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บทคัดยอ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นทั่ว
โลก นอกจากจะสงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยโดยตรงแลว ยังสงผล
กระทบตอระบบเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ซึ่งรวมไปถึง
อุตสาหกรรมกอสราง เปนเหตุใหองคกรตองทบทวนแนวทางการทํางาน
จากความยืดหยุนขององคกรที่เปนสิ่งจําเปนที่ชวยใหองคกรประกอบการได
อยางตอเนื่องและเติบโตไดในภาวะที่ไมแนนอน งานวิจัยนี้จึงศึกษาปจจัยที่
สงผลตอความสามารถในการรับมือขององคกรกอสรางในสถานการณวิกฤต
โควิด-19 โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันผานแบบสอบถามจํานวน
327 ตัวอยางของผูทํางานที่เกี่ยวของกับองคกรกอสราง ผลการวิเคราะห
สามารถจัด กลุ มป จ จัย ได 5 กลุ ม โดยมีป จ จัย ความยื ดหยุ น ขององค ก ร
อธิบายไดสูงสุด รองลงมาเปนปจจัยความเปนผูนํา ปจจัยประสิท ธิภาพการ
ทํางานของพนักงาน ปจจัยความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง และปจจัยผล
การดํ า เนิ น งานขององค ก ร ตามลํ า ดั บ ทั้ ง นี้ แ บบจํ า ลองที่ ไ ด มี ค วาม
สอดคล อ งกั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ใ นระดั บ พอใช (χ2/df = 2.920,
CFI = 0.904, GFI = 0.833, AGFI = 0.801 และ RMSEA=0.077)
คําสําคัญ: ความยืดหยุนขององคกร, องคกรกอสราง, การวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน

Abstract
The pandemic of the coronavirus disease 2019 (COVID-19)
around the world affected not only human health and the
world’s economy, but also business operations that included
the construction industry. Therefore, the working approaches of
the organization during the crisis needed to be reconsidered.
The resilience of the organization is a necessary ability to help
the organization get through the difficulties and survive during
the uncertain period. This research aimed to develop factors
affecting the coping of the construction organization in

pandemic situation. Data were collected through 327
questionnaires from people working in construction sectors. The
result indicated that there were five factors affecting
organizational resilience, namely ranging from most to least
important Organizational Resilience, Leadership, Staff
Performance, Change Ready, and Organizational Performance.
The test showed that the model fitted to the empirical data
( χ2/ df = 2.920, CFI = 0.904, GFI = 0.833, AGFI = 0.801 and
RMSEA=0.077)
Keywords: Organizational resilience, Construction organization,
Confirmatory factor analysis

1. คํานํา
จากประกาศขององคการอนามัยโลก (WHO) ถึงการระบาดของเชื้อ
ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) [11] ซึ่ ง สง ผลกระทบทางสุข ภาพและ
ระบบเศรษฐกิจ ทําใหเกิดขอจํากัดการทํางาน เชน การดําเนินธุรกิจจากที่
บาน (Work from home) และความเสี่ยงอื่นๆ ในระยะยาว องคกรตางๆ
จึงตองทบทวนถึงแนวทางในการปรับตัวเพื่อใหบริษัทสามารถอยูรอด และ
ดํารงอยู ตอไปได ในสถานการณวิก ฤต ความยืดหยุน ขององค กร [6] เป น
ความสามารถที่จะชวยใหฝาฟนผานพนจากภาวะวิกฤต พรอมทั้งสามารถ
เติบโตในสถานการณที่ไมแนนอนได

