ
ธำ�รงสภาพขององค์กรที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมที่จะจัดการสถานการณ์ท่ีซับซ้อน โดยใช้หลัก
ของสติควบคู่กับแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีผู้นำ�สมัยใหม่มาใช้เพื่อสร้างภาวะธำ�รงสภาพให้องค์กร ซึ่ง
งานวิจยั ดังกล่าวทำ�ให้เห็นความสำ�คัญของสติทม่ี ผี ลต่อการสร้างภาวะธำ�รงสภาพ สอดคล้องกับการให้
สัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ภาวะธำ�รงสภาพขององค์กร (Organizational Resilience) หรือ ความสามารถขององค์กร
ที่จะปรับตัวเพื่อให้กลับคืนสู่ลักษณะที่เป็นปกติหลังจากเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตมีความสำ�คัญ
และควรต้องได้รับการจัดการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่สำ�คัญที่สุด
ในการทำ�ให้องค์กรอยูก่ ลับมาสูภ่ าวะธำ�รงสภาพขององค์กรหลังจากเผชิญกับเหตุการณ์วกิ ฤตในองค์กร
ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) คือภาวะผู้นำ� ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
ซึ่งต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวในการแก้ไขปัญหาและนำ�พาองค์กรไปสู่ภาวะธำ�รงสภาพ และ
การทีอ่ งค์กรต้องผูกขาดกับการตัดสินใจกับผูบ้ ริหารสูงสุดเพียงผูเ้ ดียว อาจมีผลกระทบต่อความยัง่ ยืน
มั่นคงขององค์กรในระยะยาว ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจได้แก่ เครือข่ายและความสัมพันธ์เป็น
ปัจจัยสำ�คัญทีส่ ง่ เสริมองค์กรมีภาวะธำ�รงสภาพในทุกองค์กร แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในการดำ�เนิน
ธุรกิจในประเทศไทยว่าเป็นสิง่ สำ�คัญอย่างยิง่ ในการคงอยูข่ องธุรกิจ นอกจากนัน้ ในงานวิจยั ฉบับนีพ้ บว่า
ถึงแม้ว่าองค์กรไม่ได้ให้ความสำ�คัญกับการวางแผนอย่างเป็นทางการ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าทุกองค์กร
สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤตและกลับฟื้นคืนได้ในเวลาไม่นาน อาจเป็นเพราะผู้บริหารธุรกิจ SME
มีการวางแผนหรือการเตรียมพร้อมอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งในด้านของการสำ�รองทรัพยากรภายใน
ด้านการเงินเพื่อรองรับในกรณีท่ีต้องเผชิญเหตุการณ์วิกฤตและการกลับสู่ภาวะปกติ และการเตรียม
ความพร้อมซึง่ ผูบ้ ริหารสือ่ ออกมาในคำ�ว่า “โชค”
ปัจจุบันมีการให้ความสำ�คัญของภาวะธำ�รงสภาพขององค์กรเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศ
มีการจัดตัง้ องค์กรเฉพาะในหลายประเทศเพือ่ สือ่ สารและเตรียมการเพือ่ รองรับสถานการณ์ เช่น มีการจัดตัง้
องค์กร Resilient Organizations Research Program ในประเทศนิวซีแลนด์ รัฐบาลออสเตรเลีย
ได้จดั ทำ�คูม่ อื ของธุรกิจทีด่ ี กำ�หนดลักษณะ 3 ประการ เพือ่ ให้องค์กรเกิดภาวะธำ�รงสภาพขององค์กร
(Commonwealth of Australia, 2016) รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้มีการ
กำ�หนดแผนของรัฐบาลเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตและมาตรฐานของภาวะธำ�รงสภาพขององค์กร
(British Standard Institution, 2014; US Department of Homeland Security, 2018) เป็นต้น

จุฬาลงกรณ์ธรุ กิจปริทศั น์ ปีท่ี 41 ฉ.162 ตุลาคม-ธันวาคม 62 ...108

วิภาวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ จิราวรรณ ฉายสุวรรณ และสิรวิ ฒ
ุ ิ บูรณพิร / การวิเคราะห์เหตุการณ์ส�ำ คัญจากประสบการณ์ของ....

การตระหนักถึงเรือ่ งภาวะธำ�รงสภาพและผลักดันให้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจังเป็นเรือ่ งสำ�คัญมาก
จึงควรมีการจัดตัง้ องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะธำ�รงสภาพขององค์กรซึง่ เกิดจากการร่วมมือของหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ควรมีการกำ�หนดแผนงานเพือ่ เตรียมการสำ�หรับเหตุการณ์วกิ ฤต
และภาวะธำ�รงสภาพขององค์กรและกำ�หนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับหน้า
และควรมีการจัดทำ�มาตรฐานเพื่อภาวะธำ�รงสภาพขององค์กร รวมทั้งสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นถึง
ความสำ�คัญของการเตรียมการเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตเพื่อให้สามารถนำ�องค์กรกลับสู่ภาวะ
ปกติได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำ�กัดและการวิจยั ในอนาคต
เนือ่ งจากงานวิจยั เป็นการศึกษาองค์กรทีเ่ ป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึง่ ผูน้ �ำ มีอ�ำ นาจ
เบ็ดเสร็จในการตัดสินใจ ทำ�ให้เห็นได้ชดั เจนถึงองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญในส่วนของภาวะผูน้ �ำ และการตัดสินใจ
ของผูน้ �ำ ควรมีการศึกษาในองค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่ ซึง่ พนักงานเข้ามามีสว่ นร่วมในการสร้างภาวะธำ�รงสภาพ
โดยศึกษาในส่วนที่พนักงานมีส่วนในการตัดสินใจในแต่ละระดับโดยเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงาน
เมือ่ ต้องพบกับเหตุการณ์วกิ ฤต นอกเหนือจากมุมมองของผูบ้ ริหารระดับสูงเพียงอย่างเดียว นอกจากนัน้
ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมถึงภาวะธำ�รงสภาพในแต่ละประเทศทีม่ บี ริบทของเหตุการณ์วกิ ฤตทีแ่ ตกต่างกัน
เพื่อให้สามารถเห็นปัจจัยและองค์ประกอบที่ทำ�ให้เกิดภาวะธำ�รงสภาพขององค์กรได้หลากหลายและ
ชัดเจนยิง่ ขึน้
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