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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศความปลอดภัยกับพฤติกรรมความเสี่ ยงในการ
ท�ำงานของพนักงานท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และ (2) เพื่อสร้างสมการส�ำหรับการท�ำนายพฤติกรรมความเสี่ ยง
ในการท�ำงานของพนักงานในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ซ่ ึ งผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพนักงาน
ท่าอากาศยานนานาชาติเชี ยงใหม่ จ�ำนวน 90 คนโดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิจากนั้นใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และน�ำผลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Pearson’s
Product Correlation และ การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุ คูณด้วยวิธีการถดถอยพหุ แบบขั้นตอนผลการศึกษา
พบว่า (1) บรรยากาศความปลอดภัยในแต่ละปั จจัย ได้แก่ ความมุ่งมัน่ ในการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย ด้านการ
ให้ความส�ำคัญของความปลอดภัย ด้านการอบรม และด้านความกดดันเพื่อให้ได้ผลผลิต มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ความเสี่ ยงในการท�ำงานที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 และ(2) สมการในการท�ำนายพฤติกรรมความเสี่ ยงในการท�ำงานเป็ นดังนี้
พฤติกรรมความเสี่ ยงในการท�ำงาน (Ŷ) = 3.256-0.417 (การอบรม) +0.163 (ความกดดันเพื่อให้ได้ผลผลิต)
ค�ำส� ำคัญ: บรรยากาศความปลอดภัย, พฤติกรรมความเสี่ ยง, ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

Abstract
The objectives of this research were: (1) to study relationships between safe environment and at-risk behavior
of employees working at Chiang Mai International Airport and (2) to formulate predicting equations of at-risk
behavior of employees working at Chiang Mai International Airport. The sample group of this research consisted
of 90 employees selected by using a stratified random sample. The data were then collected through questionnaires
and were statistically analyzed. The statistics included frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s
Product Correlation and stepwise multiple regression. The finding showed that: (1) safe climate consisted of four
factors: management commitment to safety, priority of safety, training and production pressure. These were related
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to at-risk work behaviors of employee working at Chiang Mai International Airport at a significant at level of 0.05
and (2) the equation which predicts at-risk behavior of employees working at Chiang Mai International Airport was:
at-risk work behavior (Ŷ) = 3.256-0.417 (training) +0.163 (production pressure).
Keywords: safety climate, risk behavior, Chiang Mai international airport

