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บทคัดย่ อ
จากการเพิ่มจานวนของสายการบิ นในประเทศ
ไทยมีผลให้จานวนของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินเพิ่ม
มากขึ้ น ซึ่ ง บุ ค ลากรเหล่ า นี้ ต้อ งได้รั บ การฝึ กอบรมด้า น
ความปลอดภัยตามข้อกาหนดขององค์กรการบิ นพลเรื อน
ระหว่างประเทศ (ICAO) ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ
โดยภาคปฏิ บตั ิจะต้องมีสถานที่ฝึกจาลองเหตุการณ์พร้อม
อุป กรณ์ ก ารฝึ กฯ จึ งเกิ ด ค าถามตามมาว่า หากมี ก ารเปิ ด
ดาเนิ นการศูนย์ฝึกฯ ขึ้นมาใหม่ในอนาคต ศูนย์ฝึกฯ แห่ ง
นั้นควรจะมีลกั ษณะเช่นไรตามที่สายการบินต่างๆ ต้องการ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ในการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยของพนักงานต้อนรั บ
บนเครื่ อ งบิ นของสายการบิ น ในประเทศไทยและศึ กษา
ลัก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องศู น ย์ฝึ กอบรมด้ า นความ
ปลอดภัยในกรณี อากาศยานเกิ ดเหตุการณ์ ผิดปรกติ หรื อ
ฉุ ก เฉิ น การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ ใช้วิ ธี
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และจากการสัมภาษณ์เชิ งลึ ก
โดยเลื อ กผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส าคั ญ แบบเฉพาะเจาะจงใน
อุตสาหกรรมการบิ นของประเทศไทย ที่มีหน้าที่ เกี่ ยวข้อง
และมี ส่ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจในการจัด ฝึ กอบรมด้า น
ความปลอดภัยให้แก่พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินจากสาย
การบินต่างๆ 7 ท่านจาก 6 สายการบิน และนักตรวจสอบ
ความปลอดภัยด้านการบิ นชานาญการ สานักงานการบิ น

พลเรื อ น 1 ท่ า น รวมทั้ง สิ้ น 8 ท่ า น ผลการวิจัย พบว่า
พฤติกรรมการฝึ กอบรมของทุกสายการบิ นจะปฏิ บัติตาม
ข้อ ก าหนดขั้น ต่ า ของส านัก งานการบิ น พลเรื อ น แต่ จ ะ
แตกต่ า งกั น ที่ รู ปแบบการฝึ กและสถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ฝึ กอบรมตามแต่ น โยบาย วิ สั ย ทัศ น์ ข องผู ้บ ริ ห าร และ
นโยบายทางด้านการเงินของแต่ละสายการบิน
ลักษณะอันพึ ง ประสงค์ข องศู นย์ฝึ กอบรมด้าน
ความปลอดภัยสาหรั บพนักงานต้อนรั บบนเครื่ องบิ นใน
กรณี อากาศยานเกิ ดเหตุการณ์ผิดปรกติหรื อฉุ กเฉิ นที่ สาย
การบินต้องการตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps
เน้นความต้องการในสถานที่ และอุปกรณ์การฝึ กอบรมที่
เสมือนจริ งตามข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงานการบินพล
เรื อน และต้องการวิทยากรที่มีใบอนุญาตทาการสอน ส่ วน
ราคาในการเข้ารั บบริ การต้องสมเหตุผล มี มาตรฐาน ไม่
ปรับเปลี่ยนบ่อย และอาจมีราคาถูกลงในกรณี ที่ทาสัญญา
ใช้บริ การในระยะยาว สถานที่ต้ งั ควรอยูใ่ กล้สนามบินและ
มีการเดินทางที่สะดวก เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฝึกอบรมต้อง
มี ก ารจั ด การและเป็ นผู ้ป ระสานงานที่ ดี อุ ป กรณ์ แ ละ
สถานที่ที่ใช้ในการฝึ กอบรมต้องอยูใ่ นสภาพการใช้งานที่ดี
มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ทั น สมั ย และได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจาก
หน่ วยงานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ระบบการทางานต้องง่ ายต่อ
การบริ หารจัดการ ต้องมี การตอบสนองการบริ การอย่าง

รวดเร็ ว และควรเปิ ดบริ การตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้มี
ตารางเวลาในการฝึ กอบรมเพิ่มมากขึ้น
จากการวิ จัย ครั้ งนี้ ผู ้วิจัย ขอเสนอแนะด้า นการ
จัดการศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมดังนี้ 1. ให้
มีสถานที่ต้ งั ใกล้โรงแรม 2. สร้างหลักสู ตรพัฒนาทักษะที่
จาเป็ นในการทางานในอุตสาหกรรมการบิน 3. การฝึ กเปิ ดปิ ดประตูเครื่ องบิ นต้องเป็ นประตูที่ส ามารถปรับน้ าหนัก
และแรงต้านได้เสมื อ นจริ ง โดยสามารถสร้ างเหตุการณ์
ผิดปรกติให้ฝึกแก้ไข 4. การฝึ กอพยพด้วยการใช้ทางลื่ น
ฉุ กเฉิ นควรมี ระบบป้ องกันอันตรายจากการฝึ กด้วยเบาะ
รองรับที่ พ้ืนและผนังโดยรอบ 5. สิ่ งอานวยความสะดวก
ให้ บ ริ ก ารหลัง การฝึ กขั้น ตอนการอพยพในน้ า 6. มี
รถพยาบาลประจ าที่ ศู นย์ฝึกฯ 7. มี เ จ้าหน้าที่ รั กษาความ
สะอาดและเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยประจาการ 8. มี
ระบบรายการตรวจสอบ (Check List) ช่วยในการเตรี ยม
งาน 9. ศูนย์ฝึกฯ ต้องมีวงจรควบคุมคุณภาพการบริ หารงาน
10. การเสนอราคาต่อผูบ้ ริ โภคต้องจัดทาเป็ นเอกสารเสนอ
ราคาที่มีการระบุเงื่อนไขอย่างละเอียดและชัดเจน
ส่วนข้อเสนอแนะด้านการศึกษา ผูว้ ิจยั เสนอให้มี
การศึกษาเพิ่มเติมเรื่ องความเป็ นไปได้ในการเปิ ดศูนย์ฝึกฯ
เพื่ อ รองรั บ ความต้อ งการของสายการบิ น กลุ่ ม ประเทศ
อาเซี ยนอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และเสนอให้สาขาอาชี พ
อื่นทาการศึกษาแนวทางในการเปิ ดศูนย์ฝึกปฏิบตั ิการด้าน
ความปลอดภัย
องค์ป ระกอบที่ สายการบิ น ให้ความสาคัญเป็ น
ล าดั บ ต้น ๆ ส าหรั บ การเปิ ดศู น ย์ฝึ กอบรมด้ า นความ
ปลอดภัยแห่ งใหม่คือ 1. มีการแสดงใบอนุญาตรับรองใน
ส่ วนของสถานที่ อุ ปกรณ์ และวิท ยากรจากหน่ ว ยงานที่
เกี่ ยวข้อ ง 2. มี ค วามปลอดภัยในการฝึ กอบรม 3. มี ความ
เสมือนจริ งในการจาลองสถานการณ์ เพื่อการฝึ กอบรม 4.
การบริ หารจัดการที่ ดี 5. ราคาสมเหตุผล ซึ่ งองค์ประกอบ
เหล่ า นี้ จะไม่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ นได้ห ากปราศจากการให้
ความสาคัญในเรื่ องการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยของ
ผูบ้ ริ หารสายการบิน

Abstract
An increasing number of airlines in Thailand
have accordingly led to an enhancing number of flight
attendants, who engaged in training related to flight safety
according to the requirements of the International Civil
Aviation Organization (ICAO), both theories and
practicum. As a result, a venue for practical training with
simulation including equipment and material is required.
If a new training center was initiated to operate in the
future, the question, therefore, would be raised which
characteristics of the training center were appropriate for
the airlines’ need?
The main purpose of this study is to investigate
the current behavior related to safety training of the flight
attendants of airlines in Thailand, and desirable
characteristics of an aviation safety training center in case
of abnormalities, in other words emergency situation.
This research is a qualitative study, employing the
information which was compiled from documents and indepth interviews by selecting key respondents related to
the aviation industry in Thailand, who had duty
participating in decision making related to safety training
for flight attendants of several airlines. There were total 8
respondents purposively selected for the interview: 7 staff
from 6 airlines, and the only one from an Aviation Safety
Investigator (Professional Level), from the Civil Aviation
Authority of Thailand (CAAT). The key findings
indicated that training behavior of all airlines had
complied with the minimum requirements of the CAAT;
it was, however, different in training outlines and training
locations, subject to policy and vision of executives and
financial policies of each airline.

The desirable characteristics of the aviation
safety training center for flight attendants in case of an
aircraft’s abnormalities, in other words emergency
situations that are required by airlines, according to the
theory of 7 P’s Marketing Mix, was focused on location
and equipment for simulated reality training that met the
minimum requirements of the CAAT. In addition,
teaching licenses for trainers is mandatory. Moreover, the
price of service should base on a reasonable basis, and
should not be changed frequently; but it might be cheaper
for the long-term service contracts. Location should be
nearby the airport and convenient for transportation. Staff
of the training center must have good management and
well-coordinated skills. The training equipment and
facilities must be in good condition, reliable, and up-todate, in terms of regularly check, especially, must be
licensed from relevant agencies. The management system
must be simply and rapidly response for service,
including providing 24-hour service to increase an
additional training timetable.
Based on this research study, several additional
suggestions related to the Safety Training Center are
provided as follows: 1) the venue should be located
nearby hotels, 2) the program should be created to
develop the important skills required for the aviation
industry
3) according to the practical operating
doors training, the aircraft doors must be simulated
similar to real function of weights and resistance door.
The virtual-reality of abnormalities incident should be
simulated for training on solving practice, 4) Slide drill
should be provided with protection system, using
inflatable buoyance on the floor and upper-sides area, 5)
Facilities availability should be provided after “Wet
Drill” training, 6) an ambulance should be available at the

training center at all times,
7) cleaning staff and
security officers should be available at the training center
at all times, 8) Check List system would be helpful in
training preparation, 9) the training center should have the
quality control management , and 10) the price list to
customers should be prepared with explicit condition of
details.
Nevertheless, some academic recommendations
are offered to enhance the feasibility of the study. First
and foremost, the establishment of the training center
should be carried on to support the requirement of airlines
in ASEAN, in the Mekong sub-region; simultaneously the
other career fields should also study about guidelines of
creating the safety practice training center.
In conclusion, the priority elements that airlines required
for a new training center are: 1) validity of licenses from
relevant agencies for venue, facilities and trainers’
approval, 2) safety in training, 3) simulated reality
training, 4) good management, and 5) reasonable price.
However, one of these elements could not be
accomplished without enthusiasm recognizing safety
training from the executives of the airlines.
ความสาคัญของเรื่องทีศ่ ึกษา
การเจริ ญเติ บโตของเศรษฐกิ จโลก จากในอดี ต
จนถึงปั จจุบนั นับได้วา่ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ไม่หยุดนิ่ ง โดยมีการประมาณว่า 34% ของเศรษฐกิ จโลก
มาจากภาคอุ ต สาหกรรมการบิ น ดั ง นั้ นจึ ง นั บ ได้ ว่ า
ภาคอุตสาหกรรมการบิ นมีส่วนในการเกื้ อหนุ นเศรษฐกิ จ
โลกให้ เ จริ ญเติ บ โต (International Air Transport
Association: IATA, 2015)
ประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในสมาชิ ก ของสมาคม
ASEAN และมี จุดแข็งในด้านภูมิศาสตร์ ของประเทศที่
ตั้งอยู่ก่ ึ งกลางของภูมิภาค รัฐบาลไทยจึ งได้มีการวางแผน

