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Book Review: กลยุทธการจัดการและการปรับตัวขององคการในสภาวะวิกฤต 
Book Review: MANAGEMENT STRATEGIES AND ORGANIZATIONAL 

ADAPTABILITY IN CRISIS 
นิภาพรรณ เจนสันติกุล/NIPAPAN JENSANTIKUL1  

 
บทคัดยอ 

 

บทความน้ีเปนบทความแนะนำหนังสือที่นาสนใจ โดยเปนหนังสือเรื่องกลยุทธการจัดการ

และการปรับตัวขององคการในสภาวะวิกฤต ที่เรียบเรียงโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  

ภัทรนรากุล ป 2546 จำนวน 404 หนา ปจจุบันพิมพครั้งที่ 6 กรกฎาคม 2553 จัดพิมพที่ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซึ่งในหนังสือเลมนี้เปนการถายทอด

เน้ือหาจากประสบการณการวิจัยของผูเขียนท่ีมุงนำเสนอการปรับตัวขององคการดานโครงสราง 

บทบาท ภารกิจและระบบการจัดการ และสังเคราะหตัวแบบการจัดการในสภาวะวิกฤต ที่จะชวยให

ทุกทานเขาใจถึงบริบท สถานการณและการปรับตัวขององคการไดเปนอยางดี โดยแตละบท 

ของหนังสือเลมน้ีกำหนดโครงสรางการเขียนและลำดับเน้ือหาใหงายตอผูอานในการศึกษาถึงระเบียบ 

วิธีการศึกษาและแนวคิดสำคัญของการจัดการภาวะวิกฤตพรอมทั้งกรณีศึกษาท่ีเปนหนวยงานของ

รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึ่งมีความแตกตางในการปรับตัวและกลยุทธใหมีความเหมาะสม 

กับองคการในสภาวะวิกฤต โดยไดถายทอดผานหนังสือเลมนี้ซึ่งประกอบดวย 7 บท 

 

คำสำคัญ: กลยุทธการจัดการ การปรับตัวขององคการ สภาวะวิกฤต 

 

Abstract 

This article is a review of the interesting book “Management Strategies and 

Organizational Adaptability in Crisis”. This book was written by Dr. Pairote Pathranarakul in 
2003, 404 pages, published by Graduate School of Public Administration, National Institute of 

Development Administration, in the present reprinted in 2010 (6th). The contents of this 

book were communicated from research experience of the author and presented adaptability 
of structure organization, role and management system and synthesized crisis management 

model. This book can help all reader to understand about context, situation and adaptability of 

1อาจารยประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
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organization very well. Each chapter of the book was determined easy structured writing 

and subsequence of detail for reader to study methodologies and concepts of crisis 

management and case study including public sector, state enterprise sector, private 

sector so different in adapting for suitable organization in crisis by explain in book including 7 

chapters. 

 

Keywords: management strategies, organizational adaptability, and crisis 

 

บทวิจารณ 
“วิกฤต” เปนตนเหตุของเหตุการณใหมีการขยายขอบเขตกวาง เน่ืองจากการจัดการ 

ดานโครงสรางและดานการปฏิบัติที่ไมมีประสิทธิภาพหรือความลมเหลวตอการปรับตัวในสภาวะ

วิกฤต ซึ่งอาจจำแนกตามประเด็นขององคการ ผูรวมงาน ความไมสามัคคี การใหรายและการเกิด

อาชญากรรมองคการซ่ึงลวนแตมีที่มาจากปจจัยภายนอก เชน ภัยธรรมชาติ (แผนดินไหว อุทกภัย 

และไฟไหม) และการกอการราย Parsons (1996 quote in Ritchie, 2004: 671) ไดจำแนกประเภท

ของวิกฤตไว 3 ประเภท 

1. เกิดข้ึนทันที มีลักษณะ คือ ไมมีการเตือนภัยในส่ิงท่ีเกิดข้ึน องคการไมสามารถศึกษา

ปญหาหรือเตรียมแผนสำหรับวิกฤตท่ีเขาโจมตี 

2. ปรากฏเปนวิกฤต มีลักษณะ คือ เกิดขึ้นอยางชาๆ อยูระหวางการกอตัว และพัฒนา อาจ

จะหยุดหรือถูกจำกัดโดยความสามารถขององคการ 

3. วิกฤตท่ีเกิดขึ้นอยางยาวนาน มีลักษณะ คือ เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางยาวนานอาจจะ

