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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดย
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบิน และ 2) แหล่งการรับรู้
ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบิน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จํานวนท้ังสิ้น 284 คน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้ค่าสถิติได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติ t-test ค่าสถิติ F-test โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่วิธี 
LSD  ค่าสถิติสหสัมพันธ์เชิงอันดับของสเปียร์แมน (Spearman Rank Correlation) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยวิธีทางตรง (Enter) โดยทดสอบสมมติฐานท่ีระดับความเชื่อม่ันทางสถิติ 95% ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศในประเทศไทยโดยภาพรวมในระดับมาก โดยจะได้รับรู้ข้อมูลการปรับลดมาตรฐานความปลอดภัยจาก
แหล่งข้อมูลแบบเป็นทางการ คือ การเรียนการสอนในชั้นเรียนบ่อยท่ีสุดเป็นอันดับแรก อีกท้ังยังมีการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนให้
เกิดประสิทธิภาพการสื่อสารโดยภาพรวมในระดับมาก  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านความรู้ ทักษะการสื่อสาร และทัศนคติ 
ตามลําดับ นอกจากนี้ได้ศึกษาถึงเพศ แหล่งการรับรู้และชั้นปีการศึกษาว่ามีความแตกต่างในการรับรู้ความสําคัญของการปรับ
ลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัย มี 2 ด้านคือ 1) ด้านการจัดการ คือ หน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินควรมีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การอบรม การสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจต่อการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยต่อ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ 2) ด้านการวิจัย คือ ควรศึกษาการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบินสถาบัน
การศึกษาอ่ืน ๆ และของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน 

 

คําสําคัญ: มาตรฐานด้านความปลอดภัย องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
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บทนํา 
     