และวางนโยบายในการผลักดันประเทศให้เป็ นศูนย์กลาง
การบิ นภูมิภาค ประกอบกับนโยบายเปิ ดเสรี ทางการบิ น
เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ ยว และเปิ ดเสรี ทางการบิ นภายใน
กลุ่มประเทศอาเซี ยน (แผนธุ รกิ จ บ.การบิ นไทย, 2556)
จึ ง ส่ ง ผลให้ส ายการบิ น ต่ า งๆ เพิ่ ม จ านวนเที่ ย วบิ น เข้า สู่
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่ อง รวมไปถึงการเกิด สายการบิ น
ต้นทุนต่ าจานวนมากเพื่อมารองรับจานวนนักท่องเที่ ยวที่
คาดการณ์ ว่า จะมี จ านวนเพิ่ ม ขึ้ นตามการขยายตัว ของ
เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ ดว้ ย ส่ งผลให้ปัจจุบนั ประเทศไทยมี
จานวนรายชื่อผูร้ ับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายใน
การเดินอากาศ (Air Operation License: AOL) ถึง 50 ราย
โดยในจานวนเหล่านี้ มี สายการบิ น 17 แห่ ง ในประเทศ
ไทยที่ ใ ห้ บ ริ ก าร แบบประจ ามี ก าหนดทั้ง ภายใน และ
ระหว่า งประเทศ (ส านัก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ชาติ ,
2559)
ผลจากการขยายตัว อย่ า งรวดเร็ ว ในการเปิ ด
ให้บริ การสายการบิ นใหม่ๆ จานวนมากในช่วงระยะเวลา
อันสั้น ก่อให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างจานวนเครื่ องบินที่
มากขึ้น กับบุคลากรและสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ถูกพัฒนา
ไม่ทนั กับความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จึงส่งผลให้ประเทศไทย
ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานการตรวจสอบตามโครงการ
ตรวจสอบการกากับดูแลปลอดภัยสากล (Universal Safety
Oversight Audit Program: USOAP, 2015) ปั ญ หานี้
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบและความเสี ย หายเป็ นวงกว้า งใน
อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ซึ่ งหากไม่ได้รับการ
แก้ไขปั ญหานี้ อย่างรวดเร็ ว จะทาให้เสี ยโอกาสที่ ประเทศ
ไทยจะเป็ นศูนย์กลางทางด้านการบินในแถบภูมิภาคเอเชีย
กระทรวงคมนาคมจึงพยายามเข้าไปตรวจสอบและค้นหา
แนวทางที่ จะยกระดับมาตรฐานการผลิตบุคลากรด้านการ
บิ นอย่างเร่ งด่วน โดยให้ทุกหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการ
บินต้องกาหนดแผนการดาเนิ นงานที่ชดั เจนในการเตรี ยม
ความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน
(สถาบันการบินพลเรื อน, สรุ ปข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรม
การบิ น ของไทย ประจาเดื อนกรกฎาคม, 2558) ในส่ วน

ของพนัก งานต้อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น (Cabin Crew) ที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย Cabin Crew Safety Training
Manual (Doc 10002 AN/502, First Edition, 2014,
Chapter1) ซึ่ ง ICAO ระบุวา่ “ผูป้ ระกอบการจะต้องสร้าง
และดารงไว้ซ่ ึ งหลักสู ตรการฝึ กอบรมที่ ได้รับการอนุ มตั ิ
จากรัฐผูด้ าเนินการอากาศยาน โดยจะต้องผ่านการฝึ กอบรม
ให้แ ล้ว เสร็ จ ก่ อ นที่ จ ะถู ก บรรจุ เ ข้า เป็ นสมาชิ ก พนักงาน
ต้ อ นรั บ บนเครื่ องบิ น สมาชิ ก พนั ก งานต้ อ นรั บ บน
เครื่ องบินจะต้องเข้ารับการฝึ กอบรมประจาปี ให้แล้วเสร็ จ
ทุกครั้ง ดังนั้นประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกของ ICAO
จึ ง ได้ก าหนดหลัก สู ต รการฝึ กอบรมส าหรั บ พนั ก งาน
ต้อนรับในอากาศยานโดยในส่ วนการฝึ กอบรมด้านความ
ปลอดภั ย ของพนั ก งานต้ อ นรั บบนเครื่ องบิ นตาม
รายละเอียดข้อ 3.3 ว่าด้วยขั้นตอนการปฏิบตั ิในกรณี อากาศ
ยานเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปรกติ ห รื อฉุ ก เฉิ น (Emergency
Procedure) (ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ, 2551)
จากมาตรฐานของ ICAO และกรมการขนส่ งทาง
อากาศ ที่ กาหนดกรอบในการฝึ กด้านความปลอดภัยของ
พ นั ก ง า น ต้ อ น รั บ บ น เ ค รื่ อ ง บิ น ดั ง ก ล่ า ว ท า ใ ห้
ผูป้ ระกอบการในประเทศไทยต้องเป็ นผูจ้ ดั หาหลักสูตรการ
ฝึ กอบรม บุคลากรผูท้ าการสอน รวมทั้งสถานที่ ในการฝึ ก
เพื่อให้ได้มาตรฐานภายใต้การกากับดูแลของสานักงานการ
บินพลเรื อนแห่ งประเทศไทยตามที่ ICAO กาหนด ดังนั้น
สายการบินขนาดใหญ่และเปิ ดดาเนิ นการมาเป็ นเวลานาน
จะมี ศู น ย์ฝึ กอบรมด้า นความปลอดภัย ไว้เ พื่ อ ฝึ กอบรม
บุ ค ลากรขององค์ก ร และมี ก ารพัฒ นาจนสามารถเปิ ด
บริ การให้สายการบินอื่นที่ไม่มีศูนย์ฝึกฯ ด้านนี้ ทั้งในและ
ต่ า งประเทศมาใช้บ ริ ก ารด้ว ย แต่ เ นื่ อ งจากในปั จ จุ บัน
จานวนผูป้ ระกอบการสายการบินมีเพิ่มมากขึ้นจากในอดีต
ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วข้ า งต้ น แต่ ส ถานที่ ที่ มี ค วามพร้ อ มและ
มาตรฐานที่ เอื้ อต่อการฝึ กอบรมยังมีจานวนไม่สอดคล้อง
กับการขยายตัวของผูป้ ระกอบการ
ดังนั้นผูท้ าการวิจยั มีความสนใจศึกษาพฤติกรรม
ในการฝึ กอบรมพนักงานต้อนรั บบนเครื่ องบิ นด้านความ

ปลอดภัย ของสายการบิ น ในประเทศไทย และความ
แตกต่างในแต่ละสายการบิน รวมถึงต้องการศึกษาลักษณะ
อันพึงประสงค์ของศู นย์ฝึกฯ ที่ ใช้ในการฝึ กขั้นตอนการ
ปฏิ บัติ ใ นกรณี อ ากาศยานเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปรกติ ห รื อ
ฉุกเฉิ น อันจะสามารถช่วยสนับสนุนให้การฝึ กอบรมด้าน
ความปลอดภัยของสายการบินต่างๆ มีประสิ ทธิ ภาพ และ
ตรงตามมาตรฐานของ ICAO
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ กษาพฤติ กรรมการฝึ กอบรมด้านความ
ปลอดภัยในส่ วนการปฏิ บตั ิกรณี อากาศยานเกิ ดเหตุการณ์
ผิดปรกติหรื อฉุกเฉิ น
2. เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ข องศู น ย์
ฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยในส่ วนการปฏิบตั ิกรณี อากาศ
ยานเกิดเหตุการณ์ผิดปรกติหรื อฉุกเฉิ น
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึ ง พฤติ ก รรมการฝึ กอบรมด้านความ
ปลอดภัยในส่ วนการปฏิ บตั ิกรณี อากาศยานเกิ ดเหตุการณ์
ผิดปรกติหรื อฉุกเฉิ น
2. ทราบถึ ง ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ข องศู น ย์
ฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยในส่ วนการปฏิบตั ิกรณี อากาศ
ยานเกิดเหตุการณ์ผิดปรกติหรื อฉุกเฉิ น
3. นาผลการวิจยั มาพัฒนาปรับปรุ งศูนย์ฝึกด้าน
ความปลอดภัย ที่ ด าเนิ น การอยู่แ ล้ว ในประเทศไทยเพื่ อ
ตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของสายการบินต่างๆ
4. นาผลการวิจยั มาใช้เป็ นแนวทางในการสร้าง
ศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแห่งใหม่ในอนาคต
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึ ง สิ่ งที่ แสดงถึ ง
ความต้องการของศูนย์ฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัยใน
กรณี อากาศยานเกิดเหตุการณ์ผิดปรกติหรื อฉุ กเฉิ นว่าควรมี
ลักษณะเป็ นเช่นไร

