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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาถึงระดับความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของ
ผู้ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดการ ความเสี่ยง การจัดการองค์กร การสื่อสารที่มีประสิทธิผล
2) เพื่อศึกษาถึงความเข้าใจ หรือ ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง การจัดการองค์กร และการ
สื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการน�ำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ภายในองค์กร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานและพนักงานในภาคธุรกิจการบิน จ�ำนวน 400
คน ใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คน มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) มีค่า 0.60-1.00
และค่าความเชื่อมั่น ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (α) เท่ากับ 0.99 ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในด้านต่าง ๆ
โดยมีความเข้าใจในด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิผล มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการน�ำไปใช้
2) ความเข้าใจในประเภทความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการน�ำความรู้ไปใช้การพัฒนาการปฏิบัติงาน มี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่า β = 0.12 ค่า t = 3.06 และ ค่า Sig. = 0.000) 3) ความเข้าใจในด้าน
การจัดการองค์กร ส่งผลต่อการน�ำความรูไ้ ปใช้การพัฒนาการปฏิบตั งิ าน มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 (ค่า
β = 0.40 ค่า t = 11.64 และ ค่า Sig. = 0.000) 4) การสื่อสารที่มีประสิทธิผลมีผลต่อการน�ำความรู้ไปใช้การ
พัฒนาการปฏิบัติงาน มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (ค่า β = 0.31 ค่า t = 8.17 และค่า Sig. = 0.000)
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Abstract
The objectives of the study were: 1) to study the level of knowledge, understanding,
and attitude of operators in various positions affecting risk management, organizational
management, and effective communication of operators 2) to study the understanding
or knowledge related to risk management, organization management, and effective
communication of operators which affected its use in improving the efficiency of working in
organizations. The samples included 400 operators working at the airport and in the airline
business. The samples were selected by using stratified sampling. The questionnaire was
used as the tool in data collection. The IOC (Index of Item-Objective Congruence) index was
evaluated by five experts ranging from 0.60 to 1.00 and the reliability analysis of the overall
test indicated Cronbach’s Alpha Coefficient (α) of 0.99. The data was analyzed by using
descriptive statistics and multiple regression analysis. The result was shown that 1) the
operators had an understanding of the effective communication at the highest level, followed
by the ability to use, 2) the operators’ understanding of the risk management affected the
application of knowledge for operational development at the statistical significance level of
0.05 (β = 0.12, t = 3.06, Sig. = 0.000), 3) the understanding of organizational management
affected the application of knowledge for operational development at the statistical
significance level of 0.05 (β = 0.40, t = 11.64, Sig. = 0.000), 4) the effective communication
affected the application of knowledge for operational development at the statistical
significance level of 0.05 (β = 0.31, t = 8.17, Sig. = 0.000).
Keywords: Risk, Organizational Management, Communication Management