 แม้ว่าแนวโน้มและทิศทางการดําเนินงานอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยจะเป็นไปในทิศทางบวกก็ตาม 
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนได้พยายามร่วมมือเพ่ือผลักดันให้อุตสาหกรรมการบินของประเทศเติบโตเทียบเท่ากับกลุ่มประเทศ
ท่ีพัฒนาแล้ว แต่กลับต้องประสบกับวาระแห่งชาติ จากเหตุการณ์วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 องค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ได้ประกาศสถานะ “ธงแดง” หน้าชื่อประเทศไทย
บนเว็บไซต์องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  ซ่ึงหมายถึงการประกาศให้สาธารณชนทราบว่าประเทศไทยมีข้อบกพร่อง
ท่ีมีนัยสําคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concerns :SSC) โดยตรวจพบข้อบกพร่องของหน่วยงานท่ีกํากับดูแล
ด้านการบินของไทยในขณะนั้นคือ “กรมการบินพลเรือน” เป็นจํานวนถึง 572 ข้อ ในส่วนนี้เป็นข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคัญ 33 
ข้อ นําไปสู่การตรวจสอบโดยสํานักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration : FAA) 
ส่งผลให้มีการลดระดับมาตรฐานของประเทศไทยจากเดิมอยู่ในประเภทท่ี 1 (Category 1) คือการได้มาตรฐานขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศในการออกใบอนุญาตและการกํากับดูแลสายการบิน ลงมาอยู่ในประเภทท่ี 2 (Category 2) 
หรือไม่ได้มาตรฐานของการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2558 (รวินดา  ปุณณะหิตานนท์ : 2559) ท้ังนี้
เป็นผลสืบเนื่องจากการท่ีประเทศไทยได้รับการตรวจสอบติดตามการดําเนินการภายใต้โครงการตรวจสอบการกํากับดูแลด้าน
ความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight Audit Program : USOAP) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)  ซ่ึงองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศได้เปลี่ยนวิธีการ
ตรวจสอบจากเดิมในปี  พ.ศ. 2539 ท่ีใช้วิธีการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติระหว่างประเทศ 
(Standards and Recommended Practices : SARPs)  ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องเฉพาะในภาคผนวกท่ี 1 ภาคผนวกท่ี 6 และ
ภาคผนวกท่ี 8 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และในปี พ.ศ. 2548 ท่ีใช้วิธีการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติระหว่างประเทศในทุกภาคผนวกท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย (All Safety-related annex) 
เปลี่ยนเป็นวิธีการตรวจสอบแบบเฝ้าตรวจตราอย่างต่อเนื่อง (Continuous Monitoring Approach :CMA) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 
เป็นต้นมา ซ่ึงการตรวจสอบดังกล่าวปรากฏผลของการขาดประสิทธิผลในการดําเนินการ (Lack of Effective Implementation 
:LEI) ท่ีเกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนท่ีสําคัญรวม 8 ด้าน (เปลวเทียน อุตรแสงชัย 2558: 44) 
คือ 1) ด้านกฎหมาย (Primary Legislation) 2) ด้านโครงสร้างองค์การหน่วยงาน (Organization) 3) ด้านการออกใบอนุญาต
ผู้ประจําหน้าท่ี (Personnel Licensing) 4) ด้านการปฏิบัติการของอากาศยาน (Aircraft operation)  5) ด้านความสมควร
เดินอากาศของอากาศยาน (Airworthiness of Aircraft) 6) ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศ (Aircraft 
Accident and Incident Investigation) 7) การบริการเดินอากาศ (Air Navigation Services)   และ 8) ด้านสนามบิน 
(Aerodrome and Ground Aid)   
 จากการท่ีประเทศไทยถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยจากองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ก่อให้เกิดผลกระทบหลายประการ อาทิ ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐในการกํากับดูแลความปลอดภัยด้าน
การบินพลเรือน ส่งผลต่อความเชื่อม่ันในภาพรวมต่อความปลอดภัยของสายการบินของประเทศไทย รวมถึงชื่อเสียงของ
ประเทศซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย (เปลวเทียน อุตระชัย 2558: 41)  
 ภายหลังการประกาศปรับลดมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศไทยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  
รัฐบาลประกาศว่า “เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 ให้
ตราพระราชกําหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ข้ึน ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558” (ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 132 ตอนท่ี 95 ก) เพ่ือแยกส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลของกรมการบินพลเรือนออกไป จากเดิมท่ีกรมการบิน 
พลเรือนเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ได้มีการปรับโครงสร้าง รูปแบบการบริหารจัดการและเปลี่ยนชื่อ
หน่วยงานเป็น สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานอิสระ และกรมท่าอากาศยาน 
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คงสถานะเป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานสนามบินของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
โดยมีหน้าท่ีอนุมัติงบประมาณและอัตรากําลังคนให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในส่วนงานต่าง ๆ ตามสมควร  นอกจากนี้ ส่วนงาน
ภาคเอกชน ซ่ึงประกอบด้วยสายการบินชั้นนําในประเทศไทย 4 แห่ง ได้แก่ สายการบินไทย สายการบินบางกอกแอร์เวย์  
สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้ร่วมกันระดมเงินทุนจํานวนหนึ่ง (เปลวเทียน อุตรแสงชัย 2558:50)  
เพ่ือดําเนินการจัดจ้างท่ีปรึกษาทางการบินต่างชาติเพ่ือจัดการอบรมและให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่สํานักงานการบิน 
พลเรือนไทยและสายการบินท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ความร่วมมือท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชนดังกล่าวข้างต้นก่อให้เกิด
ผลสําเร็จต่อประเทศไทยทําให้สามารถปลดการประกาศธงแดงได้ เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ในฐานะท่ีการจัดการการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
การบิน เพ่ือทําหน้าท่ีผลิตบุคลากรด้านการบินท่ีมีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมการบิน จึงควรให้นักศึกษาได้รับทราบถึง
ความสําคัญของการเกิด “ธงแดง” ของสายการบินต่าง ๆ ว่ามีผลกระทบอย่างสูงต่อการดําเนินธุรกิจด้านการบิน ผู้ศึกษา 
จึงมีความสนใจในเรื่องของรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยองค์การการบินพลเรือน 
ระหว่างประเทศในประเทศไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบิน ท่ีมีการเรียนการสอนเกี่ยวข้องโดยตรง รับรู้ถึง
ความสําคัญนี้ได้หรือไม่อย่างไร เพ่ือการเตรียมบุคลากรท่ีจะเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบิน 
 2. เพ่ือศึกษาถึงแหล่งการรับรู้ความสาํคัญและปจัจยัสนับสนนุให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสารของการปรับลดมาตรฐาน
ความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบิน 
 
สมมติฐานการวิจัย  
 1. เพศมีผลต่อการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศในประเทศไทยแตกต่างกัน 
 2. แหล่งการรับรู้มีผลต่อการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศในประเทศไทยแตกต่างกัน 
 3. ชั้นปีการศึกษามีผลต่อการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศในประเทศไทยแตกต่างกัน 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 1. ทราบถึงการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศในประเทศไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบิน 

 2. ทราบถึงแหล่งการรับรู้ข้อมูลของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศในประเทศไทย 