ศู น ย์ ฝึ กอบรมด้ า นความปลอดภั ย หมายถึ ง
สถานที่ที่ใช้ดาเนินการฝึ กอบรมขั้นตอนการปฏิบตั ิในกรณี
อากาศยานเกิดเหตุการณ์ผิดปรกติหรื อฉุกเฉิ น
พฤติ ก รรมการฝึ กอบรมด้ า นความปลอดภั ย
หมายถึ ง กระบวนการในการฝึ กฝน เพิ่มพูนความรู ้ และ
ทักษะให้แก่ พนักงานต้อนรั บบนเครื่ องบิ นในด้านความ
ปลอดภัยบนเครื่ องบิน ได้แก่ การดับไฟ การอพยพหนี ควัน
การอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ นบนพื้นดิน การอพยพเมื่อเกิ ด
เหตุฉุกเฉิ นในน้ า
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. Doc 10002 AN/502: CABIN CREW
SAFETY TRAINING MANUAL, First Edition-2014
Approved by the Secretary General and published under
ICAO authority (INTERNATIONAL CIVIL AVIATION
ORGANIZATON)
2. หลั ก สู ต รการฝึ กอบรมส าหรั บ พนั ก งาน
ต้อนรับในอากาศยาน (Cabin Crew Training Program)
ตามประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
4. แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกับ ส่ ว นประสมทาง
การตลาด
5. แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับความต้องการของ
มนุษย์
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
คอทเลอร์ แ ละอารม์ ส ตรอง (หลัก การตลาด,
วารุ ณี ตันติวงศ์วานิ ชและคณะ, 2545) ระบุว่าส่ วนประสม
ทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึ งเครื่ องมื อ ทาง
การตลาดที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ซ่ ึ งกิ จ การผสมผสาน
เครื่ องมือเหล่านี้ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายแบ่งออกเป็ น
กลุ่ ม ได้ 4 กลุ่ ม คื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) หมายถึ ง การ
ผสมผสานของสิ นค้าและบริ การที่ กิจ การเสนอต่อตลาด

เป้ าหมาย ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ การจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง
กิ จกรรมของกิ จการที่ ทาให้ผลิตภัณฑ์ไปสู่ กลุ่มผูบ้ ริ โภค
เป้ าหมาย การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) หมายถึ ง
กิ จกรรมเพื่อสื่ อสารถึงข้อดี ของผลิตภัณฑ์และชักชวนให้
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายซื้อผลิตภัณฑ์
ต่ อ มาเมื่ อ เริ่ มมี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทบริ การที่ มี
ลัก ษณะเฉพาะบางประการที่ ท าให้ ผู ้ท าการตลาดต้อ ง
เปลี่ยนส่ วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสม จึ งเกิ ดเป็ น
ส่ ว นประสมทางการตลาดเพิ่ ม ขึ้ น จากในอดี ต ส าหรั บ
ผลิ ตภัณฑ์ประเภทบริ การ โดยในปี 1981 Booms และ
Bitner เสนอว่า ควรมีองค์ประกอบเพิ่มอีก 3 ประการ คือ
คน (People) หมายถึง การที่พนักงานผูใ้ ห้บริ การซึ่ งต้องมี
ปฏิ สัมพันธ์กบั ลูกค้า ในขณะมีการส่ งมอบการบริ การ ซึ่ ง
ถือเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญที่ สุดของผลิตภัณฑ์ประเภท
บริ ก าร สิ่ ง ที่ ป รากฏทางกายภาพ (Physical Evidence)
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมองไม่เห็ น ผลิ ตภัณฑ์ประเภทบริ การ
ก่ อ นที่ จ ะตัด สิ น ใจบริ โ ภค จึ ง เกิ ด ความรู ้ สึ ก ไม่ ม ั่น ใจว่า
บริ การที่ กาลังจะซื้ อจะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของตนได้ห รื อ ไม่ ผู ้บ ริ โ ภคจึ ง ต้อ งพึ่ ง สิ่ ง ที่ ป รากฏทาง
กายภาพ ซึ่ งเป็ นส่ ว นของบริ การที่ ผู ้บ ริ โภคสามารถ
มองเห็ น ได้แ ละใช้ใ นการประกอบการตัด สิ น ใจเลื อ ก
บริ โ ภค กระบวนการ (Process) หมายถึ ง วิธี แ ละล าดับ
ขั้นตอนของระบบการดาเนิ นการให้บริ การลูกค้า ซึ่ งลูกค้า
จะมี ส่ วนร่ ว มในกระบวนการในขณะรั บบริ ก ารในเวลา
ต่างๆ ทั้งแบบต่อหน้าและทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informants) ที่ ใช้ในการ
ท าวิ จัย เรื่ องนี้ ได้ รั บ เลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้
บุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมการบิ น ของประเทศไทย ที่ มี
หน้าที่ เกี่ ยวข้องและมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการจัด
ฝึ กอบรมด้า นความปลอดภัย ของพนัก งานต้อ นรั บ บน
เครื่ องบิน จากสายการบินต่างๆ 7 ท่าน 6 สายการบิน และ

นั ก ตรวจสอบความปลอดภัย ด้ า นการบิ น ช านาญการ
สานักงานการบิ นพลเรื อนแห่ งประเทศไทย 1 ท่ าน รวม
ทั้งสิ้น 8 ท่าน
แหล่ งข้ อมูล
1. ศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อ บทความ เอกสาร ที่
เกี่ยวกับทฤษฎีในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดที่
เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โภคและความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้ าหมายที่ มีแนวโน้มจะใช้บริ การศูนย์ฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัยในกรณี อากาศยานเกิ ดเหตุการณ์ผิดปรกติ
หรื อฉุ กเฉิ นแห่ งใหม่ ศึ กษาค้นคว้าจากเอกสารและคู่มือ
ปฏิ บัติ ก ารฝึ กอบรมด้า นความปลอดภัย ของพนั ก งาน
ต้อนรับบนเครื่ องบิน ตามมาตรฐานขององค์กรการบินพล
เรื อ นสากล (ICAO) รวมถึ ง ศึ ก ษาค้น คว้า หลัก สู ต รการ
ฝึ กอบรมส าหรั บ พนั ก งานต้อ นรั บ ในอากาศยาน ตาม
ประกาศกรมการขนส่ งทางอากาศ เนื่ องจากการฝึ กอบรม
ด้านความปลอดภัยต้องอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดขององค์กรการ
บินพลเรื อนสากล
2. ศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต โดยค้นหาข้อมูล
ที่ เกี่ ยวข้องกับการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยที่ แตกต่าง
กันในแต่ละองค์ประกอบในกรณี อากาศยานเกิดเหตุการณ์
ผิดปรกติหรื อฉุกเฉิ น ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ
3. ผู ้วิ จั ย ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ ต รงกับความเป็ นจริ งแบบละเอียดที่ สุด
เท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยแบ่งการสัมภาษณ์เป็ น 3 ตอน โดยมี
คาถามหลักของแต่ละตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับลักษณะของสายการ
บินและข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ตอนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมในการ
ฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยในกรณี เกิดเหตุการณ์ผิดปรกติ
หรื อฉุกเฉิ นของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินในปั จจุบนั
ตอนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับลักษณะอันพึง
ประสงค์ของศูนย์ฝึกด้านความปลอดภัยในกรณี เกิด

เหตุการณ์ผิดปรกติหรื อฉุกเฉิ นของพนักงานต้อนรับบน
เครื่ องบินในด้านต่างๆ
สรุ ปลักษณะอันพึงประสงค์ ของศู นย์ ฝึกอบรมด้ านความ
ปลอดภัยในส่ วนการปฏิบัติกรณีอากาศยานเกิดเหตุการณ์
ผิดปรกติหรือฉุกเฉิน
จากการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทั้ง 8 ท่ าน
โดยนาผลการวิจัยมาประกอบกับทฤษฎี ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mixes) สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้
ดังต่อไปนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
จากผลการวิ จัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ส าคัญ
ต้องการ ได้แก่ หลักสู ตรการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย
วิทยากร พื้นที่ที่ใช้ในการฝึ กอบรม อุปกรณ์ และสิ่ งอานวย
ความสะดวกอื่ น ๆ โดยสามารถจั ด กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ น
งานวิจยั ได้ดงั นี้
กลุ่ม ที่ 1 การเรี ย นภาคทฤษฎี ตามประกาศกรม
ขนส่ งทางอากาศกับการเรี ยนภาคทฤษฎี และการฝึ กอบรม
ด้ า นความปลอดภั ย ภาคปฏิ บั ติ ก รณี อากาศยานเกิ ด
เหตุการณ์ ผิดปรกติหรื อฉุ กเฉิ น ทั้งนี้ การเรี ยนภาคทฤษฎี
ตามประกาศกรมการขนส่ งทางอากาศ คือการเรี ยนทฤษฎี
เกี่ ยวกับเรื่ องต่างๆ ที่ นอกเหนื อไปจากการฝึ กอบรมด้าน
ความปลอดภัยตามขั้นตอนการปฏิ บัติในกรณี อากาศยาน
เกิดเหตุการณ์ผิดปรกติหรื อฉุกเฉิ น การเรี ยนทฤษฎีดงั กล่าว
จาเป็ นต้องใช้ห้องเพื่อทาการสอน รวมถึงต้องการวิทยากร
ที่มีความรู ้และมีใบอนุ ญาตทาการสอน จากการสัมภาษณ์
ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ส าคัญ สามารถสรุ ปสิ่ ง ที่ ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ส าคัญ
ต้องการสาหรับการเรี ยนทฤษฎีได้ดงั นี้
ห้องที่ใช้ในการเรี ยนภาคทฤษฎีผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ส่ ว นใหญ่ ต ้อ งการให้ มี โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟนหรื อ
เครื่ องขยายเสี ยง มี wi-fi direct ในห้องเรี ยน และต้องมีแสง
สว่างเพียงพอ ส่วนลักษณะห้องเรี ยนต้องการให้มีหอ้ งเรี ยน
3 ลักษณะคือ ลักษณะเป็ นห้องเรี ยนที่มีโต๊ะเรี ยนปรกติ หัน
หน้าไปทางผูบ้ รรยายเพื่อให้ต้ งั ใจฟั งผูบ้ รรยายอย่างเต็มที่