บทน�ำ
ปั จจุบนั การขนส่ งทางอากาศเป็ นการขนส่ งที่มี
บทบาทและได้รับความนิ ยมสู ง ทั้งนี้ เนื่ องจากลักษณะ
ของการขนส่ งทางอากาศที่ มีความรวดเร็ วสะดวกและ
ปลอดภัยกว่าเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับการขนส่ งในรู ปแบบ
อื่น ๆ ในหลายประเทศรัฐมีแนวคิดว่าการขนส่งทางอากาศ
เป็ นกิ จการสาธารณู ปโภค ประเภทหนึ่ งที่มีความส�ำคัญ
และจ�ำเป็ นต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชนและเป็ นหน้าที่
ที่รัฐจะต้องจัดหา บริ การดังกล่าวให้แก่ประชาชนส�ำหรับ
ประเทศไทยนอกจากการขนส่ งทางอากาศจะเป็ นกิจการ
สาธารณู ปโภคประเภทหนึ่ งแล้วการขนส่ งทางอากาศยัง
จัดเป็ นโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) อย่างหนึ่ งที่มี
บทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในแง่เศรษฐกิจ การ
ค้า การลงทุนระหว่างประเทศ รวมตลอดถึงความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะการขนส่ งทางอากาศระหว่าง
ประเทศซึ่งท่าอากาศยานมีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อน
กิ จ กรรมการขนส่ ง ทางอากาศด้ว ยเป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น และ
จุ ดหมายของการเดิ นทางซึ่ งยังผลให้เกิ ดการเชื่ อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การค้า การลงทุน การแลก
เปลี่ยนวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดังนั้นท่าอากาศยานจึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุ งสนาม
บินเพื่อให้รองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งต้อง
มี บุคลากรที่ ตอ้ งท�ำงานในสภาพที่ ตอ้ งแข่งขันกับเวลา
ข้อจ�ำกัดต่าง ๆ ได้แก่ ความเหนื่ อยล้า อ่อนเพลีย ซึ่ งเป็ น
สาเหตุ ที่อาจก่ อให้เกิ ดอันตรายจากการปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ ง
บางครั้งอาจก่อให้เกิ ดการบาดเจ็บ เสี ยชี วิตและสู ญเสี ย
ทรัพย์สิน โดยบริ ษทั ท่าอากาศยานไทยจ�ำกัด (มหาชน) ได้
ค�ำนึ งถึงการด�ำเนิ นงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานจึงได้กำ� หนดนโยบาย
ด้า นความปลอดภัย ในการท�ำ งาน และได้จ ัด ท�ำ ระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน
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OHSAS 18001 (Occupation Health and Safety Assessment Series) และ มอก.18001 ณ ส�ำนักงานใหญ่ท่า
อากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
และในปี 2559 จะเริ่ มด�ำเนินการที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่
นอกจากนี้ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทยฯ ได้มีการเก็บสถิติ
การประสบอัน ตรายจากการท�ำ งานของพนัก งานและ
ลูกจ้าง ทอท. ตั้งแต่ปี 2551-2557 (ดังภาพ 1) จะพบว่า
ปี 2557 มีอตั ราการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นจากปี 2556 (Airports
of Thailand PCL, 2015)
ท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็ น 1 ใน 6 ท่าอากาศยาน
ที่อยูใ่ นการก�ำกับดูแลรับผิดชอบโดยบริ ษทั ท่าอากาศยาน
ไทยจ�ำ กัด (มหาชน) ซึ่ งท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่ เ ป็ น
สนามบินที่มีความส�ำคัญในภาคเหนื อและมีศกั ยภาพใน
การให้บริ การสูงทั้งยังได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้จงั หวัด
เชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางการขนส่ งทางอากาศของภูมิภาค
(aviation hub) ซึ่ งรั ฐบาลได้มีนโยบายการเปิ ดน่ านฟ้ า
เสรี ภายในประเทศ (open sky policy) ซึ่ งมีผลบังคับใช้
เมื่อปี พ.ศ.2545 ท�ำให้สายการบินของบริ ษทั เอกชนโดย
เฉพาะสายการบินประเภทต้นทุนต�่ำ (low cost airlines)
สามารถที่จะใช้เส้นทางบินเส้นทางเดียวกันได้หลายสาย
การบิ นท�ำให้มีการแข่งขันที่ สูงขึ้นส่ งผลให้มีผูโ้ ดยสาร
มาใช้บริ การที่ท่าอากาศยานมากขึ้นมีสายการบินต่าง ๆ
ท�ำการขึ้ น-ลงมากขึ้ น ดังนั้นบุ คลากรที่ ปฏิ บตั ิ งานอาจ
ต้อ งรั บ ภาระที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น กอปรกับ ปี 2559 บริ ษ ัท
ท่าอากาศยานไทยจ�ำกัด (มหาชน) จะมี การด�ำเนิ นงาน
ด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
จากปั ญหาและความส�ำคัญเกี่ ยวกับพฤติ กรรม
ความเสี่ ย งในการท�ำ งาน อัน ตรายจากการปฏิ บ ัติ ง าน
การด�ำ เนิ น การความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
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สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศความปลอดภัย
กับ พฤติ ก รรมความเสี่ ย งในการท�ำ งานของพนัก งาน

ท่าอากาศยานนานาชาติ เชี ยงใหม่และเพื่อสร้ างสมการ
ส�ำหรั บการท�ำนายพฤติ กรรมความเสี่ ยงในการท�ำงาน
ของพนักงานในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

ภาพ 1 อัตราความรุ นแรงของการบาดเจ็บของพนักงานและลูกจ้าง ทอท.