 3. เป็นแนวทางในเสริมสร้างการรับรู้ถึงความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทย 
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แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
การวิจัยเร่ือง การรับรู้ความสําคัญจากการถูกปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศในประเทศไทย กรณีศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิด
และทฤษฎีแห่งการรับรู้  แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารตามทฤษฎี SMCR ของเดวิด เค.เบอร์โล (อ้างถึงในอดิเทพ บุญสุข 2555) 
แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยทางการบินขององค์การการบินพลเรือน รายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้ ความเข้าใจความ
ปลอดภัยทางการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้  

ชนิกานต์  ทองหงส์ (2560) ศึกษาการรับรู้สภาพความปลอดภัยของพนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีภายในพ้ืนท่ีคัดแยก
สัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้สภาพการปฏิบัติอย่างปลอดภัยของพนักงานท่ีปฏิบัติงาน
บริเวณพ้ืนท่ีคัดแยกสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเพ่ือนําเสนอข้อมูลสําหรับการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง และ
ส่งเสริมให้เกิดสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยบริเวณพ้ืนท่ีคัดแยกสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีภายในพ้ืนท่ีคัดแยกสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนใหญ่เคย
เข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเป็นกะ และไม่เคยมีประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการ
ปฏิบัติงาน สําหรับระดับการรับรู้สภาพความปลอดภัยของพนักงานในเรื่องนโยบายด้านความปลอดภัย ความรู้ด้านการจัดการ
ความปลอดภัย การรับรู้ด้านการป้องกันเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และทัศนคติท่ีมีต่อความปลอดภัย และการจูงใจในด้าน
ความปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  รวมท้ังมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ การศึกษา ช่วงเวลาใน
การปฏิบัติงาน จุดทํางานภายในพ้ืนท่ีคัดแยกสัมภาระ และการเข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ข้อมูล
ดังกล่าวมีความสําคัญต่อการพัฒนาระบบความปลอดภัยในท่าอากาศยานอย่างย่ังยืน รวมท้ังยังส่งผลต่อการดําเนินงานของ 
ท่าอากาศยานท่ีต้องดําเนินงานด้วยความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

นดา  รักษมณี (2559) ศึกษาการรับรู้กฎระเบียบการนําสินค้าหรือวัตถุอันตรายไปกับอากาศยานของผู้โดยสาร 
สายการบินต้นทุนตํ่า มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากฎระเบียบของการนําสินค้าหรือวัตถุอันตรายติดตัวข้ึนอากาศยาน 2) ศึกษา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผู้โดยสารด้านการพกพาสินค้าหรือวัตถุอันตรายขึ้นอากาศยาน และ 3) ศึกษาแนวทางในการให้
ข้อมูลแก่ผู้โดยสารด้านการพกพาสินค้าหรือวัตถุอันตรายข้ึนอากาศยาน เคร่ืองมือในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาคือ ผู้โดยสารสายการบินต้นทุนตํ่า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ผลการศึกษาพบว่า กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการ
นําสินค้าหรือวัตถุอันตรายติดตัวข้ึนอากาศยานประกอบด้วย ระเบียบสากลในการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศและระเบียบ
ของประเทศไทยในการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ ซ่ึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผู้โดยสารได้แก่ การรับรู้สัญลักษณ์
รูปภาพ รับรู้ข้อมูลประเภทของห้ามพกพาเข้าสู่พ้ืนท่ีรักษาความปลอดภัย และข้อมูลกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการ
เดินทางไปกับอากาศยานอยู่ในระดับมาก สําหรับช่องทางการรับรู้ข่าวสารระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยานเป็นหลัก ซ่ึงผู้โดยสารตระหนักและเห็นความสําคัญ
เร่ืองของกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในระดับการรับรู้มาก สําหรับแนวทางในการให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสาร พบว่า ควรมีการ
พัฒนาช่องทางท่ีรับสารเพิ่มข้ึน ผ่านการประชาสัมพันธ์สื่อสาธารณะ เช่น ผ่าน Website Line Instagram Facebook ให้มาก
ย่ิงข้ึน เพ่ือให้ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการศึกษาวิจัย 

 
ผู้ศึกษาได้ทําเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จํานวน 784 คน (สถิติจํานวน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2561) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการคํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane 
1970, อ้างถึงใน ธนบูรณ์  พรหมพรต, 2560) ระดับความเชื่อม่ัน ร้อยละ 95 ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 
จํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการคํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota 
Sampling) แบ่งสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชายจํานวน 142 คน และกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาหญิงจํานวน 142 คน ชั้นปีละ 
จํานวน 71 คน รวมท้ังสิ้น 284 คน 