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ความยืดหยุนขององคกร (Organizational Resilience)
ความยืดหยุนขององคกร คือ ความสามารถขององคกรที่จะคาดการณ
เตรียมพรอม ตอบสนอง และปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น และ
การหยุ ด ชะงั ก อย า งกะทั น หั น เพื่ อ สามารถดํ า รงอยู ร อด และประสบ
ความสําเร็จ [1]
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Stephenson et al. [10] ไดพัฒนาแบบจําลองความยืดหยุนโดยรวม
สัมพันธ (Relative overall resilience, ROR) ตามแนวคิดของ McManus
[7] ดวยวิธีการเชิงคุณภาพ ไดตัวบงชี้ความยืดหยุนขององคกร 13 ตัวชี้วัด
และจั ด ปจ จัย เปน 2 มิติ ได แ ก การวางแผน และความสามารถในการ
ปรั บ ตั ว โดยรายละเอี ยดแสดงดั ง ตารางที่ 1 ลํา ดั บ ที่ 1 ซึ่ ง ในภายหลั ง
Sapeciay et al. [9] ได นํ า ตั ว ชี้ วั ดความยื ด หยุน ดั ง กล า วมาประยุ ก ต ใ ช
สํ า หรั บ องค ก รก อ สร า งในประเทศนิ ว ซี แ ลนด เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ความสามารถขององคกรในการฟนฟูอยางรวดเร็ว หลังวิกฤตหรือภัยพิบัติ
เชน แผนดินไหวไครสตเชิรช ป 2010
Lee et al. [6] พบวาองคประกอบความยืดหยุนขององคกรสงผล
ขณะดําเนินงานในชวงเวลาปกติ (Business as usual, BAU) ตลอดจนการ
ตอบสนองที่ดีและคลองตัว รวมไปถึงการฟนตัวจากสถานการณวิกฤต โดย
ความยื ด หยุ น ขององค ก รประกอบด ว ยคุ ณ ลั ก ษณะที่ สั ม พั น ธ กั น 3
องคประกอบหลัก ที่มีตัวชี้วัดความยืดหยุน 13 ตัวชี้วัด โดยรายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 1 ลําดับที่ 2
2.2 การดําเนินงาน (Performance)
การวัดผลการดําเนินงาน มักถูกใชเปนเครื่องมือทางธุรกิจที่ใชในการ
ประเมินประสิ ท ธิภาพของการจัด การ การจัดทรัพยากรบุ คคล และการ
กําหนดกลยุทธขององคกร [11] โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 ลําดับ
ที่ 3 และลําดับที่ 4
2.2.1 มุมมองดานการเงิน
การวัดผลการดําเนินงานทางการเงิน ถือเปนวัตถุประสงคระยะยาว
ของธุรกิจ โดยธุรกิจสวนใหญจะเนนถึงการสรางกําไร หรือหมายถึงปจจัยที่
ทําใหองคกรสามารถดํารงตอไปได แมในสภาวะวิกฤต
2.2.2 มุมมองดานลูกคา
ฐานลูกคาที่เขมแข็งถือเปนแรงผลักดันการเติบโตของธุรกิจ ควรอธิบาย
ถึงการตอบสนองความต องการของลูกค า ทั้งนี้ สามารถประเมิ นจากผล
สํารวจความพึงพอใจของลูกคา ความสามารถในการทํากําไรจากลูกคา และ
จํานวนลูกคาที่ใชบริการซ้ํา
2.2.3 มุมมองดานกระบวนการภายในทางธุรกิจ
การระบุกระบวนการดําเนินงานที่สําคัญที่องคกรตองปฏิบัติใหสําเร็จ
ลุลวง เพื่อบรรลุวัตถุประสงคทางการเงินขององคกร และความพึงพอใจของ
ลูกคา
2.2.4 มุมมองดานการเรียนรูและการเติบโต
การฝ ก อบรมพนั ก งาน และทั ศ นคติ ท างวั ฒ นธรรมขององค ก รที่
เกี่ยวของกับการปรับปรุงตนเอง เนื่องจากผูปฏิบัติงานจําเปนตองใชความรู
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3. วัตถุประสงค
เพื่อ ศึก ษาและระบุปจ จัย ที่ส งผลตอ ความสามารถในการรับ มือ ของ
องคกรกอสราง ในสถานการณวิกฤตโควิด-19

4. วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับความสามารถในการรับมือ
ขององคกร ผานการอธิบายความยืดหยุ นขององคก รจาก Stephenson
[10], Lee et al. [6] และ Kantur et al. [5] จํานวน 4 ปจจัย ไดแก ปจจัย
ความเปนผูนําและวัฒนธรรมขององคกร ปจจัยเครือขายและความสัมพันธ
ปจจัยความพรอมในการเปลี่ยนแปลง ปจจัยความยืดหยุนขององคกร และ
กา รอธิ บ า ย กา รดํ า เนิ น งา นข อง อง ค ก รจา ก Yu et al. [13] แ ละ
Wethyavivorn [12] จํานวน 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานการเงิน ปจจัยดาน
ลูกคา ปจจัยดานกระบวนการภายในธุรกิจ และปจจัยดานการเรียนรูและ
การเติ บโต รวมทั้ งหมด 55 ข อคํ าถามหรื อตั วแปร สํ ารวจกลุ มตั วอยา ง
จํา นวน 327 ตัว อย าง (ควรมี ผูต อบแบบสอบถามอย างนอ ย 5 เท าของ
จํานวนตัวแปรสํารวจ [3]) จากผูทํางานเกี่ยวของกับองคกรกอสราง เชน
ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร ผูจัดการโครงการ วิศวกร
สํานักงาน วิศวกรสนาม สถาปนิก และนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห โดยแบง
ออกเปน 3 ขั้นตอนดังนี้
4.1 การวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)
เพื่อจัดตัวแปรใหเขากลุมปจจัย โดยการนําตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน
มาจัดไวในปจจัยเดียวกัน
4.2 การวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
เพื่อยืนยันความสัมพันธระหวางปจจัยแฝง (Latent Variable) และตัว
แปรสังเกต (Observed Variable)
4.3 กา รวิ เ ค รา ะ ห ป จ จั ย เชิ ง ยื น ยั น ลํ า ดั บ ที่ ส อง ( Second-order
Confirmatory Factor Analysis)
เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยแฝงลําดับที่สองกับปจจัย
แฝงกลุมอื่นๆ โดยปจจัยที่เพิ่มขึ้นเปนเพียงปจจัยสมมติฐานที่ตั้งไว พรอม
ตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคล องของแบบจํ า ลองกั บข อ มู ล เชิ ง
ประจักษ

