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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน
เพ่ือความมั่นคงในธุรกิจการบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 2) เพ่ือค้นหาแนวทางการบริหารความ
ปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคงในธุรกิจการบินเครื่องมือคือประเด็นข้อค าถาม ด้วย
วิธีการประชุมกลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลคือพนักงานฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 34 คน 

                 ผลการวิจัย 1) ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร พบว่า ระดับความตระหนักในความ
ปลอดภัยมีข้อจ ากัด ส่วนหน่วยงานความปลอดภัยมีอ านาจการแก้ปัญหาที่มีข้อจ ากัดและอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากการท างานมีความสะดวกในการใช้งานน้อย 2) ด้านการฝึกอบรมการจัดการความปลอดภัย 
พบว่า มีการฝึกอบรม หรือท าการจัดนิทรรศการ เพ่ือสร้างความตระหนักเพียง   ครั้งต่อ ปี และ3) ด้าน
การติดตามประเมินผล พบว่าฝ่ายช่างมีหน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือการตรวจสอบขั้นตอนการซ่อมบ ารุงเพียง 
  หน่วยงานความไม่ปลอดภัยเกิดจากบุคคล เกิดจากความบกพร่องของการก ากับดูแล ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานความไม่ปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เกิดจาก ความไม่เพียงพอ เนื่องจากการส่งคืน
เกินเวลาก าหนด และความไม่ปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมในการท างาน ส่วนแนวทางการบริหารความ
ปลอดภัยในการซ่อมบ ารุง คือ1) การสร้างความตระหนัก 2) เกณฑ์การอบรมความรู้ 3) สร้างพฤติกรรม
การใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง 4) ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของฝ่ายช่าง 5) สร้างทัศนคติการสวม
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 6) วางแผนการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 7) ตั้งคณะท างานเฝ้าติดตามการสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวก สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ค าส าคัญ: การจัดการความปลอดภัย , การซ่อมบ ารุง , ความม่ันคงในธุรกิจการบิน 

  

                                                           
1บทความวิจัยฉบับน้ีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องความตระหนกัในการปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพื่อความ
ปลอดภัยในการบิน ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
2ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี อาจารย์ประจ าหลักสตูรการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 
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หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ” 

Abstract 

 This research aims : 1) Making studies to the safety management for aircraft 
maintenance to stability in business aviation of Thai airways international public company 
limited. 2) Guideline for the safety management for aircraft maintenance to stability in 
business aviation.  Tool is the question topics. A group of information to 34 employee of 
technical department of Thai airways international public company limited. 
                 Result of research : 1) Thesafety culturein the organizationfound awareness 
level on limited safety. The safety division took ways to solve the restricted problem and 
protective equipment without working. 2) The training course of safety management 
system found to train or exhibition. To make observers awareness just one time a year. 
And 3) Evaluation found that technical department. The cause of unsafe are lack of 
control and careless of personal and theequipment not enough. Because of the 
returnexceeded the timelimit, and the environment of working is unsafe. The guidelines 
of the safety management are : 1) Making awareness. 2) The criteria for training. 3) Making 
observes of the correct tools. 4) Establishes are the safety standards of the Technical 
Department. 5) Making personal protection equipment attitude is correct. 6 ) Planning to 
use the tools and equipment. 7) Set the working group for the facility and operations 
support. 

Keywords: Safety Management , Maintenance , Stability in business aviation 

 

บทน า 

 มิถุนายน  990 อากาศยานรุ่น BAC-11 ของสายการบินบริติชแอร์เวย์เที่ยวบินที่ 5390 ออก
เดินทางจากสนามบินเบอร์มิ่งแฮม ไปยังสนามบินมาลากาของสเปนระหว่างท าการบินเกิดเหตุกระจก
หน้าต่างด้านซ้ายในห้องนักบินหลุดออกจากตัวอากาศยาน จากการสอบสวนหาสาเหตุ พบว่ากระจกห้อง
นักบินมีปัญหาเรื่องการใช้สลักเกลียวผิดขนาดยึดกระจก เนื่องจากช่างซ่อมบ ารุงใช้สลักเกลียวเก่าไปเทียบ
หาขนาดกับสลักเกลียวในคลังพัสดุ โดยไม่ตรวจสอบจากคู่มือซ่อมบ ารุง (เว็บไซต์. gotcha.co.th. 
Feb02,2015) ต่อมาเดือนสิงหาคม 2005 อากาศยานของสายการบินเฮลิออสแอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ 522 
เดินทางจากไซปรัส ไปปลายทางกรุงเอเธนส์ พบเหตุขัดข้องเครื่องยนต์ดับและขาดการติดต่อระหว่าง
เครื่องบินกับหอควบคุมจนเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกท าให้ผู้โดยสารนักบินและลูกเรือเสียชีวิตทั้งล า จากการ
ตรวจสอบหาสาเหตุ พบว่า  ) มีรายงานปัญหาเรื่องระบบความดันอากาศในเครื่องบินก่อนท าการบิน2) มี
การตรวจพบอุปกรณ์จากซากเครื่องบินที่เป็นหลักฐานส าคัญ คือแผงควบคุมแรงดันอากาศในอากาศยาน มี
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ต าแหน่งสวิตซ์ถูกปรับอยู่ในต าแหน่งควบคุม (Manual)แทนที่จะเป็นต าแหน่งอัตโนมัติ (Auto) 3) มี
รายงานช่างซ่อมบ ารุงเข้าท าการตรวจสอบความเรียบร้อยและหมุนสวิตซ์ปรับความดันอากาศในอากาศ
ยาน จากระบบอัตโนมัติ(Auto)เป็นระบบควบคุม (Manual)เพ่ือตรวจสอบระบบก่อนบินและไม่ได้หมุน
กลับในต าแหน่งเดิม เป็นเหตุให้ผู้โดยสาร นักบินและลูกเรือหมดสติ(เว็บไซต์.gotcha.co.th. Feb02,2015) 
จากเหตุการณ์ตัวอย่าง ดังกล่าวทั้ง 2 สายการบินพบว่าปัจจัยส าคัญที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุทางการบิน
คือการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงอากาศยาน จึงเป็นเหตุให้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบมาตรฐาน ขั้นตอนการซ่อมบ ารุงอากาศยานในทุกสายการบินรวมทั้งสายการ
บินของประเทศไทย 

วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2558 กรมการบินพลเรือน ได้รับค าเตือนจากองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) ระบุอาจลดระดับความน่าเชื่อถือมาตรฐานการบินของไทยจากระดับ A เป็นระดับ B 
เบื้องต้น กรณีท่ี ICAO ต้องการให้กรมการบินพลเรือนท าการแก้ไขเร่งด่วนเกี่ยวกับเรื่องการออกใบอนุญาต
ต่างๆ รวมถึงการออกใบสั่งพักใบรับรองผู้ด าเนินการในอากาศ (ศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤติ. 2558) ต่อมา
วันที่ 7 มีนาคม 2558 ได้เกิดเหตุอากาศยาน แบบ C202 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไถลออก
นอกทางวิ่งที่กองบิน 41 เชียงใหม่ เนื่องจากระบบเบรกขัดข้องและอากาศยานได้รับความเสียหายบริเวณ
ฐานล้อ (ศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤติ. 2558) และเดือนเมษายน 2558 ส านักข่าว VOA ของสหรัฐอเมริกา
วิเคราะห์ว่า รายงานที่ออกมาในเชิงลบของ ICAO ท าให้เกิดความเป็นไปได้ว่า ICAO อาจปรับลดระดับ
ความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย จากกลุ่มที่ 1 มาเป็นกลุ่มที่ 2 และเป็นสัญญาณ
เตอืนที่ท าให้หน่วยงานตรวจสอบการบินของสหรัฐ (FAA) มีแผนเข้ามาประเมินเรื่องความปลอดภัยโดยเน้น
ความส าคัญใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) เรื่องการออกใบอนุญาตนักบิน 2) มาตรฐานการจัดการเที่ยวบินและ
3) มาตรฐานความพร้อมของเครื่องบินในการบินอย่างปลอดภัย (ศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤติ. 2558) ซึ่ง
ความเกี่ยวข้องดังกล่าวส่งผลต่อระดับความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการให้บริการสายการบินแก่
ผู้โดยสาร 

จากการศึกษาสาเหตุและผลกระทบต่างท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงอากาศยาน เช่นกรณี  ) 
เรื่องความบกพร่องในการท างานคือขาดความตระหนัก กรณีช่างซ่อมบ ารุงหมุนสวิตซ์ปรับความดันอากาศ
ในอากาศยาน 2) เรื่องการใช้สลักเกลียวผิดขนาดจนเป็นเหตุให้กระจกห้องนักบินหลุดระหว่างท าการบิน 
เป็นต้น ซึ่งความบกพร่องดังกล่าวเป็นกรณีตัวอย่างที่ส่งผลถึงระดับความน่าเชื่อถือในมาตรฐานการบิน ที่
ส่งผลต่อความมั่นคงด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบินเป็นเหตุให้ผู้วิจัยมีความสนใจท าการศึกษา
เรื่องความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคงในธุรกิจการบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) โดยเน้นศึกษาใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรด้านการฝึกอบรม
การจัดการความปลอดภัยและด้านการติดตามประเมินผล เพ่ือความคุมความผิดพลาดบกพร่องจากการ
ปฏิบัติงานของพนักงานหรือช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน และค้นหาแนวทางการจัดการความปลอดภัยในการ
ซ่อมบ ารุงอากาศยานเพื่อความมั่นคงในอุตสาหกรรมการบินอย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค ์

            . เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือ
ความมั่นคงในธุรกิจการบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในองค์กรด้านการฝึกอบรมการจัดการความปลอดภัยและด้านการติดตามประเมินผล 
           2. เพ่ือค้นหาแนวทางการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคงใน
ธุรกิจการบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ได้ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน บริษัท การ
บินไทย จ ากัด (มหาชน) 
  2. ได้ข้อมูลแนวทางการการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคงในธุรกิจ
การบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดเรื่องการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคง 
              ในธุรกิจการบินบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล การบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานเพื่อความม่ันคงในธุรกิจการบิน 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
1. ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร 
2. ด้านการฝึกอบรมการจัดการความปลอดภัย 
3. ด้านการติดตามประเมินผล 

สภาพและแนวทางการบริหาร
ความปลอดภัยในการซ่อม

บ ารุงอากาศยาน บริษัท การ
บินไทย จ ากัด (มหาชน) 
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วิธีการวิจัย 

การส ารวจเชิงคุณภาพ 
 

ผู้วิจัยก าหนดวิธีการส ารวจข้อมูลการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความ
มั่นคงในธุรกิจการบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในองค์กรด้านการฝึกอบรมการจัดการความปลอดภัยและด้านการติดตามประเมินผลด้วยวิธีการ
ประชุมกลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลคือพนักงานฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 34 คน เพ่ือ  ) 
ท าการค้นหาข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับสภาพความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคงในธุรกิจ
การบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรด้านการฝึกอบรม
การจัดการความปลอดภัยและด้านการติดตามประเมินผลและ2) ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด การ
จัดการความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคงในธุรกิจการบิน  

การสังเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคง
ในธุรกิจการบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีขอบเขต ดังนี้ 
 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
                 การคัดเลือกประชากร 
        . ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ พนักงานฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)จ านวน 34คน 
                        2. เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มประชากรคือก าหนดจากประชากรที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่โครงการประชุมกลุ่มก าหนดไว้ โดยใช้ขนาดเพียงบางส่วนของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
และเลือกมาเพียงจ านวนหนึ่งเท่านั้น (ชาย โพธิสิตา. 2556) ขนาดกลุ่มย่อยควรมีผู้ให้ข้อมูลกลุ่มละ 8 – 9 
คน (กุหลาบ รัตนสัจธรรม.2557)  
                        3. การก าหนดขาดกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก ท าการคัดเลือกจากประชากรใน
ฝ่ายช่าง โดยก าหนดให้หน่วยงานในฝ่ายช่างจ านวน  8 หน่วยงาน ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกลุ่มใน
โครงการ จึงได้จ านวนผู้ให้ข้อมูลรวม 34 คน ส่วนการแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือประชุมกลุ่มตามหัวข้องาน แบ่ง
ออกเป็น 3 หัวข้อโดยยึดเกณฑ์การก าหนดขนาดกลุ่มย่อยควรมีผู้ให้ข้อมูลกลุ่มละ 8 – 9 คน เนื่องจาก
พนักงานมีจ านวน 34 คน จึงก าหนดขนาดดังนี้ 
                             กลุ่มที่   ท าการประชุมกลุ่มเรื่องการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุ ง
อากาศยานเพื่อความมั่นคงในธุรกิจการบิน ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร จ านวน  2 คน 
                             กลุ่มที่ 2 ท าการประชุมกลุ่มเรื่องการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุง
อากาศยานเพื่อความมั่นคงในธุรกิจการบิน ด้านการฝึกอบรมการจัดการความปลอดภัยจ านวน    คน 
                             กลุ่มที่ 3 ท าการประชุมกลุ่มเรื่องการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุง
อากาศยานเพื่อความมั่นคงในธุรกิจการบิน ด้านการติดตามประเมินผล จ านวน    คน 
                        4. คุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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                             4. เป็นพนักงานประจ าพนักงานฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
(มหาชน)ด ารงต าแหน่งงานระดับผู้ปฏิบัติงาน  
                             4.2 มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือสูงกว่า 
     4.3 ด้านพื้นที่ ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

5. ด้านเนื้อหา คือประเด็นข้อค าถามเก่ียวกับการบริหารความปลอดภัยในการซ่อม 
บ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคงในธุรกิจการบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ใน 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรด้านการฝึกอบรมการจัดการความปลอดภัยและด้าน
การติดตามประเมินผล 

6. ด้านระยะเวลา ศึกษาช่วงเวลา เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยเรื่องการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพื่อความมั่นคงในธุรกิจการบิน 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ครั้งนี้ ผู้วิจัย ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
ประเด็นข้อค าถาม มีรายละเอียดดังนี้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือประเด็นข้อค าถามที่ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิด

เกี่ยวกับความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคงในธุรกิจการบิน โดยแบ่งออก 3 
ประเดน็  
                                  ประเด็นที่   ข้อค าถามเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุง
อากาศยานเพื่อความมั่นคงในธุรกิจการบิน ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร 
                                  ประเด็นที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุง
อากาศยานเพื่อความมั่นคงในธุรกิจการบิน ด้านการฝึกอบรมการจัดการความปลอดภัย 
                                  ประเด็นที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุง
อากาศยานเพื่อความมั่นคงในธุรกิจการบิน ด้านการติดตามประเมินผล 

2.ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนด าเนินการดังต่อไปนี้ 
2.  น าผลสรุปข้อมูลการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการจัดการความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงาน มาก าหนดเป็นหัวข้อหลัก และประเด็นย่อยในการตั้งข้อค าถาม ของเครื่องมือวิจัย 
2.2 น าผลสรุปทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ การบริหาร การวิเคราะห์ SWOT การสร้างกล

ยุทธ์การจัดการ มาก าหนดเป็นเนื้อหา สนับสนุนการสร้างประเด็นข้อค าถาม 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคง
ในธุรกิจการบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการประชุม
กลุ่มย่อย (Focus group) ดังต่อไปนี้       
                         . ท าหนังสือเรียนเชิญกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดการวิจัย
ครั้งนี ้
                        2. เปิดท าการประชุมกลุ่มตามวัน เวลาที่ ก าหนด 
                        3. จัดเตรียมการด าเนินการประชุมกลุ่ม ดังนี้  ) วางแผนการด าเนินการประชุมกลุ่ม
โดยก าหนดหัวหน้าทีมประชุมกลุ่มคือผู้วิจัย จ านวน  คนก าหนดผู้ช่วยเพ่ือควบคุมกลุ่มการประชุมและสรุป
ข้อมูล จ านวน 3 คนโดยแยกตามกลุ่มงาน และก าหนดตัวผู้ท าหน้าที่จดบันทึกการประชุม จ านวน 3คนโดย
แยกตามกลุ่มงาน 2) จัดเตรียมสถานที่ เครื่องเขียน เครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ เครื่ องฉายและกระดาษ
เปล่าเพ่ือการเสนอแนะข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
                        4. ผู้วิจัยท าการน าเสนอข้อมูลสรุปสภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุจากการซ่อมบ ารุงอันเป็น
ผลต่อการจัดล าดับความน่าเชื่อถือในการบินที่ส่งผลต่อความมั่นคงในธุรกิจการบินต่อที่ประชุมแล้ วตั้งข้อ
ค าถามตามประเด็นค าถามท่ีก าหนดไว้ต่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อท าการเสนอแนะ ปัญหา แนวทางการปรับปรุง
การบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคงในธุรกิจการบิน ร่วมกัน  
                       5. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมกลุ่ม คือ  )ได้ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
การบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)และ2) ได้ข้อมูล
แนวทางการการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคงในธุรกิจการบิน บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพื่อความมั่นคงในธุรกิจการบิน

ครั้งนี้ผู้วิจัยยึดแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของ ชาย โพธิสิตา (2556) กล่าวว่า “การวิเคราะห์

ข้อมูลคือกระบวนการจัดระเบียบ หาโครงสร้าง และหาความหมายของข้อมูลที่รวบรวมมา แตกข้อมูลและ

ท าการจัดระเบียบแล้วน าเสนอ ออกมาเป็นข้อมูลสรุป” และยึดองค์ประกอบส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล 

3 ประการคือ  ) การจัดระเบียบข้อมูล 2)การแสดงข้อมูลในรูปแบบพรรณนา และ3) การหาข้อสรุปและ

