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  บทคดัย่อ 

 การศึกษาความพร้อมของผูป้ฏิบติังานต่อการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ภายในอาคาร
ผูโ้ดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาความพร้อมของ
ผูป้ฏิบติังานต่อการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ภายในอาคารผูโ้ดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ  
2) เพื่อเสนอแนวทางในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัภายในอาคารผูโ้ดยสารของท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ 

วธีิการศึกษา ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 309 คน ซ่ึงประกอบดว้ย พนกังานหรือลูกจา้ง ของ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พนักงานของสายการบิน เจา้หน้าท่ีของรัฐ หรือขา้ราชการ พนกังานของ
ร้านค้า หรือของผู ้ประกอบการเชิงพาณิชย์ และพนักงานของบริษัทผู ้รับเหมาช่วง หรือของ
ผูรั้บเหมาจากภายนอก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา และการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีความพร้อมดา้นความสามารถอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งจะมีความเขา้ใจในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั แต่ยงัขาดความรู้ ทกัษะ 
และประสบการณ์ในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั เกิดจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้รับการ
อบรมเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ส่วนความพร้อมดา้นความเต็มใจกลุ่มตวัอย่างมีความ
พร้อมอยู่ในระดบัมาก เป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในปัจจยัภายนอก และ
ปัจจยัภายใน ท่ีเป็นตวักระตุน้จูงใจและท าให้เกิดความพอใจการปฏิบติังาน หรือส่งเสริมสุขภาพ
ของผูป้ฏิบติังาน ท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งเกิดเตม็ใจท่ีจะท างานใหส้ าเร็จลุล่วง 

แนวทางในการป้องกันและระงบัอคัคีภัยภายในอาคารผูโ้ดยสารของท่าอากาศยาน
เชียงใหม่  ผูเ้ขียนขอเสนอให้ติดตั้งถงัดบัเพลิงตามจุดต่างๆ เพิ่มข้ึนอีก และควรมีป้ายบอกทางออก 
ทางหนีไฟให้มากข้ึน สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน ควรมีการอบรมและฝึกซอ้มการป้องกนัและระงบั
อคัคีภยัให้กบัผูป้ฏิบติังานภายในอาคารผูโ้ดยสารอยา่งทัว่ถึง เพื่อพนกังานทัว่ไปในสนามบินไม่วา่
จะในต าแหน่งใดๆ ก็สามารถท่ีจะป้องกนัและระงบัอคัคีภยัไดอ้ยา่งถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ควรมี
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เจา้หน้าท่ีดบัเพลิงและศูนยติ์ดต่อประสานงานดา้นการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัอยู่ภายในอาคาร
ผูโ้ดยสาร อีกทั้งส่งเสริมใหทุ้กฝ่ายร่วมมือกนัใส่ใจในเร่ืองการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
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ABSTRACT 

This study had two objectives as follows: 1) to study the readiness of workers for fire 
protection and extinguishment in Chiang Mai International Airport Terminals and 2) to present 
guidelines for fire protection and extinguishment in Chiang Mai International Airport Terminals. 

The study was conducted using a quantitative research based on a sample group of 
309 Chiang Mai International Airport’s workers, airlines’ workers, government employees, shop 
or outlet’s employees, and external subcontractors’ employees. A tool used in collecting data for 
this study was questionnaire, then analyzed those data with frequency, percentile, mean and 
standard deviation. 

The findings revealed that the samples had capability readiness in middle level. Most 
of samples understood fire protection and extinguishment but was deficient of knowledge, skill, 
and experience. This might be caused by lacking of practicing fire protection and extinguishment. 
For alacrity, samples had readiness in high level. Perhaps, most of samples satisfied both in inner 
and outer factors which stimulated motivation and created satisfaction in work performance or 
supported workers’ health. Those made samples willing to perform their work. 

For methods using in fire protection and extinguishment in Chiang Mai International 
Terminals, samples suggested that there should be more fire extinguishers around places, there 
should be more “fire escape” signs which can be easily seen, there should be workshop and 
training for fire protection and extinguishment for workers in airport terminals in order to prepare 
them readiness, whether in any position, for fire protection and extinguishment in most correct 
way and with effectiveness, there should be firemen and coordination centers for fire protection 
and extinguishment inside terminals, and there should be encouragement in all departments to 
cooperate in fire protection and extinguishment. 