5. ผลการวิเคราะห
จากขอมูลที่สํารวจ พบวาแบบสอบถามมีความตรงเชิงโครงสราง และมี
ความน า เชื่ อ ถื อ ได (Cronbach’s Alpha) เท า กั บ 0.948 และผลการ
วิเคราะหปจจัยหลักสรุปไดดังรายละเอียดตอไปนี้
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ตารางที่ 1 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ลําดับ
1

ชื่อบทความ/งานวิจัย
Benchmark Resilience,
A study of the resilience of
organisations in the
Auckland Region [10]

ชื่อผูแ ตง
Stephenson
et al. (2010)

วัตถุประสงค
พัฒนาเครื่องมือเพื่อการ
วัดและเปรียบเทียบ
ความยืดหยุนของ
องคกรในเมืองออก
แลนด ประเทศ
สวิตเซอรแลนด

เทคนิคที่ใช
สถิติเบื้องตน

2

Developing a tool to
measure and compare
organization’s Resilience
[6]

Lee et al.
(2013)

พัฒนาเครื่องมือเพื่อการ
วัดและเปรียบเทียบ
ความยืดหยุนของ
องคกร

การวิเคราะห
องคประกอบ
เชิงสํารวจ

3

Measuring Organizational
Resilience: A Scale
Development [5]

Kantur et al.
(2015)

เพื่อพัฒนามาตรวัด
ความยืดหยุนของ
องคกร

การวิเคราะห
องคประกอบ
เชิงยืนยัน

4

Comparable Performance
Measurement System for
Construction Companies
[13]

Yu et al.
(2007)

พัฒนากรอบการปฏิบตั ิ
และวิธีการในการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานขององคกร
กอสราง

สถิติเบื้องตน

5

Strategic Assets Driving
Organizational Capabilities
of Thai Construction Firms
[12]

Wethyavivorn
et al. (2009)

ระบุสินทรัพยเชิงกล
ยุทธที่ขับเคลื่อนและ
เพิ่มขีดความสามารถ
ขององคกรของบริษัท
กอสราง