เปนสัปดาหสุดทาย เปนเดือนหรือป 
จากประเภทของวิกฤตขางตนจะเห็นไดวา วิกฤต กอใหเกิดผลกระทบทางบวกและทางลบ

ตอองคการและเปนความทาทายขีดความสามารถของหนวยงานและผูบริหารภาครัฐและภาคเอกชน

ใหตองมีการปรับตัวและมุงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการองคการใหผานวิกฤตท่ีเกิดขึ้นไป 

และหากกลาวถึงสถานการณในประเทศไทย คงหนีไมพนวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ท่ีเรียกวา “ตมยำกุง” จากวิกฤตดังกลาวทำใหประเทศไทยไดรับผลกระทบอยางมาก เชน การวางงาน  

รายไดตอหัวลดลง การพัฒนาประเทศเปนไปอยางลาชา และสวัสดิการสังคมนอยลง เปนตน  
หนังสือ “กลยุทธการจัดการและการปรับตัวขององคการในสภาวะวิกฤต” เลมน้ีเปน 

การถายทอดเร่ืองราวของปรากฏการณวิกฤตดานเศรษฐกิจและการเงินในชวงปลายป พ.ศ. 2540  

ซึ่งสะทอนเรื่องราวของความอยูรอดขององคการ ในหนังสือเลมนี้ไดนำเสนอใหเห็นถึงผลกระทบ 

จากปรากฏการณดังกลาวและกรณีศึกษาท่ีนำมาประกอบน้ันจำแนกเปนหนวยงานภาครัฐ  
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หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานภาคเอกชน รวมท้ังหมด 24 หนวยงานไวอยางนาสนใจ 

ในบทท่ี 1 บทนำ เปนเสมือนการเลาท่ีมาท่ีไปของการศึกษาวิจัยของผูเขียน ในบทน้ี 

จึงเปนการใหรายละเอียดตามรูปแบบรายงานวิจัยท่ีมีองคประกอบการนำเสนอแบงออกเปน 6 สวน 

สวนท่ีหน่ึง กลาวถึงความสำคัญของเร่ืองท่ีศึกษาท่ีเนนไปท่ีการอธิบายถึงการประสบปญหาวิกฤติการณ

ทางดานเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทย ที่มีผลตอการปรับโครงสรางองคการ การปรับ 

รื้อระบบ การสรางธรรมาภิบาล การสรางองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู การเสริมพลังอำนาจ

ของพนักงาน ซึ่งแนวคิดทั้งหลายเหลาน้ีมีผลผลักดันใหเกิดการปรับตัวขององคการ สวนท่ีสอง 

กลาวถึง วัตถุประสงคของการศึกษา 3 ประการ ไดแก 1) การศึกษากลยุทธการจัดการในสภาวะ

วิกฤตเศรษฐกิจ 2) การศึกษากระบวนการปรับตัวขององคการในดานโครงสราง บทบาท ภารกิจและ

ระบบการจดัการ 3) การสังเคราะหตวัแบบการจัดการเชิงกลยุทธในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สวนท่ีสาม 

ขอบเขตและขอจำกัดในการศึกษา สวนท่ีสี่ แบบแผนในการศึกษาวิจัย สวนท่ีหา ประโยชนที่คาดวา

จะไดรับ สวนท่ีหก สรุปความ  

บทที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย เน้ือหาในบทท่ี 2 นี้เนนหนักไปท่ีภาคทฤษฎีเก่ียวกับ

สภาวะวิกฤต โดยในสวนน้ีจะชวยใหผูอานเขาใจถึงแนวคิด ความหมายของวิกฤตมากข้ึน และเพ่ือ

เขาถึงการแสวงหาแนวทางการแกไขในชวงสภาวะวิกฤต เน้ือหาในบทน้ีไดอธิบายเพ่ิมเติมถึงแนวคิด

การจัดการตามสถานการณ ที่อธิบายใหเขาใจถึงสภาพแวดลอมท่ีมีความแตกตางกัน จุดเดนของ

แนวคิดนี้คือการทำความเขาใจวิธีคิดเชิงระบบควบคูกับกระบวนการบริหารและการวิเคราะหปญหา

ทางการบริหาร โดยเลือกวิธีการแกไขปญหาเฉพาะเน่ืองจากวิธีการบริหารองคการในแบบเดิมอาจ 

ไมสามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เชน การบริหารทรัพยากรมนุษย 

ท่ีไมใชแคเพียงความตองการสวัสดิการ คาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรมแลว การบริหารทรัพยากร