 
 

ข้อมูลท่ัวไป 

1) เพศ 
2) ชั้นปีการศึกษา 

แหล่งการรับรู้ข้อมูลการตรวจสอบ
มาตรฐานความปลอดภัยโดยองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

1) แบบทางการ 
- แถลงการณ ์
- การเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2) แบบไม่เป็นทางการ 
- การบอกเล่าจากผู้รู้ 
- การค้นคว้าด้วยตนเอง 

การรับรู้ความสําคัญจากของการ
ปรับลดมาตรฐานด้านความ

ปลอดภัย  

ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพ
การส่ือสาร  

1) ทักษะในการสื่อสาร 
2) ทัศนคติ 
3) ความรู้ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Question) ท่ีสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิด

ต่าง ๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยการนําข้อมูลท่ีได้มากําหนดแบบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อคําถาม 2 ข้อ เป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) และเติมคําในช่องว่าง ได้แก่ เพศ ชั้นปีการศึกษา   
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัย โดย

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทย โดยแบ่งข้อคําถามออกเป็น 2 ด้าน คือ แหล่งการรับรู้ข้อมูลการ
ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแบบเป็นทางการ และแหล่งการรับรู้ข้อมูลการ
ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยแบบไม่เป็นทางการ เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) 

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยสนับสนุนท่ีทําให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสาร ท่ีเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร ประกอบด้วยข้อ
คําถามข้อ 1 – 12 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติประกอบด้วยข้อคําถามข้อ 13 – 20 และคําถามเกี่ยวกับความรู้ประกอบด้วยข้อ
คําถามข้อ 21 – 27 แต่ละข้อเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ลักษณะคําถามในส่วนท่ีวัดการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการ
บินพลเรือน และปัจจัยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นแบบเลือกตอบแบบ 2 ตัวเลือก โดยตอบ “ใช่/รับรู้”  
ได้ 1 คะแนน และตอบ “ไม่ใช่/ไม่เคยรับรู้” ได้ 0 คะแนน โดยใช้การวัดระดับข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) 

 
การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เพ่ือให้แบบสอบถามมีคุณภาพ ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามใน 2 ด้าน คือ ความเที่ยงตรงของ

เนื้อหา (Content Validity) และหาความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยดําเนินการดังนี้ 
1. ทดสอบหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ผู้ศึกษาทําการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังนี้โดยการทําการวัดความ

เท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยขอคําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาเนื้อหาและโครงสร้างแบบสอบถาม 
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมของการใช้ภาษาจนได้ความเที่ยงตรงท่ียอมรับได้ 

2. ทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
ผู้ศึกษาได้นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-Test) กับกลุ่มท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ชุด 

ก่อนเก็บข้อมูลจริง เพ่ือตรวจสอบว่าคําถามในแต่ละข้อ แต่ละตอนน้ันสามารถสื่อความหมายตรงตามที่ผู้ศึกษาต้องการ เพ่ือนํา
คําตอบท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) หรือสัมประสิทธ์ิความ
เชื่อม่ันของแบบทดสอบเป็นค่าความเชื่อม่ันท่ีคํานวณหาได้จากสูตรครอนบาช (Cronbach’s Alpha (กัลยา วานิชย์บัญชา. 

2548)) โดยค่าอัลฟ่า (α) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของแบบสอบถามเท่ากับ เท่ากับ 0.86 ซ่ึงหลังจากทํา Pre-Test แล้วได้
ปรับแก้ข้อคําถามในแบบสอบถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจข้อคําถามมากย่ิงข้ึน  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้กําหนดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 โดยเก็บจากแบบสอบถามประมาณ 400 ชุด 

แบบสอบถามที่สมบูรณ์ จํานวน 284 ชุด 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมารวบรวม และนํามาประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยทําการวิเคราะห์

ข้อมูล และสรุปผลการวิจัยด้วยการกําหนดค่าสถิติสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ 
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วย 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็น
สําคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Different: LSD)   สถิติสหสัมพันธ์เชิงอันดับของสเปยร์แมน (Spearman Rank 
Correlation) และการทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธีแบบทางตรง 
(Enter) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546: 352-403) 

 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
ผู้วิจัยได้ทําการสรุปผลการศึกษาจากแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 284 คน สามารถจําแนกได้ดังนี้   