การวิเคราะห
องคประกอบ
เชิงสํารวจ
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ผลทีไ่ ด
แบงปจจัยความยืดหยุนขององคกรได 2 ปจจัยไดแก
1. ความสามารถในการปรับตัว ประกอบดวย 8 ตัวบงชี้ ไดแก ความคิดของไซโล, ความสามารถ
ของทรัพยากรภายใน, ความผูก พักและการมีสวนรวมของพนัก งาน, ขอมูลและความรู, ความเปน
ผูนํา การจัดการและโครงสรางการกํากับดูแล, นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค, การพัฒนาและ
ตอบสนองการตัดสินใจ, การติดตามและรายงานสถานการณภายในและภายนอก
2. การวางแผน ประกอบดวย 5 ตัวบงชี้ ไดแก กลยุทธการวางแผน, แผนทดสอบความเครียด,
แผนงานเชิงรุก, ความสามารถของทรัพยากรภายนอก และลําดับความสําคัญของการฟนฟู
ขอดี : เครื่องมื อสามารถวัดผลองคก รทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ รวมไปถึงองคกรขนาดใหญ
และองคกรขนาดเล็ก
แบงปจจัยความยืดหยุนขององคกรได 3 ปจจัยไดแก
1. ความเปนผูนําและวัฒนธรรม ประกอบดวย 5 ตัวบงชี้ ไดแก ความเปนผูนํา การจัดการและ
โครงสรางการกํากับดูแล, ความผูกพัก และการมีสวนรวมของพนัก งาน, การติดตามและรายงาน
สถานการณภายในและภายนอก, การพัฒนาและตอบสนองการตัด สินใจ และนวัต กรรมและ
ความคิดสรางสรรค
2. เครื อขายและความสัมพันธ ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้ ไดแก ทรัพยากรภายนอก, ขอมูลและ
ความรู, ความคิดของไซโล และความสามารถของทรัพยากรภายใน
3. ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้ ไดแก ลําดับความสําคัญของการ
ฟนฟู, แผนงานเชิงรุก, กลยุทธการวางแผน และแผนทดสอบความเครียด
ขอดี : คาสัมประสิทธิ์ของครอนบาคและตัวชี้วัด โดยรวมผานเกณฑ ทําใหเ ครื่องมื อมีความ
นาเชื่อถือ
ขอเสีย : แมวาตัวบงชี้กลยุทธการวางแผนจะมีตัวแปรที่ไมซ้ํากัน แตรายการไมคอยเกี่ยวของกัน
มากนัก, ทดลองใชเครื่องมือครั้งแรกที่ประเทศนิวซีแลนดเทานั้นทําใหอาจมีอคติทางวัฒนธรรม
ขอเสนอแนะ : ควรทดสอบดวยการวิเคราะหเชิงยืนยัน เพื่อพัฒนาเครื่องมื อใหมีความนาเชื่อถื อ
มากยิ่งขึ้น
ระบุมิติดานความยืด หยุนขององคกรไว 3 มิติ ไดแก ความแข็งแกรงขององคก ร ความคลองตัว
ขององคกร ความซื่อสัตยของพนักงาน
ขอดี : ใชวิธีการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยสรางแบบสอบถามจากการสัมภาษณ
เชิงลึกและศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อใหแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือและถูกตอง
ขอจํากัด : กลุมตัวอยางเฉพาะคือ องคกรภาคเอกชน
ขอเสนอแนะ : ควรเก็บตัวอยางจากกลุมที่หลากหลายมากขึ้น เชน องคกรที่ไมแสดงหาผลกําไร
หรือสถาบันของรัฐ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของมาตรวัดความยืดหยุนขององคกร
ไดพัฒนารูปแบบการวัด ผลความสามารถขององคก ร จากการวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balance
scorecard, BSC) และ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จขององคกร (Key performance Index, KPI) ซึ่งทั้ง
2 ระบบไดมีการแบงเปน 4 ปจจัยหลัก ไดแก
1. มุมมองดานการเงิน (Finance perspective)
2. มุมมองของลูกคา (Customer perspective)
3. กระบวนการภายใน (Internal process perspective)
4. การเรียนรูและเติบโต (Learning and grow perspective)
ขอดี : พัฒนาใหการวัด การดําเนินงานขององคก รกอสรางมีหลากหลายมากขึ้น ซึ่งจากเดิมมี
เพียงการวัดผลทางการเงิน
ขอเสีย : บางเกณฑก ารวัดผลใชหลักการจําเปนตองใชขอมูลเชิงลึก เชน ผลกําไรในหนวยสกุล
เงิน
ระบุสินทรัพยเชิงกลยุทธ จาก 106 ขอคําถามใน 6 หัวขอหลัก ไดแก ความสามารถทางการเงิน,
ความสามารถทางการตลาด, ความสามารถดานการจัด ซื้อ, ความสามารถดานการกอสราง,
ความสามารถดานการบริหารจัดการธุรกิจ และความสามารถในการเรียนรูและวัฒนธรรม
จากผลการวิเคราะหพบวาบริษัทกอสรางของไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาชื่อเสียง การสราง
อํานาจตอรองที่แข็งแกรงกับผูผลิตและผูรับเหมาชวง และเสริมสรางความมั่นคงทางการเงินของ
บริษัท
ขอดี : ผูวิจัยรวบรวมขอคําถามที่นํามาประยุกตใชในอุตสาหกรรมกอสรางในไทย ทําใหลดอคติ
ทางวัฒนธรรม
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5.1 การวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของชุ ด ตัว แปรที่นํ า มาศึ กษา โดย
พิจารณา คา Anti-image Matrices (MSA) มีคาอยูระหวาง 0.903 - 0.980
(ควรมีคา > 0.50 [15]) คา Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy (KMO) ของชุ ด ตั ว แปรมี ค า เท า กั บ 0.948 (ควรมี ค า > 0.80
[15]) และผลการทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity พบว า ตั วแปร
ตาง ๆ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .000 แสดงวาชุด
ตัวแปรสามารถนําไปใชวิเคราะหในขั้นตอนถัดไป
การสกัดปจจัย จากการวิเคราะหตัวประกอบหลักดวยการหมุนแกน
แบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) วิธีแวริแมกซ (Varimax Method)
โดยใชเกณฑการแบงประเภทตัวแปร Classification cross-loading เพื่อ
ตั ด ตั ว แปรที่ มี ค า ratio of large to smaller squared loading < 1.50
[3] เกณฑคาความรวมกัน (Communality) และ คาน้ําหนักองคประกอบ
(Factor Loading > 0.5 [3])
พบวาจํานวนตัวแปรจาก 55 ตัวแปร สามารถลดไดเหลือ 26 ตัวแปร
ชวงคาความรวมกันของตัวแปรมีคาอยูระหวาง 0.584 - 0.804 (ควรมีคา
>0.5 [16]) จัดกลุมไดเปน 5 ปจจัย ไดแก ปจจัยการดําเนินงานขององคกร
(Organizational Performance) ป จ จั ย ความเป น ผู นํ า (Leadership)
ปจจัยความเตรียมพรอมในการเปลี่ยนแปลง (Change Ready) ปจจัยการ
ทํางานของพนักงาน (Staff Performance) และปจจัยความยืดหยุนของ
องคกร (Resilience) โดยคาไอเกน (Eigenvalue) มีคามากกวา 1.000 และ
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สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนที่ เ กิ ด ขึ้ น ได ร อ ยละ 68.566 (ควรมี ค า
> รอยละ 60 [16])
5.2 การวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน
ขนาดการวิ เ คราะห ค วามตรงเชิ ง โครงสร า ง (Construct Validity)
ทดสอบความตรงเชิงโครงสรางของทั้ง 5 ปจจัย (26 ตัวแปร) โดยพิจารณา
ค า Construct Reliability หรื อ ค า CR (ควรมี ค า > 0.70 [3]) และค า
Average Variance Extracted หรื อ ค า AVE (ซึ่ ง ควรมี ค า > 0.50 [3])
ดังสรุปในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คา Construct Reliability และคา Average Variance Extracted
ปจจัย