บทน�ำ
ปัจจุบันความเสี่ยงมีอยู่รอบตัวเราทั้งในชีวิตการท�ำงาน ชีวิตครอบครัว หรือชีวิตประจ�ำวันของเรา
(Dejyothin, 2015) ซึ่งความเสี่ยงนั้นคนทั่วไปจะคิดแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความโชคร้ายที่ไม่ได้คาดคิด ดังนั้น
การทีเ่ ราให้ความเสีย่ งเกิดน้อยลง เราก็ควรมีการประเมินความเสีย่ งและลดความเสีย่ งซึง่ มีอยูแ่ ล้วตามธรรมชาติ
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มระบาดตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 มีการแพร่ระบาดไป
ทัว่ ทุกประเทศ หรือกล่าวได้วา่ ระบาดไปทัว่ โลก (Pandemic) และองค์การอนามัยโลกได้ยกระดับสถานการณ์
เป็นภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก การระบาดของไวรัสโควิด-19 ก่อให้เกิดความสูญเสียทางธุรกิจอย่างรุนแรง
ทั่วทั้งโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและภาคการขนส่งทางอากาศ สายการบินและธุรกิจ
ภาคการบริการได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ส�ำหรับธุรกิจสายการบินได้รับผลกระทบอย่างมาก หลาย
ประเทศได้ออกระเบียบห้ามการเดินทางระหว่างประเทศ ท�ำให้ธุรกิจหยุดชะงักและขาดรายได้ หลายบริษัท
หรือบางสายการบินต้องปิดกิจการเป็นจ�ำนวนมาก พนักงานถูกเลิกจ้างเกิดความล�ำบากในการด�ำรงชีวิต
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เหตุการณ์แพร่ระบาดดังกล่าวถือว่าเป็นวิกฤติ (Crisis) ที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อน ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่
สามารถเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา บางธุรกิจหรือบางกิจการไม่ได้มกี ารเตรียมตัวทีจ่ ะรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว
ซึง่ ถือว่าเป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่คาดคิด ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ แทบทันที คือ รายได้หดหาย มีการลดขนาด
กิจการ เลิกจ้างพนักงาน รวมถึงมีการปิดกิจการอย่างรวดเร็ว สาเหตุเพราะไม่ได้มกี ารวางแผนรองรับการจัดการ
ความเสี่ยงด้านต่างๆ
โดยปกติแล้วถึงจะไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การท�ำธุรกิจต่างๆ ส่วนใหญ่ย่อมประสบกับ
ความเสี่ยงที่อาจจะมองเห็นอยู่แล้ว หรือความเสี่ยงและปัญหาใดๆ ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ปกติการท�ำธุรกิจ
ก็ย่อมมีการขยายตัว แต่ก็มีธุรกิจที่ล้มเลิกกิจการมากมายเช่นเดียวกัน (Puanphoo, 2019) แต่เมื่อเกิดการ
แพร่ระบาดขึ้นมา ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้น ท�ำให้องค์กรหน่วยงานหรือธุรกิจ
ต่าง ๆ หันมาให้ความส�ำคัญกับความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ ปกติการจัดการความเสีย่ งเป็นหน้าทีข่ องผูบ้ ริหาร
ที่จะต้องวางแผน และคิดหาวิธีการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เพราะจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ให้ผบู้ ริหารสามารถน�ำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดความมัน่ ใจ สิง่ ส�ำคัญทีผ่ บู้ ริหารจะท�ำให้พนักงาน
ในองค์กรทุกระดับได้ตระหนักถึงการร่วมมือในการจัดการความเสีย่ งคือการสือ่ สารอย่างทัว่ ถึง เพือ่ ทีจ่ ะได้รว่ ม
มือไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร (Subdistrict Administrative
Organization Tungkor Chiangrai, 2021)
จะเห็นว่าการจัดการความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วยลดปัญหา หลีกเลี่ยงปัญหา และลดการสูญเสียที่จะเกิดความเสี่ยง (Chumkate, 2015) ซึ่งพนักงานใน
องค์กรทุกคนจะต้องถือเป็นหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญทีต่ อ้ งให้ความร่วมมือ เพือ่ ให้องค์กรเกิดความส�ำเร็จและมุง่ สูท่ ศิ ทาง
เดียวกัน พนักงานทุกคน ทุกระดับจะต้องมีการวางแผนเพือ่ จัดการและควบคุมความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และ
สามารถป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยไม่คาดคิด ท้ายทีส่ ดุ ก็จะส่งผลดีตอ่ การด�ำเนินชีวติ ของพนักงาน
เป็นอย่างยิง่ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาผูป้ ฏิบตั งิ านในธุรกิจการบินกับความเสีย่ งต่อ
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการองค์กรและเพื่อให้การ
ด�ำเนินงานและผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย ถือเป็นการสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึงระดับความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
จัดการ ความเสี่ยง การจัดการองค์กร การสื่อสารที่มีประสิทธิผล