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ
ความปลอดภัยกับพฤติกรรมความเสี่ ยงในการท�ำงานของ
พนักงานท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
2. เพื่อสร้างสมการส�ำหรับการท�ำนายพฤติกรรม
ความเสี่ ยงในการท�ำงานของพนักงานในท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
งานวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ศึ ก ษาแนวคิ ด และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมความหมายของความปลอดภัย
ในการท�ำงานจาก ศูนย์รวมต�ำราเรี ยนรามค�ำแหงบนโลก
อินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (E-Book Ramkhaeng
University, n.d.), วิทยา อยูส่ ุ ข (Yusuk, 2001), ธรากร
สุ วรรณ (Suwan, 2011) และเฉิ ดศักดิ์ สื บทรัพย์ (Suepsap,
2012) จนได้ขอ้ สรุ ปความหมายของความปลอดภัยในการ
ท�ำงานคื อ สภาพแวดล้อมของการปฏิ บตั ิ งานให้ส�ำเร็ จ
ลุล่วงตามเป้ าหมายโดยปราศจากภัยและอันตรายที่ทำ� ให้
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เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย
และการสูญเสี ยของบุคคล โดยต้องมีการด�ำเนินงาน มีการ
ก�ำหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพือ่ ให้เกิดอันตรายหรื อ
ความเสี่ ยงน้อยที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ส�ำหรับความปลอดภัย
ในการท�ำงานจะประสบความส�ำเร็ จได้ตามแนวคิดของ
สราวุธ สุธรรมาสา, สุวชั ร์ บัวแย้ม และอนุชา บวรธรรมรัตน์
(Sutummasa, Buayam & Bavornthammarat, 2007) ซึ่ ง
กล่าวว่าการจัดการด้านอาชี วอนามัยและความปลอดภัย
ให้ประสบความส�ำเร็ จผูบ้ ริ หารมีบทบาทส�ำคัญมาก ซึ่ ง
มาตรฐาน มอก. 18001: 2542 ดังนี้
1. ผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องเป็ นผูน้ ำ� ในการแสดง
ความรับผิดชอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
ดูแลให้มีการปรับปรุ งระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยอย่างสม�่ำเสมอ
2. ผูบ้ ริ หารระดับสูงต้องท�ำการทบทวนระบบการ
จัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัยตามระยะเวลาที่
ก�ำหนดไว้ หรื อแน่ใจว่าระบบดังกล่าวยังคงมีความเหมาะ
สม มีความเพียงพอ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
3. ผูบ้ ริ หารระดับสูงต้องวิเคราะห์วา่ การกระท�ำใด
ที่จำ� เป็ นต้องแก้ไขจากข้อบกพร่ องของระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ตรวจพบ
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นอกจากนี้ องค์ประกอบส�ำคัญของการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามคณะกรรมการบริ หาร
งานความปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ
(Occupational Safety and Health Administration-- OSHA)
(Occupational Safety and Health Administration, 2015)
ได้ร ะบุ อ งค์ป ระกอบของโปรแกรมอาชี ว อนามัย และ
ความปลอดภัย ดังนี้
1. ภาวะผูน้ ำ� ในด้านการจัดการ (management
leadership) ผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมัน่ ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องในด้านความปลอดภัย
และสุ ขภาพ มีความมุ่งมัน่ ที่จะสื่ อสารให้กบั พนักงาน และ
ก�ำหนดความคาดหวังและความรับผิดชอบ
2. การมี ส่ วนร่ วมของพนั ก งาน (worker
participation) พนักงานต้องมีส่วนร่ วมในทุกโปรแกรม
อาชี วอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งการก�ำหนดค่า
เป้ าหมาย การระบุ และรายงานภัยอันตราย สืบสวนเหตุการณ์
และติดตามความก้าวหน้า
3. การระบุภยั อันตรายและประเมิ นความเสี่ ยง
(hazard identification and assessment) เป็ นกระบวนการ
ที่ จะระบุ ภยั อันตรายที่ จะเกิ ดขึ้ นในสถานที่ ทำ� งานและ
ประเมินความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น
4. การควบคุมและป้ องกันภัยอันตราย (hazard
prevention and control) ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องให้
ความร่ วมมือในการระบุและเลือกแนวทางในการก�ำจัด
การป้ องกันและการควบคุมภัยหรื ออุบตั ิ การณ์ ที่จะเกิ ด
ขึ้นในสถานที่ทำ� งาน

5. การศึ ก ษาและการอบรม (education and
training) พนักงานทุกคนต้องได้รับอบรมเพื่อให้เข้าใจ
ถึงวิธีการท�ำงานและมีความรับผิดชอบตามงานที่ได้รับ
มอบหมาย
6. การประเมินผลและการปรั บปรุ ง (program
evaluation and improvement) มีระบบการประเมินเป็ น
ระยะเพือ่ ให้เกิดการปรับปรุ งการท�ำงานให้มีประสิ ทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
7. การประสานและการสื่ อ สารกับ ผู ้บ ริหาร
ในแต่ละระดับ (coordination and communication on
multiemployerworksites) พนักงานและผูบ้ ริ หารทุกระดับ
จะต้องมีการวางแผนและการจัดล�ำดับการท�ำงานร่ วมกัน
เพื่อระบุและแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่อาจส่ งผล
กระทบด้านความปลอดภัยและสุ ขภาพ
บรรยากาศความปลอดภัย
บรรยากาศความปลอดภัย คื อ การรั บ รู ้ แ ละ
ทัศ นคติ ข องบุ ค คลภายในองค์ ก รเกี่ ย วกั บ นโยบาย
กระบวนการ และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ในสถานที่ทำ� งาน ซึ่ งมีปัจจัยหลักได้แก่ ความมุ่งมัน่ ใน
การบริ ห ารจัด การความปลอดภัย การให้ค วามส�ำ คัญ
ของความปลอดภัย การอบรม และความกดดันเพื่อให้ได้
ผลผลิต (Wiegmann, et al.,2002; Griffin & Neal, 2002;
Zohar, 1980) จากการศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับบรรยากาศ
ความปลอดภัย มีจุดเน้นอยู่ 2 แบบคือปัจจัยของบรรยากาศ
ความปลอดภัยและความสัมพันธ์ระหว่างความปลอดภัย
และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่ งมีผูพ้ ฒั นาโดยวัดบรรยากาศ
ความปลอดภัยตามมิติดงั ตาราง 1

ตาราง 1
มิติการวัดบรรยากาศความปลอดภัย
ชื่อนักวิจยั
Zohar, 1980
(industrial organizations)