ตัวแปรสังเกตได

CR

AVE

ความเปนผูนาํ

6

0.920

0.656

การทํางานของพนักงาน

5

0.836

0.504

ความพรอมตอการ
เปลี่ยนแปลง

5

0.835

0.504

ความยืดหยุนขององคกร

4

0.890

0.670

การดําเนินงานขององคกร

6

0.905

0.614

5.3 การวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยันลําดับที่สอง
การวิ เ คราะห ปจ จัย ความสามารถในการรั บมื อ ขององคก รก อ สร า ง
(Coping) ดังแสดงในรูปที่ 1 และตารางที่ 3

รูปที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยันลําดับที่สอง (แบบ Standardized Estimates)
หมายเหตุ: ความหมายของตัวแปรตางๆ แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สรุปผลคาน้ําหนักของปจจัยและตัวแปร
ปจจัย/ตัวแปร

รายละเอียด

Estimate

Leadership
Staff Performance
Change Ready
Organizational Resilience
Organizational Performance
Leadership1
Leadership2
Leadership3
Awareness2
Decision1
Knowledge3
Purpose2
Knowledge2
StaffEngage2
Breaksilo1
Awareness3
People2
Planning1
StressTest2
StressTest1
StressTest3
Resilience4
Resilience2
Resilience3
InternalRes3
Finance1
Finance2
Finance3
Customer1
Customer2
Customer3

ความเปนผูนาํ
การทํางานของพนักงาน
ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
ความยืดหยุนขององคกร
การดําเนินงานขององคกร
การบริหารจัดการของผูนํา
ความคิดและการดําเนินการของผูนํา
พนักงานยอมรับการตัดสินใจขององคกร
การรับฟงของผูนํา
การจัดการกับเหตุการณที่ยากตอการตัดสินใจ
การเรียนรูบทเรียนจากวิกฤตที่ผานมา
ความเขาใจในลําดับของแผนงานของพนักงาน
พนักงานมีขอ มูลและความรู
ความมุงมั่นที่จะแกปญ หาของพนักงาน
พนักงานสามารถทํางานรวมกันเพือ่ ใหงานสําเร็จ
การสื่อสารแลกเปลี่ยนเหตุการณของพนักงาน
ความสามารถในการปรับตัวของพนักงาน
แผนการทํางานของพนักงาน
การลงทุนทรัพยากรเพื่อเตรียมพรอมรับมือการสถานการณ
ความตระหนักถึงแผนการรับมือของพนักงาน
การตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางาน
ความสามารถในการพลิกวิกฤตเปนโอกาสขององคกร
การดําเนินงานที่รวดเร็วขององคกร
ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาขององคกร
การจัดการทรัพยากรการทํางานขององคกร
ประวัตกิ ารชําระหนี้ที่ดีและเครดิตที่นา เชือ่ ถือขององคกร
องคกรมีเงินสดสํารองไวใชอยางตอเนือ่ ง
การปรับตัวดานการเงิน ทั้งรายรับและรายจาย
ชื่อเสียงที่ดีตอลูกคา
การใชบริการซ้าํ จากลูกคาเดิม
การประเมินความพึงพอใจที่ดีจากลูกคา