2. เพื่อศึกษาถึงความเข้าใจ หรือ ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง การจัดการองค์กร และ
การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิผลของผูป้ ฏิบตั งิ าน ซึง่ จะส่งผลต่อการน�ำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ภายในองค์กร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด
1. ทฤษฎีการรับรู้ประเภทความเสี่ยง
Suwaree & Jitthanan. (2018) ระบุว่า ประเภทของการรับรู้ความเสี่ยงประกอบด้วย ความเสี่ยง
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ด้านความสมบูรณ์ของอุปกรณ์และสถานที่ (Functional Risk) ความเสี่ยงด้านการเงินหรือความคุ้มค่า (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านเวลา (Time Risk) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อร่างกาย (Physical Risk)
ความเสีย่ งด้านจิตวิทยาความรูส้ กึ ต่อสิง่ นัน้ (Psychological Risk) ความเสีย่ งด้านสังคมเกีย่ วกับความเห็นและ
มุมมองของคนในสังคม (Social Risk) และ ความเสี่ยงด้านความพึงพอใจต่อสิ่งนั้น (Satisfaction Risk) และ
(AS/NZS 4360, 2004) อ้างถึงใน Thamnitasana (2019) ระบุว่าความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่ ความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operations Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk) และความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Hazard Risk)
Rojkitamnuay (2018) ระบุว่า มีการศึกษาเรื่องการรับรู้ความเสี่ยงอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น งานวิจัย
ด้านการตลาด ได้แบ่งการรับรู้ความเสี่ยงประเภทความเสี่ยงออกเป็น 5 ปัจจัย คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk) ความเสีย่ งด้านประสิทธิภาพ (Performance Risk) ความเสีย่ งเชิงจิตวิทยา (Psychological
Risk) ความเสี่ยงด้านสังคม (Social Risk) และความเสี่ยงด้านเวลา (Time Risk)
2. ทฤษฎีการจัดการ
การจัดการ หมายถึง กระบวนการที่ท�ำให้องค์กรด�ำเนินกิจการบรรลุตามวัตถุประสงค์ การที่มนุษย์
อยูร่ ว่ มกันท�ำให้เกิดการเรียนรู้ ตัง้ แต่ครอบครัว เพือ่ นบ้าน โรงเรียน จนถึงสถานทีท่ ำ� งาน ซึง่ สิง่ หล่านีท้ ำ� ให้เกิด
การแบ่งงานกันท�ำ (Sukphet, 2017)
2.1 ทฤษฎีการจัดการของเฮนรี ฟาโยล (Henri Fayol) เป็นทฤษฎีแนวความคิดดั้งเดิมแบบสมัย
ใหม่ (Neo Classical Theory of Organization) (Tongsima, 2014) ถือได้ว่าเป็นวิถีทางที่จะให้ผู้บริหารทุก
คนสามารถบริหารงานของตนให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายได้ ประกอบด้วยหน้าทีท่ างการจัดการ 5 ประการ
ดังนี้
		 1) การวางแผน (Planning) หมายถึง ก�ำหนดเป็นแผนการปฏิบตั งิ านของการท�ำงานในอนาคต
		 2) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดให้มีโครงสร้างของงานต่าง ๆ รวมถึงอ�ำนาจ
หน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องจักร สิ่งของและตัวคนอยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสม
		 3) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งงานต่าง ๆ ที่ผู้บังคับ
บัญชากระท�ำต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระท�ำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีและเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา
		 4) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่จะต้องติดต่อประสานเชื่อมโยง
งานทุกคนในกระบวนการให้เข้ากันได้และไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน
		 5) การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการก�ำกับให้สามารถประกันได้ว่า
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ท�ำไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว
2.2 ทฤษฎีการจัดการ (เริ่มยุคใหม่) ของดรัคเกอร์. (Drucker, 2005) อ้างถึงใน Silakiatvanich
(2017) เสนอเป็นหลักการว่า กระบวนการจัดการเป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารประกอบด้วย
		 1) การวางแผน (Planning) เป็นการก�ำหนดแผนงานทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ เพือ่ ให้สำ� เร็จบรรลุเป้าหมาย
องค์การ ตามแผนก�ำหนดการและเวลาที่วางไว้ การวางแผนต้องควบคุมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
		 2) การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการมอบหมายงานให้บุคคลในแผนกหรือฝ่าย ได้ปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้