ตีความผลการวิจัย โดยน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาสังเคราะห์ เป็นข้อความต่อเนื่องเพ่ือน าเสนอข้อมูลดิบ(ชาย 

โพธิสิตา.2556) ส าหรับการน าสรุปในแต่ละประเด็นค าถาม ดังนี้ 

ประเด็นที่   ข้อค าถามเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความ
มั่นคงในธุรกิจการบิน ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร ผู้ให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นดังนี้“พนักงาน
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ขาดความตระหนักในความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน เนื่องจาก พนักงานขาดความรู้ ข้อมูลใน
การท างานพนักงานไม่ทราบกฎ ข้อบังคับ พนักงานขาดการสื่อสารระหว่างท างานพนักงานขาดความ
สะดวกในการท างาน” “ฝ่ายช่างมีหน่วยงานความปลอดภัยที่ไม่มีอ านาจการแก้ปัญหาที่เพียงพอ มี
ข้อจ ากัดในการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเนื่องจากต่างมี
ภาระงานประจ า” “มีการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักไม่เพียงพอ” “เมื่อพบความไม่ปลอดภัยจากการ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ มีความไม่พร้อม พนักงานให้ความสนใจในการเขียนรายงาน ส่งหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือ
ปรับปรุง ป้องกันอันตรายน้อย” “มีการน าเสนอปัญหาตามล าดับแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงมีการสะสมปัญหา
สิ่งแวดล้อมมาก” “พนักงานมีชั่วโมงการท างานมากเกินไป พนักงานไม่นิยมใช้เครื่องป้องกัน หรืออุปกรณ์
ป้องกันอันตรายจากการท างาน” “ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และยานพาหนะ” “การหลีกเลี่ยงงานในความรับผิดชอบ” “พนักงานไม่ปฏิบัติตามคู่มือการซ่อมบ ารุง
เนื่องจากเชื่อมั่นในประสบการณ์ตนเองมาก” (บริษัท การบินไทยจ ากัด(มหาชน). 2558) 

สรุปผลการวิจัยประเด็นที่   ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร พบว่า  
1.พนักงานขาดความตระหนักในความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน เนื่องจาก พนักงาน

ขาดความรู้ ข้อมูลในการท างานพนักงานไม่ทราบกฎ ข้อบังคับ พนักงานขาดการสื่อสารระหว่างท างาน
พนักงานขาดความสะดวกในการท างานเนื่องจาก มีการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักไม่เพียงพอ  

2. ฝ่ายช่างมีหน่วยงานความปลอดภัยที่มีอ านาจการแก้ปัญหาจ ากัดในการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเนื่องจากต่างมีภาระงานประจ าท าให้ปัญหาการ
จัดการสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือความปลอดภัยได้รับการแก้ไขช้า จึงมีการสะสมปัญหา
สภาพแวดล้อมและเป็นเหตุให้พนักงานให้ความสนใจในการเขียนรายงาน ส่งหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือปรับปรุง 
ปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ระดับน้อย 

3. พนักงานมีชั่วโมงการท างานมากเกินไป พนักงานไม่นิยมใช้เครื่องป้องกัน หรืออุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากการท างานท าให้ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ยานพาหนะและหลีกเลี่ยงงานในความรับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามคู่มือการซ่อมบ ารุงเนื่องจากเชื่อมั่นใน
ประสบการณ์ตนเองมาก 

ประเด็นที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความ
มั่นคงในธุรกิจการบิน ด้านการฝึกอบรมการจัดการความปลอดภัย ผู้ให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นดังนี้  “มี
การฝึกอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักไม่เพียงพอ” “มีการสื่อสารเพ่ือช่วยในการกระตุ้นเตือน ทั้งจากที่
ประชุม หรือเอกสารเตือนความปลอดภัยประจ าบอร์ด น้อย” “ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ความปลอดภัยใน
การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ” “ท าการฝึกอบรม จัดนิทรรศการ” “พนักงานไม่ปฏิบัติตาม
คู่มือการซ่อมบ ารุงเนื่องจากเชื่อม่ันในประสบการณ์ตนเองมาก” (บริษัท การบินไทยจ ากัด(มหาชน). 2558) 

สรุปผลการวิจัยประเด็นที่ 2 ด้านการฝึกอบรมการจัดการความปลอดภัย พบว่า มี การฝึกอบรม 
หรือท าการจัดนิทรรศการ เพ่ือสร้างความตระหนักไม่เพียงพอ ส่วนการสื่อสารในหน่วยงานเพ่ือช่วยในการ
กระตุ้นเตือน ทั้งจากที่ประชุม หรือเอกสารเตือนความปลอดภัยประจ าบอร์ด น้อย จึงท าให้พนักงาน
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บางส่วนละเลยการปฏิบัติตามข้อก าหนด ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และคู่มือ
การซ่อมบ ารุงเนื่องจากเชื่อม่ันในประสบการณ์ตนเองมากกว่าข้อเตือนขั้นตอนในคู่มือ 