1.000
0.635
0.808
0.931
0.565
1.000
0.826
0.935
0.938
0.922
0.928
1.000
1.095
0.971
1.048
1.212
1.000
1.140
1.019
0.816
0.984
1.000
1.074
0.983
0.925
1.000
1.158
1.130
1.111
1.042
1.095

S.E.

C.R.

P

0.052
0.070
0.064
0.051

12.146
11.604
14.622
11.017

***
***
***
***

0.050
0.051
0.052
0.050
0.050

16.538
18.353
18.151
18.406
18.557

***
***
***
***
***

0.087
0.086
0.091
0.105

12.520
11.241
11.476
11.573

***
***
***
***

0.100
0.087
0.075
0.086

11.399
11.731
10.874
11.439

***
***
***
***

0.062
0.055
0.065

17.335
17.956
14.188

***
***
***

0.091
0.086
0.075
0.074
0.074

12.738
13.085
14.852
14.048
14.809

***
***
***
***
***

Standardized
Estimated
0.926
0.887
0.878
0.932
0.732
0.858
0.759
0.810
0.804
0.811
0.815
0.698
0.767
0.682
0.697
0.703
0.673
0.721
0.746
0.683
0.724
0.786
0.860
0.884
0.734
0.721
0.728
0.747
0.847
0.802
0.845

หมายเหตุ: *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

การวิ เ คราะห ปจ จัย ความสามารถในการรั บมื อ ขององคก รก อ สร า ง
(Coping) ประกอบดวย 5 ปจจัย และคาน้ําหนักองคป ระกอบมาตรฐาน
(Standardized factor Loading) เรียงจากมากไปนอย ไดแก ปจจัยความ
ยืด หยุ น ขององค กร (0.932) ป จจั ย ความเป น ผู นํา (0.926) ป จจั ย ความ
พรอมในการเปลี่ยนแปลง (0.878) ปจจัยการทํางานของพนักงาน (0.867)
และปจจัยการดําเนินงานขององคกร (0.732)
ซึ่งตัวแปรของแตละปจจัยมีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน ดังนี้
ปจจัยความเปนผูนํา (Leadership) ตัวแปรที่มีคาน้ําหนักจากมากไป
นอย ไดแก การบริห ารจัดการของผูนํา (0.858) การเรียนรูบทเรี ยนจาก
วิก ฤตที่ผ านมา (0.815) การจัด การกับ เหตุก ารณ ที่ย ากตอ การตัด สิน ใจ
(0.811) พนักงานยอมรับการตัดสินขององคกร (0.810) การรับฟงของผูนํา
(0.804) และความคิดและการดําเนินการของผูนํา (0.759) ตามลําดับ
ปจจัยความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง (Change Ready) ตัวแปรที่มีคา
น้ําหนักจากมากไปนอย ไดแก การลงทุนทรัพยากรเพื่อเตรียมพรอมรับมือ
การสถานการณ (0.746) การตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางาน (0.724)

