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บทคัดย่อ 
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การ

การบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบิน และ 2) แหล่งการรับรู้ความส าคัญของ
การปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้านการบิน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการ
บิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จ านวนทั้งสิ้น 284 คน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  โดยใช้ค่าสถิติได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ค่าสถิติ t-test (Independent Sample t-test) ค่าสถิติ F-test (One-way ANOVA) โดยเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ความแตกต่างรายคู่
วิธี LSD (Least Significant Different) ค่าสถิติสหสัมพันธ์เชิงอันดับของสเปียร์แมน (Spearman Rank Correlation) และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธีทางตรง (Enter) โดยทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมั่นทาง
สถิติ 95% ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยโดยภาพรวมในระดับมาก โดยจะได้รับรู้ข้อมูลการปรับลดมาตรฐานความปลอดภัยจาก
แหล่งข้อมูลแบบเป็นทางการ คือ การเรียนการสอนในช้ันเรียนบ่อยที่สุดเป็นอันดับแรก อีกทั้งยังมีการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนให้เกิด
ประสิทธิภาพการสื่อสารโดยภาพรวมในระดับมาก  โดยมีการรับรู้มากในด้านความรู้ ทักษะการสื่อสาร และทัศนคติ ตามล าดับ  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย มี 2 ด้านคือ 1) ด้านการจัดการ คือ หน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินควรมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร การอบรม การสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจต่อการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยต่อสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และ 2) ด้านการวิจัย คือ ควรศึกษาการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบินสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน 

 
ค ำส ำคัญ: มาตรฐานด้านความปลอดภัย องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
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บทน า 
           แม้ว่าแนวโน้มและทิศทางการด าเนินงานอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยจะเป็นไปในทิศทางบวกก็ตาม ภาครัฐบาล

และภาคเอกชนได้พยายามร่วมมือเพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมการบินของประเทศเติบโตเทียบเท่ากับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่

กลับต้องประสบกับวาระแห่งชาติ จากเหตุการณ์วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

(International Civil Aviation Organization : ICAO) ได้ประกาศสถานะ “ธงแดง” หน้าช่ือประเทศไทยบนเว็บไซต์องค์การการ

บินพลเรือนระหว่างประเทศ  ซึ่งหมายถึงการประกาศให้สาธารณชนทราบว่าประเทศไทยมีข้อบกพร่องที่มีนั ยส าคัญต่อความ

ปลอดภัย (Significant Safety Concerns :SSC) โดยตรวจพบข้อบกพร่องของหน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านการบินของไทยใน

ขณะนั้นคือ “กรมการบินพลเรือน” เป็นจ านวนถึง 572 ข้อ ในส่วนน้ีเป็นข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญ 33 ข้อ น าไปสู่การตรวจสอบโดย

ส านักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration : FAA) ส่งผลให้มีการลดระดับมาตรฐาน

ของประเทศไทยจากเดิมอยู่ในประเภทที่ 1 (Category 1) คือการได้มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในการ

ออกใบอนุญาตและการก ากับดูแลสายการบิน ลงมาอยู่ในประเภทที่ 2 (Category 2) หรือไม่ได้มาตรฐานของการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 (รวินดา  ปุณณะหิตานนท์ : 2559) ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยได้รับ

การตรวจสอบติดตามการด าเนินการภายใต้โครงการตรวจสอบการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยสากล (Universal Safety 

Oversight Audit Program : USOAP) ของอ งค์ ก า รก า รบิ นพล เ รื อนร ะหว่ า งป ร ะ เทศ  ( International Civil Aviation 

Organization : ICAO)  ซึ่งองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศได้เปลีย่นวิธีการตรวจสอบจากเดิมในปี  พ.ศ. 2539 ที่ใช้วิธีการ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติระหว่างประเทศ (Standards and Recommended Practices : SARPs)  ซึ่ง

มีความเกี่ยวข้องเฉพาะในภาคผนวกที่ 1 ภาคผนวกท่ี 6 และภาคผนวกท่ี 8 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

และในปี พ.ศ. 2548 ที่ใช้วิธีการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติระหว่างประเทศในทุกภาคผนวกที่เกี่ยวข้องกับ

ความปลอดภัย (All Safety-related annex) เปลี่ยนเป็นวิธีการตรวจสอบแบบเฝ้าตรวจตราอย่างต่อเนื่อง (Continuous 