เช่น เนื้ อหาวิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) และ
ห้อ งแบบที่ ต ้อ งมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งผูเ้ รี ย นกัน เอง คื อ
ห้องเรี ยนที่มีโต๊ะจัดเรี ยงเป็ นรู ปตัว U หรื อโต๊ะกลม เช่น
วิ ช าการบริ หารจัด การทรั พ ยากรพนัก งานต้อ นรั บ บน
เครื่ องบิน (CRM) เป็ นต้น และมีหอ้ งเรี ยนที่มีคอมพิวเตอร์
เป็ นสื่ อการสอน (CBT) เพื่อใช้คอมพิวเตอร์ ในการเรี ยน
และการสอบควบคู่กนั ส่วนห้องสอบแบบบรรยายต้องการ
ห้ อ งสอบที่ มี แ ท่ น ต่ า งระดับ ยกสู ง ส าหรั บ ผู ้คุ ม สอบให้
สามารถเห็นผูเ้ ข้าสอบทั้งหมดได้
การเรี ยนภาคทฤษฎี ดังกล่าวต้องมี วิทยากรเป็ น
ผูใ้ ห้ความรู ้ตามทฤษฎี น้ นั ๆ ซึ่ งทางผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญส่ วน
ใหญ่ตอ้ งการให้มีวทิ ยากรประจาที่ศูนย์ฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัยแห่ งใหม่ครบทุกวิชาพื้นฐานที่ทางสานักงานการ
บิ นพลเรื อนกาหนดไว้ ซึ่ งวิทยากรจะต้องมีใบอนุ ญาตทา
การสอน มากไปกว่ า นั้ นต้อ งมี วิ ท ยากรที่ ห ลากหลาย
สามารถสอนได้ทุ ก แบบเครื่ องตามแต่ ล ะสายการบิ น
ต้องการ (ทุก Type Rating) ส่ วนการสอบทฤษฎี น้ นั ผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญมีความต้องการแตกต่างกัน บางรายต้องการให้
จัดการสอบแบบบรรยายเพื่อทดสอบความเข้าใจเฉพาะ
บุ ค คลของผูฝ้ ึ กอบรมอย่า งถ่ อ งแท้ถึ ง สิ่ ง ที่ ไ ด้เ รี ย นมาว่า
เข้า ใจมากน้อยและมี ค วามแตกต่ างจากที่ ผูส้ อนต้องการ
เพียงใด ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญบางรายต้องการให้มีสื่อการเรี ยน
และการสอบด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ หรื อระบบ
Computer Based Training (CBT) เพื่ อ เป็ นการ
ประหยัด เวลาในการเรี ยนการสอบ และในห้ อ งเรี ยน
ภาคทฤษฎีควรมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์
ผลสอบที่ ผูฝ้ ึ กอบรมตอบคาถาม (Learning Management
System) โดยใช้ในการเก็บสถิติวา่ เรื่ องใดที่ผฝู ้ ึ กอบรมตอบ
ผิ ด จ านวนมาก เพื่ อ น าไปให้ ค วามรู ้ เ พิ่ ม เติ ม ในส่ ว นที่ ผู ้
ฝึ กอบรมจานวนมากไม่เข้าใจ
การฝึ กดับเพลิงและขั้นตอนการกาจัดควัน (Fire
Drill and Smoke Drill) แบ่งเป็ นการเรี ยนภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิ บัติ การเรี ยนภาคทฤษฎี น้ นั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญบาง
รายต้อ งการให้ มี วิ ท ยากรนัก ดับ เพลิ ง ที่ มี ค วามช านาญ

ระดับ สู ง เป็ นผู ้ส อนภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บัติ แต่ ผู ้ใ ห้
ข้อ มู ล ส าคัญ บางรายก็ ต ้อ งการให้ พ นัก งานต้อ นรั บ บน
เครื่ องบินที่มีประสบการณ์การบินเป็ นผูฝ้ ึ กสอน เพราะถือ
ว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิ นมีความเข้าใจในลักษณะ
การท างานและข้อ จ ากัด ของสภาพแวดล้อ มต่ า งๆ บน
เครื่ องบิ น ส่ วนภาคปฏิ บตั ิ น้ นั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญส่ วนใหญ่
ต้องการให้ฝึกในห้องจาลองสถานการณ์ในการฝึ กดับเพลิง
(Fire Drill Chamber) คือห้องจาลองสถานการณ์ที่มีการจุด
ไฟและมีควันเกิดขึ้นเพื่อให้ผฝู ้ ึ กอบรมได้ทดลองดับไฟนั้น
ซึ่ งทาง ICAO แนะนาว่าควรเป็ น Cabin Training Devices
(CTD) หรื ออุปกรณ์ฝึกซ้อมจาลองห้องโดยสารที่ จาลอง
สถานการณ์เสมื อนจริ งในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบิน สามารถนามาใช้ในการฝึ กอบรมด้าน
ความปลอดภัยและระเบี ยบปฏิ บัติในภาวะผิดปรกติหรื อ
เหตุฉุกเฉิ นอย่างมีประสิ ทธิภาพโดยไม่จาเป็ นต้องใช้อากาศ
ยานจริ ง โดย CTD มีส่วนประกอบต่าง ๆ ของห้องโดยสาร
ได้แ ก่ ห้ อ งสุ ข า ห้ อ งครั ว ทางออกฉุ ก เฉิ น แบบที่ ใ ช้ใ น
อากาศยาน แถวที่ นั่ง ผูโ้ ดยสารบางส่ ว น ที่ นั่ง พนักงาน
ต้อนรั บ บนเครื่ อ งบิ น แผงควบคุ มของพนักงานต้อ นรั บ
และช่องเก็บของเหนื อศีรษะ ในการฝึ กอบรมเรื่ องขั้นตอน
ปฏิ บั ติ ใ นภาวะฉุ ก เฉิ นนั้ น CTD สามารถจ าลอง
สภาพแวดล้อมที่ ไ ม่สามารถกระท าในห้องเรี ยนได้ เช่ น
การปล่อยควันเข้าห้องโดยสาร เป็ นต้น (ICAO, 2014)
และที่ ผู ้ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส าคั ญ ต้ อ งการให้ เ ป็ น ห้ อ งจ าลอง
สถานการณ์ ในการฝึ กดับเพลิ ง (Fire Drill Chamber)
เพราะห้องจาลองสถานการณ์น้ นั มีความเสมือนจริ งและมี
ความปลอดภัยเนื่ องจากสามารถควบคุ มเพลิงและควันที่
เกิดขึ้นได้ ซึ่ งถือว่าความปลอดภัยของผูฝ้ ึ กอบรมเป็ นสิ่ งที่
สาคัญที่ สุด ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญบางรายต้องการให้มีการฝึ ก
ดับ เพลิ ง และก าจัด ควัน ในเครื่ อ งบิ น ที่ ส ร้ า งขึ้ นเฉพาะ
ส าหรั บ การฝึ กอบรมเรื่ อ งการดับ เพลิ ง และขั้น ตอนการ
กาจัดควัน โดยมี อุปกรณ์กาเนิ ดเปลวไฟภายในตัวเครื่ อง
เช่ น การเกิ ด เพลิ ง ไหม้ใ นส่ ว นต่ า งๆ ภายในเครื่ อ งบิ น
เพื่อให้ผฝู ้ ึ กได้รับรู ้ถึงความร้อนของเปลวเพลิง การอพยพ

ออกจากเครื่ องในขณะที่มีเพลิงไหม้ มีกลุ่มควันและอยูใ่ น
สถานการณ์ที่ไม่มีไฟส่ องสว่าง ฝึ กการหาแหล่งของควัน
ไฟโดยดู จ ากทิ ศทางของควันที่ เกิ ดขึ้ นเพื่อนาไปสู่ แหล่ ง
ของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในเรื่ องของอุปกรณ์ดบั เพลิงและ
ถังดับเพลิงควรใช้ของจริ งที่เหมือนกับที่ใช้บนเครื่ องบินให้
ผูฝ้ ึ กอบรมทุกคนได้ฝึกใช้ และเนื่องจากความปลอดภัยเป็ น
สิ่ ง ส าคัญ ที่ สุ ด จึ ง ต้อ งมี อุ ป กรณ์ นิ ร ภัย ส าหรั บ การฝึ ก
ดับเพลิงและกาจัดควันเต็มรู ปแบบ หรื อชุดป้ องกันร่ างกาย
(Body Protection) ประกอบด้วย ชุด Jumpsuit แขนยาวเต็ม
ตัว หมวกนิ ร ภัย ถุ ง มื อ แว่ น ตานิ ร ภัย รองเท้า บู๊ ต และ
ต้องการให้มีระบบป้ องกันอันตราย ด้วยระบบตัดไฟใน
กรณี ที่ไฟเกิดลุกลาม ไม่สามารถควบคุมได้ และการฝึ กทุก
ครั้ งจะต้องถูก ควบคุ มโดยนักดับเพลิ งที่ มีป ระสบการณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญบางรายต้องการให้การฝึ กดับเพลิ งและ
ขั้นตอนการกาจัดควันเป็ นการฝึ กกลางแจ้งโดยมี การจุ ด
เปลวเพลิงในถาดเหล็ก กลางลานโล่ง ให้ผฝู ้ ึ กอบรมได้เห็น
ทิ ศ ทางของควัน ไฟ และทิ ศ ทางของเปลวเพลิ ง เพื่ อ
วิเคราะห์สถานการณ์ในการใช้อุปกรณ์ดบั เพลิงได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
การฝึ กขั้น ตอนการอพยพ แบ่ ง เป็ นการเรี ยน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิเช่นกัน ภาคปฏิ บตั ิสามารถแบ่ง
ได้เป็ นการอพยพบนบก และการอพยพทางน้ า โดยสถานที่
ที่ ใ ช้ใ นการฝึ กอพยพเริ่ มจากการเข้า ไปที่ CTD ซึ่ ง CTD
นั้นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญบางรายต้องการให้มีการเคลื่อนไหวได้
ภายใน CTD ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต้องการให้มีการจาลอง
สถานการณ์โดยเริ่ มจากสัญญาณไฟฉุ กเฉิ นในห้องโดยสาร
มี แสงสัญ ญาณไฟ มี เ สี ยงสัญญาณเตื อ นให้อพยพ และมี
เสี ยงคาสั่งจากระบบประกาศภายในห้องโดยสารเพื่อทา
การอพยพ จากนั้นมีการฝึ กเปิ ดประตูเครื่ องบิน โดยการฝึ ก
เปิ ด-ปิ ดประตูเครื่ องบิน (Door Trainer) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ต้องการให้มีประตูจริ งทั้งเครื่ องบิ นแบบแอร์ บสั (Airbus)
และเครื่ องบิ นแบบโบอิ้ง (Boeing) ประจาอยู่ที่ศูนย์ฝึกฯ
แห่ งใหม่ และต้องการให้มีสัญญาณไฟฉุ กเฉิ น ไฟนาทาง
เสี ยงสัญญาณเตือนให้อพยพในห้องโดยสารจาลอง โดย