ด้านเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จํานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 และเพศหญิง จํานวน 144 คน  
คิดเป็นร้อยละ 50.7  ด้านระดับชั้นปีการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 – 4 ชั้นปีละ 71 คน  
คิดเป็นร้อยละ 25 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศในประเทศไทย ของนักศึกษาปริญญาตรีด้านการบิน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การ 
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ของนักศึกษาปริญญาตรีด้านการบิน พบว่า มีการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาปริญญาตรีด้านการบิน 
โดยภาพรวมในระดับมาก (  =0.68, S.D. = 0.455)  

เม่ือพิจารณาการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาปริญญาตรีด้านการบินเป็นรายด้านพบว่า มีการรับรู้ระดับมากท่ีสุดอันดับแรกในประเด็น
เกี่ยวกับการปรับลดมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินว่ามีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมการบิน รองลงมาคือ การรับรู้
ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยของ
นักศึกษาปริญญาตรีด้านการบิน การให้ข้อมูลในชั้นเรียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของการตรวจสอบมาตรฐานทางการบิน 
และการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของการกํากับดูแลด้านความปลอดภัย ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของ
การตรวจสอบการกํากับดูแลด้านความปลอดภัยสากลเท่ากัน และการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาปริญญาตรีด้านการบิน ด้วยการเคยหา
ข้อมูลการปรับลดมาตรฐานความปลอดภัยจากห้องสมุดมีการรับรู้อยู่ในระดับน้อยเป็นอันดับสุดท้าย  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาปริญญาตรีด้านการบิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข้อมูล
การปรับลดมาตรฐานความปลอดภัยจากแหล่งข้อมูลแบบเป็นทางการได้แก่ การเรียนการสอนในชั้นเรียนบ่อยท่ีสุดเป็นลําดับแรก 
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รองลงมาคือแหล่งข้อมูลแบบไม่เป็นทางการได้แก่ การบอกเล่าจากผู้รู้ และแหล่งข้อมูลแบบเป็นทางการคือแถลงการณ์เป็น
ลําดับสุดท้ายท่ีรับรู้เป็นนาน ๆ คร้ัง สอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎีการรับรู้ (อ้างถึงใน จุฬารัตน์ ทินบัว, 2556 น.8)  
ท่ีกล่าวว่า การแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมากจากการตีความ การแปล
ความหมาย หรือการสัมผัสของร่างกายกับสิ่งเร้าหรือสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยประสบการณ์เดิมเป็นเครื่องช่วย ก็จะทําให้นักศึกษา
เกิดกระบวนการรับรู้จากการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นผลนําไปสู่ความเข้าใจ แต่ผู้รับสารแต่ละคนจะตีความสารแตกต่าง
กันไปตามความรู้ ประสบการณ์ และพื้นฐานท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล สอดคล้องตามแนวคิดของ Lawrence Grossberg, 
Ellen Wartella and D. Charles W (อ้างถึงใน วรรณมณี   บัวเทศ, 2545 น.22-29)  

3. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสาร 
จากการศึกษาปัจจัยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสาร ในด้านทักษะการสื่อสาร ทัศนคติ และความรู้ ในการ

รับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทย  
ของนักศึกษาปริญญาตรีด้านการบิน พบว่า มีปัจจัยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสารในการรับรู้ความสําคัญของการ
ปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาปริญญาตรี 
ด้านการบินโดยภาพรวมในระดับมาก (  =0.76, S.D. = 0.17) โดยมีการรับรู้มากในด้านความรู้ (  =0.79, S.D. = 0.20) 
ทักษะการสื่อสาร (  =0.73, S.D. = 0.21) และทัศนคติ (  =0.73, S.D. = 0.21) ตามลําดับ เม่ือพิจารณาการรับรู้ปัจจัยท่ี
ทําให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสารเป็นรายด้านในแต่ละด้านดังนี้ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสารในด้านทักษะการสื่อสารในการรับรู้
ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยของ
นักศึกษาปริญญาตรีด้านการบินโดยภาพรวมระดับมาก (  =0.77, S.D. = 0.20) โดยมีการรับรู้มากเป็นลําดับแรกเก่ียวกับ
การมีความต้ังใจฟังเวลาท่ีผู้สอนให้ข้อมูลต่าง ๆ (  =0.90, S.D. = 0.30)  รองลงมาคือ การสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ของตนเองกับผู้อ่ืนได้ (  =0.87, S.D. = 0.34) และระหว่างการเรียนท่านชอบแสดงความคิดเห็นของตนเองกับผู้สอนเป็น
อันดับสุดท้าย (  =0.66, S.D. = 0.47) 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสารในด้านทัศนคติในการรับรู้ความสําคัญ
ของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาปริญญา
ตรีด้านการบินโดยภาพรวมระดับมาก (  =0.73, S.D. = 0.21) โดยมีการรับรู้มากเป็นลําดับแรกเกี่ยวกับความสนใจเรื่องราว
เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการบิน (  =0.83, S.D. = 0.38) รองลงมาคือ ความสนใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการบินของประเทศ และความสนใจเวลาผู้สอนให้ความรู้ อธิบายเร่ืองราวต่าง ๆ ให้ผู้อ่ืนเท่ากัน (  =0.82,  
S.D. = 0.38) และมักหาข้อมูลเพ่ิมเติมภายหลังจากการเรียนเป็นลําดับสุดท้าย (  =0.58, S.D. = 0.49)  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสารในด้านความรู้ในการรับรู้ความสําคัญ
ของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศของนักศึกษาปริญญาตรีด้านการบิน
โดยภาพรวมระดับมาก (  =0.79, S.D. = 0.23) โดยมีการรับรู้มากเป็นลําดับแรกเกี่ยวกับการมีความรู้ความเข้าใจต่อระบบ
รักษาความปลอดภัยในสนามบิน (  =0.92, S.D. = 0.27) รองลงมาคือ การมีความรู้พ้ืนฐานของสายการบิน สนามบิน 
เคร่ืองบิน เพ่ือประกอบอาชีพในอนาคต (  =0.85, S.D. = 0.36) และการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับลดมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยทางการบินเป็นลําดับสุดท้าย(  =0.67,S.D.= 0.47) 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับแนวความคิดของเดวิด เค.เบอร์โล (อ้างถึงในอดิเทพ บุญสุข, 2555) ท่ีกล่าวว่า
กระบวนการสื่อสารนั้นต้องใช้กระบวนการคิดและกระบวนการใช้ภาษา กระบวนการส่งและรับ ตลอดจนกระบวนการของการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารเพ่ือความเข้าใจร่วมกัน โดยกระบวนการสื่อสารจะประสบความสําเร็จได้ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ขององค์ประกอบ
ท้ัง 5 ในกระบวนการสื่อสาร ดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะส่งผลให้เกิดการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐาน
ความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาปริญญาตรีด้านการบิน  
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จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
โดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาปริญญาตรีด้านการบิน สามารถจําแนกได้ดังนี้ 

 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

การรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
สมมติฐานท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดย
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทย 
- เพศ  
- ระดับชั้นปีท่ีศึกษา   
สมมติฐานท่ี 2 แหล่งท่ีได้รับข้อมูลการปรับลดมาตรฐานความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสําคัญของการปรับ
ลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทย 
แบบทางการ  
- แถลงการณ์   
- การเรียนการสอนในชั้นเรียน   
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสารท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
- ทักษะการสื่อสาร    
- ทัศนคติ   
- ความรู้   

 
 สมมติฐานท่ี 1 เพศมีผลต่อการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน  
 จากผลการศึกษา  พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Independent Sample t-test) ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 สรุปได้ว่า เพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการ
บินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน ซ่ึงขัดแย้งกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลขัดแย้งกับ
แนวความคิดการรับรู้ของกมลรัตน์ หล้าสุวงศ์ (อ้างถึงในนันทิดา จันทร์สิริ, 2553 น.8) ท่ีกล่าวถึงปัจจัยด้านตัวบุคคล มีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ของแต่ละบุคคล  
 สมมติฐานท่ี 2 แหล่งการรับรู้มีผลต่อการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยแตกต่างกัน 
 จากผลการศึกษา พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ Spearman Rank Correlation ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 พบว่า แหล่งท่ีได้รับข้อมูลการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยแบบเป็นทางการ ได้แก่ แถลงการณ์ และ
การเรียนการสอนจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทย (0.115* และ 0.104* ตามลําดับ) นั่นคือ ถ้านักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากร
การบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับข้อมูลการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศในประเทศไทยแบบเป็นทางการได้แก่ แถลงการณ์ หรือการเรียนการสอนในชั้นเรียนมาก จะมีการรับรู้ความสําคัญ
ของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยมากด้วย สอดคล้อง



รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 8  “Safety Culture in Aviation and Tourism” 
 