Monitoring Approach :CMA) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวปรากฏผลของการขาดประสิทธิผลในการ

ด าเนินการ (Lack of Effective Implementation :LEI) ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนท่ีส าคัญ

รวม 8 ด้าน (เปลวเทียน อุตรแสงชัย 2558: 44) คือ 1) ด้านกฎหมาย (Primary Legislation) 2) ดา้นโครงสร้างองค์การหน่วยงาน 

(Organization) 3) ด้านการออกใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ (Personnel Licensing) 4) ด้านการปฏิบัติการของอากาศยาน 

(Aircraft operation)  5) ด้านความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน (Airworthiness of Aircraft) 6) ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุ

และอุบัติการณ์ของอากาศ (Aircraft Accident and Incident Investigation) 7) การบริการเดินอากาศ (Air Navigation 

Services)   และ 8) ด้านสนามบิน (Aerodrome and Ground Aid)   

              จากการที่ประเทศไทยถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

ก่อให้เกิดผลกระทบหลายประการ อาทิ ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐในการก ากับดูแลความปลอดภัยด้านการบินพลเรือน 

ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในภาพรวมต่อความปลอดภัยของสายการบินของประเทศไทย รวมถึงช่ือเสียงของประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อ

การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย (เปลวเทียน อุตระชัย 2558: 41)  

              ภายหลังการประกาศปรับลดมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศไทยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  

รัฐบาลประกาศว่า “เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 ให้ตรา
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พระราชก าหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ขึ้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 

ตอนที่ 95 ก) เพื่อแยกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลของกรมการบินพลเรือนออกไป จากเดิมที่กรมการบินพลเรือนเป็น

หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ได้มีการปรับโครงสร้าง รูปแบบการบริหารจัดการและเปลี่ยนช่ือหน่วยงานเป็น 

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานอิสระ   และกรมท่าอากาศยานคงสถานะเป็นหน่วยงาน

ราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานสนามบินของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยมีหน้าท่ีอนุมัติงบประมาณ

และอัตราก าลังคนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนงานต่าง ๆ ตามสมควร  นอกจากนี้ ส่วนงานภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วยสาย

การบินช้ันน าในประเทศไทย 4 แห่ง ได้แก่ สายการบินไทย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทย

แอร์เอเชีย ได้ร่วมกันระดมเงินทุนจ านวนหนึ่ง (เปลวเทียน อุตรแสงชัย 2558:50) เพื่อด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาทางการบิน

ต่างชาติเพื่อจัดการอบรมและให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ส านักงานการบินพลเรือนไทยและสายการบินที่จดทะเบียนใน

ประเทศไทย ความร่วมมือทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนดังกล่าวข้างต้นก่อให้เกิดผลส าเร็จต่อประเทศไทยท าให้สามารถปลดการ

ประกาศธงแดงได้ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

             จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ในฐานะที่การจัดการการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน 

เพื่อท าหน้าที่ผลิตบุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมการบิน จึงควรให้นักศึกษาได้รับทราบถึงความส าคัญของการ

เกิด “ธงแดง” ของสายการบินต่าง ๆ ว่ามีผลกระทบอย่างสูงต่อการด าเนินธุรกิจด้านการบิน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของ

รับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทย ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบิน ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวข้องโดยตรง  รับรู้ถึงความส าคัญนี้ได้หรือไม่อย่างไร เพื่อการ

เตรียมบุคลากรที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินในอนาคต 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
           1. เพื่อศึกษาการรับรู้ความส าคญัของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภยัโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบิน 

           2. เพื่อศึกษาถึงแหล่งการรับรูค้วามส าคัญของการปรับลดมาตรฐานความปลอดภัยโดยองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบิน 

สมมติฐานการวิจัย  
    1. เพศมีผลต่อการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศในประเทศไทยแตกต่างกัน 

    2. แหล่งการรับรู้มีผลต่อการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศในประเทศไทยแตกต่างกัน 

    3. ช้ันปีการศึกษามีผลต่อการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศในประเทศไทยแตกต่างกัน 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. ทราบถึงการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศใน

ประเทศไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบิน 
2. ทราบถึงแหล่งการรับรู้ข้อมูลของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศใน

ประเทศไทย 
3. เป็นแนวทางในเสริมสร้างการรับรู้ถึงความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพล

เรือนระหว่างประเทศในประเทศไทย 
        นิยามศัพท ์
 การปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางการบิน หมายถึง ผลจากการตรวจสอบตามโครงการ Universal Safety 
Oversight Audit Program (USOAP) แก่ประเทศสมาชิกหรือรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. 1944 
(Convention on International Civil Aviation หรือ Chicago Convention) ที่ จะส่ งผลให้ เกิดความน่าเ ช่ือ ความนิยม 
ความสามารถในการท าการบินเข้าทวีปอเมริกาและยุโรป เป็นต้น 
 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หมายถึง ทบวงการช านัญพิเศษของสหประชาชาติ ถูกจัดตั้งในวันท่ี 7 ธันวาคม 
ค.ศ.1944 โดยอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The Convention on International Civil Aviation) หรือ 
อนุสัญญาชิคาโก (Chicago Convention) มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เมืองมอนตริออล ประเทศแคนาดา และมี 7 ส านักงาน
ภูมิภาค ซึ่งส านักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกตั้งอยู่ ณ กรุงเทพฯ ปัจจุบัน ICAO มีภาคีสมาชิก จ านวน 191 ประเทศ   

 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง การรับรู้ความส าคัญจากการถูกปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศในประเทศไทย กรณีศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิดและทฤษฎี

แห่งการรับรู้  แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารตามทฤษฎี SMCR ของเดวิด เค.เบอร์โล   แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยทางการบินของ

องค์การการบินพลเรือน รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ความเข้าใจความปลอดภัยทางการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังน ี

ชนิกานต์  ทองหงส์ (2560) ศึกษาการรับรู้สภาพความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่คัดแยกสัมภาระ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้สภาพการปฏิบัติอย่างปลอดภัยของพนักงานท่ีปฏิบัติงานบริเวณพื้นท่ีคดั

แยกสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเพื่อน าเสนอข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมให้เกิดสภาพการ

ท างานที่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่คัดแยกสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ผลการวิจัย

พบว่า พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่คัดแยกสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนใหญ่เคยเข้ารับการอบรมความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเป็นกะ และไม่เคยมีประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน ส าหรับระดับการรับรู้สภาพ

ความปลอดภัยของพนักงานในเรื่องนโยบายด้านความปลอดภัย ความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัย การรับรู้ด้านการป้องกัน

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และทัศนคติที่มีต่อความปลอดภัย และการจูงใจในด้านความปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ การศึกษา ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน จุดท างานภายในพื้นที่คัดแยก

สัมภาระ และการเข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวมีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบความ
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ปลอดภัยในท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังส่งผลต่อการด าเนินงานของท่าอากาศยานท่ีต้องด าเนินงานด้วยความปลอดภัยตาม

มาตรฐานสากล 

นดา  รักษมณี (2559) ศึกษาการรับรู้กฎระเบียบการน าสินค้าหรือวัตถุอันตรายไปกับอากาศยานของผู้โดยสารสายการ

บินต้นทุนต่ า มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากฎระเบียบของการน าสินค้าหรือวัตถุอันตรายติดตัวข้ึนอากาศยาน 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผล

ต่อการรับรู้ของผู้โดยสารด้านการพกพาสินค้าหรือวัตถุอันตรายขึ้นอากาศยาน และ 3) ศึกษาแนวทางในการให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสาร

ด้านการพกพาสินค้าหรือวัตถุอันตรายขึ้นอากาศยาน เครื่องมือในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ 

ผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ผลการศึกษาพบว่า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน าสินค้าหรือวัตถุ

อันตรายติดตัวขึ้นอากาศยานประกอบด้วย ระเบียบสากลในการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศและระเบียบของประเทศไทยใน

การขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้โดยสารได้แก่ การรับรู้สัญลักษณ์รูปภาพ รับรู้ข้อมูลประเภท

ของห้ามพกพาเข้าสู่พื้นที่รักษาความปลอดภัย และข้อมูลกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการเดินทางไปกับอากาศยานอยู่ใน

ระดับมาก ส าหรับช่องทางการรับรู้ข่าวสารระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์เสียง

ตามสายของเจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยานเป็นหลัก ซึ่งผู้โดยสารตระหนักและเห็นความส าคัญเรื่องของกฎระเบียบด้านความปลอดภัยใน

ระดับการรับรู้มาก ส าหรับแนวทางในการให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสาร พบว่า ควรมีการพัฒนาช่องทางที่รับสารเพิ่มขึ้น ผ่านการ

ประชาสัมพันธ์สื่อสาธารณะ เช่น ผ่าน Website Line Instagram Facebook ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้ง่าย 
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ระเบียบวิธีการศกึษาวิจัย 
ผู้ศึกษาได้ท าเป็นการวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
กลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จ านวน 784 คน (สถิติจ านวนนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2561) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการค านวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane 1970, อ้างถึง
ใน ธนบูรณ์  พรหมพรต, 2560) ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกินรอ้ยละ 5 จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้
จากการค านวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตั วอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) แบ่งสัดส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษาชายจ านวน 142 คน และกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาหญิงจ านวน 142 คน ตามช้ันปีละ จ านวน 71 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Question) ที่สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดต่าง ๆ 

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยการน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อค าถาม 2 ข้อ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 

list) และเติมค าในช่องว่าง ได้แก่ เพศ ช้ันปีการศึกษา   
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยองค์การ

การบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทย โดยแบ่งข้อค าถามออกเป็น 2 ด้าน คือ แหล่งการรับรู้ข้อมูลการตรวจสอบ
มาตรฐานความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแบบเป็นทางการ และแหล่งการรับรู้ข้อมูลการตรวจสอบ
มาตรฐานความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยแบบไม่เป็นทางการ เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยสนับสนุนที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสาร ที่เกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร ประกอบด้วยข้อค าถาม
ข้อ 1 – 12 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติประกอบด้วยข้อค าถามข้อ 13 – 20 และค าถามเกี่ยวกับความรู้ประกอบด้วยข้อค าถามข้อ 21 
– 27 แต่ละข้อเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ลักษณะค าถามในส่วนท่ีวัดการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภยัโดยองค์การการบินพล
เรือน และปัจจัยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นแบบเลือกตอบแบบ 2 ตัวเลือก โดยตอบ “ใช่/รับรู้” ได้ 1 คะแนน 
และตอบ “ไม่ใช่/ไม่เคยรับรู้” ได้ 0 คะแนน โดยใช้การวัดระดับข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) 

การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เพื่อให้แบบสอบถามมีคุณภาพ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามใน 2 ด้าน คือ ความเที่ยงตรงของ

เนื้อหา (Content Validity) และหาความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยด าเนินการดังนี้ 
1. ทดสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ผู้ศึกษาท าการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้โดยการท าการวัดความ

เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเนื้อหาและโครงสร้างแบบสอบถาม 
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมของการใช้ภาษาจนได้ความเที่ยงตรงที่ยอมรับได้ 

2. ทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-Test) กับกลุ่มที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด ก่อน

เก็บข้อมูลจริง เพื่อตรวจสอบว่าค าถามในแต่ละข้อ แต่ละตอนนั้นสามารถสื่อความหมายตรงตามที่ผู้ศึกษาต้องการ เพื่อน าค าตอบที่
ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) หรือสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นของ
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แบบทดสอบเป็นค่าความเช่ือมั่นที่ค านวณหาได้จากสูตรครอนบาช (Cronbach’s Alpha (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2548)) โดย

ค่าอัลฟ่า (α) ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของแบบสอบถามเท่ากับ เท่ากับ 0.86 ซึ่งหลังจากท า Pre-Test แล้วได้ปรับแก้ข้อค าถามใน
แบบสอบถามเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจข้อค าถามมากยิ่งข้ึน  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ก าหนดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 โดยเก็บจากแบบสอบถามประมาณ 400 ชุด 

แบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ านวน 284 ชุด 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมารวบรวม และน ามาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยท าการวิเคราะห์ขอ้มลู 

และสรุปผลการวิจัยด้วยการก าหนดค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังน้ี 
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 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) การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญ
น้อยที่สุด (Least Significant Different: LSD)   สถิติสหสัมพันธ์เชิงอันดับของสเปยร์แมน (Spearman Rank Correlation) และ
การทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธีแบบทางตรง (Enter) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2546: 352-403) 

สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผล 
ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลการศึกษาจากแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 284 คน สามารถจ าแนกได้ดังนี้  ด้านเพศ พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 และเพศหญิง จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7  ด้าน

ระดับช้ันปีการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1 – 4 ช้ันปีละ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ของผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด  

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศในประเทศไทย ของนักศึกษาปริญญาตรีด้านการบิน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพล

เรือนระหว่างประเทศ ของนักศึกษาปริญญาตรีด้านการบิน พบว่า มีการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความ

ปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาปริญญาตรีด้านการบินโดยภาพรวมในระดับมาก 

( =0.68, S.D. = 0.455)  

เมื่อพิจารณาการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาปริญญาตรีด้านการบินเป็นรายด้านพบว่า มีการรับรู้ระดับมากที่สุดอันดับแรกในประเด็น
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เกี่ยวกับการปรับลดมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินว่ามีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการบิน รองลงมาคือ การรับรู้ความส าคัญ

ของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาปริญญาตรี

ด้านการบิน การให้ข้อมูลในช้ันเรียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของการตรวจสอบมาตรฐานทางการบิน และการตรวจสอบ

มาตรฐานความปลอดภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการตรวจสอบการก ากับ

ดูแลด้านความปลอดภัยสากลเท่ากัน และการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพล

เรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาปริญญาตรีด้านการบิน ด้วยการเคยหาข้อมูลการปรับลดมาตรฐานความ

ปลอดภัยจากห้องสมุดมีการรับรู้อยู่ในระดับน้อยเป็นอันดับสุดท้าย  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการ

บินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาปริญญาตรีด้านการบิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข้อมูลการปรับลด

มาตรฐานความปลอดภัยจากแหล่งข้อมูลแบบเป็นทางการได้แก่ การเรียนการสอนในช้ันเรียนบ่อยที่สุดเป็นล าดับแรก รองลงมาคือ

แหล่งข้อมูลแบบไม่เป็นทางการได้แก่ การบอกเล่าจากผู้รู้ และแหล่งข้อมูลแบบเป็นทางการคือแถลงการณ์เป็นล าดับสุดท้ายที่รับรู้

เป็นนาน ๆ ครั้ง สอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎีการรับรู้ (อ้างถึงใน จุฬารัตน์ ทินบัว, 2556 น.8) ที่กล่าวว่า การแสดงออกถึง

ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมากจากการตีความ การแปลความหมาย หรือการสัมผัสของ

ร่างกายกับสิ่งเร้าหรือสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยประสบการณ์เดิมเป็นเครื่องช่วย ก็จะท าให้นักศึกษาเกิดกระบวนการรับรู้จากการเรียน

การสอนในช้ันเรียนเป็นผลน าไปสู่ความเข้าใจ แต่ผู้รับสารแต่ละคนจะตีความสารแตกต่างกันไปตามความรู้ ประสบการณ์ และ

พื้นฐานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล สอดคล้องตามแนวคิดของ Lawrence Grossberg, Ellen Wartella and D. Charles W 

(อ้างถึงใน วรรณมณี   บัวเทศ, 2545 น.22-29)  

3. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสาร 

จากการศึกษาปัจจัยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสาร ในด้านทักษะการสื่อสาร ทัศนคติ และความรู้ ในการรับรู้

ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทย ของนักศึกษา

ปริญญาตรีด้านการบิน พบว่า มีปัจจัยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสารในการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐาน

ด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาปริญญาตรีด้านการบินโดยภาพรวมใน

ระดับมาก (  =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) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาการรับรู้ปัจจัยที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสาร

เป็นรายด้านในแต่ละด้านดังน้ี 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสารในด้านทักษะการสื่อสารในการรับรู้

ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยของนักศึกษา

ปริญญาตรีด้านการบินโดยภาพรวมระดับมาก ( =0.77, S.D. = 0.20) โดยมีการรับรู้มากเป็นล าดับแรกเกี่ยวกับการมีความตั้งใจ

ฟังเวลาที่ผู้สอนให้ข้อมูลต่าง ๆ ( =0.90, S.D. = 0.30)  รองลงมาคือ การสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองกับผู้อื่นได้ 

(  =0.87, S.D. = 0.34) และระหว่างการเรียนท่านชอบแสดงความคิดเห็นของตนเองกับผู้สอนเป็นอันดับสุดท้าย (  =0.66, 