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		 3) การเป็นผู้น�ำ (Leading) เป็นการจูงใจการชักน�ำ การกระตุ้น และชี้ทิศทางให้ด�ำเนินไปสู่
เป้าหมาย โดยการเพิ่มผลผลิตและเน้นมนุษย์สัมพันธ์
		 4) การควบคุม (Controlling) การรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานและควบคุม
โดยเปรียบเทียบผลงานปัจจุบันกับเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้
3. ทฤษฎีการสื่อสารภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิผล
Tangsinsapsiri (2007) ได้น�ำเสนอว่า การสื่อสารภายในองค์กรจะเกิดประสิทธิผล ผู้บริหารระดับ
สูงต้องให้ความส�ำคัญกับการสือ่ สารและชีแ้ จงให้พนักงานทราบว่า การสือ่ สารเป็นสิง่ จ�ำเป็นทีจ่ ะท�ำให้เป้าหมาย
ขององค์กรประสบความส�ำเร็จ ส่งเสริมให้มกี ารสือ่ สารแบบสองทาง เพราะการสือ่ สารทีไ่ ม่มปี ระสิทธิผลมักจะ
เป็นการติดต่อสื่อสารแบบทางเดียว มีการกระตุ้นให้พนักงานรู้จักตั้งค�ำถามแสดงความคิดเห็น รวมถึงการร้อง
เรียนเพื่อพัฒนาองค์กร เน้นการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้า ผู้บริหารระดับสูงควรสื่อสารแบบเปิดเผยกับ
พนักงานโดยให้ความส�ำคัญกับความเป็นอยูแ่ ละความต้องการของพนักงาน การบริหารแบบเดินดูรอบ ๆ หรือ
Management by Walking Around (MBWA) เป็นรูปแบบการบริหารที่เกิดจากนักคิดที่มีชื่อเสียงด้านการ
บริหารคือ Peter Drucker และได้รับความสนใจจาก Tom Peters จนท�ำให้น�ำมาเขียนในหนังสือ In Search
of Excellence ซึง่ แนวคิดนีเ้ ป็นวิธที นี่ ยิ มใช้เพือ่ สร้างความไว้วางใจ การพูดคุยกับพนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอโดย
ไม่ถือตัว จะช่วยสร้างบรรยากาศของการสื่อสารแบบเปิดเผยท�ำให้ได้รับข้อมูลมากขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
(Numnoi, 2011) ระบุวิธีการเอาชนะอุปสรรคในการสื่อสาร (Hodgetts & Hegar, 2005)
3.1 รู้จักขั้นตอนในกระบวนการสื่อสาร (Knowing the step in the Communication Process)
เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในกระบวนการสื่อสารได้ ขั้นตอนการสื่อสารประกอบด้วย ความตั้งใจ
ในการสื่อสาร (Attention) ความเข้าใจ (Understanding) ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา การยอมรับ
(Acceptance) และการกระท�ำ (Action) ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับข้อมูลจะต้องน�ำไปปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รับมา
ซึ่งถือเป็นกระบวนการสื่อสารที่เสร็จสมบูรณ์
3.2 การใช้ภาษาที่เรียบง่ายและมีการทบทวนซ�้ำ (Using Simple and Repetitive Language) ผู้
บริหารส่วนมากนิยมใช้ภาษาทีย่ าวและพูดอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาไม่สามารถจับประเด็นได้ทนั ดัง
นั้นควรจะมีการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและท�ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสตั้งค�ำถามได้
3.3 การใช้ความรู้สึกร่วม (Using Empathy) แนวคิดของ Barker (1981) ได้กล่าวว่า ความรู้สึก
ร่วมเป็นความรู้สึกที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งในบุคคลอื่น รู้สึกถึงความเจ็บปวดของพวกเขา รวมถึงแบ่งปันความยินดี
กับพวกเขา
3.4 ความเข้าใจภาษาท่าทาง (Understanding Language) เป็นรูปแบบทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการสือ่ สาร
แบบไม่ใช้ค�ำพูดทั้งที่รู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัว เช่น การแสดงออกทางใบหน้า การใช้มือ ภาษาท่าทางจะท�ำให้ผู้
บริหารทราบสิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการจะสื่อสารออกมาแต่ไม่สามารถพูดออกมาทางวาจาได้
3.5 ผู้บริหารจะพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ต้องเรียนรู้ที่จะให้หรือรับข้อมูลย้อนกลับ
(Learning to Receive and Give Feedback) รวมถึงต้องยอมรับการประเมินจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือคน
อื่น ๆ ในองค์กรสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้
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4. ทฤษฎีแนวโน้มวิถีปกติใหม่
Sektrakul (2020) คาดการณ์วา่ ทิศทางของธุรกิจการบินโลกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา รวมถึงพนักงานทุกระดับจะมีแนวโน้มปรับตัวอย่างไร จะเกิดอะไรขึ้นหลังสถานการณ์การ
แพร่ระบาด (1) เกิดการควบรวมกิจการสายการบินอันเนือ่ งจากภาวะวิกฤตการบินในช่วงการแพร่ระบาดของ
ไวรัส โคโรนา อันส่งผลกระทบที่รุนแรงทางลบต่อรายได้ ผลก�ำไร และสถานะการเงินของสายการบินต่าง ๆ
สายการบินใดทีม่ สี ภาพทางการเงินเปราะบางอยู่แต่เดิมก็จะล้มละลาย การประคับประคองให้ธรุ กิจยังด�ำเนิน
