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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ (1) เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการ
สายการบินในกรุงเทพมหานครที่มีต่อข่าวเรื่องผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทยขององค์การการ
บินพลเรือนระหว่างประเทศ(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ข่าวสารและทัศนคติของผู้ใช้บริการ
สายการบินในกรุงเทพมหานครที่มีต่อข่าวเรื่องผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทยขององค์การการ
บินพลเรือนระหว่างประเทศโดยผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบการวิจัยเชิง พรรณนา หรือเชิงบรรยาย (Descriptive
Research) ด้วยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มที่ใช้บริการสายการบินภายในกรุงเทพ คือสายการบิน
ที่ทาการบินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบ T-test ทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่มีประชากร 2 กลุ่ม ใช้ F-test (ANOVA) ที่มีมากกว่า 2 กลุ่มใช้ Pearson
correlation ทดสอบความสัมพันธ์
ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายบินภายในกรุงเทพมหานคร คือสายการบินที่ทาการ
บินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นเพศหญิงอายุมีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี วุฒิ
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้อยู่ในช่วง
15,000-30,000 บาทเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารเรื่องผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินของ
ไทยขององค์ ก ารการบิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศจากสื่ อ มวลชนมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็ปไซต์และด้านสื่อเฉพาะกิจตามลาดับ
นอกจากนี้ ผลการศึกษายั งพบว่าการรับรู้ข่าวสารของกลุ่ มตัว อย่างที่มีต่อเรื่องผลการตรวจสอบ
มาตรฐานการบิ น ของไทยขององค์ การการบิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศไม่ มี ผ ลต่ อ ทั ศนคติ ด้ านความ
ปลอดภัย ความน่าเชื่อถือและการให้บริการ
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Acknowledgement and attitudes of airlines’ customers in Bangkok
towardsThailand 's aviation standard monitoring by the
International Civil Aviation Organization
Abstract
This study aimed(1) to study the acknowledgement of information of airlines’
customers in Bangkok on Thailand 's aviation standard monitoring by the International
Civil Aviation Organization and (2) to study the relationship between the
acknowledgement and attitudesof airlines’ customers in Bangkok towards Thailand 's
aviation standard monitoring by the International Civil Aviation Organization. The
researchers used a form of descriptive research and a questionnaire to collect the data
from 400 customers of airlines in Bangkok, both flying from Suvarnabhumi Airport and Don
Muang Airport. Statistics used to analyze the data were frequency, percentage, and
standard deviation. T-test was used to compare the means of two groups of population,
F-test (ANOVA) with more than two groups, and Pearson correlation tomeasure
correlation.
The study found that the customers of airlines in Bangkok, both flying from
Suvarnabhumi Airport and Don Muang Airport,were female, aged between 21-30 years
with abachelor degree, and single. Most of them worked for private company with the
average income per month at 15,000-30,000 baht. Most of the population knew about
Thailand 's aviation standard monitoring by the International Civil Aviation Organization
from mass media, electronic media on websites, and specialized media, respectively.
In addition, the study also found that the acknowledgement of the sample on
Thailand's aviation standard monitoring by the International Civil Aviation Organization had
no effect on attitudes towards security, reliability and service.
คาสาคัญ การรับรู้ (acknowledgement), ทัศนคติ (attitudes)
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บทนา
นับได้ว่าปัจจุบันธุรกิจทางด้านการบินนั้น มีบทบาทที่สาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
เป็นอย่างมากรวมทั้งการดารงชีวิตในสังคม นอกจากจะใช้ระบบการคมนาคมทางบกหรือเรียกกันว่าการใช้
