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การบริหารวิกฤตการณ์
Crisis Management

ดร.ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี 

อาจารย์ประจำาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คตพิจน์ของลกูเสอืกล่าวไว้ว่า “จงเตรยีมพร้อม” ซึง่ตรงกบัหลกัธรรมค�าสอนของศาสนาทีว่่า “จงตัง้ตนอยูบ่นความไม่ประมาท” 
ค�าพดูทีด่เูหมอืนง่ายนีแ้ฝงไว้ด้วยความหมายทีล่กึซึง้ทีส่ะท้อนให้เหน็การท�างานในเชงิรกุของผูบ้รหิาร ถงึแม้ว่าในการท�างาน ผูบ้รหิารคาด
หวังที่จะเห็นสิ่งที่เป็นบวกเกิดขึ้นกับงานหรือการด�าเนินธุรกิจ แต่อย่างน้อยผู้บริหารก็จ�าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนรับมือกับสถานการณ์
อันเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นด้วย
 สถานการณ์ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ได้และส่งผลกระทบในด้านลบอย่างรนุแรงต่อองค์กร รวมถงึสถานการณ์และสิง่ทีต่ามมาใน
ภายหลังของสถานการณ์ที่อาจสร้างควา มเสียหายให้แก่องค์กร บุคลากร ผลิตภัณฑ์ การบริหาร สถานะทางการเงิน และชื่อเสียงหรือ
ภาพลักษณ์ขององค์กรได้ เรียกว่า “วิกฤตการณ์” (Crisis) (Disanza & Legge, 2005)

ในปัจจบุนัองค์กรส่วนใหญ่ให้ความสนใจต่อเรือ่ง “การบรหิารวกิฤตการณ์” เป็นอย่างมาก เพราะวกิฤตการณ์ เป็นเหตกุารณ์หรอื
หายนะทีส่่งผลให้กระบวนการในการท�างานหรอืการด�าเนนิกจิกรรมทางธรุกจิหยดุชะงกัซึง่ต้องได้รบัการจดัการอย่างทนัททีนัใดเพือ่สร้าง
ความแน่ใจต่อความเป็นอยู่ สุขภาพและความปลอดภัยของบุคคล รวมทั้งเสถียรภาพและความมั่นคงขององค์กรด้วย ซึ่ง “วิกฤตการณ์” 
ส่วนใหญ่มักเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด คาดการณ์ได้ยากเพราะเกิดขึ้นไม่บ่อย ท�าให้เกิดความไม่แน่นอน และคุกคามต่อ
การบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร และน�าไปสู่การเสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กร เช่น เหตุการณ์การจี้เครื่องบินพุ่งเข้าชนตึกเวิร์ลเทรด
เซ็นเตอร์ในเมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 11 เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2001 เป็นตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่ทัน
ได้คาดคดิ ซึง่ในสถานการณ์ทีเ่กดิวกิฤต ผูบ้รหิารต้องสามารถตดัสนิใจได้อย่างเหมาะสมภายใต้แรงกดดนัและความตงึเครยีดเพือ่จะน�าพา
องค์กรฟันฝ่าอุปสรรคและผ่านพ้นไปได้ในที่สุด
 จากความหมายของค�าว่า “วกิฤตการณ์” อาจสะท้อนให้เหน็ถงึผลด้านลบทีเ่กดิขึน้ต่อกจิกรรมหรอืการด�าเนนิกจิการขององค์กร
หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับองค์กร แต่ในความเป็นจริง ถ้าพิจารณาให้รอบคอบจะเห็นได้ว่า “วิกฤต” ไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายเสมอไป เพราะ
อย่างน้อยการเกิดวิกฤตขึ้นก็ท�าให้คนในองค์กรหรือสังคมเรียนรู้เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนั้น
ซ�า้ขึน้มาอกี เป็นการสร้างความเข้มแขง็ให้กบับคุลากรภายในองค์กรรวมทัง้ต่อองค์กรด้วย เหมอืนดงัตวัอกัษรภาษาจนีของค�าว่า “วกิฤต” 
มีอักษรปรากฏอยู่ 2 ตัวที่แปลว่า “อันตราย + โอกาส” (ดูรูปที่ 1) 

รูปที่ 1 ค�าว่า “วิกฤต” ในภาษาจีน
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   โดยทัว่ไป วกิฤตทีเ่กดิขึน้กบัองค์กร สามารถแบ่งออก
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ วิกฤตที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจ เช่น การก่อการ
ร้าย การฉ้อโกงของผู้บริหารในองค์กร หรือความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน และวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น ภัยพิบัติและ
ภัยธรรมชาติต่างๆ เป็นต้น (Ulmer, Sellnow, & Seeger, 2007)

นอกจากนี้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Clemson ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (อ้างถึงใน Disanza & Legge, 2005) ได้
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์และท�าการจัดกลุ่ม
ประเภทของวิกฤต ซึ่งสามารถแบ่งได้ 9 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. วิกฤตที่มาจากภัยธรรมชาติ (Natural Disasters) 
เกิดขึ้นเมื่อองค์กรถูกท�าลายโดยธรรมชาติโดยตรง

2. วิกฤตที่เกิดจากการมุ่งร้าย (Malevolence) เกิด
ขึน้เมือ่บคุคลภายนอกหรอืฝ่ายตรงข้ามใช่วธิกีารที่
รนุแรงเพือ่แสดงให้เหน็ถงึความไม่พอใจต่อองค์กร 
หรือเป็นการบังคับองค์กรให้เปลี่ยนแปลงบางสิ่ง
บางอย่าง

3. การหยุดท�างานของเทคโนโลยี (Technical 
Breakdowns) เกดิขึน้เมือ่เทคโนโลยทีีใ่ช้ในองค์กร
เกิดความผิดพลาดหรือหยุดท�างาน

4. การหยุดท�างานโดยมนุษย์ (Human Breakdowns) 
เกิดขึ้นเมื่อความผิดพลาดของบุคคลท�าให้เกิด
อุปสรรคในการด�าเนินกิจการ