ต่อไปจึงบังคับให้ลดขนาดกิจการเดิมลง ลดพนักงานลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายและสนับสนุนให้ควบรวมกิจการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ (2) ความต้องการเดินทางมีแนวโน้มที่ลดลงเพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งจะกระทบโดยตรงต่อราย
ได้ของสายการบิน อีกทัง้ จ�ำนวนทีน่ งั่ ของเครือ่ งบินก็จะต้องลดลงเพือ่ รักษาระยะห่างทางสังคมตามข้อก�ำหนด
ด้านสาธารณสุข ดังนั้น ธุรกิจการบินจึงต้องปรับตัวอย่างมากในการสร้างสมดุลจากรายได้ที่ลดลงกับต้นทุนที่
สูง และต้องบริหารจัดการเพื่อให้อยู่รอด เช่น การลดจ�ำนวนพนักงาน (3) ความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของ
ผูโ้ ดยสารจะมีมากขึน้ การใช้ชวี ติ แบบชีวติ วิถใี หม่หรือนิวนอร์มอล (New Normal) ทีก่ อ่ นบิน ระหว่างบิน และ
ถึงจุดหมายปลายทางจะมีมาตรการทีเ่ ข้มข้นทัง้ การตรวจวัดอุณหภูมกิ ารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
การเตรียมจุดแอลกอฮอล์ส�ำหรับล้างมือบริเวณท่าอากาศยานและบนเครื่องบิน ซึ่งท�ำให้ต้องเพิ่มระบบหรือ
กระบวนการในการท�ำงาน เกิดเป็นต้นทุนทั้งเรื่องเวลาและค่าใช้จ่าย
นอกจากแนวคิดทฤษฎีในเรื่องความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาแล้ว ความเสี่ยงที่เห็น
ชัดว่ามีผลต่อพนักงานในธุรกิจการบินอีกประการหนึง่ คือ การปรับตัวของธุรกิจการบินในช่วงการระบาด แม้วา่
การหยุดชะงักของการเดินทางจะเป็นการยับยั้งเหตุปัจจัยสนับสนุนการแพร่ระบาด แต่ธุรกิจการบินได้มี
แนวทางการปรับตัวโดยการน�ำอากาศยานมาใช้เพือ่ กิจการอืน่ ทดแทน นัน่ คือการปรับมาใช้เพือ่ การขนส่งสินค้า
และการส่งความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ประเทศต่าง ๆ การปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ที่สร้างผลก
ระทบในระดับโลกครั้งนี้ สายการบินมีวิธีปรับเปลี่ยนฝูงบินโดยสารให้เป็นเครื่องบินขนส่งสินค้า3 รูปแบบ
(Worakamnueng, 2020) เพื่อรองรับการใช้งานประกอบด้วย (1) ใช้เครื่องบินโดยสารขนส่งสินค้าโดยวาง
สินค้าบนทีน่ งั่ โดยสารและใช้ตาข่ายยึดคลุมสินค้าให้อยูก่ บั ที่ (2) ดัดแปลงเครือ่ งบินโดยสารมาใช้สำ� หรับปฏิบตั ิ
การขนส่งสินค้าชัว่ คราว โดยถอดทีน่ งั่ โดยสารออกเพือ่ เพิม่ พืน้ ทีร่ ะวางสินค้าและ (3) ดัดแปลงเครือ่ งบินโดยสาร
เป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าอย่างถาวร ซึ่งเครื่องบินส่วนใหญ่ที่ถูกดัดแปลงเพื่อใช้ขนส่งสินค้าอย่างถาวร เป็น
เครือ่ งบินทีผ่ า่ นการใช้งานมาแล้วประมาณครึง่ หนึง่ ของอายุการใช้งานทัง้ หมด โดยทีน่ ง่ั โดยสารทุกชัน้ ช่องเก็บ
สัมภาระเหนือศีรษะ พื้นที่ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ต้อนรับบนเครื่องบิน และพื้นที่จัดเตรียมอาหาร จะถูกถอดออก
ทัง้ หมด มีการปรับขนาดประตูเครือ่ งบินให้ใหญ่ขนึ้ เพือ่ เปิดรับสินค้า และน�ำพืน้ กัน้ ระหว่างห้องโดยสารและใต้
ท้องเครื่องออก ในส่วนท้องเครื่องจะได้รับการเสริมความแข็งแรง หน้าต่างทั้งหมดจะถูกปิดผนึก มีการติดตั้ง
ระบบปฏิบตั กิ ารสินค้าและอุปกรณ์ดบั เพลิง จากกระบวนการดัดแปลงดังกล่าวเครือ่ งบินจะสามารถให้บริการ
ขนส่งสินค้าต่อไปได้อีกมากกว่า 15 ปี จากการที่นำ� เครื่องบินโดยสารมาดัดแปลงเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้า
อย่างถาวร ก็เท่ากับว่าไม่จำ� เป็นต้องใช้พนักงานทุกระดับตัง้ แต่ผบู้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหารระดับต้น และผูป้ ฏิบตั ิ
งานในแผนกงานต่าง ๆ มากเหมือนก่อน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ท�ำให้พนักงานเหล่านั้นต้องถูกออกจากงานความ
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าที่ท�ำให้สายการบินต้องปรับรูปแบบดัดแปลงการใช้เครื่องบินแล้ว
พนักงานอีกแผนกหนึ่งซึ่งเป็นต�ำแหน่งในฝันของผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ๆ ทั้งชายและหญิงหลายคน ก็๋ตกอยู่ใน
200 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เครื่องบินขนส่งสินค้าอย่างถาวร ก็เท่ากับว่าไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับ
ต้น และผู้ปฏิบัติงานในแผนกงานต่าง ๆ มากเหมือนก่อน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ทำให้พนักงานเหล่านั้นต้องถูกออกจาก
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กรอบแนวคิ
กรอบแนวคิดดในการวิจัย
การจัดการความเสี่ยง 4 ด้าน
- กลยุทธ์ (Strategic Risk)
- ปฏิบัติการ (Operation Risk)
- การเงิน (Financial Risk)
- ความปลอดภัย (Hazard Risk)

การนำความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน

การสื่อสารที่มีประสิทธิผล
การจัดการองค์กร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method Research) โดยใช้แบบสอบถาม

ระเบียบวิธีวิจัย
(Questionnaire)
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400 ชุด เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากประชากรกลุ
ตัวอย่างที่ปฏิบัติงานในภาคธุรกิจการบิน เพื่อศึกษาถึงความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน ความเข้าใจใน
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เข้าใจในการจัดการองค์กร และการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิผล ส่งผลต่อการน�ำความรูไ้ ปใช้ในการพัฒนาการปฏิบตั ิ
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน และท�ำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistic Analysis) และ สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) โดย
มีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ ผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานและพนักงานในภาคธุรกิจการบิน
(ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และ พนักงานในระดับปฏิบัติการ)
2. กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ�ำนวนที่แน่นอน จึงเลือกใช้สูตรการ
ค�ำนวณที่ไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cocharn. (2007) อ้างถึงใน Aphithamkitti (2018) ที่มีความเชื่อมั่น
95% ค่าความคลาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับได้ที่ 5% ดังนี้
P(1-P)Z2
สูตร n =
		 E2
เมื่อ n แทนค่า ขนาดตัวอย่าง
P คือสัดส่วนร้อยละของประชากรที่ผู้วิจัยท�ำการสุ่มคือ 50% หรือเท่ากับ 0.50
Z คือระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยก�ำหนดที่มีความเชื่อมั่น 95% หรือเท่ากับ 1.96
E ค่าความตลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 5% หรือเท่ากับ .05
2
การแทนค่า n = (0.5)(1-0.5)1.96
		
(0.05)2

n = (0.5) (0.5) 3.8416
			
0.002
ดังนั้น n = 384.16 หรือ 385 คน
ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาด ไม่เกินร้อยละ 5
ทีร่ ะดับความเชือ่ มันร้อยละ .95 เพือ่ ความสะดวกในการประเมินผล และการ วิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั จึงใช้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด คือไม่น้อยกว่า 385 ตัวอย่าง
3. การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) ได้แก่ ผู้
บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และพนักงานในระดับปฏิบัติการ โดยการสุ่มตัวอย่างระดับขั้นอย่างไม่
เป็นสัดส่วน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นการใช้แบบสอบถามจ�ำนวน 30 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ความเข้าใจต่อประเภทความเสี่ยง ความเข้าใจในการจัดการองค์กร
การสื่อสารที่มีประสิทธิผล การน�ำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน และ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
5. เสนอร่างแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา กับความ
เหมาะสมของข้อค�ำถามในแบบสอบถามเป็นรายข้อ เพื่อหาค่าความสอดคล้อง Index of Item Objective
Congruence (IOC) จากการค�ำนวณจากสูตร ดังนี้ (Worakitkasemsakul, 2010)
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R
ƩR
N

ƩR
N

คือ ดัชนีความสอดคล้องA
คือ คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
คือ  ผลรวมของคะแนนพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
คือ จ�ำนวนผู้เชี่ยวชาญ

โดยมีการก�ำหนดคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
		 + 1 คือ เมื่อแน่ใจว่าข้อค�ำถามข้อนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้จริง
		 0 คือ เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค�ำถามข้อนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้
		 - 1 คือ เมื่อแน่ใจว่าข้อค�ำถามข้อนั้นไม่สามารถวัดได้ตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้
เกณฑ์การแปลความหมาย
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้น�ำผลการตรวจสอบมาปรับปรุงข้อค�ำถามให้มีความถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยคัด
เลือกข้อค�ำถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปไว้ใช้ (ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60–1.00)
6. หาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยน�ำไปทดสอบกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน
เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยค�ำนวณจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.99
7. น�ำแบบสอบถามไปด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ ผูต้ อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงและเพศชายในจ�ำนวนใกล้เคียง
กันที่จ�ำนวนร้อยละ 52.80 และ ร้อยละ 47.20 ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 46 ปี จ�ำนวน 184 คน
คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมามีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี จ�ำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80 ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 รองลงมาคือระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จ�ำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 ต�ำแหน่งงานของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
ระดับปฏิบัติการจ�ำนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.70 รองลงมาเป็นผู้บริหารระดับกลาง จ�ำนวน 162 คน
คิดเป็นร้อยละ 40.50 และน้อยที่สุดคือผู้บริหารระดับสูง จ�ำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 ในส่วนของ
อายุงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงานระหว่าง 6 - 15 ปี จ�ำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70
รองลงมามีอายุงานมากกว่า 25 ปี จ�ำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 อายุงานระหว่าง 16 - 25 ปี จ�ำนวน
76 คน คิดเป็นร้อยละ 19 และอายุงานไม่เกิน 5 ปีจ�ำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 ตามล�ำดับ
2. ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจการจัดการความเสี่ยง การจัดการองค์กร การสื่อสารที่มีประสิทธิผล
และการน�ำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 1 แสดงระดับความเข้าใจในการจัดการความเสีย่ ง การจัดการองค์กร การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิผล และ
การน�ำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
X̅

