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การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้โดยสารชาวไทยที่
ส่งผลต่อความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานดอนเมือง 2) เพื่อ
ศึกษาถึงระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานดอนเมือง 3) เพื่อศึกษาถึงช่องว่างระหว่างความคาดหวัง และการรับรู้ของ
ผู้โดยสารชาวไทย ที่มีต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานดอนเมือง 4) เพื่อให้ได้แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานดอนเมืองที่สามารถตอบสนองความ
คาดหวังของผู้โดยสารชาวไทยการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้โดยสารชาวไทยที่มาใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อ
เดินทางภายในประเทศจ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยศึกษา
และสร้างเครื่ องมือการวิจัยตามแนวทางทฤษฎีการประเมินคุณภาพการให้บริการ 
(SERVQUAL) ซึ่งประกอบไปด้วยมิติหลัก 5 ด้าน คือ ด้านรูปธรรม (Tangible) ด้านความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจ (Reliability) ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ด้านการ
ให้ความมั่นใจ (Assurance) ด้านการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) และด้านที่ 6 ด้านความปลอดภัย 
(Safety) ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าเป็นด้านมี่มีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานของท่าอากาศยาน ที่ควรจะต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพการบริการด้วยเช่นกันสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติแบบ 1) การแจกแจงหาความถี่ร้อยละ 2) การหาค่าเฉลี่ย 3) 
การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4) สถิติ T-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
สองกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน 5) สถิติ F-test (One-Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มขึ้นไป6) สถิติ Least-Significant Different 
(LSD) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่  7) สถิติ Paired Sample t-test ส าหรับค่า
ความแตกต่างหรือช่องว่างของคุณภาพการบริการจะค านวณจากค่าเฉลี่ยของการรับรู้ต่อการ
บริการหักด้วยค่าเฉลี่ยของความคาดหวังต่อการบริการ 
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ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทุกข้อส่งผลต่อความคาดหวังของผู้โดยสารชาว
ไทยต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานดอนเมือง และปัจจัยส่วนบุคคลทุกข้อ ยกเว้น
ปัจจัยบุคคลด้านอายุที่ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้โดยสารชาวไทยต่อคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยานดอนเมือง นอกจากนี้ยังพบว่าผู้โดยสารชาวไทยมีความคาดหวังต่อคุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองในด้านการให้ความมั่นใจต่อผู้โดยสารมากที่สุด และพบว่า
ผู้โดยสารชาวไทยมีการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานดอนเมืองในด้านความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจมากที่สุด เมื่อค านวณหาค่าความต่างหรือช่องว่างของคุณภาพการบริการทั้ง 
6 ด้าน พบว่า ผู้โดยสารชาวไทยมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานดอน
เมืองสูงกว่าการรับรู้ในทุกด้าน โดยช่องว่างที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนามากที่สุด 
ได้แก่ คุณภาพการบริการด้านการตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร 

การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานดอนเมือง เป็น
สิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบินที่มาใช้บริการท่าอากาศยาน
ดอนเมือง และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จะได้น าผลการประเมินคุณภาพของท่าอากาศยาน
ดอนเมืองไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้ โดยสารที่มาใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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ABSTRACT 
 
Title of Thesis Guidelines  for Service Quality Development of  Donmueang Airport 
Author Miss Kanokkan Panprem 
Degree  Master of Arts (Integrated Tourism Management) 
Year 2014 
 
 

This study aims 1) to study personal factors of Thai passengers affecting  the 
expectation and perception towards service quality of Donmueang Airport, 2) to study 
expectation levels and perception levels of Thai passengers towards service quality of  
Donmueang Airport, 3) to study the gap between expectation and perception of Thai 
passengers towards service quality of Donmueang Airport and 4) to propose the guidelines 
for service quality development of  Donmueang Airport enabling to response to the 
expectation of Thai passengers.  This study uses the quantitative research methodology.  The 
sampling group is 400 Thai passengers using the service at Donmueang Airport for domestic 
flights. The research tool is questionnaire.  The author has studied and formulated the 
research tool according to the SERVQUAL Theory consisting 5 factors: Tangible, Reliability, 
Responsiveness, Assurance, Empathy, and the author has added the 6th factor, “Safety”, 
which the author has reviewed  all concerned documents and given precedence to the airport 
operations in developing  the service quality. The statistics that are used to analyze the data 
are 1) Percentage Frequency Distributions 2) Mean 3) Standard Deviation (S.D.) 4) T-test for 
dependent samples   5) F-test (One-Way ANOVA) 6) Least-Significant Different (LSD) to 
compare Mean 7)Paired Sample T –testfor the gap of service quality  

The results of this study show that every personal factor affecting expectation of   
Thai passengers towards service quality of Donmueang Airport and every personal factor 
except the factor of Age that does not affect to the perception of Thai passengers towards 
service quality of Donmueang Airport 

Moreover, it is found that the highest expectation of Thai passengers towards service 
quality of DonmueangAirport is the Assurance and the highest Perception of 
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Thai passengers towards service quality of DonmueangAirport is the Reliability. 
When analyze to find gap of  all 6 factors of service quality, it is found that Thai 
passengers have the expectation toward service quality of DonmueangAirport more 
than the perception in every factor. The gap that should be improved and developed 
most is the service quality of the Responsiveness to the passenger ’s needs. 

The study of guidelines for service quality development of DonmueangAirport is    
essential for the management team ofDonmueangAirport, airlines that use the service of 
DonmueangAirport, and the relevant organizations. The service quality evaluation of 
DonmueangAirport can be implemented as the guidelines to improve and develop the 
service quality responding to the expectation and needs of the passengers efficiently. 
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4.5 ค่าความถี่และร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามจังหวัด 64 
4.6 ค่าความถี่และร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 66 
4.7 ค่าความถี่และร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 67 
4.8 ค่าความถี่และร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง 67 
4.9 เปรียบเทยีบความแตกต่างของระดับความคาดหวงัคุณภาพการบริการของท่า 68 
     อากาศยานดอนเมืองในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปด้านเพศ  
4.10 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการของทา่ 69 
       อากาศยานดอนเมืองในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปด้านอายุ  
4.11 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 71 
       ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับอายุแตกตา่งกันกับด้านความเป็นรูปธรรม 
       ในภาพรวม  
4.12 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 72 

ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับอายุแตกต่างกันกบัด้านความนา่เชื่อถือ 
ไว้วางใจ ในภาพรวม  

4.13 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 73 
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับอายุแตกต่างกันกบัด้านการตอบสนอง 
ความต้องการต่อผู้โดยสาร ในภาพรวม  



 (11) 

4.14 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 74 
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับอายุแตกต่างกันกบัด้านการให้ความ 
มั่นใจต่อผู้โดยสาร ในภาพรวม  

4.15 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 75 
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับอายุแตกต่างกันกบัด้านความปลอดภัย 
ต่อผู้โดยสาร ในภาพรวม                                                       

4.16 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 76 
                 ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับอายุแตกต่างกันกบัภาพรวม  

4.17 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการของทา่ 77 
                 อากาศยานดอนเมืองในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปด้าน 

 ระดับการศึกษา  
4.18 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 79 

                 ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับด้านความเป็น 
 รูปธรรมในภาพรวม  

4.19 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 80 
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับด้านความ 
น่าเชื่อถือไว้วางใจในภาพรวม  

4.20 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 81 
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับด้านตอบ 
สนองความตอ้งการต่อผู้โดยสารในภาพรวม  

4.21 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 82 
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับด้านการให ้
ความมั่นใจต่อผู้โดยสารในภาพรวม  

4.22 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 83 
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับด้านการดูแล 
เอาใจใส่ในภาพรวม  

4.23 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 84 
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับด้านความปลอดภัย 
ต่อผู้โดยสารในภาพรวม  

4.24 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 85 
ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับภาพรวม  
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4.25 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการของ 86 
ท่าอากาศยานดอนเมืองในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
ด้านภูมิล าเนา 

4.26 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการของ 87 
ท่าอากาศยานดอนเมืองในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
ด้านอาชีพ  

4.27 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 89 
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีอาชีพแตกต่างกันกับด้านความเป็นรูปธรรม 
ในภาพรวม  

4.28 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 90 
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีอาชีพแตกต่างกันกับด้านความน่าเชื่อถือ 
ไว้วางใจในภาพรวม  

4.29 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 91 
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีอาชีพแตกต่างกันกับด้านการตอบสนอง 
ความต้องการต่อผู้โดยสารในภาพรวม  

4.30 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 92 
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีอาชีพแตกต่างกันกับด้านการให้ความมั่นใจ 
ต่อผู้โดยสารในภาพรวม  

4.31 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 94 
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีอาชีพแตกต่างกันกับด้านการดูแลเอาใจใส่ใน 
ภาพรวม  

4.32 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 95 
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีอาชีพแตกต่างกันกับด้านความปลอดภัย 
ต่อผู้โดยสารในภาพรวม  

4.33 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 96 
                 ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีอาชีพแตกต่างกันกับภาพรวม  

4.34 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการของ 97 
                 ท่าอากาศยานดอนเมืองในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 

 ด้านรายได้ต่อเดือน  
4.35 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 99 

ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันกับดา้น 
ความเป็นรูปธรรม 
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4.36 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 100 
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันกับดา้น 
ความน่าเชื่อถอืไว้วางใจ  

4.37 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 101 
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันกับดา้น 
การให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร  

4.38 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 102 
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันกับดา้น 
ความปลอดภยัต่อผู้โดยสาร  

4.39 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 103 
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันกับดา้น 
ภาพรวม  

4.40 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการของ 104 
ท่าอากาศยานดอนเมืองในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
ด้านวัตถุประสงค์ในการเดนิทาง  

4.41 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 106 
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางแตกต่างกันกับ 
ด้านความเปน็รูปธรรม  

4.42 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 107 
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางแตกต่างกันกับ 
ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ  

4.43 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 108 
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางแตกต่างกันกับ 
ด้านการตอบสนองความตอ้งการต่อผู้โดยสาร  

4.44 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 109 
                 ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางแตกต่างกันกับ 

 ด้านการให้ความมั่นใจต่อผู้โดยสาร  
4.45 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 110 

ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางแตกต่างกันกับ 
ด้านการดูแลเอาใจใส่  

          4.46 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 111 
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางแตกต่างกันกับ 
ด้านความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร  
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4.47 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการ 112 
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางแตกต่างกันกับ 
ด้านภาพรวม  

4.48 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 113 
 ท่าอากาศยานดอนเมืองในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
 ด้านเพศ  

4.49 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 114 
ท่าอากาศยานดอนเมืองในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
ด้านอายุ  

4.50 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 116 
ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับอายุแตกต่างกันกับด้านความเปน็รูปธรรม 
ในภาพรวม  

4.51 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 117 
ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับอายุแตกต่างกันกับด้านความน่าเชื่อถือ 
ไว้วางใจในภาพรวม  

4.52 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 118 
ท่าอากาศยานดอนเมืองในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
ด้านระดับการศึกษา  

4.53 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 120 
ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับด้านความเป็น 
รูปธรรมในภาพรวม  

4.54 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 121 
ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับด้านความน่าเชื่อถือ 
ไว้วางใจในภาพรวม  

4.55 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 122 
ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับด้านตอบสนอง 
ความต้องการต่อผู้โดยสารในภาพรวม  

4.56 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 123 
ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับด้านการให้ความ 
มั่นใจต่อผู้โดยสารในภาพรวม  

4.57 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 124 
ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับด้านการดูแล 
เอาใจใส่ในภาพรวม  
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4.58 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 125 
ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับด้านความ 
ปลอดภัยต่อผู้โดยสารในภาพรวม  

4.59 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 126 
ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับภาพรวมทั้ง 6 ด้าน  

4.60 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 127 
ท่าอากาศยานดอนเมืองในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
ด้านภูมิล าเนา  

4.61 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 128 
      ท่าอากาศยานดอนเมืองในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
      ด้านอาชีพ  
4.62 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 131 

                 ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีอาชีพแตกต่างกันกับด้านความเป็นรูปธรรม 
 ในภาพรวม  

4.63 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 132 
                 ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีอาชีพแตกต่างกันกับด้านความน่าเชื่อถอืไว้วางใจ 

 ในภาพรวม  
4.64 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 133 

                 ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีอาชีพแตกต่างกันกับด้านการตอบสนอง 
                 ความต้องการต่อผู้โดยสารในภาพรวม  

4.65 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 134 
                 ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีอาชีพแตกต่างกันกับด้านภาพรวมทั้ง6 ด้าน  

4.66 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 135 
ท่าอากาศยานดอนเมืองในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปด้าน 
รายได้ต่อเดือน  

4.67 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 137 
ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันกับด้านความ 
เป็นรูปธรรม  

4.68 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 138 
ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันกับด้านความ 
น่าเชื่อถือไว้วางใจ 
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4.69 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 139 
ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันกับด้าน 
การดูแลเอาใจใส่  

4.70 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 140 
ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันกับด้าน 
ความปลอดภยัต่อผู้โดยสาร  

4.71 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 141 
ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันกับด้านภาพรวม 
ทั้ง 6 ด้าน  

4.72 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 142 
ท่าอากาศยานดอนเมืองในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
ด้านวัตถุประสงค์ในการเดนิทาง  

4.73 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 144 
ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางแตกต่างกนักับด้าน 
ความเป็นรูปธรรม  

4.74 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 145 
ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางแตกต่างกนักับ 
ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ  

4.75 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 146 
ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางแตกต่างกนักับด้าน 
การตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร  

4.76 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 147 
  ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางแตกต่างกันกับด้าน 
  การให้ความมั่นใจต่อผู้โดยสาร  

4.77 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 148 
  ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางแตกต่างกันกับด้าน 
  การดูแลเอาใจใส ่  

4.78 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 149 
  ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางแตกต่างกันกับ 
  ด้านความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร  

4.79 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคูข่องระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของ 150 
  ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางแตกต่างกันกับ 
  ด้านภาพรวมทั้ง 6 ด้าน  
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4.80 ค่าเฉลี่ยรวมของระดับความคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บริการท่าอากาศยาน 151 
  ดอนเมือง  

4.81 ค่าระดับความคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง 152 
  ด้านความเป็นรูปธรรม  

4.82 อันดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองด้าน 157 
  ความเป็นรูปธรรม  

4.83 ค่าระดับความคาดหวงัต่อการให้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมืองด้านความ 159 
  น่าเชื่อถือไว้วางใจ  

4.84 อันดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองด้าน 160 
  ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ  

4.85 ค่าระดับความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองด้าน 161 
  การตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร  

4.86 อันดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองด้าน 162 
  การตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร  

4.87 ค่าระดับความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองด้าน 163 
  การให้ความมั่นใจต่อผู้โดยสาร  

4.88 อันดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองด้าน 164 
  การให้ความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร  

4.89 ค่าระดับความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองด้าน 165 
  การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้โดยสาร  

4.90 อันดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองด้าน 166 
  การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้โดยสาร  

4.91 ค่าระดับความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองด้าน 168 
  ความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร  

4.92 อันดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองด้าน 169 
  ความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร  

4.93 ค่าเฉลี่ยรวมของระดับการรับรู้ต่อคณุภาพการให้บริการท่าอากาศยาน 170 
  ดอนเมือง  

4.94 ค่าระดับการรับรู้ต่อคณุภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองด้าน 172 
  ความเป็นรูปธรรม  

4.95 อันดับการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองด้าน 175 
ความเป็นรูปธรรม  
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4.96 ค่าระดับการรับรู้ต่อคณุภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองด้าน 178 
                 ความน่าเชื่อถอืไว้วางใจ  

4.97 อันดับการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองด้าน 179 
                 ความน่าเชื่อถอืไว้วางใจ                                                       

4.98 ค่าระดับการรับรู้ต่อคณุภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองด้าน 180 
                 การตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร  

4.99 อันดับการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองด้าน 181 
     การตอบสนองความตอ้งการต่อผู้โดยสาร  

4.100 ค่าระดับการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองด้าน 183 
 การให้ความมั่นใจต่อผู้โดยสาร  

4.101 อันดับการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองด้าน 184 
 การให้ความมั่นใจต่อผู้โดยสาร  

4.102 ค่าระดับการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองด้าน 185 
 การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้โดยสาร  

4.103 อันดับการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองด้าน 186 
 การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้โดยสาร  

4.104 ค่าระดับการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองด้าน 187 
 ความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร 

4.105 อันดับการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองด้าน 188 
 ความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร 

4.106 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวงัต่อการให้บรกิาร 190 
 และการรับรู้ต่อการให้บริการ 6 ด้านหลัก  

4.107 ค่าสถิติเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรูต้่อการให้บริการ 194 
 ท่าอากาศยานดอนเมืองจ าแนกเป็นรายด้าน  

4.108 ค่าสถิติเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรูต้่อการให้บริการ 195 
 ท่าอากาศยานดอนเมืองด้านความเป็นรปูธรรม 

4.109 ค่าสถิติเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรูต้่อการให้บริการ 201 
 ท่าอากาศยานดอนเมืองด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ  

4.110 ค่าสถิติเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรูต้่อการให้บริการ 203 
 ท่าอากาศยานดอนเมืองด้านการตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร  

4.111 ค่าสถิติเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรูต้่อการให้บริการ 205 
 ท่าอากาศยานดอนเมืองด้านการให้ความมั่นใจต่อผู้โดยสาร  
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4.112 ค่าสถิติเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรูต้่อการให้บริการ 207 
 ท่าอากาศยานดอนเมืองด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้โดยสาร  

4.113 ค่าสถิติเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรูต้่อการให้บริการ 209 
 ท่าอากาศยานดอนเมืองด้านความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร
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 บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ธุรกจิการบนิและธุรกจิการท่องเที่ยวมคีวามเชื่อมโยงซึ่งกนัและกนั ดงันัน้ยิง่ธุรกจิการ
บนิสามารถอ านวยความสะดวกในการเดนิทางใหก้บันักท่องเทีย่วมากขึน้เท่าใดกจ็ะเป็นการเพิม่
การอ านวยความสะดวกให้การท่องเที่ยวได้มากขึ้น โดยเฉพาะถ้ามกีารเชื่อมโยงทางอากาศ
ระหว่างจดุต่างๆ ของโลกเขา้สู่ประเทศไทยโดยตรงไดห้ลายจุดมากขึน้เท่าใด กจ็ะเป็นการขยาย
ตลาดและเพิม่ความเจรญิเตบิโตให้กบัธุรกจิการท่องเที่ยวไดม้ากขึน้เท่านัน้  อกีทัง้การส่งเสรมิ
และกระตุ้นให้มกีารท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึน้ก็จะเป็นการสรา้งรายได้ให้กบัทัง้สองภาค
ธุรกจิ คอืทัง้ภาคธุรกจิการบนิและการท่องเทีย่ว การปรบัปรงุและพฒันาคุณภาพบรกิารดา้นการ
บนิถือว่าเป็นวธิทีี่เหมาะสมวธิหีนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้มกีารเดนิทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
มากยิง่ขึน้ ท่าอากาศยานถอืเป็นส่วนหนึ่งทีม่คีวามส าคญัต่อกระบวนการใหบ้รกิารของธุรกจิการ
บนิเพราะท่าอากาศยานเป็นจุดเชื่อมโยงทางอากาศระหว่างจุดต่างๆของโลกและของแต่ละสาย
การบนิเข้าสู่ประเทศไทย การเพิม่จุดเชื่อมโยงทางการบนิ และพฒันาคุณภาพการท่าอากาศ
ยานจงึเป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างความเติบโตด้านการท่องเที่ยวให้ เพิ่มมากขึ้น ส าหรบั
ประเทศไทยได้เริม่ใช้อากาศยานและมกีารพฒันาการบนิมาตัง้แต่ พ .ศ. 2457 (กรมการบนิ
พาณิชย ,์ 2542: 2) ในระยะแรกๆ มกีารพฒันาเฉพาะการบนิขนส่งพาณิชยข์องสายการบนิ 
ต่อมากรมการบนิพาณิชยไ์ดก่้อสรา้งสนามบนิและปรบัปรุงสนามบนิทีม่อียู่เดมิให้มปีระสทิธภิาพและ
เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการรองรบัเครื่องบนิขนาดใหญ่ ทุกวนันี้มทีางเขา้ออกประเทศไทยท าได้
หลายจดุ และยงัเป็นฐานเชื่อมโยงบรกิารดา้นการบนิ และเป็นจดุเชื่อมต่อ (Gateway) ทัง้ดา้นผูโ้ดยสาร
และสนิค้าของกลุ่มประเทศในภูมภิาคหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Great 
Mekhong Sub-regions : GMS) กลุ่มประเทศสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (Indonesia Malaysia Thailand 
Growth Triangle IMT-GT)  และล่าสุดกลุ่มประชาคมอาเซียน  (Association of South East Asian : 
ASEAN) นอกจากนี้ประเทศไทยยงัมีการน านโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรมีาใช้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 
(สถาบนัการบนิพลเรอืน, 2555) เพื่อให้การบนิทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศขยายตวัมากที่สุด 
และเกดิผลดต่ีอประเทศโดยเฉพาะต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการส่งออกของประเทศที่ประสบ
ความส าเรจ็จากนโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรเีป็นตน้มา 
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การเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นการเดินทางที่ท าได้รวดเร็วและสะดวกกว่าพาหนะ
ประเภทอื่นๆ ส าหรบัการเดนิทางระยะไกลขา้มหลายจงัหวดัหรอืขา้มประเทศ ธุรกจิการบนิจงึ
เป็นธุรกิจที่ได้รบัความนิยมและเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เนื่ องจากเป็นการขนส่งที่มี
ประสทิธภิาพสงู คอืสามารถท าไดอ้ย่างรวดเรว็ทัง้การบรกิารขนส่งผูโ้ดยสารและสนิคา้ทีส่ามารถ
เดนิทางไปถงึจดุหมายไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ อกีทัง้ในปัจจุบนั ราคาค่าโดยสารเครื่องบนิมหีลาย
ระดบัราคา รวมไปถงึราคาค่าโดยสารแบบราคาประหยดัจากสายการบนิต้นทุนต ่า เป็นผลใหน้ัก
เดนิทาง ทีต่ดัสนิใจเลอืกเดนิทางดว้ยเครื่องบิน มจี านวนเพิม่ขึน้และเดนิทางบ่อยขึน้ นอกจากนี้ 
การเปิดเสรทีางการบนิ การเตบิโตของเศรษฐกจิของอาเซยีนอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา 
ตลอดจนการเตรียมที่จะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ .ศ . 2558 ก็เป็น
แรงผลกัดนัส าคญัที่ท าให้มกีารเดนิทางด้วยเครื่องบนิมากขึน้เช่นกนั ในปัจจุบนัธุรกจิการบนิมี
รายไดป้ระมาณรอ้ยละ 10 ของรายไดป้ระชาชาต ิมผีูบ้รโิภคในโลกมากกว่า 200 ลา้นคน และใช้
แรงงานคนมากถงึ 1 ใน 9 ของแรงงานโลก (บุญเลศิ จติตัง้วฒันา, 2551ข: 1) 
              ท่าอากาศยานในประเทศไทยมทีัง้หมด 12 แห่ง ส าหรบัท่าอากาศยานดอนเมอืงอยู่
ภายใต้การดูแลของ บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (ท.อ.ท.) ซึง่ดูแลท่าอากาศยาน
ทัง้หมด 6 แห่งในประเทศ ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิท่าอากาศยานดอนเมอืง ท่าอากาศ
ยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชยีงราย ส าหรบัท่าอากาศยานดอนเมอืงนัน้มกีารปิดใหบ้รกิารไปเมื่อ พ .ศ. 2548 เพราะมกีาร
ยา้ยไปใชท้่าอากาศยานนานาชาตแิห่งใหม่คอื ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิปัจจุบนัท่าอากาศยาน
สุวรรณภมูมิผีูใ้ชบ้รกิาร 51,363,451 คน ต่อปี มจี านวนเทีย่วบนิ 480,335 เทีย่วบนิ (บรษิทัท่าอากาศ
ยานไทย จ ากดั มหาชน, 2555) ซึง่ถอืว่าเตม็ความสามารถในการรองรบั จงึต้องมกีารกลบัมาเปิด
ใช้ท่าอากาศยานดอนเมอืงอกีครัง้ เป็นการช่วยบรรเทาความแออดัของปรมิาณผู้โดยสารที่ท่า
อากาศยานสุวรรณภมู ิ 

ผลการประชุมคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 19 มถุินายน พ.ศ. 2555 มมีตเิห็นชอบโครงการ
พฒันาท่าอากาศยานดอนเมอืงเพื่อส่งเสรมิ และพฒันาศกัยภาพกจิการขนส่งท่าอากาศยานของ
ประเทศและเพื่อลดความแออดัของท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิประกอบกบัจ านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาตทิี่เดนิทางมาไทยเพิม่ขึน้ในแต่ละปี คอืรอ้ยละ 13, รอ้ยละ 21 และรอ้ยละ 16 ในปี พ.ศ. 
2553-2555 ตามล าดบั และไดท้ าลายสถติสิงูสุดจ านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตถิงึ 25.4 ลา้นคนใน
ปี พ.ศ. 2555 ท าให้ทัง้สายการบนิชัน้น า เช่น การบนิไทย บางกอกแอร์เวย์ และสายการบิน
ตน้ทุนต ่า เช่น แอรเ์อเชยี ไทยแอรเ์อเชยี แอรเ์อเชยีเอก็ซ ์และนกแอร ์ไดข้ยายเสน้ทางและเพิม่
จ านวนเทีย่วบนิทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยสนามบนิหลกัๆ ทีม่กีารเพิม่เทีย่วบนิ 
คอื สนามบินสุวรรณภูม ิสนามบินดอนเมอืง สนามบินภูเก็ต  และสนามบนิเชยีงใหม่ โดยที่ที่
ประชุมคณะรฐัมนตรมีมีติเห็นชอบให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิป็นท่าอากาศยานหลกั  (Hub 
Airport) เพื่ อรองรับสายการบินเต็มรูปแบบ (Full Service Airlines) และเที่ยวบินที่มีการ
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เชื่อมต่อ (Connecting Flights) และส่งเสรมิใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบนิภูมภิาค ส่วนท่าอากาศยาน
ดอนเมอืงจะถูกใช้เป็นท่าอากาศยานส ารอง และเป็นท่าอากาศยานส าหรบัรองรบัสายการบนิ
ต้นทุนต ่า และเส้นทางการบินในประเทศและระหว่างประเทศแบบจุดต่อจุด (Point to Point) 
สายการบนิที่ให้บรกิารที่ท่าอากาศยานดอนเมอืง ณ ปัจจุบนั ได้แก่ สายการบนิโอเรยีนท์ไทย
แอรไ์ลน์ (Orient Thai Airlines) สายการบนินกแอร์ (Nok Air) สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (Air 
Asia Airlines) และสายการบินไลอ้อน แอร์ (Lion Air) (สถาบันการบินพลเรือน , 2555) 
(Skyscanner, 2014) 

สนามบนิดอนเมอืงถูกเปิดใชอ้กีครัง้เมื่อวนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ทัง้นี้เพื่อรองรบัการ
เตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่องของการท่องเที่ยวไทย และการเปิดเสรกีารค้าและบรกิารภายใต้กรอบ
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทีจ่ะมผีลบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 2558 นี้ การยา้ยฐานบนิมาทีท่่าอากาศ
ยานดอนเมอืงนัน้เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึแนวโน้มการขยายตวัของอุตสาหกรรมการบนิของไทย 
การที่ประเทศไทยจะเป็นศูนยก์ลางการบนิในภูมภิาคได้นัน้ ทุกองค์ประกอบของอุตสาหกรรม
การบนิจะต้องมคีวามเขม้แขง็ แต่ในปัจจุบนัปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัอุตสาหกรรมการบนิทัว่โลกนัน้มี
ปัจจยัหลักที่มีผลต่อการลดลงของผลก าไรของอุตสาหกรรมการบิน อันได้แก่ราคาน ้ ามัน
เชื้อเพลงิที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นสาเหตุหลกัที่ส่งผลต่อการด าเนินงานต่อภาคอุตสาหกรรมทัว่โลก 
ค่าใช้จ่ายส าหรบัน ้ามนัเชื้อเพลงิของธุรกจิสายการบนิอยู่ที่ 207 พนัล้านเหรยีญสหรฐั หรอืคดิ
เป็น 1 ใน 3 ของค่าใชจ้่ายทัง้หมดของสายการบนิ อกีทัง้ยงัมปัีญหาทางเศรษฐกจิในยูโรโซน ซึง่
กลายมาเป็นวกิฤตการณ์ของภาคธนาคาร (Banking Crisis) ทีส่่งผลใหอุ้ตสาหกรรมการบนิของ
ยุโรปถดถอยทัง้ภูมภิาค และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยงัภูมภิาคอื่นๆ ให้เกดิการชะลอตวัของ
ธุรกิจการบินตามมา นอกจากนี้ยงัมีปัญหาการแข่งขนัที่รุนแรงมากขึ้นในธุรกิจสายการบิน 
(สถาบนัการบนิพลเรอืน, 2555) อนาคตสายการบนิต่างๆ มแีนวโน้มที่ต้องแข่งขนัเพื่อแย่งชงิ
ส่วนแบ่งทางการตลาดกนัอย่างรุนแรงเนื่องมาจากการขยายตวัของสายการบนิต้นทุนต ่าทีก่ าลงั
เจรญิเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ปัจจุบันสายการบินต้นทุนต ่ าคือผู้ข ับเคลื่อนส าคัญของอนาคต
การจราจรทางอากาศ (Morrison and Winston, 2005) และจากการบันทึกของ De Neufville 
Multi Airport Systems Data Base ก็เหน็ได้ชดัว่า สายการบนิต้นทุนต ่าคอืผู้ขบัเคลื่อนหลกัใน
การพัฒนาสนามบินส าหรับสายการบินต้นทุนต ่ าในทุกภูมิภาค  ไม่ว่าจะเป็น ไรอัน แอร์ 
(Ryanair) ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการผลักดันพัฒนา สนามบิน Girona ของ Barcelona, Charleroi 
ของ Brussels, Hahn ของ Frankfurt, Stansted ของ London หรอื อีซี่ เจท็ (Easy Jet) ก็เป็น
ผู้น าในการพัฒนาสนามบิน Liverpool ของ Manchester และ Luton ของ London ส าหรับ
สหรฐัอเมรกิา ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “Southwest Effect” ที่ท าให้สนามบิน Boston/Manchester, 
Boston/Providence และ Miami/Fort Lauderdale มีผลประกอบการณ์เพิ่มมากขึ้นถึง 2-3 เท่า 
ส่วนภูมภิาคเอเชยีนัน้แอรเ์อเซยี (Air Asia) คอืผูผ้ลกัดนัใหเ้กดิสนามบนิ Clark ใน Manila และ
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ในออสเตรเลยี เจท็สตาร ์(Jet Star) คอืผู้สรา้งสนามบนิ Avalon ใน Melbourne (De Neufville, 
2007) 

ส าหรบัสายการบินต้นทุนต ่าถึงแม้จะมกีารก าลงัเติบโตและพฒันาอย่างต่อเนื่อง แต่
ปัญหาทีส่ายการบนิต้นทุนต ่าตอ้งเผชญิในปัจจุบนันอกจากจะมปัีญหาต่างๆ ดงัขา้งตน้แลว้ ยงัมี
ปัญหาดา้นการควบคุมต้นทุนการด าเนินงานและปัญหาดา้นการควบคุมคุณภาพการด าเนินงาน
ทัง้ในส่วนของคุณภาพการบรกิารของสายการบนิต้นทุนต ่าและการเลอืกใช้ท่าอากาศยานที่มี
คุณภาพเพื่อส่งเสรมิศักยภาพการด าเนินงานและเพิม่ผลประกอบการให้มกี าไรมากยิง่ขึน้ การ
พฒันาและปรบัปรุงดา้นอาคารสถานที ่สภาพภูมทิศัน์และสิง่อ านวยความสะดวกของท่าอากาศ
ยานดอนเมอืงเพื่อรองรบัการเปิดใช้บรกิารอีกครัง้เป็นสิง่จ าเป็น ในขณะเดยีวกัน การพฒันา
คุณภาพด้านการบรกิารนัน้ก็เป็นสิง่ที่ต้องให้ความส าคญัและต้องเร่งจดัการหาแนวทางในการ
พฒันาคุณภาพการบรกิารของการท่าอากาศยานดอนเมอืงเพื่อให้มศีกัยภาพในการให้บรกิาร
ทดัเทยีมกบัสนามบนินานาชาตแิห่งอื่นๆ เพราะหากขาดการปรบัปรุงแก้ไขเพื่อพฒันาศกัยภาพ
ด้านคุณภาพการด าเนินงานแล้ว ก็จะเกิดปัญหา และผลกระทบต่อลูกค้าหรอืผู้ใช้บรกิารของ
สนามบิน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในส่วนที่เป็นผู้โดยสารหรอืลูกค้าในส่วนของสายการบินที่ม าใช้
บรกิารจากท่าอากาศยานดอนเมอืง 

ปัญหาหลกัๆ ส าหรบัผูโ้ดยสารทีย่งัไม่เคยใชบ้รกิารของสายการบนิต้นทุนต ่า คอืความ
เขา้ใจทีอ่าจไม่ถูกตอ้งทีม่องว่า เมือ่เป็นสายการบนิตน้ทุนต ่า คุณภาพการบรกิารทัง้ของสายการ
บนิเองหรอืสนามบนิที่รองรบัจะมปีระสทิธภิาพหรอืคุณภาพที่ต ่าด้วย ปัญหาต่อมาก็คอื หาก
ผู้โดยสารหรอืผู้ใช้บรกิารมคีวามเขา้ใจแล้วว่าสนามบนิที่รองรบัสายการบนิต้นทุนต ่า และส่วน
ใหญ่รองรบัเที่ยวบนิภายในประเทศ มกัจะต้องมีขนาดที่เลก็ และเป็นสนามบนิแห่งที่ 2 ที่เป็น
สนามบนิส ารอง อาจจะมคีุณภาพการบรกิารในหลายด้านที่ไม่ทดัเทยีมกบัสนามบนิหลกัหรอื
สนามบินขนาดใหญ่ดังเช่นสนามบินสุวรรณภูมิ แต่หากแท้จรงิแล้วคุณภาพการบรกิารที่ด ี
เหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ผู้โดยสารที่มาใช้
บรกิารนัน้ควรเป็นอย่างไร เพราะแนวโน้มของธุรกิจการบนิที่เปลี่ยนไป รูปแบบของการสรา้ง
และการบรหิารจดัการท่าอากาศยานไดเ้ปลีย่นไปเพื่อปรบัตวัใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจบุนั
ทีส่ายการบนิต้นทุนต ่ามบีทบาทสูงและกลายมาเป็นตวัขบัเคลื่อนที่ส าคญัของธุรกจิสายการบนิ 
ดว้ยปัจจยัหลายๆ ดา้นไม่ว่าจะเป็นองคป์ระกอบดา้นเทคนิค ขนาดของเครื่องบนิ และแผนการ
สร้างสนามบินที่ถูกขบัเคลื่อนโดยสายการบินต้นทุนต ่ า ท าให้สายการบินต้นทุนต ่ ามีความ
ตอ้งการในการวางแผนการสรา้ง จดัการ หรอืการเลอืกใชส้นามบนิทีแ่ตกต่างไปจากสายการบนิ
แบบเตม็รปูแบบ 

ผู้วิจยัเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหา และเห็นว่าคุณภาพการบรกิารของการท่า
อากาศยานมคีวามส าคญัเป็นอย่างมากทีจ่ะสามารถตอบสนองความต้องการและสรา้งความพงึ
พอใจใหก้บัผูโ้ดยสารและสายการบนิทีม่าใชบ้รกิารซึง่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ทัง้ต่อผูโ้ดยสารหรอื
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ผูร้บับรกิารเอง และ ผู้ใหบ้รกิารในแง่ของชื่อเสยีงและผลประกอบการ ผู้วจิยัจงึสนใจที่จะศกึษา
แนวทางการพฒันาและเสรมิสรา้งคุณภาพการบรกิารของการท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยคาด
ว่าผลการศกึษาที่ได้จากการวจิยัจะเป็นประโยชน์ในการน าแนวทางการพฒันาไปใช้กบัการท่า
อากาศยานดอนเมอืงและท่าอากาศยานอื่นๆ ได้ด้วยนอกเหนือไปจากการท่าอากาศยานดอน
เมอืง 

 
1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 
 

1) เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลของผู้โดยสารชาวไทยที่ส่งผลต่อความคาดหวงัและการรบัรู้
ต่อคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง 

2) เพื่อศกึษาถงึระดบัความคาดหวงัและระดบัการรบัรูข้องผูโ้ดยสารชาวไทยทีม่ต่ีอคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง 

3) เพื่อศกึษาถงึช่องว่างระหว่างความคาดหวงั และการรบัรูข้องผู้โดยสารชาวไทย ที่มต่ีอ
คุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง 

4) เพื่อให้ได้แนวทางการพฒันาคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่สามารถ
ตอบสนองความคาดหวงัของผูโ้ดยสารชาวไทย 
 
1.3 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 

1) ได้ทราบถงึปัจจยัส่วนบุคคลของผู้โดยสารชาวไทยทีส่่งผลต่อความคาดหวงัและการรบัรู้
ต่อคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง 

2) ได้ทราบถึงระดับความคาดหวังและระดับการรบัรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
คุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง 

3) ได้ทราบถึงช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรบัรู้ของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อ
คุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง 

4) ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานดอนเมืองที่สามารถ
ตอบสนองความคาดหวงัของผูโ้ดยสารชาวไทย 
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1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

เป็นการศกึษาโดยใชว้ธิวีจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) 
 
1.4.1 ขอบเขตของเน้ือหำ จะประกอบไปดว้ย  

1.4.1.1 ขอ้มลูจากเอกสาร ผู้วจิยัใช้วธิสีบืค้นขอ้มูลต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบัคุณภาพการ
บรกิาร การพัฒนาศักยภาพด้านการบรกิาร ความคาดหวังและการรบัรู้ของผู้รบับรกิารที่มีต่อ
คุณภาพการบรกิาร โดยใช้แนวคิดเรื่องคุณภาพการบรกิาร SERVQUAL นอกจากนี้ผู้วิจยัยงัได้
ท าการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ซึ่งผู้วิจ ัยได้เพิ่ม
คุณลกัษณะดา้นนี้ในการสรา้งเครื่องมอืเพื่อท าการวจิยัในครัง้นี้ด้วย ข้อมูลต่างๆ ดงักล่าวผู้วจิยัได้
ท าการศึกษาจากแหล่งสืบค้นอันได้แก่ หนังสือ บทความ เอกสารทางวิชาการ ปรญิญานิพนธ ์
รายงานการวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง และสื่อทางอเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ 

1.4.1.2 ขอ้มูลภาคสนาม ผู้วจิยัใช้วธิกีารแจกแบบสอบถามผู้โดยสารชาวไทยที่มาใช้
บรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงเพื่อเดนิทางภายในประเทศ  

1.4.2 ขอบเขตของประชำกร 
การศกึษาครัง้นี้เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งได้แก่ ผูโ้ดยสารชาวไทย

ทีม่าใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงเพื่อเดนิทางภายในประเทศ 

1.4.3 ขอบเขตด้ำนสถำนท่ี 
การศึกษาครัง้นี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากบริเวณท่ าอากาศยานดอนเมือง 

กรงุเทพมหานคร 

1.4.4 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
การวจิยัครัง้นี้จะท าการศกึษาเกี่ยวกบัเรื่อง  ความคาดหวงั การรบัรู ้  ช่องว่างระหว่าง

ความคาดหวงัและการรบัรู ้และการพฒันาคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง 

1.4.5 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
การศึกษาครัง้นี้จะใช้เวลาที่ท าการวจิยัตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2556 ถึง เดือน

สงิหาคม พ.ศ. 2557 
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บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

การวจิยัเรื่องแนวทางการพฒันาคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง ผูว้จิยั
ได้ท าการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกบั แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง และได้น าเสนอ
ตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

 
2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการบรกิาร 
2.2 แนวคดิเกีย่วกบัคุณภาพการบรกิาร 
2.3 แนวคดิเกีย่วกบัความคาดหวงั 
2.4 แนวคดิเกีย่วกบัการรบัรู ้
2.5 แนวคดิเรือ่งความปลอดภยั 
2.6 ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัท่าอากาศยานและท่าอากาศยานส าหรบัสายการบนิตน้ทุนต ่า 

 2.7 ผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบักำรบริกำร 
 

หากจะกล่าวถงึการบรกิารที่ดเีลศินัน้ เป็นเรื่องยากทีจ่ะตดัสนิเพราะแต่ละการบรกิารที่
เกิดขึ้นนัน้ขึ้นอยู่กบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในการบรกิาร ซึ่งแต่ละบุคคลก็มคี าจ ากดัความของการ
บรกิารที่ดเีลศิแตกต่างกนัไป แต่หากจะกล่าวโดยสงัเขป การบรกิารอาจมคีวามหมายว่า การ
ปฏบิตัใิดๆ ทีม่นุษยม์ต่ีอกนัเพื่อสรา้งความพงึพอใจใหเ้กดิขึน้ และตอบสนองความต้องการของ
บุคคลหรอืกลุ่มคนใดกลุ่มคนหน่ึงใน “ระยะเวลาทีเ่กดิขึน้จรงิ” หรอืทีเ่รยีกว่า “Moment of Truth” 
แต่หากพิจารณาความหมายของการบริการให้ชัดเจนและลึกซึ้งมากขึ้นจะพบว่า มีผู้ให้
ความหมายและค านิยามของการบรกิารไวห้ลายแง่มุมดงัต่อไปนี้ 

ตามความความหมายของราชบณัฑติยสถาน บรกิาร ถ้าเป็นค ากรยิา หมายถงึ ปฏบิตัิ
รบัใช้ ให้ความสะดาวกต่างๆ ถ้าเป็นค านาม หมายถึง การปฏิบตัิรบัใช้ การให้ความสะดวก
ต่างๆ เช่น ใหบ้รกิาร ใชบ้รกิาร (ราชบณัฑติยสถาน, 2546: 9) 
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ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549: 18-24) ได้กล่าวถึงการบริการไว้ว่า เป็นเรื่องของ
กระบวนการทางธุรกจิ เป็นการส่งมอบสนิค้า ซึ่งเป็นสนิค้าประเภทไม่มตีวัตน จากผู้บรกิารส่ง
มอบไปยงัผูร้บับรกิาร โดยสนิค้าทีไ่ม่มตีวัตนเหล่านัน้จะต้องสรา้งความพงึพอใจและตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ชบ้รกิาร และความส าคญัของการบรกิารนัน้มดีงันี้ (1) ความส าคญัในดา้น
ธุรกจิ ท าใหธุ้รกจิอยู่รอดไดแ้ละสรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง อกีทัง้ยงัช่วยลดต้นทุนการ
สูญเสียและช่วยสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อีกด้วย (2) 
ความส าคญัในดา้นผูใ้ชบ้รกิาร จะไดร้บัประสบการณ์การบรกิาร และประสบการณ์การบรกิารนี้
เองจะเป็นสิง่ทีน่ าไปสู่ความพงึพอใจ 

สมติ สชัฌุกร (2550: 11-14) ได้กล่าวว่า เป็นการปฏบิตังิานของผู้ให้บรกิารที่จะต้องมี
ความเกี่ยวข้องกบัผู้ใช้บรกิาร เป็นการปฏิบตัิที่ท าให้บุคคลต่างๆ ได้รบัความช่วยเหลอื และ
ได้รบัประโยชน์ โดยมหีลกัที่ต้องค านึงถึงดงันี้ (1) การบรกิารต้องมคีวามสอดคล้องกบัความ
ต้องการของผูใ้ชบ้รกิารและต้องน าความต้องการนัน้มาเป็นขอ้ก าหนดในการใหบ้รกิาร (2) ต้อง
ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจ เพราะความพงึพอใจเป็นตวัวดัคุณภาพการบรกิาร (3) ต้อง
ปฏิบตัิทุกกระบวนการโดยถูกต้อง และมคีวามสมบูรณ์ ครบถ้วน (4) การบรกิารต้องมคีวาม
เหมาะสมกบัสถานการณ์ และมคีวามรวดเรว็ให้บรกิารได้ตรงตามก าหนดหรอืก่อนก าหนดได้
ด้วย (5) การบรกิารต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียกับบุคคลอื่น ไม่มุ่งเน้นผลประโยชน์แก่ผู้ให้และ
ผูร้บับรกิารเท่านัน้ แต่จะตอ้งเกดิประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มดว้ย 

คอ็ตเลอร ์(2547: 575-582) ได้กล่าวถึงการบรกิารว่า เป็นการปฏบิตัหิรอืการกระท าที่
ฝ่ายหนึ่งได้น าเสนอต่ออกีฝ่ายหนึ่ง โดยการกระท าหรอืการปฏบิตันิัน้ๆ เป็นสิง่ทีไ่ม่มตีวัตน จบั
ต้องไม่ได้ ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิค์วามเป็นเจ้าของ การผลิตการบรกิารอาจเกี่ยวข้องกับ
ผลติภณัฑห์รอืตวัสนิคา้หรอืไมก่ไ็ด ้คอตเลอรย์งัไดก้ล่าวถงึหลกัการแบ่งประเภทของการบรกิาร
ไวด้งัต่อไปนี้ 

ประการที่ 1 การบรกิารมคีวามแตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัว่าเป็นการใช้บรกิารโดยใช้เครื่องมอื 
เป็นพืน้ฐาน (Equipment-based) หรอืใชบุ้คคลเป็นพืน้ฐาน (People-based)  

ประการที่ 2 การบรกิารบางประเภทผูร้บับรกิารต้องมาแสดงตวัตนในการรบับรกิารเอง 
แต่บางประเภทผูร้บับรกิารไมต่อ้งมาแสดงตวัตนเอง 

ประการที ่3 การบรกิารมคีวามแตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัการสนองตอบต่อความจ าเป็นของ
ผู้ ใช้บ ริการว่ าเป็นผู้ ใช้บ ริการรายบุ คคล  (Personal Need/Personal Service) หรือ เป็น
ผู้ใช้บรกิารที่เป็นองค์กรธุรกิจ (Business Need/Business Service) ซึ่งผู้ให้บรกิารจ าเป็นต้อง
ออกแบบและพฒันาโปรแกรมทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

ประการที่ 4 การบรกิารมคีวามแตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์ว่า เป็นการมุ่งหวงั
ก าไรและสภาพการเป็นเจา้ของหรอืไม่ 
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ส าหรบัลกัษณะของการบรกิาร จะมลีกัษณะที่ส าคญั 4 ประการดงัต่อไปนี้ (คอ็ตเลอร,์ 2547: 
576-582) 

ลกัษณะที่ 1 จบัต้องไม่ได้ (Intangibility) การบรกิารมีความแตกต่างจากสินค้าหรอื
ผลติภณัฑอ์ย่างอื่นคอื การบรกิารไม่มตีวัตน ไมส่ามารถมองเหน็ ไม่รูร้ส ไมม่กีลิน่ ไม่มเีสยีง ไม่
สามารถสมัผสัให้รู้สึกได้ ก่อนการใช้บรกิารผู้ใช้บรกิารไม่สามารถเห็นผลลพัธ์ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้อย่างชดัจนล่วงหน้า ผู้ให้บรกิารจงึจะต้องจดัการใหเ้กดิหลกัประกนัความมัน่ใจใหก้บั
ผูใ้ชบ้รกิารโดยพยายามท าใหส้ิง่ทีจ่บัตอ้งไมไ่ดม้าเป็นสิง่ทีจ่บัตอ้งได้ 

ลกัษณะที่ 2 ไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ (Inseparability) การผลติและการบรโิภค
หรอืการรบับรกิารเกิดขึ้นในเวลาเดยีวกัน การรบัรู้คุณภาพการบรกิารจงึเกิดขึ้นระหว่างการ
ได้รบับรกิาร ผู้รบับรกิารไม่สามารถตดัสนิคุณภาพการบรกิารได้ล่วงหน้า ทัง้ผู้ให้บรกิารและ
ผูร้บับรกิารมผีลต่อบรกิารทีผ่ลติออกมา 

ลกัษณะที่ 3 มคีวามไม่แน่นอน (Variability) การบรกิารมคีวามไม่แน่นอนสูง ขึน้อยู่กบั
ปัจจยัว่า ใครเป็นผูใ้หบ้รกิาร บรกิารเกดิขึน้เมือ่ใด และ ทีไ่หน เป็นตน้ 

ลกัษณะที่ 4 ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perish ability of Output) การบรกิารเกิดขึ้นแล้ว
เสร็จสิ้น ไม่สามารเก็บไว้ได้ ท าให้อาจเกิดปัญหาการบรกิารที่ไม่ทันกับความต้องการของ
ผูใ้ชบ้รกิารได ้

นอกจากนี้ ยงัมนีกัวชิาการชาวต่างชาตไิดใ้หค้ านิยามการบรกิารไวอ้กีหลากหลายแงมุ่ม
ดงัต่อไปนี้ 

กรอนรูส (Grönroos, 1990) กล่าวไว้ว่า “การบรกิาร คอื กิจกรรมหรอืกลุ่มกิจกรรมที่
โดยธรรมชาติแล้วไม่สามารถจบัต้องได้ แต่เป็นสิง่จ าเป็นที่ต้องมเีพื่อการจดัการต่อปฏกิริยิาที่
เกดิขึน้ระหว่างลกูคา้และผูใ้หบ้รกิาร ซึง่เป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้เพื่อท าใหจ้ดัการกบัปัญหาของ
ลกูคา้” 

เลฟิลอ็ค และ ไรท์ (Lovelock and Wright, 1999) กล่าวว่า “ธุรกจิบรกิาร คอื กจิกรรม
ชนิดหนึ่งที่สรรคส์รา้งคุณค่าขึน้มาเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อลูกค้าในเวลาและสถานทีท่ี่เหมาะสม 
โดยลกูคา้จะไดร้บัรกิารเหล่านัน้ผ่านทางผลติภณัฑก์ารบรกิาร” 

ลาโคบุชชี ่(Lacobucci, 2001) ได้กล่าวไว้ว่า คุณค่าของธุรกจิบรกิารนัน้มมีากกว่าหนึ่ง
ในสามของธุรกจิบรกิารทัง้หมดในโลก ซึ่งสิง่เหล่านี้ล้วนเกี่ยวขอ้งกบัชวีติประจ าวนัของลูกค้า
นอกจากนัน้ธุรกจิบรกิารเป็นธุรกิจที่มกีารแข่งขนัสูง ดงันัน้จงึต้องมกีารสรา้งคุณลกัษณะของ
ธุรกจิตนใหม้คีวามโดดเด่นเพื่อทีจ่ะสามารถโน้มน้าวหรอืเชญิชวนใหล้กูคา้มาใชบ้รกิารของตน 

จากแนวคดิเกีย่วกบัการบรกิารดงักล่าว สรุปไดว้่า การบรกิาร คอื การปฏบิตั ิการรบัใช ้
การให้ความสะดวกของผู้ส่งมอบบรกิารไปยังผู้รบับรกิาร โดยการกระท าเหล่านัน้เป็นสิง่ทีไ่ม่มี
ตวัตน ไม่สามารถจบัตอ้งได้ เกดิขึน้แลว้เสรจ็สิน้ไม่สามารถเกบ็ไวไ้ด ้การบรกิารจงึมหีลกัทีต่้อง
ค านึงถึง คอื การบรกิารต้องสอดคล้องกบัความต้องการของผู้รบับรกิาร การบรกิารต้องสรา้ง
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ความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของผู้ร ับบริการ การบริการต้องปฏิบัติด้วย
กระบวนการทีถู่กต้อง สมบูรณ์ เหมาะสมกบัสถานการณ์ มคีวามรวดเรว็ และการบรกิารต้องไม่
เกดิผลเสยีกบับุคคลอื่น 
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัคณุภำพกำรบริกำร 
 

ระบบธุรกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบนัเป็นระบบที่มกีารแข่งขนัสูง ไม่ว่าจะเป็นธุ รกิจ
การผลติสนิค้าหรอืธุรกจิบรกิาร ล้วนต้องมกีารพฒันาสนิค้าให้มคีุณภาพตรงกบัความต้องการ
และสรา้งความพงึพอใจใหผู้บ้รโิภคหรอืผูใ้ชบ้รกิารใหม้ากทีสุ่ดอยูเ่สมอ การศกึษาความพงึพอใจ
และความต้องการของผูบ้รโิภคในดา้นคุณภาพสนิคา้และคุณภาพการบรกิารจงึเป็นเรือ่งทีส่ าคญั 
และเป็นสิ่งที่สามารถน ามาวางแผนการด าเนินธุรกิจให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล และ
ประสทิธภิาพสงูสุดไดอ้กีดว้ย  

ปัจจุบัน ได้มีการน าหลักการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ เกณฑ์การพิจารณา
คุณภาพการให้บริการ เครื่องมือและการวัดคุณภาพการให้บริการ มาประยุกต์ใช้อย่าง
กวา้งขวางทัง้ในองค์กรภาคธุรกจิและภาครฐัเพื่อพฒันาสมรรถนะและผลติภณัฑข์องสนิคา้และ
บรกิาร ส าหรบัการวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัคุณภาพการบรกิารดงัต่อไปนี้ 

 
2.1.1 ควำมหมำยของคณุภำพกำรบริกำร 
ความหมายของคุณภาพ (Quality) 
ความหมายของค าว่าคุณภาพไดถู้กบญัญตัไิวโ้ดยนกัวชิาการหลายท่าน ดงัต่อไปนี้ 
ครอสบี้ (Crosby, 1995: 59) ใหค้วามหมายของคุณภาพว่า “คุณภาพคอืการท าได้ตาม

ขอ้ก าหนด (Conformance to Requirement) โดยตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้” 
คาโนะ, เซราคุ, ทาคาฮาช ิและซจึ ิ(Kano, Seraku, Takahashi and Tsuji, 1996: 165 

อ้างถงึใน เมทนิี วงศ์ธราวฒัน์, 2554: 17) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพว่า สามารถจ าแนกได ้ 
2 ลกัษณะตามแบบจ าลองคุณภาพ คือ 1) คุณภาพที่จ าเป็นต้องม ี(Must-be Quality) อยู่ใน
ผลติภณัฑ์หรอื จ าเป็นต้องมอียู่ในบรกิาร โดยลูกค้าหรอืผู้รบับรกิารคาดหวงัที่จะได้ร ับโดยไม่
จ าเป็นต้องเรยีกร้อง 2) คุณภาพที่ประทับใจ (Attractive Quality) คือคุณภาพที่ลูกค้าไม่ได้
คาดหวงัทีจ่ะไดร้บัจากสนิคา้หรอืบรกิาร แต่ถ้าบรษิทัหรอืองคก์รสามารถทีจ่ะสรา้งคุณภาพชนิด
นี้ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ก็จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจจนกลายเป็นความ
ประทบัใจ และน าไปสู่การเพิม่ยอดขายใหส้นิคา้และบรกิารนัน้ๆ ได ้

จรูนั และบลนัตนั (Juran and Blanton, 2000: 21) ไดก้ล่าวถงึความหมายของคุณภาพ
ไวห้ลายความหมาย ดงันี้ 
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คุณภาพ หมายถึง ลกัษณะของสนิค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าจนท าให้เกิด
ความพงึพอใจในทีสุ่ด 

คุณภาพ หมายถึง สิ่งที่ปราศจากข้อบกพร่อง (Freedom from Deficiencies) อันสืบ
เนื่องมาจากการท างานซ ้า ความผดิพลาดในอดตี ความไมพ่อใจหรอืขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ 

คุณภาพ หมายถงึ ความเหมาะสมในการใชง้าน (Fitness for Use) ของผลติภณัฑห์รอื
กระบวนการทีต่รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชผ้ลติภณัฑห์รอืผูร้บับรกิารนัน้ๆ 

องค์การระหว่ างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน  (International Organization for 
Standardization-ISO9000, 2000 อ้างถึงใน Dale, 2003: 7) ได้ให้นิยามความหมายของค าว่า
คุณภาพว่า คอื ระดบัคุณลกัษณะซึ่งมอียู่ในผลติภณัฑ ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้ได ้

เฟเกนบาวน์ (Feigenbaum, 2004: 7) กล่าวไว้ว่า คุณภาพ คอื สิง่ที่ดีที่สุดในมุมมอง
ของลูกค้าโดยมองจากหลกัการใช้งาน และราคาจ าหน่ายที่แท้จรงิ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัประสบการณ์
ของลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารทีว่ดัจากความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ 

สมาคมเพื่อคุณภาพแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา (American Society for Quality, 2009) 
ใหค้วามหมายของคุณภาพว่า คุณภาพหมายถงึคุณลกัษณะของสนิคา้หรอืบรกิารทีแ่สดงใหเ้หน็
ไดว้่าสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้หรอืหมายถงึสนิคา้หรอืบรกิารทีป่ราศจากขอ้ผดิพลาด 

ความหมายของคุณภาพบรกิาร 
นักวชิาการหลายท่านได้กล่าวถงึความหมายและเสนอแนวคดิเกี่ยวกบัคุณภาพบรกิาร

ไวห้ลายแงม่มุ ดงัต่อไปนี้ 
ลวิอสิ และ บูม (Lewis and Bloom, 1983 อ้างถงึใน ชชัวาล  ทตัศวิชั, 2552: 5) ได้ให้

ค านิยามของคุณภาพการให้บรกิารว่าเป็นสิ่งที่ชี้วดัถึงระดับของการบรกิารที่ส่งมอบโดยผู้
ให้บรกิารต่อผู้รบับรกิารว่าสอดคลอ้งดเีพยีงใดกบัความต้องการของผูร้บับรกิารหรอืลูกค้า การ
ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ (Delivering Service Quality) จึงหมายถึง การตอบสนองต่อ
ผูร้บับรกิารบนพืน้ฐานทีผู่ร้บับรกิารคาดหวงั 