ระบบการขนส่งโดยสารด้วยรถแล้ว ยังให้ความสาคัญในการใช้ระบบการคมนาคมทางอากาศหรือเรียกกัน
ว่าการใช้ระบบการขนส่งโดยสารด้วยอากาศยานหรือที่เรียกกันว่ า เครื่องบิน ซึ่งการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน
จะต้องเร่งรีบ โดยการลดระยะเวลาของการเดินทางให้น้อยที่สุด และความต้องการที่จะเลือกใช้บริการที่ให้
มีความสะดวกสบายและรวดเร็ว จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเกิดสายการบินมากมายทั้งภายในประเทศหรือ
สายการบิ นที่ทาการบิน ภายในประเทศไทย และภายนอกประเทศหรือสายการบินนานาชาติ ด้ว ยการ
ขยายตัวของธุรกิจทางด้านการบินที่มากขึ้นนั้น ต้องมีการสร้างมาตรฐานที่เป็นสากลในการควบคุม กากับ
ดูแล เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกนั้น จาเป็นต้องมีองค์การที่สาคัญ คือ องค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ(International Civil Aviation Organization: ICAO) (องค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ, สหประชาชาติในไทย, 2558)
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(International Civil Aviation Organization: ICAO)
เป็นทบวงการชานัญพิเศษ (Specialized Agency) ของสหประชาชาติ ได้ถือกาเนิดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ.
1994 โดยอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The Convention on International Civil
Aviation)หรือ อนุสัญญาชิคาโก มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เมืองมอนตริออล ประเทศแคนาดา และมี 7
สานักงานภูมิภาค ซึ่งสานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกตั้งอยู่ ณ กรุงเทพฯ ปัจจุบัน ICAO มีภาคีสมาชิก
จานวน191ประเทศ
ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ แ ละการด าเนิ น งานขององค์ ก ารการบิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO) เป็นหน่วยงานกลางระหว่างประเทศภาคีสมาชิกใน
การออกกฎระเบียบและมาตรฐานข้อปฏิบัติด้านการบินพลเรือนระหว่างประเทศส่งเสริมและพัฒนาการบิน
ท่าอากาศยาน ความปลอดภัยในการบิน และเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศสาหรับการบินพล
เรือนระหว่างประเทศและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศภาคีสมาชิกโดยจัดโครงการฝึกอบรม
และให้ บริ การผู้เชี่ย วชาญ โดยการประสานกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ( United Nations
Development Programme: UNDP)ในการหาแหล่งทุนสนับสนุน(โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ,
สหประชาชาติในไทย, 2558)
โครงสร้างองค์กรของ ICAO ประกอบด้วย
1) สมัชชา (Assembly) เป็นองค์กรที่มีอานาจสูงสุด ประกอบด้วยภาคีสมาชิกทุกประเทศปกติจะ
จัดประชุมขึ้นหนึ่งครั้งในทุกๆ 3 ปี
2) คณะมนตรี (Council) เป็นองค์กรบริหารงาน ประกอบด้วยสมาชิกจานวน36ประเทศ ซึ่งได้รับ
เลือกตั้งจากสมัชชาและมีวาระคราวละ 3 ปี โดยแบ่งออกเป็น
(1)ประเทศที่มีความสาคัญต่อกิจการขนส่งทางอากาศ จานวน 11 ประเทศ
(2)ประเทศที่ให้การสนับสนุนอย่างมากต่อกิจการการเดินอากาศ จานวน 12 ประเทศ
(3)ประเทศที่เป็นตัวแทนภูมิภาคต่างๆ จานวน 13 ประเทศ
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โดยมีประธานคณะมนตรี (President of Council) ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกคณะมนตรี ปัจจุบัน
ชื่อ Mr. Roberto K. Gonzalez ชาวเม็กซิโกทาหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหาร และเลขาธิการ ICAO ทาหน้าที่
หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
3) องค์กรสาขาอื่นๆ ของ ICAO ประกอบด้วย สานักงานเลขาธิการ คณะกรรมาธิการเดินอากาศ (Air
Navigation Commission) คณะกรรมการขนส่งทางอากาศ (Air Transport Committee) คณะกรรมการ
กฎหมาย (Legal Committee) คณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือในการให้บริการเดินอากาศ (Committee
on Joint Support of Air Navigation Services) คณะกรรมการการเงิน (Finance Committee)
คณะกรรมการว่าด้วยการแทรกแซงที่ผิดกฎหมาย (Committee on Unlawful Interference) เป็นต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยเข้าร่วมเป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Convention on International Civil Aviation) หรือ
อนุสัญญาชิคาโก เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947)ซึ่งสถานที่ตั้งสานักงานภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก นับตั้งแต่ปี พ.ศ 2498.(ค.ศ. 1955)เป็นต้นมา โดยกระทรวงคมนาคมได้จัดสร้างอาคารให้สานักงานฯ
ตั้งอยู่ที่บริเวณห้าแยกลาดพร้าวบนที่ดินซึ่งได้เช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และล่าสุดได้จัดสร้างอาคาร