สามารถออกคาสั่งจากระบบประกาศภายในห้องโดยสาร
จาลองนั้นได้ และถูกออกแบบให้ดา้ นหนึ่ งเป็ นการอพยพ
บนบกซึ่ งสามารถกระโดดลงทางลื่ นฉุ กเฉิ น และอีกด้าน
หนึ่ ง เป็ นการเปิ ดประตู เ พื่ อ ฝึ กขั้น ตอนการอพยพในน้ า
(Wet Drill) ได้ในสถานที่เดียวกัน
การฝึ กอพยพบนบกหรื อการฝึ กด้ ว ยทางลื่ น
ฉุกเฉิ นนั้นต้องการให้มีแท่นปรับระดับความสูงของทางลื่น
ฉุกเฉิ นด้วยระบบ Hydraulic สามารถปรับระดับความสู งที่
แตกต่ างกัน ตามแต่ละเครื่ อ งบิ นที่ ผูฝ้ ึ กอบรมต้องการฝึ ก
โดยทางลื่ น ฉุ ก เฉิ น จะต้อ งมี ท้ ัง แบบ 1 ทางลื่ น (Single
Lane) และ 2 ทางลื่น (Dual Lane) มีระบบปั๊ มลมให้ทางลื่น
ฉุกเฉิ นมีความตึงที่สม่าเสมอ หากเกิดกรณี ฉุกเฉิ นที่ทางลื่น
ฉุ กเฉิ นใช้การไม่ได้ตอ้ งมีทางลื่นฉุ กเฉิ นสารองเพื่อการฝึ ก
ที่ต่อเนื่ อง และมีการป้ องกันอันตรายที่ อาจเกิ ดจากการฝึ ก
กระโดดทางลื่นฉุ กเฉิ นด้วยการมีตาข่ายรองรับในกรณี ที่ผู ้
ฝึ กอบรมอาจหลุดออกจากตัวทางลื่นฉุกเฉิ นได้
การฝึ กขั้นตอนการอพยพในน้ า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ต้องการให้มีสระว่ายน้ าที่ ได้มาตรฐาน อยูใ่ นสภาพการใช้
งานที่ดี พร้อมสาหรับการฝึ กตลอดเวลา มีความลึกไล่ระดับ
มีความกว้างไม่ต่ ากว่า 25 เมตร รวมถึงมีที่ยืนพักบริ เวณ
ขอบสระประมาณ 1 ฟุ ต รอบสระว่ า ยน้ าเพื่ อ ให้ ผู ้ฝึ ก
สามารถยืนพัก และอาจมีการจาลองสถานการณ์เรื่ องคลื่น
และกระแสลมให้ฝึกแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ที่เสมือน
จริ ง ที่ สุ ด บริ เ วณสระว่า ยน้ า ที่ ใ ช้ใ นการฝึ กขั้น ตอนการ
อพยพในน้ าจะต้ อ งมี ผู ้ ดู แ ลความปลอดภั ย ทางน้ า
( Lifeguard) ที่ มี ใ บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร ( Lifeguard
Certification) ประจาการที่สระว่ายน้ าตลอดเวลาเพื่อรักษา
ความปลอดภัย ให้ กับ ผู ้ฝึ กอบรมในกรณี เ กิ ด เหตุ ก ารณ์
ฉุกเฉิ น การใช้แพยางฉุกเฉิ นในการอพยพ ต้องการให้มีแพ
ยางฉุ กเฉิ นจริ งประจาที่ ศูนย์ฝึกฯ แห่ งใหม่ มีอุปกรณ์ที่ใช้
คลุมแพยางเพื่อป้ องกันแดดและฝน (Canopy) ให้ฝึกกาง มี
ชุดการอยูร่ อด (Survival Kits) ของจริ งให้ผฝู ้ ึ กอบรมศึกษา
และต้อ งการให้มี การฝึ กปลดแพยางฉุ กเฉิ น ออกจากตัว
เครื่ องบิ น ประกอบกับปั จจุบันแพยางฉุ กเฉิ นที่ ติดมากับ

เครื่ องแต่ละเครื่ องมีรูปแบบแตกต่างกัน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ต้องการให้ช่างที่ส่งมอบเครื่ องให้ขอ้ มูลกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
การฝึ กอบรมเพื่อให้สามารถนาข้อมูลของแพยางฉุ กเฉิ น
ใหม่ เ สริ มไปในบทเรี ยนทฤษฎี เ กี่ ย วกับ การฝึ กแพยาง
ฉุกเฉิ นรู ปแบบต่างๆ ได้ การอพยพทางน้ ามักเกิดขึ้นควบคู่
กั บ การมี ห น่ วยกู้ ภ ั ย ทางอากาศหรื อหน่ วย Rescue
ช่ วยเหลื อ จากเฮลิ คอปเตอร์ จึ ง ต้อ งการให้ทางศู นย์ฝึกฯ
แห่ ง ใหม่ มี ก ารฝึ กกับ หน่ ว ยกู้ภ ัย ทางอากาศโดยมี เ ครน
จาลองเพื่อฝึ กการยกตัวผูเ้ ข้าฝึ กอบรมขึ้นจากน้ า
กลุ่มที่ 2 สิ่ งพึงประสงค์อื่นๆ ที่ ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ต้องการนอกเหนือจากที่สานักงานการบินพลเรื อนกาหนด
ต้องการให้ศูนย์ฝึกฯ แห่ งใหม่มีห้องปรับระดับความดัน
(Chamber) เพื่อให้ผูฝ้ ึ กอบรมได้รับรู ้สภาพร่ างกายตนเอง
ในกรณี ที่เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงความดันอากาศ ศู นย์ฝึกฯ
ควรมีห้องโดยสารจาลองทั้งแบบ Economy Class และ
Business Class เพื่อ ฝึ กการให้บริ การบนเครื่ องบิ น มี
สถานที่ ตรวจร่ างกายและสามารถออกใบรับรองให้กับผู ้
ที่ ม าฝึ กอบรม มี ห้ อ งพยาบาลรวมถึ ง พยาบาลวิ ช าชี พ
ประจาการที่ ศูนย์ฝึ กฯ ตลอดเวลา ระบบสารสนเทศ (IT)
ต้องพร้อมใช้งานและสามารถแก้ไขระบบได้อย่างรวดเร็ ว
หากเกิดปั ญหา ต้องมีระบบเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตด้วยระบบ
wi-fi ที่มีความเสถียรและครอบคลุมทุกพื้นที่ในศูนย์ฝึกฯ มี
โปรแกรมวิเคราะห์คุณภาพของศูนย์ฝึกฯ โดยให้ผูเ้ ข้าใช้
บริ การศูนย์ฝึกฯ เป็ นผูต้ อบแบบสอบถามและมีโปรแกรม
วิ เ คราะห์ ว่ า จุ ด ใดที่ มี ปั ญ หาและต้อ งพัฒ นาศู น ย์ฝึ กฯ
เพิ่มเติมอย่างไร มีเจ้าหน้าที่ เทคนิ คด้านต่างๆ ประจาการที่
ศูนย์ฝึกฯ แห่งใหม่ตลอดเวลา ก่อนเริ่ มการฝึ กอบรมทุกครั้ง
ทางศูนย์ฝึกฯ จะต้องให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับศู นย์ฝึกฯ ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่ องพื้ น ที่ ส่ ว นใช้ง านต่ า งๆ ทางออกฉุ ก เฉิ น การ
หลบหนีหากเกิดเหตุฉุกเฉิ นภายในศูนย์ฝึกฯ และสิ่ งอานวย
ความสะดวกต่างๆ ที่ศูนย์ฝึกฯ มีให้บริ การ
ส่ ว นสิ่ ง อานวยความสะดวกอื่ นๆ ที่ ผูใ้ ห้ขอ้ มู ล
สาคัญ ต้อ งการคื อ มี ที่ จ อดรถส าหรั บ ผู ้เ ข้า รั บ บริ การ มี
บริ การรถรับ-ส่ งจากบริ ษทั ของผูฝ้ ึ กอบรมมายังศู นย์ฝึกฯ

แห่ ง ใหม่ ร้ า นอาหาร ร้ า นกาแฟ ห้ อ งประชุ ม เล็ ก ๆ ที่
ผูบ้ ริ หารสามารถใช้สงั เกตการณ์ระหว่างการฝึ กอบรม ร้าน
สะดวกซื้ อ ห้องพักผ่อนระหว่างรอฝึ กอบรม ห้องน้ าและ
ห้องอาบน้ าที่ มีจานวนเพียงพอต่อผูเ้ ข้ารับบริ การโดยต้อง
รักษาความสะอาดอยูเ่ สมอ ห้องเปลี่ยนเสื้ อผ้า ห้องเก็บของ
(Locker) ห้ อ งสมุ ด ให้ บ ริ การแก่ ผู ้ที่ เ ข้า ฝึ กอบรมได้ห า
ข้อมูลเพิ่มเติม เก้าอี้ที่ใช้ในการเรี ยนต้องการให้เป็ นเก้าอี้ที่
ได้รับการออกแบบมาเพื่อสุ ขภาพ (Ergonomic Chair) และ
ศูนย์ฝึกอบรมต้องเปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง เพราะผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญบางรายต้องการให้พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิ น มี
โอกาสฝึ กในขณะที่ ร่างกายมีความอ่อนล้าเต็มที่ และเพื่อ
ความสะดวกเรื่ องตารางเวลาว่างที่ให้เลือกได้มากขึ้น ผูใ้ ห้
ข้อ มู ล ส าคัญ บางรายต้อ งการให้ ศู น ย์ฝึ กฯ แห่ ง ใหม่ มี
ลักษณะเป็ นสถาบันทางการศึ กษา (Academy) ครบวงจร
คือสามารถเป็ นที่เรี ยน ที่ สอบ ที่ฝึกอบรมทั้งทางด้านความ
ปลอดภัยและการบริ การบนเครื่ องบิน สถานที่ตรวจร่ างกาย
และมีสิ่งอานวยความสะดวกครบถ้วนจบในสถานที่ เดี ยว
รวมทั้งมีลกั ษณะการให้บริ การเบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดี ยว (One
Stop Service)
ทั้งนี้ ศู นย์ฝึ กอบรม หลักสู ตรการฝึ กอบรมด้า น
ความปลอดภัย อุปกรณ์ที่ ใช้ในการฝึ กอบรมและวิทยากร
ด้ า นความปลอดภั ย จะต้ อ งถู ก ตรวจสอบและได้ รั บ
ใบรับรองมาตรฐานด้านคุณสมบัติและด้านความปลอดภัย
ในการฝึ กอบรมจากสานักงานการบินพลเรื อน
นอกจากนั้น แล้ว จากการสั ม ภาษณ์ ผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล
ส าคัญ จากส านัก งานการบิ น พลเรื อ นพบว่า ผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล
สาคัญต้องการให้สายการบินต่างๆ มีความพร้อมก่อนการ
เปิ ดบริ ก ารการบิ น โดยต้อ งสร้ า งเกณฑ์ก ารเพิ่ ม ทุ น จด
ทะเบี ยนใหม่เพื่อให้แต่ละสายการบิ นมี ทุนมากพอที่ จะมี
หลักสูตรและวิทยากรในการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยที่
มี ค วามช านาญในเครื่ อ งบิ น ที่ ส ายการบิ น นั้น ให้ บ ริ ก าร
หรื อหากมีการเปิ ดศูนย์ฝึกฯ แห่งใหม่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญของ
สานักงานการบิ นพลเรื อนต้องการให้ทาเป็ นสถาบันทาง
การศึ กษา (Academy) เพื่ อเป็ นศู นย์รวบรวมความรู ้ ควร