แผนการทํางานของพนักงาน (0.721) ความตระหนักถึงแผนการรับมือของ
พนักงาน (0.683) และความสามารถในการปรับตัวของพนักงาน (0.673)
ตามลําดับ
ปจจัยการทํางานของพนักงาน (Staff Performance) ตัว แปรที่มีค า
น้ําหนักจากมากไปนอย ไดแก พนักงานมีขอมูลและความรู (0.767) การ
สื่อสารแลกเปลี่ยนเหตุการณของพนักงาน (0.703) ความเขาใจในลําดั บ
ของแผนงานของพนักงาน (0.698) พนักงานสามารถทํางานรวมกันเพื่อให
งานสําเร็จ (0.697) และความมุงมั่ นที่จะแกปญหาของพนักงาน (0.682)
ตามลําดับ
ปจจัยความยืดหยุนขององคกร (Organizational Resilience) ตัวแปร
ที่มีคาน้ําหนักจากมากไปนอย ไดแก ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะ
หน า ขององค ก ร (0.884) การดํา เนิ น งานที่ ร วดเร็ ว ขององค ก ร (0.860)
ความสามารถในการพลิกวิ กฤตเป นโอกาสขององคกร (0.786) และการ
จัดการทรัพยากรการทํางานขององคกร (0.734) ตามลําดับ
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ปจจัยการดําเนินงานขององคกร (Organizational Performance) ตัว
แปรที่มีคาน้ําหนักจากมากไปนอย ไดแกชื่อเสียงที่ดีตอลูกคา (0.847) การ
ประเมินความพึงพอใจที่ดีจากลูกคา (0.845) การใชบริการซ้ําจากลูกคาเดิม
(0.802) การปรับ ตั ว ด า นการเงิ น ทั้ งรายรั บ และรายจ า ย (0.747) และ
องคกรมีเงินสดสํารองไวใชอยางตอเนื่อง (0.728) ประวัติการชําระหนี้ที่ดี
และเครดิตที่นาเชื่อถือขององคกร (0.721) ตามลําดับ
ทั้งนี้พ บวา ตัวแปรส วนใหญมีค าน้ํา หนัก มากกวา 0.7 ยกเวนตั วแปร
ความเขาใจในลําดับของแผนงานของพนักงาน (0.698) พนักงานสามารถ
ทํางานรว มกัน เพื่อ ใหง านสํ าเร็ จ (0.697) ความมุงมั่ นที่จ ะแก ปญหาของ
พนักงาน (0.682) ความตระหนักถึงแผนการรับมือของพนักงาน (0.683)
และความสามารถในการปรับตัวของพนักงาน (0.673) ที่มีคานอยกวา 0.7
แตยังมีคาน้ําหนักมาตรฐาน มากกวา 0.5 จัดวาอยูในเกณฑที่เหมาะสม [3]
การวิเ คราะหและตรวจสอบความสอดคลอ งของแบบจํ าลอง พบว า
Normed Chi-square (χ2/df) = 2.920, p-value = 0.000,
Comparative Fit Index (CFI) = 0.904 ,Goodness of Fit Index (GFI)
= 0.833, Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.801, และ Root
Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.077 ดังตารางที่
4 แสดงวาโมเดลการวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยันของปจจัยความสามารถใน
การรั บ มื อ ขององค ก รก อ สร า งในสถานการณ วิ ก ฤตโควิ ด -19 มี ค วาม
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑระดับพอใช
ตารางที่ 4 สรุปผลคาความสอดคลองของแบบจําลอง (Model Fit)
พารามิเตอร คาที่ได

เกณฑการพิจารณา

ผลการ
พิจารณา

การอางอิง

χ2/df

2.920

χ2/df < 3.000 ; ดี

ดี

Hair et al. [3]
Halim et al. [4}

p-value

0.000

p-value > 0.050 ; ดี

พอใช

Hair et al. [3]

CFI

0.904

CFI > 0.900 ; ดี

ดี

GFI

0.833

AGFI

0.801

RMSEA

0.077

GFI > 0.900 ; ดี
0.800 < GFI ≤ 0.900 ; พอใช
AGFI > 0.900 ; ดี
0.800 < AGFI ≤ 0.900 ; พอใช
RMSEA < 0.08 ; ดี

พอใช
พอใช
ดี

Hair et al. [3]
Halim et al. [4]
Doll et al. [2]
Qin et al. [14]
Doll et al. [2]
Qin et al. [14]
Hair et al. [3]
Halim et al. [4]

6. สรุปผล
ผลการวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยันลําดับที่สองของปจจัยความสามารถใน
การรับมือขององคกรกอสรางในสถานการณวิกฤตโควิด-19 สามารถอธิบาย
ดวย 5 ปจจัยไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะปจจัยความยืดหยุน
ขององคก ร (Organizational Resilience) ที่สามารถอธิ บายไดมากที่สุ ด
รองลงมาคือปจจัยดานความเปนผูนํา (Leadership) ปจจัยการทํางานของ
พนั ก งาน (Staff Performance) ป จ จั ยความพร อ มในการเปลี่ ยนแปลง
(Change Ready) ป จ จั ย การดํ า เนิ น งานขององค ก ร (Organizational
Performance) ตามลํ า ดั บ และเมื่ อ พิ จ ารณาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง
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แบบจํ าลองจากเกณฑ ที่ กํา หนดโดย Hair et al. [3] สรุ ปได วา คา ดัช นี ที่
แสดงความสอดคลองของแบบจําลองอยูในเกณฑพอใช