หอประชุมแห่งใหม่ให้สานักงานโดยทาพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2547 และจากการเป็นสถานที่ตั้ง
สานักงานภูมิภาคฯ ทาให้หน่วยงานด้านการบินได้รับประโยชน์อย่างมากโดยสามารถขอรับบริการต่างๆ จาก
ICAO ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมต่างๆ ที่สานักงานฯ โดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาการขนส่งทางอากาศของไทยโดยรวม
กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานด้านการบินได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงานต่างๆ
ของ ICAO เป็นประจา เช่น การเข้าร่วมประชุมสาคัญต่างๆ การจัดให้ข้อมูลสถิติและความเห็นในประเด็นที่
ICAO ได้ร้องขอ การบริจาคเงินสนับสนุนแผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยการบิน (Aviation Security
Plan of Action) รวมทั้ง การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญไปปฏิบัติงานให้กับสานักงานภูมิภาคฯ และการบริจาคเงิน
โดยสมัครใจสนับสนุนแผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยการบิน (Aviation Security Plan of Action)
ของ ICAO เป็นต้น
ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Co-operation) จากองค์การการบิน
พลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO) ในรู ปของโครงการ การประชุมการสั มมนาและฝึ กอบรมด้านต่างๆ
โครงการที่สาคัญ เช่น TRAINAIR เพื่อยกระดับศูนย์ฝึกการบินพลเรือนให้มีมาตรฐาน ซึ่ง ICAO ได้คัดเลือก
ประเทศไทยเป็นที่ตั้งโครงการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกรวมทั้งโครงการพัฒนาความร่วมมื อเพื่อความ
ปลอดภั ย ในการบิ น และความสมควรเดิ น อากาศต่ อ เนื่ อ ง (Co-operation Development of
Operational Safety and Continuing Airworthiness Programme: COSCAP) เพื่อยกระดับความ
ปลอดภัยในการเดินอากาศในภูมิภาคอาเซียน ฮ่องกงและมาเก๊า (โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อความ
ปลอดภัยในการบิน และความสมควรเดินอากาศต่อเนื่อง (COSCAP) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,
กระทรวงคมนาคม,2556)
ประเทศไทยและ ICAO ได้จัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการฝึกอบรมสาหรับบุคลากรด้าน
การบินจากประเทศกาลังพัฒนา ลงนามร่วมกันระหว่างเลขาธิการ ICAO และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม (นายโสภณ ซารัมย์) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 และวันที่ 22 มกราคม 2552 ตามลาดับ ทั้งนี้
โครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะบริหารร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับ ICAO เพื่อช่วยเหลือประเทศกาลัง
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พัฒนาในการพัฒนาบุคลากรด้านการบินในอันที่จะเพิ่มพูนขีดความสามารถด้านการบินของประเทศกาลัง
พัฒนาให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกาหนดของ ICAO และเพื่อที่จะส่งเสริมความปลอดภัยและ
พัฒนาการบินพลเรือนระหว่างประเทศ โดยสถาบันการบินพลเรือน ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานดาเนินการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้ปรึกษาหารือกับ ICAO แล้ว และใช้งบประมาณของสานักงานความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศปีละ 15 ล้าน เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มโครงการตั้งแต่ ปี
2552-2554
สานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ICAO Asia and Pacific Office) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948) เดิมสานักงานฯ ตั้งอยู่ ณ เมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลีย โดยใช้ชื่อว่า Far East and
Pacific Office มีขอบเขตความรับผิดชอบสมาชิก จานวน 12 ประเทศ และต่อมาเมื่อ พิจารณาถึงความ
ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ทาเลที่ตั้งแล้วประเทศไทยได้เชื้อเชิญ ICAO ย้ายสานักงานฯ มาตั้งอยู่ ณ กรุงเทพฯ
ตั้งแต่เดือนมกราคมปี พ.ศ. 2498 (ค.ศ.1955) และได้เพิ่มจานวนสมาชิกที่รับผิดชอบเป็น 36 ประเทศ
ในระยะแรกประเทศไทยได้จั ดให้ส านักงานฯ ตั้งอยู่ ณ ศาลาสันติธรรม (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก Economic and Social Commission for Asia
and the Pacific - ESCAP) ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ.1989) กระทรวงคมนาคมได้ก่อสร้างอาคาร
สานักงานใหม่ให้สานักงานฯ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณห้าแยกลาดพร้าว บนที่ดินประมาณ 3.5 ไร่ โดยกระทรวง