ครอสบี้  (Crosby, 1988: 15 อ้างถึงใน ชัชวาล ทัตศิวัช , 2552: 6) ได้กล่าวไว้ว่า 
คุณภาพการบรกิาร (Service  Quality) นัน้ถอืหลกัแนวคดิที่ว่า เป็นการด าเนินงานที่ปราศจาก
ขอ้บกพร่อง ตอบสนองไดต้รงตามความต้องการของลูกคา้ และสามารถทราบถงึความต้องการ
ของลกูคา้หรอืผูร้บับรกิารไดอ้กีดว้ย 

พาราสุรามาน, ซีแทมล์ และเบอร์รี่; ลิวอิส และมิชเชล (Parasuman, Ziethaml and 
Berry, 1990: 41 ; Lewis and Mitchell, 1990: 11) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพบริการเป็นการ
ประเมนิของลูกค้าจากลูกค้าหรอืผู้รบับรกิาร จากการเปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างการ
บริการที่คาดหวัง (Expected Service) กับการบรกิารที่รบัรู้จรงิ (Perceived Service) จากผู้
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ใหบ้รกิาร ถ้าผูใ้หบ้รกิารสามารถใหบ้รกิารไดต้รงกบัหรอืมากกว่าความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร 
จะส่งผลใหเ้กดิคุณภาพบรกิาร และท าใหผู้ร้บบรกิารเกดิความพงึพอใจในบรกิารทีไ่ดร้บั 

กรอนรูส (Grönroos, 1990: 37-39) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการบริการว่า 
สามารถจ าแนกไดส้องลกัษณะคอื คุณภาพเชงิเทคนิค (Technical Quality) เกดิจากการประเมนิ
คุณภาพการบรกิารจากผลลพัธท์ี่ลูกคา้ได้รบั โดยการประเมนิเป็นการประเมนิตามสภาพความ
เป็นจรงิจากการบรกิารทีไ่ดร้บั ส่วนอกีลกัษณะหนึ่งคอื คุณภาพเชงิหน้าที ่(Functional Quality) 
เป็นการประเมนิคุณภาพการบรกิารจากกระบวนการ (Process) หรอืจากวธิกีารทีไ่ดร้บัจากการ
ใหบ้รกิาร ซึง่อาศยัความรูส้กึส่วนตวัเป็นหลกัในการประเมนิ 

บทิเนอร ์และฮบัเบิร์ท (Bitner and Hubbert, 1994 อ้างถึงใน Lovelock, 1996) เสนอ
ความคดิเหน็ว่า คุณภาพการบรกิารเป็นความประทบัใจในภาพรวมของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอความ
เป็นเลศิของบรกิารทีอ่งคก์ารหรอืผูใ้หบ้รกิารจดัใหม้ ี

ไวท์ และเอเบล (White and Abel, 1995: 37 อ้างถึงใน Lovelock, 1996) กล่าวไว้ว่า 
คุณภาพการบรกิารเป็นการวนิิจฉัยของผูใ้ชบ้รกิารทีต่ดัสนิจากความสามารถในการเตมิเตม็การ
บรกิารของผู้ให้บรกิาร บรกิารที่ว่านี้แตกต่างไปจากสนิค้า (Goods) ซึ่งเป็นสิง่ที่จบัต้องได้ มี
ความคงทนสูงและผลติขึน้มาภายใต้การผลติตามมาตรฐานที่แน่นอน ในขณะที่การบรกิารเป็น
สิง่ที่ผนัแปรมากกว่าสนิค้าแม้จะมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคเช่นเดยีวกบัสนิค้าก็
ตาม และโดยทัว่ไปการบรกิารมคีุณลกัษณะทีจ่บัตอ้งไม่ได ้ มคีวามหลากหลาย และไม่สามารถ
แยกกระบวนการผลิต ได้จากกระบวนการบริโภค  (Inseparability of Production and 
Consumption) เพราะสองสิง่นี้เกดิขึน้พรอ้มกนั 

จอหน์สตนั (Johnston, 1995: 53) ไดใ้หค้วามหมายคุณภาพบรกิารไวว้่า คุณภาพการบรกิาร 
คอื การบรกิารที่เป็นเลศิ (Excellent Service) ตรงกบัหรอืเกินความต้องการของผู้รบับรกิาร จนท า
ให้ผู้รบับริการเกิดความพอใจ (Customer Satisfaction) และเกิดความจงรักภักดี (Customer 
Loyalty) 

ค็อตเลอร์ (ค็อตเลอร์ พี, 2547: 591 อ้างถึงใน เอธัส ฤกษ์ปฏิมา, 2551: 20) เสนอ
แนวความคดิตามแนวคดิทางการตลาดว่า ในทางธุรกจิคุณภาพการบรกิารจะถูกทดสอบจากการ
เผชญิหน้าเพื่อรบับรกิารในแต่ละครัง้ และผูร้บับรกิารจะเปรยีบเทยีบ “การรบัรูต่้อการใหบ้รกิาร” 
(Perceived Service) กับ “ความคาดหวังต่อการให้บรกิาร” (Expected Service) ถ้าบรกิารที่
รบัรูไ้ด้ดว้ยตนเองต ่ากว่าบรกิารที่ตนคาดหวงัจะท าให้ผู้ใชบ้รกิารเกดิความผดิหวงั ถ้าบรกิารที่
รบัรูต้รงกบัหรอืเหนือความคาดหวงั ผูใ้ชบ้รกิารกจ็ะกลบัมาใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารรายนัน้อกี 

เมทเทอรส์คงิ-เมทเทอรส์พูลแมน และวอลตนั (Metters, King-Metters, Pullman, and 
Walton, 2006:181 อ้างถึงใน เอธสั ฤกษ์ปฏมิา, 2551: 20) กล่าวไว้ว่าสิง่ส าคญัที่จะท าให้เกิด
คุณภาพการบริการมาจากการสามารถระบุและเข้าใจว่าสิ่งใดเป็นมิติคุณภาพที่ส าคัญต่อ
ผู้ใช้บรกิาร คุณภาพบรกิารที่ดไีม่จ าเป็นต้องราคาสูง การบรกิารที่ใช้ต้นทุนต ่าก็สามารถท าให้
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เกิดการบรกิารที่มีคุณภาพสูงได้ ถ้าสามารถค้นพบและตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิาร 

สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2547: 52) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพการบรกิารเป็นทัศนคติของ
ลูกค้าที่สะสมความคาดหวงัต่อการบรกิารทีจ่ะไดร้บั หลงัจากไดร้ ับบรกิารหากการบรกิารอยู่ใน
ระดบัที่ยอมรบัได้ (Tolerance Zone) ลูกค้าก็จะเกดิความพอใจซึ่งจะระดบัความพอใจแตกต่าง
กนัออกไปตามความคาดหวงัของแต่ละบุคคล ความพอใจของลกูคา้เป็นการประเมนิผลทีไ่ดจ้าก
การไดร้บับรกิารมา ณ ขณะนัน้ 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ (2552: 291) ไดใ้ห้ความเหน็ไวว้่าคุณภาพการบรกิารมี
ความส าคญัในการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจบรกิาร กล่าวคือ เป็นการรกัษาระดบัการ
บรกิารที่มอียู่เหนือคู่แข่งขนั โดยการน าเสนอบรกิารที่ผู้รบับรกิารมคีวามคาดหวงัไว้จากขอ้มูล
ต่างๆเกี่ยวกบัคุณภาพการบรกิาร ไม่ว่าจะเป็นจากประสบการณ์ในอดตี จากการโฆษณา หรอื
จากการพูดปากต่อปาก ผู้รบับรกิารจะเกิดความพอใจหากได้รบัการบรกิารในสิ่งที่ต้องการ 
(What) เมื่อมคีวามต้องการ (When) ณ สถานทีท่ีผู่ร้บับรกิารต้องการ (Where) และในรปูแบบที่
ผูร้บับรกิารตอ้งการ (How) 

จากแนวคดิเกีย่วกบัคุณภาพบรกิารดงักล่าวสรปุไดว้่า คุณภาพการบรกิารหมายถงึ การ
ประเมนิของผู้รบับรกิารต่อการบรกิารที่ไดร้บั โดยการตดัสนิจากความพงึพอใจที่ไดร้บัจากการ
บรกิารนัน้ว่ามคีวามเป็นเลศิเพียงใด ตรงหรอืเหนือกว่าความต้องการหรอืความคาดหวงัใน
สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ หรอืไม ่

 
2.1.1 เกณฑก์ำรพิจำรณำคณุภำพบริกำร 
คุณภาพการบรกิารเป็นสิง่ส าคญัในการส่งมอบบรกิารซึง่ท าใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจ

หรอืเกดิความประทบัใจ โดยจะตอ้งมปัีจจยัหรอืองคป์ระกอบหลายอยา่งเขา้มาเกีย่วขอ้ง 
สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550: 50 อ้างถึงใน เมทนิี วงศ์ธราวฒัน์, 2554: 20) กล่าวไว้ว่า 

โดยพืน้ฐานแลว้คุณภาพบรกิารเป็นเรือ่งยากทีจ่ะประเมนิ เนื่องจากการบรกิารมคีวามไมแ่น่นอน 
ไม่สามารถจบัต้อง และคาดเดาไดย้าก นักวชิาการด้านการตลาดการบรกิารจงึมคีวามพยายาม
อย่างต่อเนื่องทีจ่ะคน้หาแนวทางการประเมนิคุณภาพการบรกิารทีป่ระกอบไปดว้ย แนวทางการ
ปฏบิตัทิีส่ามารถน าไปสู่การพฒันา ปรบัปรงุ และการเสรมิสรา้งคุณภาพการบรกิาร 

นักวชิาการและนักวจิยัหลายคนได้ศึกษาเกณฑ์การพจิารณาคุณภาพการบรกิาร โดย
การศกึษา คน้ควา้ และวจิยัดา้นคุณภาพบรกิารทีส่ าคญัมดีงัต่อไปนี้ 

การศกึษาของกรอนรสู 
การศกึษาเรื่องคุณภาพที่เน้นคุณภาพดา้นการบรกิารเริม่มอีย่างจรงิจงัในปี ค.ศ. 1982-

1984 โดยเริม่จากผลงานของกรอนรูส (ธรีกิตติ นวรตัน์ ณ อยุธยา, 2547: 182-183 อ้างถงึใน 
เมธาว ีวงศธ์ราวฒัน์, 2554: 20) 
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กรอนรูส (Grönroos, 1990: 40-42) เสนอแนวความคิดส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพการ
บรกิารที่เรียกว่า “คุณภาพการบรกิารที่ลูกค้ารบัรู้” (Perceived Service Quality-PSQ) และ 
“คุณภาพบรกิารทีลู่กคา้รบัรูท้ ัง้หมด” (Total Perceived Service Quality-TPQ) ซึง่เป็นแนวคดิที่
เกิดขึ้นจากการวจิยัพฤติกรรมของผู้บรโิภค และผลกระทบอนัเกดิจากการความคาดหวงัของ
ลกูคา้หรอืผูร้บับรกิารจากการประเมนิคุณภาพหลงัจากการไดร้บับรกิารแลว้ 

กรอนรูสได้อธิบายแนวคิดในเรื่องคุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ทัง้หมด (Total Perceived 
Service Quality) ว่าคุณภาพการบริการที่ผู้ร ับบริการรับรู้นั ้นเกิดจากความสัมพันธ์ของ
องคป์ระกอบทีส่ าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ 

1) คุณภาพทีผู่้รบับรกิารคาดหวงั (Expected Quality) เป็นความคาดหวงัที่ผูร้บับรกิาร
ไดร้บัอทิธพิลจากปัจจยัต่างๆ เช่น ภาพลกัษณ์ขององคก์ร การสื่อสารทางการตลาด การสื่อสาร
แบบปากต่อปาก 

2) คุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผู้รบับรกิารมาใช้บรกิาร (Expected Quality) ซึ่ง
อาจไดร้บัอทิธพิลจากปัจจยัต่างๆ เช่น ภาพลกัษณ์ขององคก์ร คุณภาพเชงิเทคนิคหรอืคุณภาพ
เชงิหน้าที ่

จากแนวคิดเรื่องคุณภาพบรกิารแบบกรอนรูส  สามารถสรุปได้ว่า ผู้รบับรกิารมัก
ประเมินคุณภาพการบริการ 2 อย่างนี้  คือ คุณภาพที่คาดหวังกับคุณภาพที่ เกิดจาก
ประสบการณ์ว่ามคีวามสอดคลอ้งหรอืมคีวามแตกต่างกนัอยา่งไร ซึง่เมื่อประเมนิร่วมกนัแลว้ท า
ให้เกิดเป็นคุณภาพบรกิารที่ผู้รบับรกิารรบัรู้ทัง้หมด (Total Perceived Service Quality) และ
สุดท้ายท าให้ได้ผลสรุปเป็นคุณภาพที่ลูกค้ารับรู้  (Perceived Service Quality) หากการ
ประเมนิผล และพจิารณาเปรยีบเทยีบพบว่าคุณภาพที่เกดิจากประสบการณ์ที่ ได้รบัไม่เป็นไป
ตามคุณภาพทีค่าดหวงัจะท าใหผู้ร้บับรกิารรบัรูว้่าคุณภาพการบรกิารไมด่อีย่างทีค่าดหวงัเอาไว้ 

การศกึษาของพาราสุรามาน ซแีทมลแ์ละเบอรร์ี ่
การศกึษาของพาราสุรามาน ซแีทมล์และเบอรร์ี ่(Parasuraman, Zeithaml and Berry, 

1990) 
ค าอธบิาย และแนวคดิทีน่่าสนใจ และเป็นทีรู่จ้กักนัอย่างกวา้งขวางในเรื่องคุณภาพการ

ใหก้ารบรกิารไดแ้ก่ แนวคดิจากนักวชิาการและผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตลาดบรกิารเฉพาะในสาขา
ความคาดหวงัของลกูคา้ (Expert in The Field of Customer Expectation) คอื พาราสุรามาน ซี
เทมล์ และเบอรร์ี ่(Parasuraman, Zeithaml and Berry,1990) โดยนักวชิาการเหล่านี้ได้พฒันา
ตวัแบบส าหรบัการประเมนิคุณภาพการใหบ้รกิารโดยอาศยัการประเมนิจากพืน้ฐานการรบัรูข้อง
ผู้รบับรกิาร พร้อมทัง้ได้พยายามหานิยามความหมายของคุณภาพการให้บรกิารและปัจจยัที่
ก าหนดคุณภาพการบรกิารที่เหมาะสม ผลงานความคดิและพฒันาตวัแบบ SERVQUAL ของ
พาราสุรามาน ซีแทมล์และเบอร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1990) ได้มาจาก
การศึกษาและวจิยัเรื่องปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อการสร้างคุณภาพการให้บรกิาร การด าเนินการ
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ศึกษาวจิยัเริม่เมื่อปี ค.ศ. 1983 จนถึงปี ค.ศ. 1990 โดยใช้วธิวี ิจยัเชิงส ารวจเพื่อตอบค าถาม
ส าคญั 3 ขอ้ คอื 1) คุณภาพการบรกิารคอือะไร (What is the Service Quality?) 2) อะไรเป็น
สาเหตุให้เกดิปัญหาคุณภาพบรกิาร (What Causes Service Quality Problem?) 3) องค์กรจะ
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและจัดการให้เกิดคุณภาพการบริการได้อย่างไร (What can 
Organization do to Solve These Problems and  Improve Their Service?) ก า ร วิ จั ย ไ ด้
แบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 

ระยะที ่1 ศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ โดยมุ่งศกึษาเฉพาะในกลุ่มผูร้บับรกิารและผูใ้หบ้รกิาร
ของบรษิทัชัน้น าหลายแห่ง และน าผลทีไ่ดม้าใชใ้นการพฒันารปูแบบคุณภาพการใหบ้รกิาร 

ระยะที ่2 เป็นการศกึษาวจิยัเชงิประจกัษ์ โดยมุง่ศกึษาผูร้บับรกิารโดยเฉพาะ จากนัน้ได้
ใช้รูปแบบคุณภาพการให้บรกิารที่ได้ในระยะที่ 1 มาปรบัปรุงจนได้เป็นเครื่องมือที่เรยีกว่า 
“SERVQUAL” (Service Quality) พร้อมทัง้ได้ปรบัปรุงเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินคุณภาพการ
บรกิารในการใหบ้รกิารตามการรบัรูแ้ละตามความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร 

ระยะที่ 3 ท าการศึกษาวิจยัเชิงประจกัษ์เหมือนระยะที่ 2 แต่มุ่งขยายผลการวิจยัให้
ครอบคลุมองคก์รต่างๆ มากขึน้ มกีารด าเนินงานหลายขัน้ตอน เริม่จากการวจิยัในส านักงาน 89 
แห่ง ของ 5 บรษิัทชัน้น าในการบรกิาร แล้วน าการวจิยัทัง้ 3 ระยะมาศกึษาร่วมกนัโดยการท า
สมัมนากลุ่มผู้รบัและผู้ให้บรกิาร การสมัภาษณ์แบบเจาะลึกในกลุ่มผู้บรหิารและการวิจยัเชิง
ส ารวจในกลุ่มย่อยของผู้รบับรกิาร ต่อมาได้ท าการส ารวจอีกครัง้ในธุรกิจบรกิาร 6 ประเภท 
ได้แก่ การบรกิารซ่อมบ ารุง งานบรกิารบัตรเครดิต งานบรกิารประกัน งานบรกิารบรกิาร
โทรศพัทท์างไกล งานบรกิารธนาคารสาขายอ่ย และงานบรกิารนานหน้าซือ้ขาย 

ระยะที ่4 มุง่ศกึษาความคาดหวงัและการรบัรูข้องผูบ้รกิารโดยเฉพาะ 
ผลจากการศกึษาวจิยั พบว่า ผลลพัธ์ที่เกดิจากการที่ผู้รบับรกิารประเมนิคุณภาพการ

บรกิารทีไ่ด้รบั คอื คุณภาพการบรกิารทีลู่กคา้รบัรู ้(Perceived Service Quality) ซึง่เกดิขึน้จาก
การที่ผู้ ร ับบริการเปรียบเทียบบริการที่คาดหวัง (Expected Service) กับบริการที่ ร ับรู ้
(Perceived Service) ทีเ่กดิขึน้จากประสบการณ์หลงัจากทีไ่ดร้บับรกิารแลว้ 

จากขอ้สรปุของการวจิยัขา้งตน้ พาราซุรามาน และคณะไดก้ าหนดมติทิีจ่ะใชว้ดัคุณภาพ
บรกิาร (Dimension of Service Quality) ไว้ 10 ด้าน โดยมีมาตรวัดความพึงพอใจของการ
บรกิารรวม 22 ค าถามซึง่ต่อมาไดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการบรกิาร (สม
วงศ ์พงศส์ถาพร, 2550: 75) มติทิัง้ 10 ดา้นทีเ่ป็นปัจจยัเพื่อใชว้ดัคุณภาพบรกิาร ไดแ้ก่ 

มติทิี ่1 ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร (Tangibility)  หมายถงึ ลกัษณะทางกายภาพ
ทีป่รากฏใหเ้หน็หรอืจบัต้องไดใ้นการใหบ้รกิาร เช่น สถานที ่สิง่อ านวยความสะดวก การตกแต่ง
ภายในและภายนอก  เครื่องมอืหรอือุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการ บุคลากรและการแต่งกาย
ของผูใ้หบ้รกิารเป็นตน้ 
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มติทิี่ 2 ความเชื่อถอืไว้วางใจ (Reliability) หมายถงึ ความสามารถในการน าเสนอการ
บรกิารหรอืผลติภณัฑท์ีส่ามารถท าใหผู้ร้บับรกิารเกดิความรูส้กึไวว้างใจไดว้่า เป็นการใหบ้รกิาร
ทีเ่ป็นไปตามค ามัน่สญัญา และมคีวามถูกต้องเทีย่งตรง 

มติิที่ 3 การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) คอื ความพรอ้ม ความตัง้ใจ
และความกระตอืรอืรน้ของพนกังานทีจ่ะใหบ้รกิารอย่างเตม็ทีแ่ละทนัททีนัใด 

มติทิี่ 4 ความสามารถในการบรกิาร (Competence) หมายถงึ ความรู ้ความสามารถใน
การปฏบิตังิานบรกิารทีร่บัผดิชอบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

มติทิี ่5 อธัยาศยัไมตร ี(Courtesy) หมายถงึ ความสุภาพ ความมอีธัยาศยัไมตร ีการให้
เกียรติและการค านึงถึงความรูส้กึของลูกค้า ความเป็นมติรของพนักงาน รวมถึงการดูแลและ
ค านึงถงึทรพัยส์นิของลกูคา้ 

มติทิี ่6 ความน่าเชื่อถอื (Credibility) ไดแ้ก่ ชื่อเสยีงขององคก์รและความสามารถของผู้
ให้บรกิารในการสร้างความเชื่อมัน่ให้ลูกค้าหรอืผู้รบับรกิารด้วยความซื่อตรงและสุจรติโดย
ค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของลกูคา้ 

มติิที่ 7 ความมัน่คงปลอดภัย (Security) หมายถึงการบรกิารที่ส่งมอบให้ลูกค้าต้อง
ปราศจากอนัตราย ความเสี่ยงหรอืปัญหาต่างๆ ทัง้ในด้านร่างกาย ทรพัยส์นิ รวมถงึการรกัษา
ความเป็นส่วนตวัและความลบัของลกูคา้ 

มติิที่ 8 การเข้าถึงการบรกิาร (Access) หมายถึง การติดต่อเข้ารบับรกิารเป็นไปได้
โดยงา่ย สะดวกและไมยุ่ง่ยาก 

มติทิี ่9 การตดิต่อสื่อสาร (Communication) หมายถงึ ความสามารถในการสื่อความหมาย
อธบิายให้ข้อมูลลูกค้าด้วยภาษาที่เขา้ใจง่ายและถูกต้องชดัเจน พรอ้มทัง้การยอมรบัฟังความ
คดิเหน็และความตอ้งการของลกูคา้ 

มิติที่  10 ความ เข้ า ใจ ในลู ก ค้ าห รือ ผู้ ร ับ บ ริก าร  (Understanding/Knowing the 
Customer) คอื การเขา้ใจความต้องการของลูกคา้ การเรยีนรูค้วามตอ้งการส่วนตวั การใหค้วาม
สนใจลกูคา้เป็นรายบุคคล และการสามารถจดจ าลกูคา้ประจ าได้ 

ต่อมาวธิกีารประเมนิคุณภาพการให้บรกิารหรอื SERVQUAL ได้ถูกน ามาทดสอบซ ้า
โดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์แบบกลุ่ม 12 กลุ่ม ได้ค าตอบที่จากการสมัภาษณ์ 97 ค าตอบ ต่อมาได้
จับกลุ่มเหลือเพียง 10 กลุ่มที่แสดงถึงคุณภาพการบริการ โดยแบบประเมินคุณภาพ 
SERVQUAL ได้ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่ใช้ว ัดถึงความ
คาดหวงัในบรกิารจากองคก์ร และส่วนที ่2 เป็นการวดัการรบัรูภ้ายหลงัจากไดร้บับรกิาร ในการ
แปลคะแนนของการประเมนิคุณภาพ SERVQUAL สามารถท าไดโ้ดยการน าและการรบัรูใ้นการ
บรกิารลบกบัคะแนนความคาดหวงัในการบรกิารทัง้นี้พาราสุรามานและคณะได้น าหลกัวชิาทาง
สถิติมาใช้เพื่อพัฒนาการวัดการรบัรู้คุณภาพการบรกิาร อีกทัง้ยังได้ท าการทดสอบความ
น่าเชื่อถอื (Reliability) และความเที่ยงตรง (Validity) พบว่าแบบประเมนิคุณภาพ SERVQUAL 
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สามารถรวมมิติจากเดิม 10 มิติให้เหลือเพียง 5 มิติได้และยงัคงมีความสัมพันธ์กับมิติของ
คุณภาพบรกิารทัง้ 10 ประการ ดงัรายละเอยีดตามตารางที ่2.1 
 
ตำรำงท่ี 2.1 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัของเครื่องมอืประเมนิคุณภาพบรกิาร (SERVQUAL) และ

ปัจจยัเดมิทัง้ 10 ดา้นทีใ่ชใ้นการประเมนิคุณภาพบรกิาร 
 
 
ปัจจยัประเมินคณุภำพบริกำร 

ควำม
เป็น 

รปูธรรม
ของ 
กำร

บริกำร 

ควำม
เช่ือถือ 
ไว้วำงใจ 

กำร
ตอบสนอง

ของ
พนักงำน 

กำรให้ 
ควำม
มัน่ใจ 

กำรดแูล 
เอำใจใส่ 

1. ความเป็นรปูธรรม 

ของการบรกิาร 

     

 

2. ความเชื่อถอืไวว้างใจ 

     

3. การตอบสนองของพนกังาน      

4. ความสามารถ 

5. อธัยาศยัไมตร ี

6. ความน่าเชื่อถอื 

7. การใหค้วามมัน่คงปลอดภยั 

     

8. การเขา้ถงึ 

9. การตดิต่อสือ่สาร 

10. ความเขา้ใจลกูคา้ 

     

 
แหล่งท่ีมำ: ดดัแปลงจาก Parasuraman, Ziethaml and Berry, (1990, อา้งถงึใน วรีรตัน์  

กจิเลศิไพโรจน์, 2549: 274. 
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มิติที่ ป รับปรุงใหม่ของ SERVQUAL ประกอบด้วย  5 มิติหลัก  (Parasuraman, 
Zeithaml, and Berry, 1990: 62 ; Lovelock, 1996: 464-466) ดงัต่อไปนี้ 

มติทิี ่1ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร (Tangibility) หมายถงึ ลกัษณะทางกายภาพที่
ปรากฏให้เหน็หรอืจบัต้องไดใ้นการใหบ้รกิาร เช่น สถานที่ สิง่อ านวยความสะดวก การตกแต่ง
ภายในและภายนอก  เครื่องมอืหรอือุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการ บุคลากรและการแต่งกาย
ของผู้ให้บรกิาร รวมถงึสภาพแวดล้อมที่ท าให้ผู้รบัรกิารรูส้กึได้ว่า ได้รบัการดูแล ห่วงใย และมี
ความตัง้ใจจากผู้ให้บรกิาร การบรกิารที่มกีารน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้ผู้รบับรกิาร
รบัรูถ้ึงการบรกิารนัน้ได้ชดัเจนยิง่ขึ้นโดยการวางแผน หรอืการเตรยีมความพรอ้มการบรกิาร
ล่วงหน้ายอ่มท าใหเ้กดิการบรกิารทีม่คีุณภาพได ้(Buzzel and Gale, 1987: 103-105) 

มติทิี่ 2 ความเชื่อถอืไว้วางใจ (Reliability) หมายถงึ ความสามารถในการน าเสนอการ
บรกิารหรอืผลติภณัฑท์ีส่ามารถท าใหผู้ร้บับรกิารเกดิความรูส้กึไวว้างใจไดว้่า เป็นการใหบ้รกิาร
ที่เป็นไปตามค ามัน่สญัญา และมคีวามถูกต้องเที่ยงตรง หากองค์กรหรอืพนักงานไม่สามารถ
ให้บรกิารตามสญัญาได้ ถอืว่าเป็นการบรกิารที่ไม่มคีุณภาพและอาจส่งผลให้ลูกค้าไม่พงึพอใจ
จากการบรกิารทีไ่ดร้บั (Buzzel and Gale, 1987: 103-105) 

มติิที่ 3 การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) คอื ความพรอ้ม ความตัง้ใจ
และความกระตอืรอืรน้ของพนักงานทีจ่ะใหบ้รกิารอยา่งเตม็ทีแ่ละทนัททีนัใด พนักงานทีส่ามารถ
ใหก้ารบรกิารทีต่อบสนองไดต้รงกับความต้องการของลูกคา้ถอืว่าเป็นการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ 
(Buzzel and Gale, 1987: 103-105) 

มติิที่ 4 การให้ความมัน่ใจต่อลูกค้า (Assurance) หมายถึงความสามารถในการสร้าง
ความมัน่ใจใหเ้กดิขึน้กบัผู้รบับรกิาร ผู้ให้บรกิารต้องสามารถแสดงถงึทกัษะความรูว้ามสามารถ 
(Competence)ในการให้บรกิารที่ตอบสนองความต้องการของผู้รบับรกิารได้ด้วยความสุภาพ
อ่อนน้อม (Courtesy) มคีวามน่าเชื่อถอื (Credibility) และมคีวามมัน่คงปลอดภยั (Security) และ
ใหค้วามมัน่ใจว่าผูร้บับรกิารจะไดร้บับรกิารทีด่ทีีสุ่ด 

มติทิี ่5 การดแูลเอาใจใส่ (Empathy) คอื ความสามารถในการดูแล เอาใจใส่ผูร้บับรกิาร
ตามความต้องการที่แตกต่างกนัของผู้รบับรกิารแต่ละคน รวมถึงการเอาใจใส่งานทัง้ก่อนการ
บรกิาร ระหว่างการบรกิารและหลงัการบรกิาร เช่น การอ านวยความสะดวกให้ผู้รบับรกิารให้
เข้าถึงการบรกิารได้โดยง่าย (Access) ติดต่อสื่อสารกับผู้รบับรกิารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ชั ด เจ น ถู ก ต้ อ ง  (Communication) รวมถึ งก ารเข้ า ใจความต้ อ งการของผู้ ร ับ บ ริก า ร 
(Understanding/Knowing Customer) และสามารถตอบสนองความต้องการนัน้ได้ โดยการบรกิารที่มี
คุณภาพต้องมกีารปฏิบตัิอย่างมมีาตรฐาน สม ่าเสมอและต่อเนื่อง (Buzzel and Gale, 1987: 
103-105) 

Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990: 23) ไดอ้ธบิายไวว้่าเครื่องมอืประเมนิคุณภาพ
บรกิาร (SERVQUAL) เมื่อน ามติทิัง้ 5 ด้านมาเป็นเกณฑ์ในการประเมนิคุณภาพบรกิาร จะเกดิ
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เป็นขอ้ค าถามเพื่อสอบถามผู้รบับรกิารทัง้หมดจ านวน 22 ขอ้ โดยแบ่งถามเป็น 2 ส่วน คอื 1) 
เป็นการประเมนิคุณภาพตามความคาดหวงัก่อนใช้บรกิาร 2) เป็นการประเมนิคุณภาพตามกา
รบัรูข้องผู้รบับรกิารเมื่อใช้บรกิารแล้ว หลงัจากนัน้จงึน าผลสรุปมาหาความต่างของทัง้ 2 ส่วน
และน าค่าคะแนนทีไ่ดม้าระเมนิคุณภาพบรกิารตามการรบัรูข้องผูใ้ชบ้รกิารของผูใ้ชบ้ริการแต่ละ
ราย อธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 

 
การหาค่าคะแนนของเครื่องมอืประเมนิคุณภาพการบรกิารแบบ SERVQUAL ตามแบบ

ของ Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990: 176) 
 
 
 

 
 
Hoffman and Bateson (1997: 306) ไดเ้สนอการประเมนิหาคุณภาพบรกิารไวใ้นลกัษณะเดยีวกนัดงันี้ 
 

 
 
 
 
 
ผลของการเปรยีบเทยีบระหว่างการรบัรูแ้ละความคาดหวงัเรยีกว่า คะแนนช่องว่างของ

คุณภาพบริการ (Gap Score) ของแต่ละมิติ ถ้ามีช่องว่างบริการที่กว้างการรับรู้จริงของ
ผูใ้ชบ้รกิารจะห่างจากความคาดหวงั ซึง่ประเมนิไดว้่าเป็นคุณภาพบรกิารทีต่ ่า 

Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990: 28-29) ได้ อ ธิบ ายถึ งก ารใช้ เค รื่ อ งมือ
ประเมนิคุณภาพบรกิารแบบ SERVQUAL ที่ใช้วดัมติทิัง้ 5 ด้านว่ามวีธิกีารโดย น าค าถามจาก
มติิทัง้ 5 มาอย่างละข้อค าถาม รวมเป็น 5 ข้อค าถาม เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบ แล้ว
สรุปผลคะแนนในแต่ละข้อตามล าดบัความส าคญั โดยคะแนนของทัง้ 5 ข้อค าถามเมื่อน ามา
รวมกนัจะได้ผลคะแนนเท่ากบั 100 คะแนน จากนัน้จงึน าผลสรุปจากแบบสอบถามแต่ละชุดที่
ได้มาสรุปรวมเป็นค่าเฉลี่ยในรูปแบบอัตราร้อยละ ว่ามติิด้านใดมรีะดบัความส าคญัมากที่สุด
ตามล าดบัตามความคดิเหน็ของกลุ่มประชากรทีต่อบแบบสอบถามทัง้หมด 

สรุปไดว้่าการค้นหาความต้องการของลูกคา้หรอืผูร้บับรกิารสามารถพจิารณาไดจ้ากมติิ
ที่ใช้ว ัดคุณภาพทัง้ 5 ด้านของเครื่องมือประเมินคุณภาพ SERVQUAL  โดยมิติทัง้ 5 ด้าน
ดังกล่าวเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของการบรกิารตามที่ผู้ร ับบรกิารต้องการ ซึ่งช่วยให้ผู้

คะแนนของ SERVQUAL  =  คะแนนการรบัรู ้– คะแนนความคาดหวงั 
SERVQUALScore  =  Perception Score – ExpectationScore 

คุณภาพบรกิาร    =   การรบัรู ้ –  ความคาดหวงั 
Service Quality   =   Perception – Expectation 
 
                            Gap Score 
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ใหบ้รกิารเขา้ใจถงึความต้องการหรอืคุณภาพการบรกิารในมมุมองของผูร้บับรกิาร ดงันัน้องคก์ร
ที่เข้าใจความต้องการของผู้รบับรกิารและเขา้ใจถึงมติิที่ใช้วดัคุณภาพการบรกิารทัง้ 5 มติ ิใน
มมุมองของผูร้บับรกิาร จะสามารถใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพและสอดคลอ้งกบักบัความต้องการและ
ความคาดหวงัของผูร้บับรกิารได้เป็นอย่างด ีผู้วจิยัจงึได้น าแนวความคดิดงักล่าวมาศกึษาเพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยพจิารณาจาก
ความพึงพอใจในคุณภาพการบรกิารตามมติิการวดัคุณภาพบรกิารทัง้ 5 ด้านในมุมมองของ
ผูโ้ดยสารชาวไทยทีม่ต่ีอการบรกิารของการท่าอากาศยานดอนเมอืง 

 
2.1.2 แบบจ ำลองแนวคิดคณุภำพบริกำร 
พาราสุรามาน ซแีทมล์ และเบอรร์ี ่(Parasuraman, Zeithaml, and Berry,1990: 59-60) 

ไดท้ าการศกึษาและวจิยัเชงิคุณภาพโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัทีเ่กี่ยวกบั
การบรกิาร โดยได้ท าการสรุปสาเหตุของปัญหาที่เกดิขึน้จากการส่งมอบบรกิารที่ไม่มคีุณภาพ 
ท าให้เกดิช่องว่างคุณภาพ (Quality Gap) หรอืขอ้ผดิพลาดที่เกดิจากการส่งมอบบรกิารนัน่เอง 
ขอ้ผดิพลาดที่เกิดขึ้นดงักล่าวสามารถจ าแนกเป็นช่องว่างคุณภาพได้ดงัแผนภาพแบบจ าลอง
แนวคดิของคุณภาพบรกิารภาพที ่2.1 
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ภำพท่ี 2.1 แบบจ าลองแนวคดิคุณภาพบรกิาร (Conceptual Model of Service Quality) 
แหล่งท่ีมำ: Parasuraman, Ziethaml and Berry, 1990: 61. 

การตดิต่อสือ่สารดว้ย
ค าพดู 

แบบปากต่อปาก 

ความตอ้งการเฉพาะ
บุคคล 

ประสบการณ์ในอดตี 

การบรกิารทีค่าดหวงั 

 

การบรกิารทีร่บัรู ้(ทีไ่ดร้บั) 
 

การส่งมอบบรกิาร (รวมถงึ 
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สถานบรกิาร) 
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บรกิาร 

การรบัรูแ้ละความเขา้ใจ
ของผูบ้รหิารธรุกจิบรกิารที่
มตี่อความคาดหวงัของ
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การตดิต่อสื่อสารกบั 
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นกัการตลาด 

ชอ่งวา่งที่ 
1 

ชอ่งว่างที ่
2 

ชอ่งว่างที ่
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จากแผนภาพที่ 1 แบบจ าลองแนวคดิคุณภาพบรกิารแสดงให้เหน็ถงึช่องว่างคุณภาพ
บรกิาร (Quality Gap) ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคญัของการบรกิารที่จะส่งผลต่อการประเมนิคุณภาพ
บรกิารโดยลกูคา้หรอืผูร้บับรกิาร (Brandy and Cronin Jr., 2001: 34-39) 

ช่องว่างที่ 1 เป็นช่องว่างระหว่างความคาดหวงัต่อการให้บรกิารของผู้รบับรกิารกบัการ
รบัรูข้องฝ่ายบรหิารต่อความคาดหวงัของลูกค้า (Gap 1 : Gap between Customers Expectations 
and Management Perceptions) ซึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิดช่องว่างที่ 1 คือ การที่ฝ่ายบรหิารไม่
เข้าใจและไม่ได้ตระหนักถึงความต้องการที่แท้จรงิของลูกค้า ซึ่งเกิดจากขาดการวิจยัทาง
การตลาด ขาดขอ้มูลที่ถูกต้องท าให้ตคีวามขอ้มลูผดิพลาด หรอืเกดิจากการไม่น าขอ้มลูจาการ
วจิยัมาใช้ให้เกดิประโยชน์ อีกทัง้ยงัอาจเกดิจากการขาดปฏสิมัพนัธ์ต่อกนัระหว่างฝ่ายบรหิาร
และผูร้บับรกิาร หรอืโครงสรา้งการบรหิารงานมรีะดบัชัน้มากเกนิไป 

ช่องว่างที่ 2 เป็นช่องว่างระหว่างการรบัรูข้องส่วนบรหิารที่เกี่ยวกบัความคาดหวงัของ
ผู้ ร ับบริการกับการก าหนดคุณลักษณะของคุณภาพการบริการ (Gap 2 : Gap Between 
Management Perception and Service Quality Specifications) ผู้บรหิารเข้าใจความต้องการ
และความคาดหวงัของลูกค้า แต่ในทางปฏบิตัิจรงิยงัไม่สามารถน าไปปรบัใช้เป็นข้อก าหนด
คุณลกัษณะของคุณภาพบรกิารได้ เพราะขาดการก าหนดมาตรฐานหรอืเป้าหมายการท างานที่
ชดัเจน และไมไ่ดใ้หค้วามส าคญักบัการก าหนดคุณภาพการบรกิาร 

ช่องว่างที ่3 เป็นช่องว่างระหว่างการก าหนดคุณลกัษณะของคุณภาพการบรกิารกบัการ
ส่งมอบบรกิารที่แท้จรงิ (Gap 3 : Gap Between Service Quality Specifications and Service 
Delivery) ถงึแมจ้ะมกีารก าหนดคุณลกัษณะของคุณภาพบรกิารไวอ้ยา่งชดัเจน แต่อาจมปัีจจยัที่
ท าให้ผูร้บับรกิารไม่ได้รบับรกิารนัน้ๆ โดยอาจเกดิจากสาเหตุ เช่น พนักงานไม่เตม็ใจใหบ้รกิาร
หรอืไมส่ามารถใหบ้รกิารทีสู่งตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้ การคดัเลอืกบุคคลไมเ่หมาะสมกบังาน 
มบีทบาทที่ไม่ชดัเจน หรอืเครื่องมอืและเทคโนโลยทีี่ใช้ไม่มคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะงาน อกี
ทัง้ยงัอาจเกดิจากพนกังานขาดทกัษะในการใหบ้รกิาร ขาดการรบัรูอ้ านาจหน้าทีข่องตนเอง และ
ขาดการท างานเป็นทมี 

ช่องว่างที่ 4 เป็นช่องว่างระหว่างการส่งมอบบรกิารที่แท้จรงิการให้แก่ผู้รบับรกิารกบัการ
สื่อสารประชาสมัพันธ์ไปยงัผู้รบับรกิาร (Gap 4 : Gap between Service Delivery and External 
Communications to Customers) เกิดจากการขาดการสื่อสารกันระหว่างแผนกต่างๆ ภายใน
องคก์รในเรือ่งความคาดหวงัและความตอ้งการทีผู่ร้บับรกิารควรไดร้บั ดงันัน้ผูร้บับรกิารจงึไมไ่ด้
รบัการส่งมอบบรกิารทีแ่ทจ้รงิตามทีอ่งคก์รไดโ้ฆษณาประชาสมัพนัธไ์ว้ 

ช่องว่างที ่5 เป็นช่องว่างระหว่างบรกิารทีค่าดหวงักบับรกิารทีผู่ร้บับรกิารรบัรูจ้รงิ (Gap 
5 : Gap between Customer Expectations and Perceived Service) ช่องว่างนี้เกดิจากตวัแปร
ของช่องว่างที่ 1 ถงึช่องว่างที่ 4 เป็นเหตุถ้าหากองค์กรสามารถปิดช่องว่างที่ 1 ถงึช่องว่างที่ 4 
ได้ ช่องว่างที่ 5 ก็จะไม่เกิดขึ้น นัน่หมายถึงว่าองค์กรที่ให้บรกิารสามารถส่งมอบบรกิารให้แก่
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ผูร้บับรกิารไดอ้ย่างสมบรูณ์ตรงกบัความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร ผูร้บับรกิารเกดิความพงึพอใจ
และประทบัใจจนมาใชบ้รกิารซ ้า เกดิความภกัดต่ีอองคก์รหรอืผลติภณัฑ ์และยงัเกดิการบอกต่อ
แก่ผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารอกีดว้ย 

จากแนวความคดิของพาราสุรามาน ซแีทมลแ์ละเบอรร์ี ่สรปุไดว้่า ผูใ้หบ้รกิารตอ้งเรยีนรู้
ความต้องการทีแ่ตกต่างกนัของลูกคา้หรอืผูร้บับรกิารแต่ละคนและตอบสนองความต้องการนัน้ๆ
ให้ได้มากที่สุดเพื่อเสรมิสรา้งคุณภาพบรกิารให้ดยีิง่ขึ้น การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารนัน้แบ่งเป็น 2 
ส่วนคอื 1) ส่วนของลูกค้าหรอืผู้รบับรกิารอนัเกี่ยวกบัประเดน็ความคาดหวงัในการบรกิารและ
บรกิารทีร่บัรูจ้รงิ และ 2) ส่วนของผูใ้หบ้รกิารอนัเกี่ยวกบัประเดน็ของงานบรกิาร ขอ้ก าหนดและ
มาตรฐานงานบรกิารต่างๆ การรบัรูข้องฝ่ายบรหิารเกี่ยวกบัความคาดหวงัของลูกค้า และการ
สื่อสารทางการตลาด ซึง่ในแต่ละประเดน็อาจเกดิช่องว่างคุณภาพ ซึง่เป็นปัญหาส าคญัในการที่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพบรกิาร ปัญหาส าคญัดังกล่าว คือ ช่องว่างหรอืความคลาดเคลื่อน
ระหว่างความคาดหวังของลูกค้าและการรบับรกิารที่ลูกค้าได้รบัจรงิ ดังนัน้การเสรมิสร้าง
คุณภาพบรกิารจะท าได้โดย การลดช่องว่างของคุณภาพบรกิาร (Closing the Gap) ให้เหลือ
ช่องว่างทีแ่คบหรอืน้อยทีสุ่ด เพื่อท าใหลู้กคา้หรอืผูร้บับรกิารเกดิความพงึพอใจและประทบัใจใน
การบรกิาร 
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัควำมคำดหวงั 

 
จากการศกึษาเรื่องคุณภาพการบรกิาร พบว่าแนวคดิหลกัเรื่องคุณภาพบรกิาร คอื การ

เปรยีบเทียบกันระหว่างความคาดหวงัและการรบัรู้จรงิในการใช้บรกิารที่ผู้ใช้บรกิารมีต่อผู้
ให้บรกิาร จงึมคีวามจ าเป็นต้องศกึษาและท าความเขา้ใจถงึแนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวกบัความ
คาดหวงัและการรบัรู ้ความคาดหวงัเป็นปัจจยัที่ส าคญัปัจจยัหนึ่งที่มผีลต่อความพงึพอใจของ
คุณภาพของสนิคา้และบรกิาร 

นักวชิาการและนักวิจยัหลายท่านได้ให้ความหมายและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความ
คาดหวงัไวห้ลายประเดน็ สรปุไดด้งันี้ 

วทิยา ด่านด ารงกุล (2547: 25) กล่าวไว้ว่า ความคาดหวงั (Expectations) เป็นมุมมอง 
หรอืความเชื่อของผูร้บับรกิารเกี่ยวกบัการบรกิารทีจ่ะไดร้บั ซึง่ผูร้บับรกิารจะใชค้วามคาดหวงันี้
เป็นตวัวดัหรอืเป็นมาตรฐานในการวดัคุณภาพบรกิารจากผู้ให้บรกิาร หากได้รบับรกิารตามที่
คาดหวงัไว้ก็จะท าให้เกิดความพึงพอใจ และหากได้รบัการบรกิารที่เกินหรอืเหนือจากความ
คาดหวงั ก็จะท าให้เกิดความประทบัใจมากยิง่ขึ้น แต่หากได้รบัการบรกิารที่ไม่ตรงกับความ
คาดหวงัก็จะเกิดความผดิหวงัและไม่พงึพอใจ ดงันัน้จงึกล่าวได้ว่า ความคาดหวงัเป็นเสมอืน
เกณฑส์ าคญัในการวดัคุณภาพการบรกิาร 
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เลฟิล็อค (Lovelock and Wirtz, 2004: 37) ได้กล่าวถึงความต้องการและความคาดหวงัไว้ว่า 
มนุษยม์คีวามต้องการและพยายามที่จะเตมิเต็มความต้องการนัน้ ดงัเช่นลูกคา้หรอืผู้ใช้บรกิาร
เมื่อต้องการสนิคา้หรอืบรกิารตามความต้องการทีเ่ฉพาะเจาะจงของตนเอง การไดซ้ือ้สนิคา้หรอื
บรกิารจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการเติมเต็มความต้องการของตนเอง ซึ่งต่อมาลูกค้าหรือ
ผู้รบับรกิารอาจเปรยีบเทียบสนิค้าหรอืบรกิารที่ได้รบักับสิ่งที่คาดหวงัไว้ปัจจยัที่มผีลต่อความ
คาดหวงัของลูกค้า วทิยา ด่านธ ารงกุล (2547: 30-34) กล่าวว่า ความคาดหวงัของผู้รบับรกิารใน
ส่วนการบรกิารที่พึงปรารถนานัน้ ได้รบัอิทธพิลจากปัจจยัหลายประการ โดยมปัีจจยัหลกัที่
ส าคญั 2 ประการ คอื 
 1) ความตอ้งการส่วนตวัของผูใ้ชบ้รกิาร (Personal Needs) 
 2) ตวัเร่งความคาดหวงั (Enduring Service Intensifiers) ตวัอย่างเช่น ความคาดหวงั
ของบุคคลอื่นทีม่ต่ีอผูใ้หบ้รกิารรายนัน้ๆ ความเชื่อและทศันคตสิ่วนตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 
 ส่วนปัจจยัทีท่ีม่ผีลต่อการบรกิารทีพ่อจะรบัไดน้ัน้แตกต่างออกไปเพราะเป็นปัจจยัที่
มผีลในระยะสัน้ เกดิการเปลี่ยนแปลงและผนัผวนได้ง่ายกว่า ซึ่งประกอบด้วยปัจจยัที่ส าคญั 4 
ประการคอื 
 1) ตวัเรง่ความคาดหวงั ทีเ่ป็นตวัแปรระยะสัน้ เช่น เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 2) ทางเลอืกอื่นๆ ของผู้ใชบ้รกิาร ถ้าผู้ใช้บรกิารมทีางเลอืกในการเลอืกใชบ้รกิารจากผู้
ใหบ้รกิารรายอื่นๆ กอ็าจไมจ่ าเป็นทีต่อ้งทนกบัผูใ้หบ้รกิารเดมิ 
 3) บทบาทของผู้ใช้บรกิารในการบรกิาร หมายถงึ หากผู้ใชบ้รกิารมบีทบาทหรอืมสี่วน
ในการก าหนดความคาดหวงั แล้วเมื่อก าหนดขอบเขตความคาดหวงัไว้แล้วยงัไม่ได้รบัการ
บรกิารตามที่ก าหนดไว้นัน้ก็จะเกดิความไม่พอใจมากยิง่ขึน้ แต่หากไม่ได้ก าหนดขอบเขตไว้ก็
อาจไมรู่ส้กึผดิหวงัแต่อยา่งใด 
 4) สถานการณ์สุดวสิยั หมายถึง หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิยัแล้วผู้ใช้บรกิารยอมรบัได้
และเขา้ใจกจ็ะไมส่่งผลต่อความคาดหวงัทีต่ ัง้เอาไว้ 

วรีะรตัน์ กจิเลศิไพโรจน์ (2549: 65-67) ให้ความเห็นว่าปัจจยัที่มผีลต่อความคาดหวงั
ของผูใ้ชบ้รกิารมอียู ่5 ประการดงันี้ 
 1) ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย (Personal Needs) ลูกค้าแต่ละรายมีลักษณะ
เฉพาะตวั ทีไ่ม่เหมอืนกนั ท าใหม้คีวามต้องการทีแ่ตกต่างกนัไป พฤตกิรรมและความต้องการที่
แตกต่างกนัเกดิจากพืน้ฐานทางสงัคม สิง่แวดลอ้ม การศกึษา ครอบครวั ศาสนาและวฒันธรรมที่
ต่างกนั ซึ่งความต้องการเป็นปัจจยัที่ส าคญัประการหนึ่งที่เป็นตวัก าหนดระดบัความคาดหวงั
ของลกูคา้ทีม่ต่ีอการบรกิาร 
 2) ประสบการณ์ในอดตี (Past Experience) หมายถงึ ประสบการณ์ในอดตีทีเ่คยสะสม
มา แบ่งออกเป็น 
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     (1) ประสบการณ์ในอดตีของลูกค้าที่เคยมาใช้บรกิาร กล่าวคอื ในอดตีลูกค้าหรอื
ผู้ใช้บรกิารเคยได้รบัการบรกิารอย่างไร ปัจจุบนัและอนาคตผู้ใช้บรกิารก็คาดหวงัที่จะได้รบั
บรกิารแบบทีเ่คยไดร้บัในอดตี 
     (2) ประสบการณ์การใช้บรกิารจากคู่แข่งขนั กล่าวคอื ผู้ใช้บรกิารอาจเคยใช้บรกิาร
จากผู้ให้บรกิารรายอื่น ดงันัน้ ผู้ใช้บรกิารจะน าระดบัการให้บรกิารนัน้มาตัง้เป็นความคาดหวงั
ต่อผูใ้หบ้รกิารรายใหมท่ีต่นก าลงัจะไปใชบ้รกิาร 
 3) การสื่อสารถงึลูกค้าในรูปแบบต่างๆ (External Communication) ได้แก่ การสื่อสาร
ทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ สู่ลูกค้าหรอืผู้ใช้บรกิาร เช่น การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การ
เสนอขายโดยพนักงานขาย รวมทัง้การสื่อสารทางการตลาดในรปูแบบอื่นๆที่ เป็นการให้ขอ้มูล
แก่ผู้ใช้บรกิารล่วงหน้าเพื่อผู้ใช้บรกิารจะได้ใช้ขอ้มูลนัน้สรา้งความคาดหวงัก่อนตดัสนิใจมาใช้
บรกิาร 
 4) การตดิต่อสื่อสารดว้ยค าพูดแบบปากต่อปากของลูกค้า (Word of Mouth Communication) 
เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความคาดหวงัต่อการไดร้บับรกิารของลูกคา้ เนื่องจาการบรกิารเป็นสิง่ที่
จบัต้องยาก ไม่สามารถทดลองใช้บรกิารได้ ผู้ใช้บรกิารจงึเกิดความรูส้กึเสี่ยงและไม่มัน่ใจ จงึ
ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกบัการบรกิารที่จะได้รบันัน้ๆโดยสอบถามจากบุคคลอื่นที่เคยใช้บรกิารนัน้
มาแลว้ 
 5) ปัจจยัทางสภาวการณ์ (Situational Factors) นัน่คอื ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิารจะ
เกิดจากความเขา้ใจต่อสภาวการณ์ในขณะที่รบับรกิารว่าสภาวการณ์ ณ.ขนาดนัน้เป็นเช่นใด 
เช่น ช่วงเวลาเทีย่งวนัเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน การใหบ้รกิารของรา้นอาหารอาจจะท าไดไ้มด่นีัก ท า
ใหล้กูคา้มคีวามคาดหวงัทีล่ดลงในสภาวการณ์เช่นนัน้ 
 Lovelock, Vandermerwe and Lewis (1996: 123-125) ไดก้ล่าวถงึประเดน็ส าคญั
ทีเ่กีย่วกบัความคาดหวงัของลกูคา้ทีม่ต่ีอสนิคา้และบรกิารไวด้งัต่อไปนี้ 
 1) ความคาดหวังของลูกค้าต่อสินค้าและบรกิารมีความแตกต่างกัน ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของสนิค้าและบรกิาร เช่น ความคาดหวงัจากการบรกิารขอค าปรกึษาจากส านักงาน
บัญชีเกี่ยวกับเรื่องภาษีย่อมแตกต่างจาก ความคาดหวังจากการขอค าแนะน าและความ
ช่วยเหลอืจากพนกังานตอ้นรบัของพนกังานโรงแรม 
 2) ความคาดหวงัของลูกค้าต่อผู้ให้บรกิารแต่ละรายในอุตสาหกรรมบรกิารประเภท
เดยีวกนัยงัมคีวามแตกต่างกนั เช่น ความคาดหวงัของลูกค้าที่เลอืกเขา้พกัในโรงแรมระดบั 5 
ดาว ยอ่มแตกต่างจากความคาดหวงัของลกูคา้ทีเ่ลอืกเขา้พกัในโรงแรมระดบั 2 ดาว หรอื 3 ดาว 
 3) ความคาดหวงัของลูกค้ามคีวามผนัแปรตามกลุ่มประชากรที่แตกต่างกนั เช่น กลุ่ม
ผูช้ายกบักลุ่มผูห้ญงิ กลุ่มหนุ่มสาวกบักลุ่มผูส้งูอาย ุยอ่มมคีวามคาดหวงัทีแ่ตกต่างกนั 
 4) ความคาดหวงัของลูกค้าต่อสนิค้าและบรกิารมกัได้รบัอิทธพิลจากประสบการณ์ใน
อดตี ทัง้นี้อาจเกดิจากการเคยใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารรายนี้มาก่อน หรอือาจเกดิจากการเคยใช้
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บรกิารของคู่แข่งขนัรายอื่นในอุตสาหกรรมบรกิารประเภทเดียวกัน หรอืหากลูกค้าไม่เคยมี
ประสบการณ์การใช้บรกิารประเภทนี้มาก่อน ในกรณีนี้ลูกค้าจะหาข้อมูลแล้วน ามาสรา้งเป็น
ความคาดหวงัก่อนใชบ้รกิาร การหาขอ้มลูอาจจะท าโดยการฟังจากการเล่าแบบปากต่อปากจาก
คนทีเ่คยใช้บรกิาร หรอืจากการหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มลูอื่น เช่น จากสื่อโฆษณา หรือจากการ
น าเสนอของพนกังานขาย 
 ซแีทมล์และบทิเนอร ์(Zeithaml and Bitner, 2000: 50-53) ได้ท าการสมัภาษณ์เชงิลกึ
กบักลุ่มบุคคลจ านวน 16 คน จากธุรกจิบรกิารหลายประเภท ทัง้ทีเ่ป็นผูใ้ห้บรกิารโดยตรงกบัที่
เป็นผูใ้หบ้รกิารทีค่วบคู่ไปกบัผลติภณัฑ ์เช่น ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิซ่อมรถ ธุรกจิใหเ้ช่ารถบรรทุก 
ไดผ้ลออกมาเกีย่วกบัความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิารดงันี้ 
 1) ความคาดหวงัในการบรกิารที่พงึปรารถนา (Desired Service) คอืความคาดหวงัที่
ผูใ้ชบ้รกิารคาดหวงัว่าผูใ้หบ้รกิารจะมใีหห้รอืสามารถจดัใหไ้ด้ 
 2) ความคาดหวงัในบรกิารที่พอจะรบัได้ (Adequate Service) เมื่อการให้บรกิารที่พึง
ปรารถนาอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวงัไว้ ท าให้ผู้ใช้บรกิารลดระดับความคาดหวงัลง สิ่งนี้
เรยีกว่า บรกิารที่พอจะรบัได้ ซึ่งหมายความว่า อย่างน้อยที่สุดผู้รบับรกิารจะต้องได้รบัการ
บรกิารในระดบัน้ีแทนถงึแมจ้ะไมไ่ดร้บับรกิารในระดบัทีพ่งึปรารถนา 
 ระดบัความคาดหวงัในบรกิารที่พอจะรบัได้ของผู้ใช้บรกิารต่อผู้ให้บรกิารแต่ละรายมี
ความแตกต่างกนั เช่น ผู้ใช้บรกิารอาจมคีวามคาดหวงัต่อรา้นอาหาร 2 แห่งแตกต่างกนั โดย
ผูใ้ช้บรกิารอาจมคีวามคาดหวงัต่อรา้นอาหารที ่1 มากกว่ารา้นอาหารแห่งที ่2 เพราะเคยได้รบั
บรกิารจากรา้นอาหารแห่งที ่1 ดกีว่าแห่งที ่2 เมื่อไปใชบ้รกิารรา้นอาหารแห่งที ่1 อกีครัง้กย็่อม
มคีวามคาดหวงัมากกว่าการไปใชบ้รกิารรา้นอาหารแห่งที ่2 
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ภำพท่ี 2.2 กรอบแนวคดิเกีย่วกบัความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิาร 
แหล่งท่ีมำ: Zeithaml and Bitner, 2000. 
 