102

มิตกิ ารวัดบรรยากาศความปลอดภัย
- ความเข้มแข็งของผูบ้ ริ หารในการจัดการความปลอดภัย
- องค์กรให้ความใส่ ใจในเรื่ องการฝึ กอบรม
- การสื่ อสารระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงาน
- การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการท�ำงาน
- อัตราการคงอยูข่ องพนักงานคงที่หรื อพนักงานมีการลาออกน้อย
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ตาราง 1
มิติการวัดบรรยากาศความปลอดภัย (ต่ อ)
ชื่อนักวิจยั
Diaz & Cabrera, 1996
(Spanish airport)

มิตกิ ารวัดบรรยากาศความปลอดภัย
- นโยบายความปลอดภัย
- การให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยและผลผลิต
- ทัศนคติต่อกลุ่ม
- กลยุทธ์ในการป้ องกัน
- ระดับการรับรู ้ความปลอดภัย

Cheyne, et al., 1998

- การบริ หารจัดการความปลอดภัย
- การสื่ อสาร
- การรับรู ้ถึงความเสี่ ยงและสิ่ งที่เป็ นอันตราย

HSE, 1999

- ความมุ่งมัน่ ขององค์กรและการสื่ อสาร
- ความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร
- บทบาทของหัวหน้า
- บทบาทส่ วนบุคคล
- อิทธิพลของเพื่อนร่ วมงาน
- ความสามารถ
- พฤติกรรมความเสี่ ยง
- อุปสรรคที่ส่งผลถึงพฤติกรรมความปลอดภัย
- ระบบการท�ำงาน
- การรายงานอุบตั ิเหตุ

Flin, et al., 2000
(UK industry)

- การจัดการความปลอดภัย
- ระบบความปลอดภัย
- ความเสี่ ยง
- ความกดดันในการท�ำงาน

Australian Transport Safety Bureau, 2004
(Australia aviation)

- ความมุ่งมัน่ การบริ หารจัดการ
- การฝึ กอบรม
- อุปกรณ์และการบ�ำรุ งรักษา
- กฎระเบียบและกระบวนการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย

HSE, 2005

- การให้ความส�ำคัญความปลอดภัย
- การสื่ อสาร
- การฝึ กอบรม
- สิ่ งแวดล้อม
- ส่ วนบุคคล
- กระบวนการท�ำงาน
- การบ�ำรุ งรักษา

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ตาราง 1
มิติการวัดบรรยากาศความปลอดภัย (ต่ อ)
ชื่อนักวิจยั
HSE, 2005
(ต่อ)

มิตกิ ารวัดบรรยากาศความปลอดภัย
- รู ปแบบการท�ำงาน/บุคคล
- รู ปแบบของอุปกรณ์/
- การบริ หารจัดการ
- การสื บสวน/การประเมินผล
- ภาวะฉุกเฉิ น

Bosak, Wilhelm & Cullinane, 2013
(chemical manufacturing organization
in South Africa)

- ความมุ่งมัน่ ของฝ่ ายบริ หาร
- การให้ความส�ำคัญเรื่ องความปลอดภัย
- ความกดดันเพื่อให้ได้ผลผลิต

Kouabenan, Ngueutsa & Mbaye, 2015
(nuclear plants)

- ทัศนคติการรับรู ้เกี่ยวกับความปลอดภัยของผูบ้ ริ หารระดับสูง
- การแลกเปลี่ยนหรื อปฏิกิริยาที่มีต่อกันระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเรื่ องความปลอดภัย

จากตาราง1 ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปมิ ติบรรยากาศ
ความปลอดภัยมีความเกี่ยวข้องกับความมุง่ มัน่ ของผูบ้ ริ หาร
การให้ความส�ำคัญเรื่ องความปลอดภัย ความกดดันใน
การท�ำงานหรื อให้ได้ผลผลิต การสื่อสารระหว่างกัน การฝึ ก
อบรม สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พฤติกรรมความเสี่ ยง
และระบบความปลอดภัย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Bosak, Wilhelm and Cullinane (2013)ได้ศึกษา
วิจยั เรื่ อง Safety Climate Dimensions as Predictors for
Risk Behavior ส�ำหรับวัตถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างมิติของบรรยากาศความปลอดภัย
3 มิ ติ ได้แ ก่ ความมุ่ ง มั่น ในการบริ หารจัด การเพื่ อ
ความปลอดภัย การให้ความส�ำคัญเรื่ องความปลอดภัย
ความกดดันเพื่อผลผลิต กับความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ
พนักงานในโรงงานผลิตด้านเคมีในประเทศแอฟริ กาใต้
จ�ำนวน 623 คน โดยผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมความ
เสี่ ย งมี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นทางลบกับ ความมุ่ ง มั่น ในการ
บริ หารจัดการเพื่อความปลอดภัย และการให้ความส�ำคัญ
เรื่ อ งความปลอดภัย ในขณะที่ พ ฤติ ก รรมความเสี่ ย งมี
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ความสั ม พัน ธ์ ใ นทางบวกกับ ความกดดัน เพื่ อ ผลผลิ ต
นอกจากนั้นยังพบว่ามิ ติของบรรยากาศความปลอดภัย
3 มิ ติ ได้แ ก่ ความมุ่ ง มั่น ในการบริ หารจัด การเพื่ อ
ความปลอดภัย การให้ความส�ำคัญเรื่ องความปลอดภัย
ความกดดันเพื่อผลผลิต กับความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญ
Gyekye and Haybatollahi (2014) ได้ศึกษาวิจยั
เรื่ อง Relationship Between Organizational Justice and
Organizational Safety Climate: Do Fairness Perceptions
Influence Employee Safety Behaviour? โดยมีวตั ถุประสงค์
การวิจยั เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรม
ในองค์ ก รบรรยากาศความปลอดภั ย ขององค์ ก ร
ความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ เพื่อ
ความปลอดภัยและความถี่ในการเกิดอุบตั ิเหตุ ผลการวิจยั
พบว่าพนักงานมีการรับรู ้ในเชิงบวกเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในสถานที่ทำ� งานแสดงถึงความพึงพอใจในงานที่มากขึ้น
และมีการปฏิบตั ิตามนโยบายด้านความปลอดภัยท�ำให้เกิด
อุบตั ิเหตุในการท�ำงานที่นอ้ ยลง
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั จึง
ก�ำหนดกรอบการวิจยั ดังนี้