คมนาคมได้ขอเช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และล่าสุดกระทรวงคมนาคมได้ก่อสร้างอาคารหอประชุม
แห่งใหม่มูลค่า 72.49ล้านบาท ให้แก่สานักงานฯ โดยตั้งชื่อว่า The KOTAITE Wing of the Asia and
Pacific Office เพื่อเป็นเกียรติ์แก่Dr. Assad KOTAITE อดีตประธานคณะมนตรี ICAO ซึ่งทาหน้าที่
ติดต่อกันยาวนานถึง 30ปี และเปิดใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)(
เศรษฐกิจและสังคมสาหรับเอเชียและแปซิฟิก, องค์กรสากลของประเทศสมาชิกองค์กรออกแบบมาเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก, 2552)
สานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการประเทศสมาชิ กในพื้นที่
รับผิ ดชอบ และให้คาปรึ กษาแก่ป ระเทศที่ไม่เป็นสมาชิก ICAO และอาณาเขตดินแดนอื่นๆ ในพื้นที่
รับผิดชอบ สาหรับการดาเนินงานเกี่ยวกับการเดินอากาศ การขนส่งทางอากาศ ความสัมพันธ์กับองค์กร
ภูมิภาคอื่น ความร่วมมือทางวิชาการ ทางกฎหมาย ความมั่นคงการบิน และเรื่องทั่ วๆไป(กลุ่มงานองค์การ
ระหว่างประเทศและสหประชาชาติ, สานักความร่วมมือระหว่างประเทศ, กุมภาพันธ์ 2553)
การนาเสนอข่าวสารผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทยขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ
ด้ ว ยปั จ จุ บั น ประเทศไทยได้ มี ผ ลการตรวจจากองค์ ก ารการบิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO) เป็นที่ไม่น่าพึงพอใจอย่างมาก ตามที่มีกระแสข่าว
ว่า องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ซึ่งเป็น
องค์กรที่กากับมาตรฐานเกี่ยวกับการบินพลเรือนในระดับสากลได้ทาการตรวจสอบระบบความปลอดภัย
ด้านการบินพลเรือนของประเทศไทยตามโครงการตรวจสอบการกากับดูแลความปลอดภัยสากล ระหว่าง
วันที่ 19-30 มกราคม 2558 โดยพบว่าไทยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของ ICAO หลายประการ จึงอาจ
ส่งผลให้สายการบินที่ไม่ได้มาตรฐานถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลงมาอยู่ในหมวดบี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรมการบินของไทย ทาให้ไม่สามารถบินเข้าไปในบางประเทศ (เช่น สหรัฐ ยุโรป ออสเตรีย
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และฮ่องกง ซึ่งกาหนดให้สายการบินที่จะบินเข้าประเทศของตนต้องได้มาตรฐานอยู่ในหมวดเอของ ICAO)
ได้ นั้น
นายสมชาย พิพุธวัฒน์ อธิบดีกรมการบินพลเรื อน ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ไทยเป็น 1 ใน
191 รัฐภาคีสมาชิกของ ICAO และต้องได้รับการตรวจสอบ มาตรฐานการกากับดูแลความปลอดภัยการบิน
พลเรือน โดยการตรวจครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ทั้งนี้ ICAO จะมีการตรวจใน 8 ด้าน ได้แก่
1.กฎหมายและกฎระเบียบด้านการบินพลเรือน
2.โครงสร้างขององค์กรด้านการบินพลเรือน
3.การออกใบอนุญาตให้ผู้ประจาหน้าที่
4.สายการบิน
5.การสมควรเดินอากาศ (Airworthiness of aircraft)
6.สนามบิน (ท่าอากาศยาน)
7.การบริการด้านการเดินอากาศ
8.การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน
ทั้งนี้ หากพบว่ามีข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concern:
SSC) ICAO จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ไทยทราบภายใน 14 วันหลังจากการตรวจเสร็จสิ้น และไทยต้อง
เสนอแผนการแก้ไขปรับปรุงให้ ICAO พิจารณาภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้รั บทราบข้อมูลจากผู้แทนกรมการบิน
พลเรือนว่า ข่าวที่ปรากฏในสื่ออาจสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ในแง่ของความโปร่งใส เนื่องจากสิ่งที่ ICAO เข้ามาตรวจสอบคือ ระบบและความสามารถในการกากับดูแล
มาตรฐานด้านการบินพลเรือนของประเทศไทย โดยครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการท่าอากาศยาน การ
ให้บริการจราจรและการขนส่งทางอากาศ ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่า มีข้อบกพร่องก็จะแจ้งข้อเสนอให้ไทย
นาไปปรับปรุง
เนื่องจากการได้รับข้อมูลข่าวสารการตรวจสอบ มาตรฐานการกากับดูแลความปลอดภัยการบินพล
เรื อ นขององค์ ก ารการบิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศ (ICAO) จากช่ อ งทางการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร คื อ
หนังสือพิมพ์ต่างๆ บทความ บทวิเคราะห์การตรวจสอบมาตรฐานสากล (ICAO)การถ่ายทอดข่าวจากวิทยุ
การถ่ายทอดข่าวจากโทรทัศน์การแถลงนโยบายและการดาเนินงานของรัฐบาลจากวิทยุการแถลงนโยบาย
และการดาเนิ น งานของรั ฐ บาลจากโทรทั ศน์ การถ่ายทอดรายการนายกฯ คุ ยกับประชาชนจากสถาน
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยการถ่ายทอดรายการนายกฯ คุยกับประชาชนจากโทรทัศน์การถ่ายทอด