มนุษยที่ดียังตองคำนึงถึงความสามารถและเรียนรูบริหารคนเกงใหคงอยูกับองคการซ่ึงไมใชเร่ืองงาย
สำหรับองคการภาครัฐ ในขณะท่ีแนวคิดเก่ียวกับการจัดการการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม จะเปน
อีกแนวคิดท่ีชวยใหเขาใจถึงกลุมคนท่ีตอตานคัดคานและยอมรับ เพราะในทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

เกิดขึ้นนั้นมีผลตอการโยกยาย สับเปลี่ยน ลดขนาดองคการ ลดจำนวนบุคลากร ซึ่งอาจกอใหเกิด 
การตอตานจากพนักงาน และเกิดความไมเปนธรรมตอพนักงาน การจัดการท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

ในลักษณะน้ีจึงตองอาศัยทักษะการเจรจาตอรองและการสรางผลิตภัณฑใหม แนวคิดใหมในการ

ทำงาน สำหรับแนวคิดตอมาเปนแนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลกับการจัดการในสภาวะวิกฤต ที่แสดง
ใหเห็นถึงประเด็นสำคัญ ไดแก ความรับผิดชอบ ความโปรงใส การมีสวนรวม ซึ่งการแกไขสภาวะ

วิกฤตจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองเกิดขึ้นจากสำนึกรับผิดชอบตอปญหารวมกันและเขามามีสวนรวม 
ในการแกไข และตองการเกิดข้ึนท้ังระดับบนลงลางและมีการสะทอนผลความคิดเห็นจากระดับลาง

ขึ้นบนเพ่ือใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอยางมีสวนรวม โดยแนวคิดทั้งหมดตางเปนแนวคิดพ้ืนฐาน 
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ในการทำความเขาใจสาระสำคัญของการปรับตัวและจัดเปนกลยุทธที่สำคัญของทุกองคการในการ

ปรับตัวขององคการในสภาวะวิกฤต 

บทท่ี 3 กลยุทธการจัดการและการปรับตัวขององคการภาครัฐในสภาวะวิกฤต โดยในบทน้ี

เปนการนำเสนอภูมิหลังความเปนมาของหนวยงานภาครัฐ จำนวน 6 หนวยงาน ที่มีบทบาท ภารกิจ

และหนาท่ีแตกตางกัน และสะทอนใหเห็นถึงปญหาสำคัญรวมกันขององคการภาครัฐ คือ งบประมาณ 

รายไดภาครัฐลดลงอันเปนผลจากวิกฤตเศรษฐกิจ จุดเดนของเน้ือหาในบทน้ีคือ การวิเคราะห 

การทำงานของหนวยงานภาครัฐดวยการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคามของ 

หนวยงานภาครัฐทั้ง 6 หนวยงานไวอยางชัดเจน 

บทท่ี 4 กลยุทธการจัดการและการปรับตัวของหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสภาวะวิกฤต เปนการ 

นำเสนอภูมิหลังความเปนมาของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 หนวยงาน ซึ่งไดนำเสนอใหเห็น

แนวทางการปรับตัวของหนวยงานรัฐวิสาหกิจไวอยางนาสนใจโดยแตละหนวยงานคำนึงถึงความมี

ประสิทธิภาพในการบริหารงานใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจสามารถอยูรอดได  

บทท่ี 5 กลยุทธการจัดการและการปรับตัวขององคการภาคเอกชนในสภาวะวิกฤต บทน้ี 

ยังคงเปนการนำเสนอภูมิหลังความเปนมาของหนวยงานภาคเอกชนจำนวน 11 หนวยงาน ซึ่งแตละ

หนวยงานมีวิธีการแกไขสภาวะวิกฤตท่ียังคงถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานและการเพ่ิม

ศักยภาพของบุคลากร และเน่ืองจากภาคเอกชนไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจอยูในระดับสูง 

เกิดปญหาขาดสภาพคลอง หน้ีสินและภาวะลมละลาย สาระท่ีผูอานจะไดรับในบทน้ีไมใชเพียงแค

การแกไขในสภาวะวิกฤตเทาน้ันแตจะไดหลักการและแนวคิดการเจรจาตอรอง การประนีประนอม

และการสรางพันธมิตร ซึ่งเปนการสรุปจากประสบการณจริงของแตละหนวยงาน 

บทที่ 6 เปนการสะทอนความคิดเห็นของผูบริหารและพนักงานเก่ียวกับการจัดการในสภาวะ

วิกฤต ซึ่งจำแนกเปนเจาหนาท่ีภาครัฐ ผูบริหารและเจาหนาท่ีภาคเอกชน ผูบริหารและเจาหนาท่ี