5. ความท้าทาย (Challenges) เกดิขึน้เมือ่องค์กรต้อง
เผชิญหน้ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรที่เกิด
ความไม่พึงพอใจโดยเชื่อว่าองค์กรปฏิบัติการหรือ
ด�าเนินกิจการไม่เหมาะสม

6. ความเสียหายที่รุนแรง (Megadamage) เกิดขึ้น
เมื่ออุบัติเหตุได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพ
แวดล้อมอย่างรุนแรง

7. การกระท�าที่เสียหายขององค์กร (Organizational 
Misdeed) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริหารได้กระท�าการบาง
อย่างที่ตนเองก็ทราบดีว่าเป็นอันตรายหรือท�าให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรเกิดความเสี่ยงขึ้นโดย
ไม่ได้มีการระมัดระวังอย่างดีเพียงพอ

8. ความรนุแรงในองค์กร (Workplace Violence) เกดิ
ขึ้นเมื่อพนักงานหรืออดีตพนักงานในองค์กรได้ก่อ
ความรุนแรงขึ้นกับบุคคลอื่นในองค์กร

9. การปล่อยข่าว (Rumor) เกิดขึ้นเมื่อข้อมูลที่ไม่ถูก
ต้องเกี่ยวกับองค์กรได้ถูกแพร่กระจายออกไป

ถ้าน�าเอาประเภทของวิกฤตการณ์ทั้ง 9 ประเภทนี้มา

จัดกลุ่มใหม่เพื่อก�าหนดวิกฤตการณ์ขององค์กรตามแนวคิดของ 
James และ Wooten (2005) สามารถแบ่งประเภทของวกิฤตการณ์
ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) วิกฤตที่เกิดขึ้นทันทีทันใด (Sudden 
Crises) เช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การก่อการร้าย การระเบิด
ของโรงงาน ความรุนแรงในองค์กร การก่อวินาศกรรม การเข้า
ซื้อกิจการอย่างไม่เป็นธรรม การลักพาตัวผู้บริหาร การท�าลาย
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงานขององค์กร และ
อุปสรรคทางด้านเทคโนโลยี และ 2) วิกฤตที่ค่อยๆ ท�าลายตัว
เองช้าๆ (Smoldering Crises) เช่น ความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ 
การฉ้อโกงของผู้บริหาร ความปลอดภัยในองค์กร การรับสินบน 
การล่วงละเมิดทางเพศ การเรียกร้องของผู้บริโภค การบริหาร
จัดการที่ผิดพลาด การที่พนักงานออกมาให้ข้อมูลในด้านลบแก่
สื่อมวลชนเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการขององค์กร หรือข้อพิพาท
ของแรงงาน เป็นต้น ซึ่งวิกฤตประเภทแรกนั้นเป็นเรื่องที่อาจอยู่
เหนือการควบคุมของผู้บริหารหรือบุคลากรในองค์กร ซึ่งเมื่อเกิด
ขึน้กม็กัได้รบัความสงสารและเข้าใจจากสาธารณชน ส�าหรบัวกิฤต
ประเภททีส่องนัน้เป็นวกิฤตทีอ่นัตรายมาก เพราะส่วนใหญ่เกดิจาก
ความผลลัพธ์ของการบริหารหรือจัดการองค์กรที่ผิดพลาด ส่งผล
ต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างมาก ซึ่งโดยทั่วไป
มักเกิดจากปัญหาเล็กๆ ภายในองค์กรและลุกลามบานปลายจน
กลายเป็นปัญหาใหญ่ในที่สุด 

อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการบางกลุ่มได้ให้ความเห็น
เพิ่มเติมว่า การที่ผู้บริหารหรือองค์กรจะระบุว่าอะไรเป็นวิกฤต
หรือไม่ใช่วิกฤตนั้น ต้องพิจารณาจาก 3 ปัจจัย อันประกอบด้วย 
ความประหลาดใจ (Surprise) การคุกคาม (Threat) และเวลาที่
ใช้ในการตอบสนองสั้น (Short response time) (Ulmer, Sellnow, 
& Seeger, 2007)

ผู้บริหารอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนบางประการ
ว่าเหตุการณ์บางอย่างที่ดูเหมือนจะน่ากลัวหรือมีผลกระทบต่อ
องค์กร ชุมชน และสังคมคือ “วิกฤต” แต่ในความเป็นจริงแล้ว 
ถ้าเหตกุารณ์เหล่านัน้อยูใ่นระดบัทีป่ระเมนิความเสีย่งไว้ก่อนหน้านี้
แล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็นวิกฤตแต่อย่างใด ตัวอย่างเช่นเหตุการณ์สึนามิ
ถือเป็นวิกฤตการณ์ที่ส�าคัญครั้งหนึ่งของประเทศไทย เพราะท�าให้
เกิดความประหลาดใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเมื่อพิจารณา 
ณ ช่วงเวลานัน้ ประเทศไทยยงัไม่มแีผนรบัมอืกบัสถานการณ์แบบ
นัน้อย่างดเีพยีงพอ แต่ในกรณเีหตกุารณ์น�า้ท่วม พายถุล่ม ไฟไหม้ 
หรือโคลนถล่ม ถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในขอบเขตของความ
รนุแรงทีค่าดการณ์ไว้ กไ็ม่ถอืว่าเป็นวกิฤตการณ์แต่อย่างใด แต่ถ้า
เกินขอบเขตจะเรียกว่าวิกฤต ตัวอย่างเช่น กรุงเทพมหานครได้ใช้
ข้อมลูอ้างองิทีเ่กบ็มาในรอบหลายสบิปีเกีย่วกบัระดบัความสงูของ
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น�้าที่ท่วมและทะลักเข้าบริเวณริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา โดยท�าสีเพื่อ
บอกระดับของน�้าที่สูงขึ้นเมื่อมีน�้าทะเลหนุน ดังนั้นการสร้างเขื่อน
บริเวณริมแม่น�้าก็อิงกับข้อมูลและแผนที่ได้เตรียมการไว้ แต่ถ้าใน
กรณีน�้าท่วมขึ้นสูงกว่าระดับที่ก�าหนดไว้ อย่างนี้เป็นวิกฤตการณ์