EAU Heritage Journal

Science and Technology

Vol. 11 No. 3 September-December 2017

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ นหรื อตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

บรรยากาศความปลอดภัย
- ความมุ่งมัน่ ในการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย
- การให้ความส�ำคัญของความปลอดภัย
- การอบรม
- ความกดดันเพื่อให้ได้ผลผลิต

พฤติกรรมความเสี่ ยงในการท�ำงาน

สมมติฐานการวิจัย
บรรยากาศความปลอดภัย มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติ ก รรมความเสี่ ยงในการท�ำ งานของพนั ก งาน
ท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดย
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คือ พนักงาน
ท่าอากาศยานเชี ยงใหม่ จ�ำนวน 257 คน (Airports of
Thailand PCL, 2015)
กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ จ�ำนวน 90 คนโดยใช้ตารางของ Cohen (1992)
ซึ่ งมีตวั แปรอิสระที่ใช้ในการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ
พหุ คูณ จ�ำนวน 4 ตัวแปร ก�ำหนดขนาดอิทธิ พลระดับ
ปานกลาง และค่ า ระดับ นัย ส�ำ คัญ เท่ า กับ 0.05 ใช้วิ ธี
การสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling)

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม
ความคิ ด เห็ น ที่ ใ ช้เ ก็บ รวบรวมข้อ มู ล ส�ำ หรั บ พนัก งาน
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้พฒั นาและ

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560

ประยุกต์มาจากเครื่ องมือวัด Offshore Safety Questionnaire
(OSQ) (Mearns, Whitaker & Flin, 2003) และ
The Nordic Occupational Safety Climate Questionnaire
(NOSACQ-50) (Kines, et al., 2011) ส�ำหรับแบบสอบถาม
นี้ ผ่านการตรวจความตรงเชิ งเนื้ อหา (content validity)
จากผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ จ �ำ นวน 3 ท่ า นและมี ก ารตรวจสอบ
ความเชื่ อ มั่น (reliability) ตามวิ ธี ข องครอนบาค
(Cronbach) โดยแบบสอบถามฉบับนี้ มีค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟาตามวิ ธี ข องครอนบาคเท่ า กั บ 0.821 โดย
แบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นค�ำถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของ
พนักงานท่ าอากาศยานนานาชาติ เชี ยงใหม่ ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่งงาน รายได้เฉลี่ย
ต่อเดื อน ประสบการณ์ในการท�ำงาน ประสบการณ์ใน
การเกิดอุบตั ิเหตุ
ส่วนที่ 2 เป็ นข้อค�ำถามจิตวิทยาเกี่ยวกับบรรยากาศ
ความปลอดภัย จ�ำนวน 24 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็ นข้อค�ำถามจิตวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ความเสี่ ยงในการท�ำงาน จ�ำนวน 15 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. จัดท�ำเอกสารจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ถึ ง ผูบ้ ริ ห ารท่ า อากาศยานนานาชาติ เ ชี ย งใหม่ เพื่ อ ขอ
อนุ ญ าตเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ การวิ จ ัย และท�ำ การ
มอบหมายให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องตอบแบบสอบถาม
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2. ส่ ง เอกสารไปยัง ผู ้บ ริ หารท่ า อากาศยาน
นานาชาติ เ ชี ย งใหม่ โดยผู ้วิ จ ั ย จะด� ำ เนินการเก็ บ
ข้อ มู ล ด้ว ยตนเองเพื่ อ สร้ า งความเข้า ใจในรายละเอี ย ด
ของแบบสอบถามโดยท�ำ การนั ด ล่ ว งหน้ า เพื่ อ ชี้ แจง
แบบสอบถามและให้ เ วลาในการตอบแบบสอบถาม
แล้วเก็บแบบสอบถามกลับหลังจากที่กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามเรี ยบร้อย

สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ แบ่งได้ดงั นี้
1. ข้อ มู ล ทั่ว ไปของพนั ก งานท่ า อากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่ ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ และ
ร้อยละ
2. ข้อ ค�ำ ถามบรรยากาศความปลอดภัย และ
พฤติกรรมความเสี่ ยงในการท�ำงาน ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่
ค่าเฉลี่ย และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุ มาน
ได้แก่ Pearson’s Product Correlationและการวิเคราะห์
สมการถดถอยแบบพหุ คูณ (multiple regression analysis)
ด้วยวิธีการถดถอยพหุ แบบขั้นตอน (stepwise multiple
regression analysis)

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า
พนัก งานที่ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง
จ�ำนวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00 เป็ นเพศชายจ�ำนวน 36
คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 ส�ำหรับด้านอายุพนักงานที่ตอบ
แบบสอบถามมีอายุในช่วง 40-49 ปี จ�ำนวน 31 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 34.44 รองลงมาอยูใ่ นช่วงอายุ 31-39 ปี จ�ำนวน 23
คน คิดเป็ นร้อยละ 25.56 ด้านสถานภาพ พนักงานที่ตอบ
แบบสอบถามสมรสแล้ว จ�ำนวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ
63.33 คน รองลงมามี สถานภาพโสด จ�ำนวน 29 คน
คิดเป็ นร้อยละ 32.22 ส�ำหรับระดับการศึกษา พนักงานที่
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ตอบแบบสอบถามส�ำเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
จ�ำนวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.11 รองลงมาพนักงาน
ส�ำเร็ จการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จ�ำนวน 23 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.56 ซึ่ งพนักงานที่ตอบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ต ำ� แหน่ ง งานเป็ นเจ้า หน้า ที่
ประจ�ำท่าอากาศยานนานาชาติเชี ยงใหม่จำ� นวน 72 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 80 ส�ำหรับรายได้เฉลี่ย พนักงานที่ตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มี รายได้ ต่อเดื อนตั้ งแต่
50,000 บาทขึ้นไป จ�ำนวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.56
และรองลงมามี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นตั้ง แต่ 30,00049,999 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 33.33 ด้านประสบการณ์
ในการท�ำงาน พนักงานที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
มีการท�ำงานกับท่าอากาศยานตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป จ�ำนวน
42 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.67 รองลงมามีการท�ำงานกับ
ท่าอากาศยานอยู่ในช่ วง 1-5 ปี จ�ำนวน 17 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 18.89 และพนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ไม่เคยประสบอุบตั ิเหตุในการท�ำงานเลย จ�ำนวน 85 คน
คิดเป็ นร้อยละ 94.44
2. ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ บรรยากาศ
ความปลอดภัยและพฤติ กรรมความเสี่ ยงในการท�ำงาน
ของพนักงานท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่พบว่า
2.1 บรรยากาศความปลอดภัยด้านความมุ่งมัน่
ในการบริ หารจัดการความปลอดภัย พนักงานส่ วนใหญ่
เห็นด้วยว่าฝ่ ายบริ หารมีความมุ่งมัน่ ในการบริ หารจัดการ
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ด้านการให้ความส�ำคัญของความ
ปลอดภัย พนักงานเห็นด้วยว่าฝ่ ายบริ หารและพนักงานให้
ความส�ำคัญของความปลอดภัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35
ด้านการอบรม พนักงานเห็นด้วยว่าท่าอากาศยานานาชาติ
เชียงใหม่มีการอบรมเรื่ องความปลอดภัยตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และด้านความกดดัน
เพื่อให้ได้ผลผลิต พนักงานส่ วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ว่าตนเองได้รับความกดดันในการท�ำงาน โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 1.44 ดังตาราง 2
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ตาราง 2
ค่ าเฉลี่ย ( ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับความคิดเห็นของบรรยากาศความปลอดภัยในการท�ำงานของ
พนักงานท่ าอากาศยานนานาชาติเชี ยงใหม่
บรรยากาศความปลอดภัย
1. ด้านความมุ่งมัน่ ในการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย

4.23

SD
0.54

ความคิดเห็น
เห็นด้วย

2. การให้ความส�ำคัญของความปลอดภัย

4.35

0.50

เห็นด้วย

3. การอบรม

4.19

0.59

เห็นด้วย

4. ความกดดันเพื่อให้ได้ผลผลิต

1.44

0.62

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

2.2 พนั ก งานในท่ า อากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่มีพฤติกรรมความเสี่ ยงในการท�ำงานอยูใ่ นระดับ
น้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.74
3. ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศความปลอดภัย
กับ พฤติ ก รรมความเสี่ ย งในการท�ำ งานของพนัก งาน
ท่ า อากาศยานนานาชาติ เ ชี ย งใหม่ ดัง ตาราง 3 พบว่ า
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศความปลอดภัยแต่ละ