ข่าวเฉพาะกิจจากวิทยุการถ่ายทอดข่าวเฉพาะกิจจากโทรทัศน์ และทาง Internet เช่น Face book,
YouTube เป็นต้น ทาให้ผู้ใช้บริการสายการบินมีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลหรือ จากคา
แถลงการที่ได้รับ ซึ่งองค์กร/หน่วยงานที่ประสบปัญหาของผลการตรวจสอบมาตรฐานดังกล่าว สามารถ
ควบคุมและพัฒนาปรับปรุงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น
ในองค์กร/หน่วยงานให้แก่ผู้ใช้บริการสายการบินอีกด้วย
ทั้งนี้ การรับรู้แตกต่างกันจะส่งผลทาให้เกิดทัศนคติที่แตกต่างกัน ซึ่งทัศนคตินั้น เป็นความสัมพันธ์
ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างความรู้สึก และความเชื่อ หรือการรับรู้ของบุคคลกับแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการ
โต้ตอบในทางใดทางหนึ่งต่อเป้าหมายของทัศนคตินั้น เป็นเรื่องของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความ
โน้มเอียงของบุคคลที่มีผลต่อข้อมูลข่าวสารและการเปิดรับรายการกรองสถานการณ์ที่ได้รับมา ซึ่งเป็นไปได้
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ทั้งเชิงบวก และเชิงลบ โดยทัศนคติมีผลให้มีการแสดงพฤติกรรมออกมา จะเห็นได้ว่า ทัศนคติ ประกอบไป
ด้วย ความคิดที่มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกนั้น ออกมาโดยทางพฤติกรรม
จากการรั บ รู้ ข้อมู ล ข่าวสาร โดยช่ องทางที่มีค วามหลากหลายรู ปแบบ ตามการใช้บริก ารช่อ ง
ทางการรับข่าวสารของผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งไม่แตกต่างกันจากการเลือกใช้ช่องทางการรับ
ข่าวสาร เนื่องจากเนื้อความ/ข้อความของข่าวสารที่ได้รับนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นข้อมูลเดียวกัน เพราะ
ข่าวสารเรื่อง “การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของกรมการบินพลเรือนจากองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ” นั้น จะได้รับความสาคัญมากจากรัฐบาล โดยทางรัฐบาลจะต้องมีการมาแถลงข่าวเรื่อง
ดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบเท่าเทียมกัน เพื่อให้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าวคนประชาชนทั้งประเทศไทย
เป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ถึงอย่างไร ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารจะมีความเข้าใจในเนื้อความของข่าวสารมาก
น้อยเพียงใดนั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละบุคคลซึ่งทาให้ผู้ศึกษามองเห็นถึงความสาคัญที่ว่าการ
รับรู้ของผู้ใช้บริการมีความแตกต่างกันหรือไม่ และสามารถส่งผลไปยังทัศนคติของแต่ละบุคคลเป็นไปใ น
ทิศทางใด ผู้ใช้บริการเข้าใจหรือไม่ว่า ณ ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยนั้นกาลังเกิดอะไรขึ้น
กาลังต่อสู้กับสิ่งใด กาลังพัฒนาอย่างไร และยังส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการสายการบินของประเทศไทย
หรือไม่ในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.กกเพื่อศึกษาการรับรู้ข้ อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการสายการบินในกรุงเทพมหานครที่มีต่อข่าว
เรื่องผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
2.กกเพื่อ ศึ กษาความสั ม พัน ธ์ ของการรับ รู้ ข่า วสารและทัศ นคติ ข องผู้ ใช้ บ ริก ารสายการบิ น ใน
กรุงเทพมหานครที่มีต่อข่าวเรื่องผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทยขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ให้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการสายการบินในกรุงเทพมหานคร ของการให้ความสาคัญของ
ข่าวสารที่ได้รับรู้ และทาความเข้าใจถึงการควบคุมมาตรฐานการบิน ขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) เพื่อให้ผู้ใช้บริการปรับทัศนคติให้สอดคล้องกับมาตรฐานองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับด้านการบิน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบด้วย
1.กกตัวแปรอิสระ ได้แก่
1.1กกลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
1.2กกช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานสากล (ICAO) ได้แก่
ด้านสื่อมวลชน ด้านสื่อบุคคล ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเว็ปไซต์ ด้านสื่อเฉพาะกิจ
1.3 ปัจจัยส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการสายการบินในกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัย
ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ ปัจจัยด้านการให้บริการ
2.กกตัวแปรตาม ได้แก่ ทัศนคติการเลือกใช้บริการสายการบินในกรุงเทพมหานคร
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ข้อมูลทั่วไป