เปิ ดให้บริ การ 24 ชัว่ โมง โดยมี การฝึ กกับเครื่ องบิ นที่ ใช้
ปฏิ บตั ิงานจริ ง แต่หากไม่สามารถใช้เครื่ องบินจริ งในการ
ฝึ กได้ อาจทาเป็ นห้องจาลองสถานการณ์ มี การเน้นให้ผู ้
ฝึ กอบรมจะต้องปฏิบตั ิทุกขั้นตอนด้วยตนเอง และการเรี ยน
การสอนจะต้อ งเน้น ให้ผูฝ้ ึ กอบรมมี จิ ต สานึ กด้านความ
ปลอดภัย รวมถึงฝึ กปฏิ บตั ิข้ นั ตอนต่างๆ ด้วยความเข้าใจ
อย่ า งถ่ อ งแท้ ซึ่ งเมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ผู ้ฝึ กอบรม
สามารถปฏิ บั ติ ต ามขั้ นตอนได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและมี
ประสิ ทธิ ภาพ การสอบควรเป็ นการถาม -ตอบแบบ
รายบุ คคล เพื่อตรวจสอบความเข้าใจว่าถูกต้อ งมากน้อ ย
เพียงใดและผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิสามารถแก้ไขปั ญหาได้จริ งหรื อไม่
ถึ ง แม้ศู น ย์ฝึ กฯ แห่ ง ใหม่ ย ัง ไม่ ส ามารถท าเป็ นสถาบัน
ฝึ กอบรมทางด้านการบิน (ATO) ก็ควรทาให้ศูนย์ฝึกฯ แห่ ง
นั้ นเป็ นสถานที่ ฝึ กและมี สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ ไ ด้
มาตรฐานและตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละสาย
การบิ นต่างๆ และอยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดของสานักงานการ
บินพลเรื อน
ด้ านราคา (Price)
ราคาที่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต้องการคือราคาในการ
ใช้บริ การสถานที่และ/หรื อวิทยากร
ราคาที่ ศู น ย์ฝึ กอบรมด้ า นความปลอดภั ย จะ
กาหนดเป็ นค่าใช้บริ การสถานที่และ/หรื อวิทยากรนั้น ผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้มีการกาหนดราคาที่ สม
เหตุ ผ ล มี ค วามคุ ้ม ค่ ากับ สิ่ ง ที่ ไ ด้รั บจากการบริ ก าร ผูใ้ ห้
ข้อ มู ล ส าคัญ บางรายให้ ค วามส าคัญ กับ ความแน่ น อน
ทางด้านราคา กล่าวคือ การกาหนดให้เป็ นราคาที่แน่นอน
ไม่มีความผันผวนหรื อปรับเปลี่ยนราคาบ่อย และบางราย
ต้องการความประหยัดในการฝึ กอบรมจึ งต้องการราคาที่
ไม่สูงจนเกินไปนัก หรื อทาเป็ นราคาต่อหัว และต้องการให้
มีระบบการแข่งขันทางด้านราคา
เนื่ องจากทางผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจากสานักงานการ
บินพลเรื อนมองว่าหากทาศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
แห่ งใหม่ ต้องการท าให้เ ป็ นสถาบันการศึ ก ษา เป็ นศู น ย์

รวบรวมความรู ้ เพื่ อ เป็ นการยกระดับ มาตรฐานในการ
ฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยจึงควรคิดราคาไม่สูงจนเกินไป
ด้ านการส่ งเสริมการขาย (Promotion)
การส่ งเสริ มการขายที่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต้องการ
คื อ การท าสั ญ ญาระยะยาว หรื อ บั น ทึ ก ความเข้ า ใจ
(Memorandum of Understanding: MOU) โดยอาจท า
บันทึ กความเข้าใจในระยะเวลาและความถี่ ในการเข้ารั บ
บริ การเพื่อสิ ทธิราคาค่าบริ การที่ต่าลง
ด้ านสถานที่ (Place)
สถานที่ในงานวิจยั ครั้งนี้ หมายถึง สถานที่ต้ งั ของ
ศู น ย์ฝึ กอบรมด้า นความปลอดภัย ซึ่ ง ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ส าคัญ
ต้องการให้ต้ งั อยูท่ ี่สถานที่ที่เดินทางสะดวก มีระบบขนส่ ง
สาธารณะเข้าถึ ง เช่น รถไฟฟ้ า เป็ นต้น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
บางรายต้องการให้ศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยควร
ตั้ง อยู่ใ กล้ส นามบิ น ซึ่ ง เป็ นศู น ย์ก ลาง (Hub) ของบริ ษ ัท
ตนเอง
ด้ านบุคลากร (People)
เนื่ องจากการฝึ กอบรมด้ า นความปลอดภั ย
ประกอบด้วยการเรี ยนภาคทฤษฎีและการเรี ยนภาคปฏิบตั ิ
ในหลัก สู ต รที่ ห ลากหลาย โดยใช้พ้ื น ที่ ต่ า งๆ ในศู น ย์
ฝึ กอบรม จึ งต้องการให้มีผูใ้ ห้บริ การที่ มีคุณสมบัติเ ป็ นผู ้
ประสานงานที่ดี สามารถจัดตารางเวลาและการหมุนเวียน
ใช้ห้อ งเรี ย นและพื้ น ที่ ฝึ กอบรมได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถบอกตารางเวลาว่างให้แก่ ผูเ้ ข้ารับบริ การได้อย่าง
รวดเร็ ว
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจากสานักงานการบิ นพลเรื อน
ต้องการให้การฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยมีคุณภาพมาก
ขึ้ น โดยต้ อ งการให้ มี ก ารเพิ่ ม จ านวนบุ ค ลากรของ
สานักงานการบินพลเรื อน เพราะต้องการให้มีผตู ้ รวจสอบ
ไปสังเกตการณ์การฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยของสาย
การบินต่างๆ ทุกครั้ง
ด้ านสิ่งทีป่ รากฏทางกายภาพ (Physical Evidence)
สิ่ งที่ ปรากฏทางกายภาพ หมายถึง ส่ วนของการ
บริ การที่ ผู ้บ ริ โภคสามารถมองเห็ น ได้ และใช้ใ นการ

ประกอบการตัด สิ น ใจเลื อ กบริ โ ภคการบริ ก ารนั้น ศู น ย์
ฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยจึงต้องมีอุปกรณ์และสถานที่ที่
ใช้ใ นการฝึ กอบรมอยู่ ใ นสภาพการใช้ง านที่ ดี มี ค วาม
น่ า เชื่ อ ถื อ มี ค วามทั น สมัย และได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจาก
หน่ วยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้อง เช่ น หลักสู ตรการฝึ กอบรม
ด้านความปลอดภัยต้องได้รับการรับรองจากสานักงานการ
บิ นพลเรื อนพร้อมเอกสารรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่
สามารถแสดงให้ผูเ้ ข้า รั บ บริ ก ารเกิ ด ความมั่น ใจในการ
ฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย เป็ นต้น
ด้ านกระบวนการ (Process)
ศู น ย์ฝึ กอบรมด้ า นความปลอดภัย ต้อ งมี ก าร
บริ ห ารจัด การที่ ดี มี ค วามสะดวก มี ร ะบบที่ ส ามารถให้
ข้อมูลเรื่ องตารางเวลาว่างในการฝึ กแก่ ผูเ้ ข้ารั บบริ การได้
อย่ า งรวดเร็ ว โดยผู ้ที่ ต ้อ งการเข้า รั บ บริ การสามารถ
ดาเนิ นการตรวจสอบตารางว่างและจองวัน-เวลาฝึ กอบรม
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ดว้ ยตนเอง และศูนย์ฝึกฯ ต้องไม่
มีการเลื่อนตารางการฝึ กอบรมของแต่ละสายการบินโดยไม่
มี เ หตุ จาเป็ น ระบบการจ่ า ยเงิ น ค่ า ฝึ กอบรม ต้อ งมี ค วาม
ยืดหยุน่ เพราะความแตกต่างของระบบการจ่ายเงิ นของแต่
ละสายการบินที่ทาให้ไม่สามารถทาตามเงื่อนไขที่ศูนย์ฝึกฯ
ระบุไว้ได้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญรายหนึ่ งกล่าวว่าหากสายการ
บิ นตั้งศู นย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเพื่อให้บริ การแก่
บุ ค คลในองค์ก ร และมี ก ารให้ บ ริ ก ารเป็ นหน่ ว ยธุ ร กิ จ
(Business Unit) เพื่อให้บริ การแก่ บุคคลภายนอกองค์กร
ด้วย ควรมีการจัดลาดับความสาคัญให้แก่การฝึ กอบรมของ
บุคคลในองค์กรก่อนเสมอ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจากสานักงานการบินพลเรื อนมี
ความเห็ นว่าศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยควรเปิ ด 24
ชัว่ โมง จึ งต้องการให้มีการจัดการเรื่ องตารางว่างของการ
ฝึ กให้เป็ นรอบๆ ดังนั้นจึ งต้องการการบริ หารจัดการที่ มี
ประสิ ทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะด้ านการจัดการ
1. สถานที่ต้ัง สาหรั บสร้ างศู นย์ฝึ กอบรมด้าน
ความปลอดภัย ผูว้ ิจยั เสนอให้ต้ งั อยู่ในบริ เวณใกล้เคียงกับ