ปั จ จัย กับ พฤติ ก รรมความเสี่ ย งในการท�ำ งานมี ค่ า อยู่
ระหว่าง -0.458 -0.303 โดยมีบรรยากาศความปลอดภัย
ในแต่ละปั จจัยมี ความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมความเสี่ ยง
ในการท�ำงานที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 ส�ำหรับปั จจัยของ
บรรยากาศความปลอดภัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ม ากที่ สุ ด
กับพฤติ กรรมความเสี่ ยงในการท�ำงานมากที่ สุด ได้แก่
การอบรมที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความเสี่ ยงใน
การท�ำงานในทางลบอย่างมีนยั ส�ำคัญที่ 0.05

ตาราง 3
ค่ าสหสั มพันธ์ ระหว่ างบรรยากาศความปลอดภัยกับพฤติ กรรมความเสี่ ยงในการท�ำงานของพนักงานท่ าอากาศยาน
นานาชาติเชี ยงใหม่
ตัวแปรทีศ่ ึกษา

X1

X2

X3

X4

Y

- ความมุ่งมัน่ ในการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย (X1)

1.00

0.544*

0.776*

-0.184

-0.360*

- การให้ความส�ำคัญของความปลอดภัย (X2)

-

1.00

0.512*

-0.216* -0.234*

- การอบรม (X3)

-

-

1.00

-0.245* -0.458*

- ความกดดันเพื่อให้ได้ผลผลิต (X4)

-

-

-

1.00

0.303*

- พฤติกรรมความเสี่ ยงในการท�ำงาน (Y)
*นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

-

-

-

-

1.00

4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ
ความปลอดภัยกับพฤติกรรมความเสี่ ยงในการท�ำงานของ
พนักงานท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่โดยใช้เทคนิ ค
สมการถดถอยแบบพหุ คูณ (multiple regression analysis)
ดังตาราง 4-5 พบว่า รู ปแบบที่ 2 เป็ นสมการท�ำนายที่
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560

ดี ที่สุด โดยมี ตวั แปรอิ สระ 2 ตัวได้แก่ การอบรมและ
ความกดดันเพื่อให้ได้ผลผลิต มีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลางกับ พฤติ ก รรมความเสี่ ย งในการท�ำ งานของ
พนั ก งานท่ า อากาศยานนานาชาติ เ ชี ย งใหม่ ซึ่ งมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.499 และตัวแปรทั้ง 2 ตัว
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สามารถอธิ บายความแปรผันของพฤติกรรมความเสี่ ยงใน
การท�ำงานของพนักงานท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ได้ 24.90% และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดงั นี้

พฤติกรรมความเสี่ ยงในการท�ำงาน
(Ŷ) = 3.256 -0.417(X3) + 0.163(X4)

ตาราง 4
ค่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพันธ์ พหุ คูณและสั มประสิ ทธิ์ การอธิ บายพหุ คูณระหว่ างบรรยากาศความปลอดภัยกับพฤติกรรม
ความเสี่ ยงในการท�ำงานของพนักงานท่ าอากาศยานนานาชาติเชี ยงใหม่
Model
1

R
0.458a

R2
0.210

Adjusted R2
0.201

Std. Error of the Estimate
0.39

2
0.499b
0.249
0.232
a. Predictors: (Constant), การอบรม (X3)
b. Predictors: (Constant), การอบรม (X3), ความกดดันเพื่อให้ได้ผลผลิต (X4)

0.38

ตาราง 5
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยของตั ว แปรบรรยากาศความปลอดภั ย แต่ ล ะองค์ ป ระกอบกั บ พฤติ ก รรมความเสี่ ย งใน
การท�ำงานของพนักงานท่ าอากาศยานนานาชาติเชี ยงใหม่
Model บรรยากาศความปลอดภัย
2

Constant
การอบรม (X3)
ความกดดันเพื่อให้ได้ผลผลิต (X4)

Unstandardized
Coefficients
B

Std. Error

3.256
-0.417
0.163

0.452
0.098
0.077

Standardized
Coefficients
Beta
-0.409
0.203

t

Sig.