ประเด็นที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความ
มั่นคงในธุรกิจการบิน ด้านการติดตามประเมินผล ผู้ให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นดังนี้ “อธิบายขั้นตอนการ
ท างานก่อนปล่อยให้ปฏิบัติงาน จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ให้ถูกต้องตามการมอบหมายงาน และให้
ระยะเวลาที่เพียงพอเพ่ือการปฏิบัติงาน” “ก าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือการตรวจสอบขั้นตอนการ
ท างานได้ตลอดเวลา เพื่อให้การซ่อมบ ารุงมีความปลอดภัยตามข้อก าหดของ ICAO” “ฝ่ายช่างมีหน่วยงาน
ความปลอดภัยที่ไม่มีอ านาจการแก้ปัญหาที่เพียงพอ มีข้อจ ากัดในการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเนื่องจากต่างมีภาระงานประจ า” “ความไม่ปลอดภัยเกิดจาก 
คน วิธีการป้องกันคือ จัดตั้งผู้แทนหน่วยแต่ละหน่วยงานให้เป็นผู้รวบรวม เอกสาร ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ที่ไม่ปลอดภัย เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานความปลอดภัยน าเสนอที่ประชุมทุกสัปดาห์” “ความไม่
ปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ปรับปรุงโดยก าหนดให้บุคคลที่ต้องการใช้อุปกรณ์ และพบว่ามี
ความไม่พร้อมให้ท าการเขียนรายงาน ส่งหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือปรับปรุง ป้องกันอันตรายต่อไป” “ความไม่
ปลอดภัยจากสภาพแวดล้อม ในการท างาน มีหนูในโรงงาน” “ก าหนดให้หน่วยงานความปลอดภัยมีอ านาจ
หน้าที่ในการแก้ไขตามข้อก าหนดความปลอดภัยในการท างาน” “พนักงานขาดขวัญและก าลังใจในการ
ทุ่มเทการท างาน” “ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ” 
“วิธีการสร้างความตระหนักในการท างานให้มีความปลอดภัยคือ สร้างจิตส านึกโดยการกระตุ้นเตือน 
ฝึกอบรมทุกปีเพื่อให้เกิดเป็นความจ า” “ตั้งคณะกรรมการเฝ้าติดตาม ตรวจสอบ การจัดการความปลอดภัย
ในการท างาน” “จัดระเบียบโดยให้หัวหน้างานท าการตรวจสอบความพร้อม คุณภาพ และการใช้เครื่อง
ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้งก่อนและระหว่างปฏิบัติงาน” “กระจายข่าวสารการเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางใน
การป้องกันให้ทั่วถึงทั้งฝ่ายช่าง” “ตั้งหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง” “ท าการฝึกอบรม จัดนิทรรศการ” 
(บริษัท การบินไทยจ ากัด(มหาชน). 2558) 

สรุปผลการวิจัยประเด็นที่ 3 ด้านการติดตามประเมินผล พบว่า  
1. ฝ่ายช่างมีหน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือการตรวจสอบขั้นตอนการซ่อมบ ารุงไม่ทั่วถึงทุกหน่วยงาน และ
หน่วยงานความปลอดภัย มีอ านาจการแก้ปัญหาที่มีข้อจ ากัดในการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานความ
ปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเนื่องจากต่างมีภาระงานประจ าการเฝ้าติดตามที่ส าคัญคือ ควรท า
การสร้างความตระหนักในการท างานให้มีความปลอดภัยโดยสร้างจิตส านึกด้วยการกระตุ้นเตือน ฝึกอบรม
ทุกปีเพื่อใหเ้กิดเป็นความจ า 
2. ความไม่ปลอดภัยเกิดจากบุคคล เกิดจากการขาดการก ากับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานเป็นเหตุให้
พนักงานบางส่วนละเลยการปฏิบัติตามข้อก าหนด ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ยานพาหนะการเฝ้าติดตามท่ีส าคัญคือ จัดระเบียบโดยให้หัวหน้างานท าการตรวจสอบความพร้อม คุณภาพ 
และการใช้เครื่องป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้งก่อนและระหว่างปฏิบัติงาน 
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หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ” 

3. ความไม่ปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เกิดจาก ความไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่มีการส่งคืนใน
เวลาก าหนด อยู่ระหว่างการซ่อม และทดสอบปรับค่าเครื่องมือการเฝ้าติดตามที่ส าคัญคือ ตั้งคณะกรรมการ
เฝ้าติดตาม ตรวจสอบ การจัดการความปลอดภัยในการท างาน 
4. ความไม่ปลอดภัยจากสภาพแวดล้อม ในการท างาน เนื่องจาก มีหน่วยงานความปลอดภัยมีอ านาจหน้าที่
ในการแก้ไขตามข้อก าหนดความปลอดภัยในการท างานจ ากัด การเฝ้าติดตามที่ส าคัญคือ ตั้งหน่วยงาน
รับผิดชอบโดยตรง ท าการฝึกอบรม จัดนิทรรศการ และกระจายข่าวสารการเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางใน
การป้องกันให้ทั่วถึงท้ังฝ่ายช่าง 
 

อภิปรายผล 

ประเด็นที่   การบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคงในธุรกิจการ
บิน ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร พบว่า  
1. ระดับพนักงาน พบว่า พนักงานขาดความตระหนักในความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
เนื่องจาก มีความรู้ ข้อมูลในการท างานไม่เพียงพอ พนักงานไม่ทราบกฎ ข้อบังคับ พนักงานขาดการสื่อสาร
ระหว่างท างานพนักงานขาดความสะดวกในการท างานเนื่องจาก มีการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักไม่
เพียงพอ มีการสื่อสารข้อมูลกระตุ้นเตือนไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน สอดคล้อง
กับแนวคิดของนววิธ จิตต์วรไกร (2554) ท าการศึกษาเรื่องความตระหนักด้านความปลอดภัยในการท างาน
ของพนักงาน บริษัท เบสท์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด พบว่า พนักงานมีพฤติกรรมในการท างาน 
ด้านการใช้เครื่องมือให้ถูกต้องตามประเภทของการใช้งานระดับมาก พนักงานมีความตระหนักมากในการ
ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักร การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด มีการวางแผนการท างานและซ่อม
บ ารุงเครื่องมือ เครื่องจักรประจ าปีอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ การบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุง
อากาศยานเพ่ือความมั่นคงในธุรกิจการบิน ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร การจัดการที่จะ
สามารถลดและควบคุมอันตรายจากการปฏิบัติงานอันส่งผลต่อเครื่องบินและความมั่นคงในธุรกิจการบินได้
คือ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานด้วยวิธีการ 1) การสร้างความตระหนัก
ในความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานโดยการให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และบอร์ดประกาศใน
หน่วยงาน 2) สร้างแผนการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมความรู้ ที่สอดคล้องกับภาระงานของหน่วยงาน
เพ่ือให้มีความรู้ ความช านาญ ความเข้าใจในกฎ ข้อบังคับ ที่ตรงกับภาระหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจ 3) สนับสนุน
พฤติกรรมในการท างานโดยให้ความส าคัญด้านการใช้เครื่องมือให้ถูกต้องตามประเภทของการใช้งาน 
2. ระดับหน่วยงาน พบว่า ฝ่ายช่างมีหน่วยงานความปลอดภัยที่มีอ านาจการแก้ปัญหาจ ากัด มีข้อจ ากัดใน
การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเนื่องจากต่างมีภาระงาน
ประจ าเป็นเหตุท าให้ปัญหาการจัดการสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือความปลอดภัยได้รับการแก้ไขล่าช้า 
เป็นเหตุให้พนักงานให้ความสนใจในการเขียนรายงาน เพ่ือส่งหัวหน้าหน่วยงานปรับปรุงน้อย ส่วนปัญหา
ความไม่ปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งานในระดับน้อย สอดคล้องกับแนวคิด
ของนัยนาฎ อัศวศรีโยธิน (2550) ท าการศึกษาเรื่องความปลอดภัยในการท างานของพนักงานโรงไฟฟ้าพลัง