S.D. = 0.47) 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสารในด้านทัศนคติในการรับรู้ความส าคัญของ

การปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาปริญญาตรีด้าน

การบินโดยภาพรวมระดับมาก (  =0.73, S.D. = 0.21) โดยมีการรับรู้มากเป็นล าดับแรกเกี่ยวกับความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยด้านการบิน (  =0.83, S.D. = 0.38) รองลงมาคือ ความสนใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอุตสาหกร

รมการบินของประเทศ และความสนใจเวลาผู้สอนให้ความรู้ อธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้อื่นเท่ากัน (  =0.82, S.D. = 0.38) และ

มักหาข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังจากการเรียนเป็นล าดับสุดท้าย ( =0.58, S.D. = 0.49)  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสารในด้านความรู้ในการรับรู้ความส าคัญของ

การปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศของนักศึกษาปริญญาตรีด้านการบินโดย

ภาพรวมระดับมาก (  =0.79, S.D. = 0.23) โดยมีการรับรู้มากเป็นล าดับแรกเกี่ยวกับการมีความรู้ความเข้าใจต่อระบบรักษา

ความปลอดภัยในสนามบิน (  =0.92, S.D. = 0.27) รองลงมาคือ การมีความรู้พื้นฐานของสายการบิน สนามบิน เครื่องบิน เพื่อ

ประกอบอาชีพในอนาคต ( =0.85, S.D. = 0.36) และการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัย

ทางการบินเป็นล าดับสุดท้าย( =0.67,S.D.= 0.47) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับแนวความคิดของเดวิด เค.เบอร์โล (อ้างถึงในอดิเทพ บุญสุข, 2555) ที่กล่าวว่า

กระบวนการสื่อสารนั้นต้องใช้กระบวนการคิดและกระบวนการใช้ภาษา กระบวนการส่งและรับ ตลอดจนกระบวนการของการ

แลกเปลี่ยนข่าวสารเพื่อความเข้าใจร่วมกัน โดยกระบวนการสื่อสารจะประสบความส าเร็จได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ของ

องค์ประกอบทั้ง 5 ในกระบวนการสื่อสาร ดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้เกิดการรับรู้ความส าคัญของการปรับ

ลดมาตรฐานความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาปริญญาตรีด้านการบิน  

จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การ

การบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยของนักศึกษาปริญญาตรีด้านการบิน สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 เพศมีผลต่อการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน  

 จากผลการศึกษา  พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Independent Sample t-test) ที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติ 0.05 สรุปได้ว่า เพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพล

เรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลขัดแย้งกับ

แนวความคิดการรับรู้ของกมลรัตน์ หล้าสุวงศ์ (อ้างถึงในนันทิดา จันทร์สิริ, 2553 น.8) ที่กล่าวถึงปัจจัยด้านตัวบุคคล มีอิทธิพลต่อ

การรับรู้ของแต่ละบุคคล  

 สมมติฐานที่ 2 แหล่งการรับรู้มีผลต่อการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการ

บินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยแตกต่างกัน 

 จากผลการศึกษา พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ Spearman Rank Correlation ที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติ 0.05 พบว่า แหล่งที่ได้รับข้อมูลการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยแบบเป็นทางการ ได้แก่ แถลงการณ์ และการเรียน
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การสอนจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพล

เรือนระหว่างประเทศในประเทศไทย (0.115* และ 0.104* ตามล าดับ) นั่นคือ ถ้านักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับข้อมูลการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศใน

ประเทศไทยแบบเป็นทางการได้แก่ แถลงการณ์ หรือการเรียนการสอนในช้ันเรียนมาก จะมีการรับรู้ความส าคัญของการปรับลด

มาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยมากด้วย สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ

การรับรู้ของกมลรัตน์ หล้าสุวงศ์ (อ้างถึงในนันทิดา จันทร์สิริ, 2553) ที่กล่าวเกี่ยวกับการรับรู้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม

ตามความเชื่อของตนเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ การรับรู้ปรากฏการณ์ทางสังคมนั้นข้ึนอยู่

กับสาเหตุส าคัญ 2 ประการ คือ 1) ระดับการรับรู้ เช่น การที่บุคคลมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เชาวน์ปัญญาหรือความ