 ในช่วงเวลากึง่กลางระหว่างความคาดหวงัของบรกิารทีพ่งึปรารถนากบัความคาดหวงัใน
บรกิารขัน้ต ่า จะมเีขตพื้นที่ที่เรยีกว่า พื้นที่ที่ยอมรบัได้ (Zone of Tolerance) ซึ่งหมายถงึ การที่
ผู้ใช้บรกิารยอมรบัการบรกิารที่ไม่ต ่าไปกว่าพื้นที่ที่ยอมรบัได้ ไม่ว่าผู้ให้บ รกิารจะให้บรกิาร
อยา่งไร เพราะมคีวามเขา้ใจหรอืดทนต่อผูใ้หบ้รกิารว่า การบรกิารของผูใ้หบ้รกิารอาจมคีวามผนั
ผวนตามสถานการณ์และอาจรวมถงึบุคลากรผูใ้หบ้รกิารดว้ย 
 ผูใ้ชบ้รกิารแต่ละรายจะมพีืน้ทีท่ีย่อมรบัไดน้ี้แตกต่างกนั บางรายมพีืน้ทีน่ี้กวา้งแสดงว่ามี
พืน้ทีใ่นการยอมรบัไดม้าก บางรายมพีืน้ทีน่ี้แคบแสดงว่ายอมรบัไดน้้อยโดยขนาดพืน้ทีท่ีย่อมรบั
ได้นี้จะเพิม่ขึน้หรอืลดลงขึน้อยู่กบัปัจจยัจากผูใ้หบ้รกิารดว้ย เช่น ระดบัราคาการใชบ้รกิาร หรอื 
ระยะเวลาการรอรบับรกิาร 
 จากแนวคดิเรือ่งความคาดหวงัทีก่ล่าวมา สรุปไดว้่าความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิารแต่ละคน
มคีวามแตกต่างกนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัปัจจยัทีม่ผีลต่อความคาดหวงัของแต่ละบุคคล  ความคาดหวงั
เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บรกิารตระหนักถึงเป็นประการแรกในการมาใช้บรกิารจากผู้ให้บรกิารว่า การ
ใหบ้รกิารสมควรเป็นอยา่งไร หรอืควรมมีาตรฐานอยา่งไร ความคาดหวงัมคีวามส าคญัเป็นอยา่ง
มากที่จะส่งผลต่อการวัดระดับคุณภาพการบรกิารที่ท าให้ผู้ใช้บรกิารเกิดความพึงพอใจ ผู้
ใหบ้รกิารจงึควรสามารถวนิิจฉัยถงึความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิารและน าขอ้มลูการวนิิจฉัยนัน้มา
ปรบัปรงุคุณภาพบรกิารใหต้รงกบัความคาดหวงัหรอืเหนือกว่าความคาดหวงัของผูใ้ช้บรกิาร 
 
 
 

 

การบรกิารทีพ่งึปรารถนา 
( Desire Service) 

 

 

พืน้ทีท่ีย่อมรบัได ้
(Zone of Tolerance) 

 

 

การบรกิารทีพ่อจะไดร้บัได ้
(Adequate Service) 
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2.4 แนวคิดเก่ียวกบักำรรบัรู้ 
 

         สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่น ามาใช้ในการเปรยีบเทียบเพื่อพิจารณาถึงคุณภาพการ
บรกิาร คอื แนวคดิเรือ่งการรบัรู ้
 Schiffman and Kanuk (Schiffman and Kanuk, 1999: 173) กล่ าวไว้ว่ า  ก ารรับ รู ้
(Perception) คอืการที่มนุษยเ์หน็โลกที่อยู่รอบตวัว่าเป็นอย่างไร ทัง้นี้บุคคล 2 คน แมไ้ดร้บัสิง่
กระตุ้นภายใต้เงื่อนไขเดยีวกนั แต่จะส านึก คดัเลอืก จดัการและแปลความหมายสิง่เหล่านัน้
ออกมาอยา่งไรขึน้อยูก่บัความเป็นตวัตนของแต่ละบุคคล ความตอ้งการ คุณค่า ความคาดหวงัที่
ตอ้งการ เมื่อพจิารณาในการใหค้ าจ ากดัความกจ็ะถูกกล่าวถงึในแง่ทีเ่ป็นกระบวนการของแต่ละ
บุคคลทีจ่ะคดัเลอืก จดัการและแปลความหมายของสิง่ทีม่ากระตุ้น (Stimulus) ให้มคีวามหมาย
หรอืรอ้ยเรยีงภาพต่างๆเขา้ดว้ยกนั 
 Sheth, Mittal, and Newman (1999, 298) อธิบายไว้ว่า การรับรู้ (Perception) เป็น
กระบวนการของแต่ละบุคคลที่จะเลอืกแปลความหมายของขอ้มูลที่ได้รบัมา โดยนักการตลาด
จะต้องท าความเข้าใจถึงที่มาและสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรบัรู้ต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งสิ่งส าคัญต่อ
กระบวนการรบัรูใ้นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมอียู ่3 ขัน้ตอน คอื 
  1) ความรูส้กึ (Sensation) เป็นผลทีเ่กดิจากวตัถุหรอืเหตุการณ์ในสภาวะแวดลอ้มต่างๆ
ทีเ่ขา้มาสมัผสักบัประสาทสมัผสัอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืมากว่าหนึ่งใน 5 อย่างของประสามสมัผสั
ของมนุษย์เรา ทัง้การเห็น การได้ยนิ การได้กลิ่น การรบัรส และการสมัผสั โดยที่วตัถุ หรอื
เหตุการณ์ในสภาวะแวดลอ้มต่างๆ นี้เรยีกว่า สิง่กระตุน้ 
  2) การจดัการ (Organization) เป็นการแยกประเภทโดยการจบัคู่สิง่กระตุ้นต่อความรูส้กึ
ที่คล้ายคลงึกนัในความทรงจ าครัง้หนึ่งครัง้ใดเขา้ไว้ด้วยกนั เช่น ในการรบัประทานอาหารของ
ผู้บรโิภคครัง้หนึ่ง ผู้บรโิภคจะแยกส่วนประกอบของอาหารที่รบัประทาน ไม่ว่ าจะเป็นส่วนที่
แตกต่างหรอืส่วนทีค่ลา้ยคลงึกนัจากทีเ่คยรบัประทานมาก่อน 
  3) การแปลความหมาย (Interpretation) เป็นการแปลความหมายของสิง่กระตุ้น หรอื
วนิิจฉัยส่งที่มคีุณค่าต่อผู้แปลความหมาย เช่น ผู้ทีม่ารบัประทานอาหารได้วนิิจฉัยและตดัสนิใจ
ว่าอาหารรสชาตดิหีรอืไมด่ ีชอบหรอืไมช่อบ เมือ่เทยีบกบัประสบการณ์เดมิทีเ่คยมารบัประทาน 
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Hanna and Wozniak (2001: 105) ได้แสดงถึงกระบวนการรับรู้ตั ้งแต่ เริ่มต้นไว้
ดงัต่อไปนี้ 
 

 
ตา                                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 2.3  กระบวนการรบัรูต้ ัง้แต่เริม่ตน้ 
 
Wright (2006: 106-110) กล่าวถงึการรบัรูไ้วว้่า การรบัรูเ้ป็นประสบการณ์ของมนุษยใ์น

การรบัรูแ้ละเข้าใจสิง่รอบตวัตัง้แต่ แรกเกิด เป็นเด็ก เติบโตเป็นผู้ใหญ่และสิ้นสุดเมื่อสิ้นชวีติ 
โดยการรบัรูแ้ละเขา้ใจนี้เกดิจากการมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มต่างๆ จากการใชป้ระสาทสมัผสั
ทัง้ 5 ไม่ว่าจะเป็น การเห็น การได้ยนิ การได้กลิน่ การสมัผสั และการรบัรส โดยกระบวนการ
รบัรู้นี้จะเริ่มจากสิ่งกระตุ้นต่างๆ ที่เข้ามากระทบกับมนุษย์ผ่านทางประสาทสัมผัสส่วนรบั
ความรูส้กึ หลงัจากนัน้สมองและจติส านึกของแต่ละบุคคลก็จะสรา้งภาพและความคดิให้เกดิขึน้
ในใจ ซึง่แสดงไดด้งัภาพต่อไปนี้ 

ส่ิงกระตุน้ 

 

รับขอ้มูลดิบ 

 

กระบวนการน าเขา้ 

แปลความหมายการ
น าเขา้ 

   ตา     หู   จมูก    ปาก ผิวหนั
ง 

การเห็น การไดย้นิ การไดก้ล่ิน การรับรส การสมัผสั 

องคป์ระกอบ     
ของประสาท 
สมัผสัทั้ง 5 
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ภำพท่ี 2.4 กระบวนการรบัรู ้
แหล่งท่ีมำ: Wright, 2006: 10.              
  

การรับความรู้สึกและการรับรู้มีความแตกต่างกันคือ การรับความรู้สึกจะเป็น
กระบวนการทีเ่กดิขึน้ผ่านสิง่แวด ลอ้มโดยการสมัผสัทัง้ 5 คอื ผ่านทางการเหน็ การไดย้นิ การ
ไดก้ลิน่ การรบัรสและการสมัผสั แต่การรบัรู ้คอื การทีแ่ต่ละบุคคลรบัความรูส้กึ แลว้มาคดัเลอืก 
จดัการ และแปลความหมายเพื่อจะรบัรูถ้งึสิง่ต่างๆ รอบตวัเรา 

บุปผา พวงมาลี (2542) กล่าวไว้ว่า การรบัรู้เป็นกระบวนการขัน้พื้นฐานทางด้าน
จติวทิยาทีส่ าคญั หากปราศจากการรบัรู ้บุคคลกจ็ะไมส่ามารถเกดิการเรยีนรูห้รอืความจ าได้ 

ณฐัพรหม อนิทุยศ (2553:15) ใหค้วามหมายของการบัรูไ้วว้่า การรบัรู ้คอื การแปลหรอื
การใหค้วามหมายต่อสิง่เรา้ โดยกระบวนการนี้จะเกดิขึน้จากอวยัวะสมัผสัไดร้บัการสมัผสั ไม่ว่า
จะเป็น การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส หรอืการแตะต้องสมัผสั แล้วแปลงสิ่งเร้า
เหล่านัน้ส่งผ่านกระแสประสาท โดยส่งไปยงัเซลประสาท สู่ไขสนัหลงัและส่งไปสู่สมอง จากนัน้
สมองก็จะรบัรูจ้ากการรวบรวมขอ้มูลที่มอียู่และแปลความหมายของสิง่เรา้นัน้ๆ ว่าคอือะไร ซึ่ง
การบัรูน้ี้จะขึน้อยู่กบัความรูแ้ละประสบการณ์เดมิดว้ย ถ้าบุคคลไดเ้คยสมัผสักบัสิง่เรา้ต่างๆ นัน้
มาก่อน การแปลงความหมาย และการรบัรูต่้อสิง่นัน้กจ็ะเกดิขึน้ไดร้วดเรว็ขึน้ 

จุฑามาศ สทิธขิวา (2542) ได้กล่าวถึงปัจจยัที่มผีลต่อการรบัรูว้่า ปัจจยัที่มผีลต่อการ
รบัรูน้ัน้ แบ่งเป็น 2 ประการ คอื 

1) ลกัษณะของสิง่เรา้  สิง่เรา้เป็นปัจจยัภายนอกทีท่ าใหค้นเกดิความสนใจทีจ่ะรบัรูห้รอื
เกดิการรบัรูท้ี่คลาดเคลื่อนไปจากความจรงิ สิง่เรา้ทีส่ามารถท าให้เกดิการรบัรูไ้ดน้ัน้จะต้องเป็น

ส่ิงกระตุน้ 
 
การเห็น 
การไดย้นิ 
การไดก้ล่ิน 
การรับรส 
การสมัผสั                    

ส่วนรับ
ความรู้สึก 

 

ตา 
หู 

จมูก 

ปาก 

ผิวหนงั 

 
ตระหนกั 

 

เลือก 

แปล 

ความ 

หมาย 

 

จดัการ 
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สิง่เรา้ที่น่าสนใจ มคีวามแตกต่างจากสิง่เรา้อื่นๆ มกีารท าสิง่เรา้นัน้บ่อยๆ จะกระตุ้นให้เกดิการ
รบัรูไ้ดด้แีละรวดเรว็ขึน้ 

2) ลกัษณะของผูร้บัรู ้ซึง่ประกอบดว้ยปัจจยัทางกายภาพและปัจจยัทางดา้นจติวทิยา 
(1) ปัจจยัด้านกายภาพ ได้แก่ สมรรถภาพของอวยัวะสมัผสัต้องสมบูรณ์ทัง้  ตา ห ู

จมูก ลิ้น ผวิกาย จงึจะไม่ท าให้การรบัรูต่้อสิง่เรา้นัน้ผดิเพี้ยนไปจากความเป็นจรงิ นอกจากนัน้ 
ปัจจยัส่วนบุคคล ซึง่ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และอาชพี จะมผีลต่อการรบัรูด้ว้ย 

(2) ปัจจยัด้านจติวทิยา เป็นสิง่ที่ผู้รบัรูเ้ลอืกที่จะสมัผสัในส่วนที่ต้องการจะจะสมัผสั
และแปลความหมายเพื่อตวัเอง โดยไดร้บัอทิธพิลจาก ประสบการณ์ในอดีต ความทรงจ า ความรู้
เดมิ อารมณ์ ความตอ้งการ ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณ ีวฒันธรรม หรอืความคาดหวงั เป็นตน้ 

สทิธโิชค วรานุสนัตกุิล (2546) ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการรบัรูไ้วว้่า 
1) การบัรูม้คีวามส าคญัต่อการเรยีนรู ้การรบัรูน้ัน้ท าให้เกดิการเรยีนรู ้หากไม่เกดิการ

รบัรู้ก็จะไม่เกิดการเรยีนรู้  ในขณะเดียวกันการเรยีนรู้มีผลต่อการรบัรู้ครัง้ต่อไป เนื่องจาก
ประสบการณ์ และความรูเ้ดมิจะส่งผลต่อการรบัรูค้ร ัง้ใหม่ 

2) การรบัรูม้คีวามส าคญัต่ออารมณ์ เจตนคต ิและแนวโน้มของพฤตกิรรม นัน่คอื บุคคล
เมือ่รบัรูแ้ลว้ย่อมท าใหเ้กดิความรูส้กึ อารมณ์ แลว้พฒันาไปเป็นเจตนคต ิและเกดิเป็นพฤตกิรรม
ในทีสุ่ด 

จากแนวคดิเรื่องการรบัรูด้งักล่าวมาขา้งต้น สรุปไดว้่า การรบัรู ้คอื กระบวนการของบุคคล
ที่ตีความหมายของข้อมูลที่ได้รบัมาจากการสัมผัสสิ่งเร้าต่างๆ โดยใช้สมอง ประกอบกับ
ประสบการณ์ ความรูใ้นอดตี รวมถึงลกัษณะส่วนบุคคลทางด้านกายภาพและจติวทิยาแปลง
ความหมายของสิง่ทีไ่ดร้บัรูน้ัน้ๆ ออกมาเป็นการนึกคดิ หรอืการกระท า 
 
2.5 แนวคิดเร่ืองควำมปลอดภยั 

 
นอกจากคุณภาพการบรกิารทัง้ 5 ดา้น ตามแนวคดิเรื่องคุณภาพการบรกิาร (SERVQUAL) 

ของ พาราสุรามาน ซีแทมล์และเบอร์รี่  (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1990) แล้ว 
คุณภาพการบรกิารด้านความปลอดภัยก็เป็นมิติอีกด้านหนึ่งที่มีความส าคัญและควรต้อง
พจิารณาถงึ โดยเฉพาะอย่างยิง่ต่อการบรกิารในบรเิวณท่าอากาศยานหรอืสนามบนิ เพราะเป็น
สถานที่ที่มีความคับคัง่ มีผู้โดยสารมาใช้บรกิารตลอดเวลา การหลีกเลี่ยงต่ ออุบัติเหตุและ
เหตุการณ์ทีค่าดไมถ่งึจงึมคีวามจ าเป็นเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งพจิารณาถงึทัง้นี้เพื่อส่งมอบคุณภาพ
การบรกิารทัง้ 5 ดา้นรวมถงึดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ผูว้จิยัจงึได้
ท าการศึกษาถึงคุณภาพการบรกิารในด้านนี้เพื่ อน ามาสร้างเครื่องมือในการท าการวจิยัเพื่อ
ปรบัปรงุหรอืพฒันาคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง 
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ท่าอากาศยาน หรอืสนามบินเป็นสถานที่ที่มคีวามคบัคัง่อยู่ตลอดเวลา อุบตัิเหตุและ
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคดินัน้เกดิขึน้บ่อยครัง้ทุกวนั ทัง้ที่มสีาเหตุมาจากความเสยีหายทางเทคนิค
หรอืความลม้เหลวของระบบ ความผดิพลาดจากการกระท าของมนุษย ์หรอืแมแ้ต่ความลม้เหลว
ขององคก์รที่มกีารก ากบัดูแลที่ไม่เพยีงพออกีทัง้รวมถงึขัน้ตอนการท างานที่มขีอ้บกพร่องด้วย
เหตุนี้สนามบนิต่างๆ จงึต้องมกีารตรวจสอบระบบปฏบิตังิานและความปลอดภยัอย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัมาตรฐานความปลอดภยัโครงการหรอืการลงทุนใหม่ๆ ที่จะ
เกดิขึน้จะต้องไดร้บัการพจิารณาตรวจสอบตามเกณฑค์วามปลอดภยัทีเ่กี่ยวขอ้งอกีทัง้พนักงาน
ทุกคนในสนามบินยงัมีหน้าที่ในการสร้างความมัน่ใจว่า การปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนของ
สนามบนินัน้มกีารด าเนินงานอยา่งปลอดภยั (Flughafen Zurich-Safety Principles, 2013) 
 สมาชิกสายการบินนานาชาติทุ กสายการบินที่ ขึ้น ต่ อ International Air Transport 
Association (IATA) ถูกเรียกร้องให้ถือ หนังสือรบัรองการตรวจสอบความปลอดภัยในการ
ด าเนินงานของ IATA ( IOSA : IATA Operational Safety Audit ) ซึ่งรวมถงึ กฎขอ้บงัคบัที่จะมผีลต่อ
ทัง้องคก์รในเรือ่งของการรกัษาความปลอดภยั (Goodwin, 2013) 
 ความปลอดภยัและการดูแลด้านความปลอดภยัในการเดนิอากาศของประเทศไทยนัน้
เป็นหน้าที่ของกรมการขนส่งทางอากาศ ที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในฐานะของผู้ควบคุม 
(Regulator) ของกรมการขนส่งทางอากาศ ที่มหีน้าที่ต่อบุคลากรทางการบิน ท่าอากาศยาน  
หน่วยซ่อมบ ารงุอากาศยาน โรงเรยีนการบนิ และสายการบนิ และกรมการขนส่งทางอากาศกถ็ูก
ก ากับ ดู แล โดยอ งค์ก รระห ว่ างป ระ เทศ  อ าทิ เช่ น  ICAO (International Civil Aviation 
Organization) ที่จะคอยตรวจสอบว่าการปฏบิตัิงานของกรมการขนส่งทางอากาศได้มาตรฐาน
ดา้นความปลอดภยัหรอืไม ่(สมัพนัธ ์พงศไ์ทย, 2554) 
 การออกแบบสนามบนิ การบรหิารจดัการเรื่องสิง่อ านวยความสะดวกในสนามบนิ และ
ความมัน่คง ปลอดภยัของท่าอากาศยานลว้นเป็นสิง่ส าคญัในการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการ
บนิและการเดนิทางสาธารณะทีจ่ะต้องเป็นไปดว้ยความปลอดภยัและไรข้อ้กงัวล (Enoma, Allen 
and Enoma, 2009) 
 ในการวางแผนงานเพื่อความปลอดภยัและความมัน่คงในการออกแบบสนามบินนัน้
จะต้องเป็นไปตามระดบัของการก าหนดการให้บรกิารตามมาตรฐานของ IATA (International Air 
Transport Association) ทัง้นี้ไม่ใช่แค่การให้บรกิารที่เป็นเลศิต่อผู้มาใช้บรกิารเพยีงอย่างเดยีว
เท่านัน้ แต่เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าสนามบินได้ใช้พื้นที่และทรพัยากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ไม่ว่าจะเป็นการจดัเคาน์เตอรก์ารใหบ้รกิารทีส่ะดวกสบาย และวธิกีารระบุหาตวัผู้
ทีล่ะเมดิกฎต่างๆ ของสนามบนิ (Enoma, Allen and Enoma, 2009) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและความมัน่คงของสนามบิน (Key 
Performance Indicator (KPI) for Airport Safety and Security) 
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การตรวจสอบการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัและความมัน่คงนัน้จะตอ้งตรวจสอบทัง้
ในส่วนของสนามบนิและเครื่องบนิ ในส่วนของสนามบนินัน้จะท าการตรวจสอบการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภยัในด้านต่างๆ เหล่านี้ 1) การเข้าถึงสนามบนิ 2) อาคารผู้โดยสาร 3) การ
เคลื่อนยา้ยกระเป๋าสมัภาระ 4) ความจุของตวัอาคาร 5) การออกแบบ 6) ระดบัการใหบ้รกิาร 7) 
มาตรฐานดา้นพื้นทีต่ามหลกัของ IATA 8) เวลาที่ผู้โดยสารใช้อยู่ในสนามบนิ 9) มาตรฐานการ
เคลื่อนไหล 10) แผนแม่บทของสนามบนิ 11) สิง่อ านวยความสะดวก 12) บรกิารฉุกเฉิน 13) ที่
ก าบงัต่างๆ 14) ทางขึน้ลง/ทางเคลื่อนตวัของเครื่องบนิ 15) อาคารสนิคา้ 16) บรเิวณตรวจบตัร
โดยสาร 17) ป้าย 18) ที่จอดรถ 19) ส านักงานต่างๆภายใน 20) ห้องโถงรบักระเป๋า (Enoma, 
Allen and Enoma, 2009) 

ความปลอดภยัและความมัน่คง (Safety and Security) 
ความปลอดภยัและความมัน่คงในสนามบนินัน้มคีวามหมายที่แตกต่างกนั (Safety and 

Security, 2013) 
ความปลอดภยั  (Safety) หมายถงึ การป้องกนัการบาดเจบ็ ทีจ่ะเกิดขึน้ต่อบุคคล หรอื

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องบิน ยานพาหนะ หรือ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อัน
เนื่องมาจากความผดิพลาดจากการกระท าของมนุษยห์รอื ความลม้เหลวทางเทคนิค 

ความมัน่คง (Security) หมายถงึ การป้องกนัการกระท าผดิทางอาญาที่จงใจก่อให้เกิด
ขึน้ที่สนามบนิระบบรกัษาความมัน่คงนี้ถูกก าหนดขึน้มาเพื่อป้องกนัการกระท าที่ผดิกฎหมายที่
อาจแทรกซมึเขา้ไปในระบบการบนิ 

ความปลอดภยั แสดงถงึปัจจยัในการณ์เกดิเหตุทีเ่ป็นเหตุจากความไม่คาดคดิ หรอืเหตุ
ทีน่อกเหนือการควบคุม โดยเรยีกเหตุเหล่านี้ว่าอุบตัเิหตุ (Accident) ในขณะทีค่วามมัน่คง แสดง
ถงึปัจจยัในการเกดิเหตุที่เป็นเหตุจากความจงใจ หรอืการพลัง้พลาดจากการควบคุม โดยเรยีก
เหตุเหล่านี้ว่า อุบตักิารณ์ (Incident) (Thai Hotel Industry, มกราคม 2556) 
 ความปลอดภยั (Safety) หมายถงึ การปราศจากอุบตัเิหตุในการแล่นไปของยานพาหนะ 
รวมถงึไม่มอุีบตัเิหตุในห้องโดยสาร ไม่มกีารล่วงหล่นของสิง่ของสมัภาระมาโดนผูโ้ดยสาร การ
เตรยีมป้องกันอัคคีภัยในห้องโดยสาร การมอุีปกรณ์ปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน  เป็นต้น         
(คมสนั สุรยิะ, 2551) 

ความปลอดภัย หมายถึง การป้องกันการบาดเจ็บ ที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคล หรอืความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องบิน ยานพาหนะ หรอื โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อนัเนื่องมาจาก
ความผดิพลาดจากการกระท าของมนุษย์หรอื ความล้มเหลวทางเทคนิค (Flughafen Zurich-
Safety Principles, 2013) 

จากความหมายของความปลอดภยัและความมัน่คงดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่าความ
ปลอดภยัของท่าอากาศยานนัน้ มุ่งเน้นการป้องกนัการบาดเจบ็ ความเสยีหายที่อาจเกดิขึน้ ต่อ
บุคคลหรอืต่ออาคารสถานที่ ยานพาหนะ โดยเหตุเกดิจากความไม่คาดคดิ หรอืเป็นอุบตัิเหตุ 
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ส่วนความมัน่คงนัน้ มุ่งป้องกนัเหตุจากการจงใจกระท า ซึ่งเป็นการกระท าผดิต่อกฎหมาย หรอื
กฎขอ้หา้มของท่าอากาศยาน ซึง่ทัง้ความมัน่คงและความปลอดภยันัน้เป็นเรือ่งทีส่ าคญัและควร
ต้องพจิารณาถึงควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพการบรกิารด้านอื่นๆ ของท่าอากาศยานด้วย 
เพราะจุดมุ่งหมายหลกัของการใช้บรกิารท่าอากาศยาน คือการเดินทางโดยใช้เครื่องบนิเป็น
ยานพาหนะให้ถงึจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภยัส าหรบัความมัน่คงปลอดภยันัน้ เป็น
ดา้นหนึ่งที่รวมอยู่ในมติดิา้นการให้ความมัน่ใจต่อผู้ใชบ้รกิารของคุณภาพการบรกิารทัง้ 5 ดา้น 
ตามแนวคิดเรื่องคุณภาพการบรกิาร (SERVQUAL) ของพาราสุรามาน ซีแทมล์และเบอร์รี่
(Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1990) แล้ว ผู้วจิยัจงึเพียงท าการศึกษาถึงคุณภาพการ
บรกิารในดา้นความปลอดภยัเพื่อน ามาประยกุตส์รา้งเครือ่งมอืในการท าการวจิยัครัง้นี้ 
 
2.6 ควำมรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัท่ำอำกำศยำนและท่ำอำกำศยำนส ำหรบัสำยกำรบิน
ต้นทนุต ำ่ 

 
2.6.1 ควำมหมำยของท่ำอำกำศยำน 

บุญเลิศ จิตตัง้วัฒนา (2551ก: 1) ได้กล่าวไว้ว่า “ท่าอากาศยานเป็นส่วนหนึ่ งหรือ
องค์ประกอบหนึ่งของอุตสาหกรรมการบนิ ซึ่งอุตสาหกรรมการบนิ หมายถึง กลุ่มธุรกิจที่ผลติ
บรกิารขนส่งผูโ้ดยสารและสนิคา้ทางอากาศดว้ยเครือ่งบนิ” 

อุตสาหกรรมการบนิ ประกอบด้วยกลุ่มธุรกจิส าคญั 5 กลุ่มธุรกิจ คอื 1) ธุรกิจการบนิ 
(Airlines Business) 2) ธุรกิจเครื่องบิน (Aircraft Business) 3) ธุรกิจท่าอากาศยาน (Airport 
Business) 4) ธุรกิจบรกิารเครื่องช่วยในการเดินอากาศ (Air Navugation Aids Business) 5) 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมการบนิ (Organization Related to Aviation Industry) 

ธุรกิจท่าอากาศยาน (Airport Business) เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่ งของ
อุตสาหกรรมการบนิเป็นผูป้ระกอบธุรกจิใหบ้รกิารท่าอากาศยานหรอืสนามบนิ เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ เครือ่งบนิ ผูโ้ดยสาร และสนิคา้ทีม่าใชบ้รกิารทีท่่าอากาศยานหรอืสนามบนินัน้ 

ท่าอากาศยาน หรอืสนามบนิ (Airport) เป็นองคป์ระกอบของอุตสาหกรรมการบนิทีอ่ านวย
โครงสร้างพื้นฐานหลักแก่ผู้โดยสารและสินค้าในการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารและสินค้านัน้จาก
ภาคพืน้สู่อากาศ ในขณะเดยีวกนักส็ามารถท าใหส้ายการบนิต่างๆ น าเครื่องบนิขึน้และลงในท่า
อากาศยานไดอ้ย่างปลอดภยั ซึง่การท่าอากาศยานถอืเป็นสถานีขนส่งทางอากาศทีใ่หบ้รกิารแก่
เครื่องบิน ผู้โดยสารและสินค้าที่มาใช้บรกิารตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรอืนระหว่าง
ประเทศ ทีไ่ดบ้ญัญตักิฎเกณฑเ์กีย่วกบัท่าอากาศยานเอาไว้ (บุญเลศิ จติตัง้วฒันา, 2551: 1) 
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ความหมายของท่าอากาศยาน 
ค าว่า “ท่าอากาศยาน” ที่คนทัว่ไปมกัเรยีกว่า “สนามบนิ” นัน้มคีวามหมายเหมอืนกนั 

แต่ต่างกนัตรงที่ค าว่า “ท่าอากาศยาน” นัน้มกีารระบุใช้ในพระราชบญัญัติศุลกากร ส่วนค าว่า 
“สนามบนิ” เป็นค าทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตักิารเดนิอากาศ พ.ศ. 2497 

ความหมายของท่าอากาศยานตามพระราชบญัญตัศุิลกากร (พระราชบญัญตัศุิลกากร
ฉบบัที่ 8, 2480)  มคีวามหมายว่า “ท่าอากาศยาน หมายถงึสถานที่บนพื้นดนิ หรอืบนพื้นน ้าที่
ใชเ้ป็นทีข่ ึน้ลงของอากาศยานเพื่อรบัส่งผูโ้ดยสาร สมัภาระ สนิคา้ และไปรษณียภณัฑ ์ซึง่ในท่า
อากาศยานจะมอีาคารและสิง่อ านวยความสะดวกที่จะให้บรกิารแก่ เครื่องบนิ ผู้โดยสาร การ
ขนส่งสมัภาระ สนิคา้ และไปรษณยีภณัฑ”์ 

ความหมายของท่าอากาศยานตามพระราชบญัญตักิารเดนิอากาศ (พระราชบญัญตักิาร
เดนิอากาศมาตรา 4, 2497) ได้ให้ความหมายของท่าอากาศยานหรอืสนามบนิไวว้่า “ สนามบนิ
หมายถงึพืน้ทีท่ีก่ าหนดไวใ้นพืน้ดนิหรอืน ้าส าหรบัใชท้ัง้หมด หรอืแค่เพยีงบางส่วนเพื่อการขึน้ลง
หรอืเคลื่อนไหวของอากาศยาน รวมตลอดถึงอาคาร สิ่งติดตัง้ และบรภิัณฑ์ซึ่งอยู่ภายใน
สนามบนินัน้” 

ความหมายของท่าอากาศยานตามอนุสัญญาการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  
(อนุสญัญาว่าดว้ยการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ : ภาคผนวก) ในภาคผนวกของอนุสญัญาการ
บนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ไดใ้หค้วามหมายของท่าอากาศยานไวว้่า “ท่าอากาศยาน หมายถงึ 
พื้นที่ที่อยู่บนผวิดนิและผวิน ้า รวมตลอดถึงอาคารสิง่ติดตัง้และอุปกรณ์ส าหรบัใช้ส่วนใดส่วน
หนึ่งหรอืทัง้หมด เพื่อการขึน้ลงของเครือ่งบนิ” 

ความหมายของท่าอากาศยานตามพระราชบญัญตักิารท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 
(พระราชบญัญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย มาตรา 3, 2522) มคีวามหมายว่า “ท่า
อากาศยานหมายถึง สนามบินอนุญาตหรอืที่ขึ้นลงชัง่คราวของอากาศยานที่อยู่ในอ านาจ
ด าเนินการของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย”  

จากความหมายของท่าอากาศยานหรอืสนามบนขา้งต้น สรุปได้ว่า ท่าอากาศยานหรอื
สนามบนิเป็นจดุเชื่อมต่อการขนส่งทางอากาศกบัภาคพืน้ดนิ โดยทีท่่าอากาศยานอาจมพีืน้ทีอ่ยู่
บนพืน้ดนิหรอืบนพืน้น ้าเพื่อใชส้ าหรบัรบัส่งผูโ้ดยสาร สมัภาระ สนิคา้หรอืไปรษณียภณัฑพ์รอ้ม
ทัง้มสีิง่อ านวยความสะดวกทีส่ามารถใหบ้รกิารแก่เครือ่งบนิ ผูโ้ดยสาร การขนส่งสมัภาระ สนิคา้
หรอืไปรษณยีภณัฑ ์
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2.6.2 ประเภทของท่ำอำกำศยำน 
ประเภทของท่าอากาศยานนัน้จ าแนกไดไ้ดห้ลายกรณี เช่น จ าแนกตามชนิดของอากาศ

ยานทีม่าขึน้ลง หรอืจ าแนกตามการด าเนินงาน และยงัอาจจ าแนกตามบทบาทหรอืการใหบ้รกิาร
ของท่าอากาศยาน ดงัทีจ่ะไดก้ล่าวถงึดงัต่อไปนี้ 

2.6.2.1 การจ าแนกประเภทท่าอากาศยานตามลกัษณะการใหบ้รกิาร 
1) Airport เป็นท่าอากาศยานหรอืสนามบนิทีม่พีืน้ที่ทีก่ าหนดขึน้บนพื้นดนิ

หรอืพื้นน ้า รวมทัง้อาคารและส่วนประกอบอื่น โดยมจีุดประสงคเ์พื่อใชท้ัง้หมดหรอืเพยีงส่วนใดส่วน
หนึ่งของพื้นทีใ่หอ้ากาศยานขึน้ลง หรอืเคลื่อนตวับนผวิพืน้  พืน้ทีม่ขีนาดใหญ่และมสีิง่อ านวยความ
สะดวกในการบนิและการขนส่งพรอ้มมูล เช่น มบีรกิารน ้ามนัเชื้อเพลงิ วทิยุช่วยการเดนิอากาศใน
การบนิเขา้หาสนามบนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ด่านศุลกากร ด่ากกักนัโรค พาหนะเดนิทางระหว่าง
สนามบนิกบัตวัเมอืง และโรงแรมทีพ่กั เป็นตน้  

2) Aerodrome มลีกัษณะเหมอืน Airport ทุกประการ แต่มกัพบค านี้ในทาง
วชิาการขนส่งทางอากาศมากกว่า โดยเฉพาะประเทศอเมรกิา จะใช้ค าว่า Airport แทน Aerodrome 
ในทุกกรณ ี 

3) Airfield เป็นท่าอากาศยานหรอืสนามบนิทีใ่ชส้ าหรบัเครื่องบนิขึน้ลง โดย
มสีิง่อ านวยความสะดวกต่อการบนิเท่าทีจ่ าเป็นเท่านัน้  

4) Airstrip คอื ท่าอากาศยานหรอืสนามบนิขนาดเล็ก ที่ให้เครื่องบนิขึ้นลง
ท่านัน้ ไม่มเีครื่องช่วยเดนิอากาศหรอืสิง่อ านวยความสะดวก ส่วนใหญ่จะพบอยู่ในภมูภิาคต่างๆของ
ประเทศ 

2.6.2.2 การจ าแนกประเภทท่าอากาศยานตามลกัษณะการเป็นเจา้ของ แบ่งไดเ้ป็น 
2 ประเภท คอื 

1) ท่าอากาศยานของรฐั เป็นท่าอากาศยานทีร่ฐัเป็นเจา้ของ 
2) ท่าอากาศยานเอกชน เป็นท่าอากาศยานทีเ่อกชนเป็นเจา้ของ 

2.6.2.3 การจ าแนกประเภทท่าอากาศยานตามลกัษณะการใชง้าน  
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 

1) ท่าอากาศยานทหาร คอื ท่าอากาศยานทีใ่ชใ้นกจิการการบนิของทหาร 
2) ท่าอากาศยานพลเรอืน คอื ท่าอากาศยานทีใ่ช้ในกจิการการบนิพาณิชย ์

ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่ ท่าอากาศยานพลเรอืนระหว่างประเทศ  และท่าอากาศยาน
ภายในประเทศ 

2.6.2.4 การจ าแนกประเภทท่าอากาศยานตามทบวงการบินพลเรอืนแห่งสหรฐัอเมรกิา 
(Federal Aviation Administration-FAA) โดยแบ่งอากาศยานตามขนาดและภารกิจภายใต้พระราชบัญญัต ิ
Airport  and Airstay Improvement Act of 1982 ออกเป็น 4 ระดบั (Class) ดงัต่อไปนี้ 
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1) Class I Airport คอื ท่าอากาศยานชัน้ 1 ที่ให้บรกิารทุกประเภทของการ
ปฏบิตัิการบนิทัง้ขนาดเลก็และใหญ่ ผู้ประกอบการท่าอากาศยานเหล่านี้ต้องถอืใบอนุญาต Airport 
Operating Certificate (AOC) แบบสมบรูณ์ 

2) Class II Airport คือ ท่าอากาศยานชัน้ 2 ที่ให้บริการแก่สายการบิน
ประจ าทัง้ที่เป็นสายการบินที่ให้บริการด้วยเครื่องบินขนาดเล็ก (10-30 ที่นัง่) และขนาดใหญ่ 
(มากกว่า 30 ทีน่ัง่) 

3) Class III Airport  คอื อากาศยานชัน้ 3ให้บรกิารแก่สายการบินประจ าที่
เป็นสายการบนิที่ให้บรกิารดว้ยเครื่องบนิขนาดเลก็ (10-30 ที่นัง่) เท่านัน้ ปัจจุบนัยงัไม่มที่าอากาศ
ยานใดเป็นท่าอากาศยานประเภทนี้ 

4) Class IV Airport คอื ท่าอากาศยานชัน้ 4 ที่ให้บรกิารเฉพาะสายการบิน
ทีไ่ม่ประจ า และมขีนาดเครื่องบนิทีเ่กนิ 30 ทีน่ัง่เท่านัน้ ท่าอากาศยานประเภทนี้จะได้รบัใบอนุญาต
ทีเ่รยีกว่า Limited Airport Operating Certificate (LAOC)  

2.6.2.5 การจ าแนกประเภทท่าอากาศยานตามลกัษณะกิจการที่ใช้แบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คอื 

1) Commercial Service Airport คือ ท่าอากาศยานที่ให้บรกิารเชิงพาณิชย์
โดยมเีจ้าของเป็นสาธารณชน มผีู้โดยสาร 2,500 คนหรอืมากกว่า/ปี  และให้บรกิารกับเครื่องบิน
ขนส่งผูโ้ดยสารแบบประจ า  

2) General Aviation Airport คือ ท่าอากาศยานส าหรบัการบินทัว่ไป ไม่มี
ค าจ ากัดความที่เฉพาะเจาะจง แต่จะพิจารณาจากการที่ไม่เป็นท่าอากาศยานประเภท Class I 
Airport (ท่าอากาศยานชัน้ 1) 

 
2.6.3 กำรให้บริกำรของท่ำอำกำศยำน 
การให้บรกิารท่าอากาศยานสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท (บุญเลศิ จติตัง้วฒันา 

2551ก: 61-62) ไดแ้ก่ 
การบรกิารประเภทที่ 1 เรยีกว่า สิง่อ านวยความสะดวก (Facilities) เป็นการบรกิารที่

จ าเป็นทีท่่าอากาศยานจะต้องจดัใหม้ไีว ้ เช่น เครื่องอ านวยความสะดวกใหเ้ครื่องบนิขึน้ลง การ
น าเครื่องบนิเขา้สู่ลานจอด การซ่อมบ ารุงอากาศยาน การจดัสิง่อ านวยความสะดวกและสถานที่
ใหเ้พยีงพอต่อความต้องการของผูโ้ดยสาร การจดัพืน้ทีส่ าหรบัการใชเ้ป็นส านักงาน และการจดั
พื้นที่รบัส่งสินค้า เป็นต้น โดยที่คุณลกัษณะของสิง่อ านวยความสะดวก จะต้องประกอบด้วย
คุณลกัษณะ 3  ประการ คอื ตอ้งมมีาตรฐาน ตอ้งเพยีงพอ และตอ้งปลอดภยั 

การบรกิารประเภทที่ 2 เรยีกว่า บรกิาร (Services)  เป็นบรกิารที่ไม่เสยีค่าใช้จ่าย เป็น
บรกิารที่ท่าอากาศยานจดัไวใ้ห้ เช่น บรกิารตรวจหนังสอืเดนิทาง ตรวจสนิคา้และสมัภาระตาม
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กฎหมายศุลกากร โดยการบรกิารประเภทนี้ต้องประกอบด้วยคุณลกัษณะ 4 ประการ คอื ต้อง
รวดเรว็ ตอ้ง สะดวก ตอ้งสบาย และตอ้งสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร 

 การบรกิารประเภทที่ 3 เรยีกว่า ความเพลดิเพลนิ (Amenities) เป็นบรกิารประเภทที่
ให้ความเพลดิเพลนิแก่ผู้มาใช้บรกิารหรอืผูโ้ดยสาร ได้แก่ ภตัตาคาร รา้นคา้ ห้องพกัผ่อน เป็น
ตน้ การบรกิารประเภทนี้ผูใ้ชบ้รกิารจะต้องเสยีค่าใชจ้า่ยเมื่อใช้บรกิาร โดยการบรกิารประเภทนี้
ต้องประกอบด้วยคุณลกัษณะ 3 ประการ คอื ต้องราคาย่อมเยา ต้องเหมาะสม และต้องเป็นที่
นิยม 

การบรกิารถอืเป็นภารกจิหลกัทีท่่าอากาศยานทัว่โลกต้องพยายามสรา้งสรรค์ ปรบัปรุง 
พฒันา เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและสรา้งความพงึพอใจสูงสุดให้กับผู้โดยสาร
ความพงึพอใจจะน ามาซึง่ชื่อเสยีงและรายได้ของท่าอากาศยาน และท้ายทีสุ่ดก็จะส่งผลต่อการ
เพิม่รายไดแ้ละการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ การใหบ้รกิารของท่าอากาศยานม ี3 ดา้นหลกัๆ 
ดงัต่อไปนี้ 

2.6.3.1 การให้บรกิารของท่าอากาศยานแก่เครื่องบนิที่มาใช้บรกิารท่าอากาศ
ยานมบีรกิารหลกัๆทีใ่หบ้รกิารแก่เครือ่งบนิดงัต่อไปนี้ คอื 

1) การใหบ้รกิารทางวิง่และทางขบั (Runway and Taxiway) 
(1) การใหบ้รกิารเครือ่งมอื เครือ่งใชป้ระจ าสนามบนิ  
(2) การใหบ้รกิารเครือ่งหมายช่วยการบนิ 
(3) การใหบ้รกิารลานจอดเครือ่งบนิหรอือากาศยาน (Ramp Services) 
(4) การใหบ้รกิารช่างอากาศ (Technical Services)  
(5) การใหบ้รกิารเครือ่งช่วยในการเดนิอากาศ (Air Navigation Aid 

Business) 
                    2.6.3.2 การใหบ้รกิารของท่าอากาศยานแก่ผูโ้ดยสารทีม่าใชบ้รกิาร 

การใหบ้รกิารแก่ผูโ้ดยสารของท่าอากาศยานม ี3 ประเภท คอื 
  1) การให้บริการแก่ผู้โดยสารเดินทางออกจากท่าอากาศยานไปยัง

ต่างประเทศหรอืผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานจะต้องให้การบรกิารแก่ผู้โดยสารขาออกในด้าน
ต่างๆ ดงันี้  

(1) อ านวยความสะดวก ใหข้อ้มลูและใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูโ้ดยสารใน
การเตรยีมตวัเพื่อการเดนิทางออกนอกประเทศเช่น การเตรยีมหนังสอืเดนิทาง และเอกสารส าคญั
ต่างๆ 

(2) ให้ความรูแ้ก่ผู้โดยสารเกี่ยวกบักฎศุลกากรส าหรบัผู้โดยสารในการ
เตรยีมตวัเพื่อการเดนิทางออกนอกประเทศ 

(3) ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัย ที่อาจท าให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้โดยสารและอากาศยาน เช่น ตรวจสอบสิ่งต้องห้ามที่ห้ามน าเข้าไปในท่าอากาศยานหรอื
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อากาศยาน อนัไดแ้ก่ ปืนและเครื่องกระสุน ของมคีม วตัถุระเบดิ สตัวม์พีษิ หรอืสตัวด์ุรา้ย เป็น
ตน้ 

(4) ตรวจลงตราหนงัสอืเดนิทางโดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง 
(5) ให้บรกิารต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น บรกิารรา้นอาหารและเครื่องดื่ม 

บรกิารร้านจ าหน่ายสินค้า ของที่ระลึก บรกิารร้านจ าหน่ายสินค้าปลอดภาษีอากร บรกิาร
ไปรษณีย์ บรกิารโทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บรกิารด้านการเงนิ การ
ธนาคาร การแลกเปลี่ยนเงนิตรา บรกิารหน่วยแพทยฉุ์กเฉิน บรกิารที่จอดรถ  นอกจากนี้ยงัมี
บรกิารสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้โ้ดยสาร เช่น บรกิารรา้นเสรมิ
สวย รา้นถ่ายรปูด่วน  บรกิารหอ้งละหมาด บรกิารรถเขน็ เป็นตน้      

2) การให้บรกิารแก่ผู้โดยสารเดนิทางเขา้ท่าอากาศยานจากต่างประเทศ
หรอืผูโ้ดยสารขาเขา้ ท่าอากาศยานจะตอ้งใหก้ารบรกิารแก่ผูโ้ดยสารขาเขา้ในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

(1) บริการด้านเอกสารที่ผู้โดยสารต้องใช้ในการเดินทางเข้า
ประเทศ เช่น หนงัสอืเดนิทาง ใบ ต.ม.6 (ใบตรวจคนเขา้เมอืง)  

(2) บริการให้ความรู้แก่ผู้โดยสารเกี่ยวกับกฎศุลกากรส าหรับ
ผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทย เช่น การแจง้ให้ทราบถงึภาษีศุลกากรของสนิคา้น าเขา้หรอื
ของตอ้งหา้มทีห่า้มน าเขา้ประเทศ 

(3) บรกิารตรวจลงหนงัสอืเดนิทาง โดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง 
และบรกิารตรวจกระเป๋าสมัภาระโดยเจา้หน้าทีศุ่ลกากร 

(4) บรกิารรบัฝากกระเป๋า  
(5) บรกิารใหข้อ้มลูดา้นโรงแรม ทีพ่กั 
(6) บรกิารใหข้อ้มลูดา้นการท่องเทีย่ว 
(7) บรกิารรถเขา้เมอืง 

3) การใหบ้รกิารแก่ผูโ้ดยสารผ่านหรอืผู้โดยสารเปลีย่นเครื่อง (Transit 
Passenger) : ท่าอากาศยานจะตอ้งใหก้ารบรกิารแก่ผูโ้ดยสารในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

(1) บรกิารหอ้งพกัพรอ้มเครือ่งดื่ม หอ้งพกัพรอ้มหอ้งอาบน ้า 
(2) บรกิารรา้นขายสนิคา้ ของทีร่ะลกึ และสนิคา้ปลอดภาษ ี
(3) บรกิารแลกเปลีย่นเงนิตรา 
(4) บรกิารหอ้งเดก็อ่อน หอ้งละหมาด 

2.6.3.2 การใหบ้รกิารของท่าอากาศยานแก่สนิคา้ที่มาใชบ้รกิาร คอื การบรกิาร
ของท่าอากาศยานทีใ่หบ้รกิารแก่สนิคา้ทีม่าใชบ้รกิารจะตอ้งใหก้ารบรกิารดงันี้ 

  1) บรกิารขนส่งสนิคา้ทางอากาศใหเ้ป็นไปอย่างรวดเรว็ และไปถงึผูร้บั
ไดใ้นเวลาตอ้งการ 
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  2) ขนถ่ายสินค้าลงท่าอากาศยานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภยั 

  3) ช่วยในการบรรจุหีบห่อ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการขนส่งทาง
เครือ่งบนิ ซึง่ช่วยใหป้ระหยดัวสัดุและค่าใชจ้า่ย 

  4) ช่วยให้ผู้ขนส่งสนิค้าทางอากาศสามารถด าเนินการด้านเอกสารได้
อยา่งรวดเรว็ ซึง่ช่วยใหป้ระหยดัวสัดุและค่าใชจ้า่ย 

  5) ให้บรกิารด้านคลงัสินค้า เพื่ออ านวยความสะดวกในการจดัเก็บ
สนิคา้ชัว่คราวแก่ผูใ้ชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ 
   6) บรกิารขนส่งสนิคา้ดว้ยระบบคอนเทนเนอร ์
 

2.6.4 ควำมรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัท่ำอำกำศยำนส ำหรบัสำยกำรบินต้นทุนต ำ่ 
2.6.4.1 รปูแบบและลกัษณะส าคญัของสายการบนิตน้ทุนต ่า (บุญเลศิ  จติตัง้วฒั- 

นา, 2551ข: 33-36) 
สายการบนิต้นทุนต ่าถือเป็นสายการบินประเภทสายการบินประจ ามกี าหนด 

(Scheduled Airlines) ซึ่งท าการบินทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  สายการบินต้นทุนต ่ ามี
แนวคิดมาจากสายการบินราคาถูก  (Low Fare Airlines) และได้ถือก าเนิ ดที่ประเทศ
สหรฐัอเมรกิามานานกว่า 30 ปี โดยมสีายการบินเซาธ์เวสต์แอร์ไลน์ส (Southwest Airlines) 
เริม่เปิดตวัขึ้นเป็นสายการบินแรกใน ปี พ .ศ. 2514 ซึ่งมเีส้นทางการบนิระหว่างดลัลสัฮุสตัน 
และซานอนัโตนิโอ สายการบนิเซาธ์เวสต์ด าเนินการให้บรกิารในรปูแบบสายการบนิต้นทุนต ่า
เพียงสายการบนิเดยีวเป็นเวลานาน  29 ปีจงึมสีายการบนิ เจท็บลู (Jet Blue) เข้ามาแข่งขนั
หลงัจากนัน้ก็มสีายการบนิต้นทุนต ่าอื่นๆเกดิขึ้นตามมาเรื่อยๆ แมแ้ต่สายการบนิยูไนเต็ดแอร์
ไลน์ก็เข้ามาแข่งขนัในอุตสาหกรรมนี้ด้วย โดยใช้ชื่อสายการบินต้นทุนต ่ านี้ว่า เท็ด (TED) 
จนกระทัง่เมื่อปี พ.ศ. 2546 สายการบนิตน้ทุนต ่ามสี่วนแบ่งทางการตลาดเพิม่มากขึน้เป็นรอ้ยละ 
25 

ส าหรบัในยุโรปนัน้มสีายการบินต้นทุนต ่ามากถึง 5 สายการบิน (พ.ศ. 2547) 
แต่สายการบนิทีเ่ป็นทีรู่จ้กัและมชีื่อเสยีง คอื อซีีเ่จท็ (Easy Jet) และไรอนัแอร ์(Ryanair)  

ส่วนในภูมภิาคเอเชยี สายการบนิ แอรเ์อเชยี (Air Asia) เป็นสายการบนิต้นทุน
ต ่าสายการบนิแรก โดยเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา และสายการบนินี้ถอืเป็นผู้
รว่มทุนรายส าคญัของสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี (Thai Air Asia) ซึง่ให้บรกิารแบบสายการบนิ
ตน้ทุนต ่าในประเทศไทย 

สายการบนิต้นทุนต ่ามกีารด าเนินงานที่มวีตัถุประสงค์เพื่อที่จะเสนอทางเลอืก
หรอืเพิม่ทางเลอืกใหม่ๆ ให้กบัผู้โดยสารในการเดนิทาง ด้วยจุดขายที่มคี่าโดยสารถูกกว่าสาย
การบนิแบบปกต ิแต่บรกิารต่างๆ จะลดลงจากที่เคยได้รบัจากสายการบนิปกต ิค่าใช้จ่ายที่ตดั
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ออกไปก็จะน ามาชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปจากการจ าหน่ายค่าโดยสารที่ต ่าลง  สายการบิน
ตน้ทุนมวีธิบีรหิารจดัการเพื่อลดตน้ทุน ดงันี้ 

 1) จดัการบรกิารผู้โดยสารแตกต่างจากสายการบนิปกติเช่น การลดบรกิาร
ไม่จ าเป็น การงดอาหารและเครื่องดื่มฟรบีนเครื่องบนิ การจดัชัน้โดยสารให้มชีัน้ประหยดั
เพยีงชัน้เดยีว 

2) บรหิารจดัการต้นทุน เช่น การใช้เครื่องบนิแบบเดยีวกนั การจ่ายค่าจ้าง
พนักงานในอตัราต ่า การเลอืกใช้สนามบนิระดบัรอง  การเขาออกสนามบนิอย่างตรงเวลา 
การเพิม่จ านวนความหนาแน่นของจ านวนที่นัง่บนเครื่องบนิการจ าหน่ายบตัรโดยสารผ่าน
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

 ลกัษณะส าคญัที่สายการบนิต้นทุนต ่า (Low Cost Airlines) แตกต่างจากสายการบนิ
แบบปกต ิมอียู ่8 ประการ คอื 

(1) จ าหน่ายบตัรโดยสารถูกกว่าบตัรโดยสารของชัน้ประหยดัของสายการบิน
ปกตปิระมาณรอ้ยละ 40-50 

(2) ใหบ้รกิารเฉพาะชัน้ประหยดัชัน้เดยีว 
(3) ใหบ้รกิารเสน้ทางบนิไม่ไกลนัก และใชเ้วลาบนิไม่เกนิ 3-4 ชัว่โมง 
(4) ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มฟรแีก่ผู ้โดยสาร แต่สายการบนิมี

จ าหน่ายให้ถ้าผู้โดยสารต้องการ เป็นการลดภาระงานของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิ  
(5) เน้นการใช้บริการจากสนามบินรอง ไม่ใช้บริการของสนามบินที่ เป็น

สนามบนิหลกัระหว่างประเทศ (Hub) ท าใหต้น้ทุนการใชบ้รกิารจากสนามบนิลดลง 
(6) ใช้เครื่องบินโดยสารเพียงรุ่นเดียวหรือแบบเดียวในการให้บริการ เพื่อ

ประหยดัค่าบ ารุงรกัษา งา่ยต่อการดแูล และลดค่าใชจ้่ายในการอบรมนกับนิ 
(7) ส่วนใหญ่จะจดัจ าหน่ายบตัรโดยสารผ่านอินเตอร์เน็ต หรอืทางโทรศัพท ์

เพื่อลดค่าใชจ้า่ยจากการขอผ่านตวัแทนจ าหน่าย 
(8) ไม่มบีรกิารภาคพื้นดิน เช่น ไม่มหี้องรบัรองพิเศษ หรอืไม่มบีรกิารจดัส่ง

หรอืถ่ายโอนสมัภาระ แต่หากผูโ้ดยสารตอ้งการกจ็ะตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย 
2.6.4.2 รปูแบบและลกัษณะส าคญัของท่าอากาศยานส าหรบัสายการบนิต้นทุนต ่า 

(De Neufville, 2007) 
1) มขีนาดเล็กกว่าท่าอากาศยานแบบปกติ มคีวามคบัคัง่ของผู้โดยสาร

และเครือ่งบนิน้อยกว่า มคี่าธรรมเนียมต่างๆทีต่อ้งจ่ายน้อยกว่า (ส าหรบัสายการบนิทีม่าใชบ้รกิาร) 
ดงัที่ Warnock-Smith and Potter, 2005 กล่าวว่า สายการบินต้นทุนต ่ าชอบใช้บรกิารสนามบนิ
รองเพราะเหตุผลส าคญั 2 อย่าง คอื เสยีค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีต่้องจา่ยใหก้บัสนามบนิน้อยกว่าและ
สามารถควบคุมภาวะความล่าชา้ไดด้กีว่าสนามบนิหลกัขนาดใหญ่ 
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2) ค านึงถงึค่าใช้จ่ายเป็นอนัดบัแรก โดยการตดัสิง่ที่ไม่จ าเป็นออกใหม้าก
ทีสุ่ด 

3) เน้นการสรา้งผลก าไรให้มากที่สุดจากการด าเนินการที่มปีระสทิธภิาพ
ดว้ยตน้ทุนทีต่ ่าทีสุ่ดเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้

4) มีทางเลือกใหม่ๆ และทางเลือกที่หลากหลายในการด าเนินการและ
จดัการกบัผูโ้ดยสาร 

5) เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากสายการบนิที่มาใช้บรกิารไม่
สูงมากนัก เนื่องจากสายการบนิที่มาใช้บรกิารส่วนใหญ่เป็นสายการบนิแบบสายการบนิต้นทุนต ่า 
จงึมกีารแข่งขนักนัเรือ่งราคาและพยายามลดต้นทุนใหม้ากทีสุ่ด 

6) เนื่องจากสนามบนิส าหรบัสายการบนิต้นทุนต ่าหรอืสนามบนิรองเป็น
สนามบนิที่จดัอยู่ในระบบ Multi-Airport System สนามบนิรองจงึมทีางเลอืกที่ใหม่และหลากหลาย
นอกเหนือไปจากสนามบินหลกั ซึ่งการเลอืกใช้สนามบินรองมกัจะ สะดวกสบายมากกว่า  เสีย
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า (ส าหรบัผู้โดยสาร) เช่น ค่าที่จอดรถ เสยีอตัราค่าบรกิารต่างๆของสนามบนิน้อย
กว่า เช่น ค่าบรกิารรบัฝากกระเป๋า เป็นตน้ 

7) ท่าอากาศยานส าหรบัสายการบนิต้นทุนต ่าหลกีเลี่ยงที่จะสร้างอาคาร
สถานทีท่ีใ่หญ่โต แต่มกัจะใชร้แูบบการสรา้งทีเ่รยีบงา่ยดว้ยงบประมาณการสรา้งทีไ่ม่สูง ดงัเช่น ที่
สนามบนิสงิคโปร ์อาคารใหม่หลงัที่ 3 (New  Terminal 3) เมื่อเปรยีบเทยีบกบั อาคารส าหรบัสาย
การบนิต้นทุนต ่า (Low Cost Terminal) อาคารส าหรบัสายการบินต้นทุนต ่านัน้ใช้งบประมาณการ
ก่อสรา้งเพยีงแค่ 1 ใน 10 (ของราคาค่าใชจ้่ายเมื่อเทยีบต่อผูโ้ดยสาร 1 คน)  ของอาคารใหม่หลงัที ่3 
ดงัที่ De Nuefville กไ็ด้กล่าวสนับสนุนไวว้่า ไนทีท่ี่สนามบนิส าหรบัสายการบนิต้นทุนต ่านัน้ใช้เป็น
พยีงแค่ 1 ใน 2 ของพืน้ทีข่องสนามบนิหลกัใช ้(เมือ่คดิเป็นพืน้ทีก่ารใชง้านต่อคน) 