ส�าหรับปัจจัยทางด้านการคุกคาม หมายถึงการที่วิกฤต
ได้สร้างสถานการณ์ทีร่นุแรงหรอืปัญหามากกว่าทีอ่งค์กรหรอืหน่วย
งานหรือประเทศนั้นเคยประสบมา ซึ่งการคุกคามของวิกฤตนั้นส่ง
ผลกระทบต่อสถานะทางการเงินขององค์กร ความพึงพอใจของ
ลูกค้า และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณที่ประสบกับ
ภาวะวกิฤต ตวัอย่างทีห่ยบิยกมากล่าวถงึเสมอกค็อื การรัว่ไหลของ
น�า้มนัของบรษิทั Exxon Valdez บรเิวณแนวปะการงั ที ่The Prince 
William Sound ในปี 1989 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาใน
บริเวณนั้นเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ทางบริษัทต้องใช้เงินเป็นจ�านวน
มหาศาล (มากกว่าพนัล้านเหรยีญสหรฐั) ในการฟ้ืนฟแูละท�าความ
สะอาดคราบน�้ามัน ซึ่งถ้าพิจารณาการรั่วไหลของน�้ามันแต่เพียง
อย่างเดียว อาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นวิกฤตแต่อย่างใด 
แต่ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าสิ่งที่เกิด
ขึ้นเป็นวิกฤตหรือไม่  

เมื่อเกิดวิกฤตขึ้น องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
มีการจัดการหรือตอบสนองต่อปัญหาหรือหายนะที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเรว็ ตวัอย่างเช่น กรณศีกึษาของบรษิทั จอห์นสนั แอนด์ จอห์น
สัน (Johnson & Johnson’s) เกี่ยวกับยา Tylenol ในปี 1980 ที่ได้
รับการกล่าวถึงมากที่สุดและถือเป็นตัวอย่างของกรณีศึกษาที่น่า
สนใจ (Classic case) เป็นแนวทางในการรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้น
อย่างทันท่วงที โดยที่บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ซึ่งไม่เคย
คาดคดิว่าจะมมีอืดแีอบฉดีสาร ไซยาไนด์ เข้าไปในแคปซลูของยา 
Extra-Strength Tylenol ท�าให้มีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานยานี้
ถึง 8 ราย จึงได้ท�าการเรียกยาจ�านวน 30 ล้านกล่องซึ่งมีมูลค่าสูง
ถึง 100 ล้านเหรียญสหรัฐ (ในช่วงเวลานั้น) คืนทั้งหมด ซึ่งการก
ระท�านี้เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของตนเอง
และเป็นตัวอย่างให้แก่บริษัทอื่นในเวลาต่อมา ซึ่งการตอบสนอง
ต่อวิกฤตในครั้งนี้รวดเร็วมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปรัชญาในการ
ท�าธุรกิจของบริษัทได้เน้นในเรื่องของการให้ความส�าคัญต่อสังคม
และผูบ้รโิภคเป็นอนัดบัแรกอยูแ่ล้วกเ็ป็นได้ แต่เหนอือืน่ใดกค็อืการ
มีแผนในการบริหารวิกฤตการณ์ที่ดี 

5 ขั้นตอนของวิกฤตการณ์

 James และ Wooten (2005) ได้แบ่งระบุขั้นตอนที่แตก
ต่างกัน 5 ขั้นตอนของวิกฤตการณ์ ดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 ตรวจดูสัญญาณภายในองค์กรก่อน (Signal 

Detection) ผู้บริหารต้องพิจารณาว่าส่วนไหนหรือแผนกใดของ
องค์กรที่ประสบปัญหาและสามารถน�าไปสู่การเกิดวิกฤตการณ์ได้ 
นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาว่าสถานการณ์ใดหรือการปฏิบัติใดที่
องค์กรเพกิเฉยหรอืละเลยแล้วสามารถน�าไปสูว่กิฤตการณ์ในองค์กร
ได้ โดยพจิารณาว่าองค์กรได้มกีารให้ความสนใจต่อสิง่เหล่านัน้หรอื
ไม่และดูว่าระบบการบริหารงานในปัจจุบันรวมทั้งนโยบายต่างๆ 
สามารถน�าไปสู่สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดวิกฤตในองค์กรหรือไม่

ขัน้ที ่2 เตรยีมตวัและป้องกนั (Preparation/ Prevention) 
ผู ้บริหารต้องมีการตั้งค�าถามว่ามีการวางแผนเพื่อจัดการกับ
วกิฤตการณ์หรอืไม่ มกีารแบ่งสรรทรพัยากรทีจ่�าเป็นหรอืไม่อย่างไร 
และดูว่าการวางระบบต่างๆ ในองค์กรที่มีอยู่นั้นช่วยหรือเป็น
อุปสรรคเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ในองค์กร นอกจากนี้ให้พิจารณาว่า
องคก์รได้มกีารพฒันาวฒันธรรมของความเตรยีมพร้อมเมือ่เผชญิ
หน้ากับสภาวะวิกฤตหรือไม่

ขั้นที่ 3 การควบคุมความเสียหาย (Containment/ 
Damage Control) พิจารณาว่าส่วนไหนขององค์กรที่มีกลยุทธ์ใน
การควบคมุหรอืลดความเสยีหายแล้วบ้าง พจิารณาว่าวกิฤตทีอ่าจ
เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ใช้ในการควบคุม
อย่างไร ซึ่งตรงนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับผลกระทบเป็นอย่าง
มาก และอะไรที่จ�าเป็นเพื่อที่จะท�าให้พวกเขาได้รับความพึงพอใจ 
และข้อความใดที่จะส่งถึงบุคคลเหล่านั้น