เฉลียวฉลาดแตกต่างกันย่อมตีความต่อสิ่งต่าง ๆ แตกต่างกัน และ 2) การเปลี่ยนการรับรู้ คือ ถ้าผู้มีการรับรู้ต่ า เมื่อได้มีโอกาส

สนทนาหรืออภิปรายกับผู้ที่มีการรับรู้สูงเปลี่ยนแนวความคิดหรือแนวทางในการรับรู้ได้เช่นกัน  

 ส าหรับแหล่งที่ได้รับข้อมูลการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศใน

ประเทศไทยแบบไม่เป็นทางการได้แก่ การบอกเล่าจากผู้รู้ การค้นคว้าด้วยตนเอง  ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความส าคัญของ

การปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทย นั่นคือ ไม่ว่านักศึกษาสถาบัน

พัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจะได้รับข้อมูลการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ 

การบอกเล่าจากผู้รู้หรือการค้นคว้าด้วยตนเองมากหรือน้อยก็ตาม จะมีการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความ

ปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน 

 กล่าวโดยสรุป แหล่งที่ได้รับข้อมูลการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

ในประเทศไทยแบบที่เป็นทางการได้แก่ แถลงการณ์ การเรียนการสอนในช้ันเรียน จะมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความส าคัญของ

การปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทย จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ยกเว้นแหล่งที่ได้รับข้อมูลแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ การบอกเล่าจากผู้รู้ และการค้นคว้าด้วยตนเองที่ไม่พบความสัมพันธ์กัน จึง

ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ สอดคล้องกับแนวความคิดการรับรูข้อง   กมลรัตน์  หล้าสุวงศ์ (อ้างถึงในนันทิดา จันทร์สิริ, 2553) ที่กล่าว

ไว้ว่าการใส่ใจและการเลือกที่จะรับรูเ้ป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญที่ท าให้กระบวนการของการรับรูน้ั้นเกิดขึ้น สิ่งเร้าต่างๆ เช่น ภาพ กลิ่น 

เสียง รสจะสามารถท าให้กระบวนการรับสัมผัสและการรับรู้ได้ตลอดเวลา แต่ในความเป็นจริงแล้ว แต่ละบุคคลจะเลือกรับรู้สิ่งเร้า

เฉพาะที่ตนให้ความสนใจหรือใส่ใจก่อนเป็นอันดับแรก 
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สมมติฐานท่ี 3 ช้ันปีการศึกษามีผลต่อการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการ

บินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยแตกต่างกัน  

 จากผลการศึกษา  ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย F-test (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 

ระดับชั้นปีการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศในประเทศไทยแตกต่างกันโดยเมื่อเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี LSD พบว่า นักศึกษาสถาบัน

พัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่มีการศกึษาในระดบัช้ันปีท่ี 2 จะมีการรับรู้ความส าคญัของการปรบัลดมาตรฐาน

ด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยมากกว่านักศึกษาที่ศึกษาในระดับช้ันปีที่ 1  3 และ 

4 

 กล่าวโดยสรุป ระดับชั้นปีการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดย

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ สอดคล้องกับแนวความคิดการรับรู้

ของกมลรัตน์ หล้าสุวงศ์ (อ้างถึงในนันทิดา จันทร์สิริ, 2553) ที่กล่าวไว้ว่าประสบการณ์เดิม (Previous Experience) เป็นปัจจัย

ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลอย่างมาก เนื่องจากการรับรู้ของแต่ละบุคคลจะเกิดขึ้นต้องอาศัยความรู้เดิมที่แต่ละคนมีอยู่ 

ซึ่งประสบการณ์เดิมของที่แตกต่างกันของแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับวัยและการเรียนรู้จากสังคมที่แตกต่างกัน 

 สรุปผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัย

โดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยโดยภาพรวมในระดับมาก ( =0.68) โดยจะได้รับรู้ข้อมูลการปรับลด

มาตรฐานความปลอดภัยจากแหล่งข้อมูลแบบเป็นทางการได้แก่การเรียนการสอนในช้ันเรียนบ่อยที่สุดเป็นอันดับแรก รองลงมา

แหล่งข้อมูลแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ การบอกเล่าจากผู้รู้ การค้นคว้าด้วยตนเองเป็นอันดับสาม ส่วนอันดับสี่ จะเป็นแหล่งข้อมูล