8) การตกแต่งของสนามบนิส าหรบัสายการบนิต้นทุนต ่านัน้มกัจะสะท้อน
ถงึการปฏบิตังิานของสายการบนิต้นทุนต ่าทีร่ะดบัการใหบ้รกิารในดา้นพืน้ทีย่่อมดอ้ยกว่า แต่กลบั
พบว่าความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารต่อพืน้ท ี1 ตารางเมตรกลบัสูงกว่า เพราะเหตุผลทีส่าย
การบนิต้นทุนต ่านัน้พยายามทีจ่ะใชเ้วลาหยุดพกัทีส่นามบนิใหน้้อยทีสุ่ด เพื่อทีส่ามารถน าเครือ่งบนิ
บนิกลบัไปใชง้านต่อใหเ้รว็ทีสุ่ด อกีทัง้ยงัเป็นการประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้เมื่อจอดนิ่ง
อยู่กับที่ที่ท่าอากาศยาน ดงันั ้นช่วงเวลาที่ผู้โดยสารจะใช้อยู่ที่สนามบินจงึมน้ีอยมาก จงึเกิด
อตัราการหมนุเวยีนการใชพ้ืน้ทีต่่อตารางเมตรสงู 

9) Francis, Fidato and Humphreys (2003) กล่าวว่า ถึงแม้กิจกรรม
การขายหรอืการจบัจา่ยซือ้ของของผูโ้ดยสารทีส่นามบนิจะช่วยเพิม่รายไดใ้หก้บัสนามบนิต้นทุน
ต ่า แต่สนามบนิต้นทุนต ่ากจ็ะไม่สรา้งพืน้ทีส่ าหรบัการจบัจ่ายใหใ้หญ่โตมากนัก เพราะนอกจาก
จะเป็นการสิน้เปลอืงงบประมาณการสรา้งแลว้ มาตรการการด าเนินการเรื่องการตรวจสอบดา้น
ความปลอดภยัและการเดนิทางไปขึน้เครื่องโดยเดนิผ่านอาคารผู้โดยสารที่มคีวามใหญ่โตและ
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สลบัซบัซอ้นและเตม็ไปดว้ยรา้นคา้นัน้กอ็าจเป็นสาเหตุใหเ้กดิความล่าชา้ของผูโ้ดยสาร และการ
น าเครื่องบนิออกเดนิทางไดต้รงเวลา ยกตวัอยา่งเช่นทีป่ระเทศสงิคโปร ์ซึง่มสีนามบนิทีไ่ดช้ื่อว่า
มแีหล่งจบัจ่ายซื้อสนิค้าที่ยอดเยีย่มที่สุด ก็มกีารระบุไว้อย่างชดัเจนว่าที่อาคารสายการการบนิ
ตน้ทุนต ่านัน้ไมม่รีา้นคา้ใดๆเพื่อการจบัจ่าย ซือ้ของ 

 
2.7 ควำมรู้เก่ียวกบักำรท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 

 
 2.7.1 ประวติัควำมเป็นมำของท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 

เมื่อวนัที ่2-8 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2454 นักบนิชาวเบลเยีย่มชื่อ ฟัน เดน บอรน์ (Van den 
Born) ได้น าเครื่องบินออร์วิลล์ไรท์ (Orville Wright) ปีก 2 ชัน้ มาบินแสดงเป็นครัง้แรกใน
ประเทศไทยทีส่นามมา้ราชกรฑีาสโมสร ปทุมวนัหลงัจากนัน้อกี 2 ปี พฒันาการดา้นการบนิของ
ประเทศไทยก็มีขึ้นเป็นล าดับขัน้  โดยในปี 2454 ได้ส่งนายทหารไปศึกษาด้านการบิน ณ 
ประเทศฝรัง่เศส และต่อมาในปี 2456 ได้มีการสัง่ซื้อเครื่องบินชุดแรกของประเทศไทยเป็น
จ านวน 8 ล า  กิจการด้านการบินในระยะแรกอยู่ในความรบัผิดชอบของกรมจเรการช่าง
ทหารบก โดยใชส้นามมา้ราชกรฑีาสโมสร เป็นส่วนหนึ่งของสนามบนิ เรยีกชื่อว่า สนามบนิสระ
ปทุม  และมกีารสรา้งโรงเกบ็เครื่องบนิไวท้ีห่ลงัโรงเรยีนพลต ารวจประทุมวนั ในระยะต่อมา เมื่อ
ปี พ.ศ. 2457 ได้มกีารพจิารณาเหน็ว่า สนามบนิสระปทุมคบัแคบและมทีี่ตัง้ทางภูมศิาสตรไ์ม่
เหมาะสม ทางราชการจงึเหน็สมควรให้หาสถานที่ใหม่ที่มบีรเิวณกว้างขวาง เป็นที่ดอน น ้าไม่
ท่วม ไม่ห่างไกลพระนครมากนัก และสามารถพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามบินขนาดใหญ่ได้ใน
อนาคต จากการบนิส ารวจทางอากาศพบที่ดอนทางตอนเหนือของอ าเอบางเขน เป็นพื้นที่ที่
เหมาะสม ซึง่ชาวบา้นเรยีกว่า “พืน้ที่ดอนอเีหยีย่ว” ทางราชการจงึได้ด าเนินการขอซือ้ทีด่นิจาก
ชาวบ้านและปรบัพื้นที่บรเิวณนี้ให้เครื่องบินสามารถบนิขึ้นลงได้ อีกทัง้ยงัมกีารสรา้ง โรงเก็บ
เครื่องบนิและอาคารทีท่ าการตามความจ าเป็น และเรยีกสนามบนิแห่งใหม่นี้ว่า “สนามบนิดอน
เมอืง” โดยมเีครือ่งบนิบนิจากสนามบนิสระปทุมมาลงทีส่นามบนิดอนเมอืงเป็นเทีย่วบนิปฐมฤกษ์ 
เมื่อวนัที่ 8 มนีาคม พ.ศ. 2457 ต่อมาเมื่อวนัที่ 27 มนีาคม พ.ศ. 2457 กระทรวงกลาโหมได้ออก
ค าสัง่ตัง้กรมการบนิทหารบกขึน้และยา้ยเขา้ไปตัง้ถาวรที่สนามบนิดอนเมอืง นับเป็นรากฐานที่
ม ัน่คงของกจิการการบนิของไทยตัง้แต่บดันัน้มา  

ในปี พ.ศ. 2483  กองทพัอากาศไดจ้ดัตัง้กองการบนิพลเรอืนขึน้เพื่อด าเนินงานเกีย่วกบั
การบนิระหว่างประเทศ และอกี 8 ปีต่อมา ในปี พ.ศ.2491 กองทพัอากาศได้ยกฐานะกองการ
บนิพลเรอืนขึน้เป็นกรมการบนิพลเรอืน หลงัจากนัน้ไดม้กีารปรบัปรุงสนามบนิดอนเมอืงเป็นท่า
อากาศยานสากลเรยีกว่า  "ท่าอากาศยานดอนเมอืง” ต่อมาเมื่อวนัที่ 21 มถุินายน พ.ศ.2498  
ได้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการว่า " ท่าอากาศยานกรุงเทพ ” ต่อจากนั ้นรัฐสภาได้ตรา
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พระราชบญัญัติว่าด้วยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 โดยก าหนดให้จดัตัง้
รฐัวสิาหกจิสงักดักระทรวงคมนาคมขึน้ คอื “การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย” (ทอท.) และใช้
ชื่อภาษาองักฤษว่า “Airports Authority of Thailand” โดยใช้ชื่อย่อว่า AAT เพื่อด าเนินกิจการ
การท่าอากาศยานสากลโดยเฉพาะ และมพีนักงานเขา้ด าเนินงานที่ท่าอากาศยานกรุงเทพเป็น
วนัแรก เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 (บุญเลศิ จติตัง้วฒันา, 2551ก: 6-7) 
  

2.7.2 ข้อมูลทัว่ไปของสนำมบินดอนเมือง (การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย, 
2556), (นระ คมนามลู, 2551: 205) 

พืน้ที:่ ประมาณ 3,881 ไร ่(พ.ศ. 2538) 
ระยะห่างจากกรงุเทพมหานคร: ตัง้อยูห่่างจากใจกลางกรงุเทพมหานครไปทางทศิ 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 21.6 กโิลเมตร 
สภาพโดยทัว่ไป: เป็นท่าอากาศยานที่ให้บรกิารด้านการบนิที่หลากหลาย ทัง้เที่ยวบนิ

ประจ าและเทีย่วบนิไมป่ระจ าภายในประเทศ รวมทัง้เทีย่วบนิไมป่ระจ าระหว่างประเทศ 
ที่ตัง้: อยู่ระหว่างถนนวภิาวดรีงัสติทางทศิตะวนัตกของสนามบนิ และถนนพหลโยธนิ 

ทางตะวนัออกของสนามบนิที่ปลายสุดทางวิง่ทางทศิเหนือและใต้มถีนนเชื่อมถนนหลวงทัง้สองโดย
ถนนทางทิศเหนือห่างจากปลายสุดทางวิ่งประมาณ 450 เมตร และทางทิศใต้ห่างประมาณ 1000
เมตร 

ต าแหน่งทีต่ ัง้: ตัง้อยู่ทีล่องจจิดูที ่100º 36´ 20´´ และละตจิดูที ่13º  54´  52´´ อยู่สงูกว่า
ระดบัน ้าทะเล 9 ฟุต 

จดุพกิดัของสนามบนิ (WGS-84) : 135452N 1003620E 
พืน้ทีร่วม: 5.58 ลา้นตารางกโิลเมตร 
พืน้ทีล่านจอดอากาศยานรวม: 860,000 ตารางเมตร 
ขอ้มลูจ าเพาะของท่าอากาศยาน: ICAO: VTBD  IATA: DMK 
เวลาในการใหบ้รกิาร: ใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง 
จ านวนรนัเวย์ (Runway): 2 ทางวิ่ง: รนัเวย์  21R/03L - ยาว 3,700 เมตร, กว้าง 60 

เมตร (12,139 ฟุต/197 ฟุต) 
รนัเวย ์21L/03R - ยาว 3,500 เมตร, กวา้ง 45 เมตร 

(11,461 ฟุต/147 ฟุต) 
ความสามารถในการรองรบั: 60 เทีย่วบนิ ต่อชัว่โมง 
ลกัษณะของพืน้ท่าอากาศยาน: พืน้คอนกรตีลาดยาง 
ความทนทาน: รนัเวย ์21R/03L = PCN.126/F/D/W/T 
รนัเวย ์21L/03R = PCN.126/F/D/W/T 
จ านวนเเทก็ซีเ่วย ์(Taxiway) : 23 
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จุดจอดอากาศยาน: 101 หลุมจอด โดยแบ่งเป็นหลุมจอดที่เชื่อมต่อกบัประตูทางออก
อาคารผูโ้ดยสาร (Contact Gate) อาคาร 1 จ านวน 35 หลุมจอด (ใชจ้รงิ 14 หลุมจอด) และเป็น
หลุมจอดทีไ่มเ่ชื่อมต่อกบัประตูทางออก(Remote Parking) จ านวน 66 หลุมจอด 

จ านวนเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ: 167 เคาน์เตอรอ์าคารผูโ้ดยสาร อาคาร 1 มเีคาน์เตอรเ์ชก็อนิ 
124 เคาน์เตอร ์(ใชจ้รงิ 32 เคาน์เตอร)์ 

สายการบนิที่ให้บรกิาร (แบบประจ า): สายการบนิแอรเ์อเชยี สายการบนินกแอร ์สาย
การบนินกแอรม์นิิ สายการบนิโอเรยีนท ์ไทย 
 
ตำรำงท่ี 2.2 พืน้ทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง 
 

 
แหล่งท่ีมำ:  นระ คมนามลู, 2551: 205. 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นท่ี อาคารผูโ้ดยสาร 1 อาคารผูโ้ดยสาร 2 
พื้นท่ีทัง้หมด 196,700 ตร.ม. 85,000 
พื้นท่ีขำเข้ำ 16,000 ตร.ม. 15,000 ตร.ม. 
พื้นท่ีขำออก 24,000 ตร.ม. 28,000 ตร.ม. 
พื้ น ท่ี ผู้ โด ย ส ำร เป ล่ี ย น
เครื่อง 

1,800 ตร.ม. 3,140 ตร.ม. 

สะพำนเทียบ 37,900 ตร.ม. - 
ส ำนักงำนกำรท่ำ 46,000 ตร.ม. 6,540 ตร.ม. 
ส ำนักงำนของรฐั 2,200 ตร.ม. 3,390 ตร.ม. 
พื้นท่ีให้เช่ำ 36,000 ตร.ม. 18,328ตร.ม. 
พื้นท่ีสำธำรณะอ่ืนๆ 32800 ตร.ม. 40,092ตร.ม. 
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ตำรำงท่ี 2.3 ความสามารถสงูสุดในการรองรบัผูโ้ดยสารต่อชัว่โมงของท่าอากาศยานดอนเมอืง 
 

พื้นท่ี อาคารผูโ้ดยสาร 1 อาคารผูโ้ดยสาร 2 
ผูโ้ดยสำรขำเข้ำ 3,500 คน/ชัว่โมง 2,000 คน/ชัว่โมง 
ผูโ้ดยสำรขำออก 4,500 คน/ชัว่โมง 2,500 คน/ชัว่โมง 
ผูโ้ดยสำรเปล่ียนเคร่ือง 4,500 คน/ชัว่โมง 2,500 คน/ชัว่โมง 

 
แหล่งท่ีมำ: นระ คมนามลู, 2551: 205. 
 
ขดีความสามารถในการใหบ้รกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในส่วนทีต่่อขยาย : อาคาร
ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ (นระ คมนามลู, 2551: 206)  
ความสามารถรบัผูโ้ดยสารขาเขา้ระหว่างประเทศในชัว่โมงคบัคัง่                   3,340 คน 
ความสามารถรบัผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศในชัว่โมงคบัคัง่                 4,270 คน 
ความสามารถรบัผูโ้ดยสารผ่าน (ผูโ้ดยสารเปลีย่นเครือ่ง) ในชัว่โมงคบัคัง่         4,370 คน 
พืน้ทีอ่าคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ                               171,850 ตร.ม.           
พืน้ทีช่ ัน้บรกิารผูโ้ดยสารขาเขา้และขาออก ส านักงานและพืน้ทีส่าธารณะ             109,590 ตร.ม.             
พืน้ทีอ่าคารผูโ้ดยสารผ่าน                                                                    23,660 ตร.ม.           
พืน้ทีอ่าคารเทยีบเครือ่งบนิ                                                                  38,000 ตร.ม.    
พืน้ทีอ่าคารคลงัสนิคา้ (ออกแบบใหร้บัพืน้ใหร้บัน ้าหนกัได ้5-10ตนั/ตร.ม.)           57,00 ตร.ม. 
ลานจอดอากาศยาน                                                                         593,300 ตร.ม.  
ทีจ่อดอากาศยาน                                  52 หลุมจอด 
ทีจ่อดรถยนต ์                                                                                     2,911 คนั 
น ้าประปาทีผ่ลติไดต่้อวนั                        11,000 ลบ.ม. 
ความสามารถก าจดัของเสยี (วนัละ)                        2,000 ลบ.ม.                      
ถนนภายในท่าอากาศยาน                              5,850 ม. 
สถานีดบัเพลงิ  2 สถานี                                                                   1,500+2,800 ตร.ม. 
ความสามารถรบัผูโ้ดยสารภายในประเทศในชัว่โมงคบัคัง่                         530  คน 
พืน้ทีอ่าคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ                       8,750  ตร.ม. 
คลงัน ้ามนัเชือ้เพลงิ                        40,000 ลบ.ม. 
ระบบจ่ายน ้ามนั JetA1/AVGAS (ระบบท่อใตด้นิ)                                              65  จดุ 
ระบบโทรศพัท ์                      2,000 เลขหมาย 
ระบบสื่อสารภายใน                            600 สถานี 
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ระบบกระจายเสยีง (อาคารระหว่างประเทศ และอาคารภายในประเทศ)               58+9 เครือ่ง 
โทรทศัน์วงจรปิด (อาคารระหว่างประเทศ)                  กลอ้ง 50 เครือ่ง18 มอนิเตอร ์
โทรทศัน์วงจรปิด (อาคารภายในประเทศ)                               กลอ้ง 10 เครือ่ง 3 มอนิเตอร ์
 

2.7.3 บริกำรต่ำงๆ ของสนำมบินดอนเมือง (การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย)                          
   2.7.3.1 บรกิารใหค้ าแนะน าส าหรบัผูโ้ดยสาร  ในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

1) ดา้นการตรวจคนเขา้เมอืง  
2) ดา้นศุลกากร  
3) ดา้นมาตรการเรื่องของเหลวและการตรวจคน้ 
4) บรกิารผูท้ีช่่วยเหลอืตวัเองไม่ได ้
5) บรกิารช่วยเหลอืเดก็ทีไ่ม่มผีูป้กครองรว่มเดนิทางดว้ย 
6) บรกิารการน าสตัวเ์ลีย้งร่วมเดนิทาง 
7) บรกิารคนืภาษมีลูค่าเพิม่ส าหรบันกัท่องเทีย่ว 
8) บรกิารใหค้ าแนะน าการซือ้ของใน Duty Free 

   2.7.3.2 บริการเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ มีจุดบริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์
ทัง้หมด 2 จุด คือ ในบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า และในบริเวณผู้โดยสารขาออก อาคาร
ผูโ้ดยสาร อาคาร 1 
   2.7.3.3 บรกิารดา้นการสื่อสาร 

1) บรกิารโทรศพัทส์าธารณะ  สามารถใชไ้ดท้ัง้บตัรโทรศพัท ์และเหรยีญ 
2) บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ สามารถใช้บรกิารโทรศัพท์ระหว่าง

ประเทศได้ที่ที่ท าการไปรษณีย์  ซึ่งอยู่บรเิวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสาร 
อาคาร 1 หรอืที ่ตูโ้ทรศพัท ์(Telephone Booth) 
   2.7.3.4 บรกิารดา้นแลกเปลีย่นเงนิตรา และธนาคาร 

1) บรกิารธนาคารม ี2 ธนาคาร คอื ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพ 
ซึง่ทัง้ 2 ธนาคาร ตัง้อยูบ่รเิวณชัน้ 1 อาคาร 1 ทางทศิเหนือ 

2) บรกิารแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ  มลีะขาออกให้บรกิาร 3 จุด ใน
ส่วนผูโ้ดยสารขาเขา้ และ 3 จดุในส่วนผูโ้ดยสารขาออก 

3) มบีรกิารเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย  ธนาคารทหารไทย ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารกรุงศรอียุธยา ให้บรกิารบรเิวณห้อง
โถงขาเขา้ และขาออก อาคารผูโ้ดยสาร อาคาร 1 
   2.7.3.5 บรกิารด้านไปรษณีย์  ธนาณัติ ตัว๋แลกเงนิ ช าระบตัรเครดิต สินเชื่อ และ
สาธารณูปโภคต่างๆ ที่ท าการไปรษณียท์่าอากาศยานดอนเมอืงตัง้อยู่บรเิวณห้องโถงผู้โดยสารขา
ออก ชัน้ 3  ดา้นเหนือ อาคารผูโ้ดยสาร อาคาร 1  
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2.7.3.6 บรกิารร้านค้า มรี้านค้าให้บรกิารมากมาย หลากหลาย ดงัต่อไปนี้  ทัง้ร้าน
ขายหนังสอืและนิตยสาร รา้นขายสนิคา้เบด็เตลด็ รา้นอญัมณี รา้นผลติภณัฑโ์ครงการหลวง รา้นท า
ผม และนวดฝ่าเท้า รา้นขายสนิค้าและของที่ระลกึ  รา้นขายยา  รา้นรา้นขายสนิค้าปลอดภาษี รา้น
ขายเครื่องส าอางและสนิค้าแฟชัน่ รา้นขายเครื่องใช้ไฟฟ้า แว่นตา นาฬิกา  รา้นของเล่นเดก็ รา้น
ขายยา  

2.7.3.7 ร้านอาหาร บรกิารร้านอาหาร มรีา้นอาหารให้บรกิารมากมาย หลากหลาย  
ไดแ้ก่ รา้นอาหารว่างและเครื่องดื่ม รา้นอาหารนานาชาต ิรา้นอาหารจนี รา้นอาหารไทย รา้นอาหาร
ญีปุ่่ น  รา้นอาหารฟาดฟูด  รา้นโดนทั รา้นไอศกรมี รา้นกาแฟ เป็นตน้ 
        2.7.3.8 บรกิารรบัฝากสัมภาระ มีจุดบริการอยู่ที่ ชัน้ 3 ห้องโถงผู้โดยสารขาออก 
อาคารผูโ้ดยสาร อาคาร 1  
        2.7.3.9 บรกิารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรบันักท่องเที่ยว มีจุดบรกิารอยู่ที่ ชัน้ 3 
หอ้งโถงผูโ้ดยสารขาออก อาคารผูโ้ดยสาร อาคาร 1  
 
2.8 ผลงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 โอภาส กรณักติกิร (2547) ท าการศกึษาวจิยัเรื่องการศึกษาคุณภาพบรกิารของบรษิัท
การบินไทยจ ากัด (มหาชน) โดยเปรยีบเทียบระหว่างเที่ยวบินประเภทภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและเปรยีบเทยีบคุณภาพบรกิารของบรษิัท
การบินไทยจ ากัด (มหาชน) ในส่วนของการให้บรกิารแก่ผู้โดยสารระหว่างเที่ยวบินประเภท
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 2) เพื่อพสิูจน์ปัจจยัทีม่ผีลต่อคุณภาพการบรกิารของบรษิทั
การบนิไทย และหาช่องว่างระหว่างคุณภาพการบรกิารที่ผู้โดยสารของสายการบนิคาดหวงัจะ
ได้รบัและการบรกิารที่ผู้โดยสารได้รบัจรงิจากบรษิัทการบนิไทย การศกึษาวจิยัครัง้นี้ค านึงถึง
ปัจจยัต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อการศกึษาเปรยีบเทยีบคุณภาพบรกิารของบรษิทัการบนิไทยจ ากดั 
(มหาชน) ในส่วนของการให้บรกิารแก่ผู้โดยสารระหว่างเที่ยวบนิประเภทภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์เช่น อายุ เพศ ระดบัรายได้ และ
ปัจจยัในด้านความแตกต่างระหว่างผู้โดยสารที่เป็นคนไทยและผูโ้ดยสารที่เป็นคนต่างชาต ิการ
วจิยัครัง้นี้ผูโ้ดยสารไดใ้ชท้ฤษฎกีารวดัคุณภาพของการบรกิารแบบ SERVQUAL เป็นเครื่องมอื
ในการวดัคุณภาพการบรกิาร จากผลการวจิยัพบว่า การใชท้ฤษฎกีารวดัคุณภาพของการบรกิาร
แบบ SERVQUAL เพยีงปัจจยัเดยีว (ซึ่งเป็นการรวมกนัของ 5 ปัจจยัหลกัเดมิ)  เป็นเครื่องมอื
ในการวดัคุณภาพการบรกิารมีความเหมาะสมมากกว่าการใช้ 5 ปัจจยัหลกัเดิมตามทฤษฎี
ตน้แบบ 
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  เอธสั ฤกษ์ปฏมิา (2551) ได้ท าการศึกษาวจิยัเรื่อง คุณภาพการบรกิารของท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมติามความคดิเหน็ของผู้โดยสารชาวไทย การศกึษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 
1) เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสารชาวไทย 2) เพื่อศกึษาคุณภาพบรกิารของท่า
อากาศยานสุวรรณภูมติามความคิดเห็นของผู้โดยสารชาวไทย 3) เพื่อเปรยีบเทียบคุณภาพ
บรกิารสุวรรณภูมติามความคดิเหน็ของผู้โดยสารชาวไทย จ าแนกตามตวัแปรคุณลกัษณะส่วน
บุคคลและประสบการณ์การใช้บรกิารท่าอากาศยานต่างประเทศ 4) เพื่อประเมนิความพงึพอใจ
ของผูโ้ดยสารชาวไทยทีใ่ชบ้รกิารท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ5) เพื่อศกึษาปัญหาและขอ้เสนอแนะ
ในการใชบ้รกิารท่าอากาศยานสุวรรณภูมติามความคดิเหน็ของผูโ้ดยสารชาวไทย การวจิยัครัง้นี้
เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ ประชากรในการวจิยัเป็นประชากรสญัชาตไิทยที่เป็นผู้โดยสารขาออก
และขาเขา้  และมปีระสบการณ์การใช้บรกิารท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยผ่านขัน้ตอนต่างๆ
เพื่อจุดประสงคใ์นการเดนิทางดว้ยเครือ่งบนิโดยสารเป็นพาหนะเพื่อการเดนิทางไปต่างประเทศ 
มขีนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง ใช้เครื่องมอืรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามเพื่อ
ประเมนิคุณภาพบรกิารด้วยเครื่องมอืแบบ SERVQUAL และแนวคดิตามแบบคาโน (Kano’ s 
Methods) และมีวิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดย 1) ใช้การแจกแจงความถี่และร้อยละ 2) ใช้การหา
ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation-SD) 3) ใช ้Independent 
Sample t-test และ One way ANOVA 4) ใช้ Paired Sample t-test 5) ใช้ Chi-squere 6) ใช ้
Kano’s Methods 
 ผลการวจิยัสรุปไดว้่า 1) ผู้โดยสารชาวไทยทีเ่คยใชบ้รกิารท่าอากาศยานนานาชาตขิอง
ต่างประเทศนัน้เคยใช้บรกิารของท่าอากาศยานนานาชาตเิชค็ แล๊ป ก๊อก ของฮ่องกงมากที่สุด 
2) ผู้โดยสารชาวไทยส่วนใหญ่เคยใช้บรกิารท่าอากาศยานสุวรรณภูมติัง้แต่เปิดให้บรกิารอย่าง
เป็นทางการเป็นจ านวน 2-3 ครัง้ ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้บรกิารส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระยะเวลา 2 
ชัว่โมงขึน้ไปถึง 3 ชัว่โมง และใช้พาหนะเดนิทางไปและกลบัจากท่าอากาศยานด้วย รถแทก็ซี ่
ทัง้ยงัพบว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่มคีวามประทบัใจในการบรกิารด้านอาคารสถานที่มากที่สุด 3) 
ในภาพรวมพบว่า มคีวามแตกต่างระหว่างการรบัรูแ้ละความคาดหวงัต่อการให้บรกิารเกิดขึ้น 
โดยเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ความแตกต่างระหว่างการรบัรูแ้ละความคาดหวงัต่อการ
ให้บรกิารที่มคี่าสูงสุดได้แก่ ด้านความเอาใจใส่ของผู้ให้บรกิาร และความแตกต่างระหว่างการ
รบัรูแ้ละความคาดหวงัต่อการให้บรกิารที่มคี่าต ่าสุด ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บรกิาร 4) 
การศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างที่มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมใินภาพรวมพบว่า เพศหญิงมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพการบรกิารในภาพรวม ต ่ากว่า
เพศชาย และผู้ที่มชี่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบรกิารท่า
อากาศยานสุวรรณภูมใินภาพรวมต ่าที่สุด ผู้ที่มกีารศึกษาสูงกว่าระดบัปรญิญาโท และผู้ที่มี
อาชีพเป็นพนักงานบรษิัทเอกชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมใินภาพรวมต ่าที่สุด ผูท้มีรีะดบัรายได้ต่อเดอืนมากกว่า 50,000 บาท มคีวามคดิเหน็
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เกี่ยวกบัคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานสุวรรณภูมใินภาพรวมต ่าทีสุ่ด และผูท้ีม่ภีูมลิ าเนาอยู่
ในต่างจงัหวดัมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานสุวรรณภมูใินภาพรวมต ่า
กว่าผู้ที่มภีูมลิ าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร 5) ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้โดยสารชาว
ไทยพบว่า สิง่ที่จะสามารถดงึดูดผู้ใช้บรกิารเพื่อเพิม่ขดีความพงึพอใจ 2 อนัดบัแรกตามล าดบั 
ได้แก่  อาคารผู้โดยสารควรมพีื้นที่และเครื่องคอมพวิเตอรส์ าหรบัให้บรกิารแก่ผู้โดยสาร และ
อาคารผู้โดยสารควรมีพื้นที่ส าหรบัรอรบัผู้โดยสารขาเข้าที่กว้างขวางและมีจุดนัดพบหลกัที่
ชดัเจน 6) ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะของผู้โดยสารชาวไทยที่ส าคญัสุดคอื ควรเพิม่ปรมิาณ
ห้องสุขาให้เพียงพอและเพิ่มการดูแลรกัษาความสะอาด 7) การทดสอบสมมุติฐานพบว่า 
ลกัษณะส่วนบุคคลในดา้นเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายได้ของผู้โดยสารชาวไทยมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บรกิารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส าหรบัภูมิล าเนาของ
ผูโ้ดยสารชาวไทยไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิความ
คาดหวงัและการรบัรูต่้อการให้บรกิารท่าอากาศยานสุวรรณภูมใินภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิในภาพรวม แตกต่างกันตามตัวแปรปัจจยัส่วนบุคคลในด้านอายุของผู้โดยสาร 
ส่วนตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคลในด้านอื่นไม่แตกต่างกนั นอกจากนี้จากผลการทดสอบสมมุตฐิาน
ยังพบว่า ผู้โดยสารชาวไทยที่ เคยมีและไม่เคยมีประสบการณ์ใช้บริก ารท่าอากาศยาน
นานาชาตแิฟรงคเ์ฟิร์ตเยอรมนันี มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมใินภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ส่วนผูโ้ดยสารชาวไทย
ที่เคยมแีละไม่เคยมปีระสบการณ์ใช้บรกิารท่าอากาศยานนานาชาติแห่งอื่นๆ พบว่า มคีวาม
คดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานสุวรรณภมูใินภาพรวมไมแ่ตกต่างกนัอยา่ง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 สุรรีกัษ์ พลิา (2551) ได้ศึกษาวจิยัเรื่อง ภาพลกัษณ์การบรกิารและความพึงพอใจใน
คุณภาพ การบรกิารในสายการบนิต้นทุนต ่าของผู้บรโิภคในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ วตัถุประสงค์
การวิจยัมอียู่ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพบรกิารของสายการบิน
ตน้ทุนต ่าของผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรทีแ่ตกต่างกนั  2) เพื่อศกึษาการรบัรูภ้าพลกัษณ์
การบรกิารของสายการบนิต้นทุนต ่าของผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนั 
3) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของการรบัรูภ้าพลกัษณ์การบรกิารของสายการบินต้นทุนต ่าของ
ผูบ้รโิภคกบัความพงึพอใจในคุณภาพการบรกิารของสายการบนิต้นทุนต ่า  กลุ่มตวัอยา่งในการ
วจิยัครัง้นี้คอื ผูโ้ดยสารสายการบนิภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ จากสายการบนิ
วนัทูโก จ านวน 135 คน จากสายการบนิแอร์เอเซยี จ านวน 135 คน จากสายการบนินกแอร ์
จ านวน 140 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 410 คน 

ผลการวิจยั พบว่า ผู้ใช้บรกิารสายการบินต้นทุนต ่ามีความพึงพอใจในคุณภาพการ
บรกิารของสายการบนิโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางและเมื่อพจิารณาตามปัจจยั 5 ประการของ
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คุณภาพการบรกิาร พบว่า ความพงึพอใจในคุณภาพบรกิารดา้นการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกคา้อยู่ใน
ระดบัที่ค่อนขา้งสูง ความพงึพอใจด้านคุณภาพบรกิารด้านความน่าเชื่อถอื ด้านการตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกคา้ ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร และความเชื่อมัน่ไวว้างใจอยู่
ในระดบัปานกลาง ในแง่การรบัรูภ้าพลกัษณ์การบรกิารของสายการบนิต้นทุนต ่าของลูกค้าใน
บรกิารทัง้ 3 ด้าน คอื ด้านบุคลากรผู้ให้บรกิาร ด้านสถานที่ และด้านด าเนินการบรกิารอยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งด ีหากมองในแง่ลกัษณะประชากรศาสตรด์้านเพศ อายุ อาชพี และสายการการ
บนิที่ใช้บรกิารครัง้ล่าสุดแตกต่างกนั ผลพบว่ามคีวามพงึพอใจในคุณภาพการบรกิารของสาย
การบนิต้นทุนต ่าไม่แตกต่างกนั ยกเว้นผู้รบับรกิารที่มรีายได้ต่างกนั พบว่ามคีวามพงึพอใจใน
คุณภาพการบรกิารทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั .05 อกีทัง้ยงัพบว่าผูบ้รโิภคทีม่ ี
เพศ อายุ รายได้ต่อเดอืน อาชพี และสายการบนิต้นทุนต ่าที่ใช้บรกิารล่าสุดแตกต่างกนัมกีาร
รบัรูภ้าพลกัษณ์การบรกิารของสายการบนิต้นทุนต ่าไมแ่ตกต่างกนั 

กญัญารตัน์ เกษสอน (2551) ท าการศกึษาวจิยัเรือ่งคุณภาพบรกิารของสถานประกอบการ
เชงิส่งเสรมิสุขภาพในจงัหวดันครปฐม โดยมวีตัถุประสงค์ในการวจิยั คอื 1) เพื่อศึกษาระดบั
คุณภาพและการบรกิารของสถานประกอบการเชงิส่งเสรมิสุขภาพในจงัหวดันครปฐม 2) เพื่อ
ศกึษากรณีตงัอย่างที่ดขีองการบรหิารจดัการสถานประกอบการเชงิส่งเสรมิสุขภาพในจงัหวดั
นครปฐม และ 3) เพื่อหาแนวทางในการพฒันาคุณภาพบรกิารสถานประกอบการเชงิส่งเสรมิ
สุขภาพ ระเบียบวิธีวิจยัส าหรบัการศึกษาวิจยัครัง้นี้ท าโดย การแจกแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้บรกิารในสถานบริการเชิงสุขภาพของจงหวัดนครปฐม จ านวน 320 คน และ
สมัภาษณ์เจา้ของสถานประกอบการ 2 ท่าน 

ผลการวิจยัพบว่า ภาพรวมของคุณภาพบรกิารของสถานประกอบการเชิงส่งเสรมิ
สุขภาพในจงัหวดันครปฐม อยู่ในระดบัสูง เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า คุณภาพการบรกิาร
ดา้นการตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิาร ดา้นการเขา้ถงึการบรกิารและความรวดเรว็ใน
การใหบ้รกิาร ดา้นความปลอดภยัและการเกดิผลดต่ีอสุขภาพ ดา้นความเชื่อมัน่ต่อคุณภาพการ
บรกิาร และด้านค่าใช้จ่ายที่มคีวามเหมาะสมกับการบรกิารที่ได้รบัอยู่ในระดบัสูง ทัง้นี้พบว่า 
คุณภาพบรกิารดา้นความเชื่อมัน่ต่อคุณภาพบรกิารทีไ่ดร้บัมคี่าเฉลีย่สงูสุด และดา้นค่าใชจ้่ายทีม่ ี
ความเหมาะสมกับการบรกิารที่ได้รบัมคี่าเฉลี่ยต ่ าที่สุด ในเรื่องการบรหิารจดัการของกรณี
ตวัอย่างที่ด ีพบว่ามเีงื่อนไขส าคญัในการบรหิารจดัการ คอื การปฏบิตัติามมาตรฐานที่ก าหนด  
การใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ มกีารศกึษาหาขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อน ามาวางแผนพฒันาและมกีาร
ตรวจสอบคุณภาพของสถานบรกิารอย่างสม ่าเสมอ ส าหรบัแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
บรกิารของสถานประกอบการเชงิส่งเสรมิสุขภาพที่ส าคญั คอื การด าเนินกจิการควรด าเนินการ
ตามเกณฑม์าตรฐาน เจา้ของกจิการควรมคีวามรูแ้ละวสิยัทศัน์ในการบรกิารทีด่ ีมคีวามตระหนัก
รบัผดิชอบต่อสงัคมและมกีารวางแผนพฒันาคุณภาพการบรกิารอย่างต่อเนื่อง 
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Pakdil and Aydin (2007) ได้ท าการวิจ ัยเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ในกร
บรกิารของสายการบนิโดยใช้เครื่องมอืแบบ SERVQUAL เนื่องจากธุรกจิสายการบนิเป็นธุรกจิ
บริการที่มีการแข่งขันสูง แต่ละสายการบินจึงพยายามแข่งขันกันเพื่ อส่งมอบบริการที่
สะดวกสบายและมคีุณภาพสูงใหแ้ก่ผูโ้ดยสาร ผูว้จิยัเลอืกสายการบนิตุรกใีนการท าการประเมนิ
คุณภาพการบรกิารของสายการบนิ  โดยใช้แบบสอบถามทัง้หมด 385 ชุด เพื่อสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งคือ ผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบินตุรกีไปยงัต่างประเทศ โดยมีจุดหมาย
ปลายทางต่างกนั 3 เสน้ทางคอื ยโุรป ตะวนัออกไกล และ อเมรกิาเหนือ การแจกแบบสอบถาม
ท าโดยแจกใหผู้โ้ดยสารในระหว่างทีโ่ดยสารบนเทีย่วบนิและเกบ็แบบสอบถามก่อนจะถงึชัง่โมง
สุดทา้ยของการบนิ 

แบบสอบถามจะมลีกัษณะค าถามเกี่ยวกับคุณลกัษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้
บรกิารสายการบนิ เครื่องมอืที่ใชว้ดัความคาดหวงัก่อนใชบ้รกิารและการรบัรูห้ลงัใช้บรกิาร คอื
เครือ่งมอืแบบ SERVQUAL และเกณฑท์ีใ่ชป้ระเมนิคุณภาพการบรกิาร ไดแ้ก่ พนักงานสายการ
บิน ลกัษณะทางกายภาพของการบรกิาร การตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร ความ
น่าเชื่อถอื ความเอาใจใส่ และภาพลกัษณ์ของสายการบนิตุรก ีส าหรบัการวดัผลเป็นการวดัผล
แบบมาตราส่วนประมาณค่าจ านวน 5 ระดบัคะแนน รวมมคี าถามทัง้หมด 35 ขอ้ 

ผลการวจิยั พบว่า ประสบการณ์การเดนิทางในอดีตกบัสายการบนิต่างๆ มคีวามส าคญั
มากที่สุดต่อการตดัสนิใจของผู้โดยสารต่อการเลอืกใช้สายการบนิ สายการบนิจงึต้องพยายาม
รกัษาลูกค้าเดมิในอดตีและเพิม่ความภกัดขีองลูกค้าเหล่านัน้ต่อสายการบนิตนให้มากขึน้ ส่วน
ช่องว่างของคุณภาพบรกิาร พบว่า ความแตกต่างของการรบัรูแ้ละความคาดหวงัต่อการรบัรูก้าร
ใหบ้รกิารมผีลตดิลบทุกขอ้ แสดงใหเ้หน็ว่าสายการบนิยงัไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผู้โดยสารได้ จงึต้องปรบัปรุงการให้บรกิาร ในด้านมติขิองคุณภาพบรกิารที่มคีวามส าคญั
มากทีสุ่ดต่อความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการใหบ้รกิาร คอื ดา้นการตอบสนองความต้องการขอ
ผู้ใช้บรกิาร (Responsiveness) เช่น คุณภาพการบรกิารการส ารองที่นัง่  หรอื การจดัการกับ
ความล่าช้าที่เกดิขึน้  ส่วนที่มคีวามส าคญัน้อยที่สุด คอื ด้านคุณประโยชน์  (Availability ) เช่น 
คุณประโยชน์จากการมเีครอืขา่ยพนัธมติรของสายการบนิ นอกจากนี้พบว่าปัจจยัดา้นการศกึษา
มคีวามส าคญัต่อความคาดหวงัและการรบัรู ้ เพราะผลคะแนนของช่องว่างของคุณภาพบรกิารมี
ความแตกต่างกนัตามระดบัการศึกษา ดงันัน้สายการบนิจงึสามารถที่จะก าหนดนโยบายการ
บรกิารทีแ่ตกต่างกนัตามลกัษณะของแต่ละบุคคลและระดบัการศกึษา 
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บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีกำรวิจยั 
 

3.1  กรอบแนวคิดในกำรวิจยั   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมาใชบ้ริการ
ท่าอากาศยานดอนเมือง 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 

- รายไดต้่อเดือน 

- ภูมิล าเนา 
- วตัถุประสงคข์องการเดินทาง 
 

ความคาดหวงั (Expectation) ต่อคุณภาพ
การของท่าอากาศยานดอนเมือง 
1.ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
2.ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริการ 
3.ดา้นการตอบสนองความตอ้งการต่อ
ผูโ้ดยสาร 
4.ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร 
5.ดา้นการดูแลเอาใจใส่ต่อผูโ้ดยสาร 
6.ดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร 
 

 
 การรับรู้ (Perception) ต่อคุณภาพการบริการ
ท่ีมีต่อการบริการของท่าอากาศยานดอนเมือง 
1.ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
2.ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจของการบริการ 
3.ดา้นการตอบสนองความตอ้งการต่อ
ผูโ้ดยสาร 
4.ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร 
5.ดา้นการดูแลเอาใจใส่ต่อผูโ้ดยสาร 
6.ดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร 
 

แนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อตอบสนองความ

คาดหวงัของผูโ้ดยสารชาวไทย 

ตวัแปรตน้ 

ตวัแปรตาม 

การรับรู้-ความคาดหวงั 
= 

ช่องวา่งของคุณภาพการ
บริการท่าอากาศยานดอน
เมือง (Gap Score) 
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3.2  ตวัแปรท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 

ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดตวัแปรทีจ่ะศกึษาดงันี้ 
 
3.2.1 ตวัแปรต้น 
ประกอบดว้ยตวัแปรดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูใ้ช้บรกิาร ซึง่เป็นผูโ้ดยสาร

ชาวไทยที่มาใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้ 
ภมูลิ าเนา และวตัถุประสงคใ์นการเดนิทาง  
  

3.2.2 ตวัแปรตำม  
ประกอบดว้ย 1) ความคาดหวงั (Expectation) ในดา้นคุณภาพบรกิารของผูโ้ดยสารชาว

ไทย และ 2) การรบัรู้ (Perception) ในด้านคุณภาพบรกิารของผู้โดยสารชาวไทยที่มต่ีอการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง 

1) ความคาดหวงั (Expectation) ในด้านคุณภาพบรกิารของผู้โดยสารชาวไทยที่มต่ีอ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง ซึง่ประกอบดว้ย 
(1) ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร 
(2) ดา้นความเชื่อถอืไวว้างใจในการใหบ้รกิาร 
(3) ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสาร 
(4) ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร 
(5) ดา้นการดแูลเอาใจใส่ต่อผูโ้ดยสาร 
(6) ดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร 

2) ด้านการรบัรู ้(Perception) ในด้านคุณภาพบรกิารของผู้โยสารชาวไทยที่มต่ีอการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง ซึง่ประกอบดว้ย 
(1) ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร 
(2) ดา้นความเชื่อถอืไวว้างใจในการใหบ้รกิาร 
(3) ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสาร 
(4) ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร 
(5) ดา้นการดแูลเอาใจใส่ต่อผูโ้ดยสาร 
(6) ดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร 
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3.3  นิยำมเชิงปฏิบติักำร 
 
  1) แนวทางการพฒันาคุณภาพการบรกิาร ส าหรบังานวจิยันี้หมายถงึ แนวทางในการท าให้
การส่งมอบบรกิารมคีุณภาพเพิม่มากขึน้ เพื่อท าให้ผู้โดยสารที่มาใช้บรกิารการท่าอากาศยานดอน
เมอืงเกดิความพงึพอใจในคุณภาพการบรกิาร  
  2) ผูโ้ดยสารชาวไทย ส าหรบังานวจิยันี้หมายถงึ กลุ่มผูโ้ดยสารทีม่าใชบ้รกิารท่าอากาศยาน
ดอนเมอืง ซึ่งอาจเป็นเป็นผู้โดยสารขาออกหรอืขาเขา้ โดยผ่านขัน้ตอนการด าเนินงานต่างๆของท่า
อากาศยานดอนเมือง เพื่อจุดประสงค์ในการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารเป็นพาหนะเพื่อการ
เดนิทางภายในประเทศเท่านัน้ 
  3) ความคาดหวังส าหรบังานวิจัยนี้หมายถึงความรู้สึกนึกคิดหรือความคิดเห็นด้วย
วจิารณญาณ เกีย่วกบัการคาดการณ์ล่วงหน้าถงึคุณภาพบรกิารทีท่่าอากาศยานดอนเมอืงควรจะม ี
  4) การรบัรูส้ าหรบังานวจิยันี้หมายถงึขบวนการทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากสิง่เรา้กระตุ้นการรูส้กึ
และตคีวามเป็นสิง่ทีม่คีวามหมายจากประสบการณ์การใชบ้รกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง 
  5) ความพงึพอใจต่อคุณภาพการบรกิารส าหรบังานวจิยันี้หมายถงึความรูส้กึของผูโ้ดยสาร
ชาวไทยทีเ่ป็นผลของความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืง 
  6) ความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร ส าหรบังานวิจยัน้ีหมายถึง ลกัษณะทางกายภาพที่
ปรากฏใหเ้หน็หรอืจบัตอ้งไดใ้นการใหบ้รกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง 
  7) ความเชื่อถือไว้วางใจในการบรกิาร ส าหรบังานวิจยันี้หมายถึงความสามารถในการ
น าเสนอการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่สามารถท าให้ผู้โดยสารเกดิความรูส้กึไว้วางใจได้
ว่า เป็นการใหบ้รกิารทีเ่ป็นไปตามค ามัน่สญัญา และมคีวามถูกตอ้งเทีย่งตรง 
  8) การตอบสนองความต้องการของผู้รบับรกิาร ส าหรบังานวจิยัน้ีหมายถึง ความพร้อม 
ความตัง้ใจและความกระตอืรอืรน้ของพนักงานของการท่าอากาศยานดอนเมอืงและพนักงานของสาย
การบนิทีจ่ะใหบ้รกิารอย่างเตม็ทีแ่ละทนัททีนัใด 
  9) การใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลูกคา้ ส าหรบังานวจิยันี้หมายถงึความสามารถของท่าอากาศยาน
ดอนเมอืงในการสรา้งความมัน่ใจให้เกดิขึน้กบัผูโ้ดยสาร ในการให้บรกิารที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้โดยสารได้ด้วยความสุภาพอ่อนน้อม (Courtesy) มคีวามน่าเชื่อถือ (Credibility) และมคีวาม
มัน่คงปลอดภยั (Security) และใหค้วามมัน่ใจว่าผูโ้ดยสารจะไดร้บับรกิารทีด่ทีีสุ่ด 
  10) การดูแลเอาใจใส่ ส าหรบังานวจิยันี้หมายถงึความสามารถในการดูแล เอาใจใส่ของท่า
อากาศยานดอนเมอืงต่อผูโ้ดยสารตามความต้องการทีแ่ตกต่างกนัของผูโ้ดยสารแต่ละคน รวมถงึการ
เอาใจใส่งานทัง้ก่อนการบรกิาร ระหว่างการบรกิารและหลงัการบรกิาร 
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  11) ความปลอดภยั  ส าหรบังานวจิยันี้ หมายถงึ การป้องกนัการบาดเจบ็ หรอือุบตัเิหตูทีจ่ะ
เกิดขึ้นต่อบุคคล หรอืความเสยีหายที่จะเกดิขึ้นกบัเครื่องบนิ ยานพาหนะ หรอื โครงสรา้งพื้นฐาน
ต่างๆ ภายในบรเิวณท่าอากาศยานดอนเมอืง อนัเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการกระท าของ
มนุษยห์รอื ความลม้เหลวทางเทคนิค 

ช่องว่างของคุณภาพการบรกิาร ส าหรบังานวิจยันี้ หมายถึงผลของการเปรยีบเทียบค่า
ความแตกต่างระหว่างการรบัรู้และความคาดหวงัของผู้โดยสารชาวไทยที่มต่ีอคุณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืง 
 

3.4 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
 

3.4.1 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ ผู้โดยสารชาวไทยที่มาใช้บรกิารท่าอากาศยานดอน

เมอืง เป็นผู้โดยสารขาออกและขาเขา้ โดยผ่านขัน้ตอนการด าเนินงานต่างๆ ของท่าอากาศยาน
ดอนเมอืง เพื่อจุดประสงค์ในการเดนิทางด้วยเครื่องบินโดยสารโดยสารการบนิต้นทุนต ่าเป็น
พาหนะเพื่อการเดนิทาง ซึ่งจากการส ารวจขอ้มูลพบว่าจ านวนของผู้โดยสารที่มาใช้บรกิารท่า
อากาศยานดอนเมอืง พบว่า จ านวนผูโ้ดยสารทีม่าใช้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงในระหว่าง
เดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2556 มีจ านวนทัง้สิ้น 9,509,304  คน (AOT AIR 
TRAFFIC Statistics Report, 2013)  

 
3.4.2 กำรก ำหนดกลุ่มตวัอย่ำง 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชเ้กณฑก์ าหนดชนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตร

การค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973: 886-887) จากจ านวนประชากร 9,509,304 
คน 
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   N 

       1+ Ne² 
 
n คอื ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
N คอื จ านวนประชากร 
e คอื ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 5=0.05 
การวจิยัครัง้นี้ใชร้ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 โดยค่า N = 9,509,304 และค่า   
e  =     0.05 เมือ่แทนค่าในสตูร จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งดงันี้ 
 
n  =           9,509,304 
          1+9,509,304(0.05)² 
    =    399.95  
 
ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งผูโ้ดยสารชาวไทยเท่ากบั 400 คน 
 
3.4.3 วิธีกำรสุ่มตวัอย่ำง 
การสุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยันี้ ใช้วธิกีารแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี

เกณฑใ์นการเลอืก คอื  
1) เป็นผูโ้ดยสารชาวไทย 
2) เป็นผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางภายในประเทศไทยโดยการใชเ้ครือ่งบนิเป็นพาหนะ 

 3) เป็นผูโ้ดยสารทีย่นิดใีหข้อ้มลู 
และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  (Accidental Sampling) ตอนแจกแบบสอบถามโดย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากผู้โยสารชาวไทยจนครบตามจ านวนที่
ตอ้งการ 
 
3.5 เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
 

ในการศกึษาเรื่อง แนวทางการพฒันาคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง 
ผู้วิจยัใช้การวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) โดยผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัตามล าดับ
ขัน้ตอนและมรีายละเอยีดวธิกีารวจิยั ดงัต่อไปนี้ 

  n   = 



58 
 

 

 

58 

เพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การวจิยั คอื เพื่อศึกษาถึงระดบัความคาดหวงัของ
ผูโ้ดยสารชาวไทยทีม่ต่ีอคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง เพื่อศกึษาถงึระดบัการ
รบัรูข้องผู้โดยสารชาวไทยที่มต่ีอ คุณลกัษณะคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง 
และเพื่อศกึษาถงึช่องว่างระหว่างความคาดหวงัและการรบัรูข้องผูโ้ยสารชาวไทยทีม่ต่ีอคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมือง ในการวิจัยเชิงปริมาณนี้ได้ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมอืเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผู้โดยสารชาวไทย ที่มาใช้บรกิารของการท่าอากาศยานดอน
เมอืง เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาน าเสนอ แนวทางการพฒันาคุณภาพการบรกิาร
ของการท่าอากาศยานดอนเมอืง 
เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคอืแบบสอบถามที่ผู้วจิยัสรา้งขึ้นโดยมขีัน้ตอนในการ
สรา้งเครือ่งมอืดงัต่อไปนี้ 

1) ศึกษา ค้นคว้าแนวคดิและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จาก
ต ารา เอกสาร บทความทางวชิาการ เรื่องคุณภาพการบรกิาร เครื่องมอืประเมนิคุณภาพการ
บรกิารแบบ SERVQUAL  

2) ศกึษาตวัอยา่งแบบสอบถามจากงานวจิยัทีใ่ชเ้ครือ่งมอืแบบ SERVQUAL  
3) สรา้งและก าหนดขอบเขตของค าถามที่ครอบคลุมมติิทัง้ 5ด้านที่เป็นเกณฑ์ในการ

ประเมินคุณภาพการบริการแบบ SERVQUAL และคลอบคลุมถึงมิติที่6 คือมิติด้านความ
ปลอดภยัที่ผู้วจิยัได้ท าการศกึษาเพิม่เตมิ ทัง้นี้มติิทัง้ 6 นัน้เกี่ยวเนื่องกบัขัน้ตอนการเดนิทาง
ด้วยเครื่องบนิโดยสารเป็นพาหนะในการเดนิทางทัง้ขาเขา้และขาออกของท่าอากาศยานดอน
เมอืง 

4) สร้างค าถามปลายปิดที่สามารถน าเอาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะที่เป็น
แนวทางในการพฒันาคุณภาพการบรกิารซึง่เชื่อมโยงกบัคุณภาพบรกิารทัง้ 6ดา้น มาใชใ้ห้เป็น
ประโยชน์ในการเสรมิสรา้งและพฒันาคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง 

5) น ามาปรกึษากับอาจารย์ที่ปรกึษาเพื่อตรวจสอบ แก้ไข และปรบัปรุง เพื่อสร้าง
แบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัเรือ่งทีต่้องการศกึษา และเพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดในการน าผลที่
ไดจ้ากแบบสอบถามมาใชว้เิคราะหแ์ละประมวลผล 

รายละเอยีดของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ส่วนที ่1 

แบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ละประสบการณ์ส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยมลีกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) และมตีัวเลือกให้เลือก 
จ านวน 7 ขอ้ ประกอบไปดว้ย 

1) เพศ 
2) อาย ุ
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3) ระดบัการศกึษา 
4) อาชพี 
5) รายไดต่้อเดอืน 
6) ภมูลิ าเนา 
7) วตัถุประสงคข์องการเดนิทาง 

ส่วนที ่2 
แบบสอบถามเกี่ยวกบัระดบัความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการให้บรกิารท่าอากาศยาน

ดอนเมอืงในด้านต่างๆ ค าถามมลีกัษณะเป็นการวดัระดบัความคาดหวงัและการรบัรู้ต่อการ
ให้บรกิารแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยวิธขีองลิเคิร์ท (Likert ’s Method)
และก าหนดระดบัความคาดหวงั และการรบัรูต่้อการให้บรกิารออกเป็น 5 ระดบั คอื มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด 
ระดบัความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการใหบ้รกิาร 

ระดบัความคาดหวงัและการรบัรู ้    คะแนนของตวัเลอืก 
มคีวามคาดหวงัและการรบัรูม้ากทีสุ่ดเท่ากบั    5 
มคีวามคาดหวงัและการรบัรูม้ากเท่ากบั     4 
มคีวามคาดหวงัและการรบัรูป้านกลางเท่ากบั   3 
มคีวามคาดหวงัและการรบัรูน้้อยเท่ากบั     2                         
มคีวามคาดหวงัและการรบัรูน้้อยทีสุ่ดเท่ากบั    1 
การวเิคราะหข์อ้มลู 

 วเิคราะห์ขอ้มูลความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยใชเ้กณฑด์งันี้ (บุญชม ศรสีะอาด, 2545: 103) 
          ระดบัความคาดหวงัและการรบัรู ้    ค่าเฉลีย่คะแนน 
          มคีวามคาดหวงัและการรบัรูม้ากทีสุ่ด  4.51-5.00 

มคีวามคาดหวงัและการรบัรูม้าก  3.51-4.50 
มคีวามคาดหวงัและการรบัรูป้านกลาง  2.51-3.50 
มคีวามคาดหวงัและการรบัรูน้้อย   1.51-2.50 
มคีวามคาดหวงัและการรบัรูน้้อยทีสุ่ด  1.00-1.50 
โดยแบ่งขอ้ค าถามเป็นมติขิองเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการบรกิาร ดงัต่อไปนี้ 
1) ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร (Tangibles) จ านวน  29 ขอ้ 
2) ดา้นความเชื่อถอืไวว้างใจในการใหบ้รกิาร (Reliability) จ านวน 5 ขอ้ 
3) ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสาร (Responsiveness) จ านวน 5 ขอ้ 
4) ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร (Assurance) จ านวน 5 ขอ้ 
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5) ดา้นการดแูลเอาใจใส่ต่อผูโ้ดยสาร (Empathy) จ านวน 6 ขอ้ 
6) ดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร (Safety) จ านวน 7 ขอ้ 
รวมขอ้ค าถามทัง้สิน้ 57ขอ้ 

ส่วนที ่3 
ปัญหาที่พบและขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการบรกิารท่าอากาศ

ยานดอนเมอืง ค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open Ended Question) 
 

3.6  กำรทดสอบคณุภำพของเคร่ืองมือ 
 

ขัน้ตอนในการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอืมดีงัต่อไปนี้ 
1) น าแบบสอบถามที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นไปตรวจหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) เพื่อพจิารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา ความชดัเจน ความถูกต้อง และ
ความเหมาะสมของภาษาทีใ่ช้ หลงัจากได้รบัการตรวจทานและค าแนะน าจากอาจารยท์ี่ปรกึษา
วทิยานิพนธแ์ล้ว ผูว้จิยัด าเนินการแก้ไข ปรบัปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่
ปรกึษาวทิยานิพนธเ์พื่อความเหมาะสมและความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 

2) น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ดร. มลัทิกา ศิรพิิศ (มหาวิทยาลยัศิลปากร) 
อาจารย์ดร.พิมพ์มาดา วชิาศิลป์ (มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสติ) คุณภคัจริา สนธิศิร ิ(Duty 
Manager สายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน์ )ตรวจสอบความสอดคลอ้ง ความเหมาะสม และถูกต้อง 
ของเนื้อหาต่อวตัถุประสงคก์ารวจิยั  ผลการพจิารณาแบบสอบถาม ผู้เชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็
สอดคลอ้งกนั ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 0.95 