ขั้นที่ 4 การฟื้นฟูธุรกิจ (Business Recovery) ผู้บริหาร
ต้องคดิเกีย่วกบัแผนในการฟ้ืนฟทูัง้ในระยะสัน้และระยะยาว อะไร
เป็นกิจกรรมที่ส�าคัญที่ผู้บริหารต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อที่จะฟื้นฟู
สภาพขององค์กรหลังวิกฤตการณ์ มีข้อมูลหรือตัวเลขใดบ้างที่
ต้องน�ามาใช้เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของกลยุทธ์การ
ฟื้นฟูทางธุรกิจ และผู้บริหารจะสื่อสารผลลัพธ์ที่ออกมาไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างไร

ขั้นที่ 5 การเรียนรู้ (Learning) ผู้บริหารต้องเรียนรู้
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และน�าไปใช้ในการป้องกันวิกฤตการณ์
ในอนาคต โดยอาจพิจารณาว่าวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กรอย่างไรเพื่อป้องกัน
วิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 ถ้าพิจารณาความส�าคัญจากขั้นตอนทั้ง 5 ประการ
นี้ อาจกล่าวได้ว่า ขั้นตอนที่ 1 (การเตรียมความพร้อมและการ
ป้องกัน) และขั้นตอนที่ 5 (การเรียนรู้) มีความส�าคัญมากที่สุด 
โดยสิ่งที่ผู้บริหารต้องท�า ก็คือ การสร้างความแน่ใจว่าองค์กรของ
ตนมีระบบและกระบวนในการรับมือกับวิกฤตได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
จะช่วยควบคุมและฟื้นฟูสภาพความเสียหายหรือความสูญเสีย
ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การเรียนรู้
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จากประสบการณ์ในอดีตช่วยท�าให้ผู้บริหารสร้างความแน่ใจได้ว่า
องค์กรจะไม่เดินย�่าซ�้ารอยเดิม และในขั้นตอนของการเรียนรู้นี้ยัง
มีประโยชน์ในแง่ของการสื่อสารสู่สาธารณชน โดยการอธิบายต่อ
สาธารณชนเกี่ยวกับสิ่งที่องค์กรได้เรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
และอธิบายถึงกระบวนการที่องค์กรน�ามาใช้ในการป้องกันเพื่อไม่
ให้เกดิปัญหาในลกัษณะนัน้ซ�า้ขึน้มาอกี ซึง่การกระท�าในลกัษณะนี้
จะช่วยสร้างความมัน่ใจให้เกดิขึน้แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีขององค์กร
กลับขึ้นมาอีกครั้ง
 Bateman และ Snell (2004) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้
บริหารต่อการบริหารวิกฤตการณ์ซึ่งมีความสอดคล้องกับขั้นตอน
ของวกิฤตการณ์ทัง้ 5 ขัน้ตอน โดยระบวุ่าในการบรหิารวกิฤตการณ์
ให้มีประสิทธิภาพผู้บริหารควรตั้งค�าถามต่อไปนี้

1. วิกฤตการณ์อะไรหรือประเภทใดที่สามารถเกิดขึ้น
กับองค์กรได้

2. องค์กรสามารถตรวจสอบหรือค้นพบสาเหตุแห่ง
วิกฤตในระยะเวลาอันสั้นได้หรือไม่

3. องค์กรจะจดัการกบัวกิฤตการณ์อย่างไร เมือ่เผชญิ
หน้ากับสภาวะวิกฤต

4. องค์กรได้ประโยชน์จากวิกฤตการณ์ที่ผ่านพ้นไป
ได้อย่างไร 

 นอกจากนี ้บทความเรือ่ง Crisis Management - easy to 
do badly, hard to do right ตพีมิพ์ในวารสาร Strategic Direction 
ปี ค.ศ. 2007 ได้ระบุถึงสมรรถนะหลัก 6 ข้อที่ผู้บริหารควรแสดง
เพื่อใช้โอกาสจากสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตขึ้นในองค์กรเพื่อกระตุ้น
หรือสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพื่อให้เกิดความพร้อม
และเป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเตรียมพร้อมต่อการรับมือ 
กับสภาวะวิกฤตในอนาคต ซึ่งสมรรถนะหลักทั้ง 6 ประการมี 
ดังต่อไปนี้

1. ผูบ้รหิารต้องสร้างพืน้ฐานแห่งความไว้เนือ้เชือ่ใจกนั
2. ผู้บริหารต้องสร้างความรู้สึกร่วมขององค์กรขึ้น

มาใหม่
3. ผู้บริหารต้องระบุถึงความสูญเสียขององค์กร
4. ผูบ้รหิารต้องมกีารตดัสนิใจทีช่าญฉลาดและรวดเรว็
5. ผู้บริหารต้องมีการกระท�าที่กล้าหาญซึ่งสามารถ

ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้
6. ผู้บริหารต้องเรียนรู้ต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรจาก

วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น
ถึงแม้ว่าองค์กรแต่ละแห่งอาจจะไม่สามารถรับมือ

วิกฤตการณ์ได้ดีเพียงพอทุกครั้ง แต่แนวทางที่น�าเสนอนี้ได้แสดง
ให้เห็นถึงความส�าคัญของการวางแนวทางและสร้างกระบวนการ

ที่พร้อมจะรับมือกับ “วิกฤตการณ์” ที่เกิดขึ้นเพื่อลดความสูญเสีย
หรือเสียหายต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงขององค์กร 