7. ขอเสนอแนะ
องค ก รก อ สร า งสามารถรั บ มื อ และดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ได อ ย า งต อ เนื่ อ ง
แมเผชิญ กับสถานการณ วิกฤตโควิด-19 เนื่องจากองคก รมีความยืดหยุ น
เพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยที่กลาววาปจจัยความยืดหยุนมีคาน้ําหนัก
มาตรฐานมากที่สุด ดังนั้นองคกรกอสรางควรใหความสําคัญตอการสราง
ความยืดหยุน อยางการมีสติเมื่อเผชิญหนากับปญหาเพื่อหาแนวทางแกไข
อยางเหมาะสม การดําเนินงานที่รวดเร็วเพื่อบรรลุเปาหมาย จนไปถึงการ
พลิกวิกฤตเปนโอกาส
ปจจัยที่มีคาน้ําหนักรองลงมาคือ ปจจัยความเปนผูนํา ซึ่งเปนหนึ่งใน
ปจจัยที่อธิบายความยืดหยุนขององคกร [6] และสอดคลองกับการสํารวจ
แบบสอบถามของ Sapeciay [9] ที่ศึกษาความยืดหยุนขององคกรกอสราง
หลังจากเหตุการณวิกฤตแผนดินไหวประเทศสวิตเซอรแลนด ป 2010 ที่
พบวา มุมมองความเปนผูนํามีความสําคัญมากที่สุดตอความยืดหยุนของ
องคกร โดยปจจัยนี้ทุกตัวแปรจะเนนไปถึงผูนําขององคกรตอการรับมือกับ
วิกฤต ตั้งแตการบริหารการจัดการ การรับฟง การตัดสินใจ ไปจนถึงมุมมอง
ที่พนักงานมีตอผูนํา
สวนปจจัยความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง เปนหนึ่งในปจจัยที่อธิบาย
ความยืดหยุนขององคกร [6] และเปนปจจัยที่เนนไปถึงการเตรียมตัวรับมือ
กอนจะเกิดเหตุการณวิกฤต อยางการเตรียมทรัพยากร แผนงานตางๆ ไป
จนการรับมือหลังเหตุการณวิกฤต อยางการตระหนักถึงเหตุการณ และการ
ปรับตัวของพนักงาน
ตอมาคือปจจัยการทํางานของพนักงาน เปนปจจัยที่เนนใหพนักงาน
ทํางานเพื่อใหสําเร็จลุลวง ตั้งแตขอมูลและความรู การทํางานรวมกัน ลําดับ
ของแผนงาน ไปจนถึงความมุงมั่นของพนักงาน
และปจจัยสุดทายที่มีน้ําหนักนอยที่สุดคือการดําเนินงานขององคกรก็
คอนขางสอดคลองกับความเปนจริง เพราะปจจัยการดําเนินงานขององคกร
เปนการแสดงผลลัพธของการเผชิญกับสถานการณวิกฤต ซึ่งตางจากปจจัย
อื่นที่ เป นตัว ผลั กดัน ให องค กรสามารถปรั บตั วและรั บมือ กับ สถานการณ
วิกฤตโควิด-19 โดยเนนไปที่ดานลูกคา และการเงิน ซึ่งตางจาก Yu et al.
[13] ที่กลาวถึงกระบวนการภายใน การเรียนรูและเติบโตดวย
บทความนี้ผูวิ จัยหวั งเปน อยางยิ่งวาจะเปน ประโยชนสํ าหรับ องคก ร
กอสรางในการวางแผนหรือปรับตัว เพื่อรับมือกับปญหาและดําเนินงานตอ
ไดอยางตอเนื่อง ในสถานการวิกฤตโควิด-19 หรือสถานการณวิกฤตอื่นที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ไปจนถึงการนํามาปรับใชในสถานการณปกติได
เนื่องจากความยืดหยุนขององคกรเปนปจจัยที่เพิ่มผลการดําเนินงานของ
องคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น [8]
ทั้งนี้งานวิจัยสามารถพัฒนาใหดียิ่งขึ้นได โดยทําการวิเคราะหถึงปจจัย
ความยืดหยุนวาสามารถสงผลถึงปจจัยความสามารถในการดําเนินงานใน
สถานการณวิกฤตโควิด-19 อยางไร ดวยวิธีการทางสถิติสมการโครงสราง
(Structural Equation Modeling) หรือการวิเคราะหดวยการเปรียบเทียบ
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ความสามารถในการรับมือขององคกรกอสรางใน 2 สถานการณ ระหวาง
สถานการณป กติ กั บ สถานการณ วิ กฤตโควิ ด -19 ว า มี ค วามเหมื อ นหรื อ
แตกตางกันอยางไร ดวยวิธีการวิเคราะหแบบ Mean Structure
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