1) เพศ
2) อายุ
3) สถานภาพสมรส

4) ระดับการศึกษา
5) อาชีพ
6) รายได้

ทัศนคติการเลือกใช้

ช่องทางการรับรูข้ ้อมูลข่าวสารของ
การตรวจมาตรฐานสากล (ICAO)
1) ด้านสื่อมวลชน
4) ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเว็ปไซต์
2) ด้านสื่อบุคคล
5) ด้านสื่อเฉพาะกิจ
3) ด้านสื่อสิ่งพิมพ์

บริการสายการบินใน
กรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการสายการบิน
ในกรุงเทพมหานคร
1) ปัจจัยด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
2) ปัจจัยด้านความน่าเชือ่ ถือ

3) ปัจจัยด้านการให้บริการ

วิธีวิจัย
วิธีวิจัยครั้งนี้ เป็นการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณา หรือเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เป็น
แบบผสมผสานระหว่ า งการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) กั บ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) โดยมีแ บบสอบถามเป็น เครื่ องมือในรูป แบบการวิจั ยเชิ งส ารวจ (Survey
Research) และการวิจัยเพื่อรับรู้ถึงทัศนคติของกลุ่มที่ใช้บริการสายการบินภายในกรุงเทพมหานคร คือสาย
การบินที่ทาการบินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อได้ทราบผลการตรวจสอบ
มาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่งผู้ศึกษาได้กาหนดแนวทางในการดาเนิ นการวิจัย
ตามลาดับขั้นตอนและระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้
1.กกศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) จากแหล่งข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary
data) ประกอบด้วย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผลการตรวจสอบมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) ของกลุ่มผู้ใช้บริการสายการบินภายในกรุงเทพมหานคร คือสายการบินที่ทาการบินในท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง
2.กกศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง (Field Research) จากแหล่งข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) เป็น
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มที่ใช้บริการสายการบินภายในกรุงเทพมหานคร คือสายการบินที่ทาการบินในท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง โดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลในแบบสอบถามด้วย
ตัวเอง (Self-administered Questionnaire)
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ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มที่ใช้บริการสายการบินภายในกรุงเทพมหานคร
คือสายการบินที่ทาการบินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ในปี พ.ศ.2558
กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น กลุ่ ม ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ภายใน
กรุงเทพมหานคร คือสายการบินที่ทาการบินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง
ได้มาจากการคานวณโดยใช้สูตร ตามวิธีการคานวณหากลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)
โดยยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ทาให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจานวนทั้งสิ้น 400คน
จากผู้ใช้บริการสายการบินภายในกรุงเทพมหานคร
การสุ่มตัวอย่าง
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งตรงกั บ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ป็ น กลุ่ ม ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ภายใน
กรุงเทพมหานครฯ คือสายการบินที่ทาการบินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้
ศึกษาได้น าแบบสอบถามไปให้ ผู้ ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ แล้ ว ทาการปรับปรุงตามคาแนะนา จากนั้นนา
แบบสอบถามไปทาการทดลองนาร่องกับกลุ่มที่ใช้บริการสายการบินภายในกรุงเทพฯ คือสายการบินที่ทา
การบินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง จานวน 30 คน ทั้งนี้ วิธีการสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ความน่าจะเป็นแบบกลุ่ม คือ การสุ่มตัวอย่างโดยแบ่งประชากรออกตามพื้นที่โดยไม่จาเป็นต้องทา
บัญชีรายชื่อของประชากร และสุ่มตัวอย่างประชากรจากพื้นที่ดังกล่าวตามจานวนที่ต้องการ แล้วศึกษาทุก
หน่วยประชากรในกลุ่มพื้นที่นั้นๆ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้บริการสายการบินในภูมิภาค แล้วนาข้อมูลที่ได้มาทาการ
ปรับปรุงอีกครั้งก่อน ดาเนินการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้คาถามที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

สรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization:
ICAO) เป็น องค์กรที่กาหนดมาตรฐานและกฎข้อบังคับระหว่างประเทศที่จาเป็นส าหรับความปลอดภัย
ความมั่นคง ประสิทธิภาพ และความสอดคล้องของการบิน รวมทั้งการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ
จากการบิน นอกจากนี้ ICAO ยังทาหน้าที่เป็นเวทีความร่วมมือในทุกแขนงของแวดวงการบินพลเรือน
สาหรับชาติสมาชิก 191 รัฐ(องค์การสหประชาชาติประจาประเทศไทย:UNCT) ทั้งนี้ทางสายการบินต่างๆ
ทั้งที่มีการเปิดให้บริการอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึงสายการบินต้นทุนต่า และที่คาดว่าจะเปิดให้บริการในอนาคต
จะต้องเล็งเห็นถึงความสาคัญของความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักของด้านอุตสาหกรรมการบิน เพื่อให้เกิด
มาตรฐานเดียวกันนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะมีองค์กรระดับชาติคอยควบคุม กากัด ดูแล ทุกด้านที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน
ดังนั้น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่ า งประเทศนั้ น ไม่ มี ผ ลต่ อ ทั ศ นคติ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ในกรุ ง เทพมหานครฯ เนื่ อ งจาก
ผู้ใช้บริการสายการบินนั้น ไม่ทราบถึงว่าองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศว่า มีความสาคัญอย่างไร
ซึ่งทาให้สายการบิน ไม่มีผ ลกระทบต่อการให้ บริการต่างๆทั้งนี้ ด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัย และด้านความน่าเชื่อถือนั้นมีผลการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากปัญหาและข้อบกพร่อง
ทางด้านความปลอดภัยมีผลกระทบอย่างมากกับองค์กรภายในประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของ
ชาติและความน่าเชื่อถือของต่างชาติหรือชาติอื่นๆ ลดน้องลง ทาให้การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของ
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อุตสาหกรรมการบินของไทยนั้น เกิดการชะลอตัวอย่างรุนแรง และมีผลต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยอย่างมาก
ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ แ ละทั ศ นคติ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ภายใน
กรุงเทพมหานครที่มีต่อข่าวสารการตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทยขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ซึ่งสามารถสรุปได้จากแบบสอบถามเป็นไปตามการกาหนดวัตถุประสงค์การวิจัย คือ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารเรื่องผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทยขององค์การการ
บินพลเรือนระหว่างประเทศจากสื่อมวลชนมากที่สุด รองลงมาคือด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเว็ปไซต์และด้าน
สื่อเฉพาะกิจตามลาดับ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการ
สายการบินในกรุงเทพมหานครที่มีต่อข่าวเรื่องผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทยขององค์การการ
บินพลเรือนระหว่างประเทศ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ข่าวสารและทัศนคติของผู้ใช้บริการสายการบินในกรุงเทพมหานคร
ที่มีต่อข่าวเรื่องผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทยขององค์การการบิ นพลเรือนระหว่างประเทศมี
ระดับความสัมพันธ์ต่า (0.396) ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้
ข่าวสารและทั ศนคติ ของผู้ ใช้ บ ริ ก ารสายการบิน ในกรุ งเทพมหานครที่มีต่ อข่า วเรื่ องผลการตรวจสอบ
มาตรฐานการบินของไทยขององค์การการบินพลเรือนระหว่า งประเทศดังตารางสรุปผลการทดสอบระดับ
ความสัมพันธ์ต่อไปนี้
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ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการ
ของการตรวจมาตรฐานสากล
สายการบินในกรุงเทพมหานคร
ด้านสื่อมวลชน
ปัจจัยด้านความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัย
ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ
ปัจจัยด้านการให้บริการ
ด้านสื่อบุคคล
ปัจจัยด้านความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัย
ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ
ปัจจัยด้านการให้บริการ
ด้านสื่อสิ่งพิมพ์
ปัจจัยด้านความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัย
ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ
ปัจจัยด้านการให้บริการ
ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บน
ปัจจัยด้านความปลอดภัยและการรักษา
เว็ปไซต์
ความปลอดภัย
ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ
ปัจจัยด้านการให้บริการ
ด้านสื่อเฉพาะกิจ
ปัจจัยด้านความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัย
ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ
ปัจจัยด้านการให้บริการ
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Pearson
Correlation
0.423