ตัวอย่างขององค์กรที่สามารถรับมือในสภาวะวิกฤตได้
เป็นอย่างด ีคอื ห้างสรรพสนิค้าวอลมาร์ท (Wal-Mart) ในช่วงทีเ่กดิ
พายุเฮอริเคน แคททริน่า (Hurricane Katrina) ในรัฐนิวออร์ลีนส์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงเดือนกันยายนของปี ค.ศ. 2005 ซึ่ง
เป็นวกิฤตการณ์จากภยัธรรมชาต ิโดยภายหลงัจากทีพ่ายเุฮอรเิคน
เข้าถล่ม ผูบ้รหิารของวอลมาร์ทได้ตดัสนิใจอย่างทนัททีนัใดในการ
เปิดห้างเพือ่แจกจ่ายอาหาร น�้าและอปุกรณ์ทีจ่�าเป็น เช่น เครือ่งนุง่
ห่ม ส�าหรบัผูป้ระสบภยัในพืน้ที ่นอกจากนีซ้อีโีอของบรษิทัในขณะ
นั้น ซึ่งก็คือ Lee Scott ได้ส่งเครื่องยังชีพมูลค่ากว่า 3 ล้านเหรียญ 
พร้อมทัง้ให้เงนิช่วยเหลอืแก่ผูป้ระสบภยัอกีว่า 17 ล้านเหรยีญ และ
เนื่องจากวอลมาร์ทมีกระบวนการในการบริหารวิกฤตการณ์ที่มี
ประสิทธิผล ท�าให้วอลมาร์ทสามารถกลับมาเปิดห้างที่ได้รับผลก
ระทบจากพายุเฮอริเคนได้กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ภายใน 18 วันหลัง
จากเกิดภัยพิบัติขึ้น 

ในความเป็นจริงแล้ว วอลมาร์ทมีการแผนในการรับมือ
ต่อพายุแคททริน่า ก่อนที่พายุจะเข้าพัดถล่มเมืองนิวออร์ลีนส์ล่วง
หน้าถงึ 6 วนั หลงัจากทีไ่ด้รบัทราบข้อมลูในฐานะสมาชกิของศนูย์
ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operations Center) ว่าพายุได้
เริม่ก่อตวันอกชายฝ่ังของมลรฐัฟลอรดิา ซึง่การวางแผนล่วงหน้านี้
ช่วยท�าให้บรษิทัสามารถจดัเตรยีมรถบรรทกุเพือ่จะได้น�าอปุกรณ์ที่
จ�าเป็นเข้าไปช่วยเหลอืในพืน้ทีไ่ด้ ซึง่ท�าได้รวดเรว็กว่ารฐับาลกลาง
ของสหรฐัอเมรกิาเสยีอกี ซึง่การกระท�าทีร่วดเรว็และฉบัไวนี ้ท�าให้
วอลมาร์ทได้รบัค�าชมจากสาธารณชนเป็นอย่างมาก และช่วยกลบ
กระแสเกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิทีไ่ม่ดขีองบรษิทัได้ในช่วงเวลาหนึง่ 
กรณีของวอลมาร์ทเป็นตัวอย่างขององค์กรที่มีแผนในการรับมือ
และจัดการกับวิกฤตการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเตรียมความพร้อมองค์กรต่อวิกฤตการณ์

 องค์กรสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ
วกิฤตการณ์ได้ โดยเริม่จากการเตรยีมการและแบ่งสรรในเรือ่งของ
เวลา งบประมาณ และบุคลากรต่องานที่ส�าคัญต่อการวางแผน
รับมือกับวิกฤตการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงบประมาณและ
บคุลากรซึง่ถอืเป็นหวัใจส�าคญัทีส่ดุของการจดัการกบัวกิฤตการณ์
ทีอ่าจเกดิขึน้กบัองค์กร เมือ่มกีารเตรยีมการเรยีบร้อยแล้ว ขัน้ตอน
ต่อไปทีจ่ะต้องด�าเนนิการกค็อื การจดัตัง้ทมีงานหรอืคณะกรรมการ
บริหารวิกฤตการณ์ขึ้นมา ซึ่งสมาชิกในทีมแต่ละคนควรมาจาก
หน่วยงานหลักๆ ภายในองค์กร เช่น แผนกการเงิน ธุรการ การ
วิจัยและพัฒนา  การตลาด และการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
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บุคคล เป็นต้น ซึ่งทีมงานที่ถูกตั้งขึ้นมาต้องมีการประชุมพูดคุย
กันเพื่อศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหรือ
เกิดขึ้นแล้ว และส่งผลกระทบต่อการด�าเนินกิจการขององค์กร  
คู่แข่ง อุตสาหกรรมทางธุรกิจที่องค์กรอยู่ รวมถึงศึกษาจากผล 
กระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัหรอืองค์กรในอตุสาหกรรมอืน่ๆ ด้วย 
เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและท�าความเข้าใจว่าวิกฤตการณ์เหล่า
นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร และองค์กรที่ประสบกับสภาวะวิกฤตเหล่า
นั้น มีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร และผลลัพธ์ที่ออกมานั้น
ดีหรือไม่ดีอย่างไร ซึ่งทีมบริหารวิกฤตการณ์ต้องท�าการวิเคราะห์
ข้อดีและข้อเสียของแนวทางที่ใช้ทั้งกับวิกฤตที่เกิดขึ้นกับองค์กร
ของตนเองและองค์กรอื่น เพื่อพิจารณาว่ากลยุทธ์ใดที่มีความ
เหมาะสม และกลยุทธ์ใดต้องท�าการปรับเปลี่ยนเพื่อให้รับมือกับ
สถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้น และสรุปกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่ช่วยในการ
รับมือกับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
 หลงัจากทีท่มีงานได้ศกึษาว่าอะไรเป็นวกิฤตการณ์ทีเ่กดิ
ขึ้นกับองค์กรต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะต้องพัฒนารายการ
ของวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรของตนเอง โดยพิจารณา
จากความน่าจะเป็นที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่ง
อาจระบุวิกฤตการณ์ที่ส�าคัญๆ ประมาณ 5-6 รายการ และเขียน
สถานการณ์จ�าลองของวิกฤตการณ์เหล่านั้นขึ้นมา เพื่อจะได้น�า
ไปสู่ขั้นตอนในการเตรียมการรับมือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสารใน
สภาวะวกิฤตว่าใครมหีน้าทีอ่ะไร และต้องสือ่สารอย่างไรต่อบคุคล
กลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 
 เมื่อมีการจัดท�าแผนการสื่อสารในสภาวะวิกฤตขึ้นมา
เรยีบร้อยแล้ว ขัน้ตอนต่อไปกค็อื ทมีงานจะต้องน�าเอาสถานการณ์
ที่ได้จ�าลองไว้หรือสถานการณ์เลียนแบบ (Mock Scenario) มา 
ทดลองใช้ประหนึ่งว่าสถานการณ์การนั้นๆ ก�าลังเกิดขึ้นจริงใน
องค์กร โดยต้องมีการก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขต
ในการตัดสินใจ รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายที่
เกี่ยวข้องภายในองค์กร เมื่อได้ฝึกปฏิบัติผ่านสถานการณ์จ�าลอง
เรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานบริหารวิกฤตการณ์ต้องท�าการประเมิน
ความส�าเร็จของการรับมือกับสถานการณ์  โดยอาจพิจารณาจาก
ข้อค�าถามต่อไปนี้คือ “อะไรเป็นสิ่งที่องค์กรท�าได้ดีหรือท�าได้ไม่
ดีในขณะที่เผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์” “มีอะไรที่ไม่ได้คาดการณ์
ไว้ล่วงหน้าเกิดขึ้นในระหว่างการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น” 
“อะไรที่ควรต้องท�าเพื่อท�าให้รับมือได้ดีขึ้นกว่าเดิมในครั้งต่อไป” 
“สิ่งที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างจากสถานการณ์จ�าลองได้
อย่างไรบ้าง” ซึ่งค�าถามเหล่านี้จะช่วยในการประเมินผลของการ
ปฏบิตัผ่ิานการฝึกฝนจากสถานการณ์จ�าลอง และน�าไปใช้เพือ่การ
แก้ไขแผนในการรบัมอืและการสือ่สารในสภาวะวกิฤตการณ์ให้ดยีิง่