3) น าแบบสอบถามทีไ่ดผ้่านการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) 
แล้วไปทดลองใช้ (Pre-Test) โดยการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 ชุด เพื่อ
ทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ของค าถาม (Reliability Analysis) จากวิธีการค านวณหาค่า
สัมประสิทธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้วยโปรแกรม SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.9896 ก่อนน าไปใช้งาน
จรงิ 
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3.7 วิธีกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

ผูว้จิยัมลี าดบัขัน้ตอนในการด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 
1) น าหนังสอืขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม จากคณะการจดัการการ

ท่องเทีย่ว สถาบนัพฒันบรหิารศาสตรไ์ปยงัท่าอากาศยานดอนเมอืงเพื่อขออนุญาตและขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถาม ณ บรเิวณท่าอากาศยานดอน
เมอืง 

2) ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัใชร้ะยะเวลาเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูระหว่างเดอืนมถุินายน 2557 ถงึ เดอืนกรกฎาคม 2557 โดยด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
จากการแจกแบบสอบถามทัง้หมด 400 ชุด ให้ผู้โดยสารชาวไทย ณ บรเิวณพื้นที่ผู้โดยสารขา
เขา้ และผู้โดยสารขาออก การท่าอากาศยานดอนเมอืงโดยผูว้จิยัใช้วธิถีามค าถามน า 1 ค าถามเพื่อ
ตรวจสอบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูโ้ดยสารชาวไทยทีใ่ชเ้ครื่องบนิเป็นพาหนะในการเดนิทาง
ภายในประเทศ ณ บรกิารการท่าอากาศยานดอนเมอืง จากนัน้จงึแจกแบบสอบถามพร้อม
อธบิายให้ผู้โดยสารชาวไทยทราบถึงวตัถุประสงค์การท าวจิยัเพื่อขอความร่วมมอืในการตอบ
แบบสอบถาม เมื่อด าเนินการแจกแบบสอบถามและได้ข้อมูลครบถ้วนจ านวน 400 ชุดแล้ว 
น าไปลงรหสัต่างๆ และท าการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป 
SPSS  
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บทท่ี 4 
 

ผลกำรวิเครำะหข้์อมูล 
 

ผลการศกึษาเรื่อง แนวทางการพฒันาคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง 
มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง ซึง่
ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการศกึษา ดงันี้ 
 4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่มาใช้บรกิารท่าอากาศยาน
ดอนเมอืง 
 4.2 ผลการวเิคราะหค์วามคาดหวงัต่อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง  
 4.3 ผลการวเิคราะหก์ารรบัรูต่้อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง 
 4.4 ผลสรปุความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม 
  

4.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำมและพฤติกรรมกำรใช้
บริกำรท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 
 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการใช้บรกิารท่าอากาศยานดอน
เมอืง ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ภูมลิ าเนา อาชพี รายได้ต่อเดอืน วตัถุประสงค์ในการ
เดนิทาง 

 
ตำรำงท่ี 4.1 ค่าความถีแ่ละรอ้ยละของตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
 

 ข้อมลูทัว่ไป ควำมถี ่ ร้อยละ 

เพศ ชาย 137 34.3 
 หญงิ 263 65.8 
 รวม 400 100.0 
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 จากตารางที ่4.1 ค่าความถี่และรอ้ยละ ขอ้มูลทัว่ไปของตวัอย่างจ าแนกตามเพศ พบว่า 
มผีู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน แบ่งเป็นเพศหญงิจ านวน 263 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.8   
และเพศชายจ านวน 137 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.3 ตามล าดบั 
 
ตำรำงท่ี 4.2 ค่าความถีแ่ละรอ้ยละของตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 
 

 ข้อมลูทัว่ไป ควำมถี ่ ร้อยละ 

อำย ุ อายตุ ่ากว่า 25 ปี 27 6.8 
 อาย ุ25-35 ปี 83 20.9 
 อาย ุ36-45 ปี 86 21.6 
 อาย ุ46-55 ปี 104 25.6 
 อายมุากกว่า 55 ปี 100 25.1 
 รวม 400 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.2 ค่าความถี่และรอ้ยละ ขอ้มลูทัว่ไปของตวัอย่างจ าแนกตามอายุ พบว่า 
มผีูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน ส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 46-55 ปี มจี านวนความถี่สูงสุด
เท่ากบั 104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.6 โดยช่วงอายุมากกว่า 55 ปี, 36-45 ปี, อายุระหว่าง 25-35 
ปี,อายตุ ่ากว่า 25 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 25.1, 21.6, 20.9, 6.8  ตามล าดบั  
 
ตำรำงท่ี 4.3 ค่าความถีแ่ละรอ้ยละของตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

 ข้อมลูทัว่ไป ควำมถี ่ ร้อยละ 

ระดบั
กำรศึกษำ 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 59 14.8 

 ปรญิญาตร ี 239 59.8 
 ปรญิญาโท 94 23.5 
 ปรญิญาเอก 8 2.0 
 รวม 400 100.0 

  
 จากตารางที่ 4.3 ค่าความถี่และร้อยละ ข้อมูลทัว่ไปของตัวอย่างจ าแนกตามระดับ
การศกึษา พบว่า มผีูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
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มจี านวนความถี่สงูสุด เท่ากบั 239 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.8 โดยมรีะดบัการศกึษาปรญิญาโท ต ่า
กว่าปรญิญาตร ีและปรญิญาเอก คดิเป็นรอ้ยละ 23.5, 14.8, และ 2.0 ตามล าดบั 
 
ตำรำงท่ี 4.4 ค่าความถีแ่ละรอ้ยละของตวัอยา่งจ าแนกตามภูมลิ าเนา 
 

 ข้อมลูทัว่ไป ควำมถี ่ ร้อยละ 

ภมิูล ำเนำ กรงุเทพ ฯ 129 32.3 
 ต่างจงัหวดั 271 67.8 
 รวม 400 100.0 

  
 จากตารางที่ 4.4 ค่าความถี่และรอ้ยละ ข้อมูลทัว่ไปของตวัอย่างจ าแนกตามภูมลิ าเนา 
พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจงัหวัด จ านวน
ความถี่สูงสุด เท่ากับ 271คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 และมีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพ ฯ จ านวน
ความถีส่งูสุด เท่ากบั 129 คดิเป็นรอ้ยละ 32.3 
 
ตำรำงท่ี 4.5 ค่าความถีแ่ละรอ้ยละของตวัอยา่งจ าแนกตามจงัหวดั 
 

 ข้อมลูทัว่ไป ควำมถี ่ ร้อยละ 
จงัหวดั กาญจนบุร ี 3 0.8 
 ขอนแก่น 9 2.3 
 ฉะเชงิเทรา 5 1.3 
 ชลบุร ี 7 1.8 
 ชุมพร 2 .5 
 เชยีงราย 7 1.8 
 เชยีงใหม ่ 13 3.3 
 ตรงั 3 .8 
 ตาก 10 2.5 

นครปฐม 13 3.3 
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ตำรำงท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

 ข้อมลูทัว่ไป ควำมถี ่ ร้อยละ 
จงัหวดั นครพนม 4 1.0 
 นครราชสมีา 2 .5 
 นครศรธีรรมราช 9 2.3 
 ปทุมธาน ี 8 2.0 
 พะเยา 5 1.3 
 พงังา 3 .8 
 พทัลุง 9 2.3 
 พจิติร 1 0.3 
 พษิณุโลก 7 1.8 
 ภเูกต็ 11 2.8 
 แมฮ่่องสอน 2 0.5 
 ยโสธร 4 1.0 
 รอ้ยเอด็ 7 1.8 
 ระยอง 5 1.3 
 ราชบุร ี 7 1.8 
 ล าปาง 13 3.3 
 ล าพนู 2 0.5 
 เลย 5 1.3 
 สกลนคร 4 1.0 
 สงขลา 16 4.0 
 สมทุรปราการ 5 1.3 
 สมทุรสงคราม 4 1.0 
 สุพรรณบุร ี 4 1.0 
 สุราษฎรธ์านี 8 2.0 

อยธุยา 2 0.5 
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ตำรำงท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

 ข้อมลูทัว่ไป ควำมถี ่ ร้อยละ 
จงัหวดั อ่างทอง 5 1.3 
 อ านาจเจรญิ 2 0.5 
 อุดรธานี 6 1.5 
 อุบลราชธานี 12 3.0 
 รวม 271 100 

 
 จากตารางที่ 4.5 ค่าความถี่และร้อยละ ข้อมูลทัว่ไปของตัวอย่างจ าแนกตามจงัหวดั 
พบว่า มผีู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน ส่วนใหญ่มาจากจงัหวดัสงขลา จ านวนความถี่
สูงสุด เท่ากบั 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 รองลงมา 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ จงัหวดันนทบุร ีจงัหวดั
ล าปาง จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดัภูเกต็ และจงัหวดัพทัลุง คดิเป็นรอ้ยละ 3.3, 3.3, 3.0, 2.8, 
2.3 ตามล าดบั 
  
ตำรำงท่ี 4.6 ค่าความถีแ่ละรอ้ยละของตวัอยา่งจ าแนกตามอาชพี 
 

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
จากตารางที่ 4.6 ค่าความถี่และร้อยละ ข้อมูลทัว่ไปของตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 

พบว่า มผีู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน ส่วนใหญ่มอีาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ 
จ านวนความถี่สูงสุด เท่ากบั 157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.3 โดยมอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน 
อาชพีประกอบธุรกิจส่วนตวั /อาชีพอิสระ อาชพีข้าราชการบ านาญ /พนักงานรฐัวิสาหกิจหรอื

 ข้อมลูทัว่ไป ควำมถี ่ ร้อยละ 

อำชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 157 39.3 
 พนกังานบรษิทัเอกชน 103 25.8 
 ประกอบธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ 64 16.0 
 ข้ า ร า ช ก า ร บ า น าญ /พ นั ก ง า น

รฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 
33 8.3 

 นกัเรยีน/นกัศกึษา 36 9.0 
 อื่นๆ 7 1.8 
 รวม 400 100.0 
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บรษิัทที่เกษียณ และนักเรยีน/นักศกึษา และอาชพีอื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 25.8, 16.0, 8.3, 9.0, 
1.8 ตามล าดบั 
 
ตำรำงท่ี 4.7 ค่าความถีแ่ละรอ้ยละของตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 จากตารางที่ 4.7 ค่าความถี่และรอ้ยละข้อมูลทัว่ไปของตวัอย่างจ าแนกตามรายได้ต่อ
เดอืนพบว่า มผีูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน ส่วนใหญ่มรีายได้ต่อเดอืนระหว่าง 25,001-
50,000 บาท จ านวนความถี่สูงสุด เท่ากบั 183 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.8 โดยมรีายได้มากกว่า 
50,000 บาท รายได้ 10,000-25,000 บาท รายได้ต ่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.3, 
14.8, 6.3 ตามล าดบั 
 
ตำรำงท่ี 4.8 ค่าความถีแ่ละรอ้ยละของตวัอยา่งจ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการเดนิทาง 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 จากตารางที ่4.8 ค่าความถีแ่ละรอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของตวัอย่างจ าแนกตามวตัถุประสงค์
ในการเดินทาง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน ส่วนใหญ่มวีตัถุประสงค์ในการ
เดินทางเพื่อท่องเที่ยว จ านวนความถี่สูงสุด เท่ากับ 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 โดยมี

 ข้อมลูทัว่ไป ควำมถี ่ ร้อยละ 

รำยได้ต่อเดือน รายไดต้ ่ากว่า 10,000 บ. 25 6.3 
 รายได ้10,000-25,000 บ. 59 14.8 
 รายได ้25,001-50,000 บ. 183 45.8 
 รายไดม้ากกว่า 50,000 บ. 133 33.3 
 รวม 400 100 

 ข้อมลูทัว่ไป ควำมถี ่ ร้อยละ 

วัตถุป ระสงค์ ในกำร
เดินทำง 

ท่องเทีย่ว 271 67.8 

 ประชุม,สมัมนา 31 7.8 
 ท างาน,ประกอบธุรกจิ 52 13.0 
 เยีย่มญาต ิ 46 11.5 
 รวม 400 100 
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วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท างาน ประกอบธุรกจิ, เยีย่มญาตแิละประชุม สมัมนา คดิเป็น
รอ้ยละ 13.0, 11.5, 7.8 ตามล าดบั 
 
ตำรำงท่ี 4.9 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของท่า

อากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไปดา้นเพศ 
 

 
กำรรบัรู้คุณภำพบริกำรของ
ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 

ระดบัควำมคำดหวงั  
 
t 

เพศชำย 
N= 137 

เพศหญิง 
N=263 

ค่ำเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ค่ำเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตำฐำน 

1. ดา้นความเป็นรปูธรรม 3.80 0.75 4.28 0.66 0.000* 

2. ดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ 3.99 0.74 4.35 0.69 0.000* 

3.  ดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร 

3.92 0.80 4.34 0.70 0.000* 

4.  ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 
ต่อผูโ้ดยสาร 

3.98 0.73 4.39 0.70 0.000* 

5.  ดา้นการดแูลเอาใจใสต่่อ
ผูโ้ดยสาร 

3.96 0.75 4.34 0.71 0.000* 

6.  ดา้นความปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสาร  

3.88 0.76 4.37 0.76 0.000* 

ภำพรวม 3.92 0.72 4.35 0.68 0.000* 

 
หมายเหตุ: *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

     N = 400 
 
 จากตารางที่ 4.9 เปรยีบเทียบความแตกต่างของระดับความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปด้านเพศ
พบว่า ความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามเพศแตกต่างกนั มี
ระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยเพศหญงิมรีะดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัสงูกว่าเพศชาย  
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ตำรำงท่ี 4.10 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไปดา้นอายุ 

 
คณุภำพ 

กำรบริกำร 
อำย ุ ค่ำเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

 
F 

 
Sig. 

 
 

ดา้นความ 
เป็นรปูธรรม 

อายตุ ่ากวา่ 25 ปี    4.50 0.39 5.998 0.000 * 
อาย ุ25-35 ปี         4.33 0.57   
อาย ุ36-45 ปี  4.11 0.73   
อาย ุ46-55 ปี               3.92 0.80   
อายมุากกวา่ 55 ปี 4.05 0.75   

 
ดา้นความ
น่าเชื่อถอื
ไวว้างใจ 

อายตุ ่ากวา่ 25 ปี    4.48 0.45 3.880 0.004* 
อาย ุ25-35 ปี         4.45 0.57   
อาย ุ36-45 ปี  4.12 0.73   
อาย ุ46-55 ปี               4.11 0.81   
อายมุากกวา่ 55 ปี 4.21 0.75   

 
ดา้นการ

ตอบสนองความ
ตอ้งการต่อ
ผูโ้ดยสาร 

อายตุ ่ากวา่ 25 ปี    4.40 0.48 2.839 0.024* 
อาย ุ25-35 ปี         4.38 0.61   
อาย ุ36-45 ปี  4.19 0.85   
อาย ุ46-55 ปี               4.03 0.81   
อายมุากกวา่ 55 ปี 4.19 0.77   

 
ดา้นการใหค้วาม

มัน่ใจ 
ต่อผูโ้ดยสาร 

อายตุ ่ากวา่ 25 ปี    4.54 0.43 4.297 0.002* 
อาย ุ25-35 ปี         4.44 0.56   
อาย ุ36-45 ปี  4.28 0.74   
อาย ุ46-55 ปี               4.05 0.80   
อายมุากกวา่ 55 ปี 4.21 0.80   
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ตำรำงท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

คณุภำพ 
กำรบริกำร 

อำย ุ ค่ำเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

 
F 

 
Sig. 

 
 
 

ดา้นการดแูล 
เอาใจใส่ 

อายตุ ่ากวา่ 25 ปี    4.46 0.47 2.181 0.070 
อาย ุ25-35 ปี         4.31 0.64   
อาย ุ36-45 ปี  4.22 0.76   
อาย ุ46-55 ปี               4.06 0.79   
อายมุากกวา่ 55 ปี 4.20 0.81   

 
ดา้นความ
ปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสาร 

อายตุ ่ากวา่ 25 ปี    4.43 0.51 3.726 0.005* 

อาย ุ25-35 ปี         4.38 0.74   
อาย ุ36-45 ปี  4.29 0.79   
อาย ุ46-55 ปี               4.00 0.78   
อายมุากกวา่ 55 ปี 4.14 0.86   

 
 

ภาพรวม 

อายตุ ่ากวา่ 25 ปี    4.47 0.43 3.893 0.004* 

อาย ุ25-35 ปี         4.39 0.59   
อาย ุ36-45 ปี  4.20 0.72   
อาย ุ46-55 ปี               4.03 0.77   
อายมุากกวา่ 55 ปี 4.17 0.77   

 
หมายเหตุ: *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

    N = 400 
 
 จากตารางที่ 4.10 เปรยีบเทียบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปด้านอายุ
พบว่า ความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามอายุแตกต่างกนั มี
ระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 และเมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยาน
ดอนเมืองจ าแนกตามอายุด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการ
ตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร ด้านการให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร และด้านความ
ปลอดภยัต่อผู้โดยสาร มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนด้านการ
ดแูลเอาใจใส่ไมม่คีวามแตกต่างกนั 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึน าผลการวเิคราะหไ์ปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้นในดา้นทีแ่ตกต่างกนั เพื่อหา
ว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ดงัแสดงตามตาราง ต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 4.11 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัอายุแตกต่างกนักบัดา้นความเป็นรปูธรรม
ในภาพรวม 

 
อำยุ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 5 
อายตุ ่ากว่า 25 
ปี    

1 
4.50 

- 0.17 0.38* 0.58* 0.45* 

อาย ุ25-35 ปี         2 4.33 - - 0.21* 0.40* 0.28* 
อาย ุ36-45 ปี
  

3 
4.11 

- - - 0.19 0.06 

อาย ุ46-55 ปี               5 3.92 - - - - 0.12 
อายมุากกว่า 
55 ปี 

4 
4.05 

- - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที ่4.11 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัอายุแตกต่างกนักบัด้านความเป็นรูปธรรม เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัการบรกิารด้านความเป็นรปูธรรม จ าแนกตามอายุ เป็น
รายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในด้านความเป็นรูปธรรม แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 6 คู่ ได้แก่ (1) ผู้โดยสารที่มีอายุต ่ ากว่า 25 ปี กับ
ผู้โดยสารที่มอีายุ 36-45 ปี (2) ผู้โดยสารอายุต ่ากว่า 25 ปี กบัผู้โดยสารที่มอีายุ 46-55 ปี (3) 
ผูโ้ดยสารทีม่อีายุต ่าหว่า 25 ปี กบัผูโ้ดยสารทีม่อีายุมากกว่า 55 ปี (4) ผูโ้ดยสารทีม่อีายุ 25- 35 
ปี กบัผู้โดยสารทีม่อีายุ 36-45 ปี (5) ผูโ้ดยสารทีม่อีายุ 25- 35 ปี กบัผู้โดยสารทีม่อีายุ 46-55 ปี 
(6)  ผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ25- 35 ปี กบัผูโ้ดยสารอายมุากกว่า 55 ปี ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่อีายุต ่ากว่า 25 
ปี มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติิความเป็นรูปธรรม 
มากกว่าผู้โดยสารที่มีอายุ 25-35 ปี ผู้โดยสารที่มีอายุ 25-35 ปี ผู้โดยสารที่มีอายุ 36-45 ปี 
ผูโ้ดยสารทีม่อีายมุากกว่า 55 ปี และผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ46-55 ปี ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.12 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัอายุแตกต่างกนักบัดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ 
ในภาพรวม 

 
อำยุ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 5 
อายตุ ่ากว่า 25 
ปี    

1 
4.48 

- 0.28 0.35* 0.36* 0.26 

อาย ุ25-35 ปี         2 4.45 - - 0.32* 0.33* 0.23* 
อาย ุ36-45 ปี
  

4 
4.12 

- - - 0.00 0.08 

อาย ุ46-55 ปี               5 4.11 - - - - 0.09 
อายมุากกว่า 
55 ปี 

3 
4.21 

- - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.12 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัอายแุตกต่างกนักบัดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ 
เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจ จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในด้าน
ความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ 

1) ผูโ้ดยสารทีม่อีายตุ ่ากว่า 25 ปี กบัผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ36-45 ปี 
2) ผูโ้ดยสารทีม่อีายตุ ่ากว่า 25 ปี กบัผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ46-55 ปี 
3) ผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ25-35 ปี กบัผูโ้ดยสารอายมุากกว่า 55 ปี 
4) ผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ25-35 ปี กบัผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ36-45 ปี 
5) ผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ25-35 ปี กบัผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ46-55 ปี 
6) ผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ25-35 ปี กบัผูโ้ดยสารทีม่อีายมุากกว่า 55 ปี 

 ซึ่งผู้โดยสารที่มอีายุต ่ากว่า 25 ปี มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศ
ยานดอนเมอืงในมติคิวามน่าเชื่อถอืไวว้างใจ มากกว่าผูโ้ดยสารทุกช่วงอายุ 
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ตำรำงท่ี 4.13 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัอายุแตกต่างกนักบัด้านการตอบสนองความ
ตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร ในภาพรวม 

 
อำยุ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 5 
อายตุ ่ากว่า 25 ปี    1 4.40 - 0.14 0.20 0.36* 0.20 
อาย ุ25-35 ปี         2 4.38 - - 0.18 0.34* 0.19 
อาย ุ36-45 ปี  3 4.19 - - - 0.16 0.00 
อาย ุ46-55 ปี               5 4.03 - - - - 0.15 
อายมุากกว่า 55 ปี 4 4.19 - - - - - 
 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.13 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับอายุแตกต่างกันกับด้านการตอบสนองความ
ตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร เมือ่ทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารดา้น
การตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ พบว่า มีระดับความ
คาดหวงัคุณภาพการบรกิารในดา้นการตอบสนองความตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 

1) ผูโ้ดยสารทีม่อีายตุ ่ากว่า 25 ปี กบัผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ46-55 ปี 
2) ผูโ้ดยสารทีม่อีาย2ุ5-35 ปี กบัผูโ้ดยสารทีม่อีายมุากกว่า 55 ปี 

 ซึ่งผู้โดยสารที่มอีายุต ่ากว่า 25 ปี มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศ
ยานดอนเมอืงในมติกิารตอบสนองความต้องการต่อผูโ้ดยสาร มากกว่าผูโ้ดยสารทีม่อีายุ 25-35 
ปี และผูโ้ดยสารทีม่อีายุ 46-55 ปีตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.14 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัอายุแตกต่างกนักบัด้านการให้ความมัน่ใจต่อ
ผูโ้ดยสาร ในภาพรวม 

 
อำยุ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 5 
อายตุ ่ากว่า 25 ปี    1 4.54 - 0.10 0.25 0.48* 0.32* 
อาย ุ25-35 ปี         2 4.44 - - 0.15 0.38* 0.22* 
อาย ุ36-45 ปี  3 4.28 - - - 0.22* 0.06 
อาย ุ46-55 ปี            5 4.05 - - - - 0.16 
อายมุากกว่า 55 ปี 4 4.21 - - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.14 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัอายุแตกต่างกนักบัด้านการให้ความมัน่ใจต่อ
ผู้โดยสาร เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านการให้
ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดับความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารในดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
จ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ 

1) ผูโ้ดยสารทีม่อีายตุ ่ากว่า 25 ปี กบัผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ46-55 ปี 
2) ผูโ้ดยสารทีม่อีายตุ ่ากว่า 25 ปี กบัผูโ้ดยสารทีม่อีายมุากกว่า 55 ปี 
3) ผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ25-35 ปี กบัผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ46-55 ปี 
4) ผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ25-35 ปี กบัผูโ้ดยสารทีม่อีายมุากกว่า 55 ปี 
5) ผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ36-45 ปี กบัผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ46-55 ปี 

 ซึ่งผู้โดยสารที่มอีายุต ่ากว่า 25 ปี มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศ
ยานดอนเมืองในมิติการให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร มากกว่าผู้โดยสารที่มีอายุ 25-35 ปี
ผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ36-45 ปี ผูโ้ดยสารทีม่อีายมุากกว่า 55 ปี  ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.15 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับอายุแตกต่างกันกับด้านความปลอดภัยต่อ
ผูโ้ดยสาร ในภาพรวม 

 
อำยุ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 5 
อายตุ ่ากว่า 25 ปี    1 4.43 - 0.53 0.13 0.43* 0.29 
อาย ุ25-35 ปี         2 4.38 - - 0.08 0.37* 0.23* 
อาย ุ36-45 ปี  3 4.29 - - - 0.29* 0.15 
อาย ุ46-55 ปี               5 4.00 - - - - 0.13 
อายมุากกว่า 55 ปี 4 4.14 - - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.15 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มรีะดบัอายุแตกต่างกันกับด้านความปลอดภยัต่อ
ผู้โดยสาร เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านความ
ปลอดภยัต่อผู้โดยสาร จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารในด้านความปลอดภยัต่อผู้โดยสาร แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 

1) ผูโ้ดยสารทีม่อีายตุ ่ากว่า 25 ปี กบัผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ46-55 ปี 
2) ผูโ้ดยสารทีม่อีายุ 25-35 ปี กบัผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ46-55 ปี 
3) ผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ25-35 ปี กบัผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ46-55 ปี 
4) ผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ36-45 ปี กบัผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ46-55 ปี 

 ซึ่งผู้โดยสารที่มอีายุต ่ากว่า 25 ปี มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศ
ยานดอนเมอืงในมติคิวามปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร มากกว่าผูโ้ดยสารทุกช่วงอายุ 
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ตำรำงท่ี 4.16 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัอายแุตกต่างกนักบัภาพรวม 

 
อำยุ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 5 
อายตุ ่ากว่า 25 ปี    1 4.47 - 0.07 0.26 0.43* 0.30 
อาย ุ25-35 ปี         2 4.39 - - 0.18 0.36* 0.22* 
อาย ุ36-45 ปี  3 4.20 - - - 0.17 0.03 
อาย ุ46-55 ปี               5 4.03 - - - - 0.13 
อายมุากกว่า 55 ปี 4 

4.17 
- - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.16 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัอายุแตกต่างกนักบัภาพรวม เมื่อทดสอบความ
แตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารภาพรวม จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ พบว่า 
มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 

1) ผูโ้ดยสารทีม่อีายตุ ่ากว่า 25 ปี กบัผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ46-55 ปี 
2) ผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ 25-35 ปี กบัผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ46-55 ปี 
3) ผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ25-35 ปี กบัผูโ้ดยสารอายมุากว่า 55 ปี 

 ซึ่งผู้โดยสารที่มอีายุต ่ากว่า 25 ปี มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศ
ยานดอนเมอืงในมติิภาพรวม มากกว่าผู้โดยสารที่มอีายุ 25-35 ปี ผู้โดยสารอายุ 46-55 ปีและ 
ผูโ้ดยสารอายมุากกว่า 55 ปี ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.17 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไปดา้นระดบั
การศกึษา 

 
คณุภำพ 
กำรบริกำร 

ระดบั
กำรศึกษำ 

ค่ำเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
F 

 
Sig. 

 
 
ดา้นความ 
เป็นรปูธรรม 

ต ่ ากว่าปริญญา
ตร ี   

3.82 0.79 4.080 0.007* 

ปรญิญาตร ี       4.16 0.69   
ปรญิญาโท  4.17 0.73   
ปรญิญาเอก              4.33 0.90   

 
ดา้นความน่าเชื่อถอื
ไวว้างใจ 

ต ่ ากว่าปริญญา
ตร ี   

3.91 0.73 
5.541 0.001* 

ปรญิญาตร ี       4.27 0.70   
ปรญิญาโท  4.30 0.75   
ปรญิญาเอก              4.70 0.55   

 
ดา้นการตอบสนอง
ความตอ้งการต่อ
ผูโ้ดยสาร 

ต ่ ากว่าปริญญา
ตร ี   

3.86 0.81 
6.180 0.000* 

ปรญิญาตร ี       4.24 0.72   
ปรญิญาโท  4.24 0.79   
ปรญิญาเอก              4.80 0.26   

 
ดา้นการใหค้วาม
มัน่ใจ 
ต่อผูโ้ดยสาร 

ต ่ ากว่าปริญญา
ตร ี   

3.98 0.72 
5.727 0.001* 

ปรญิญาตร ี       4.29 0.71   
ปรญิญาโท  4.26 0.78   
ปรญิญาเอก              5.00 0.00   

 
หมำยเหต:ุ *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

     N = 400 
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ตำรำงท่ี 4.17 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไปดา้นระดบั
การศกึษา(ต่อ) 

 

คณุภำพ 
กำรบริกำร 

ระดบักำรศึกษำ ค่ำเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
F 

 
Sig. 

 
ดา้นการดแูล 
เอาใจใส่ 

ต ่ ากว่าปริญญา
ตร ี   

3.88 0.76 6.912 0.000* 

ปรญิญาตร ี       4.24 0.72   
ปรญิญาโท  4.26 0.78   
ปรญิญาเอก              4.95 0.07   

 
ดา้นความ
ปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสาร 

ต ่ ากว่าปริญญา
ตร ี   

3.86 0.74 
6.948 0.000* 

ปรญิญาตร ี       4.26 0.74   
ปรญิญาโท  4.19 0.89   
ปรญิญาเอก              5.00 0.00   

 
ภาพรวม 

ต ่ ากว่าปริญญา
ตร ี   

3.88 0.73 
6.172 0.000* 

ปรญิญาตร ี       4.24 0.69   
ปรญิญาโท  4.24 0.76   
ปรญิญาเอก              4.79 0.28   

 
หมำยเหต:ุ *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

      N = 400 
 
 จากตารางที่ 4.17 เปรยีบเทียบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปด้านระดบั
การศกึษาพบว่า ความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามระดบั
การศกึษาแตกต่างกนั มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ความคาดหวงัคุณภาพบรกิาร
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ของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามระดบัการศึกษาทุกด้าน มคีวามแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึน าผลการวเิคราะหไ์ปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้นในทุกดา้นทีแ่ตกต่างกนั เพื่อ
หาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ดงัแสดงตามตาราง ต่อไปนี้ 
 
ตำรำงท่ี 4.18 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ

ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับด้านความเป็น
รปูธรรมในภาพรวม 

 
ระดบักำรศึกษำ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   4 3.82 - 0.34* 0.35* 0.51 
ปรญิญาตร ี       3 4.16 - - 0.00 0.17 
ปรญิญาโท  2 4.17 - - - 0.16 
ปรญิญาเอก              1 4.33 - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.18 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัดา้นความเป็นรปูธรรม 
เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านความเป็นรูปธรรม 
จ าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในดา้น
ความเป็นรปูธรรม แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี
  2) ผู้โดยสารที่มีระดบัการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาโทซึง่ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติคิวามเป็นรปูธรรม มากกว่าผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ี
และระดบัการศกึษาปรญิญาโท ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.19 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัด้านความน่าเชื่อถอื
ไวว้างใจในภาพรวม 

 
ระดบักำรศึกษำ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   4 3.91 - 0.35* 0.38* 0.78* 
ปรญิญาตร ี       3 4.27 - - 0.35* 0.27 
ปรญิญาโท  2 4.30 - - - 0.40 
ปรญิญาเอก              1 4.70 - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.19 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักับด้านความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านความ
น่าเชื่อถอืไวว้างใจ จ าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารในด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั  0.05 
จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี
  2) ผู้โดยสารที่มีระดบัการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาโท 
  3) ผู้โดยสารที่มีระดบัการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาเอก 
  4) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท 
 ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงในมติคิวามน่าเชื่อถอืไวว้างใจ มากกว่าผูโ้ดยสารที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญา
ตรแีละ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.20 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัด้านตอบสนองความ
ตอ้งการต่อผูโ้ดยสารในภาพรวม 

 
ระดบักำรศึกษำ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   4 3.86 - 0.35* 0.38 0.78* 
ปรญิญาตร ี       3 4.24 - - 0.02* 0.40 
ปรญิญาโท  2 4.24 - - - 0.40 
ปรญิญาเอก              1 4.80 - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.20 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัด้านตอบสนองความ
ตอ้งการต่อผูโ้ดยสารเมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารดา้น
ตอบสนองความต้องการต่อผูโ้ดยสารจ าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความ
คาดหวงัคุณภาพการบรกิารในดา้นความตอบสนองความตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร แตกต่างกนัอยา่ง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี
  2) ผู้โดยสารที่มีระดบัการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาเอก 
  3) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท 
  ซึง่ผู้โดยสารที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาเอก มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติคิวามตอบสนองความต้องการต่อผูโ้ดยสาร มากกว่าผูโ้ดยสารทีม่ ี
ระดบัการศกึษาปรญิญาโท ปรญิญาตรแีละ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.21 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัดา้นการให้ความ
มัน่ใจต่อผูโ้ดยสารในภาพรวม 

 
ระดบักำรศึกษำ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   4 3.98 - 0.38* 0.38* 0.93* 
ปรญิญาตร ี       2 4.29 - - 0.00 0.55* 
ปรญิญาโท  3 4.26 - - - 0.55* 
ปรญิญาเอก              1 5.00 - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.21 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัดา้นการใหค้วามมัน่ใจ
ต่อผูโ้ดยสาร เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารดา้นการให้
ความมัน่ใจต่อผู้โดยสารจ าแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงั
คุณภาพการบรกิารในดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 จ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผู้โดยสารที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรกีบัผู้โดยสารที่มรีะดบัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี
  2) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญา
โท 
  3) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญา
เอก 
  4) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาเอก 
  5) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโทกบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาเอก 

ซึง่ผู้โดยสารที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาเอก มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมืองในมิติการให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร มากกว่าผู้โดยสารที่มีระดับ
การศกึษา ปรญิญาตรปีรญิญาโท และ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.22 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัดา้นการดูแลเอาใจใส่
ในภาพรวม 

 
ระดบักำรศึกษำ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   4 3.88 - 0.35* 0.38* 1.07* 
ปรญิญาตร ี       3 4.24 - - 0.02 0.71* 
ปรญิญาโท  2 4.26 - - - 0.68* 
ปรญิญาเอก              1 4.95 - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.22 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัด้านการดูแลเอาใจใส่ 
เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านการดูแลเอาใจใส่
จ าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในดา้น
การดแูลเอาใจใส่ แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี
  2) ผู้โดยสารที่มีระดบัการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาโท 
  3) ผู้โดยสารที่มีระดบัการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาเอก 
  4) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาเอก 
  5) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโทกบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาเอก 
 ซึง่ผู้โดยสารที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาเอก มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติกิารดแูลเอาใจใส่ มากกว่าผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท 
ปรญิญาตรแีละ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.23 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับด้านความ
ปลอดภยัต่อผูโ้ดยสารในภาพรวม 

 
ระดบักำรศึกษำ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   4 3.86 - 0.39* 0.33* 1.13* 
ปรญิญาตร ี       2 4.26 - - 0.06 0.73* 
ปรญิญาโท  3 4.19 - - - 0.80* 
ปรญิญาเอก              1 5.00 - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  
 จากตารางที่ 4.23 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัดา้นความปลอดภยัต่อ
ผู้โดยสารเมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านความ
ปลอดภยัต่อผู้โดยสารตามระดบัการศกึษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารในด้านความปลอดภยัต่อผู้โดยสารแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี
  2) ผู้โดยสารที่มีระดบัการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาโท 
  3) ผู้โดยสารที่มีระดบัการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาเอก 
  4) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาเอก 
  5) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโทกบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาเอก 
 ซึง่ผู้โดยสารที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาเอก มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมืองในมิติด้านความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร มากกว่าผู้โดยสารที่มรีะดับ
การศกึษาปรญิญาตรปีรญิญาโท และ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.24 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัภาพรวม 

 
ระดบักำรศึกษำ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   4 3.88 - 0.36* 0.35* 0.91* 
ปรญิญาตร ี       3 4.24 - - 0.07 0.54* 
ปรญิญาโท  2 4.24 - - - 0.55* 
ปรญิญาเอก              1 4.79 - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  
 จากตารางที่ 4.24 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัภาพรวม เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารภาพรวม ตามระดบัการศกึษา เป็น
รายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี
  2) ผู้โดยสารที่มีระดบัการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาโท 
  3) ผู้โดยสารที่มีระดบัการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาเอก 
  4) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาเอก 
  5) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโทกบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาเอก 
 ซึง่ผู้โดยสารที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาเอก มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมืองในมิติภาพรวม  มากกว่าผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษาปรญิญาโท
ปรญิญาตรแีละ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.25 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมืองในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามข้อมูลทัว่ไปด้าน
ภมูลิ าเนา 

 

 
กำรรบัรูค้ณุภำพบริกำร
ของท่ำอำกำศยำนดอน
เมือง 

ระดบัควำมคำดหวงั  
 
t 

กรงุเทพ ฯ 
N= 129 

ต่ำงจงัหวดั 
N=271 

ค่ำเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ค่ำเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

1. ดา้นความเป็นรปูธรรม 3.97 0.74 4.18 0.71 0.006* 

2. ดา้นความน่าเชื่อถอื
ไวว้างใจ 

4.06 0.72 4.31 0.71 0.001* 

3.  ดา้นการตอบสนอง
ความตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร 

4.00 0.83 4.29 0.71 0.000* 

4.  ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 
ต่อผูโ้ดยสาร 

4.09 0.75 4.32 0.72 0.003* 

5.  ดา้นการดแูลเอาใจใส่
ต่อผูโ้ดยสาร 

4.00 0.75 4.31 0.73 0.000* 

6.  ดา้นความปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสาร  

4.04 0.79 4.27 0.78 0.007* 

ภำพรวม 4.02 0.74 4.28 0.70 0.001* 

 
หมำยเหต:ุ *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

      N = 400 
 
 จากตารางที่ 4.25 เปรยีบเทียบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามข้อมูลทัว่ไปด้าน
ภูมิล าเนา พบว่า ความคาดหวังคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองจ าแนกตาม
ภมูลิ าเนาแตกต่างกนั มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในภาพรวมและรายดา้นแตกต่าง
กนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้โดยสารที่มภีูมลิ าเนาอยู่ต่างจงัหวดัมรีะดบั
ความคาดหวงัอยูใ่นระดบัสงูกว่าผูโ้ดยสารทีม่ภีูมลิ าเนาในกรงุเทพมหานคร 
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ตำรำงท่ี 4.26 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไปดา้นอาชพี 

 
คณุภำพ 
กำร
บริกำร 

อำชีพ ค่ำเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
F 

 
Sig. 

 
 
ดา้นความ 
เป็น
รปูธรรม 

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
3.75 0.82 

19.
098 

0.000* 

พนกังานบรษิทัเอกชน 4.42 0.54   
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ 4.24 0.41   
ขา้ราชการบ านาญ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ
หรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 

3.99 0.71 
  

นกัเรยีน/นกัศกึษา 4.59 0.40   
อื่นๆ 4.67 0.53   

 
ดา้นความ
น่าเชื่อถอื
ไวว้างใจ 

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
3.94 0.84 

10.
682 

0.000* 

พนกังานบรษิทัเอกชน 4.44 0.58   
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ 4.38 0.56   
ขา้ราชการบ านาญ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ
หรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 

4.15 0.70 
  

นกัเรยีน/นกัศกึษา 4.58 0.42   
อื่นๆ 4.65 0.58   

 
ดา้นการ
ตอบสนอ
งความ
ตอ้งการ
ต่อ
ผูโ้ดยสาร 

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
3.90 0.88 

12.
254 

0.000* 

พนกังานบรษิทัเอกชน 4.46 0.56   
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ 4.42 0.57   
ขา้ราชการบ านาญ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ
หรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 

3.95 0.69 
  

นกัเรยีน/นกัศกึษา 4.49 0.49   
อื่นๆ 4.77 0.49   
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ตำรำงท่ี 4.26 (ต่อ) 
 
คณุภำพ 
กำรบริกำร 

อำชีพ ค่ำ 
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
F 

 
Sig. 

 
ดา้นการให้
ความมัน่ใจ 
ต่อผูโ้ดยสาร 
 
 

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 3.95 0.85 12.750 0.000* 
พนกังานบรษิทัเอกชน 4.48 0.56   
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ 4.40 0.53   
ข้าราชการบ าน าญ /พนั ก งาน
รฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 

4.12 0.72 
  

นกัเรยีน/นกัศกึษา 4.63 0.42   
อื่นๆ 4.94 0.97   

 
ดา้นการดแูล 
เอาใจใส ่

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 3.90 0.85 12.586 0.000* 
พนกังานบรษิทัเอกชน 4.42 0.59   
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ 4.46 0.56   
ข้าราชการบ าน าญ /พนั ก งาน
รฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 

4.04 0.67 
  

นกัเรยีน/นกัศกึษา 4.58 0.46   
อื่นๆ 4.61 0.65   

ดา้นความ
ปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสาร 
 
 
 
 
 
 
ภาพรวม 

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 3.81 0.90 16.399 0.000* 
พนกังานบรษิทัเอกชน 4.49 0.65   
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ 4.40 0.52   
ขา้ราชการบ านาญ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 

4.16 0.63 
  

นกัเรยีน/นกัศกึษา 4.63 0.48   
อื่นๆ 4.71 0.48   
ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 3.87 0.82 15.123 0.000* 
พนกังานบรษิทัเอกชน 4.47 0.53   
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ 4.38 0.50   
ขา้ราชการบ านาญ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 

4.07 0.67 
  

นกัเรยีน/นกัศกึษา 4.58 0.42   
อื่นๆ 4.72 0.45   

 
หมำยเหต:ุ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

      N = 400 
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 จากตารางที่ 4.26 เปรยีบเทียบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปดา้นอาชพี
พบว่า ความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามอาชพีแตกต่างกนั 
มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 และเมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ความคาดหวงัคุณภาพบริการของท่าอากาศยาน
ดอนเมอืงจ าแนกตามอาชพีทุกดา้น มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึน าผลการวเิคราะหไ์ปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้นในดา้นทีแ่ตกต่างกนั เพื่อหา
ว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ดงัแสดงตามตาราง ต่อไปนี้ 
 
ตำรำงท่ี 4.27 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ 
          ท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่อีาชพีแตกต่างกนักบัดา้นความเป็นรปูธรรมใน 
         ภาพรวม 
 

อำชีพ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 5 6 
ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

6 3.75 - 0.66* 0.48* 0.23 0.83* 0.91* 

พนกังานบรษิทัเอกชน 3 4.42 - - 0.18 0.43* 0.16 0.24 
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/
อาชพีอสิระ 

4 4.24 - - - 0.24 0.35*   0.43 

ขา้ราชการบ านาญ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิ
หรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 

5 3.99 - - - - 0.24 0.59* 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 2 4.59 - - - - - 0.08 
อื่นๆ 1 4.67 - - - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.27 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มอีาชีพแตกต่างกันกับด้านความเป็นรูปธรรมเมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านความเป็นรูปธรรมตาม
อาชีพ เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในด้านความเป็นรูปธรรม
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 7 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัพนกังานบรษิทัเอกชน 
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  2) ผู้โดยสารที่มอีาชพีเป็นข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจกบัประกอบธุรกิจส่วนตัว /
อาชพีอสิระ 
  3) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบันกัเรยีน/นกัศกึษา 
  4) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัอาชพีอื่น ๆ  
  5) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนกบัขา้ราชการบ านาญ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ
หรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 
  6) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระกบันกัเรยีน/นกัศกึษา 
  7) ผูโ้ดยสารขา้ราชการบ านาญ/พนกังานรฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัทีเ่กษยีณกบัอาชพีอื่น ๆ  
 ซึ่งผู้โดยสารที่มอีาชพีอื่น ๆ  มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยาน
ดอนเมอืงในมติดิา้นความเป็นรปูธรรม มากกว่าผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีนักเรยีน /นักศกึษา พนักงาน
บรษิัทเอกชนประกอบธุรกิจส่วนตวั/อาชพีอิสระข้าราชการบ านาญ /พนักงานรฐัวสิาหกิจหรอื
บรษิทัทีเ่กษยีณและขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ ตามล าดบั 
 
ตำรำงท่ี 4.28 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ

ท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่อีาชพีแตกต่างกนักบัดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจใน
ภาพรวม 

 
อำชีพ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 5 6 

ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

6 3.94 - 0.50* 0.44* 0.21 0.64* 0.71* 

พนกังานบรษิทัเอกชน 3 4.44 - - 0.06 0.29* 0.14 0.20 
ประกอบธรุกจิสว่นตวั/
อาชพีอสิระ 

4 4.38 - - - 0.22 0.20 0.26 

ขา้ราชการบ านาญ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิ
หรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 

5 4.15 - - - - 0.43* 0.49 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 2 4.58 - - - - - 0.06 
อืน่ๆ 1 4.65 - - - - - - 

 

หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.28 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่อีาชพีแตกต่างกนักบัดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจเมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ
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ตามอาชพี เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในด้านความน่าเชื่อถือ
ไวว้างใจแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 6 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัพนกังานบรษิทัเอกชน 
  2) ผู้โดยสารที่มอีาชพีเป็นข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจกบัประกอบธุรกิจส่วนตัว /
อาชพีอสิระ 
  3) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบันกัเรยีน/นกัศกึษา 
  4) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัอาชพีอื่น ๆ  
  5) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนกบัขา้ราชการบ านาญ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ
หรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 
  6) ผู้โดยสารที่มอีาชพีขา้ราชการบ านาญ/พนักงานรฐัวสิาหกจิหรอืบรษิัทที่เกษียณกบั
นกัเรยีน/นกัศกึษา 
 ซึ่งผู้โดยสารที่มอีาชีพอื่นๆ  มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอน
เมอืงในมติิด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ มากกว่าผู้โดยสารที่มอีาชพี พนักงานบรษิัทเอกชน
ข้าราชการบ านาญ /พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่เกษียณ และข้าราชการ /พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ ตามล าดบั 
 
ตำรำงท่ี 4.29 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ 
          ท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่อีาชพีแตกต่างกนักบัดา้นการตอบสนองความ 
          ตอ้งการต่อผูโ้ดยสารในภาพรวม 
 

อำชีพ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 5 6 
ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

6 3.90 - 0.55
* 

0.52* 0.04 0.59* 0.86* 

พนกังานบรษิทัเอกชน 3 4.46 - - 0.03 0.51* 0.03 0.30 
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/
อาชพีอสิระ 

4 4.42 - - - 0.47* 0.06 0.34 

ขา้ราชการบ านาญ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิหรอื
บรษิทัทีเ่กษยีณ 

5 3.95 - - - - 0.54 0.81* 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 2 4.49 - - - - - 0.27 
อื่นๆ 1 4.77 - - - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 จากตารางที่ 4.29 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีอาชีพแตกต่างกันกับด้านการตอบสนองความ
ตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร เมือ่ทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารดา้น
การตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสารตามอาชพี เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงั
คุณภาพการบรกิารในดา้นการตอบสนองความตอ้งการต่อผูโ้ดยสารแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 7 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัพนกังานบรษิทัเอกชน 
  2) ผู้โดยสารที่มอีาชพีเป็นข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจกบัประกอบธุรกิจส่วนตัว /
อาชพีอสิระ 
  3) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัอาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา  
  4) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัอาชพีอื่น ๆ  
  5) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนกบัขา้ราชการบ านาญ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ
หรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 
  6) ผู้โดยสารที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว /อาชีพอิสระกับข้าราชการบ านาญ /พนักงาน
รฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 
  7) ผู้โดยสารที่มอีาชพีขา้ราชการบ านาญ/พนักงานรฐัวสิาหกจิหรอืบรษิัทที่เกษียณกบั
อาชพีอื่นๆ  
 ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีอื่นๆ มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอน
เมอืงในมติดิ้านการตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร มากกว่าผู้โดยสารทีม่อีาชพีนักเรยีน /
นกัศกึษาพนักงานบรษิทัเอกชนประกอบอาชพีส่วนตวั/อาชพีอสิระ ขา้ราชการบ านาญ/พนักงาน
รฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ และขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ ตามล าดบั 
 

ตำรำงท่ี 4.30 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่อีาชพีแตกต่างกนักบัดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อ
ผูโ้ดยสารในภาพรวม 

 

อำชีพ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 5 6 
ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

6 3.95 - 0.53* 0.45* 0.17 0.68* 0.99* 

พนกังานบรษิทัเอกชน 3 4.48 - - 0.07 0.36* 0.14 0.45 
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/
อาชพีอสิระ 

4 4.40 - - - 0.28 0.22 0.53 

ขา้ราชการบ านาญ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิ
หรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 

5 4.12 - - - - 0.51* 0.82* 
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ตำรำงท่ี 4.30 (ต่อ) 
 
อำชีพ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 5 6 
นกัเรยีน/นกัศกึษา 2 4.63 - - - - - 0.30 
อื่นๆ 1 4.94 - - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.30 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มอีาชีพแตกต่างกันกับด้านการให้ความมัน่ใจต่อ
ผู้โดยสาร เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารการให้ความ
มัน่ใจต่อผู้โดยสาร ด้านตามอาชพี เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิาร
ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 7 
คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัพนกังานบรษิทัเอกชน 
  2) ผู้โดยสารที่มอีาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจกบัประกอบธุรกิจส่วนตัว /
อาชพีอสิระนกัเรยีน/นกัศกึษา 
  3) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัอาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา  
  4) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัอาชพีอื่น ๆ  
  5) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนกบัขา้ราชการบ านาญ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ
หรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 
  6) ผู้โดยสารที่มอีาชพีขา้ราชการบ านาญ/พนักงานรฐัวสิาหกจิหรอืบรษิัทที่เกษียณกบั
นกัเรยีน/นกัศกึษา 
  7) ผู้โดยสารที่มอีาชพีขา้ราชการบ านาญ/พนักงานรฐัวสิาหกจิหรอืบรษิัทที่เกษียณกับ
อาชพีอื่น ๆ  
 ซึ่งผู้โดยสารที่มอีาชพีอื่น ๆ  มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยาน
ดอนเมืองในมิติด้านการให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร มากกว่าผู้โดยสารที่มีอาชีพนักเรียน /
นักศกึษา พนักงานบรษิทัเอกชน ขา้ราชการบ านาญ /พนักงานรฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัที่เกษียณ 
และขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.31 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มอีาชพีแตกต่างกนักบัด้านการดูแลเอาใจใส่ใน
ภาพรวม 

 
อำชีพ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 5 6 

ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

6 3.90 - 0.52* 0.56* 0.13 0.68* 0.71* 

พนกังานบรษิทัเอกชน 4 4.42 - - 0.04 0.38* 0.16 0.19 
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/
อาชพีอสิระ 

3 4.46 - - - 0.42 0.11 0.15 

ขา้ราชการบ านาญ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิ
หรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 

5 4.04 - - - - 0.54* 0.57* 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 2 4.58 - - - - - 0.03 
อื่นๆ 1 4.61 - - - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.31 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีอาชีพแตกต่างกันกับด้านการดูแลเอาใจใส่ เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านการดูแลเอาใจใส่ ตาม
อาชีพ เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดับความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในด้านการดูแลเอาใจใส่ 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 7 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัพนกังานเอกชน 
  2) ผู้โดยสารที่มอีาชพีเป็นข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจกบัประกอบธุรกิจส่วนตัว /
อาชพีอสิระ 
  3) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัอาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา  
  4) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัอาชพีอื่น ๆ  
  5) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนกบัขา้ราชการบ านาญ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ
หรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 
  6) ผู้โดยสารที่มอีาชพีขา้ราชการบ านาญ/พนักงานรฐัวสิาหกจิหรอืบรษิัทที่เกษียณกบั
นกัเรยีน/นกัศกึษา 
  7) ผู้โดยสารที่มอีาชพีขา้ราชการบ านาญ/พนักงานรฐัวสิาหกจิหรอืบรษิัทที่เกษียณกบั
อาชพีอื่น ๆ  
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 ซึ่งผู้โดยสารที่มอีาชพีอื่น ๆ  มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยาน
ดอนเมืองในมิติภาพด้านการดูแลเอาใจใส่ มากกว่าผู้โดยสารที่มีอาชีพนักเรยีน /นักศึกษา 
พนักงานบรษิัทเอกชน ข้าราชการบ านาญ /พนักงานรฐัวิสาหกิจหรือบริษัทที่เกษียณและ
ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ ตามล าดบั 
 
ตำรำงท่ี 4.32 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ

ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีอาชีพแตกต่างกันกับด้านความปลอดภัยต่อ
ผูโ้ดยสารในภาพรวม 

 
อำชีพ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 5 6 
ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

6 3.81 - 0.68* 0.58* 0.34* 0.82* 0.89* 

พนกังานบรษิทัเอกชน 3 4.49 - - 0.09 0.33* 0.13 0.21 
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/
อาชพีอสิระ 

4 4.40 - - - 0.23 0.23 0.31 

ขา้ราชการบ านาญ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิหรอื
บรษิทัทีเ่กษยีณ 

5 4.16 - - - - 0.47* 0.54 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 2 4.63 - - - - - 0.07 
อื่นๆ 1 4.71 - - - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.32 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่อีาชพีแตกต่างกนักบัดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร 
เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านความปลอดภยัต่อ
ผู้โดยสารตามอาชีพ เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดับความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านความ
ปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 7 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัพนกังานบรษิทัเอกชน 
  2) ผู้โดยสารที่มอีาชพีเป็นข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจกบัประกอบธุรกิจส่วนตัว /
อาชพีอสิระนกัเรยีน/นกัศกึษา 
  3) ผูโ้ดยสารที่มอีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิกบัอาชพีขา้ราชการบ านาญ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 
  4) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัอาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา  
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  5) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัอาชพีอื่น ๆ  
  6) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนกบัขา้ราชการบ านาญ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ
หรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 
  7) ผู้โดยสารที่มอีาชพีขา้ราชการบ านาญ/พนักงานรฐัวสิาหกจิหรอืบรษิัทที่เกษียณกบั
นกัเรยีน/นกัศกึษา 
 ซึ่งผู้โดยสารที่มอีาชพีอื่น ๆ มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยาน
ดอนเมืองในมิติด้านความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร มากกว่ าผู้โดยสารที่มีอาชีพพนักงาน
บรษิัทเอกชน ข้าราชการบ านาญ /พนักงานรฐัวิสาหกิจหรอืบรษิัทที่เกษียณ และข้าราชการ /
พนกังานรฐัวสิาหกจิ ตามล าดบั 
 
ตำรำงท่ี 4.33 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ

ท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่อีาชพีแตกต่างกนักบัภาพรวม 
 

อำชีพ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 5 6 
ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

6 3.87 - 0.59* 0.51* 0.19 0.70* 0.85
* 

พนกังานบรษิทัเอกชน 3 4.47 - - 0.08 0.39* 0.11 0.25 
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/
อาชพีอสิระ 

4 4.38 - - - 0.31* 0.19 0.34 

ขา้ราชการบ านาญ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิ
หรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 

5 4.07 - - - - 0.51* 0.65
* 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 2 4.58 - - - - - 0.14 
อื่นๆ 1 4.72 - - - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.33 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มอีาชพีแตกต่างกนักบัในภาพรวม เมื่อทดสอบความ
แตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในภาพรวมตามอาชพี เป็นรายคู่ พบว่า มี
ระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 จ านวน 8 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัพนกังานบรษิทัเอกชน 
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  2) ผู้โดยสารที่มอีาชพีเป็นข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจกบัประกอบธุรกิจส่วนตัว /
อาชพีอสิระนกัเรยีน/นกัศกึษา 
  3) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัอาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา 
  4) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัอาชพีอื่น ๆ   
  5) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนกบัขา้ราชการบ านาญ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ
หรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 
  6) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระกบัขา้ราชการบ านาญ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 
  7) ผู้โดยสารที่มอีาชพีขา้ราชการบ านาญ/พนักงานรฐัวสิาหกจิหรอืบรษิัทที่เกษียณกบั
นกัเรยีน/นกัศกึษา 
  8) ผู้โดยสารที่มีอาชีพข้าราชการบ านาญ/พนักงานรฐัวิสาหกิจหรอืบรษิัทที่เกษียณกับ
อาชพีอื่น ๆ  
 ซึ่งผู้โดยสารที่มอีาชพีอื่นๆ  มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยาน
ดอนเมอืงในมติิภาพรวม มากกว่าผู้โดยสารที่มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว /อาชีพอิสระ ข้าราชการบ านาญ /พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่ เกษียณ และ
ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ ตามล าดบั 
 
ตำรำงท่ี 4.34 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ 
          ท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไป 

        ดา้นรายไดต่้อเดอืน 
 

คณุภำพ 
กำรบริกำร 

รำยได้ต่อเดือน ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

 
F 

 
Sig. 

 
ดา้นความ 
เป็นรปูธรรม 

รายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท 4.59 0.44 4.648 0.003* 
รายได ้10,000-25,000บาท 4.21 0.64   
รายได ้25,001-50,000บาท 4.07 0.68   
รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 4.05 0.83   

 
ดา้นความ
น่าเชือ่ถอื
ไวว้างใจ 

รายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท 4.55 0.48 2.772 0.041* 
รายได ้10,000-25,000บาท 4.36 0.73   
รายได ้25,001-50,000บาท 4.18 0.70   
รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 4.18 0.77   
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ตำรำงท่ี 4.34 (ต่อ) 
 

คณุภำพ 
กำรบริกำร 

รำยได้ต่อเดือน 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

 
F 

 
Sig. 