สนามบิ น และใกล้โรงแรมหรื อที่ พกั และสถานที่ ต้ งั ต้อง
อยูใ่ นบริ เวณที่สามารถเดินทางได้สะดวก สามารถเข้าถึงได้
ง่ า ยด้ว ยระบบขนส่ ง สาธารณะ และศู น ย์ฝึ กฯ ควรเปิ ด
ให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
2. หลักสู ตรการฝึ กอบรมในศู นย์ ฝึกฯ ควรสร้าง
หลั ก สู ต รพั ฒ น าทั ก ษ ะที่ จ าเป็ นใ นการ ท างานใ น
อุ ต สาหกรรมการบิ น เพื่ อ เป็ นการยกระดับ บุ ค ลากรใน
อุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น หลักสู ตร
สร้างเสริ มทัศนคติเชิ งบวกในการทางาน หลักสู ตรพัฒนา
ภาวะผูน้ า การทางานร่ วมกันเป็ นที ม จิ ตวิทยาการบริ หาร
และการจูงใจ เป็ นต้น
3. ลั ก ษณะของห้ องเรี ย นในศู น ย์ ฝึ กฯ แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ลักษณะ คื อ 1. ห้องเรี ยนภาคทฤษฎี และห้อง
สอบ ซึ่งมีแท่นต่างระดับยกสูงสาหรับวิทยากรบรรยายและ
คุ ม สอบ ในห้ อ งประกอบด้ว ยคอมพิ ว เตอร์ ปริ้ น เตอร์
โปรเจคเตอร์ ที่เชื่อมต่อด้วยระบบ wi-fi ไมโครโฟน ไวท์
บอร์ ด และขนาดห้องต้องสามารถบรรจุผูเ้ ข้าฝึ กอบรมได้
25-30 คน และมีโต๊ะขนาดใหญ่เพื่อวางตาราและเอกสาร
ประกอบการเรี ยน 2. ห้องเรี ยนที่ ใช้สาหรั บการเรี ยนการ
สอนที่ ต ้องการการแบ่ งกลุ่ มเพื่อท ากิ จกรรมร่ วมกัน ควร
จัดเรี ยงโต๊ะเป็ นรู ปตัว U หรื อโต๊ะกลม เช่น วิชาการบริ หาร
จัด การทรั พ ยากรพนักงานต้อนรั บ บนเครื่ อ งบิ น (CRM)
เป็ นต้น 3. ห้องฝึ กอบรมผ่านคอมพิวเตอร์ (CBT)
4. การฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัยภาคปฏิบั ติ
ประกอบไปด้วย การปฏิบตั ิเรื่ องการดับเพลิงและขั้นตอน
การก าจั ด ควัน การฝึ กขั้น ตอนการอพยพบนบก และ
ขั้นตอนการอพยพในน้ า
4.1 การฝึ กดับเพลิงและขั้นตอนการ
กาจัดควัน ผูว้ ิจัยเสนอให้แบ่ งการเรี ยนเป็ น 3 ส่ วน คื อ
1. ภาคทฤษฎี โดยมี การเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย น ใน
เนื้ อหาประกอบด้วยทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับไฟและควันทุ ก
ด้าน รวมถึงการแสดงอุปกรณ์ ตวั อย่างที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ดับเพลิ งและขั้นตอนการกาจัดควัน เช่ น ถังดับเพลิ ง เป็ น
ต้น 2. การฝึ กดับเพลิงและขั้นตอนการกาจัดควันด้วยการ

จุดเปลวเพลิงในถาดเหล็ก กลางลานโล่ง เพื่อให้ผฝู ้ ึ กอบรม
ได้รับรู ้ลกั ษณะของเปลวเพลิงและควันที่เกิดขึ้นจริ ง โดยใช้
อุปกรณ์ดบั เพลิงเช่นเดี ยวกับที่ ใช้จริ งในห้องโดยสารบน
เครื่ องบิน 3. การฝึ กดับเพลิงและขั้นตอนการกาจัดควันใน
ห้ อ งจ าลองสถานการณ์ ใ นการฝึ กดับ เพลิ ง ที่ ส ร้ า งบน
เครื่ องบิ นจาลอง เพื่อใช้ในการฝึ กดับเพลิงและกาจัดควัน
โดยเฉพาะ ทั้ง นี้ บนเครื่ อ งจ าลองนั้น มี พ้ื น ที่ ฝึ กปฏิ บัติ
แบ่งเป็ น ห้องโดยสารที่ ประกอบด้วยที่ นั่งโดยสารและที่
เก็บสัมภาระเหนือศีรษะ ห้องน้ าจาลองในเครื่ องบินที่ และ
ห้อ งครั ว บนเครื่ อ งบิ น จ าลองประกอบด้ว ย เตาอบ เตา
ไมโครเวฟ แผงวงจรไฟฟ้ า และภายในห้ อ งจ าลอง
สถานการณ์ในการฝึ กดับเพลิง ต้องมีการจาลองปล่อยกลุ่ม
ควันไฟเพื่อฝึ กหาต้นกาเนิ ดควันและ บนเครื่ องบิ นจาลอง
จะต้องมีไฟนาทางเพื่ออพยพออกจากเครื่ อง (Path Light)
โดยผูเ้ ข้าฝึ กอบรมทุกคนจะต้องมีอุปกรณ์นิรภัย
เพื่อป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการฝึ กอบรม เช่น
ชุด Jumpsuit แขนยาวเต็มตัว หมวกนิ รภัย แว่นตานิ รภัย
รองเท้า บู๊ ต เป็ นต้น ผู ้วิ จัย เสนอว่ า วิ ท ยากรผู ้ส อนควร
ประกอบด้วยนักดับเพลิงระดับสู งที่ ได้รับการรับรองจาก
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย และครู ฝึกที่ได้รับการ
คัด เลื อ กจากพนักงานต้อ นรั บ บนเครื่ องบิ น เพราะผูเ้ ข้า
ฝึ กอบรมจะได้ความรู ้จากนักดับเพลิงที่มีประสบการณ์ตรง
เกี่ ย วกั บ ไฟและควัน รวมถึ ง ได้ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ จ าก
พนัก งานต้อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น ที่ ท ราบข้อ จ ากัด เมื่ อ เกิ ด
เหตุการณ์ฉุกเฉิ นบนเครื่ องบิ น โดยการฝึ กอบรมจะต้องมี
พนั ก งานควบคุ ม การฝึ กและระบบตัด ไฟในกรณี เ กิ ด
เหตุการณ์ฉุกเฉิ น รวมถึงพนักงานประจาศูนย์ฝึกต้องทา
การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาที่ กาหนดและ
ลงบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4.2 การฝึ กเปิ ด-ปิ ดประตู เครื่ องบิ น
(Door Trainer) ในกรณี เหตุการณ์ปรกติ และเหตุการณ์
ฉุกเฉิ นควรประกอบไปด้วยประตูจาลองทั้งเครื่ องบินแบบ
แอร์ บสั (Airbus) และประตูเครื่ องบินแบบโบอิ้ง (Boeing)
ประจาอยู่ที่ศูนย์ฝึก และประตูน้ ันต้องสามารถปรั บให้มี

น้ าหนักและแรงต้านเสมื อนจริ ง สามารถสร้ างเหตุการณ์
ผิ ด ปรกติ ใ ห้ ฝึ กแก้ไ ข โดยผู ้เ ข้า อบรมทุ ก คนต้อ งได้รั บ
ประสบการณ์ตรงในการเปิ ด-ปิ ดประตูเครื่ องบิน
4.3 การฝึ กขั้ น ตอนการอพยพบนบก
และในน้า ผูว้ ิจยั เสนอว่า ควรสร้างเป็ น Cabin Emergency
Evacuation Trainer (CEET) กล่าวคือ เป็ นห้องโดยสาร
จาลองที่ สามารถปรับระดับความสู งด้วยระบบ Hydraulic
สามารถแสดงสัญญาณไฟฉุ กเฉิ นในห้องโดยสาร แสดง
แสงสัญ ญาณไฟ เสี ยงสัญ ญาณเตื อนให้อพยพ และเสี ย ง
คาสัง่ จากระบบประกาศภายในห้องโดยสาร การออกแบบ
ควรสร้ า งให้ ด้ า นหนึ่ งเป็ นการอพยพบนบกสามารถ
กระโดดลงทางลื่ นฉุ กเฉิ น และอี กด้านหนึ่ ง เป็ นการเปิ ด
ประตูเพื่อฝึ กขั้นตอนการอพยพในน้ า (Wet Drill) ได้ใน
สถานที่เดียวกัน
-การฝึ กขั้นตอนการอพยพบนบกโดยใช้ทางลื่ น
ฉุกเฉิ นซึ่งเสนอให้ประกอบด้วยทางลื่นฉุกเฉิ น แบบ 1 ทาง
ลื่น (Single Lane) และ 2 ทางลื่น (Dual Lane) โดยสามารถ
ปรับระดับความสู งด้วยระบบ Hydraulic และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการป้ องกันอันตรายควรมีตาข่ายสาหรับรองรับกรณี ผู ้
ฝึ กอบรมหลุ ดออกจากตัว ทางลื่ น ฉุ กเฉิ น รวมถึ งมี เบาะ
รองรับที่พ้นื และผนังห้อง
-การฝึ กขั้นตอนการอพยพในน้ า สระว่ายน้ าที่ใช้
ในการฝึ กต้องได้มาตรฐาน ความกว้างไม่ต่ ากว่า 25 เมตร
ความลึ กไล่ระดับ บริ เวณรอบสระว่ายน้ าต้องมีพ้ืนที่ มาก
เพียงพอ และใช้วสั ดุปูพ้ืนที่ป้องกันการลื่นไถลสาหรับการ
เตรี ยมร่ างกายให้อบอุ่นก่อนลงฝึ กในสระว่ายน้ า และสระ
ว่า ยน้ าควรอยู่ใ นร่ ม เพื่ อ สามารถใช้ฝึ กได้ใ นทุ ก สภาพ
อากาศ สระว่ายน้ าควรมีแพยางฉุกเฉิ นจริ งที่สามารถผูกติด
กับประตูหอ้ งโดยสารจาลอง เพื่อฝึ กการปลดแพยางฉุกเฉิ น
ออกจากตัวเครื่ อง ทั้งนี้ ตอ้ งมีอุปกรณ์ที่ใช้คลุมแพยางเพื่อ
ป้ องกัน แดดและฝน (Canopy) ให้ฝึ กกางได้เ สมื อ นจริ ง
และชุดการอยู่รอด (Survival Kits) ของจริ งให้ผฝู ้ ึ กอบรม
ได้ ดู เ ป็ นตัว อย่ า ง และมี ผู ้ดู แ ลความปลอดภั ย ทางน้ า
(Lifeguard) ที่ ผ่า นการอบรมและได้ใ บประกาศนี ย บัต ร