473 

กับแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ของกมลรัตน์ หล้าสุวงศ์ (อ้างถึงในนันทิดา จันทร์สิริ, 2553) ท่ีกล่าวเกี่ยวกับการรับรู้ปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมตามความเชื่อของตนเอง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ การรับรู้
ปรากฏการณ์ทางสังคมนั้นข้ึนอยู่กับสาเหตุสําคัญ 2 ประการ คือ 1) ระดับการรับรู้ เช่น การท่ีบุคคลมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ เชาวน์ปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดแตกต่างกันย่อมตีความต่อสิ่งต่าง ๆ แตกต่างกัน และ 2) การเปล่ียนการ
รับรู้ คือ ถ้าผู้มีการรับรู้ตํ่า เม่ือได้มีโอกาสสนทนาหรืออภิปรายกับผู้ท่ีมีการรับรู้สูงเปลี่ยนแนวความคิดหรือแนวทางในการรับรู้
ได้เช่นกัน  
 สําหรับแหล่งท่ีได้รับข้อมูลการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศใน
ประเทศไทยแบบไม่เป็นทางการได้แก่ การบอกเล่าจากผู้รู้ การค้นคว้าด้วยตนเอง  ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสําคัญ
ของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทย นั่นคือ ไม่ว่า
นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจะได้รับข้อมูลการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยแบบ
ไม่เป็นทางการ ได้แก่ การบอกเล่าจากผู้รู้หรือการค้นคว้าด้วยตนเองมากหรือน้อยก็ตาม จะมีการรับรู้ความสําคัญของการปรับ
ลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน 
 กล่าวโดยสรุป แหล่งท่ีได้รับข้อมูลการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศในประเทศไทยแบบท่ีเป็นทางการได้แก่ แถลงการณ์ การเรียนการสอนในชั้นเรียน จะมีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทย จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ยกเว้นแหล่งท่ีได้รับข้อมูลแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ การบอกเล่าจากผู้รู้ และการค้นคว้าด้วยตนเองท่ี
ไม่พบความสัมพันธ์กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้ สอดคล้องกับแนวความคิดการรับรู้ของ   กมลรัตน์  หล้าสุวงศ์ (อ้างถึงใน
นันทิดา จันทร์สิริ, 2553) ท่ีกล่าวไว้ว่าการใส่ใจและการเลือกท่ีจะรับรู้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําคัญท่ีทําให้กระบวนการของการรับรู้
นั้นเกิดข้ึน สิ่งเร้าต่างๆ เช่น ภาพ กลิ่น เสียง รสจะสามารถทําให้กระบวนการรับสัมผัสและการรับรู้ได้ตลอดเวลา แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว แต่ละบุคคลจะเลือกรับรู้สิ่งเร้าเฉพาะท่ีตนให้ความสนใจหรือใส่ใจก่อนเป็นอันดับแรก 
 สมมติฐานท่ี 3 ชั้นปีการศึกษามีผลต่อการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยแตกต่างกัน  
 จากผลการศึกษา  ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย F-test (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
พบว่า ระดับชั้นปีการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการ
บินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยแตกต่างกันโดยเม่ือเทียบค่าเฉล่ียความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี LSD พบว่า 
นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตท่ีมีการศึกษาในระดับชั้นปีท่ี 2 จะมีการรับรู้ความสําคัญของ
การปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยมากกว่านักศึกษาท่ีศึกษา
ในระดับชั้นปีท่ี 1  3 และ 4 
 กล่าวโดยสรุป ระดับชั้นปีการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัย
โดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ สอดคล้องกับแนวความคิด
การรับรู้ของกมลรัตน์ หล้าสุวงศ์ (อ้างถึงในนันทิดา จันทร์สิริ, 2553) ท่ีกล่าวไว้ว่าประสบการณ์เดิม (Previous Experience) 
เป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลอย่างมาก เนื่องจากการรับรู้ของแต่ละบุคคลจะเกิดข้ึนต้องอาศัยความรู้เดิมท่ี
แต่ละคนมีอยู่ ซ่ึงประสบการณ์เดิมของท่ีแตกต่างกันของแต่ละคนจะข้ึนอยู่กับวัยและการเรียนรู้จากสังคมที่แตกต่างกัน 
 สรุปผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยโดยภาพรวมในระดับมาก ( =0.68) โดยจะได้รับรู้ข้อมูล
การปรับลดมาตรฐานความปลอดภัยจากแหล่งข้อมูลแบบเป็นทางการได้แก่การเรียนการสอนในชั้นเรียนบ่อยท่ีสุดเป็นอันดับ
แรก รองลงมาแหล่งข้อมูลแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ การบอกเล่าจากผู้รู้ การค้นคว้าด้วยตนเองเป็นอันดับสาม ส่วนอันดับสี่ 
จะเป็นแหล่งข้อมูลแบบทางการ ได้แก่ แถลงการณ์เป็นอันดับสุดท้ายท่ีรับรู้เป็นนานๆ คร้ัง กล่าวคือการรับรู้ความสําคัญของ