ดา้นการ
ตอบสนอง
ความตอ้งการ
ต่อผูโ้ดยสาร 

รายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท 4.52 0.47 2.588 0.053 
รายได ้10,000-25,000บาท 4.33 0.70   
รายได ้25,001-50,000บาท 4.13 0.73   
รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 4.17 0.85   

ดา้นการให้
ความมัน่ใจ 
ต่อผูโ้ดยสาร 

รายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท 4.68 0.40 5.599 0.001* 
รายได ้10,000-25,000บาท 4.47 0.65   
รายได ้25,001-50,000บาท 4.18 0.73   
รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 4.17 0.79   

 
ดา้นการดแูล 
เอาใจใส ่

รายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท 4.51 0.52 1.980 0.116 
รายได ้10,000-25,000บาท 4.30 0.71   
รายได ้25,001-50,000บาท 4.16 0.73   
รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 4.18 0.82   

ดา้นความ รายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท 4.56 0.50 3.325 0.020* 
ปลอดภยัตอ่ รายได ้10,000-25,000บาท 4.38 0.76   
ผูโ้ดยสาร รายได ้25,001-50,000บาท 4.13 0.76   
 รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 4.15 0.87   
ภาพรวม รายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท 4.57 0.44 3.728 0.012* 
 รายได ้10,000-25,000บาท 4.36 0.68   
 รายได ้25,001-50,000บาท 4.14 0.68   
 รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 4.15 0.80   

 
หมำยเหต:ุ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

      N = 400 
 
 จากตารางที่ 4.34 เปรยีบเทียบความแตกต่างของระดับความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไปด้านรายได้
ต่อเดอืนพบว่า ความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามรายไดต่้อ
เดือนแตกต่างกนั มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ความคาดหวงัคุณภาพบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมืองจ าแนกตามรายได้ต่อเดือนด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความ
น่าเชื่อถอืไว้วางใจ ด้านการให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร ด้านความปลอดภยัต่อผู้โดยสาร และ
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ภาพรวมคุณภาพการให้บรกิาร มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ส่วน
ดา้นอื่น ๆ ไมม่คีวามแตกต่างกนั 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึน าผลการวเิคราะหไ์ปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้นในดา้นทีแ่ตกต่างกนั เพื่อหา
ว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ดงัแสดงตามตาราง ต่อไปนี้ 
 
ตำรำงท่ี 4.35 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ 
          ท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนักบัดา้นความเป็น 
         รปูธรรม 
 
รำยได้ต่อเดือน อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
รายไดต้ ่ากว่า 10,000 บ. 1 4.59 - 0.38*  0.52* 0.54* 
รายได ้10,000-25,000 บ. 2 4.21 - - 0.14 0.16 
รายได ้25,001-50,000 บ. 3 4.07 - - - 0.02 
รายไดม้ากกว่า 50,000 บ. 4 4.05 - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.35 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนักบัดา้นความเป็นรปูธรรม
เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านความเป็นรูปธรรม
ตามรายไดต่้อเดอืน เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในดา้นความเป็น
รปูธรรมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผู้โดยสารที่มรีายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท กับผู้โดยสารที่มีรายได้ 10,000-25,000 
บาท 
  2) ผู้โดยสารที่มรีายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท กับผู้โดยสารที่มีรายได้ 25,001-50,000 
บาท 
  3) ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท กบัผูโ้ดยสารทีม่รีายไดม้ากกว่า 50,000 บาท 
 ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติิด้านความเป็นรูปธรรม มากกว่าผู้โดยสารที่มรีายได้ต่อเดือน 
10,000-25,000 บาท รายได้ต่อเดือน 25,001-50,000 บาท และรายได้มากกว่า 50,000 บาท 
ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.36 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันกับด้านความ
น่าเชื่อถอืไวว้างใจ 

 
รำยได้ต่อเดือน อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
รายไดต้ ่ากว่า 10,000 บ. 1 4.55 - 0.18 0.36* 0.37* 
รายได ้10,000-25,000 บ. 2 4.36 - - 0.18 0.18 
รายได ้25,001-50,000 บ. 3 4.18 - - - 0.00 
รายไดม้ากกว่า 50,000 บ. 4 4.18 - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.36 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวังคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนักบัด้านความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจเมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคาดหวังคุณภาพการบรกิารด้านความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจตามรายได้ต่อเดอืน เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารในดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 
2 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท กบัผูโ้ดยสารทีม่รีายได ้25,001-50,000 บาท 
  2) ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท กบัผูโ้ดยสารทีม่รีายไดม้ากกว่า 50,000 บาท  
 ซึ่งผู้โดยสารที่มีรายได้ต่อเดือนต ่ ากว่า 10,000 บาท มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติิด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ มากกว่าผู้โดยสารที่มี
รายไดต่้อเดอืน 25,001-50,000 บาท และรายไดม้ากกว่า 50,000 บาท ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.37 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนักบัดา้นการใหค้วาม
มัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร 

 
รำยได้ต่อเดือน อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
รายไดต้ ่ากว่า 10,000 บ. 1 4.68 - 0.20 0.49* 0.50* 
รายได ้10,000-25,000 บ. 2 4.47 - - 0.28* 0.30* 
รายได ้25,001-50,000 บ. 3 4.18 - - - 0.01 
รายไดม้ากกว่า 50,000 บ. 4 4.17 - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.37 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนักบัดา้นการใหค้วามมัน่ใจ
ต่อผู้โดยสารเมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านการให้
ความมัน่ใจต่อผูโ้ดยสารตามรายไดต่้อเดอืน เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารในดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผู้โดยสารที่มรีายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท กับผู้โดยสารที่มีรายได้ 25,001-50,000 
บาท 
  2) ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท กบัผูโ้ดยสารทีม่รีายไดม้ากกว่า 50,000 บาท  
  3) ผูโ้ดยสารทีม่รีายได ้10,000-25,000 บาท กบัผูโ้ดยสารทีม่รีายได ้25,001-50,000 บาท  
  4) ผูโ้ดยสารทีม่รีายได ้10,000-25,000 บาท กบัผูโ้ดยสารทีม่รีายไดม้ากกว่า 50,000 บาท  
 ซึ่งผู้โดยสารที่มีรายได้ต่อเดือนต ่ ากว่า 10,000 บาท มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติดิา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร มากกว่าผูโ้ดยสาร
ที่มีรายได้ 10,000-25,000 บาท รายได้ต่อเดือน 25,001-50,000 บาท และรายได้มากกว่า 
50,000 บาท ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.38 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ 
          ท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนักบัดา้นความ 
         ปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร 
 
รำยได้ต่อเดือน อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
รายไดต้ ่ากว่า 10,000 บ. 1 4.56 - 0.17 0.42* 0.40* 
รายได ้10,000-25,000 บ. 2 4.38 - - 0.24* 0.22 
รายได ้25,001-50,000 บ. 4 4.13 - - - 0.02 
รายไดม้ากกว่า 50,000 บ. 3 4.15 - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.38 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนักับดา้นความปลอดภยัต่อ
ผู้โดยสารเมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านความ
ปลอดภยัต่อผู้โดยสารตามรายได้ต่อเดอืน เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารในด้านความปลอดภยัต่อผู้โดยสารแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท กบัผูโ้ดยสารทีม่รีายได ้25,001-50,000 บาท 
  2) ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท กบัผูโ้ดยสารทีม่รีายไดม้ากกว่า 50,000 บาท  
  3) ผูโ้ดยสารทีม่รีายได ้10,000-25,000 บาท กบัผูโ้ดยสารทีม่รีายได ้25,001-50,000 บาท  
 ซึ่งผู้โดยสารที่มีรายได้ต่อเดือนต ่ ากว่า 10,000 บาท มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติดิา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสารมากกว่าผู้โดยสารที่มี
รายไดต่้อเดอืน 10,000-25,000 บาท รายไดม้ากกว่า 50,000 บาท และรายไดต่้อเดอืน 25,001-
50,000 บาทตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.39 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนักบัดา้นภาพรวม 

 
รำยได้ต่อเดือน อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
รายไดต้ ่ากว่า 10,000 บ. 1 4.57 - 0.21 0.42* 0.42* 
รายได ้10,000-25,000 บ. 4 4.36 - - 0.21 0.21 
รายได ้25,001-50,000 บ. 3 4.14 - - - 0.00 
รายไดม้ากกว่า 50,000 บ. 2 4.15 - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.39ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนักบัภาพรวม เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารภาพรวม ตามรายได้ต่อเดอืน เป็น
รายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท กบัผูโ้ดยสารทีม่รีายได ้25,001-50,000 บาท 
  2) ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท  กบัผูโ้ดยสารทีม่รีายไดม้ากกว่า 50,000 บาท  
 ซึ่งผู้โดยสารที่มีรายได้ต่อเดือนต ่ ากว่า 10,000 บาท มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติภิาพรวมมากกว่าผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต่้อเดอืน 25,001-
50,000 บาท และรายไดต่้อเดอืน 10,000-25,000 บาท ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.40 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ 
          ท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไปดา้น 
         วตัถุประสงคใ์นการเดนิทาง 
 
คณุภำพ 
กำรบริกำร 

วตัถปุระสงคใ์นกำร
เดินทำง 

ค่ำเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
F 

 
Sig. 

 
ดา้นความ 
เป็นรปูธรรม 

ท่องเทีย่ว 4.13 0.76 6.729 0.000* 
ประชุม สมัมนา 4.53 0.40   
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 4.07 0.63   
เยีย่มญาต ิ 3.79 0.63   

 
ดา้นความ
น่าเชื่อถอื
ไวว้างใจ 

ท่องเทีย่ว 4.24 0.75 7.358 0.000* 
ประชุม สมัมนา 4.72 0.43   
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 4.10 0.68   
เยีย่มญาต ิ 3.98 0.65   

 
ดา้นการ
ตอบสนอง
ความตอ้งการ
ต่อผูโ้ดยสาร 

ท่องเทีย่ว 4.23 0.76 7.909 0.000* 
ประชุม สมัมนา 4.68 0.51   
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 4.05 0.73   
เยีย่มญาต ิ

3.88 0.75 
  

 
ดา้นการให้
ความมัน่ใจ 
ต่อผูโ้ดยสาร 

ท่องเทีย่ว 4.27 0.78 5.024 0.002* 
ประชุม สมัมนา 4.61 0.49   
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 4.11 0.62   
เยีย่มญาต ิ 4.01 0.59   

 
ดา้นการดแูล 
เอาใจใส ่

ท่องเทีย่ว 4.23 0.77 8.390 0.000* 
ประชุม สมัมนา 4.72 0.44   
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 3.96 0.71   
เยีย่มญาต ิ 4.00 0.65   
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ตำรำงท่ี 4.40 (ต่อ) 
 

คณุภำพ 
กำรบริกำร 

วตัถปุระสงคใ์นกำร
เดินทำง 

ค่ำเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
F 

 
Sig. 

 
ดา้นความ
ปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสาร 
 

ท่องเทีย่ว 4.22 0.82 3.127 0.026* 
ประชุม สมัมนา 4.54 0.56   
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 4.07 0.78   
เยีย่มญาต ิ

4.03 0.68 
  

 
ภาพรวม 

ท่องเทีย่ว 4.22 0.74 6.661 0.000* 
ประชุม สมัมนา 4.63 0.46   
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 4.05 0.68   
เยีย่มญาต ิ 3.95 0.62   

 
หมำยเหต:ุ *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
        N = 400 
 
 จากตารางที่ 4.40 เปรยีบเทียบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามข้อมูลทัว่ไปด้าน
วตัถุประสงค์ในการเดนิทางพบว่า ความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง
จ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการเดนิทางแตกต่างกนั มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารใน
ภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 และเมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า 
ความคาดหวังคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองจ าแนกตามวตัถุประสงค์ในการ
เดนิทางทุกดา้น มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึน าผลการวเิคราะหไ์ปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้นในทุกดา้นทีแ่ตกต่างกนั เพื่อ
หาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ดงัแสดงตามตาราง ต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 4.41 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางแตกต่างกนักบัดา้นความ
เป็นรปูธรรม 

 
วตัถปุระสงคใ์นกำรเดินทำง อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
ท่องเทีย่ว 2 4.13 - 0.40* 0.05 0.33* 
ประชุม สมัมนา 1 4.53 - - 0.46* 0.74* 
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 3 4.07 - - - 0.27 
เยีย่มญาต ิ 4 3.79 - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.41ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางต่างกนักบัดา้นความเป็น
รปูธรรม เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านความเป็น
รปูธรรม ตามวตัถุประสงค์ในการเดนิทาง เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารในดา้นความเป็นรปูธรรม แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ 
ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อประชุม สมัมนา 
  2) ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผูโ้ดยสารทีม่ ีวตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อเยีย่มญาต ิ
  3) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท างาน/ประกอบธุรกจิ 
  4) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อเยีย่มญาต ิ
 ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์ในการเดนิทางเพื่อประชุม สมัมนา มรีะดบัความคาดหวงั
คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติดิา้นความเป็นรูปธรรมมากกว่าผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว ท างาน/ประกอบธุรกจิ และเยีย่มญาต ิตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.42 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางแตกต่างกนักบัดา้นความ
น่าเชื่อถอืไวว้างใจ 

 
วตัถปุระสงคใ์นกำรเดินทำง อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
ท่องเทีย่ว 2 4.24 - 0.48* 0.13 0.25* 
ประชุม สมัมนา 1 4.72 - - 0.62* 0.74* 
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 3 4.10 - - - 0.12 
เยีย่มญาต ิ 4 3.98 - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.42 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มวีตัถุประสงค์ในการเดินทางต่างกนักับด้านความ
น่าเชื่อถอืไวว้างใจ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้าน
ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ตามวตัถุประสงค์ในการเดินทาง เป็นรายคู่ พบว่า มีระดับความ
คาดหวงัคุณภาพการบรกิารในด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อประชุมสมัมนา 
  2) ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อเยีย่มญาต ิ
  3) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท างาน/ประกอบธุรกจิ 
  4) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อเยีย่มญาต ิ
 ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์ในการเดนิทางเพื่อประชุม สมัมนา มรีะดบัความคาดหวงั
คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองในมิติด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ มากกว่า
ผู้โดยสารที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางเพื่อท่องเที่ยว ท างาน/ประกอบธุรกิจ และเยีย่มญาต ิ
ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.43 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางแตกต่างกนักบัด้านการ
ตอบสนองความตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร 

 
วตัถปุระสงคใ์นกำรเดินทำง อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
ท่องเทีย่ว 2 4.23 - 0.45* 0.17 0.34* 
ประชุม สมัมนา 1 4.68 - - 0.63* 0.80* 
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 3 4.05 - - - 0.16 
เยีย่มญาต ิ 4 3.88 - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.43 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางต่างกันกับด้านการ
ตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคาดหวัง
คุณภาพการบรกิารด้านการตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร ตามวตัถุประสงค์ในการ
เดนิทาง เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อประชุมสมัมนา 
  2) ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อเยีย่มญาต ิ
  3) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท างาน/ประกอบธุรกจิ 
  4) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อเยีย่มญาต ิ
 ซึ่งผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุม สัมมนา มีระดับการรบัรู้
คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติดิา้นการตอบสนองความต้องการต่อผูโ้ดยสาร 
มากกว่าผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว ท างาน/ประกอบธุรกจิ และเยีย่ม
ญาต ิตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.44 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางแตกต่างกนักบัด้านการ
ใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร 

 
วตัถปุระสงคใ์นกำร
เดินทำง 

อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 

ท่องเทีย่ว 2 4.27 - 0.34* 0.16 0.26* 
ประชุม สมัมนา 1 4.61 - - 0.50* 0.60* 
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 3 4.11 - - - 0.09 
เยีย่มญาต ิ 4 4.01 - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.44 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางต่างกนักบัด้านการให้
ความมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิาร
ด้านการให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสารตามวตัถุประสงค์ในการเดนิทาง เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบั
ความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในด้านการให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อประชุมสมัมนา 
  2) ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อเยีย่มญาต ิ
  3) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท างาน/ประกอบธุรกจิ 
  4) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อเยีย่มญาต ิ
 ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์ในการเดนิทางเพื่อประชุม สมัมนา มรีะดบัความคาดหวงั
คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติดิา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผู้โดยสาร มากกว่า
ผู้โดยสารที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางเพื่อท่องเที่ยว ท างาน /ประกอบธุรกิจ และเยีย่มญาต ิ
ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.45 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางแตกต่างกนักบัด้านการ
ดแูลเอาใจใส่ 

 
วตัถปุระสงคใ์นกำร
เดินทำง 

อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 

ท่องเทีย่ว 2 4.23 - 0.48* 0.27* 0.23* 
ประชุม สมัมนา 1 4.72 - - 0.76* 0.72* 
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 4 3.96 - - - 0.03 
เยีย่มญาต ิ 3 4.00 - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.45 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางต่างกนักบัด้านการดูแล
เอาใจใส่ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารดา้นการดูแลเอา
ใจใส่ ตามวตัถุประสงค์ในการเดินทาง เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารในดา้นการดูแลเอาใจใส่ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 จ านวน 5 คู่ 
ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อประชุมสมัมนา 
  2) ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อท างาน/ประกอบธุรกจิ 
  3) ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อเยีย่มญาต ิ
  4) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท างาน/ประกอบธุรกจิ 
  5) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่ มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อเยีย่มญาต ิ
 ซึ่งผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุม สัมมนา มีระดับการรบัรู้
คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติดิ้านการดูแลเอาใจใส่ มากกว่าผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิและ ท างาน/ประกอบธุรกจิ ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.46 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางแตกต่างกนักบัดา้นความ
ปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร 

 
วตัถปุระสงคใ์นกำร
เดินทำง 

อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 

ท่องเทีย่ว 2 4.22 - 0.32* 0.14 0.18 
ประชุม สมัมนา 1 4.54 - - 0.46* 0.50* 
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 3 4.07 - - - 0.04 
เยีย่มญาต ิ 4 4.03 - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.46 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มวีตัถุประสงค์ในการเดินทางต่างกนักับด้านความ
ปลอดภยัต่อผู้โดยสารเมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิาร
ดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสารตามวตัถุประสงคใ์นการเดนิทาง เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความ
คาดหวงัคุณภาพการบรกิารในดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อประชุมสมัมนา 
  2) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุม สัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท างาน/ประกอบธุรกจิ 
  3) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อเยีย่มญาต ิ
 ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์ในการเดนิทางเพื่อประชุม สมัมนา มรีะดบัความคาดหวงั
คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติิด้านความปลอดภยัต่อผู้โดยสารมากกว่า
ผู้โดยสารที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางเพื่อท่องเที่ยว ท างาน /ประกอบธุรกิจ และเยีย่มญาต ิ
ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.47 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางแตกต่างกันกับด้าน
ภาพรวม 

 
วตัถปุระสงคใ์นกำร
เดินทำง 

อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 

ท่องเทีย่ว 2 4.22 - 0.41* 0.17 0.27* 
ประชุม สมัมนา 1 4.63 - - 0.58* 0.68* 
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 3 4.05 - - - 0.10 
เยีย่มญาต ิ 4 3.95 - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.47 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางต่างกนักบัภาพรวมเมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารภาพรวมตามวตัถุประสงคใ์น
การเดนิทาง เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในภาพรวมแตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผูโ้ดยสารที่มวีตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อประชุมสมัมนา 
  2) ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อเยีย่มญาต ิ
  3) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท างาน/ประกอบธุรกจิ 
  4) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อเยีย่มญาต ิ
 ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์ในการเดนิทางเพื่อประชุม สมัมนา มรีะดบัความคาดหวงั
คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติภิาพรวมมากกว่าผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์น
การเดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว ท างาน/ประกอบธุรกจิ และเยีย่มญาต ิตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.48 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่าอากาศ
ยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไปดา้นเพศ 

 
 
กำรรบัรู้คณุภำพ
บริกำรของท่ำ
อำกำศยำนดอน
เมือง 

ระดบักำรรบัรู้  
 

t 
เพศชำย 
N=137 

เพศหญิง 
N=263 

ค่ำเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตำฐำน 

ค่ำเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตำฐำน 

1.  ดา้นความเป็น
รปูธรรม 

0.22 0.06 0.22 0.06 0.000* 

2.  ดา้นความ
น่าเชื่อถอืไวว้างใจ 

0.28 0.08 0.28 0.07 0.000* 

3.  ดา้นการ
ตอบสนองความ
ตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร 

0.30 0.08 0.30 0.07 0.000* 

4.  ดา้นการใหค้วาม
มัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร 

0.27 0.08 0.27 0.07 0.000* 

5.  ดา้นการดแูลเอาใจ
ใส่ต่อผูโ้ดยสาร 

0.21 0.08 0.21 0.08 0.000* 

6.  ดา้นความ
ปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร  

0.32 0.08 0.32 0.07 0.000* 

ภำพรวม 0.27 0.07 0.27 0.06 0.000* 
 
หมำยเหต:ุ *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
           N = 400 
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จากตารางที ่4.48 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปด้านเพศพบว่า การ
รบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามเพศแตกต่างกนั มรีะดบัการรบัรู้
คุณภาพการบรกิารในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
โดยเพศหญงิและเพศชาย มรีะดบัการรบัรูอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
 
ตำรำงท่ี 4.49 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่าอากาศ

ยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไปดา้นอายุ 
 
คณุภำพ 
กำรบริกำร 

อำย ุ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
F 

 
Sig. 

 
 
ดา้นความ 
เป็นรปูธรรม 

อายุต ่ากว่า 25 ปี    3.54 0.59 2.727 0.029* 
อายุ 25-35 ปี         3.34 0.43   
อายุ 36-45 ปี  3.13 0.70   
อายุ 46-55 ปี               3.29 0.63   
อายุมากกว่า 55 ปี 3.24 0.63   

 
ดา้นความ
น่าเชื่อถอืไวว้างใจ 

อายุต ่ากว่า 25 ปี    3.65 0.69 2.487 0.043* 
อายุ 25-35 ปี         3.52 0.63   
อายุ 36-45 ปี  3.28 0.84   
อายุ 46-55 ปี               3.55 0.80   
อายุมากกว่า 55 ปี 3.38 0.69   

 
ดา้นการตอบสนอง
ความตอ้งการต่อ
ผูโ้ดยสาร 

อายุต ่ากว่า 25 ปี    3.48 0.58 2.266 0.061 
อายุ 25-35 ปี         3.34 0.74   
อายุ 36-45 ปี  3.07 0.88   
อายุ 46-55 ปี               3.27 0.72   
อายุมากกว่า 55 ปี 3.30 0.66   

 
ดา้นการใหค้วาม
มัน่ใจ 
ต่อผูโ้ดยสาร 

อายุต ่ากว่า 25 ปี    3.51 0.46 0.907 0.460 
อายุ 25-35 ปี         3.42 0.60   
อายุ 36-45 ปี  3.27 0.87   
อายุ 46-55 ปี               3.39 0.73   
อายุมากกว่า 55 ปี 3.44 0.72   
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ตำรำงท่ี 4.49  (ต่อ) 
 

คณุภำพ 
กำรบริกำร 

อำย ุ ค่ำเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
F 

 
Sig. 

 
 
 
ดา้นการดแูล 
เอาใจใส ่

อายุต ่ากว่า 25 ปี    3.57 0.63 1.177 0.320 
อายุ 25-35 ปี         3.24 0.64   
อายุ 36-45 ปี  3.27 0.93   
อายุ 46-55 ปี               3.39 0.83   
อายุมากกว่า 55 ปี 3.33 0.69   

 
ดา้นความ
ปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสาร 

อายุต ่ากว่า 25 ปี    3.60 0.71 0.732 0.570 
อายุ 25-35 ปี         3.38 0.61   
อายุ 36-45 ปี  3.31 0.81   
อายุ 46-55 ปี               3.41 0.80   
อายุมากกว่า 55 ปี 3.42 0.87   

 
 
ภาพรวม 

อายุต ่ากว่า 25 ปี    3.56 0.57 1.487 0.205 
อายุ 25-35 ปี         3.37 0.52   
อายุ 36-45 ปี  3.22 0.78   
อายุ 46-55 ปี               3.38 0.70   
อายุมากกว่า 55 ปี 3.35 0.66   

 
หมำยเหต:ุ *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

       N = 400 
 
 จากตารางที ่4.49 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามข้อมูลทัว่ไปด้านอายุพบว่า ใน
ภาพรวม การรบัรู้คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามอายุแตกต่างกนั มี
ระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในภาพรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 
0.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การรบัรู้คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง
จ าแนกตามอายุด้านความเป็นรูปธรรม และด้านความน่าเชื่อถอืไว้วางใจ มคีวามแตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนดา้นอื่น ๆ ไมม่ ีแตกต่างกนั 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึน าผลการวเิคราะหไ์ปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้นในดา้นทีแ่ตกต่างกนั เพื่อหา
ว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ดงัแสดงตามตาราง ต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 4.50 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมืองที่มีระดับอายุแตกต่างกันกับด้านความเป็นรูปธรรมใน
ภาพรวม 

 
อำย ุ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 5 
อายตุ ่ากว่า 25 ปี    1 3.54 - 0.20 0.40* 0.24 0.30* 
อาย ุ25-35 ปี         2 3.34 - - 0.20* 0.04 0.09 
อาย ุ36-45 ปี  5 3.13 - - - 0.15 0.10 
อาย ุ46-55 ปี               3 3.29 - - - - 0.05 
อายุมากกว่า 55 
ปี 

4 3.24 - - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.50ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับการรบัรู้คุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัอายุแตกต่างกันกบัด้านความเป็นรูปธรรม เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารดา้นความเป็นรปูธรรม จ าแนกตาม
อายุ เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในดา้นความเป็นรปูธรรม แตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ (1) ผูโ้ดยสารทีม่อีายุต ่ากว่า 25 ปี กบั
ผูโ้ดยสารทีม่อีายุ 36-45 ปี (2) ผู้โดยสารที่มอีายุต ่ากว่า 25 ปี กบัผู้โดยสารทีม่อีายุมากกว่า 55 
ปี (3) ผู้โดยสารที่มอีายุ 25-35 ปี กบัผู้โดยสารที่มอีายุ 36-45 ปีซึ่งผูโ้ดยสารที่มอีายุต ่ากว่า 25 
ปี มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติคิวามเป็นรปูธรรม มากกว่า
ผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ36-45 ปี และ ผูโ้ดยสารทีม่อีายมุากกว่า 55 ปี ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.51 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัอายุแตกต่างกนักบัด้านความน่าเชื่อถอืไว้วางใจ
ในภาพรวม 

 
อำยุ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 5 
อายตุ ่ากว่า 25 ปี    1 3.65 - 0.12 0.36* 0.09 0.27 
อาย ุ25-35 ปี         3 3.52 - - 0.23* 0.03 0.14 
อาย ุ36-45 ปี  5 3.28 - - - 0.27* 0.09 
อาย ุ46-55 ปี               2 3.55 - - - - 0.17 
อายมุากกว่า 55 
ปี 

4 3.38 - - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.51 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัอายุแตกต่างกนักบัด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 
เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 
จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในด้านความน่าเชื่อถือ
ไวว้างใจ แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่อีายุต ่ากว่า 25 ปี กบัผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ36-45 ปี 
  2) ผูโ้ดยสารทีม่อีายตุ ่ากว่า 25 ปี กบัผูโ้ดยสารทีม่อีายมุากกว่า 55 ปี 
  3) ผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ25-35 ปี กบัผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ36-45 ปี 
 ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่อีายตุ ่ากว่า 25 ปี มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอน
เมอืงในมติคิวามน่าเชื่อถือไว้วางใจ มากกว่าผู้โดยสารที่มอีายุมากกว่า 55 และ ผู้โดยสารที่มี
อาย ุ36-45 ปี ตามล าดบั  
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ตำรำงท่ี 4.52 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่าอากาศ 
          ยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไปดา้นระดบั 
         การศกึษา 
 
คณุภำพ 
กำรบริกำร 

ระดบักำรศึกษำ ค่ำเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
F 

 
Sig. 

 
ดา้นความ 
เป็นรปูธรรม 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   3.06 0.69 4.737 0.003* 
ปรญิญาตร ี       3.25 0.55   
ปรญิญาโท  3.40 0.68   
ปรญิญาเอก              3.63 0.57   

 
ดา้นความ
น่าเชื่อถอื
ไวว้างใจ 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   3.04 0.89 10.876 0.000* 
ปรญิญาตร ี       3.42 0.69   
ปรญิญาโท  3.72 0.71   
ปรญิญาเอก              3.70 0.55   

ดา้นการ
ตอบสนอง
ความตอ้งการ
ต่อผูโ้ดยสาร 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   2.84 0.86 17.146 0.000* 
ปรญิญาตร ี       3.21 0.64   
ปรญิญาโท  3.64 0.77   
ปรญิญาเอก          3.65 0.41   

 
ดา้นการให้
ความมัน่ใจ 
ต่อผูโ้ดยสาร 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   2.99 0.74 11.743 0.000* 
ปรญิญาตร ี       3.37 0.68   
ปรญิญาโท  3.65 0.72   
ปรญิญาเอก              3.80 0.37   
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ตำรำงท่ี 4.52 (ต่อ) 
 
คณุภำพ 
กำรบริกำร 

ระดบักำรศึกษำ ค่ำเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
F 

 
Sig. 

 
 
ดา้นการดแูล 
เอาใจใส่ 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   3.04 0.84 5.805 0.001* 
ปรญิญาตร ี       3.31 0.75   
ปรญิญาโท  3.51 0.74   
ปรญิญาเอก              3.80 0.37   

 
ดา้นความ
ปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสาร 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   3.12 0.78 6.403 0.000* 
ปรญิญาตร ี       3.40 0.73   
ปรญิญาโท  3.48 0.85   
ปรญิญาเอก              4.28 0.64   

ภาพรวม ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 3.02 0.76 10.098 0.000* 

ปรญิญาตร ี       3.33 0.60   
ปรญิญาโท  3.57 0.69   
ปรญิญาเอก              3.81 0.42   

 
หมำยเหต:ุ *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
         N = 400 
 
 จากตารางที ่4.52 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปด้านระดบัการศึกษา
พบว่า การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามระดบัการศกึษาแตกต่าง
กนั มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การรบัรู้คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอื ง
จ าแนกตามระดบัการศกึษาทุกดา้น มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึน าผลการวเิคราะหไ์ปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้นในทุกดา้นทีแ่ตกต่างกนั เพื่อ
หาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ดงัแสดงตามตาราง ต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 4.53 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัด้านความเป็นรปูธรรม
ในภาพรวม 

 
ระดบักำรศึกษำ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   4 3.06 - 0.19* 0.33* 0.53* 
ปรญิญาตร ี       3 3.25 - - 0.14* 0.37 
ปรญิญาโท  2 3.40 - - - 0.23 
ปรญิญาเอก              1 3.63 - - - - 
 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.53 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัการศึกษาแตกต่างกนักบัด้านความเป็นรูปธรรม 
เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารด้านความเป็นรปูธรรม จ าแนก
ตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ พบว่า มีระดบัการรบัรู้คุณภาพการบรกิารในด้านความเป็น
รปูธรรม แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี
  2) ผู้โดยสารที่มีระดบัการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาโท 
  3) ผู้โดยสารที่มีระดบัการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาเอก 
  4) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท 
 ซึ่งผู้โดยสารที่มรีะดบัการศึกษาปรญิญาเอก มรีะดับการรบัรู้คุณภาพบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงในมติคิวามเป็นรปูธรรม มากกว่าผูโ้ดยสารที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาโท 
ปรญิญาตรแีละ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 
 
 
 



121 
 

 

 

121 

ตำรำงท่ี 4.54 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัการศึกษาแตกต่างกันกับด้านความน่าเชื่อถือ
ไวว้างใจในภาพรวม 

 
ระดบักำรศึกษำ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   4 3.04 - 0.38* 0.67* 0.65* 
ปรญิญาตร ี       3 3.42 - - 0.29* 0.27 
ปรญิญาโท  1 3.72 - - - 0.02 
ปรญิญาเอก              2 3.70 - - - - 
 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.54 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับด้านความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารด้านความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจ จ าแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารใน
ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ 
ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี
  2) ผู้โดยสารที่มีระดบัการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาโท 
  3) ผู้โดยสารที่มีระดบัการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาเอก 
  4) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท 
 ซึ่งผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษาปรญิญาโท มีระดบัการรบัรู้คุณภาพบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงในมิติความน่าเชื่อถือไว้วางใจ มากกว่าผู้โดยสารที่มรีะดับการศึกษา
ปรญิญาเอกปรญิญาตรแีละ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.55 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัการศึกษาแตกต่างกันกับด้านตอบสนองความ
ตอ้งการต่อผูโ้ดยสารในภาพรวม 

 
ระดบักำรศึกษำ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   4 2.84 - 0.36* 0.79* 0.80* 

ปรญิญาตร ี       3 3.21 - - 0.43* 0.43 

ปรญิญาโท  2 3.64 - - - 0.00 

ปรญิญาเอก              1 3.65 - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.55 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัการศึกษาแตกต่างกันกับด้านตอบสนองความ
ต้องการต่อผู้โดยสารเมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับการรบัรู้คุณภาพการบรกิารด้าน
ตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสารจ าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการ
รบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในด้านความตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี
  2) ผู้โดยสารที่มีระดบัการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาโท 
  3) ผู้โดยสารที่มีระดบัการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาเอก 
  4) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท 
 ซึ่งผู้โดยสารที่มรีะดบัการศึกษาปรญิญาเอก มรีะดับการรบัรู้คุณภาพบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงในมติคิวามตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร มากกว่าผู้โดยสารที่มี
ระดบัการศกึษาปรญิญาโท ปรญิญาตรแีละ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.56 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัด้านการให้ความมัน่ใจ
ต่อผูโ้ดยสารในภาพรวม 

 
ระดบักำรศึกษำ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   4 2.99 - 0.37* 0.65* 0.80* 
ปรญิญาตร ี       3 3.37 - - 0.28* 0.42 
ปรญิญาโท  2 3.65 - - - 0.14 
ปรญิญาเอก              1 3.80 - - - - 
 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.56 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อ
ผู้โดยสาร เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรู้คุณภาพการบรกิารด้านการให้ความ
มัน่ใจต่อผู้โดยสารจ าแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการ
บรกิารในดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี
  2) ผู้โดยสารที่มีระดบัการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาโท 
  3) ผู้โดยสารที่มีระดบัการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาเอก 
  4) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท 
 ซึ่งผู้โดยสารที่มรีะดบัการศึกษาปรญิญาเอก มรีะดับการรบัรู้คุณภาพบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงในมติกิารใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร มากกว่าผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษา
ปรญิญาโท ปรญิญาตรแีละ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.57 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัดา้นการดูแลเอาใจใส่ใน
ภาพรวม 

 
ระดบักำรศึกษำ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   4 3.04 - 0.27* 0.47* 0.75* 
ปรญิญาตร ี       3 3.31 - - 0.20* 0.48 
ปรญิญาโท  2 3.51 - - - 0.28 
ปรญิญาเอก              1 3.80 - - - - 
 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.57 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัดา้นการดูแลเอาใจใส่ เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารด้านการดูแลเอาใจใส่จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในด้านการดูแลเอาใจใส่ 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี
  2) ผู้โดยสารที่มีระดบัการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาโท 
  3) ผู้โดยสารที่มีระดบัการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาเอก 
  4) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท 
 ซึ่งผู้โดยสารที่มรีะดบัการศึกษาปรญิญาเอก มรีะดับการรบัรู้คุณภาพบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงในมติกิารดูแลเอาใจใส่ มากกว่าผู้โดยสารที่มรีะดบัการศึกษาปรญิญาโท 
ปรญิญาตรแีละ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.58 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัด้านความปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสารในภาพรวม 

 
ระดบักำรศึกษำ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   4 3.12 - 0.27* 0.35* 1.15* 
ปรญิญาตร ี       2 3.40 - - 0.07 0.87* 
ปรญิญาโท  1 3.48 - - - 0.80* 
ปรญิญาเอก              3 3.28 - - - - 
 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.58 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัการศึกษาแตกต่างกนักบัด้านความปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสารเมือ่ทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารดา้นความปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสารตามระดบัการศกึษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในดา้นความ
ปลอดภยัต่อผูโ้ดยสารแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี
  2) ผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาโท 
  3) ผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาเอก 
  4) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาเอก 
  5) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโทกบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาเอก 
 ซึ่งผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษาปรญิญาโท มีระดบัการรบัรู้คุณภาพบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมืองในมิติด้านความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร มากกว่าผู้โดยสารที่มีระดับ
การศกึษาปรญิญาตรปีรญิญาเอกและ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.59 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัภาพรวมทัง้ 6 ดา้น 

 
ระดบักำรศึกษำ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   4 3.02 - 0.31* 0.55* 0.79* 
ปรญิญาตร ี       3 3.33 - - 0.24* 0.48* 
ปรญิญาโท  2 3.57 - - - 0.24 
ปรญิญาเอก              1 3.81 - - - - 
 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.59 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัภาพรวมทัง้ 6 ด้าน เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดับการรบัรู้คุณภาพการบรกิารภาพรวมทัง้ 6 ด้าน ตามระดับ
การศกึษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในภาพรวมทัง้ 6 ดา้น แตกต่าง
กนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี
  2) ผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาโท 
  3) ผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษาต ่ ากว่าปรญิญาตรกีับผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาเอก 
  4) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท 
  5) ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรกีบัผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาเอก 
 ซึ่งผู้โดยสารที่มรีะดบัการศึกษาปรญิญาเอก มรีะดับการรบัรู้คุณภาพบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงในมติภิาพรวมทัง้ 6 ดา้น มากกว่าผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท
ปรญิญาตรแีละ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.60 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่าอากาศ
ยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไปดา้นภมูลิ าเนา 

 

 
กำรรบัรู้คณุภำพบริกำรของท่ำ
อำกำศยำนดอนเมือง 

ระดบักำรรบัรู้  
 
t 

กรงุเทพ ฯ 
N= 129 

ต่ำงจงัหวดั 
N=271 

ค่ำเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ค่ำ 
เฉล่ีย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

1.  ดา้นความเป็นรปูธรรม 3.08 0.67 3.35 0.57 0.0
00* 

2.  ดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ 3.17 0.81 3.57 0.69 0.0
00* 

3.  ดา้นการตอบสนองความตอ้งการต่อ
ผูโ้ดยสาร 

3.04 0.77 3.37 0.71 0.0
00* 

4.  ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 
ต่อผูโ้ดยสาร 

3.13 0.78 3.51 0.66 0.0
00* 

5.  ดา้นการดแูลเอาใจใสต่่อผูโ้ดยสาร 3.09 0.79 3.44 0.73 0.0
00* 

6.  ดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร  3.15 0.68 3.15 0.79 0.0
00* 

ภำพรวม 3.11 0.70 3.46 0.62 0.0
00* 

 
หมำยเหต:ุ *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

      N = 400 
 
 จากตารางที ่4.60 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปดา้นภูมลิ าเนา พบว่า 
การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามภูมลิ าเนาแตกต่างกนั มรีะดบั
การรบัรู้คุณภาพการบรกิารในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 โดยผู้โดยสารที่มภีูมลิ าเนาอยู่ต่างจงัหวดัมรีะดบัความคาดหวงัอยู่ในระดบัสูงกว่า
ผูโ้ดยสารทีม่ภีมูลิ าเนาในกรงุเทพมหานคร  
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ตำรำงท่ี 4.61 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่าอากาศ
ยาน ดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไปดา้นอาชพี 

 
คณุภำพ 
กำรบริกำร 

อำชีพ ค่ำเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
F 

 
Sig. 

 
 
ดา้นความ 
เป็นรปูธรรม 

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 3.11 0.65 5.063 0.000* 
พนกังานบรษิทัเอกชน 3.31 0.60   
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/อาชพี
อสิระ 

3.38 0.49   

ขา้ราชการบ านาญ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 

3.24 0.67 
  

นกัเรยีน/นกัศกึษา 3.59 0.42   
อื่นๆ 3.61 0.58   

 
ดา้นความ
น่าเชื่อถอื
ไวว้างใจ 

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 3.29 0.84 2.679 0.021* 
พนกังานบรษิทัเอกชน 3.51 0.72   
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/อาชพี
อสิระ 

3.49 0.65   

ขา้ราชการบ านาญ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 

3.49 0.61   

นกัเรยีน/นกัศกึษา 3.75 0.60   
อื่นๆ 3.48 0.87   

 
ดา้นการ
ตอบสนอง
ความตอ้งการ
ต่อผูโ้ดยสาร 

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 3.11 0.82 2.981 0.012* 
พนกังานบรษิทัเอกชน 3.37 0.82   
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/อาชพี
อสิระ 

3.27 0.53   

ขา้ราชการบ านาญ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 

3.26 0.57   

นกัเรยีน/นกัศกึษา 3.51 0.52   
อื่นๆ 3.71 0.48   
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ตำรำงท่ี 4.61 (ต่อ) 
 
คณุภำพ 
กำรบริกำร 

อำชีพ ค่ำเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
F 

 
Sig. 

 
ดา้นการใหค้วาม
มัน่ใจ 
ต่อผูโ้ดยสาร 
 
 

ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

3.28 0.83 2.129 0.061 

พนกังานบรษิทัเอกชน 3.36 0.68   
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/อาชพี
อสิระ 

3.52 0.61   

ขา้ราชการบ านาญ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัที่
เกษยีณ 

3.44 0.71   

นกัเรยีน/นกัศกึษา 3.58 0.44   
อื่นๆ 3.77 0.39   

 
ดา้นการดแูล เอา
ใจใส ่

ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

3.24 0.89 0.915 10.47 

พนกังานบรษิทัเอกชน 3.33 0.75   
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/อาชพี
อสิระ 

3.46 0.58   

ขา้ราชการบ านาญ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัที่
เกษยีณ 

3.31 0.64   

นกัเรยีน/นกัศกึษา 3.41 0.65   
อื่นๆ 3.54 0.65   

ดา้นความ
ปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสาร 
 
 

ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

3.27 0.85 1.690 0.136 

พนกังานบรษิทัเอกชน 3.40 0.67   
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/อาชพี
อสิระ 

3.54 0.80   

ขา้ราชการบ านาญ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัที่
เกษยีณ 

3.49 0.69   

นกัเรยีน/นกัศกึษา 3.55 0.75   
อื่นๆ 3.59 0.69   
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ตำรำงท่ี 4.61 (ต่อ) 
 
คณุภำพ 
กำรบริกำร 

อำชีพ ค่ำเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
F 

 
Sig. 

 
 
ภาพรวม 

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 3.22 0.76 2.515 0.029* 
พนกังานบรษิทัเอกชน 3.38 0.65   
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/อาชพี
อสิระ 

3.44 0.52   

ขา้ราชการบ านาญ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 

3.37 0.63   

นกัเรยีน/นกัศกึษา 3.56 0.48   
อื่นๆ 3.62 0.61   

 
หมำยเหต:ุ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
                 N = 400 
 
 จากตารางที ่4.61 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไปด้านอาชพีพบว่า การ
รบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามอาชพีแตกต่างกนั มรีะดบัการรบัรู้
คุณภาพการบรกิารในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และเมื่อ
พจิารณารายดา้น พบว่า การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามอาชพี
ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองความต้องการต่อ
ผูโ้ดยสาร และภาพรวมของคุณภาพการบรกิาร มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ส่วนดา้นอื่น ๆ ไมม่ ีแตกต่างกนั 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึน าผลการวเิคราะหไ์ปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้นในดา้นทีแ่ตกต่างกนั เพื่อหา
ว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ดงัแสดงตามตาราง ต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 4.62 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของ 
          ท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่อีาชพีแตกต่างกนักบัดา้นความเป็นรปูธรรมใน 
         ภาพรวม 
 
อำชีพ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 5 6 
ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

6 3.11 - 0.19* 0.26* 0.12 0.47* 0.49* 

พนกังานบรษิทัเอกชน 4 3.31 - - 0.07 0.06 0.28* 0.30 
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/
อาชพีอสิระ 

3 3.38 - - - 0.14 0.21 0.23 

ขา้ราชการบ านาญ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิหรอื
บรษิทัทีเ่กษยีณ 

5 3.24 - - - - 0.35* 0.37 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 2 3.59 - - - - - 0.02 
อื่นๆ 1 3.61 - - - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.62 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่อีาชพีแตกต่างกนักบัดา้นความเป็นรปูธรรมเมื่อทดสอบ
ความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารดา้นความเป็นรปูธรรมตามอาชพี เป็นรายคู่ 
พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในดา้นความเป็นรปูธรรมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 6 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัพนกังานบรษิทัเอกชน 
  2) ผู้โดยสารที่มอีาชพีเป็นข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจกบัประกอบธุรกิจส่วนตัว/
อาชพีอสิระ 
  3) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบันกัเรยีน/นกัศกึษา 
  4) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัอาชพีอื่น ๆ  
  5) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนกบันกัเรยีน/นกัศกึษา 
  6) ผู้โดยสารที่มอีาชพีเป็นขา้ราชการบ านาญ/พนักงานรฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัทีเ่กษียณ
กบันกัเรยีน/นกัศกึษา 

ซึ่งผู้โดยสารที่มอีาชีพอื่น ๆ  มรีะดบัการรบัรู้คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอน
เมอืงในมติดิา้นความเป็นรปูธรรม มากกว่าผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีนักเรยีน/นกัศกึษา ประกอบธุรกจิ
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ส่วนตวั/อาชพีอสิระพนักงานบรษิทัเอกชนขา้ราชการบ านาญ/พนักงานรฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัที่
เกษยีณและขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ ตามล าดบั 
 
ตำรำงท่ี 4.63 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่า

อากาศยานดอนเมอืงที่มอีาชีพแตกต่างกนักบัด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจใน
ภาพรวม 

 
อำชีพ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 5 6 
ข้ า ร าช ก า ร /พ นั ก ง า น
รฐัวสิาหกจิ 

5 3.29 - 0.21* 0.19 0.19 0.45* 0.18 

พนกังานบรษิทัเอกชน 2 3.51 - - 0.01 0.01 0.23 0.03 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว /
อาชพีอสิระ 

3 3.49 - - - 0.00 0.25 0.01 

ข้ า ร า ช ก า ร บ า น าญ /
พนักงานรฐัวิสาหกิจหรือ
บรษิทัทีเ่กษยีณ 

3 3.49 - - - - 0.25 0.01 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 1 3.75 - - - - - 0.26 
อื่นๆ 4 3.48 - - - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.63 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับการรบัรู้คุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มอีาชพีแตกต่างกนักบัด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจเมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารด้านความน่าเชื่อถอืไว้วางใจตาม
อาชีพ เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรู้คุณภาพการบรกิารในด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัพนกังานบรษิทัเอกชน 
  2) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบันกัเรยีน/นกัศกึษา 
 ซึง่ผู้โดยสารที่มอีาชพีนักเรยีน/นักศกึษา มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศ
ยานดอนเมืองในมิติด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ มากกว่าผู้โดยสารที่มีอาชีพ พนักงาน
บรษิทัเอกชนและขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ ตามล าดบั 
 



133 
 

 

 

133 

ตำรำงท่ี 4.64 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงที่มอีาชพีแตกต่างกนักบัด้านการตอบสนองความต้องการ
ต่อผูโ้ดยสารในภาพรวม 

 
อำชีพ อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 5 6 
ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

6 3.11 - 0.25* 0.15 0.14 0.39* 0.59* 

พนกังานบรษิทัเอกชน 3 3.37 - - 0.09 0.10 0.14 0.34 
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/
อาชพีอสิระ 

4 3.27 - - - 0.00 0.24 0.44 

ขา้ราชการบ านาญ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิหรอื
บรษิทัทีเ่กษยีณ 

5 3.26 - - - - 0.25 0.44 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 2 3.51 - - - - - 0.19 
อื่นๆ 1 3.71 - - - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.64 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่อีาชพีแตกต่างกนักบัดา้นการตอบสนองความต้องการต่อ
ผู้โดยสาร เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารด้านการตอบสนอง
ความต้องการต่อผู้โดยสารตามอาชพี เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารใน
ดา้นการตอบสนองความต้องการต่อผูโ้ดยสารแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
จ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัพนกังานบรษิทัเอกชน 
  2) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบันกัเรยีน/นกัศกึษา 

3) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบัอาชพีอื่น ๆ  
 ซึง่ผู้โดยสารที่มอีาชพีนักเรยีน/นักศกึษา มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศ
ยานดอนเมอืงในมติดิา้นการตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร มากกว่าผู้โดยสารที่มอีาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชนและขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.65 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงทีม่อีาชพีแตกต่างกนักบัดา้นภาพรวมทัง้ 6 ดา้น 

 
อำชีพ อนั 

ดบั 
ค่ำ 
เฉล่ีย 

1 2 3 4 5 6 

ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

6 3.22 - 0.16 0.22* 0.15 0.34* 0.39 

พนกังานบรษิทัเอกชน 4 3.38 - - 0.06 0.00 0.18 0.23 
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/
อาชพีอสิระ 

3 3.44 - - - 0.06 0.12 0.17 

ขา้ราชการบ านาญ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิหรอื
บรษิทัทีเ่กษยีณ 

5 3.37 - - - - 0.19 0.24 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 2 3.56 - - - - - 0.05 
อื่นๆ 1 3.62 - - - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.65 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มอีาชพีแตกต่างกันกบัภาพรวมทัง้ 6 ด้าน เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารภาพรวมทัง้ 6 ด้านตามอาชพี เป็นรายคู่ 
พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในภาพรวมทัง้ 6 ด้าน แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 
  1) ผู้โดยสารที่มอีาชพีเป็นข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจกบัประกอบธุรกิจส่วนตัว/
อาชพีอสิระ 
  2) ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิกบันกัเรยีน/นกัศกึษา 
 ซึง่ผู้โดยสารที่มอีาชพีนักเรยีน/นักศกึษา มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศ
ยานดอนเมอืงในมติภิาพรวมทัง้ 6 ดา้น มากกว่าผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั/อาชพี
อสิระ และขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.66 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้คุณภาพการบริการของท่า 
อากาศยานดอนเมืองในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามข้อมูลทัว่ไปด้าน
รายไดต่้อเดอืน 

 
คณุภำพ 
กำรบริกำร 

รำยได้ต่อเดือน ค่ำเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

 
F 

 
Sig. 

 
ดา้นความ 
เป็นรปูธรรม 

รายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท 3.57 0.54 5.197 0.002* 
รายได ้10,000-25,000 บาท 3.37 0.47   
รายได ้25,001-50,000 บาท 3.29 0.54   
รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 3.13 0.73   

 
ดา้นความ
น่าเชื่อถอืไวว้างใจ 

รายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท 3.65 0.78 3.349 0.019* 
รายได ้10,000-25,000 บาท 3.48 0.60   
รายได ้25,001-50,000 บาท 3.52 0.76   
รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 3.28 0.77   

 
ดา้นการ
ตอบสนองความ
ตอ้งการต่อ
ผูโ้ดยสาร 

รายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท 3.54 0.55 2.051 0.106 
รายได ้10,000-25,000 บาท 3.28 0.65   
รายได ้25,001-50,000 บาท 3.29 0.81   
รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 3.16 0.72   

 
ดา้นการใหค้วาม
มัน่ใจ 
ต่อผูโ้ดยสาร 

รายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท 3.63 0.44 2.302 0.077 
รายได ้10,000-25,000 บาท 3.41 0.61   
รายได ้25,001-50,000 บาท 3.43 0.75   
รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 3.27 0.76   

 
ดา้นการดแูล เอา
ใจใส่ 

รายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท 3.53 0.71 2.802 0.040* 
รายได ้10,000-25,000 บาท 3.26 0.57   
รายได ้25,001-50,000 บาท 3.41 0.78   
รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 3.20 0.82   
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ตำรำงท่ี 4.66 (ต่อ) 
 

คณุภำพ 
กำรบริกำร 

รำยได้ต่อเดือน ค่ำเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

 
F 

 
Sig. 

 
ดา้นความ
ปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสาร 

รายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท 3.64 0.76 2.818 0.039* 
รายได ้10,000-25,000 บาท 3.39 0.72   
รายได ้25,001-50,000 บาท 3.47 0.71   
รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 3.25 0.87   

 
ภาพรวม 

รายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท 3.59 0.60 3.391 0.018* 
รายได ้10,000-25,000 บาท 3.37 0.52   
รายได ้25,001-50,000 บาท 3.40 0.67   
รายไดม้ากกวา่ 50,000 บาท 3.21 0.72   

 
หมำยเหต:ุ *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
       N = 400 
 
 จากตารางที ่4.66 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามข้อมูลทัว่ไปด้านรายได้ต่อเดอืน
พบว่า การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามรายได้ต่อเดอืนแตกต่าง
กนั มรีะดบัการรบัรู้คุณภาพการบรกิารในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอน
เมอืงจ าแนกตามรายได้ต่อเดอืนด้านความเป็นรปูธรรม ด้านความน่าเชื่อถอืไว้วางใจ ด้านการ
ดูแลเอาใจใส่ ด้านความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร และภาพรวมคุณภาพการให้บรกิาร มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนดา้นอื่นๆ ไมม่ ีแตกต่างกนั 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึน าผลการวเิคราะหไ์ปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้นในดา้นทีแ่ตกต่างกนั เพื่อหา
ว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ดงัแสดงตามตาราง ต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 4.67 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของ 
        ท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนักบัดา้นความเป็น 
        รปูธรรม 

 
รำยได้ต่อเดือน อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
รายไดต้ ่ากว่า 10,000 บ. 1 3.57 - 0.19 0.28* 0.44* 
รายได ้10,000-25,000 บ. 2 3.37 - - 0.08 0.24* 
รายได ้25,001-50,000 บ. 3 3.29 - - - 0.16* 
รายไดม้ากกว่า 50,000 บ. 4 3.13 - - - - 
 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.67 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนักบัดา้นความเป็นรปูธรรมเมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารด้านความเป็นรูปธรรมตามรายได้
ต่อเดอืน เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในดา้นความเป็นรปูธรรมแตกต่าง
กนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 

1) ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท กบัผูโ้ดยสารทีม่รีายได ้25,001-50,000 บาท 
2) ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท กบัผูโ้ดยสารทีม่รีายไดม้ากกว่า 50,000 บาท 
3) ผูโ้ดยสารทีม่รีายได ้10,000-25,000 บาท กบัผูโ้ดยสารทีม่รีายไดม้ากกว่า 50,000 บาท 
4) ผูโ้ดยสารทีม่รีายได ้ 25,001-50,000 บาท กบัผูโ้ดยสารทีม่รีายไดม้ากกว่า 50,000 บาท  

 ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติิด้านความเป็นรูปธรรม มากกว่าผู้โดยสารที่มรีายได้ต่อเดือน 
10,000-25,000 บาทรายได้ต่อเดือน 25,001-50,000 บาท และรายได้ต ่ากว่า 25,000-50,000 
บาท ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.68 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของ 
        ท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนักบัดา้นความ 
       น่าเชื่อถอืไวว้างใจ 

 
รำยได้ต่อเดือน อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
รายไดต้ ่ากว่า 10,000 บ. 1 3.65 - 0.17 0.13 0.36* 
รายได ้10,000-25,000 บ. 3 3.48 - - 0.04 0.19 
รายได ้25,001-50,000 บ. 2 3.52 - - - 0.23* 
รายไดม้ากกว่า 50,000 บ. 4 3.28 - - - - 
 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.68 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันกับด้านความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจเมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรู้คุณภาพการบรกิารด้านความน่าเชื่อถือ
ไวว้างใจตามรายไดต่้อเดอืน เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในด้านความ
น่าเชื่อถอืไวว้างใจแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 

1) ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท กบัผูโ้ดยสารทีม่รีายไดม้ากกว่า 50,000 บาท 
2) ผูโ้ดยสารทีม่รีายได ้25,001-50,000 บาท กบัผูโ้ดยสารทีม่รีายไดม้ากกว่า 50,000 บาท  

 ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติดิา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ มากกว่าผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต่้อเดอืน 
25,001-50,000 บาท และรายไดม้ากกว่า 50,000 บาท ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.69 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนักบัดา้นการดูแลเอาใจ
ใส่ 

 
รำยได้ต่อเดือน อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
รายไดต้ ่ากว่า 10,000 บ. 1 3.53 - 0.26 0.11 0.33* 
รายได ้10,000-25,000 บ. 3 3.26 - - 0.15 0.06 
รายได ้25,001-50,000 บ. 2 3.41 - - - 0.21* 
รายไดม้ากกว่า 50,000 บ. 4 3.20 - - - - 
 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.69 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนักบัดา้นการดูแลเอาใจใส่ เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารดา้นการดูแลเอาใจใส่ตามรายไดต่้อ
เดอืน เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในดา้นการดูแลเอาใจใส่ แตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 

1) ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท กบัผูโ้ดยสารทีม่รีายไดม้ากกว่า 50,000 บาท 
2) ผูโ้ดยสารทีม่รีายได ้25,001-50,000 บาท กบัผูโ้ดยสารทีม่รีายไดม้ากกว่า 50,000 บาท  

 ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมืองในมิติด้านการดูแลเอาใจใส่  มากกว่าผู้โดยสารที่มีรายได้ต่อเดือน 
25,001-50,000 บาท และรายไดม้ากกว่า 50,000 บาท ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.70 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนักบัดา้นความปลอดภยั
ต่อผูโ้ดยสาร 

 
รำยได้ต่อเดือน อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
รายไดต้ ่ากว่า 10,000 บ. 1 3.64 - 0.24 0.16 0.38* 
รายได ้10,000-25,000 บ. 3 3.39 - - 0.08 0.13 
รายได ้25,001-50,000 บ. 2 3.47 - - - 0.21* 
รายไดม้ากกว่า 50,000 บ. 4 3.25 - - - - 
 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.70 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกันกบัด้านความปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสารเมือ่ทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารดา้นความปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสารตามรายไดต่้อเดอืน เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในดา้นความ
ปลอดภยัต่อผูโ้ดยสารแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 

1) ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท กบัผูโ้ดยสารทีม่รีายไดม้ากกว่า 50,000 บาท 
2) ผู้โดยสารที่มรีายได้ 25,001-50,000 บาท กบัผู้โดยสารที่มรีายได้มากกว่า 50,000 

บาท  
 ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติดิ้านความปลอดภยัต่อผู้โดยสารมากกว่าผู้โดยสารที่มรีายได้ต่อ
เดอืน 25,001-50,000 บาท และรายไดม้ากกว่า 50,000 บาท ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.71 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนักบัด้านภาพรวมทัง้ 6 
ดา้น 

 
รำยได้ต่อเดือน อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
รายไดต้ ่ากว่า 10,000 บ. 1 3.59 - 0.22 0.18 0.38* 
รายได ้10,000-25,000 บ. 3 3.37 - - 0.03 0.15 
รายได ้25,001-50,000 บ. 2 3.40 - - - 0.19* 
รายไดม้ากกว่า 50,000 บ. 4 3.21 - - - - 
 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.71 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนักบัภาพรวมทัง้ 6 ด้าน เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารภาพรวมทัง้ 6 ด้าน ตามรายได้ต่อ
เดอืน เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในภาพรวมทัง้ 6 ด้าน แตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 

1) ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท กบัผูโ้ดยสารทีม่รีายไดม้ากกว่า 50,000 บาท 
2) ผู้โดยสารที่มรีายได้ 25,001-50,000 บาท กบัผู้โดยสารที่มรีายได้มากกว่า 50,000 

บาท  
 ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติภิาพรวมทัง้ 6 ดา้นมากกว่าผูโ้ดยสารที่มรีายไดต่้อเดอืน 25,001-
50,000 บาท และรายไดม้ากกว่า 50,000 บาท ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.72 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่าอากาศ
ยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไปดา้นวตัถุประสงค์
ในการเดนิทาง 

 
คณุภำพ 

กำรบริกำร 
วตัถปุระสงคใ์นกำร

เดินทำง 
ค่ำ 
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
F 

 
Sig. 