 
4-45 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   

ชีวมวล A พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีให้ความส าคัญเกี่ยวกับ กรณีมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ช ารุดจะไม่
น ามาใช้งาน และรีบส่งซ่อมทันที และรายงานสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยให้หัวหน้างานทราบทันที
ระดับมาก พนักงานมีการปฏิบัติตามป้ายเตือนอันตรายที่ติดในที่ท างานระดับปานกลาง กล่าวคือการ
บริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคงในธุรกิจการบิน ด้านวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานปัจจัยส าคัญ คือ 1) นโยบายมอบหมายอ านาจการแก้ปัญหาและ
งบประมาณท่ีเพียงพอให้กับหน่วยงานความปลอดภัยของแต่ละพ้ืนที่งาน 2) นโยบายการจัดหาบุคลากรให้
มีจ านวนเพียงพอกับการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายงาน และ               3) นโยบายการมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือปรับปรุงปัญหาความไม่ปลอดภัยจากท างาน 
3. วัฒนธรรมการท างาน พบว่า การมีชั่วโมงการท างานต่อคนมากเกินไป การไม่นิยมใช้เครื่องป้องกัน หรือ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการท างานเนื่องจากความไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน การไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะและไม่ปฏิบัติตามคู่มือการซ่อม
บ ารุงเนื่องจากเชื่อมั่นในประสบการณ์ตนเองมากสอดคล้องกับแนวคิดของขนิษฐา เรืองจิตชัชวาล (2552) 
ท าการศึกษาเรื่องทัศนคติของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการผลิตชั่วคราว ที่มีต่อระบบความปลอดภัยในการ
ท างานบริษัท แอล ทีอีซี จ ากัด จังหวัดล าพูน โดย พนักงานมีความคิดเห็นต่อระบบความปลอดภัยในการ
ท างาน ด้านพฤติกรรม พบว่า พนักงานมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับการไม่ปรับแต่ง
หรือวัดชิ้นงานขณะเครื่องจักรท างาน ด้านสาเหตุอุบัติเหตุคือ ความประมาท พฤติกรรมเสี่ยงของพนักงาน 
ความไม่พร้อมท างานทางร่างกายและจิตใจ ความรู้ ความสามารถในวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร 
กล่าวคือ การบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคงในธุรกิจการบินด้าน
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานปัจจัยส าคัญคือ 1) หัวหน้างานควรท าการประเมิน
ชั่วโมงการท างานให้เหมาะสมกับปริมาณงานก่อนมอบหมายงาน 2) หัวหน้างานควรให้ความส าคัญกับการ
ใช้เครื่องป้องกัน หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการท างาน  3) หัวหน้างานควรท าการกระตุ้นเตือน
พนักงานทุกครั้งเกี่ยวกับ การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ยานพาหนะและการหลีกเลี่ยงงานในความรับผิดชอบ 
                 ประเด็นที่ 2 การบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคงในธุรกิจ
การบิน ด้านการฝึกอบรมการจัดการความปลอดภัย พบว่า มีการฝึกอบรม หรือท าการจัดนิทรรศการ เพ่ือ
สร้างความตระหนักไม่เพียงพอ ส่วนการสื่อสารในหน่วยงานเพ่ือช่วยในการกระตุ้นเตือน ทั้งจากที่ประชุม 
หรือเอกสารเตือนความปลอดภัยประจ าบอร์ด น้อย จึงท าให้พนักงานบางส่วนละเลยการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และคู่มือการซ่อมบ ารุงเนื่องจากเชื่อมั่น
ในประสบการณ์ตนเองมากกว่าข้อเตือนขั้นตอนในคู่มือสอดคล้องกับแนวคิดของพิชญาณี ชาตรีจันทร์สกุล 
(2552) ท าการศึกษาเรื่อง ทัศนคติต่อความปลอดภัยในการท างานของพนักงานบริษัทบางกอกแล็ป แอนด์ 
คอสเมติก จ ากัด มี พบว่า ทัศนคติด้านความปลอดภัยในการท างาน องค์ประกอบส าคัญคือ ความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องต่อระบบความปลอดภัยในการท างาน การสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การใช้
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเหมาะสมกับลักษณะงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย จะช่วยลด
การเกิดอันตรายจากการท างาน กล่าวคือ การบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความ
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หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ” 