รัฐวิสาหกิจ ในดานการจัดการปฏิบัติการ การตลาด การเงิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนา
ผลิตภัณฑและนวัตกรรม ความสามารถที่โดดเดนขององคการ ตลอดจนกลยุทธการดำเนินงาน 

ของหนวยงาน 3 ประเภทขางตน โดยกลยุทธขององคการประเภทหนวยงานภาครัฐและหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจใหความสำคัญกับการรักษาระดับกำไร และการพัฒนาระบบขอมูลในการวิเคราะห

ทางการเงิน ขณะท่ีหนวยงานภาคเอกชนใหความสำคัญกับการจัดการเร่ืองความเส่ียงและการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนจุดเดนสำคัญของหนวยงานภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ใหมีความรู ความสามารถและสามารถจัดการความเส่ียงได 

บทท่ี 7 สรุปและเสนอแนะ ในบทปดทายน้ีเปนการทบทวนถึงผลของสภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึ้น

กับองคการ ตลอดจนจำแนกใหเห็นถึงวิธีการจัดการของหนวยงานภาครัฐ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานภาคเอกชน ตอสภาวะวิกฤตท่ีแตกตางกันในดานการปรับโครงสราง การปรับกลยุทธการ

จัดการ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยม เพ่ือความอยูรอดขององคการ การรักษาสถานะของ



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 9

องคการในสภาพแวดลอมที่ผันผวนเปลี่ยนแปลง จะเห็นไดวาในสภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึ้นน้ันสงผล 

กระทบดานบวกตอองคการคือ ความกระตือรือรนและการเตรียมความพรอมที่จะเผชิญกับความ 

ไมแนนอนทางเศรษฐกิจ และสงผลกระทบดานลบตอองคการ ในดานความอยูรอดขององคการ 

สถานะทางการเงินขององคการ  

อยางไรก็ตามในหนังสือเลมน้ีสวนใหญเนนไปท่ีการศึกษาวิกฤตทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก 

จึงไมไดสะทอนผลท่ีเกิดข้ึนในดานอ่ืน อาทิ ดานสังคม ดานวัฒนธรรมการทำงาน และดานส่ิงแวดลอม 

เปนตน จึงเปนจุดออนของการถายทอดเร่ืองราวดานสังคม ดานวัฒนธรรมการทำงาน เพราะวิกฤต

เศรษฐกิจที่เกิดข้ึนใน พ.ศ. 2540 ไมไดสงผลกระทบตอดานเศรษฐกิจขององคการเพียงอยางเดียว 

ยังสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมการทำงานของพนักงาน และยังสงผลไปถึง

คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจดวย เชน การถูกไลออกจากงาน 

สภาพความขัดแยงของประชาชน ภาวะขาวยากหมากแพง จำนวนคนจนเพ่ิมสูงขึ้น ภาวะลมละลาย

ของบริษัทเอกชน การกออาชญากรรมและภาวะหน้ีสินของประชาชนท่ีเพ่ิมสูงขึ้น เปนตน 

 

บทสรุป 
หนังสือเลมนี้มีฐานความรูจากการวิจัยท่ีมีจุดเดนคือ เปนการศึกษาท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ

ควบคูกับการวิจัยเชิงคุณภาพและการหยิบยกประเด็นทั้งในภาคทฤษฎีและกรณีศึกษาเก่ียวกับการ

จัดการสภาวะวิกฤตซ่ึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจและมีงานท่ีศึกษาในดานน้ีจำนวนไมมากนัก และเม่ือ

นำมาศึกษาเปนกรณีศึกษาในแตละหนวยงานน้ันย่ิงแสดงใหเห็นถึงแงคิดในการปรับตัวขององคการ

ทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในสภาพแวดลอมที่มีการเปล่ียนแปลงแบบพลวัตและ 

การไดรับอิทธิพลจากวิกฤตเศรษฐกิจที่กดดันตอองคการ ทำใหองคการตองมีการขับเคล่ือนองคการ

ดวยการใชความรูและการผลิตนวัตกรรมเพ่ือการรักษาไวซึ่งความอยูรอดขององคการ แตละองคการ
อยูรอดในสภาวะวิกฤตไดอยางไร หนังสือเลมนี้จะไขคำตอบใหผูอานทุกทานไดเขาใจถึงท่ีมาที่ไปและ

การดำรงอยูขององคการ ตลอดจนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามของหนวยงาน

ไวอยางนาสนใจ  
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