แบบทางการ ได้แก่ แถลงการณ์เป็นอันดับสุดท้ายที่รับรู้เป็นนานๆ ครั้ง กล่าวคือการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้าน

ความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยโดยภาพรวมในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการรับรู้

ข้อมูลการปรับลดมาตรฐานความปลอดภัยจากแหล่งข้อมูลแบบเป็นทางการ ได้แก่ การเรียนการสอนในช้ันเรีย นบ่อยที่สุด  

สอดคล้องกับงานวิจัยของชนิกานต์  ทองหงส์ (2560) ศึกษาการรับรู้สภาพความปลอดภัยของพนักงานท่ีปฏิบัติหน้าที่ภายในพ้ืนท่ี

คัดแยกสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า ส่วนใหญ่เคยเข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเป็นกะ 

และไม่เคยมีประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน ส าหรับระดับการรับรู้สภาพความปลอดภัยของพนักงานในเรื่อง

นโยบายด้านความปลอดภัย ความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัย การรับรู้ด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และทัศนคติ

ที่มีต่อความปลอดภัย และการจูงใจในด้านความปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลใน

ด้านเพศ อายุ การศึกษา ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน จุดท างานภายในพ้ืนท่ีคัดแยกสัมภาระ และการเข้ารบัการอบรมความปลอดภยั

ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวมีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบความปลอดภัยในท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังส่งผล

ต่อการด าเนินงานของท่าอากาศยานที่ต้องด าเนินงานด้วยความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และแหล่งที่ได้รับข้อมูลการปรับลด

มาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทยแบบท่ีเป็นทางการได้แก่ แถลงการณ์ การ

เรียนการสอนในช้ันเรียน จะมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการ

บินพลเรือนระหว่างประเทศในประเทศไทย ยกเว้นแหล่งที่ได้รับข้อมูลแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ การบอกเล่าจากผู้รู้ และการ
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ค้นคว้าด้วยตนเองที่ไม่พบความสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของนดา  รักษมณี (2559) ศึกษาการรับรู้กฎระเบียบการน าสินคา้

หรือวัตถุอันตรายไปกับอากาศยานของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ า ผลการศึกษาพบว่า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน าสินค้า

หรือวัตถุอันตรายติดตัวขึ้นอากาศยานประกอบด้วย ระเบียบสากลในการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศและระเบียบของประเทศ

ไทยในการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้โดยสารได้แก่ การรับรู้สัญลักษณ์รูปภาพ รับรู้ข้อมูล

ประเภทของห้ามพกพาเข้าสู่พื้นที่รักษาความปลอดภัย และข้อมูลกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการเดินทางไปกับอากาศยาน

อยู่ในระดับมาก ส าหรับช่องทางการรับรู้ข่าวสารระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์

เสียงตามสายของเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเป็นหลัก ซึ่งผู้โดยสารตระหนักและเห็นความส าคัญเรื่องของกฎระเบียบด้านความ

ปลอดภัยในระดับการรับรู้มาก ส าหรับแนวทางในการให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสาร พบว่า ควรมีการพัฒนาช่องทางที่รับสารเพิ่มขึ้น ผ่าน

การประชาสัมพันธ์สื่อสาธารณะ เช่น ผ่าน Website Line Instagram Facebook ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้ง่าย 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

 1. ข้อเสนอแนะด้านการจัดการ คือ หน่วยงานในอุตสาหกรรมการบิน อาทิเช่น ส านักงานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การอบรม การสัมมนาให้ความรู้ความ

เข้าใจต่อการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยต่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านการบิน 

ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย ดังนี้ 
 1) ควรศึกษาการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศในประเทศไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบินสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ    

 2) ควรศึกษาการรับรู้ความส าคัญของการปรับลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยองค์การการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศในประเทศไทย ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน 
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http://kbu.ac.th/home/?main_page=about_us&page=history (วันท่ีค้นข้อมูล 7 ธันวาคม 2561). 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เร่งฟื้นมาตรฐานการบิน คมนาคมปรับเพิ่มโครงสร้างของ 4 องค์กร. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: 
https://www.thairath.co.th/content/502898 (วันท่ีค้นข้อมูล 5 พฤษภาคม 2561). 
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