(Lifeguard Certification) ประจาตลอดการฝึ กอบรมเพื่อให้
ความช่วยเหลือในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น
5. สิ่ งอานวยความสะดวกที่จัดเตรียมให้ บริการ
หลังจากการฝึ กขั้นตอนการอพยพในน้า ควรประกอบด้วย
ห้องอาบน้ าที่แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือส่ วนอาบน้ า พร้อมแชมพู
และสบู่ไว้ให้บริ การ และส่วนแต่งตัวประกอบด้วยที่แขวน
ผ้าเช็ดตัวและเสื้ อผ้า พร้อมทั้งมีมุมสาหรับแต่งหน้าทาผม
ประกอบด้วยกระจกบานใหญ่ ไดร์ เป่ าผม กระดาษทิ ชชู
ก้านสาลี (Cotton Bud) ถุงสาหรับใส่ ชุดเปี ยก เป็ นต้น และ
ตูเ้ ก็บของ (Locker) รวมอยูใ่ นบริ เวณเดียวกัน
6. ศู นย์ ฝึกฯ ควรมี Learning Center เพื่อให้ผู ้
ฝึ กอบรมได้คน้ คว้าข้อมูลเพิ่มเติม โดยให้บริ การทั้งหนังสื อ
เอกสาร บทความ ที่ เ กี่ ย วกั บ การฝึ กอบรมด้ า นความ
ปลอดภัย มีบริ การถ่ายเอกสารและมีคอมพิวเตอร์ให้คน้ คว้า
และดาวน์ โ หลดข้ อ มู ล วี ดิ ทั ศ น์ ที่ มี เ นื้ อหาเกี่ ย วกั บ
กรณี ศึกษาในอดี ตที่ เกี่ ยวข้องกับความปลอดภัยทางด้าน
การบิน และควรมีมุมพักผ่อน (Lounge) ให้บริ การระหว่าง
การฝึ กอบรม
7. ศู น ย์ ฝึ กอบรมควรมีสิ่ง อ านวยความสะดวก
อืน่ ๆ ได้แก่ ที่จอดรถ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้ อ
ห้ อ งพยาบาลและพยาบาลวิ ช าชี พ รวมถึ ง รถพยาบาล
ประจาการที่ศูนย์ฝึกฯ ตลอดเวลา และบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิ คซึ่ งต้องมี
คุ ณสมบัติ ในการปฏิ บัติงานที่ ตอ้ งใช้ทักษะการทางานที่
หลากหลาย สามารถปฏิ บตั ิ การได้ทุกส่ วน และมีจานวน
เพียงพอต่อการให้บริ การ มี เจ้าหน้าที่ รักษาความสะอาด
หรื อแม่บ้านเพื่อให้ศูนย์ฝึกฯ มี ความสะอาดเรี ยบร้ อยอยู่
เสมอ และเนื่ องจากศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเป็ น
สถานที่ ที่ ต ้อ งการการควบคุ ม บุ ค คลเข้า ออก จึ ง ต้อ งมี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาการ
8. ลักษณะการให้ บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
(One Stop Service) กล่าวคื อ การบริ หารจัดการที่ ศูนย์
ฝึ กอบรมด้ า นความปลอดภัย ควรเป็ นการจัด การที่ มี
ขั้นตอนไม่ซับซ้อน โดยมีบุคลากรที่ เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ

ต้อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการจัด การได้อ ย่า งรวดเร็ ว และ
ถูกต้อง มีการประสานงานที่ดี แก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็ ว
มีความสามารถในการป้ องกันความเสี่ ยง มีการใช้ระบบ
รายการตรวจสอบ (Check List) ในการเตรี ยมการทุกส่ วน
ของศูนย์ฝึกอบรม ก่อนการให้บริ การแต่ละครั้ง รวมถึงมี
การลงบั น ทึ ก เพื่ อ ให้ ส ามารถตรวจสอบได้ และหาก
ต้องการให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นควรมีระบบ
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริ หารจัดการ เช่น มีระบบ
การตรวจสอบตารางการฝึ กและสามารถจองได้ดว้ ยตนเอง
ผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ นต้น ส่ ว นระบบการจ่ า ยค่ า
ฝึ กอบรมจะต้องมีความยืดหยุ่นเพราะแต่ละสายการบิ นมี
ความแตกต่างกันทางด้านระบบบัญชี
ราคาที่ ผูว้ ิจัยเสนอแนะคื อ ควรคิ ดเป็ นเงิ นสกุล
ไทยในราคาที่ ส มเหตุ ผ ลและมี ม าตรฐานในการก าหนด
ราคา ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้บริ การบ่อยครั้ง
และการเสนอราคาแต่ละครั้ง ควรเสนอในรู ปแบบที่ เป็ น
เอกสารที่ น่าเชื่ อถื อ มี การระบุ เงื่ อนไขอย่างละเอี ยดและ
ชัด เจนให้ รั บ ทราบก่ อ นการตัด สิ น ใจ โดยการคิ ด อัต รา
ค่าบริ การจะแตกต่างกันตามจานวนของผูเ้ ข้าฝึ กอบรม อาจ
ทาเป็ นช่วงราคา เช่น ผูเ้ ข้าฝึ กอบรม 16-30 คน คิดราคาสู ง
กว่าผูเ้ ข้าฝึ กอบรมจานวน 1-15 คน หากผูเ้ ข้ารับบริ การ
ต้องการราคาที่ต่ากว่าราคาปรกติควรเสนอการทาข้อตกลง
ร่ วมกันเพื่อทาสัญญาผูกพันการใช้บริ การในระยะยาว
9. ระบบการบริ หารจัดการที่สามารถตรวจสอบ
ได้ โดยตรวจสอบผ่านการลงบันทึกจากการปฏิบตั ิงานจริ ง
อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร หากมี รายการต้องแก้ไข ต้อ ง
สามารถตรวจสอบได้ว่าเรื่ องนั้นได้ถูกดาเนิ นการหรื อถูก
แก้ไขลุล่วงสาเร็ จแล้วหรื อไม่ และมีการวางแผนเตรี ยมการ
ป้ องกัน การเกิ ด เหตุ ซ้ าหรื อไม่ รวมถึ ง สามารถแสดง
เอกสารรั บ รองและใบอนุ ญ าตที่ ไ ด้รั บ จากหน่ ว ยงานที่
เกี่ ยวข้อง หากยังไม่สามารถทาการรับรองให้ศูนย์ฝึกเป็ น
สถาบัน ฝึ กอบรมทางด้านการบิ น (Authorize Training
Organization) ก็ ค วรใช้ม าตรฐานอื่ น ๆ เพื่ อ สร้ า งความ
เชื่อมัน่ ให้แก่ผเู ้ ข้ารับบริ การ เช่น ISO 9001

ข้ อเสนอแนะด้ านการศึกษา
1. ผูว้ ิจยั เสนอให้มีการศึ กษาเพิ่มเติมเรื่ องความ
เป็ นไปได้ในการเปิ ดศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแห่ ง
ใหม่ท้ งั ทางด้านความต้องการของสายการบินกลุ่มประเทศ
อาเซี ย นอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง (Great Mekong
Subregion: GMS) คื อ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียน
มาร์ และสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม เนื่ อ งจาก
อุตสาหกรรมการบินในกลุ่มประเทศเหล่านี้ มีแนวโน้มการ
เจริ ญ เติ บ โตสู ง และต่อเนื่ อง อันมี ส าเหตุจากปั จจัยหนุ น
หลายด้าน เช่น การเปิ ดเสรี ทางด้านการบิ น เป็ นต้น และ
กลุ่มประเทศเหล่านี้ ไม่มีศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
เพื่อการฝึ กแบบเต็มรู ปแบบ จึ งควรศึ กษาทั้งด้านสถานที่
เงิ นทุ น และความคุ ม้ ทุ นในการเปิ ดดาเนิ น การ หรื ออาจ
ท าการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาศู น ย์ ฝึ กอบรมในด้ า นอื่ น ๆ
นอกเหนื อไปจากการฝึ กอบรมด้า นความปลอดภัย เช่ น
หลัก สู ต รการพัฒ นาทั ก ษะที่ จ าเป็ นในการท างานใน
อุ ต สาหกรรมการบิ น เพื่ อ เป็ นทางเลื อ กให้ บุ ค ลากรใน
อุตสาหกรรมการบิน
2. ผูว้ ิจยั เสนอให้มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ฝึ กอบรมด้ า นความปลอดภัย ของสาขาอาชี พ อื่ น ๆ ที่
ต้องการศูนย์ฝึกปฏิบตั ิการด้านความปลอดภัยเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการบริ การ โดยเป็ นอาชี พ ที่ ต ้อ งมี ทัก ษะทั้ง
ทางด้านบริ การและด้านความปลอดภัยควบคู่กนั อาทิ เช่น
การฝึ กอบรมสาหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายใต้
พระราชบัญ ญัติ ธุ ร กิ จ รั ก ษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
รวมถึงพนักงานควบคุมรถไฟฟ้ า (Train Controller) ภายใต้
กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยความปลอดภัยใน
ชี วิต ร่ างกายและทรั พย์สิน การรักษาความสงบเรี ยบร้อย
ความสะอาดและความเป็ นระเบี ย บเรี ยบร้ อยภายในเขต
ระบบรถไฟฟ้ า พ.ศ. 2547
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