ขึน้ หลงัจากนัน้อาจมกีารออกประกาศใช้สถานการณ์จ�าลองนีเ้พือ่
ใช้ทดสอบความเที่ยงตรงของการวัดแผนที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว 
 สิ่งส�าคัญที่ผู้บริหารต้องให้ความส�าคัญหลังจากที่ได้มี
การเตรียมทีมเพื่อวางแผนและฝึกปฏิบัติผ่านสถานการณ์จ�าลอง
หลายๆ ครั้งจนน�าไปปรับแผนให้มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ
การให้ความรู้กับบุคลากรทั้งหมดในองค์กร เพื่อให้ทุกคนทราบ
บทบาทของตนในขณะที่เผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ โดยอาจจัด
อบรมทั้งการบรรยาย การฉายวีดิทัศน์ ตลอดจนการจัดท�าข้อมูล
และแผนลงบนเว็บไซต์ขององค์กรเพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว

ขั้นตอนการบริหารวิกฤตการณ์: กรณีศึกษาไข้หวัดสายพันธุ์

ใหม่ 2009

ในปี ค.ศ. 2009 หลายประเทศก�าลงัเผชญิกบัวกิฤตการณ์
ที่ร้ายแรงอีกครั้ง วิกฤตการณ์ที่ว่านี้คือ ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 
2009 ซึ่งมีต้นก�าเนิดมาจากประเทศเม็กซิโก ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนเป็น
จ�านวนมาก แต่เมื่อเทียบกับไข้หวัดสเปน หรือที่มีชื่อเรียกอย่าง
เป็นทางการว่า The 1918 Influenza Pandemic ที่เกิดในปี ค.ศ. 
1918 ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด  
เอ (H1 N1)  แล้วพบว่าจ�านวนผู้เสียชีวิตยังห่างไกลกันมาก เพราะ
ในช่วงปี 1918 มีการประมาณการณ์ว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ 50 ถึง 
100 ล้านคน ซึ่ง 1 ใน 3 เป็นประชากรจากทวีปยุโรป และมีผู้ติด
เชือ้ประมาณ 500 ล้านคนทัว่โลก แต่ในขณะนัน้กว่าจะมกีารคดิค้น
ยาหรือวัคซีนเพื่อต้านไวรัสชนิดนี้ได้ก็กินเวลานานหลายปี 

เมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อาจมองว่าไข้หวัด 
2009 นี้ไม่น่าจะเป็นวิกฤตแต่อย่างใด เพราะจริงๆ แล้ว ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียก็ได้เผชิญกับโรคไข้หวัดนก และโรคซาร์ (SARS) 
มาก่อนหน้านี้เสียอีก ซึ่งถ้าเปรียบเทียบจ�านวนผู้เสียชีวิตจะพบว่า
มีจ�านวนมากกว่าไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ แต่ถ้าพิจารณาดูแล้วจะ
เห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีองค์ประกอบครบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง  
1) การไม่คาดคิด (Unexpected) แน่นอนว่าประเทศต่างๆ คง 
ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่นี้ขึ้นมาในช่วงเวลานี้
และจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและมีผู้เสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก  
2) ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ�า (Nonroutine) เพราะไม่ใช่ไข้หวัด
ธรรมดาที่เกิดขึ้นทั่วๆ ไป 3) สร้างความไม่มั่นคง (Produce 
Uncertainty) เหตุการณ์นี้ท�าให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่น 
ไม่มั่นใจในการด�าเนินชีวิต และต้องใช้เวลานานในการลดระดับ
ของวิกฤตที่เกิดขึ้น และ 4) คุกคามต่อเป้าหมายที่ส�าคัญสูงสุด 
(Threaten High-Priority Goals) เหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลกระทบ
ต่อการท�าธุรกิจและรายได้จากการท่องเที่ยวและการเดินทางเป็น
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อย่างมาก ซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาลในหลายๆ ประเทศ

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีประสบการณ์อยู่บ้างจากการ
รับมือกับโรคไข้หวัดนก และ โรคซาร์ (SARS) แต่การรับมือหรือ
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อของไข้หวัด 2009 ยังท�าได้ไม่ดีพอ ถึง
แม้ว่าจะท�าได้ดใีนตอนต้นและได้รบัค�าชมเชยจากองค์การอนามยั
โลก (WHO) แต่ในท้ายทีส่ดุกต้็านทานความรนุแรงทีแ่ท้จรงิไม่ไหว 
และท�าให้เชื้อแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
ขึ้นในแต่ละวัน 