Sig.
0.000*

ระดับความ
สัมพันธ์
ปานกลาง

0.323
0.621
0.258

0.000*
0.000*
0.000*

ต่า
สูง
ต่า

0.236
0.691
0.243

0.000*
0.000*
0.000*

ต่า
สูง
ต่า

0.115
0.217
0.436

0.000*
0.000*
0.000*

ต่า
ต่า
ปานกลาง

0.149
0.523
0.731

0.000*
0.000*
0.000*

ต่า
ปานกลาง
สูง

0.696
0.300

0.000*
0.000*

สูง
ต่า

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินของ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศนั้น มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้ บริการสายการบินในกรุงเทพมหานคร
สามารถสรุปได้ดังนี้
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่า งประเทศนั้ น ไม่ มีผ ลต่ อทัศนคติของผู้ ใช้ บริการสายการบิ นในกรุงเทพมหานครซึ่ งการรับรู้นั้ น
สอดคล้ องกับ พัชรี ย า, 2555กล่ าวว่า การกระทาของบุคคลได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ของบุคคลต่อ
สถานการณ์นั้น บุคคลเรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การสัมผัส
และการลิ้มรส บุคคลสามารถสร้างการรับรู้ที่แตกต่างกันได้จากสิ่งกระตุ้นเดียวกัน เนื่องจากระบวนการรับรู้
3 ขั้นตอน คือ การเลือกให้ความสนใจ การเลือกแปลความหมายบิดเบือน และการเลือกเก็บรักษา
ทั้งนี้ สรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการสายการบินไม่ได้ให้ความสนใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากผลการ
ตรวจสอบมาตรฐานการบินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ จึงไม่มีผลกระทบให้แก่สายการบิน
ในการให้บริการ
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ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศนั้น มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการสายการบินในกรุงเทพมหานครซึ่งความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัยมีนิยามที่สอดคล้องกั บณัฐวัตร, 2523 การบริหารความปลอดภัย หมายถึงกรรมวิธีเกี่ยวกับ
การวางแผน การจัดองค์ การการจัดบุคลากรการเป็ นผู้นาและการควบคุมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของ
ความปลอดภัยที่กาหนดขึ้นด้วยความร่วมมือของพนักงานและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ทั้งนี้ สรุปได้ว่า ผู้ใช้บ ริการสายการบินได้ มองเห็นความสาคัญกับความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัยที่แตกต่างกัน เมื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินขององค์การการ
บินพลเรือนระหว่างประเทศ จึงมีผลกระทบให้แก่สายการบินในการให้บริการ
ด้านความน่าเชื่อถือ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศนั้ น มีผ ลต่อทัศนคติของผู้ ใช้บ ริการสายการบินในกรุงเทพมหานครฯซึ่งความเชื่อถือไว้ว างใจ
สอดคล้องกับศุภกร และกิตติพันธ์, 2556ให้คาจากัดความว่าความเชื่อถือไว้วางใจคือความเชื่อมั่นในผู้อื่น
ว่าเขาจะกระทาทุกวิถีทางในการปกป้องผลประโยชน์ของเราและจะไม่ทาร้ายหรือเอารัดเอาเปรียบเรา
ดังนั้นความเชื่อถือไว้วางใจจึงสัมพันธ์กับจุดอ่อนที่เกิดจากความไม่แน่นอนในพฤติกรรมของผู้อื่นในอนาคต
ทั้งนี้ สรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการสายการบิน ได้ให้ความไว้วางใจกับสายการบินแตกต่างกั น เมื่อได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารจากผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ จึงมี
ผลกระทบให้แก่สายการบินในการให้บริการ
ด้านการให้บริการ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศนั้น ไม่มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการสายการบินในกรุงเทพมหานคร ในด้านการให้บริการ ซึ่งการ
ให้บริการมีนิยามสอดคล้องกับ ฉัตยาพร, 2548ที่ว่า การบริการ หมายถึงกิจกรรม ประโยชนหรือความพึง
พอใจที่จัดทาขึ้นเพื่อเสนอขาย หรือกิจกรรมที่จัดทาขึ้นรวมกับการขายสินคา
ทั้งนี้ สรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการสายการบินไม่ได้ให้ความสาคัญมากนักกับการให้บริการของสายการบิน
เนื่องจากปัจจุบันมีการให้ความสนใจกับสายการบินแบบชั้นประหยัดไว้มาก เพราะมีการทาการตลาดของ
สายการบินชั้นประหยัดได้อย่างน่าสนใจ จึงไม่มีผลกระทบให้แก่สายการบินในการให้บริการ

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ศึกษาเรื่อง “การรับรู้และทัศนคติของผู้ใช้บริการสายการบินภายใน
กรุงเทพมหานครที่มีต่อข่าวสารการตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทยขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ” โดยผู้สนใจสามารถทาการศึกษาต่อในอนาคตได้อย่างมีความแม่นตรงมากขึ้น จะต้องคานึงถึง
ระยะเวลาในการศึกษาเป็นสาคัญ เพื่อสามารถเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างในครอบคลุมในรายละเอียดที่ศึกษา
ได้มากขึ้นประกอบกับประเด็นสาคัญในการศึกษา ดังต่อไปนี้
1.กกควรมีการประชาสัมพันธ์หรือแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชากรทั่วไป เพื่อให้รับทราบถึงความ
เป็นจริงและความเป็นไปขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
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2.กกควรมีการจัดแหล่งข้อมูล เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังศูนย์กลางข่าวสารของแต่และ
องค์กร รวมทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ภูมิภาค
3.กกควรมีการจัดอบรมหรือการจัดการสัมมนาที่เป็นการให้ความรู้ในด้านที่เกี่ย วกับอุตสาหกรรม
การบินในระดับสากล
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