ความเข้าใจด้านต่าง ๆ
1. การจัดการความเสี่ยง
2. การจัดการองค์กร
3. การสื่อสารที่มีประสิทธิผล
4. ความสามารถในการน�ำไปใช้
รวม

3.85
4.06
4.50
4.25
4.17

S.D.
0.67
0.68
0.55
0.57
0.62

ระดับความเข้าใจ
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าผลความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานความเข้าใจการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (X̅ = 4.50, S.D. = 0.55) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ความสามารถในการน�ำไปใช้ (X̅ = 4.25, S.D. = 0.57) อยู่ในระดับมากที่สุด และน้อยที่สุด
คือ การจัดการความเสี่ยง (X̅ = 3.85, S.D. = 0.67) อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 2 แสดงความเข้าใจในประเภทความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน ความเข้าใจในด้านการจัดการองค์กรการ
สื่อสารที่มีประสิทธิผล ส่งผลต่อการน�ำความรู้ไปใช้การพัฒนาการปฏิบัติงาน
ตัวแปรอิสระ
1. ความเข้าใจประเภทความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน
2. ความเข้าใจการจัดการองค์กรของผู้ปฏิบัติงาน
3. การสื่อสารที่มีประสิทธิผล

β

0.12
0.40
0.31

t
3.06
11.64
8.17

S.D.
0.000
0.000
0.000

ระดับความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์

*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า
2.1 ค่าความเข้าใจในประเภทความเสีย่ งของผูป้ ฏิบตั งิ าน ส่งผลต่อการน�ำความรูไ้ ปใช้การพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่า β = 0.12 ค่า t = 3.06 และ ค่า Sig. = 0.000)
2.2 ค่าความเข้าใจในด้านการจัดการองค์กร ส่งผลต่อการน�ำความรู้ไปใช้การพัฒนาการปฏิบัติงาน
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่า β = 0.40 ค่า t = 11.64 และ ค่า Sig. = 0.000)
2.3 ค่าการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิผล ส่งผลต่อการน�ำความรูไ้ ปใช้การพัฒนาการปฏิบตั งิ าน มีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (ค่า β = 0.31 ค่า t = 8.17 และ ค่า Sig. = 0.000)
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อภิปรายผล
1. ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในด้านต่าง ๆ โดยมีความเข้าใจในด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิผล อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการน�ำไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากผู้บริหารมีการ
สื่อสารที่ชัดเจนเข้าใจง่ายและเข้าถึงพนักงานทุกคน การสื่อสารที่เรียบง่าย และมีความเข้าใจ และร่วมท�ำให้
การสื่อสารมีประสิทธิภาพและเกิดความส�ำเร็จ และสามารถน�ำไปใช้ในการด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ Dejyothin (2015) ที่ระบุว่า ความเสี่ยงนั้นมีอยู่รอบๆ ตัวเราทั้งในชีวิตประจ�ำ
วันและชีวิตการท�ำงาน จึงต้องมีการวางแผนในการจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมี
ความเข้าใจในด้านการจัดการองค์กรค่อนข้างมาก โดยให้ความส�ำคัญกับการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิผล จะสามารถ
ท�ำให้บคุ ลากรในองค์กรมีความเข้าใจ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการความเสีย่ งและท�ำให้องค์กรประสบ
ความส�ำเร็จได้ เนื่องจากการจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทุกคนในองค์กร (Puanphoo,
2019) ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับจะมีความเข้าใจในประเภทความเสี่ยง และสามารถระบุความเสี่ยงได้ว่า ความ
เสี่ยงนั้นจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับใด และมีความเข้าใจจนสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงได้ทุก
ประเภท โดยน�ำความรู้ความเข้าใจด้านความเสี่ยงไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการท�ำงานได้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเข้าใจเกีย่ วกับความเสีย่ งด้านความปลอดภัยจากภายในองค์กร (Internal Hazzard Risk)
เช่น ความปลอดภัยในการท�ำงานสูงที่สุดซึ่งเป็นไปตามการศึกษาวิจัยการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ผ่านมาที่
ผู้วิจัยส่วนใหญ่จะเน้นการศึกษาด้านความปลอดภัยและถือเป็นความสนใจของพนักงานเป็นอันดับต้น ๆ และ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความความสามารถในการระบุและประเมินความเสีย่ งด้านการเงิน (Financial Risk) น้อย
ที่สุด