มั่นคงในธุรกิจการบิน ด้านการฝึกอบรมการจัดการความปลอดภัย องค์ประกอบส าคัญ คือ 1) การฝึกอบรม 
2) การจัดนิทรรศการความปลอดภัย ซึ่งจะท าให้หน่วยงานสามารถสร้างความตระหนักและทัศนคติด้าน
ความปลอดภัยในการท างานในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 ประเด็นที่ 3 การบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคงในธุรกิจ
การบิน ด้านการติดตามประเมินผล พบว่า  
1. ระดับหน่วยงาน พบว่า ฝ่ายช่างมีหน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือการตรวจสอบขั้นตอนการท างาน เพ่ือให้การ
ซ่อมบ ารุงมีความปลอดภัยตามข้อก าหนดของ ICAO ไม่ทั่วถึงทุกหน่วยงาน และหน่วยงานความปลอดภัย 
มีอ านาจการแก้ปัญหาจ ากัด การมีข้อจ ากัดในการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานความปลอดภัยและ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเนื่องจากต่างมีภาระงานประจ าการติดตามประเมินผลระดับหน่วยงาน ที่ส าคัญคือ 
 ) สร้างความตระหนักในการท างานให้มีความปลอดภัยโดย  . )สร้างจิตส านึกด้วยการกระตุ้นเตือนโดย
การน าเสนอข้อมูล สาเหตุ และผลของอุบัติเหตุ อันตรายจากความบกพร่องในการท างาน และ .2) 
ฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานทุกปีเพ่ือให้เกิดเป็นความจ า สอดคล้องกับแนวคิดของนคร สะสม 
(255 ) ท าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมมนุษย์และความปลอดภัยในการท างาน กรณีศึกษาบริษัท แมทเทล 
กรุงเทพ จ ากัด พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในการป้องกันตนเองจากการ
ท างานในระดับสูง มีทัศนคติและความรู้เรื่องการป้องกันอันตรายจากการท างานในระดับสูง  กล่าวคือ การ
บริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคงในธุรกิจการบิน ด้านการฝึกอบรมการ
จัดการความปลอดภัย ปัจจัยที่ส าคัญของความส าเร็จ ที่เกี่ยวข้องระดับหน่วยงาน คือ 1) นโยบายมาตรฐาน
ความปลอดภัยของฝ่ายช่าง 2) มอบหมายให้หัวหน้างานในหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบ
ขั้นตอนการท างาน เพ่ือให้การซ่อมบ ารุงมีความปลอดภัยตามข้อก าหนดของ ICAO 3) ส่งเสริมโครงการ
สร้างพฤติกรรมปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยทั้งด้านทัศนคติและความรู้เรื่องการป้องกันอันตรายจากการ
ท างาน  
2. ระดับบุคคล พบว่า ความไม่ปลอดภัยเกิดจากความบกพร่องของบุคคล ได้แก่ การขาดการก ากับดูแล 
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานเป็นเหตุให้พนักงานบางส่วนละเลยการปฏิบัติตามข้อก าหนด ความปลอดภัยใน
การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะการติดตามประเมินผลที่ส าคัญคือ ก าหนดให้มีจัดระเบียบโดยให้
หัวหน้างานท าการตรวจสอบความพร้อม คุณภาพ และการใช้เครื่องป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้งก่อนและ
ระหว่างปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ พิชญาณี ชาตรีจันทร์สกุล (2552) ท าการศึกษาเรื่อง ทัศนคติ
ต่อความปลอดภัยในการท างานของพนักงานบริษัทบางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จ ากัด พบว่า พนักงานมี
ทัศนคติต่อการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย จะช่วยลดการเกิดอันตรายจากการท างาน และ
พนักงานที่ท างานในจุดเสี่ยงต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลา ส่วนองค์ประกอบ
ด้านพฤติกรรม พบว่า พนักงานมีพฤติกรรมการปฏิบัติต่อระบบความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับดี 
เกี่ยวกับการสวมชุดปฏิบัติงานที่รัดกุมเหมาะสม การปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตาม
ค าแนะน าคู่มือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ กล่าวคือ การบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน
เพ่ือความมั่นคงในธุรกิจการบิน ด้านการติดตามประเมินผล ปัจจัยที่ส าคัญของความส าเร็จ ที่เกี่ยวข้อง
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ระดับบุคคล คือ 1) การก ากับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน โดยหัวหน้างาน  2) ก าหนดให้หัวหน้างาน
เข้าตรวจสอบพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อก าหนด ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ยานพาหนะ 3) สร้างทัศนคติการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  
3. การติดตามประเมินผล พบว่า ความไม่ปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เกิดจาก ความไม่เพียงพอ 
เนื่องจากไม่มีการส่งคืนในเวลาก าหนด อยู่ระหว่างการซ่อม และทดสอบปรับค่าเครื่องมือการเฝ้าติดตามที่
ส าคัญคือ ตั้งคณะกรรมการเฝ้าติดตาม ตรวจสอบ การจัดการความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน
เพ่ือความมั่นคงในธุรกิจการบิน สอดคล้องกับแนวคิดของ ของรัศลี จอประยูร (255 ) ท าการศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความปลอดภัยในการท างานของพนักงานบริษัท คาร์ตัน ออปทิคัล (สยาม) 
พบว่า พนักงานเห็นด้วยว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในการท างาน คือ การเลือกใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ท่ีมีความถูกต้อง ส่งผลต่อความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับมาก  กล่าวคือ การบริหารความ
ปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคงในธุรกิจการบิน ด้านการติดตามประเมินผล ปัจจัยที่
ส าคัญของความส าเร็จ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ อุปกรณ์ คือ 1) การวางแผนการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 2) 
การก าหนดให้คลังเครื่องมือ ท าการติดตามการส่งคืนทุกครั้งที่ครบก าหนดเวลา 3) การตั้งคณะท างานเฝ้า
ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการความปลอดภัยในการท างานด้านเครื่องมือ อุปกรณ์  
4. การติดตามประเมินผลความไม่ปลอดภัยจากสภาพแวดล้อม ในการท างาน พบว่า หน่วยงานความ
ปลอดภัยมีอ านาจหน้าที่ในการแก้ไขตามข้อก าหนดความปลอดภัยในการท างานจ ากัด การติดตาม
ประเมินผลที่ส าคัญคือ  ) ตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการติดตามประเมินผลความไม่ปลอดภัยจาก
สภาพแวดล้อม ในการท างานโดยตรง และ2) ท าการฝึกอบรม จัดนิทรรศการ และกระจายข่าวสารการเกิด
อุบัติเหตุ และแนวทางในการป้องกันให้ทั่วถึงทั้งฝ่ายช่าง สอดคล้องกับแนวคิดของรัศลี จอประยูร (255 ) 
ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความปลอดภัยในการท างานของพนักงานบริษัท คาร์ตัน 