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะทางการอาจมีแผน
ในการบริหารวิกฤตการณ์ไม่ดีเพียงพอ ซึ่งวิธีการในการวางแผน
เพื่อการบริหารวิกฤตการณ์ได้อย่างเหมาะสม มีขั้นตอนดังต่อไป
นี้ (Bateman & Snell, 2004)

1. ระบุถึงสิ่งที่ไม่คาดคิด (Identify unexpected 
factors) อะไรคือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในสังคม ชุมชน 
และองค์กรของเรา และมีอะไรที่ก�าลังเกิดขึ้นอยู่กับองค์กรอื่น
บ้าง พยายามเรียนรู้ประสบการณ์จากองค์กรอื่น ซึ่งต้องท�าให้
ทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงานเข้าใจตรงกันว่าเป็นความรับผิด
ชอบของแต่ละหน่วยที่ต้องรับมือทันทีทันใด ในกรณีของไข้หวัด 
2009 ประเทศไทยได้รับเชื้อมาหลังจากประเทศอื่น ท�าให้น่าจะ
มีการเตรียมตัวได้ทันท่วงทีเพราะได้เรียนรู้มาจากประเทศอื่นแล้ว 
ซึ่งดูเหมือนว่าในช่วงแรกที่ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ระบาดเข้ามาใน
ประเทศไทย ทางรัฐบาลจะตอบสนองได้ดี เช่น มีการติดตั้งเครื่อง
เทอร์โมสแกนเนอร์ และมีการกักตัวบุคคลต้องสงสัยเพื่อเฝ้าดู
อาการ แต่การกระท�าต่างๆ ท�าเหมือนเพียงแค่การสร้างภาพและ
ไม่ได้ปฏบิตัต่ิอบคุคลทีเ่ข้าข่ายอย่างจรงิจงัเท่าใดนกั และปราศจาก
การท�าแผนเพื่อให้ความรู้อย่างถูกต้องแก่ประชาชน โดยเฉพาะค�า
กล่าวที่ว่า “กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อย” เป็นค�ากล่าวที่
น่าจะใช้กบัโรคทีต่ดิต่อกบัระบบทางเดนิอาหารมากกว่าโรคทีต่ดิต่อ
กับระบบทางเดินหายใจ ท�าให้ประชาชนไม่เข้าใจ สุดท้ายจึงต้อง
มีการเพิ่มเติมค�าว่า “ใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ” นอกจาก
นี้การที่กระทรวงสาธารณสุขท�างานอยู่เพียงล�าพัง ปราศจากการ
มีส่วนร่วมอย่างจริงจังจากหน่วยงานอื่นๆ และให้ความสนใจแต่
เฉพาะผู้ป่วยแต่ไม่ได้ให้ความสนใจต่อประชาชนทั่วไปในเรื่องการ
ป้องกันเท่าใดนัก ท�าให้การแพร่กระจายแบบยั้งไม่อยู่

2. พัฒนาแผนเพื่อรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิด (Develop 
plans for unexpected factors) หน่วยงานต้องตั้งค�าถามว่า 
“อะไรจะเกิดขึ้น ถ้า” และต้องตอบค�าถามให้ได้ว่า “ถ้าสิ่งนี้เกิด
ขึ้น จะต้องท�าอย่างไร และใครเป็นผู้รับผิดชอบอะไร” ให้เรียนรู้
จากข้อผดิพลาดของบคุคลอืน่ เพราะสิง่เหล่านัน้เป็นตวับ่งชีท้ีด่ว่ีา

เราควรหลีกเลี่ยงอะไร ในแผนควรระบุด้วยว่าใครจะเป็นโฆษกใน
กรณีที่วิกฤตเกิดขึ้น ซึ่งต้องพูดอย่างเป็นหลักเป็นการและมีความ
สม�่าเสมอในข้อมูลและเรื่องที่พูด ซึ่งตรงนี้ทางหน่วยงานของรัฐ
ถึงแม้จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้น แต่โฆษกที่จะแจ้งเรื่องนี้ไม่ชัดเจน บางครั้งปล่อยให้นักข่าวรับ
ข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายแหล่งจนท�าให้เกิดความสับสนและเพิ่ม
ความน่ากลัวของโรค ในท้ายที่สุดทางรัฐบาลต้องออกมาประกาศ
ว่าจะมีการให้ข่าวเพียงแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเท่านั้น 

3. พฒันาแผนฉกุเฉนิ (Develop emergency plans) ถ้า
ในกรณีแผนแรกที่วางไว้ไม่ประสบความส�าเร็จ จะต้องท�าสิ่งใดต่อ
จากนั้น เช่น ในกรณีของประเทศไทยต่อการรับมือไข้หวัด 2009 ที่
ลกุลามขึน้จนมผีูเ้สยีชวีตินัน้ อะไรเป็นแผนส�ารองทีว่างไว้เพือ่รบัมอื
กับสถานการณ์นี้ ไม่ใช่แก้ไปตามสถานการณ์

4. ตั้งทีมงานบริหารวิกฤตการณ์ (Establish crisis 
management team) ในช่วงวิกฤตการณ์ ทางหน่วยงานหรือ
องค์กรต้องตั้งทีมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ได้รับการอบรมมาเป็น
อย่างดี ในกรณีของไข้หวัด 2009 ดูเหมือนประเทศไทยยังขาด
การให้ความรู้และอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหาร
วิกฤตการณ์ ท�าให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง และไม่ได้
ประกาศสถานการณ์นีใ้ห้กลายเป็นวาระแห่งชาตอิย่างทีห่ลายฝ่าย
ให้ข้อเสนอแนะไว้ ซึง่บคุคลทีเ่ข้าร่วมในทมีบรหิารวกิฤตการณ์ต้อง
มาจากหน่วยงานที่หลากหลายและเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