 
ดา้นความ 
เป็นรปูธรรม 

ท่องเทีย่ว 3.24 0.64 11.834 0.000* 
ประชุม สมัมนา 3.85 0.40   
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 3.22 0.43   
เยีย่มญาต ิ 3.07 0.57   

 
ดา้นความ
น่าเชื่อถอื
ไวว้างใจ 

ท่องเทีย่ว 3.41 0.73 13.249 0.000* 
ประชุม สมัมนา 4.19 0.53   
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 3.38 0.62   
เยีย่มญาต ิ 3.19 0.85   

 
ดา้นการ
ตอบสนอง
ความตอ้งการ
ต่อผูโ้ดยสาร 

ท่องเทีย่ว 3.24 0.74 9.885 0.000* 
ประชุม สมัมนา 3.91 0.54   
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 3.17 0.71   
เยีย่มญาต ิ 3.06 0.71   

 
ดา้นการให้
ความมัน่ใจ 
ต่อผูโ้ดยสาร 

ท่องเทีย่ว 3.38 0.70 12.290 0.000* 
ประชุม สมัมนา 4.07 0.55   
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 3.23 0.67   
เยีย่มญาต ิ 3.18 0.74   
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ตำรำงท่ี 4.72 (ต่อ) 
 

คณุภำพ 
กำรบริกำร 

วตัถปุระสงคใ์นกำร
เดินทำง 

ค่ำ 
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
F 

 
Sig. 

 
ดา้นการดแูล 
เอาใจใส ่

 
ท่องเทีย่ว 

3.35 0.81 
9.235 0.000* 

ประชุม สมัมนา 3.90 0.52   
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 3.13 0.62   
เยีย่มญาต ิ 3.06 0.61   

       
 
ดา้นความ
ปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสาร 
 

ท่องเทีย่ว 3.41 0.81 9.953 0.000* 
ประชุม สมัมนา 3.97 0.60   
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 3.32 0.60   
เยีย่มญาต ิ

3.02 0.62 
  

 
ภำพรวม 

ท่องเทีย่ว 3.34 0.67 12.879 0.000* 
ประชุม สมัมนา 3.98 0.48   
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 3.24 0.56   
เยีย่มญาต ิ 3.10 0.60   

 
หมำยเหต:ุ *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

       N = 400 
 
 จากตารางที ่4.72 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปด้านวตัถุประสงค์ใน
การเดนิทางพบว่า การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามวตัถุประสงค์
ในการเดนิทางแตกต่างกนั มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และเมือ่พจิารณารายดา้น พบว่า การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการเดนิทางทุกดา้น มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึน าผลการวเิคราะหไ์ปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้นในทุกดา้นทีแ่ตกต่างกนั เพื่อ
หาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ดงัแสดงตามตาราง ต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 4.73 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางแตกต่างกนักบัด้านความ
เป็นรปูธรรม 

 
วตัถปุระสงคใ์นกำรเดินทำง อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
ท่องเทีย่ว 2 3.24 - 0.60* 0.02 0.17 
ประชุม สมัมนา 1 3.85 - - 0.63* 0.77* 
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 3 3.22 - - - 0.14 
เยีย่มญาต ิ 4 3.07 - - - - 
 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.73 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางต่างกันกบัด้านความเป็น
รปูธรรม เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารดา้นความเป็นรปูธรรม 
ตามวตัถุประสงค์ในการเดนิทาง เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรู้คุณภาพการบรกิารในด้าน
ความเป็นรปูธรรม แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 

1) ผูโ้ดยสารที่มวีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผู้โดยสารทีม่วีตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อประชุมสมัมนา 

2) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่ มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท างาน/ประกอบธุรกจิ 
  3) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อเยีย่มญาต ิ
 ซึ่งผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุม สัมมนา มีระดับการรบัรู้
คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติดิา้นความเป็นรูปธรรมมากกว่าผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว ท างาน/ประกอบธุรกจิ และเยีย่มญาต ิตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.74 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางแตกต่างกนักบัด้านความ
น่าเชื่อถอืไวว้างใจ 

 
วตัถปุระสงคใ์นกำร
เดินทำง 

อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 

ท่องเทีย่ว 2 3.41 - 0.77* 0.03 0.22 
ประชุม สมัมนา 1 4.19 - - 0.81* 1.00* 
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 3 3.38 - - - 0.18 
เยีย่มญาต ิ 4 3.19 - - - - 
 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.74 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางต่างกันกับด้านความ
น่าเชื่อถอืไว้วางใจ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารด้านความ
น่าเชื่อถอืไวว้างใจ ตามวตัถุประสงค์ในการเดนิทาง เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพ
การบรกิารในด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
จ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 

1) ผูโ้ดยสารที่มวีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผู้โดยสารทีม่วีตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อประชุมสมัมนา 

2) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท างาน/ประกอบธุรกจิ 

3) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อเยีย่มญาต ิ
 ซึ่งผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุม สัมมนา มีระดับการรบัรู้
คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองในมิติด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ มากกว่า
ผู้โดยสารที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางเพื่อท่องเที่ยว ท างาน/ประกอบธุรกิจ และเยีย่มญาต ิ
ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.75 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงที่มวีตัถุประสงค์ในการเดินทางแตกต่างกันกับด้านการ
ตอบสนองความตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร 

 
วตัถปุระสงคใ์นกำร
เดินทำง 

อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 

ท่องเทีย่ว 2 3.24 - 0.67* 0.07 0.18 
ประชุม สมัมนา 1 3.91 - - 0.74* 0.85* 
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 3 3.17 - - - 0.11 
เยีย่มญาต ิ 4 3.06 - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.75 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางต่างกนักบัดา้นการตอบสนอง
ความต้องการต่อผูโ้ดยสาร เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารดา้น
การตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร ตามวตัถุประสงคใ์นการเดนิทาง เป็นรายคู่ พบว่า มี
ระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในด้านการตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร แตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 

1) ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อประชุมสมัมนา 

2) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท างาน/ประกอบธุรกจิ 

3) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อเยีย่มญาต ิ
 ซึ่งผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุม สัมมนา มีระดับการรบัรู้
คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติดิา้นการตอบสนองความต้องการต่อผูโ้ดยสาร 
มากกว่าผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว ท างาน/ประกอบธุรกจิ และเยีย่ม
ญาต ิตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.76 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของ 
          ท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางแตกต่างกนักบัดา้นการให้ 
         ความมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร 
 
วตัถปุระสงคใ์นกำร
เดินทำง 

อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 

ท่องเทีย่ว 2 3.38 - 0.69* 0.14 0.19 
ประชุม สมัมนา 1 4.07 - - 0.84* 0.04 
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 3 3.23 - - - 0.04 
เยีย่มญาต ิ 4 3.18 - - - - 
 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.76 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางต่างกนักบัด้านการให้ความ
มัน่ใจต่อผู้โดยสาร เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารด้านการให้
ความมัน่ใจต่อผู้โดยสารตามวตัถุประสงค์ในการเดินทาง เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรู้
คุณภาพการบรกิารในดา้นการให้ความมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 

1) ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อประชุมสมัมนา 

2) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท างาน/ประกอบธุรกจิ 
 ซึ่งผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุม สัมมนา มีระดับการรบัรู้
คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติดิา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผู้โดยสาร มากกว่า
ผู้โดยสารที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางเพื่อท่องเที่ยว ท างาน/ประกอบธุรกิจ และเยีย่มญาต ิ
ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.77 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของ 
        ท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางแตกต่างกนักบัดา้น 
        การดแูลเอาใจใส่ 

 
วตัถปุระสงคใ์นกำรเดินทำง อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 

ท่องเทีย่ว 2 3.35 - 0.55* 0.21 0.28* 
ประชุม สมัมนา 1 3.90 - - 0.77* 0.83* 
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 3 3.13 - - - 0.06 
เยีย่มญาต ิ 4 3.06 - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.77 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางต่างกนักบัดา้นการดูแลเอาใจ
ใส่ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารด้านการดูแลเอาใจใส่ ตาม
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทาง เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในดา้นการดแูล
เอาใจใส่ แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 

1) ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อประชุมสมัมนา 

2) ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อเยีย่มญาต ิ

3) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท างาน/ประกอบธุรกจิ 

4) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อเยีย่มญาต ิ
 ซึ่งผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุม สัมมนา มีระดับการรบัรู้
คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติดิ้านการดูแลเอาใจใส่ มากกว่าผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว ท างาน/ประกอบธุรกจิ และเยีย่มญาต ิตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.78 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางแตกต่างกนักบัด้านความ
ปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร 

 
วตัถปุระสงคใ์นกำร
เดินทำง 

อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 

ท่องเทีย่ว 2 3.41 - 0.56* 0.09 0.39* 
ประชุม สมัมนา 1 3.97 - - 0.65* 0.95* 

ท างาน/ประกอบธุรกจิ 3 3.32 - - - 0.29 
เยีย่มญาต ิ 4 3.02 - - - - 

 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.78 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางต่างกันกับด้านความ
ปลอดภยัต่อผูโ้ดยสารเมือ่ทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารดา้นความ
ปลอดภัยต่อผู้โดยสารตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง เป็นรายคู่ พบว่า มีระดับการรบัรู้
คุณภาพการบรกิารในด้านความปลอดภยัต่อผู้โดยสาร แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 

1) ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อประชุมสมัมนา 

2) ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อเยีย่มญาต ิ

3) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท างาน/ประกอบธุรกจิ 

4) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยส ารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อเยีย่มญาต ิ
 ซึ่งผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุม สัมมนา มีระดับการรบัรู้
คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติิด้านความปลอดภยัต่อผู้โดยสารมากกว่า
ผู้โดยสารที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางเพื่อท่องเที่ยว ท างาน/ประกอบธุรกิจ และเยีย่มญาต ิ
ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.79 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมืองที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางแตกต่างกันกับด้าน
ภาพรวมทัง้ 6 ดา้น 

 
วตัถปุระสงคใ์นกำรเดินทำง อนัดบั ค่ำเฉล่ีย 1 2 3 4 
ท่องเทีย่ว 2 3.34 - 0.64* 0.09 0.24* 
ประชุม สมัมนา 1 3.98 - - 0.74* 0.88* 
ท างาน/ประกอบธุรกจิ 3 3.24 - - - 0.14 
เยีย่มญาต ิ 4 3.10 - - - - 
 
หมำยเหต:ุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.79 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรู้คุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางต่างกนักบัภาพรวมทัง้ 6 ดา้น
เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับการรบัรู้คุณภาพการบริการภาพรวมทัง้ 6 ด้านตาม
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทาง เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในภาพรวมทัง้ 
6 ดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 

1) ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อประชุมสมัมนา 

2) ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วกบัผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงค์
ในการเดนิทางเพื่อเยีย่มญาต ิ

3) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท างาน/ประกอบธุรกจิ 

4) ผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนากับผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อเยีย่มญาต ิ
 ซึ่งผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุม สัมมนา มีระดับการรบัรู้
คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมิติภาพรวมทัง้ 6 ด้านมากกว่าผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว ท างาน/ประกอบธุรกจิ และเยีย่มญาต ิตามล าดบั 
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4.2  ผลกำรวิเครำะหค์วำมคำดหวงัต่อกำรให้บริกำรท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 
 
ตำรำงท่ี 4.80 ค่าเฉลีย่รวมของระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง 
 
ระดบัควำมคำดหวงั 
ต่อคณุภำพกำรให้บริกำรด้ำน
ต่ำง ๆ 

ค่ำ
ต ำ่สดุ 

ค่ำ 
สงูสดุ 

 
ค่ำเฉล่ีย 
 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
อนั 
ดบั 

1. ดา้นความเป็นรปูธรรม 1 5 4.11 0.87 5 
2. ดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ 1 5 4.23 0.78 2 
3. ดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร 

1 5 4.20 0.81 4 

4. ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 
ต่อผูโ้ดยสาร 

1 5 4.25 0.78 1 

5. ดา้นการดแูลเอาใจใส่ต่อ
ผูโ้ดยสาร 

1 5 4.21 0.80 3 

6. ดา้นความปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสาร  

1 5 4.20 0.85 4 

เฉล่ียรวมระดบัควำมคำดหวงั
ต่อกำรให้บริกำร 

1 5 4.20 0.81  

 
 จากตารางที่ 4.80 ค่าเฉลี่ยรวมของระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บรกิารท่า
อากาศยานดอนเมอืง พบว่า ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.20 คอื มรีะดบัความคาดหวงัต่อ
การใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.81 
เมื่อพิจารณาในแต่ละมิติที่มีระดับความคาดหวงัต่อการให้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมือง
เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่ ดงันี้ 
 อนัดบัที ่1 ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสารมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.25 กล่าวคอื มรีะดบั
ความคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บรกิารอยู่ในระดบัมาก และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.78  
 อนัดบัที่ 2 ดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.23 กล่าวคอื มรีะดบัความ
คาดหวงัต่อคุณภาพการให้บรกิารอยู่ในระดบัมาก และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.78
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 อนัดบัที่ 3 ดา้นการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้โดยสาร มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.21 กล่าวคอื มรีะดบั
ความคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บรกิารอยู่ในระดบัมาก และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.80  
 อนัดบัที่ 4 ด้านการตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสารและด้านความปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสาร มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.20 กล่าวคอื มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการใหบ้รกิารอยูใ่น
ระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.85  
 อันดับที่ 5  ด้านความเป็นรูปธรรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.11 กล่าวคือมีระดับความ
คาดหวงัต่อคุณภาพการใหบ้รกิารอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.87  
 
ตำรำงท่ี 4.81 ค่าระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงด้าน

ความเป็นรปูธรรม 
 
ควำมคำดหวงั 
ต่อคณุภำพกำรบริกำร 

จ ำนวน ค่ำ
ต ำ่สุด 

ค่ำสูง
สุด 

ค่ำเฉล่ีย 
 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำ

น 

อนั
ดบั 

1. การเขา้ถงึ และจดัการจราจร
ภายในบรเิวณท่าอากาศยานมี
ความเหมาะสมคล่องตวั 

400 1 5 4.07 0.82 16 

2. สถานทีจ่อดรถมคีวาม
เหมาะสม และเพยีงพอ  

400 1 5 3.89 0.96 19 

3. ตวัอาคารผูโ้ดยสารของท่า
อากาศยานเหมาะสมในดา้นการ
ออกแบบและระบบสิง่อ านวย
ความสะดวกต่างๆ 

400 1 5 4.05 0.78 17 

4. ภายในอาคารผูโ้ดยสารมี
ความเป็นระเบยีบ เรยีบรอ้ย 
สะอาด  

400 1 5 4.10 0.91 12 

5. ความสว่างภายในอาคาร
ผูโ้ดยสารมคีวามเหมาะสม 

400 1 5 4.11 0.80 11 
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ตำรำงท่ี 4.81 (ต่อ) 
 
ควำมคำดหวงั 
ต่อคณุภำพกำรบริกำร 

จ ำนวน ค่ำต ำ่สุด ค่ ำสู งสุ
ด 

ค่ำ 
เฉล่ีย 
 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

อั น
ดบั 

6. ความเยน็ของ
เครื่องปรบัอากาศมคีวาม
เหมาะสม 

400 1 5 4.13 0.80 9 

7. รถเขน็กระเป๋า
สมัภาระมจี านวน
เพยีงพอ คุณภาพ
เหมาะสมกบัการใชง้าน 

400 1 5 4.15 0.86 7 

8. บนัไดเลื่อนและลฟิตม์ ี 400 1 5 4.11 0.82 11 
บรกิารอย่างเพยีงพอ 
เหมาะสม 

      

9. มเีคาน์เตอร์
ประชาสมัพนัธแ์ละ
บรกิารใหข้อ้มลูทีเ่หน็
ชดัเจน 

400 1 5 4.09 0.88 13 

10. มกีารประกาศผ่าน
เครื่องขยายเสยีงอย่าง
ชดัเจนและทัว่ถงึ 

400 1 5 4.13 0.89 9 

11. ขนาดของจอแสดง
ขอ้มลูทีแ่สดงก าหนดการ
เขา้-ออก ของเทีย่วบนิ
เหมาะสม อยู่ในต าแหน่ง
ทีเ่หน็ชดัเจน 

400 1 5 4.26 0.85 1 

12. มป้ีายบอกทาง  ป้าย
แสดงขอ้มลูทีเ่หน็ชดัเจน 
เหมาะสม 

400 1 5 4.22 0.83 2 
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ตำรำงท่ี 4.81 (ต่อ) 
 

 

ควำมคำดหวงั 
ต่อคณุภำพกำรบริกำร 

จ ำ 
นวน 

ค่ำ
ต ำ่สุด 

ค่ำ 
สูงสุด 

ค่ำเฉล่ีย 
 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

อนั 
ดบั 

13. มปีรมิาณหอ้งสขุาเพยีงพอ 
และมกีารดแูลรกัษาความสะอาด
เป็นอย่างด ี

400 1 5 4.17 0.88 5 

14. มคีลนิิก หรอืหอ้งปฐมพยาบาล
ทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อรองรบัผูป่้วย
หรอืผูบ้าดเจบ็ 

400 1 5 4.00 0.96 18 

15. มปีรมิาณรา้นคา้และรา้นอาหาร
ทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของ
ผูโ้ดยสาร 

400 1 5 4.06 0.91 15 

16. มจีุดบรกิาร เช่น ธนาคาร 
เคาน์เตอรแ์ลกเปลีย่นเงนิตรา 
ไปรษณีย ์โทรศพัทส์าธารณะ 
อนิเตอรเ์น็ต  ใหบ้รกิารอย่าง
เพยีงพอ  

400 1 5 4.14 0.87 8 

17. มปีรมิาณเกา้อีส้ าหรบัให้
ผูโ้ดยสารนัง่พกัในบรเิวณพืน้ที่
สาธารณะ หรอืหอ้งโถง เพยีงพอ 

400 1 55   5 4.17 0.87 5 

18. มกีารจดัช่องทางและล าดบั
การรอรบับรกิารการตรวจบตัร
โดยสารทีส่ะดวก เหมาะสม 

400 1 5 4.10 0.84 12 

19. มเีคาน์เตอรส์ าหรบัตรวจบตัร
โดยสารเพยีงพอกบัการใหบ้รกิาร 

400 1 5 4.10 0.89 12 
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ตำรำงท่ี 4.81 (ต่อ) 
 

 
ควำมคำดหวงั 
ต่อคณุภำพกำรบริกำร 

จ ำนวน ค่ำ
ต ำ่
สุด 

ค่ำสูงสุด ค่ำ 
เฉล่ีย 

 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำ

น 

อนัดบั 

20. มจีุดตรวจบตัรประจ าตวั
ผูโ้ดยสารทีเ่พยีงพอและอยู่
ในบรเิวณทีเ่หมาะสม 

400 1 5 4.12 0.88 10 

21. มจีุดใหบ้รกิารตรวจ
กระเป๋าสมัภาระทีเ่พยีงพอ 
และมคีวามสะดวก รวดเรว็ 

400 1 5 4.12 0.89 10 

22. มเีกา้อีส้ าหรบันัง่พกัรอ
ก่อนขึน้เครื่องเพยีงพอ  

400 1 5 4.16 0.92 6 

23. รถบสัรบัสง่ผูโ้ดยสาร
ระหว่างเครื่องบนิและตวั
อาคาร (กรณีเครื่องบนิจอด 
ณ ลานจอด) มคีุณภาพ
เหมาะสมและปรมิาณ
เพยีงพอ 

400 1 5 4.11 0.88 11 

24. ทางเดนิเชื่อมต่อขึน้
เครื่องบนิ (งวง) หรอืบนัได
ขึน้เครื่องบนิ (ณ ลานจอด) 
มสีภาพด ีเหมาะสมกบัการ
ใชง้าน 

400 1 5 4.13 0.88 9 

25. มป้ีายแสดงจุดใหบ้รกิาร
สายพานรอรบักระเป๋า
สมัภาระของแต่ละเทีย่วบนิ
ทีช่ดัเจน 

400 1 5 4.20 0.86 3 
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ตำรำงท่ี 4.81 (ต่อ) 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 4.81 แสดงค่าระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บรกิารท่าอากาศยานดอน
เมอืงด้านความเป็นรปูธรรม พบว่า ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.11 กล่าวคอื มรีะดบัความ
คาดหวงัต่อการใหบ้รกิารอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.87 
 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นเป็นรายข้อ มีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการ
ใหบ้รกิารสงูทีสุ่ด เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 
 

ควำมคำดหวงั 
ต่อคณุภำพกำรบริกำร 

จ ำ 
นวน 

ค่ำ
ต ำ่สุด 

ค่ำ 
สูงสุด 

ค่ำ 
เฉล่ีย 
 

ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

อนัดบั 

26. มจีุดใหบ้รกิารสายพาน
รอรบักระเป๋าสมัภาระ
ส าหรบัผูโ้ดยสารขาเขา้ที่
เพยีงพอต่อการใหบ้รกิาร 

400 1 5 4.18 0.85 4 

27. มพีืน้ทีส่ว่นรอรบั
ผูโ้ดยสารขาเขา้ทีก่วา้งขวาง 
สะดวกต่อการรอรบั 

400 1 5 4.18 0.82 4 

28. มจีุดบรกิารตดิต่อ 
ทีพ่กั ทวัร ์และรถเช่า  
ทีเ่หน็ชดัเจน 

400 1 5 4.13 0.89 9 

29. มกีารจดับรกิารรถ
โดยสารรถแทก็ซี ่อย่าง
เหมาะสม เพยีงพอ 
 

400 1 5 4.08 1.00 14 

เฉล่ียรวมดำ้น 
ควำมเป็นรปูธรรม 

400 1 5 4.11 0.87  
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ตำรำงท่ี 4.82 อนัดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงด้านความ
เป็นรปูธรรม 

 
อนัดบั ควำมคำดหวงัต่อคณุภำพกำรบริกำรท่ำอำกำศยำนดอนเมืองด้ำนควำมเป็น

รปูธรรม 
1 ขนาดของจอแสดงขอ้มลูทีแ่สดงก าหนดการเขา้-ออก ของเทีย่วบนิเหมาะสม อยู่ใน

ต าแหน่งทีเ่หน็ชดัเจน  
2 มป้ีายบอกทาง  ป้ายแสดงขอ้มลูทีเ่หน็ชดัเจน เหมาะสม 
3 มป้ีายแสดงจุดใหบ้รกิารสายพานรอรบักระเป๋าสมัภาระของแต่ละเทีย่วบนิทีช่ดัเจน 
4 มจีุดใหบ้รกิารสายพานรอรบักระเป๋าสมัภาระส าหรบัผูโ้ดยสารขาเขา้ทีเ่พยีงพอต่อการ

ใหบ้รกิาร และมพีืน้ทีส่ว่นรอรบัผูโ้ดยสารขาเขา้ทีก่วา้งขวาง สะดวกต่อการรอรบั 
5 มปีรมิาณหอ้งสขุาเพยีงพอ และมกีารดแูลรกัษาความสะอาดเป็นอย่างดแีละ มปีรมิาณ

เกา้อีส้ าหรบัใหผู้โ้ดยสารนัง่พกัในบรเิวณพืน้ทีส่าธารณะ หรอืหอ้งโถง เพยีงพอ 
6 มเีกา้อีส้ าหรบันัง่พกัรอก่อนขึน้เครื่องเพยีงพอ  
7 รถเขน็กระเป๋าสมัภาระมจี านวนเพยีงพอ คุณภาพเหมาะสมกบัการใชง้าน 
8 มจีุดบรกิาร เช่น ธนาคาร เคาน์เตอรแ์ลกเปลีย่นเงนิตรา ไปรษณีย ์โทรศพัท์

สาธารณะ อนิเทอรเ์น็ต  ใหบ้รกิารอย่างเพยีงพอ  
9 ความเยน็ของเครื่องปรบัอากาศมคีวามเหมาะสม และมกีารประกาศผ่านเครื่องขยาย

เสยีงอย่างชดัเจนและทัว่ถงึและ ทางเดนิเชื่อมต่อขึน้เครื่องบนิ (งวง) หรอืบนัไดขึน้
เครื่องบนิ (ณ ลานจอด) มสีภาพด ีเหมาะสมกบัการใชง้าน และมจีุดบรกิารตดิต่อที่
พกั ทวัร ์และรถเช่า ทีเ่หน็ชดัเจน 

10 มจีุดตรวจบตัรประจ าตวัผูโ้ดยสารทีเ่พยีงพอและอยู่ในบรเิวณทีเ่หมาะสมและ 
มจีุดใหบ้รกิารตรวจกระเป๋าสมัภาระทีเ่พยีงพอ และมคีวามสะดวก รวดเรว็ 

11 ความสว่างภายในอาคารผูโ้ดยสารมคีวามเหมาะสม และ บนัไดเลื่อนและลฟิตม์ี
บรกิารอย่างเพยีงพอ เหมาะสมและรถบสัรบัสง่ผูโ้ดยสารระหว่างเครื่องบนิและตวั
อาคาร (กรณีเครื่องบนิจอด ณ ลานจอด) มคีุณภาพเหมาะสมและปรมิาณเพยีงพอ 

12 ภายในอาคารผูโ้ดยสารมคีวามเป็นระเบยีบ เรยีบรอ้ย สะอาดและ มกีารจดัช่องทาง
และล าดบัการรอรบับรกิารการตรวจบตัรโดยสารทีส่ะดวก เหมาะสม และมเีคาน์เตอร์
ส าหรบัตรวจบตัรโดยสารเพยีงพอกบัการใหบ้รกิาร 

13 มเีคาน์เตอรป์ระชาสมัพนัธแ์ละบรกิารใหข้อ้มลูทีเ่หน็ชดัเจน 
14 มกีารจดับรกิารรถโดยสาร รถแทก็ซี ่อย่างเหมาะสม เพยีงพอ 
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ตำรำงท่ี 4.82 (ต่อ) 
 

อนัดบั ควำมคำดหวงัต่อคณุภำพกำรบริกำรท่ำอำกำศยำนดอนเมืองด้ำนควำมเป็น
รปูธรรม 

15 มปีรมิาณรา้นคา้และรา้นอาหารทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของผูโ้ดยสาร 
16 การเขา้ถงึ และจดัการจราจรภายในบรเิวณท่าอากาศยานมคีวามเหมาะสมคล่องตวั 
17 ตวัอาคารผูโ้ดยสารของท่าอากาศยานเหมาะสมในดา้นการออกแบบและระบบสิง่

อ านวยความสะดวกต่างๆ 
18 มคีลนิิก หรอืหอ้งปฐมพยาบาลทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อรองรบัผูป่้วยหรอืผูบ้าดเจบ็ 
19 สถานทีจ่อดรถมคีวามเหมาะสม และเพยีงพอ 

  
จากตารางที่ 4.82 อนัดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง

ดา้นความเป็นรปูธรรมเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ 5 อนัดบัแรก สามารถเรยีงล าดบัได ้ดงันี้ 
อนัดบัที่ 1 ได้แก่ ขนาดของจอแสดงข้อมูลที่แสดงก าหนดการเข้า-ออก ของเที่ยวบิน

เหมาะสม อยู่ในต าแหน่งทีเ่หน็ชดัเจน มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.26 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงั
ต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.85 

อนัดบัที่ 2 ได้แก่ มป้ีายบอกทาง  ป้ายแสดงข้อมูลที่เห็นชดัเจน เหมาะสมมคี่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.22 หมายถึง มีระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัมาก และมสี่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.83 

อนัดบัที่ 3 ได้แก่ มป้ีายแสดงจุดให้บรกิารสายพานรอรบักระเป๋าสมัภาระของแต่ละ
เที่ยวบนิที่ชดัเจนมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.20 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยู่
ในระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.86 

อนัดบัที่ 4 ได้แก่ (1) มจีุดให้บรกิารสายพานรอรบักระเป๋าสมัภาระส าหรบัผู้โดยสารขา
เข้าที่เพียงพอต่อการให้บรกิาร มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.18 หมายถึง มรีะดับความคาดหวงัต่อ
คุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.85 และ (2) มพีืน้ทีส่่วน
รอรบัผูโ้ดยสาร ขาเขา้ทีก่วา้งขวาง สะดวกต่อการรอรบัมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.18 หมายถงึ มรีะดบั
ความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.82  

อนัดบัที่ 5 ไดแ้ก่ (1) มปีรมิาณหอ้งสุขาเพยีงพอ และมกีารดูแลรกัษาความสะอาดเป็น
อย่างด ีมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.17 หมายถึง มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบั
มาก และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.88 และ (2) มปีรมิาณเก้าอี้ส าหรบัใหผู้โ้ดยสารนัง่
พกัในบรเิวณพื้นที่สาธารณะ หรอืห้องโถง เพยีงพอ มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.17 หมายถึง มรีะดบั
ความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.87 
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ตำรำงท่ี 4.83 ค่าระดับความคาดหวังต่อการให้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมืองด้านความ
น่าเชื่อถอืไวว้างใจ 

 
ควำมคำดหวงั 
ต่อคณุภำพกำรบริกำร 

จ ำ 
นวน 

ค่ำ
ต ำ่สุด 

ค่ำสูงสุด ค่ำ 
เฉล่ีย 

 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

อนัดบั 

1. เจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์
สามารถใหก้ารบรกิารดา้นขอ้มลู
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ชดัเจน  

400 1 5 4.22 0.81 4 

2. เจา้หน้าทีต่รวจบตัรโดยสารมี
ความน่าเชื่อถอืในขัน้ตอนการให้
การบรกิารว่าถูกตอ้ง รดักุม 

400 1 5 4.24 0.79 3 

3. เจา้หน้าทีต่รวจบตัรประจ าตวั
ผูโ้ดยสารมคีวามน่าเชื่อถอืใน
ขัน้ตอนการใหก้ารบรกิารว่า
ถูกตอ้ง รดักุม  

400 1 5 4.29 0.76 1 

4. เจา้หน้าทีใ่นสว่นพืน้ทีอ่ื่นๆ
สามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ น่าเชื่อถอื ตามทีม่ี
การประชาสมัพนัธไ์ว ้

400 1 5 4.16 0.78 5 

5. การบรกิารและการด าเนินงาน
โดยรวมของท่าอากาศยานดอน
เมอืงมปีระสทิธภิาพ น่าเชื่อถอื 
ตามทีม่กีารประชาสมัพนัธไ์ว้
  

400 1 5 4.25 0.80 2 

เฉล่ียรวมดำ้น 
ควำมน่ำเช่ือถือไวว้ำงใจ 

400 1 5 4.23 0.78  

 
 จากตารางที ่4.83 แสดงค่าระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการใหบ้รกิารท่าอากาศยาน
ดอนเมอืงด้านความน่าเชื่อถอืไว้วางใจ พบว่า ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.23 กล่าวคอื มี
ระดบัความคาดหวงัต่อการใหบ้รกิารอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 

เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นเป็นรายข้อ มีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการ
ใหบ้รกิารสงูทีสุ่ด เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 
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ตำรำงท่ี 4.84 อนัดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงด้านความ
น่าเชื่อถอืไวว้างใจ 

 
อนัดบั ควำมคำดหวงัต่อคณุภำพกำรบริกำรท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 

ด้ำนควำมน่ำเช่ือถือไว้วำงใจ 
1 เจา้หน้าทีต่รวจบตัรประจ าตวัผูโ้ดยสารมคีวามน่าเชื่อถอืในขัน้ตอนการใหก้าร

บรกิารว่าถูกตอ้ง รดักุม  
2 การบรกิารและการด าเนินงานโดยรวมของท่าอากาศยานดอนเมอืงมี

ประสทิธภิาพ น่าเชื่อถอื ตามทีม่กีารประชาสมัพนัธไ์ว้ 
3 เจา้หน้าทีต่รวจบตัรโดยสารมคีวามน่าเชื่อถอืในขัน้ตอนการใหก้ารบรกิารว่า

ถูกตอ้ง รดักุม 
4 เจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธส์ามารถใหก้ารบรกิารดา้นขอ้มลูได้อยา่งถูกตอ้ง 

ชดัเจน  
5 เจา้หน้าทีใ่นส่วนพืน้ทีอ่ื่นๆสามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

น่าเชื่อถอื ตามทีม่กีารประชาสมัพนัธไ์ว้ 
 
 จากตารางที ่4.84 อนัดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง
ดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ 5 อนัดบัแรก สามารถเรยีงล าดบัได ้ดงันี้ 

อนัดบัที่ 1 ได้แก่ เจา้หน้าที่ตรวจบตัรประจ าตวัผู้โดยสารมคีวามน่าเชื่อถอืในขัน้ตอน
การให้การบรกิารว่าถูกต้อง รดักุม มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.29 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อ
คุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.76 

อนัดบัที่ 2 ได้แก่ การบรกิารและการด าเนินงานโดยรวมของท่าอากาศยานดอนเมอืงมี
ประสทิธภิาพ น่าเชื่อถอื ตามทีม่กีารประชาสมัพนัธไ์ว ้มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.25 หมายถงึ มรีะดบั
ความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.80 

อนัดบัที่ 3 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตรวจบตัรโดยสารมคีวามน่าเชื่อถือในขัน้ตอนการให้การ
บรกิารว่าถูกต้อง รดักุมมคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24 หมายถึง มีระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพ
บรกิารอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.79 

อนัดบัที่ 4 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์สามารถให้การบรกิารด้านข้อมูลได้อย่าง
ถูกตอ้ง ชดัเจน มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.22 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่น
ระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.81  

อนัดบัที่ 5 ไดแ้ก่ เจา้หน้าที่ในส่วนพืน้ทีอ่ื่นๆ สามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
น่าเชื่อถอื ตามทีม่กีารประชาสมัพนัธไ์ว ้มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.16 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงั
ต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.78 
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ตำรำงท่ี 4.85 ค่าระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงด้านการ
ตอบสนองความตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร 

 
ควำมคำดหวงั 
ต่อคณุภำพกำรบริกำร 

จ ำ 
นวน 

ค่ำ
ต ำ่ 
สุด 

ค่ำ 
สูงสุด 

ค่ำ 
เฉล่ีย 

 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

อนั 
ดบั 

1. เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจ
บตัรโดยสารมจี านวนเพยีงพอ และ
ใหบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็ 

400 1 5 4.23 0.77 1 

2. เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจ
บตัรโดยสารยนิดรีบัฟัง และใหค้วาม
ช่วยเหลอืผูโ้ดยสาร 

400 1 5 4.22 0.81 2 

3. เจา้หน้าทีต่รวจบตัรประจ าตวั
ผูโ้ดยสารมจี านวนเพยีงพอ และให้
การบรกิารดว้ยความรวดเรว็ 

400 1 5 4.21 0.81 3 

4. เจา้หน้าทีป่ระจ าจุดตรวจกระเป๋า
สมัภาระมจี านวนเพยีงพอ และ
ใหบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็ 

400 1 5 4.20 0.83 4 

5. มรีะบบการน าสง่กระเป๋าสมัภาระ
จากเครื่องบนิมายงัจุดสายพาน
รองรบัทีส่ะดวก รวดเรว็ 

400 1 5 4.17 0.84 5 

เฉล่ียรวมดำ้นกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรต่อผูโ้ดยสำร 

400 1 5 4.20 0.81  

  
จากตารางที ่4.85 แสดงค่าระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการใหบ้รกิารท่าอากาศยาน

ดอนเมอืงด้านการตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร พบว่า ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 
4.20 กล่าวคือ มีระดับความคาดหวงัต่อการให้บรกิารอยู่ในระดับมาก และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.81 

เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นเป็นรายข้อ มีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการ
ใหบ้รกิารสงูทีสุ่ด เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 
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ตำรำงท่ี 4.86 อนัดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงด้านการ
ตอบสนองความตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร 

 
อนัดบั ควำมคำดหวงัต่อคณุภำพกำรบริกำรท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 

ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรต่อผูโ้ดยสำร 
1 เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสารมจี านวนเพยีงพอ และใหบ้รกิารดว้ยความ

รวดเรว็ 
2 เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสารยนิดรีบัฟัง และใหค้วามช่วยเหลอืผูโ้ดยสาร 
3 เจา้หน้าทีต่รวจบตัรประจ าตวัผูโ้ดยสารมจี านวนเพยีงพอ และใหก้ารบรกิารดว้ยความ

รวดเรว็ 
4 เจา้หน้าทีป่ระจ าจุดตรวจกระเป๋าสมัภาระมจี านวนเพยีงพอ และใหบ้รกิารดว้ยความ

รวดเรว็ 
5 มรีะบบการน าสง่กระเป๋าสมัภาระจากเครื่องบนิมายงัจุดสายพานรองรบัทีส่ะดวก รวดเรว็ 
 
 จากตารางที ่4.86 อนัดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง
ด้านการตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสารเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 5 อนัดบัแรก สามารถ
เรยีงล าดบัได ้ดงันี้ 

อนัดบัที่ 1 ได้แก่ เจา้หน้าที่ประจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสารมจี านวนเพยีงพอ และ
ใหบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.23 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพ
บรกิารอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.77 

อนัดบัที่ 2 ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสารยนิดรีบัฟัง และใหค้วาม
ช่วยเหลอืผูโ้ดยสาร มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.22 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิาร
อยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.81 

อนัดบัที่ 3 ได้แก่ เจา้หน้าทีต่รวจบตัรประจ าตวัผู้โดยสารมจี านวนเพยีงพอ และให้การ
บรกิารด้วยความรวดเรว็ มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.21 หมายถึง มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพ
บรกิารอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.81 

อันดับที่ 4 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจกระเป๋าสมัภาระมีจ านวนเพียงพอ และ
ใหบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.20 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพ
บรกิารอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.83  

อันดับที่ 5 ได้แก่ มีระบบการน าส่งกระเป๋าสมัภาระจากเครื่องบินมายงัจุดสายพาน
รองรบัที่สะดวก รวดเรว็ มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.17 หมายถึง มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพ
บรกิารอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.84 
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ตำรำงท่ี 4.87 ค่าระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงดา้นการให้
ความมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร 

 
ควำมคำดหวงั 
ต่อคณุภำพกำรบริกำร 

จ ำนวน ค่ำ
ต ำ่สุด 

ค่ำสูงสุด ค่ำเฉล่ีย 
 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

อนัดบั 

1. เจา้หน้าทีข่องสนามบนิ
ใหบ้รกิารดว้ยทกัษะความรู ้
ความสามารถในงานบรกิาร 

400 1 5 4.23 0.76 4 

2. เจา้หน้าทีข่องสนามบนิ
ใหบ้รกิารดว้ยความสภุาพ 

398 1 5 4.24 0.77 3 

3. ผูโ้ดยสารมคีวามมัน่ใจใน
ความถูกตอ้งของบตัร
โดยสารจากการปฏบิตังิาน
ของเจา้หน้าทีป่ระจ า
เคาน์เตอรต์รวจบตัร
โดยสาร 

400 1 5 4.24 0.80 3 

4. ผูโ้ดยสารมคีวามมัน่ใจ
เรื่องการรกัษาความ
ปลอดภยัจากการตรวจ
กระเป๋าสมัภาระส าหรบัน า
ขึน้เครื่องบนิ 

400 1 5 4.29 0.79 1 

5. ผูโ้ดยสารมคีวามมัน่ใจใน
การปฏบิตังิานของ
เจา้หน้าทีร่กัษาความ
ปลอดภยัของท่าอากาศยาน
ดอนเมอืง 

400 1 5 4.27 0.81 2 

เฉล่ียรวม 
ด้ำนกำรให้ควำม
มัน่ใจ 
ต่อผูโ้ดยสำร 

400 1 5 4.25 0.78  
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  จากตารางที ่4.87 แสดงค่าระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการใหบ้รกิารท่าอากาศยาน
ดอนเมืองด้านการให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.25 
กล่าวคือ มีระดับความคาดหวังต่อการให้บรกิารอยู่ในระดับมากที่สุด และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.78 

เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นเป็นรายข้อ มีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการ
ใหบ้รกิารสงูทีสุ่ด เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 
 
ตำรำงท่ี 4.88 อนัดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงด้านการให้

ความมัน่ใจแก่ผูโ้ดยสาร 
 
อนัดบั ควำมคำดหวงัต่อคณุภำพกำรบริกำรท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 

ด้ำนกำรให้ควำมมัน่ใจแก่ผูโ้ดยสำร 

1 ผูโ้ดยสารมคีวามมัน่ใจเรือ่งการรกัษาความปลอดภยัจากการตรวจกระเป๋า
สมัภาระส าหรบัน าขึน้เครือ่งบนิ 

2 ผูโ้ดยสารมคีวามมัน่ใจในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั
ของท่าอากาศยานดอนเมอืง 

3 เจา้หน้าทีข่องสนามบนิใหบ้รกิารดว้ยความสุภาพ 
4 ผูโ้ดยสารมคีวามมัน่ใจในความถูกตอ้งของบตัรโดยสารจากการปฏบิตังิานของ

เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสาร 

5 เจา้หน้าทีข่องสนามบนิใหบ้รกิารดว้ยทกัษะความรู ้ความสามารถในงาน
บรกิาร 

 
 จากตารางที ่4.88 อนัดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง
ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ผู้โดยสารเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 4 อันดบั สามารถเรยีงล าดบัได ้
ดงันี้ 

อนัดบัที่ 1 ได้แก่ ผู้โดยสารมคีวามมัน่ใจเรื่องการรกัษาความปลอดภยัจากการตรวจ
กระเป๋าสมัภาระส าหรบัน าขึน้เครื่องบนิ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.29 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงั
ต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.79 

อนัดบัที ่2 ไดแ้ก่ ผูโ้ดยสารมคีวามมัน่ใจในจากการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีร่กัษาความ
ปลอดภยัของท่าอากาศยานดอนเมอืง มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.27 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงั
ต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.81 
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อนัดบัที่ 3  ไดแ้ก่ เจา้หน้าที่ของสนามบนิให้บรกิารดว้ยความสุภาพ มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 
4.24 หมายถึง มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัมาก และมสี่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.77 

อันดับที่ 3 ได้แก่ ผู้โดยสารมีความมัน่ใจในความถูกต้องของบัตรโดยสารจากการ
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสาร มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.24 หมายถงึ มี
ระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัมาก และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.80  

อนัดบัที่ 4 ได้แก่ เจา้หน้าที่ของสนามบนิให้บรกิารด้วยทกัษะความรู ้ความสามารถใน
งานบรกิาร มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.23 หมายถึง มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยู่ใน
ระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.76 
 
ตำรำงท่ี 4.89 ค่าระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงด้านการ

ดแูลเอาใจใส่ต่อผูโ้ดยสาร 
 
ควำมคำดหวงั 
ต่อคณุภำพกำรบริกำร 

จ ำนวน ค่ำ
ต ำ่สุด 

ค่ำสูง 
สุด 

ค่ำ 
เฉล่ีย 

 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

อนัดบั 

1. เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอร์
ตรวจบตัรโดยสารมกีารอธบิาย
ถงึล าดบัขัน้ตอนการไปขึน้
เครื่องบนิใหเ้ขา้ใจไดเ้ป็นอย่างด ี

400 1 5 4.18 0.83 6 

2. มเีจา้หน้าทีค่อยดแูลและ
อ านวยความสะดวกแก่ผูโ้ดยสาร
ทีต่อ้งการความช่วยเหลอืพเิศษ 
เช่น ผูส้งูอายุและผูโ้ดยสารทีม่ี
เดก็ 

400 1 5 4.25 0.83 1 

3. มเีจา้หน้าทีต่รวจบตัร
ประจ าตวัผูโ้ดยสารใหบ้รกิาร
อย่างเพยีงพอ  

400 1 5 4.20 0.77 4 

4. มเีจา้หน้าทีท่ีจุ่ดรบัสมัภาระ
ใหบ้รกิาร และใหค้วามชว่ยเหลอื
อย่างเพยีงพอ 

400 1 5 4.19 0.81 5 
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ตำรำงท่ี 4.89 (ต่อ) 
 

ควำมคำดหวงั 
ต่อคณุภำพกำรบริกำร 

จ ำนวน ค่ำ
ต ำ่สุด 

ค่ำสูง 
สุด 

ค่ำ 
เฉล่ีย 

 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

อนัดบั 

5. เจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธ ์เขา้
ใจความตอ้งการ ใหค้วาม
ช่วยเหลอืและสือ่สารกบั
ผูโ้ดยสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

400 1 5 4.23 0.81 2 

6. เจา้หน้าทีต่ามสว่นพืน้ทีต่่างๆ
พรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอื บรกิาร 
และสือ่สารกบัผูโ้ดยสารไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ 

400 1 5 4.22 0.79 3 

เฉล่ียรวมดำ้นกำรดแูล 
เอำใจใส่ต่อผูโ้ดยสำร 
 

400 1 5 4.21 0.80  

 
 จากตารางที ่4.89 แสดงค่าระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการใหบ้รกิารท่าอากาศยาน
ดอนเมอืงดา้นการดแูลเอาใจใส่ต่อผูโ้ดยสาร พบว่า ในภาพรวมมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.21 กล่าวคอื 
มรีะดบัความคาดหวงัต่อการให้บรกิารอยู่ในระดบัมาก และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.80 

เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นเป็นรายข้อ มีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการ
ใหบ้รกิารสงูทีสุ่ด เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 

 
ตำรำงท่ี 4.90  อนัดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงดา้นการดแูล

เอาใจใส่ต่อผูโ้ดยสาร 
 
อนัดบั ควำมคำดหวงัต่อคณุภำพกำรบริกำรท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 

ด้ำนกำรดแูลเอำใจใส่ต่อผูโ้ดยสำร 

1 มเีจา้หน้าทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกแก่ผูโ้ดยสารทีต่อ้งการความ
ช่วยเหลอืพเิศษ เช่น ผูส้งูอายแุละผูโ้ดยสารทีม่เีดก็ 

2 เจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธ ์เขา้ใจความตอ้งการ ใหค้วามช่วยเหลอืและสื่อสาร
กบัผูโ้ดยสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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ตำรำงท่ี 4.90  (ต่อ) 
 

อนัดบั ควำมคำดหวงัต่อคณุภำพกำรบริกำรท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 
ด้ำนกำรดแูลเอำใจใส่ต่อผูโ้ดยสำร 

3 เจา้หน้าทีต่ามส่วนพืน้ทีต่่างๆพรอ้มใหค้วามช่วยเหลอื บรกิาร และสื่อสารกบั
ผูโ้ดยสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4 มเีจา้หน้าทีต่รวจบตัรประจ าตวัผูโ้ดยสารใหบ้รกิารอยา่งเพยีงพอ  
5 
6 

มเีจา้หน้าทีท่ีจ่ดุรบัสมัภาระใหบ้รกิาร และใหค้วามช่วยเหลอือยา่งเพยีงพอ  
เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสารมกีารอธบิายถงึล าดบัขัน้ตอน
การไปขึน้เครือ่งบนิใหเ้ขา้ใจไดเ้ป็นอย่างด ี

 
 จากตารางที ่4.90 อนัดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง
ดา้นการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้โดยสารเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 5 อนัดบัแรก สามารถเรยีงล าดบัได ้
ดงันี้ 

อนัดบัที่ 1 ได้แก่ มเีจา้หน้าที่คอยดูแลและอ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการ
ความช่วยเหลอืพเิศษ เช่น ผู้สูงอายุและผู้โดยสารที่มเีด็ก มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.25 หมายถงึ มี
ระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัมาก และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.83 

อนัดบัที่ 2 ได้แก่ เจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธ ์เขา้ใจความต้องการ ใหค้วามช่วยเหลอืและ
สื่อสารกับผู้โดยสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.23 หมายถึง มรีะดบัความ
คาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.81 

อนัดบัที่ 3 ได้แก่ เจา้หน้าที่ตามส่วนพื้นที่ต่างๆพรอ้มให้ความช่วยเหลอื บรกิาร และ
สื่อสารกับผู้โดยสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22 หมายถึง มรีะดบัความ
คาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.79 

อนัดบัที่ 4 ได้แก่ มเีจ้าหน้าที่ตรวจบตัรประจ าตวัผู้โดยสารให้บรกิารอย่างเพียงพอ มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.20 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัมาก และมี
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.77  

อนัดบัที่ 5 ได้แก่ มเีจ้าหน้าที่ที่จุดรบัสมัภาระให้บรกิาร และให้ความช่วยเหลอือย่าง
เพยีงพอ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.19 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.81 
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ตำรำงท่ี 4.91 ค่าระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงดา้นความ
ปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร 

 
ควำมคำดหวงั 

ต่อคณุภำพกำรบริกำร 
จ ำนวน ค่ำ

ต ำ่ 
สุด 

ค่ำสูง 
สุด 

ค่ำ 
เฉล่ีย 

 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

อนั 
ดบั 

1. มกีารเดนิสายไฟ และตดิตัง้
อุปกรณ์ไฟฟ้าทีไ่ดม้าตรฐาน 
ปลอดภยั และไดร้บัการดแูลรกัษา 

400 1 5 4.20 0.86 4 

2. มขีอ้มลูทีช่ดัเจนแสดงแก่
ผูโ้ดยสาร เพื่อหนีภยัหรอืขอความ
ช่วยเหลอื กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
เช่น ป้ายแสดงทางหนีไฟ 

400 1 5 4.16 0.89 7 

3. มอีุปกรณ์ชว่ยเหลอื และ
ป้องกนัภยัเบือ้งตน้กรณีเกดิเหตุ
ฉุกเฉิน เช่น ถงัดบัเพลงิ  

400 1 5 4.22 0.87 3 

4. เสน้ทางหนีไฟ และบนัไดหนไีฟ
อยู่ในต าแหน่งทีเ่หมาะสม และใช้
งานไดส้ะดวก  

400 1 5 4.23 0.83 2 

5. รถบสัทีร่บัสง่ผูโ้ดยสารระหว่าง
ตวัอาคารและเครื่องบนิมี
ประสทิธภิาพการใชง้านทีด่ ี(กรณี
เครื่องบนิจอด ณ ลานจอด) 

400 1 5 4.17 0.87 6 

6. การจดัการดา้นจราจรระหว่าง
ตวัอาคารและเครื่องบนิ(กรณี
เครื่องบนิจอด ณ ลานจอด) มี
ความเหมาะสม ปลอดภยั 

400 1 5 4.19 0.83 5 

7. ทางเดนิเชื่อมต่อขึน้เครื่องบนิ 
(งวง) หรอืบนัไดขึน้เครื่องบนิ (ณ 
ลานจอด) มกีารตดิตัง้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภยั 

400 1 5 4.27 0.81 1 

เฉล่ียรวมดำ้นควำมปลอดภยั
ต่อผูโ้ดยสำร  

400 1 5 4.20 0.85  
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 จากตารางที ่4.91 แสดงค่าระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการใหบ้รกิารท่าอากาศยาน
ดอนเมอืงดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร พบว่า ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.20 กล่าวคอื 
มรีะดบัความคาดหวงัต่อการให้บรกิารอยู่ในระดบัมาก และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.85 

เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นเป็นรายข้อ มีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการ
ใหบ้รกิารสงูทีสุ่ด เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 
 
ตำรำงท่ี 4.92 อนัดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงด้านความ

ปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร 
 
อนัดบั ควำมคำดหวงัต่อคณุภำพกำรบริกำรท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 

ด้ำนควำมปลอดภยัต่อผูโ้ดยสำร 
1 ทางเดนิเชื่อมต่อขึน้เครือ่งบนิ (งวง) หรอืบนัไดขึน้เครือ่งบนิ (ณ ลานจอด) มี

การตดิตัง้อยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 
2 เสน้ทางหนีไฟ และบนัไดหนีไฟอยูใ่นต าแหน่งทีเ่หมาะสม และใชง้านได้

สะดวก 
3 มอุีปกรณ์ช่วยเหลอื และป้องกนัภยัเบือ้งตน้กรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน เช่น ถงั

ดบัเพลงิ  
4 มกีารเดนิสายไฟ และตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าทีไ่ดม้าตรฐาน ปลอดภยั และไดร้บั

การดแูลรกัษา  
5 
 
6 
 
7 

การจดัการดา้นจราจรระหว่างตวัอาคารและเครือ่งบนิ(กรณเีครือ่งบนิจอด ณ 
ลานจอด) มคีวามเหมาะสม ปลอดภยั 
รถบสัทีร่บัส่งผูโ้ดยสารระหว่างตวัอาคารและเครือ่งบนิมปีระสทิธภิาพการใช้
งานทีด่ ี(กรณเีครือ่งบนิจอด ณ ลานจอด) 
มขีอ้มลูทีช่ดัเจนแสดงแก่ผูโ้ดยสาร เพื่อหนีภยัหรอืขอความช่วยเหลอื กรณี
เกดิเหตุฉุกเฉิน เช่น ป้ายแสดงทางหนีไฟ 

 
 จากตารางที ่4.92 อนัดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง
ด้านความปลอดภยัต่อผู้โดยสารเมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ 5 อนัดบัแรก สามารถเรยีงล าดบัได ้
ดงันี้ 
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อนัดบัที ่1 ได้แก่ ทางเดนิเชื่อมต่อขึน้เครือ่งบนิ (งวง) หรอืบนัไดขึน้เครื่องบนิ (ณ ลาน
จอด) มกีารติดตัง้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 หมายถึง มรีะดบัความ
คาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.81 

อนัดบัที ่2 ไดแ้ก่ เสน้ทางหนีไฟ และบนัไดหนีไฟอยู่ในต าแหน่งทีเ่หมาะสม และใชง้าน
ไดส้ะดวกมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.23 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบั
มาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.83 

อนัดบัที ่3 ไดแ้ก่ มอุีปกรณ์ช่วยเหลอื และป้องกนัภยัเบือ้งต้นกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน เช่น 
ถงัดบัเพลงิ มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.22 หมายถึง มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยู่ใน
ระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.87 

อนัดบัที่ 4 ได้แก่ มกีารเดนิสายไฟ และติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ปลอดภยั 
และได้รบัการดูแลรกัษา มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 หมายถึง มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพ
บรกิารอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.86  

อนัดบัที ่5 ไดแ้ก่ การจดัการดา้นจราจรระหว่างตวัอาคารและเครือ่งบนิ (กรณีเครื่องบนิ
จอด ณ ลานจอด) มคีวามเหมาะสม ปลอดภยัมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.19 หมายถึง มรีะดบัความ
คาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.83 
  
4.3 ผลกำรวิเครำะหก์ำรรบัรู้ต่อกำรให้บริกำรท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 
 
ตำรำงท่ี 4.93 ค่าเฉลีย่รวมของระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง 
 
ระดบักำรรบัรู ้
ต่อคณุภำพกำรให้บริกำรด้ำน 
ต่ำง ๆ  

ค่ำ
ต ำ่สุด 

ค่ำ 
สูงสุด 

 
ค่ำเฉล่ีย 

 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
อนัดบั 

1. ดา้นความเป็นรปูธรรม 1 5 3.27 0.85 5 

2. ดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ 1 5 4.33 0.85 1 

3. ดา้นการตอบสนองความตอ้งการต่อ  
    ผูโ้ดยสาร 

1 5 3.27 0.86 5 

4. ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร 1 5 3.39 0.83 3 
5. ดา้นการดแูลเอาใจใสต่่อผูโ้ดยสาร 1 5 3.34 0.88 4 

6.  ดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร  1 5 3.40 0.89 2 

เฉล่ียรวมระดบักำรรบัรูต่้อ
กำรให้บริกำร 

         1  5 3.50 0.86  



171 
 

 

 

171 

 จากตารางที่ 4.93 ค่าเฉลี่ยรวมของระดบัการรบัรู้ต่อคุณภาพการให้บรกิารท่าอากาศ
ยานดอนเมอืง พบว่า ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยรวมของระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการให้บรกิารท่า
อากาศยานดอนเมอืงท่ากบั 3.50 คอื มรีะดบัการรบัรูต่้อการให้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง
อยู่ในระดบัปานกลาง และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86  เมื่อพจิารณาในแต่ละมติทิี่มี
ระดบัการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงเรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่ ดงันี้ 
 อนัดบัที่ 1 ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.33 กล่าวคอื มรีะดบัการ
รบัรูต่้อคุณภาพการใหบ้รกิารอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.85 
 อนัดบัที่ 2 ด้านความปลอดภยัต่อผู้โดยสาร มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.40 กล่าวคอื มรีะดบั
การรบัรูต่้อคุณภาพการให้บรกิารอยู่ในระดบัปานกลาง และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.89  
 อนัดบัที ่3 ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสารมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.39 กล่าวคอื มรีะดบั
การรบัรูต่้อคุณภาพการให้บรกิารอยู่ในระดบัปานกลาง  และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.83 
 อนัดบัที่ 4 ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้โดยสารมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.34 กล่าวคอื มรีะดบั
การรบัรูต่้อคุณภาพการให้บรกิารอยู่ในระดบัปานกลาง และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.88 
 อนัดบัที ่5 ดา้นความเป็นรปูธรรมและดา้นการตอบสนองความต้องการต่อ ผูโ้ดยสาร มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.27 กล่าวคอืมรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการให้บรกิารอยู่ในระดบัปานกลาง 
และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.87และ  0.86 ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.94 ค่าระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงด้านความเป็น
รปูธรรม 