2. ความเข้าในในการจัดการความเสีย่ งของผูป้ ฏิบตั งิ าน ความเข้าใจในด้านการจัดการองค์กร และการ
สือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิผล ส่งผลต่อการน�ำความรูไ้ ปใช้ในการพัฒนาการปฏิบตั งิ าน ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .05
ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
2.1 ความเข้าใจประเภทความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมีการวางแผนการ
จัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในประเภทความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ซึ่ง
ส่งผลต่อการด�ำเนินงานในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ Thamnitasana (2019) ที่ระบุว่า ความเสี่ยงที่องค์กรควร
ท�ำความรู้จักความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อช่วยให้องค์กรมองภาพความเสี่ยงในแต่ละประเภท
ได้อย่างชัดเจน จะขอความเสี่ยงออกเป็นประเภทหลักๆ ดังนี้ 1.) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2.)
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)3.) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 4.) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
(Liquidity Risk) 5.) ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน (Operational Risk) 6.) ความเสี่ยงด้านวิบัติภัย (Hazard
Risk) 7.) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk)8.) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) ซึ่งความเสี่ยง
แต่ละประเภทจะเปลี่ยนไปตามระยะเวลาและความเสี่ยงประเภทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ยิ่งไปกว่านั้นการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อาจท�ำให้เกิดความเสี่ยงใหม่ๆ หรือการเพิ่มระดับของความเสี่ยงเดิมให้มากขึ้นได้
2.2 ความเข้าใจการจัดการองค์กรของผูป้ ฏิบตั งิ าน อาจเนือ่ งมาจาก ผูบ้ ริหารมีการก�ำหนดนโยบาย
ก�ำหนดดัชนีการวัดผลเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร มอบหมายความรับผิดชอบที่
เหมาะสมภายในองค์กร มีกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ สอดคล้องกับดรัคเกอร์
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เกอร์ (Drucke: 2005) ความเข้าใจในการจัดการองค์กรที่มีความสัมพันธ์ส่งผลต่อการน�ำความรู้ไปใช้การ
พัฒนาการปฏิบัติงาน และ Silakiatvanich (2017) มีการเสนอความเห็นเพิ่มเติมในเรื่องการจัดองค์กรให้มี
ระดับชั้นน้อย (Flat Type) จะช่วยให้การบริหารจัดการมีความกระชับรวดเร็ว ให้ความส�ำคัญกับการวางแผน
และก�ำหนดขัน้ ตอนในการท�ำงานมากทีส่ ดุ โดยมีการจัดการมอบหมายงานและมีการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้เป็นอันดับรองลงมา และมีการท�ำหน้าที่ผู้น�ำชี้ทางไปสู้เป้าหมายน้อยที่สุด
2.3 การสื่อสารที่มีประสิทธิผล อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมีการสื่อสาร และชี้แจงกับพนักงานที่จะ
ท�ำให้เป้าหมายขององค์กรประสบความส�ำเร็จ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารและมีการกระตุ้นให้พนักงานรู้จักตั้ง
ค�ำถามแสดงความคิดเห็น ท�ำให้การมีผลต่อการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการสื่อสารที่
มีประสิทธิผลของ Numnoi (2011) ผู้บริหารจะต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนเข้าใจง่ายและเข้าถึงพนักงานทุกคน
การมีความเข้าใจและความรู้สึกร่วมจะท�ำให้การสื่อสารมีระสิทธิภาพและเกิดความส�ำเร็จ การสื่อสารที่เรียบ
ง่ายและทบทวนซ�้ำ รวมถึงมีขั้นตอนจะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในกระบวนการสื่อสาร ช่วยให้การสื่อสารเกิด
ความส�ำเร็จ

ข้อเสนอแนะ
น้อย

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารควรมีแผนการจัดการและการสื่อสารที่เข้าใจง่าย มีการก�ำหนดกระบวนการให้มีขั้นตอน

2. มีการสื่อสารอย่างทั่วถึงและเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น รวมถึงการรับฟังปัญหา
อุปสรรคในการด�ำเนินการ
3. ควรมีแผนการอบรบให้ความรู้และเพิ่มทักษะให้กับพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยด้านอืน่ ๆ นอกเหนือจากปัจจัยด้านความเข้าใจความเสีย่ ง เพือ่ น�ำข้อมูลไปปรับปรุง
ในการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ศึกษาวิจยั เกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในด้านการจัดการเรียน
การสอนระดับอุดมศึกษา
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