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การปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยโดยภาพรวมในระดับมาก 
ท่ีเป็นเช่นนี้เนื่องจากการรับรู้ข้อมูลการปรับลดมาตรฐานความปลอดภัยจากแหล่งข้อมูลแบบเป็นทางการ ได้แก่ การเรียนการ
สอนในชั้นเรียนบ่อยท่ีสุด  สอดคล้องกับงานวิจัยของชนิกานต์  ทองหงส์ (2560) ศึกษาการรับรู้สภาพความปลอดภัยของ
พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีภายในพ้ืนท่ีคัดแยกสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า ส่วนใหญ่เคยเข้ารับการอบรมความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเป็นกะ และไม่เคยมีประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน สําหรับระดับ
การรับรู้สภาพความปลอดภัยของพนักงานในเรื่องนโยบายด้านความปลอดภัย ความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัย การรับรู้
ด้านการป้องกันเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และทัศนคติท่ีมีต่อความปลอดภัย และการจูงใจในด้านความปลอดภัยในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก  รวมท้ังมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ การศึกษา ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน จุด
ทํางานภายในพ้ืนท่ีคัดแยกสัมภาระ และการเข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ข้อมูลดังกล่าวมีความสําคัญ
ต่อการพัฒนาระบบความปลอดภัยในท่าอากาศยานอย่างย่ังยืน รวมท้ังยังส่งผลต่อการดําเนินงานของท่าอากาศยานท่ีต้อง
ดําเนินงานด้วยความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และแหล่งท่ีได้รับข้อมูลการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดย
องค์การการบินพลเรือนระหวา่งประเทศในประเทศไทยแบบท่ีเป็นทางการได้แก่ แถลงการณ์ การเรียนการสอนในชั้นเรียน จะ
มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศในประเทศไทย ยกเว้นแหล่งท่ีได้รับข้อมูลแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ การบอกเล่าจากผู้รู้ และการค้นคว้าด้วยตนเองท่ี
ไม่พบความสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของนดา  รักษมณี (2559) ศึกษาการรับรู้กฎระเบียบการนําสินค้าหรือวัตถุ
อันตรายไปกับอากาศยานของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนตํ่า ผลการศึกษาพบว่า กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการนําสินค้าหรือ
วัตถุอันตรายติดตัวข้ึนอากาศยานประกอบด้วย ระเบียบสากลในการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศและระเบียบของประเทศ
ไทยในการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ ซ่ึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผู้โดยสารได้แก่ การรับรู้สัญลักษณ์รูปภาพ รับรู้ข้อมูล
ประเภทของห้ามพกพาเข้าสู่พ้ืนท่ีรักษาความปลอดภัย และข้อมูลกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการเดินทางไปกับอากาศ
ยานอยู่ในระดับมาก สําหรับช่องทางการรับรู้ข่าวสารระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยานเป็นหลัก ซ่ึงผู้โดยสารตระหนักและเห็นความสําคัญเร่ืองของ
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยในระดับการรับรู้มาก สําหรับแนวทางในการให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสาร พบว่า ควรมีการพัฒนา
ช่องทางท่ีรับสารเพิ่มข้ึน ผ่านการประชาสัมพันธ์สื่อสาธารณะ เช่น ผ่าน Website Line Instagram Facebook ให้มากย่ิงข้ึน 
เพ่ือให้ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้นําเสนอข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี  
 1. ข้อเสนอแนะด้านการจัดการ คือ หน่วยงานในอุตสาหกรรมการบิน อาทิเช่น สํานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การอบรม การสัมมนาให้ความรู้
ความเข้าใจต่อการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยต่อสถาบันการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนด้านการบิน 
 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย ดังนี้ 
 1) ควรศึกษาการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศในประเทศไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบินสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
 2) ควรศึกษาการรับรู้ความสําคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศในประเทศไทย ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน 
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