7.211
-4.263
2.121

0.000*
0.000*
0.037*

*นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การอภิปรายผล
1. จากผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ร ะหว่า ง
บรรยากาศความปลอดภัย กับ พฤติ ก รรมความเสี่ ย งใน
การท�ำงานของพนักงานท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
พบว่า ความมุง่ มัน่ ในการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย
การให้ความส�ำคัญของความปลอดภัย และการอบรมมี
ความสั ม พัน ธ์ ใ นทางลบกับ พฤติ ก รรมความเสี่ ย งใน
การท�ำ งาน ในขณะที่ ค วามกดดัน เพื่ อ ให้ไ ด้ผ ลผลิ ต มี
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ความสัม พัน ธ์ ใ นทางบวกกับ พฤติ ก รรมความเสี่ ย งใน
การท�ำงาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Bosak, Wilhelm
and Cullinane (2013)ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง Safety Climate
Dimensions as Predictors for Risk Behavior ผลการศึกษา
พบว่า พฤติกรรมความเสี่ ยงมีความสัมพันธ์ในทางลบกับ
ความมุ่งมัน่ ในการบริ หารจัดการเพื่อความปลอดภัย และ
การให้ความส�ำคัญเรื่ องความปลอดภัย ในขณะที่พฤติกรรม
ความเสี่ ย งมี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นทางบวกกับ ความกดดัน
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เพื่อผลผลิต และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Cooper and
Phillips (2004) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง Exploratory analysis
of the safety climate and safety behavior relationship
ผลการศึกษาพบว่าการฝึ กอบรมการรับรู ้ ถึงความส�ำคัญ
ของการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท�ำงาน
2. จากผลการศึกษาในการสร้ างสมการท�ำนาย
พฤติกรรมความเสี่ ยงในการท�ำงานพบว่า มีเพียงการฝึ ก
อบรมและความกดดันเพื่อให้ได้ผลผลิ ต สามารถที่ จะ
ท�ำนายพฤติกรรมความเสี่ ยงในการท�ำงาน ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Cooper and Phillips (2004) ได้ศึกษาวิจยั
เรื่ อง Exploratory analysis of the safety climate and safety
behavior relationship ผลการศึกษาพบว่าการฝึ กอบรม
การรับรู ถ้ งึ ความส�ำคัญของการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความปลอดภัยในการท�ำงาน
และงานวิจยั ของ Gyekye and Haybatollahi (2014) ได้
ศึกษาวิจยั เรื่ อง Relationship Between Organizational
Justice and Organizational Safety Climate: Do Fairness
Perceptions Influence Employee Safety Behaviour?
ผลการศึ กษาพบว่า พนักงานมี การรั บรู ้ ในเชิ งบวกและ
ไม่ได้รับความกดดันจะท�ำให้เกิดอุบตั ิเหตุในการท�ำงาน
ที่น้อยลง ส�ำหรับความมุ่งมัน่ ในการบริ หารจัดการด้าน
ความปลอดภัย และการให้ความส�ำคัญของความปลอดภัย
ไม่ ส ามารถท�ำนายพฤติ ก รรมความเสี่ ยงในการท�ำงาน
ได้อาจเนื่ องมาจากการอบรมและความกดดันเพื่อให้ได้
ผลผลิตเป็ นปัจจัยที่พนักงานได้รับรู ้โดยทางตรง ในขณะที่
ความมุ่งมัน่ ในการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย และ
การให้ความส�ำคัญของความปลอดภัยพนักงานได้รับทราบ
ผ่านนโยบาย จึงท�ำให้ไม่เกิดความสัมพันธ์โดยเด่นชัดนัก
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แต่เมื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์เป็ นรายปั จจัยจะเห็นได้วา่ มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมความเสี่ ยงในการ
ท�ำนาย และแนวคิดของ สราวุธ สุธรรมาสา, สุวชั ร์ บัวแย้ม,
และ อนุ ชา บวรธรรมรั ตน์ (Sutummasa, Buayam &
Bavornthammarat, 2007) ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบส�ำคัญ
ของการจัด การอาชี ว อนามัย และความปลอดภัย ตาม
คณะกรรมการบริ ห ารงานความปลอดภัย และสุ ข ภาพ
อนามัย การประกอบอาชีพว่าผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องแสดง
ให้เ ห็ น ถึ ง ความมุ่ ง มัน่ การพัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อ งในด้า น
ความปลอดภัยและสุขภาพ ดังนั้นความมุง่ มัน่ ในการบริ หาร
จัดการด้านความปลอดภัย และการให้ความส�ำคัญของ
ความปลอดภัย ก็ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมความเสี่ ยงใน
การท�ำงานได้

ข้ อเสนอแนะการวิจัย
1. เนื่ อ งจากองค์ ป ระกอบด้ า นบรรยากาศ
ความปลอดภัยมีหลายองค์ประกอบ ดังนั้นจึงควรมีการ
ศึกษาองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมความเสี่ ยง
ในการท�ำงาน เช่น ด้านการแข่งขัน จ�ำนวนเที่ยวบิน
2. เนื่ องจากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการศึกษา
วิจยั กับกลุ่มตัวอย่างพนักงานในภาพรวมดังนั้นจึงอาจมี
การศึกษาวิจยั พฤติกรรมความเสี่ ยงในการท�ำงานเฉพาะ
ต�ำแหน่งงาน
3. แนวคิ ด การวิจ ัย ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ อาจจะ
ขยายกลุ่ ม การศึ ก ษาวิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพองค์ป ระกอบด้า น
บรรยากาศความปลอดภัย ของหน่ ว ยงานต้น แบบการ
คมนาคมทางอากาศ
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