5. จ�าลองสถานการณ์ (Simulate situations) ต้องมี
การท�าแผนจ�าลองสถานการณ์ในกรณีที่เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้น
จริง เช่น ในโรงเรียน โรงแรม หรือหน่วยงานบางแห่งที่อาศัยอยู่
บนตึกสูงต้องมีการซ้อมหนีไฟเป็นประจ�าทุกปี ถึงแม้เหตุการณ์จะ
ไม่เกิดขึ้นก็ตาม แต่อย่างน้อยก็ท�าให้เกิดความพร้อมในการรับมือ
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในกรณีไข้หวัด 2009 เป็นตัวอย่างที่ดีที่
ท�าให้ทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สภาค
วามมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และกระทรวงสาธารณสุข ต้องช่วย
กันก�าหนดแนวทางในการรับมือกับโรคระบาดในลักษณะนี้ขึ้นมา
ในอนาคตผ่านการจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ ซึง่ในความเป็นจรงิใน
ช่วงหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ทาง สมช. ได้มีการ
ท�าแผนรับมือกับสถานการณ์ที่ประเทศไทยถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมี
และอาวุธเชื้อโรค แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการท�าอย่างต่อเนื่องทั้ง
ในเรื่องการซักซ้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการให้ความรู้ใน
รูปแบบการอบรมและสัมมนา เป็นต้น

6. ตอบสนองทันที (Response immediately) ใน
สถานการณ์วิกฤต ทุกอย่างต้องรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ในบาง
ครัง้ระบบงานราชการทีต้่องรอการอนมุตัอิาจต้องมกีารปรบัเปลีย่น
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เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และมีการมอบอ�านาจการตัดสินใจที่
ชัดเจนให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ที่
เกดิขึน้ได้อย่างทนัท่วงท ีนอกจากนีย้งัต้องมกีารให้ข้อมลูและความ
รูแ้ก่บคุคลทีเ่กีย่วข้องอย่างต่อเนือ่ง จะเหน็ได้ว่าในกรณขีองไข้หวดั 
2009 ทางรัฐบาลไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ทันทีทันใด ทั้งนี้เป็นเพราะรูปแบบการด�าเนินชีวิตของประชาชน
ในประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิตของคนที่ท�าให้ไม่มี
ความตระหนักหรือความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเท่าใดนัก 
จากตัวอย่างที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าการแจกผ้าปิดปากหรือการให้
ความรู้ในเรื่องการป้องกัน ท�าได้ช้ามากและไม่ครอบคลุมทุกภาค
ส่วน ท�าให้อัตราการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตมี
เพิ่มมากขึ้น

7. อย่ากลัวที่จะขอโทษ (Don’t fear to apologize) ให้
คิดว่าเราต้องการได้รับการปฏิบัติอย่างไรถ้าบางอย่างที่ไม่คาดคิด
เกดิขึน้กบัเรา เราจะปฏบิตัไิด้อย่างเหมาะสมและถกูต้องได้อย่างไร 
ในหลายๆ สถานการณ์ อาจไม่มีสิ่งใดที่ถูกต้องหรือเหมาะสม แต่
ขั้นตอนที่ส�าคัญก็คือ การขอโทษอย่างจริงใจต่อความผิดพลาดที่
เกิดขึ้น ในกรณีไข้หวัด 2009 นี้รัฐบาลยังไม่เคยได้กล่าวขอโทษ
ประชาชนแต่อย่างใดที่ไม่สามารถควบคุมโรคระบาดนี้ไว้ได้ ซึ่ง
ไม่ใช่เรื่องน่าอายที่จะประกาศออกมาว่าการด�าเนินการในการ
รับมือของรัฐบาลเกิดความผิดพลาดจนท�าให้โรคนี้ลุกลาม

8. เรียนรู ้จากประสบการณ์ของบุคคลอื่น (Learn 
from others’ experiences) ในช่วงวิกฤตการณ์ให้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของตัวเองและบุคคลอื่น ให้ถามว่าเราได้เรียนรู้
อะไรจากวกิฤตทีเ่กดิขึน้และเราจะบรูณาการความรูน้ัน้อย่างไรกบั
กระบวนการในการวางแผนต่อไป ซึง่เป็นสิง่ทีร่ฐับาลและเจ้าหน้าที่
ของรัฐอาจท�าได้ในการวางแผนครั้งต่อไป แต่อย่างน้อยการรับมือ
ที่พอรับได้บ้างในครั้งนี้น่าจะเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต 
จากโรคไข้หวัดนก และโรคซาร์ (SARS)

9. วางแผนตอนนี้ (Plan now) ผู้บริหารและรัฐบาล
ต้องไม่ลืมว่า เราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้เมื่อวิกฤตเกิดขึ้น  
ดังนั้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ หน่วยงานทุกแห่งต้องวางแผนเพื่อ
รับมือกับเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นมา เป็นแผนประจ�าหน่วย และ
มีการซักซ้อมหรือฝึกปฏิบัติเพื่อหาข้อบกพร่องเพื่อน�ามาสู่การ
วางแผนที่เหมาะสมเมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์จริง

การบรหิารวกิฤตการณ์เป็นเรือ่งทีจ่�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบั
หน่วยงานทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน เพราะเมื่อเผชิญ
หน้ากับปัญหาหรือวิกฤต หน่วยงานจะสามารถรับมือได้ดีเพียง
พอ นอกจากนี้ทุกครั้งที่เผชิญหน้ากับสภาวะวิกฤต ให้ผู้บริหารใน
หน่วยงานมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นโอกาสในการสร้างและพัฒนา

ประสบการณ์ในการเรยีนรูส้ิง่ใหม่ให้กบับคุลากรในองค์กร เพือ่น�า
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนรับมือสถานการณ์ในลักษณะที่
คล้ายคลึงกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้เมื่อหน่วยงานได้
จัดท�าแผนรับมือกับสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นแล้ว ต้องมีการฝึกซ้อม
เพื่อปรับแนวทางต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและมีความพร้อมใน
การรับมือเมื่อสถานการณ์จริงเกิดขึ้นมากยิ่งขึ้น
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