ออปทิคัล (สยาม) พบว่า พนักงานเห็นด้วยว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในการท างาน คือ 
สภาพแวดล้อมในการท างาน การบริหารจัดการความปลอดภัย พฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย ในระดับ
มาก กล่าวคือ การบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคงในธุรกิจการบิน ด้าน
การติดตามประเมินผล พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญของความส าเร็จ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการท างาน 
คือ ) การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน 2) จัดตั้งคณะท างาน เฝ้าติดตาม ตรวจสอบ 
มาตรฐานการใช้ การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งสนับสนุน ในการปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 3 ) 
หัวหน้างานต้องควบคุมสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยต่อพนักงานมากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพื่อความม่ันคงในธุรกิจการบิน 
ครั้งนี้ผู้วิจัยท าการสังเคราะห์ข้อมูลโดยการจ าแนกกลุ่มการระบุปัญหา ข้อจ ากัดและแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขจากการระดมสมองด้วยวิธีการประชุมกลุ่มจากผู้ให้ข้อมูล และสังเคราะห์ผลสรุปร่วมกับงานวิจัยที่อยู่
ในประเภทอุตสาหกรรม พบข้อเสนอแนะเพ่ือการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ดังนี้ 
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                 ประเด็นที่   การบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคงในธุรกิจ
การบิน ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร แนวทางในการปรับปรุง คือ  
                         .การสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานด้วยการ
น าเสนอข่าวสาร ข้อมูล เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางการบิน สาเหตุและวิธีการป้องกัน โดยสื่อบอร์ดประกาศ และ
งานนิทรรศการความปลอดภัยประจ าปี 
                        2.การอบรมความรู้ ที่สอดคล้องกับภาระงานของหน่วยงานด้วยการวางแผนหลักสูตร
การฝึกอบรมให้กับพนักงานให้ตรงกับสายงานในหน้าที่ เช่น หลักสูตการซ่อมบ ารุงอากาศยานขั้นพ้ืนฐาน 
หลักสูตรการซ่อมบ ารุงอากาศยานตามระดับชนิดอากาศยาน หลักสูตรความบกพร่องในการท างาน และ
หลักสูรการจัดการความปลอดภัยในการท างาน เป็นต้น 
                        3. สร้างพฤติกรรมในการท างานโดยให้ความส าคัญด้านการใช้เครื่องมือให้ถูกต้องตาม
ประเภทของการใช้งาน โดยให้หัวหน้างานท าการตรวจสอบความถูกต้องของชนิดเครื่องมือกับคู่มือการซ่อม
บ ารุงอากาศยานทุกครั้งที่มอบหมายงาน 
                        4. มอบหมายอ านาจการแก้ปัญหาและงบประมาณที่เพียงพอให้กับหน่วยงานความ
ปลอดภัยของแต่ละพ้ืนที่งาน  
                      5. วางแผนจัดหาบุคลากรให้มีจ านวนเพียงพอกับการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายงาน  
                        6. มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้า ให้มีหน้าที่
ตรวจสอบ แก้ไข ป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยจากท างานในหน่วยงาน 
                      7. ก าหนดให้หัวหน้างานท าการประเมินชั่วโมงการท างานให้เหมาะสมกับปริมาณ  
                      8.ก าหนดให้หัวหน้างานตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการท างาน 
                      9. ท าการกระตุ้นเตือนพนักงานในการประชุมก่อนมอบหมายงานทุกครั้งเกี่ยวกับ  
ความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
                 ประเด็นที่ 2 การบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคงในธุรกิจ
การบนิ ด้านการฝึกอบรมการจัดการความปลอดภัยแนวทางในการปรับปรุง คือ 
                         . วางแผนการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ตาม
ข้อก าหนดพระราชบัญญัติการบินของกรมการบินพาณิชย์ ประจ าปี  
                        2.การจัดนิทรรศการความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ประจ าปี ให้มีเนื้อหา
การน าเสนอที่มีความหลากหลาย เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงในธุรกิจการบิน และความปลอดภัยในการ
ซ่อมบ ารุง   
                 ประเด็นที่ 3 การบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือความมั่นคงในธุรกิจ
การบิน ด้านการติดตามประเมินผล แนวทางในการปรับปรุง คือ  
                         .ก าหนดนโยบายมาตรฐานความปลอดภัยของฝ่ายช่าง ให้มีความครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานในทุกด้าน 
                        2.ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือการตรวจสอบ ความถูกต้อง ขั้นตอนและเครื่องมือ
ในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
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                        3.ส่งเสริมโครงการสร้างพฤติกรรมปฏิบัติงาน ทัศนคติและความรู้เรื่องการป้องกัน
อันตรายจากการท างาน 
                        4.ก าหนดให้หัวหน้างานมีหน้าที่ ก ากับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเครื่องป้องกันส่วนบุคคลระหว่างท าการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
                        5.ก าหนดให้หัวหน้างานเข้าตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด ความปลอดภัยในการ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ 
                        6. ก าหนดให้ฝ่ายวางแผนท าการวางแผนการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การซ่อมบ ารุง
อากาศยานล่วงหน้า 
                        7.ก าหนดให้เจ้าหน้าที่คลังเครื่องมือ ท าการติดตามการส่งคืนทุกครั้งที่ครบก าหนดเวลา
การใช้งาน  
                        8.ตั้งคณะท างานเฝ้าติดตาม ตรวจสอบ การจัดการความปลอดภัยในการท างานด้าน
เครื่องมือ อุปกรณ ์
                        9.จัดตั้งคณะท างาน เฝ้าติดตาม ตรวจสอบ มาตรฐานการใช้ การสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวก สิ่งสนับสนุน ในการปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอากาศยาน  
                         0. ก าหนดให้หัวหน้างานต้องควบคุมสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยต่อ
พนักงานมากท่ีสุด 
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