 
กำรรบัรู ้
ต่อคณุภำพกำรบริกำร 

จ ำนวน ค่ำ
ต ำ่สุด 

ค่ำ 
สูง 
สุด 

ค่ำ 
เฉล่ีย 

 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

อนัดบั 

1. การเขา้ถงึ และจดัการจราจร
ภายในบรเิวณท่าอากาศยานมี
ความเหมาะสมคล่องตวั 

400 1 5 3.25 0.81 13 

2. สถานทีจ่อดรถมคีวาม
เหมาะสม และเพยีงพอ  

400 1 5 3.12 0.86 18 

3. ตวัอาคารผูโ้ดยสารของท่า
อากาศยานเหมาะสมในดา้นการ
ออกแบบและระบบสิง่อ านวย
ความสะดวกต่างๆ 

400 1 5 3.25 0.82 13 

4. ภายในอาคารผูโ้ดยสารมี
ความเป็นระเบยีบ เรยีบรอ้ย 
สะอาด 

400 1 5 3.36 0.93 5 

5. ความสว่างภายในอาคาร
ผูโ้ดยสารมคีวามเหมาะสม 

400 1 5 3.53 0.89 2 

6. ความเยน็ของ
เครื่องปรบัอากาศมคีวาม
เหมาะสม 

400 1 5 3.57 0.82 1 

7. รถเขน็กระเป๋าสมัภาระมี
จ านวนเพยีงพอ คุณภาพ
เหมาะสมกบัการใชง้าน 

400 1 5 3.36 0.92 5 

8. บนัไดเลื่อนและลฟิตม์บีรกิาร
อย่างเพยีงพอ เหมาะสม  

400 1 5 3.26 0.816 12 

9. มเีคาน์เตอรป์ระชาสมัพนัธ์
และบรกิารใหข้อ้มลูทีเ่หน็ชดัเจน 

400 1 5 3.31 0.91 3 

10. มกีารประกาศผ่านเครื่อง
ขยายเสยีงอย่างชดัเจนและทัว่ถงึ 

398 1 5 3.41 0.90 4 

11. ขนาดของจอแสดงขอ้มลูที่
แสดงก าหนดการเขา้-ออก ของ
เทีย่วบนิเหมาะสม อยู่ใน
ต าแหน่งทีเ่หน็ชดัเจน  

400 1 5 3.39 0.89 5 
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ตำรำงท่ี 4.94 (ต่อ) 
 
กำรรบัรู้ต่อคณุภำพกำร
บริกำร 

จ ำนวน ค่ำ
ต ำ่สดุ 

ค่ำสงูสดุ ค่ำเฉล่ีย 
 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

อนัดบั 

12. มป้ีายบอกทาง  ป้ายแสดง
ขอ้มลูทีเ่หน็ชดัเจน เหมาะสม  

400 1 5 3.36 0.88 6 

13. มปีรมิาณหอ้งสขุาเพยีงพอ 
และมกีารดแูลรกัษาความ
สะอาดเป็นอย่างด ี

400 1 5 3.35 0.89 21 

14. มคีลนิิก หรอืหอ้งปฐม
พยาบาลทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อ
รองรบัผูป่้วยหรอืผูบ้าดเจบ็ 

400 1 5 2.93 0.89 19 

15. มปีรมิาณรา้นคา้และ
รา้นอาหารทีเ่พยีงพอต่อความ
ตอ้งการของผูโ้ดยสาร 

400 1 5 3.11 0.95 13 

16. มจีุดบรกิาร เช่น ธนาคาร 
เคาน์เตอรแ์ลกเปลีย่นเงนิตรา 
ไปรษณีย ์โทรศพัทส์าธารณะ 
อนิเตอรเ์น็ตใหบ้รกิารอย่าง
เพยีงพอ 

400 1 5 3.25 0.94 3 

17. มปีรมิาณเกา้อีส้ าหรบัให้
ผูโ้ดยสารนัง่พกัในบรเิวณพืน้ที่
สาธารณะ หรอืหอ้งโถง 
เพยีงพอ 

400 1 5 3.20 0.78 16 

18. มกีารจดัช่องทางและล าดบั
การรอรบับรกิารการตรวจบตัร
โดยสารทีส่ะดวก เหมาะสม 

400 1 5 3.22 0.78 14 

19. มเีคาน์เตอรส์ าหรบัตรวจ
บตัรโดยสารเพยีงพอกบัการ
ใหบ้รกิาร 

400 1 5 3.16 0.75 17 
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ตำรำงท่ี 4.94 (ต่อ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กำรรบัรูต่้อคณุภำพกำร
บริกำร 

จ ำ 
นวน 

ค่ำ
ต ำ่สุด 

ค่ำ 
สูง 
สุด 

ค่ำ 
เฉล่ีย 

 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

อนัดบั 

20. มจีุดตรวจบตัรประจ าตวั
ผูโ้ดยสารทีเ่พยีงพอและอยูใ่น
บรเิวณทีเ่หมาะสม 

400 1 5 3.28 0.78 11 

21. มจีุดใหบ้รกิารตรวจกระเป๋า
สมัภาระทีเ่พยีงพอ และมคีวาม
สะดวก รวดเรว็ 

400 1 5 3.21 0.80 15 

22. มเีกา้อีส้ าหรบันัง่พกัรอก่อน
ขึน้เครื่องเพยีงพอ  

400 1 5 3.33 0.88 7 

23. รถบสัรบัสง่ผูโ้ดยสาร
ระหว่างเครื่องบนิและตวัอาคาร
(กรณีเครื่องบนิจอด ณ ลาน
จอด)มคีุณภาพเหมาะสมและ
ปรมิาณเพยีงพอ 

400 1 5 3.15 0.80 18 

24. ทางเดนิเชื่อมต่อขึน้
เครื่องบนิ (งวง) หรอืบนัไดขึน้
เครื่องบนิ  
(ณ ลานจอด) มสีภาพด ี
เหมาะสมกบัการใชง้าน 

400 1 5 3.31 0.83 9 

25. มป้ีายแสดงจุดใหบ้รกิาร
สายพานรอรบักระเป๋าสมัภาระ
ของแต่ละเทีย่วบนิทีช่ดัเจน 

400 1 5 3.36 0.79 5 

26. มจีุดใหบ้รกิารสายพานรอ
รบักระเป๋าสมัภาระส าหรบั
ผูโ้ดยสารขาเขา้ทีเ่พยีงพอต่อ
การใหบ้รกิาร  

400 1 5 3.32 0.80 8 

27. มพีืน้ทีส่ว่นรอรบัผูโ้ดยสาร
ขาเขา้ทีก่วา้งขวาง สะดวกต่อ
การรอรบั 

400 1 5 3.31 0.86 9 
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ตำรำงท่ี 4.94 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 4.94 แสดงค่าระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการให้บรกิารท่าอากาศยานดอน
เมอืงดา้นความเป็นรปูธรรม พบว่า ในภาพรวมมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.27 กล่าวคอื มรีะดบัการรบัรู้
ต่อการใหบ้รกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85 

เมื่อพจิารณาในแต่ละประเดน็เป็นรายขอ้ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการให้บรกิารสูง
ทีสุ่ด เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 
 
ตำรำงท่ี 4.95 อันดบัการรบัรู้ต่อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงด้านความเป็น

รปูธรรม 
 
อนัดบั กำรรบัรู้ต่อคณุภำพกำรบริกำรท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 

ด้ำนควำมเป็นรปูธรรม 

 
1 

 
ความเยน็ของเครือ่งปรบัอากาศมคีวามเหมาะสม 

2 ความสว่างภายในอาคารผูโ้ดยสารมคีวามเหมาะสม 
3 (1) มเีคาน์เตอรป์ระชาสมัพนัธแ์ละบรกิารใหข้อ้มลูทีเ่หน็ชดัเจนและ (2) มจีดุ

บรกิาร เช่น ธนาคาร เคาน์เตอรแ์ลกเปลีย่นเงนิตรา ไปรษณยี ์โทรศพัท์
สาธารณะ อนิเตอรเ์น็ต  ใหบ้รกิารอยา่งเพยีงพอ  

4 มกีารประกาศผ่านเครือ่งขยายเสยีงอย่างชดัเจนและทัว่ถงึ 

  
 
 

กำรรบัรูต่้อคณุภำพกำร
บริกำร 

จ ำ 
นวน 

ค่ำ
ต ำ่สุด 

ค่ำ 
สูง 
สุด 

ค่ำ 
เฉล่ีย 

 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

อนัดบั 

28.มจีุดบรกิารตดิต่อทีพ่กัทวัร ์
และรถเช่า ทีเ่หน็ชดัเจน  

400 1 5 3.30 0.88 10 

29.มกีารจดับรกิารรถโดยสารรถ
แทก็ซี ่อย่างเหมาะสม เพยีงพอ 

400 1 5 3.00 1.01 20 

เฉล่ียรวมดำ้น 
ควำมเป็นรปูธรรม 

400 1 5 3.27 0.85  
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ตำรำงท่ี 4.95 (ต่อ) 
 
อนัดบั กำรรบัรู้ต่อคณุภำพกำรบริกำรท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 

ด้ำนควำมเป็นรปูธรรม 

5 (1) ภายในอาคารผูโ้ดยสารมคีวามเป็นระเบยีบ เรยีบรอ้ย สะอาด (2) 
รถเขน็กระเป๋าสมัภาระมจี านวนเพยีงพอ คุณภาพเหมาะสมกบัการใชง้าน 
(3) ขนาดของจอแสดงขอ้มลูทีแ่สดงก าหนดการเขา้-ออก ของเทีย่วบนิ
เหมาะสม อยูใ่นต าแหน่งทีเ่หน็ชดัเจนและ (4) มป้ีายแสดงจดุใหบ้รกิาร
สายพานรอรบักระเป๋าสมัภาระของแต่ละเทีย่วบนิทีช่ดัเจน 

6 มป้ีายบอกทาง  ป้ายแสดงขอ้มลูทีเ่หน็ชดัเจน เหมาะสม 
7 มเีกา้อีส้ าหรบันัง่พกัรอก่อนขึน้เครือ่งเพยีงพอ  
8 มจีดุใหบ้รกิารสายพานรอรบักระเป๋าสมัภาระส าหรบัผูโ้ดยสารขาเข้าที่

เพยีงพอต่อการใหบ้รกิาร และ มจีดุใหบ้รกิารสายพานรอรบักระเป๋า
สมัภาระส าหรบัผูโ้ดยสารขาเขา้ทีเ่พยีงพอต่อการใหบ้รกิาร  

9 ทางเดนิเชื่อมต่อขึน้เครือ่งบนิ (งวง) หรอืบนัไดขึน้เครือ่งบนิ (ณ ลานจอด) มี
สภาพด ีเหมาะสมกบัการใชง้านและ มพีืน้ทีส่่วนรอรบัผูโ้ดยสารขาเขา้ที่
กวา้งขวาง สะดวกต่อการรอรบั 

10 มจีดุบรกิารตดิต่อทีพ่กั ทวัร ์และรถเช่า ทีเ่หน็ชดัเจน 
11 มจีดุตรวจบตัรประจ าตวัผูโ้ดยสารทีเ่พยีงพอและอยูใ่นบรเิวณทีเ่หมาะสม 

12 บนัไดเลื่อนและลฟิตม์บีรกิารอยา่งเพยีงพอ เหมาะสม  
13 มปีรมิาณรา้นคา้และรา้นอาหารทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของผูโ้ดยสาร 
14 มกีารจดัช่องทางและล าดบัการรอรบับรกิารการตรวจบตัรโดยสารทีส่ะดวก 

เหมาะสม 
15 มจีดุใหบ้รกิารตรวจกระเป๋าสมัภาระทีเ่พยีงพอ และมคีวามสะดวก รวดเรว็ 

16 มปีรมิาณเกา้อีส้ าหรบัใหผู้โ้ดยสารนัง่พกัในบรเิวณพืน้ทีส่าธารณะ หรอืหอ้ง
โถง เพยีงพอ 

17 มเีคาน์เตอรส์ าหรบัตรวจบตัรโดยสารเพยีงพอกบัการใหบ้รกิาร 
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ตำรำงท่ี 4.95 (ต่อ) 
 

อนัดบั กำรรบัรู้ต่อคณุภำพกำรบริกำรท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 
ด้ำนควำมเป็นรปูธรรม 

18 (1) สถานทีจ่อดรถมคีวามเหมาะสม และเพยีงพอและ (2) รถบสัรบัส่ง
ผูโ้ดยสารระหว่างเครือ่งบนิและตวัอาคาร (กรณเีครือ่งบนิจอด ณ ลานจอด) มี
คุณภาพเหมาะสมและปรมิาณเพยีงพอ 

19 มคีลนิิก หรอืหอ้งปฐมพยาบาลทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อรองรบัผูป่้วยหรอื
ผูบ้าดเจบ็ 

20 มกีารจดับรกิารรถโดยสาร รถแทก็ซี ่อยา่งเหมาะสม เพยีงพอ 
21 มปีรมิาณหอ้งสุขาเพยีงพอ และมกีารดแูลรกัษาความสะอาดเป็นอย่างดี 

 
จากตารางที่ 4.95 อนัดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงด้าน

ความเป็นรปูธรรมเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ 5 อนัดบัแรก สามารถเรยีงล าดบัได ้ดงันี้ 
อนัดบัที่ 1 ได้แก่ ความเยน็ของเครื่องปรบัอากาศมคีวามเหมาะสม มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 

3.57 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัมาก และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.82 

อนัดบัที ่2 ไดแ้ก่ ความสว่างภายในอาคารผูโ้ดยสารมคีวามเหมาะสม มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 
3.53 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัมาก และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.89 

อนัดบัที่ 3 ได้แก่ (1) มเีคาน์เตอรป์ระชาสมัพนัธ์และบรกิารให้ข้อมูลที่เห็นชดัเจน มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.31 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัปานกลาง และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.91และ (2) มจีุดบรกิาร เช่น ธนาคาร เคาน์เตอรแ์ลกเปลี่ยน
เงนิตรา ไปรษณีย ์โทรศพัทส์าธารณะ อนิเตอรเ์น็ต ให้บรกิารอย่างเพยีงพอ มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 
3.25 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารอยู่ในระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.94 

อนัดบัที่ 4 ได้แก่ มกีารประกาศผ่านเครื่องขยายเสยีงอย่างชดัเจนและทัว่ถงึ มคี่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.41 หมายถึง มีระดับการรบัรู้ต่อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดับปานกลาง และมีส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.90  

อันดับที่ 5 ได้แก่ (1) มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.36 หมายถึง มีระดับการรบัรู้ต่อคุณภาพ
บรกิารอยู่ในระดบัปานกลาง และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.93 (2) รถเขน็กระเป๋า
สมัภาระมจี านวนเพยีงพอ คุณภาพเหมาะสมกบัการใชง้าน มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.36  หมายถงึ มี
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ระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.92 (3) ขนาดของจอแสดงข้อมูลที่แสดงก าหนดการเข้า-ออก ของเที่ยวบินเหมาะสม อยู่ใน
ต าแหน่งทีเ่หน็ชดัเจน มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.39 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยู่ใน
ระดับปานกลาง และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.89 (4) มีป้ายแสดงจุดให้บริการ
สายพานรอรบักระเป๋าสมัภาระของแต่ละเที่ยวบนิที่ชดัเจน มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.36 หมายถงึ มี
ระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัปานกลาง และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.79 
 
ตำรำงท่ี 4.96 ค่าระดับการรบัรู้ต่อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมืองด้านความ

น่าเชื่อถอืไวว้างใจ 
 
กำรรบัรู ้
ต่อคณุภำพกำรบริกำร 

จ ำนวน ค่ำ
ต ำ่สุด 

ค่ำสูงสุด ค่ำเฉล่ีย 
 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

อนัดบั 

1. เจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์
สามารถใหก้ารบรกิารดา้น
ขอ้มลูไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
ชดัเจน  

400 1 5 3.48 0.87 3 

2. เจา้หน้าทีต่รวจบตัร
โดยสารมคีวามน่าเชื่อถอืใน
ขัน้ตอนการใหก้ารบรกิารว่า
ถูกตอ้ง รดักุม 

400 1 5 3.51 0.81 1 

3. เจา้หน้าทีต่รวจบตัร
ประจ าตวัผูโ้ดยสารมคีวาม
น่าเชื่อถอืในขัน้ตอนการให้
การบรกิารว่าถูกตอ้ง รดักุม 

400 1 5 3.50 0.84 2 

4. เจา้หน้าทีใ่นสว่นพืน้ที่
อื่นๆสามารถใหบ้รกิารได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 
น่าเชื่อถอื ตามทีม่กีาร
ประชาสมัพนัธไ์ว ้

400 1 5 3.33 0.83 5 
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ตำรำงท่ี 4.96 (ต่อ) 
 
กำรรบัรู ้
ต่อคณุภำพกำรบริกำร 

จ ำนวน ค่ำ
ต ำ่สุด 

ค่ำสูงสุด ค่ำเฉล่ีย 
 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

อนัดบั 

5.การบรกิารและการ
ด าเนินงานโดยรวมของท่า
อากาศยานดอนเมอืงมี
ประสทิธภิาพ น่าเชื่อถอื 
ตามทีม่กีารประชาสมัพนัธไ์ว ้

400 1 5 3.42 0.94 4 

เฉล่ียรวมดำ้น 
ควำมน่ำเช่ือถือไวว้ำงใจ 

400 1 5 4.33 0.85  

 
จากตารางที่ 4.96 แสดงค่าระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการให้บรกิารท่าอากาศยานดอน

เมอืงด้านความน่าเชื่อถอืไว้วางใจ พบว่า ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.33 กล่าวคอื มรีะดบั
การรบัรูต่้อการใหบ้รกิารอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85 

เมื่อพจิารณาในแต่ละประเดน็เป็นรายขอ้ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการให้บรกิารสูง
ทีสุ่ด เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 
 
ตำรำงท่ี 4.97 อนัดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงดา้นความน่าเชื่อถอื

ไวว้างใจ 
 
อนัดบั กำรรบัรู้ต่อคณุภำพกำรบริกำรท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 

ด้ำนควำมน่ำเช่ือถือไว้วำงใจ 
1 เจา้หน้าทีต่รวจบตัรโดยสารมคีวามน่าเชื่อถอืในขัน้ตอนการใหก้ารบรกิารว่า

ถูกตอ้ง รดักุม 
2 เจ้าหน้าที่ตรวจบตัรประจ าตวัผู้โดยสารมคีวามน่าเชื่อถือในขัน้ตอนการให้

การบรกิารว่าถูกตอ้ง รดักุม  
3 เจ้าหน้าที่ประชาสมัพนัธ์สามารถให้การบรกิารด้านข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

ชดัเจน  
4 การบริการและการด าเนินงานโดยรวมของท่ าอากาศยานดอนเมืองมี

ประสทิธภิาพ น่าเชื่อถอื ตามทีม่กีารประชาสมัพนัธไ์ว้ 
5 เจ้าหน้าที่ในส่วนพื้นที่อื่นๆสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

น่าเชื่อถอื ตามทีม่กีารประชาสมัพนัธไ์ว ้



180 
 

 

 

180 

จากตารางที่ 4.97 อนัดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงด้าน
ความน่าเชื่อถอืไวว้างใจเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ 5 อนัดบัแรก สามารถเรยีงล าดบัได ้ดงันี้ 

อนัดบัที่ 1 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตรวจบตัรโดยสารมคีวามน่าเชื่อถือในขัน้ตอนการให้การ
บรกิารว่าถูกต้อง รดักุม มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.51 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยู่
ในระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.81 

อนัดบัที่ 2 ได้แก่ เจา้หน้าที่ตรวจบตัรประจ าตวัผู้โดยสารมคีวามน่าเชื่อถอืในขัน้ตอน
การใหก้ารบรกิารว่าถูกตอ้ง รดักุม มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.50 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพ
บรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.84 

อนัดบัที่ 3 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์สามารถให้การบรกิารด้านข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง ชดัเจน มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.48 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรู้ต่อคุณภาพการบรกิารอยู่ใน
ระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.87 

อนัดบัที่ 4 ได้แก่ การบรกิารและการด าเนินงานโดยรวมของท่าอากาศยานดอนเมอืงมี
ประสทิธภิาพ น่าเชื่อถอื ตามทีม่กีารประชาสมัพนัธไ์ว้มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.42 หมายถงึ มรีะดบั
การรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.94  

อนัดบัที่ 5 ได้แก่ เจา้หน้าที่ในส่วนพื้นที่อื่นๆสามารถให้บรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
น่าเชื่อถือ ตามที่มกีารประชาสมัพนัธ์ไว้ มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.33 หมายถึง มรีะดบัการรบัรู้ต่อ
คุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.83 
 
ตำรำงท่ี 4.98  ค่าระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงดา้นการ

ตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสาร 
 

กำรรบัรู ้
ต่อคณุภำพกำรบริกำร 

จ ำ 
นวน 

ค่ำ
ต ำ่ 
สุด 

ค่ำ 
สูง 
สุด 

ค่ำ 
เฉล่ี
ย 
 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

อนั
ดบั 

1. เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัร
โดยสารมจี านวนเพยีงพอ และใหบ้รกิาร
ดว้ยความรวดเรว็ 

400 1 5 3.33 0.81 2 

2. เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัร
โดยสารยนิดรีบัฟัง และใหค้วามช่วยเหลอื
ผูโ้ดยสาร 

400 1 5 3.27 0.91 3 

3. เจา้หน้าทีต่รวจบตัรประจ าตวัผูโ้ดยสาร
มจี านวนเพยีงพอ และใหก้ารบรกิารดว้ย
ความรวดเรว็ 

400 1 5 3.41 0.80 1 
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ตำรำงท่ี 4.98  (ต่อ) 
 
กำรรบัรู ้
ต่อคณุภำพกำรบริกำร 

จ ำ 
นวน 

ค่ำ
ต ำ่ 
สุด 

ค่ำ 
สูง 
สุด 

ค่ำ 
เฉล่ีย 
 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

อนัดบั 

4. เจา้หน้าทีป่ระจ าจุดตรวจกระเป๋า
สมัภาระมจี านวนเพยีงพอ และใหบ้รกิาร
ดว้ยความรวดเรว็ 

400 1 5 3.20 0.86 4 

5. มรีะบบการน าสง่กระเป๋าสมัภาระจาก
เครื่องบนิมายงัจุดสายพานรองรบัทีส่ะดวก 
รวดเรว็ 

400 1 5 3.14 0.93 5 

เฉล่ียรวมดำ้นกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรต่อผูโ้ดยสำร 

400 1 5 3.27 0.86  

 
จากตารางที่ 4.98 แสดงค่าระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการให้บรกิารท่าอากาศยานดอน

เมอืงด้านการตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร พบว่า ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.27 
กล่าวคอื มรีะดบัการรบัรูต่้อการให้บรกิารอยู่ในระดบัปานกลาง และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.86 

เมื่อพจิารณาในแต่ละประเดน็เป็นรายขอ้ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการให้บรกิารสูง
ทีสุ่ด เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 
 
ตำรำงท่ี 4.99 อนัดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงดา้นการตอบสนอง

ความตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร 
 
อนัดบั กำรรบัรู้ต่อคณุภำพกำรบริกำรท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 

ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรต่อผูโ้ดยสำร 
1 เจา้หน้าทีต่รวจบตัรประจ าตวัผูโ้ดยสารมจี านวนเพยีงพอ และใหก้ารบรกิาร

ดว้ยความรวดเรว็ 
2 เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสารมจี านวนเพยีงพอ และใหบ้รกิาร

ดว้ยความรวดเรว็ 
3 เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสารยนิดรีบัฟัง และใหค้วาม

ช่วยเหลอืผูโ้ดยสาร 
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ตำรำงท่ี 4.99  (ต่อ) 
 
อนัดบั กำรรบัรู้ต่อคณุภำพกำรบริกำรท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 

ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรต่อผูโ้ดยสำร 
4 เจา้หน้าทีป่ระจ าจดุตรวจกระเป๋าสมัภาระมจี านวนเพยีงพอ และใหบ้รกิารดว้ย

ความรวดเรว็ 
5 มรีะบบการน าส่งกระเป๋าสมัภาระจากเครือ่งบนิมายงัจดุสายพานรองรบัที่

สะดวก รวดเรว็ 
 

จากตารางที่ 4.99 อนัดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงด้าน
การตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 5 อันดับแรก สามารถ
เรยีงล าดบัได ้ดงันี้ 

อนัดบัที่ 1 ได้แก่ เจา้หน้าทีต่รวจบตัรประจ าตวัผู้โดยสารมจี านวนเพยีงพอ และให้การ
บรกิารดว้ยความรวดเรว็ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.41 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยู่
ในระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.80 

อนัดบัที่ 2 ได้แก่ เจา้หน้าที่ประจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสารมจี านวนเพยีงพอ และ
ใหบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.33 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิาร
อยูใ่นระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.81 

อนัดบัที่ 3 ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสารยนิดรีบัฟัง และใหค้วาม
ช่วยเหลอืผูโ้ดยสาร มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.27 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารอยู่
ในระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.91 

อันดับที่ 4 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจกระเป๋าสัมภาระมีจ านวนเพียงพอ และ
ใหบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.20 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิาร
อยูใ่นระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.86  

อันดบัที่ 5 ได้แก่ มีระบบการน าส่งกระเป๋าสมัภาระจากเครื่องบินมายงัจุดสายพาน
รองรบัทีส่ะดวก รวดเรว็ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.14 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยู่
ในระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.93 
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ตำรำงท่ี 4.100 ค่าระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงดา้นการให ้     
 ความมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร 
 

กำรรบัรู ้
คณุภำพกำรบริกำร 

จ ำนวน ค่ำ
ต ำ่
สุด 

ค่ำ
สูง
สุด 

ค่ำเฉล่ีย 
 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

อนั
ดบั 

1. เจา้หน้าทีข่องสนามบนิใหบ้รกิาร
ดว้ยทกัษะความรู ้ความสามารถใน
งานบรกิาร 

400 1 5 3.34 0.86 4 

2. เจา้หน้าทีข่องสนามบนิใหบ้รกิาร
ดว้ยความสภุาพ 

398 1 5 3.49 0.86 1 

3. ผูโ้ดยสารมคีวามมัน่ใจในความถูก
ตอ้งของบตัรโดยสารจากการ
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีป่ระจ า
เคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสาร 

400 1 5 3.45 0.80 2 

4. ผูโ้ดยสารมคีวามมัน่ใจในการรกัษา
ความปลอดภยัจากการตรวจกระเป๋า
สมัภาระส าหรบัน าขึน้เครื่องบนิ 

400 1 5 3.33 0.77 5 

5.ผูโ้ดยสารมคีวามรูส้กึมัน่ใจจากการ
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีร่กัษาความ
ปลอดภยัของท่าอากาศยานดอนเมอืง 

400 1 5 3.35 0.86 3 

เฉล่ียรวม 
ด้ำนกำรให้ควำมมัน่ใจ 
ต่อผูโ้ดยสำร 

400 1 5 3.39 0.83  

 
จากตารางที่ 4.100 แสดงค่าระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการให้บรกิารท่าอากาศยานดอน

เมอืงด้านการใหค้วามมัน่ใจต่อผู้โดยสาร พบว่า ในภาพรวมมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.39 กล่าวคอื มี
ระดบัการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.83 

เมื่อพจิารณาในแต่ละประเดน็เป็นรายขอ้ มีระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการให้บรกิารสูง
ทีสุ่ด เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 
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ตำรำงท่ี 4.101 อนัดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงดา้นการใหค้วาม
มัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร 

 
อนัดบั กำรรบัรู้ต่อคณุภำพกำรบริกำรท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 

ด้ำนกำรให้ควำมมัน่ใจต่อผูโ้ดยสำร 
1 เจา้หน้าทีข่องสนามบนิใหบ้รกิารดว้ยความสุภาพ 
2 ผูโ้ดยสารมคีวามมัน่ใจในความถูกตอ้งของบตัรโดยสารจากการปฏบิตังิาน

ของเจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสาร 
3 ผูโ้ดยสารมคีวามมัน่ใจในจากการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีร่กัษาความ

ปลอดภยัของท่าอากาศยานดอนเมอืง 
4 เจา้หน้าทีข่องสนามบนิใหบ้รกิารดว้ยทกัษะความรู ้ความสามารถในงาน

บรกิาร 
5 ผูโ้ดยสารมคีวามมัน่ใจเรือ่งการรกัษาความปลอดภยัจากการตรวจกระเป๋า

สมัภาระส าหรบัน าขึน้เครือ่งบนิ 
 

จากตารางที่ 4.101 อนัดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงด้าน
การการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 5 อนัดบัแรก สามารถเรยีงล าดบัได ้
ดงันี้ 

อนัดบัที่ 1 ได้แก่ เจา้หน้าที่ของสนามบนิให้บรกิารด้วยความสุภาพ มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 
3.49 หมายถึง มรีะดบัการรบัรู้ต่อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัปานกลาง และมสี่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.86 

อันดับที่ 2 ได้แก่ ผู้โดยสารมีความมัน่ใจในความถูกต้องของบัตรโดยสารจากการ
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสาร มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.45 หมายถงึ มี
ระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัปานกลาง และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.80 

อนัดบัที่ 3  ได้แก่ ผู้โดยสารมคีวามรูส้กึมัน่ใจจากการปฏบิตัิงานของเจา้หน้าที่รกัษา
ความปลอดภยัของท่าอากาศยานดอนเมอืง มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.35 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรู้
ต่อคุณภาพการบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.86 

อนัดบัที่ 4 ได้แก่ เจา้หน้าที่ของสนามบนิให้บรกิารด้วยทกัษะความรู ้ความสามารถใน
งานบรกิารมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.34 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัปาน
กลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.86  
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อันดับที่ 5 ได้แก่ ผู้โดยสารมีความมัน่ใจในการรกัษาความปลอดภัยจากการตรวจ
กระเป๋าสมัภาระส าหรบัน าขึ้นเครื่องบนิ มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.33 หมายถึง มรีะดบัการรบัรูต่้อ
คุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.77 
 
ตำรำงท่ี 4.102 ค่าระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงดา้นการดแูลเอา

ใจใส่ต่อผูโ้ดยสาร 
 

กำรรบัรู ้
คณุภำพกำรบริกำร 

จ ำนวน ค่ำ
ต ำ่สุ
ด 

ค่ำสูง
สุด 

ค่ำเฉล่ีย 
 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

อนัดบั 

1. เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอร์
ตรวจบตัรโดยสารมกีารอธบิาย
ถงึล าดบัขัน้ตอนการไปขึน้
เครื่องบนิใหเ้ขา้ใจไดเ้ป็นอย่างด ี

400 1 5 3.29 0.95 5 

2. มเีจา้หน้าทีค่อยดแูลและ
อ านวยความสะดวกแก่ผูโ้ดยสาร
ทีต่อ้งการความช่วยเหลอืพเิศษ 
เช่น ผูส้งูอายุและผูโ้ดยสารทีม่ี
เดก็ 

400 1 5 3.42 0.98 1 

3. มเีจา้หน้าทีต่รวจบตัร
ประจ าตวัผูโ้ดยสารใหบ้รกิาร
อย่างเพยีงพอ 

400 1 5 3.41 0.81 2 

4. มเีจา้หน้าทีท่ีจุ่ดรบัสมัภาระ
ใหบ้รกิาร และใหค้วามชว่ยเหลอื
อย่างเพยีงพอ  

400 1 5 3.24 0.83 6 

5. เจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธ ์เขา้
ใจความตอ้งการ ใหค้วาม
ช่วยเหลอืและสือ่สารกบั
ผูโ้ดยสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

400 1 5 3.30 0.85 4 

6. เจา้หน้าทีต่ามสว่นพืน้ทีต่่างๆ
พรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอื บรกิาร 
และสือ่สารกบัผูโ้ดยสารไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ 

400 1 5 3.38 0.87 3 

เฉล่ียรวมด้ำนกำรดูแลเอำใจ
ใส่ต่อผูโ้ดยสำร 

400 1 5 3.34 0.88  
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   จากตารางที่ 4.102 แสดงค่าระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการให้บรกิารท่าอากาศยานดอน
เมอืงด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้โดยสาร พบว่า ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั  3.34 กล่าวคอื มี
ระดบัการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.88 

เมื่อพจิารณาในแต่ละประเดน็เป็นรายขอ้ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการให้บรกิารสูง
ทีสุ่ด เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 
 
ตำรำงท่ี 4.103 อนัดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงด้านการดูแลเอา

ใจใส่ต่อผูโ้ดยสาร 

 

อนัดบั กำรรบัรู้ต่อคณุภำพกำรบริกำรท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 
ด้ำนกำรดแูลเอำใจใส่ต่อผูโ้ดยสำร 

1 มเีจา้หน้าทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกแก่ผูโ้ดยสารทีต่อ้งการความ
ช่วยเหลอืพเิศษ เช่น ผูส้งูอายแุละผูโ้ดยสารทีม่เีดก็ 

2 มเีจา้หน้าทีต่รวจบตัรประจ าตวัผูโ้ดยสารใหบ้รกิารอยา่งเพยีงพอ 
3 เจา้หน้าทีต่ามส่วนพืน้ทีต่่างๆพรอ้มใหค้วามช่วยเหลอื บรกิาร และสื่อสารกบั

ผูโ้ดยสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4 เจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธ ์เขา้ใจความตอ้งการ ใหค้วามช่วยเหลอืและสื่อสาร

กบัผูโ้ดยสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
5 เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสารมกีารอธบิายถงึล าดบัขัน้ตอน

การไปขึน้เครือ่งบนิใหเ้ขา้ใจไดเ้ป็นอย่างด ี
6 มเีจา้หน้าทีท่ีจ่ดุรบัสมัภาระใหบ้รกิาร และใหค้วามช่วยเหลอือยา่งเพยีงพอ  
 

จากตารางที่ 4.103 อนัดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงด้าน
การดแูลเอาใจใส่ต่อผูโ้ดยสาร เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ 5 อนัดบัแรก สามารถเรยีงล าดบัได ้ดงันี้ 

อนัดบัที่ 1 ได้แก่ มเีจา้หน้าที่คอยดูแลและอ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการ
ความช่วยเหลอืพเิศษ เช่น ผู้สูงอายุและผู้โดยสารที่มเีด็ก มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.42 หมายถงึ มี
ระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัปานกลาง และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.98 

อนัดบัที่ 2 ได้แก่ มเีจ้าหน้าที่ตรวจบตัรประจ าตวัผู้โดยสารให้บรกิารอย่างเพียงพอ มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.41 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัปานกลาง และมี
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.81 
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อนัดบัที่ 3 ได้แก่ เจา้หน้าที่ตามส่วนพื้นที่ต่างๆพรอ้มให้ความช่วยเหลอื บรกิาร และ
สื่อสารกบัผูโ้ดยสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.38 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อ
คุณภาพการบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.87 

อนัดบัที่ 4 ได้แก่ เจา้หน้าที่ประชาสมัพนัธ์ เขา้ใจความต้องการ ใหค้วามช่วยเหลอืและ
สื่อสารกบัผูโ้ดยสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.30 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อ
คุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.85 

อนัดบัที่ 5 ได้แก่ เจา้หน้าที่ประจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสารมกีารอธบิายถึงล าดบั
ขัน้ตอนการไปขึน้เครือ่งบนิใหเ้ขา้ใจไดเ้ป็นอย่างด ีมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.29 หมายถงึ มรีะดบัการ
รบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.95 
 
ตำรำงท่ี 4.104 ค่าระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงดา้นความ   
 ปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร 
 
กำรรบัรู ้
คณุภำพกำรบริกำร 

จ ำ 
นวน 

ค่ำ
ต ำ่สุด 

ค่ำสูง 
สุด 

ค่ำ 
เฉล่ีย 

 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตร 
ฐำน 

อนัดบั 

1. มกีารเดนิสายไฟ และตดิตัง้
อุปกรณ์ไฟฟ้าทีไ่ดม้าตรฐาน 
ปลอดภยั และไดร้บัการดแูลรกัษา 

400 1 5 3.40 0.89 3 

2. มขีอ้มลูทีช่ดัเจนแสดงแก่
ผูโ้ดยสาร เพื่อหนีภยัหรอืขอ
ความช่วยเหลอื กรณีเกดิเหตุ
ฉุกเฉิน เช่น ป้ายแสดงทางหนีไฟ 

400 1 5 3.36 0.95 4 

3. มอีุปกรณ์ชว่ยเหลอื และ
ป้องกนัภยัเบือ้งตน้กรณีเกดิเหตุ
ฉุกเฉิน เช่น ถงัดบัเพลงิ  

400 1 5 3.34 0.97 6 

4. เสน้ทางหนีไฟ และบนัไดหนี
ไฟอยู่ในต าแหน่งทีเ่หมาะสม และ
ใชง้านไดส้ะดวก  

400 1 5 3.28 0.94 7 

5. รถบสัทีร่บัสง่ผูโ้ดยสารระหว่าง
ตวัอาคารและเครื่องบนิมี
ประสทิธภิาพการใชง้านทีด่ ี(กรณี
เครื่องบนิจอด ณ ลานจอด) 

400 1 5 3.35 0.84 5 
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ตำรำงท่ี 4.104 (ต่อ) 
 

      

กำรรบัรู ้
คณุภำพกำรบริกำร 

จ ำ 
นวน 

ค่ำ
ต ำ่สุด 

ค่ำสูงสุด ค่ำเฉล่ีย 
 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

อนัดบั 

6. การจดัการดา้นจราจรระหว่าง
ตวัอาคารและเครื่องบนิ(กรณี
เครื่องบนิจอด ณ ลานจอด) มี
ความเหมาะสม ปลอดภยั 

400 1 5 3.49 0.82 2 

7. ทางเดนิเชื่อมต่อขึน้เครื่องบนิ 
(งวง) หรอืบนัไดขึน้เครื่องบนิ (ณ 
ลานจอด) มกีารตดิตัง้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภยั 

 
 
 
400 

 
 
 
1 

 
 
 
5 

 
 
 
3.59 

 
 
 
0.87 

 
 
 
1 

เฉล่ียรวมดำ้นควำมปลอดภยั
ต่อผูโ้ดยสำร  

400 1 5 3.40 0.89  

 
จากตารางที่ 4.104 แสดงค่าระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการให้บรกิารท่าอากาศยานดอน

เมอืงด้านความปลอดภยัต่อผู้โดยสาร พบว่า ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.40 กล่าวคอื มี
ระดบัการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89 

เมื่อพจิารณาในแต่ละประเดน็เป็นรายขอ้ มีระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการให้บรกิารสูง
ทีสุ่ด เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 
 
ตำรำงท่ี 4.105 อนัดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงดา้นความ  

             ปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร 
 
อนัดบั กำรรบัรู้ต่อคณุภำพกำรบริกำรท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 

ด้ำนควำมปลอดภยัต่อผูโ้ดยสำร 
1 ทางเดนิเชื่อมต่อขึน้เครือ่งบนิ (งวง) หรอืบนัไดขึน้เครือ่งบนิ (ณ ลานจอด) มี

การตดิตัง้อยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 
2 การจดัการดา้นจราจรระหว่างตวัอาคารและเครือ่งบนิ(กรณเีครือ่งบนิจอด ณ 

ลานจอด) มคีวามเหมาะสม ปลอดภยั 
3 มกีารเดนิสายไฟ และตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าทีไ่ดม้าตรฐาน ปลอดภยั และไดร้บั

การดแูลรกัษา  
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ตำรำงท่ี 4.105 (ต่อ) 
 
อนัดบั กำรรบัรู้ต่อคณุภำพกำรบริกำรท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 

ด้ำนควำมปลอดภยัต่อผูโ้ดยสำร 
4 มขีอ้มลูทีช่ดัเจนแสดงแก่ผูโ้ดยสาร เพื่อหนีภยัหรอืขอความช่วยเหลอื กรณี

เกดิเหตุฉุกเฉิน เช่น ป้ายแสดงทางหนีไฟ 
5 รถบสัทีร่บัส่งผูโ้ดยสารระหว่างตวัอาคารและเครือ่งบนิมปีระสทิธภิาพการใช้

งานทีด่ ี(กรณเีครือ่งบนิจอด ณ ลานจอด) 
6 มอุีปกรณ์ช่วยเหลอื และป้องกนัภยัเบือ้งตน้กรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน เช่น ถงั

ดบัเพลงิ 
7 เสน้ทางหนีไฟ และบนัไดหนีไฟอยูใ่นต าแหน่งทีเ่หมาะสม และใชง้านได้

สะดวก 
 

จากตารางที่ 4.105 อนัดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงด้าน
ความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ 5 อนัดบัแรก สามารถเรยีงล าดบัได ้ดงันี้ 

อนัดบัที ่1 ได้แก่ ทางเดนิเชื่อมต่อขึน้เครือ่งบนิ (งวง) หรอืบนัไดขึน้เครื่องบนิ (ณ ลาน
จอด) มกีารตดิตัง้อย่างเหมาะสม ปลอดภยั มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.59 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อ
คุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.87 

อนัดบัที ่2 ไดแ้ก่ การจดัการดา้นจราจรระหว่างตวัอาคารและเครือ่งบนิ (กรณีเครื่องบนิ
จอด ณ ลานจอด) มคีวามเหมาะสม ปลอดภยั มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.49 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรู้
ต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.82 

อนัดบัที่ 3 ได้แก่ มกีารเดนิสายไฟ และติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ปลอดภยั 
และไดร้บัการดูแลรกัษา มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.40 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิาร
อยูใ่นระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.89 

อนัดบัที ่4 ไดแ้ก่ มขีอ้มลูทีช่ดัเจนแสดงแก่ผูโ้ดยสาร เพื่อหนีภยัหรอืขอความช่วยเหลอื 
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ป้ายแสดงทางหนีไฟ มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.36 หมายถึง มรีะดบัการ
รบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.95 

อนัดบัที ่5 ไดแ้ก่ รถบสัทีร่บัส่งผูโ้ดยสารระหว่างตวัอาคารและเครือ่งบนิมปีระสทิธภิาพ
การใชง้านที่ด ี(กรณีเครื่องบนิจอด ณ ลานจอด) มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.35 หมายถงึ มรีะดบัการ
รบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.84 
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4.4 ผลกำรวิเครำะหช่์องว่ำงระหว่ำงควำมคำดหวงัและกำรรบัรู้ต่อกำรบริกำรของท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 
 
ตำรำงท่ี 4.106 การทดสอบค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างความคาดหวงัต่อการใหบ้รกิารและการรบัรูต่้อการใหบ้รกิาร 6 ดา้นหลกั  
 

ควำมคำดหวงัต่อ
กำรให้บริกำร 

กำรรบัรูต่้อกำรให้บริกำร 
ดา้นความเป็น

รปูธรรม 
(Tangible) 

 

ดา้นความ
น่าเชื่อถอื
ไวว้างใจ 

(Reliability) 

ดา้นการตอบสนอง
ความตอ้งการต่อ

ผูโ้ดยสาร 
(Responsiveness 

ดา้นการใหค้วาม
มัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร 
(Assurance) 

ดา้นการดแูลเอา
ใจใสต่่อผูโ้ดยสาร 

(Empathy) 

ดา้นความ
ปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสาร 
(Safety) 

ภำพรวม 

r 
p-

value 
r 

p-
value 

r p-value r p-value r 
p-

value 
r 

p-
value 

r p-value 

ดา้นความเป็น
รปูธรรม (Tangible) 

.60 
(**) 

.000 
.57 
(**) 

.000 .53(**) .000 .53(**) .000 .50(**) .000 .55(**) .000 .60(**) .000 

ดา้นความน่าเชื่อถอื
ไวว้างใจ (Reliability) 

.55 
(**) 

.000 
.62 
(**) 

.000 54(**) .000 .56(**) .000 .52(**) .000 .58(**) .000 .62(**) .000 

 หมำยเหตุ: ** หมายถงึ มรีะดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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ตำรำงท่ี 4.106 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ควำม
คำดหวงัต่อ
กำรให้ 
บริกำร 

กำรรบัรูต่้อกำรให้บริกำร 
ดา้นความเป็น

รปูธรรม 
(Tangible) 

 

ดา้นความ
น่าเชื่อถอื
ไวว้างใจ 

(Reliability) 

ดา้นการตอบสนอง
ความตอ้งการต่อ

ผูโ้ดยสาร 
(Responsiveness 

ดา้นการใหค้วาม
มัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร 
(Assurance) 

ดา้นการดแูลเอา
ใจใสต่่อผูโ้ดยสาร 

(Empathy) 

ดา้นความ
ปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสาร 
(Safety) 

ภำพรวม 

r 
p-

value 
r 

p-
value 

r p-value r p-value r 
p-

value 
r 

p-
value 

r p-value 

ดา้นการ
ตอบสนอง

ความตอ้งการ
ต่อผูโ้ดยสาร 
(Responsivene

ss) 

.53(**) .000 .56(**) .000 .55(**) .000 .56(**) .000 .52(**) .000 .59(**) .000 .60(**) .000 
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ตำรำงท่ี 4.106 (ต่อ) 
 

 
หมำยเหตุ: ** หมายถงึ มรีะดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ควำมคำดหวงัต่อ
กำรให้ 
บริกำร 

กำรรบัรูต่้อกำรให้บริกำร 
ดา้นความเป็น

รปูธรรม 
(Tangible) 

 

ดา้นความ
น่าเชื่อถอื
ไวว้างใจ 

(Reliability) 

ดา้นการตอบสนอง
ความตอ้งการต่อ

ผูโ้ดยสาร 
(Responsiveness 

ดา้นการใหค้วาม
มัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร 
(Assurance) 

ดา้นการดแูลเอา
ใจใสต่่อผูโ้ดยสาร 

(Empathy) 

ดา้นความปลอดภยั
ต่อผูโ้ดยสาร 
(Safety) 

ภำพรวม 

r 
p-

value r 
p-

value r p-value r p-value r 
p-

value r p-value r 
p-

value 
ดา้นการใหค้วาม
มัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร 
(Assurance) 

.49 
(**) 

.000 
.54 
(**) 

.000 .49(**) .000 .58(**) .000 .50(**) .000 60(**) .000. .58(**) .000 

ดา้นการดแูลเอาใจใส่
ต่อผูโ้ดยสาร 
(Empathy) 

.50 
(**) 

.000 
.54 
(**) 

.000 .51(**) .000 .55(**) .000 .52(**) .000 .56(**) .000 .58(**) .000 

ดา้นความปลอดภยั
ต่อผูโ้ดยสาร(Safety) 

.49 
(**) 

.000 
.51 
(**) 

.000 .46(**) .000 .53(**) .000 .43(**) .000 .60(**) .000 .55(**) .000 

ภำพรวม .55 
(**) 

.000 .58 
(**) 

.000 .53(**) .000 .58(**) .000 .52(**) .000 .61(**) .000 .62(**) .000  
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จากตารางที่ 4.106 พบว่า การทดสอบค่าสหสมัพันธ์ระหว่างความคาดหวงัต่อการ
ใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงและการรบัรูก้ารใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงทัง้ 6 ดา้น 
ได้แก่ 1) ด้านความเป็นรูปธรรม (Tangible) 2) ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (Reliability) 3) 
ดา้นการตอบสนองความต้องการต่อผูโ้ดยสาร (Responsiveness) 4) ด้านการใหค้วามมัน่ใจต่อ
ผู้โดยสาร (Assurance) 5) ด้านการดูแลเอาใจใส่ ต่อผู้โดยสาร (Empathy) 6) ด้านความ
ปลอดภัยต่อผู้โดยสาร (Safety) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคาดหวังต่อการ
ให้บรกิาร และ การรบัรูต่้อการให้บรกิารของผู้โดยสาร ในภาพรวมมคี่า P-value เท่ากบั .000, 
.000, .000, .000, .000 และ .000 ซึ่งน้อยกว่า .01 ซึ่งในรายด้านก็เช่นเดียวกนั จงึสรุปได้ว่า 
ระดบัความคาดหวงัต่อการให้บรกิารและการรบัรูต่้อการให้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง ทัง้
ภาพรวม และรายดา้น มคีวามสมัพนัธก์นั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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ตำรำงท่ี 4.107 ค่าสถติเิปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกเป็นรายดา้น 
 

 
 

ด้ำนกำรบริกำร 

ควำมคำดหวงั กำรรบัรู ้ ควำมแตกต่ำง(Gap)  
 
t 

 
 

p-value 
 

ค่ำเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

1.ดา้นความเป็นรปูธรรม 4.11 0.87 3.27 0.85 0.84 0.60 27.636 .000* 
2.ดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ 4.23 0.78 4.33 0.85 0.78 0.64 24.430 .000* 
3.ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 
ต่อผูโ้ดยสาร 

4.20 0.81 3.27 0.86 0.93 0.71 26.032 .000* 

4.ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 
ต่อผูโ้ดยสาร 

4.25 0.78 3.39 0.83 0.85 0.66 25.571 .000* 

5.ดา้นการดแูลเอาใจใสต่่อผูโ้ดยสาร 4.21 0.80 3.34 0.88 0.88 0.74 23.580 .000* 
6.ดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร 4.20 0.85 3.40 0.89 0.80 0.69 22.987 .000* 
ภำพรวมต่อกำรให้บริกำร 4.20 0.81 3.50 0.86 0.84 0.61 27.528 .000* 

 
* มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 
   



195 
 

 

 

195 

 จากตารางที ่4.107 พบว่า ความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง เมือ่จ าแนกเป็นรายดา้นมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในทุกดา้น รวมถงึในภาพรวมมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เช่นเดยีวกนั เมือ่พจิารณา
เปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรูใ้นดา้นความเป็นรปูธรรมเป็นรายขอ้ ดงันี้ 
 
ตำรำงท่ี 4.108 ค่าสถติเิปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงดา้นความเป็นรปูธรรม 
 

 
 

ด้ำนควำมเป็นรปูธรรม 

ควำมคำดหวงั กำรรบัรู ้ ควำมแตกต่ำง(Gap)  
 
t 

 
 

p-value 
 

ค่ำเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

1.การเขา้ถงึ และจดัการจราจรภายในบรเิวณท่าอากาศ
ยานมคีวามเหมาะสมคล่องตวั 

4.07 0.82 3.25 0.81 0.81 0.81 19.932 .000* 

2.สถานทีจ่อดรถมคีวามเหมาะสม และเพยีงพอ  3.89 0.96 3.12 0.86 0.77 0.92 16.711 .000* 
3.ตวัอาคารผูโ้ดยสารของท่าอากาศยานเหมาะสมในดา้น
การออกแบบระบบสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ 

4.05 0.78 3.25 0.82 0.80 0.85 18.612 .000* 

4.ภายในอาคารผูโ้ดยสารมคีวามเป็นระเบยีบ เรยีบรอ้ย 
สะอาด  

4.10 0.91 3.36 0.93 0.73 0.97 15.004 .000* 

5.แสงสว่างภายในอาคารผูโ้ดยสารมคีวามเหมาะสม 4.11 0.80 3.53 0.89 0.58 0.80 14.397 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 
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ตำรำงท่ี 4.108 (ต่อ) 
 

 
 

ด้ำนควำมเป็นรปูธรรม 

ควำมคำดหวงั กำรรบัรู ้ ควำมแตกต่ำง(Gap)  
 
t 

 
 

p-value 
 

ค่ำเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

6.ความเยน็ของเครื่องปรบัอากาศมคีวาม
เหมาะสม 

4.13 0.80 3.57 0.82 0.56 0.70 15.797 .000* 

7.รถเขน็กระเป๋าสมัภาระมจี านวนเพยีงพอ 
คุณภาพเหมาะสมกบัการใชง้าน 

4.15 0.86 3.36 0.92 0.80 0.84 18.741 .000* 

8.บนัไดเลื่อนและลฟิตม์บีรกิารอย่างเพยีงพอ 
เหมาะสม  

4.11 0.82 3.26 0.816 0.85 0.80 21.010 .000* 

9.มเีคาน์เตอรป์ระชาสมัพนัธแ์ละบรกิารให้
ขอ้มลูทีเ่หน็ชดัเจน 

4.09 0.88 3.31 0.91 0.78 0.92 17.002 .000* 

10.มกีารประกาศผ่านเครื่องขยายเสยีงอย่าง
ชดัเจนและทัว่ถงึ 

4.13 0.89 3.41 0.90 0.72 0.77 18.339 .000* 

 
* มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 
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ตำรำงท่ี 4.108 (ต่อ) 
 
 
 

ด้ำนควำมเป็นรปูธรรม 

ควำมคำดหวงั กำรรบัรู ้ ควำมแตกต่ำง(Gap)  
 
t 

 
 

p-value 
 

ค่ำเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

11.ขนาดของจอแสดงขอ้มลูทีแ่สดงก าหนดการเขา้-
ออก ของเทีย่วบนิเหมาะสม อยูใ่นต าแหน่งทีเ่หน็
ชดัเจน 

4.26 0.85 3.39 0.89 0.88 0.83 20.900 .000* 

12.มป้ีายบอกทาง  ป้ายแสดงขอ้มลูทีเ่หน็ชดัเจน 
เหมาะสม  

4.22 0.83 3.36 0.88 0.86 0.84 20.226 .000* 

13.มปีรมิาณหอ้งสขุาเพยีงพอ และมกีารดแูลรกัษา
ความสะอาดเป็นอย่างด ี

4.17 0.88 3.35 0.89 0.83 0.91 18.006 .000* 

14.มคีลนิิก หรอืหอ้งปฐมพยาบาลทีม่ปีระสทิธภิาพ
เพื่อรองรบัผูป่้วยหรอืผูบ้าดเจบ็ 

4.00 0.96 2.93 0.89 1.07 0.98 21.727 .000* 

15.มปีรมิาณรา้นคา้และรา้นอาหารทีเ่พยีงพอต่อความ
ตอ้งการของผูโ้ดยสาร 

4.06 0.91 3.11 0.95 0.96 0.95 19.910 .000* 

 
* มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 
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ตำรำงท่ี 4.108 (ต่อ) 
 

 
 

ด้ำนควำมเป็นรปูธรรม 

ควำมคำดหวงั กำรรบัรู้ ควำมแตกต่ำง(Gap)  
 
t 

 
 

p-value 
 

ค่ำเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

16.มจีดุบรกิาร เช่น ธนาคาร เคาน์เตอร์
แลกเปลีย่นเงนิตรา ไปรษณยี ์โทรศพัทส์าธารณะ 
อนิเตอรเ์น็ต  ใหบ้รกิารอย่างเพยีงพอ 

4.14 0.87 3.25 0.94 0.90 0.95 18.751 .000* 

17.มปีรมิาณเกา้อีส้ าหรบัใหผู้โ้ดยสารนัง่พกัใน
บรเิวณพืน้ทีส่าธารณะ หรอืหอ้งโถง เพยีงพอ 

4.17 0.87 3.20 0.78 0.97 0.78 24.826 .000* 

18.มกีารจดัช่องทางและล าดบัการรอรบับรกิาร
การตรวจบตัรโดยสารทีส่ะดวก เหมาะสม 

4.10 0.84 3.22 0.78 0.87 0.80 21.764 .000* 

19.มเีคาน์เตอรส์ าหรบัตรวจบตัรโดยสารเพยีงพอ
กบัการใหบ้รกิาร 

4.10 0.89 3.16 0.75 0.93 0.82 22.804 .000* 

20.มจีดุตรวจบตัรประจ าตวัผูโ้ดยสารทีเ่พยีงพอ
และอยูใ่นบรเิวณทีเ่หมาะสม 

4.12 0.88 3.28 0.78 0.84 0.87 19.333 .000* 

มนีัยส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 
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ตำรำงท่ี 4.108 (ต่อ) 
 

 
 

ด้ำนควำมเป็นรปูธรรม 

ควำมคำดหวงั กำรรบัรู ้ ควำมแตกต่ำง(Gap)  
 
t 

 
 

p-value 
 

ค่ำเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

21.มจีุดใหบ้รกิารตรวจกระเป๋าสมัภาระทีเ่พยีงพอ และ
มคีวามสะดวก รวดเรว็ 

4.12 0.89 3.21 0.80 0.92 0.92 19.792 .000* 

22.มเีกา้อีส้ าหรบันัง่พกัรอก่อนขึน้เครื่องเพยีงพอ 4.16 0.92 3.33 0.88 0.83 0.86 19.115 .000* 
23.รถบสัรบัสง่ผูโ้ดยสารระหว่างเครื่องบนิและตวัอาคาร 
(กรณีเครื่องบนิจอด ณ ลานจอด) มคีุณภาพเหมาะสม
และปรมิาณเพยีงพอ 
24.ทางเดนิเชื่อมต่อขึน้เครื่องบนิ (งวง) หรอืบนัไดขึน้
เครื่องบนิ (ณ ลานจอด) มสีภาพด ีเหมาะสมกบัการใช้
งาน 
25.มป้ีายแสดงจุดใหบ้รกิารสายพานรอรบักระเป๋า
สมัภาระของแต่ละเทีย่วบนิทีช่ดัเจน 

4.11 
 
 
4.13 
 
 
4.20 

0.88 
 
 
0.88 
 
 
0.86 

3.15 
 
 
3.31 
 
 
3.36 

0.80 
 
 
0.83 
 
 
0.79 

0.96 
 
 
0.82 
 
 
0.84 

0.88 
 
 
0.87 
 
 
0.83 

21.490 
 
 
18.818 
 
 
20.076 

.000* 
 
 
.000* 
 
 
.000* 

* มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 
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ตำรำงท่ี 4.108 (ต่อ) 
 
 
 

ด้ำนควำมเป็นรปูธรรม 

ควำมคำดหวงั กำรรบัรู้ ควำมแตกต่ำง(Gap)  
 
t 

 
 

p-value 
 

ค่ำเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ี

ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

26.มจีดุใหบ้รกิารสายพานรอรบักระเป๋า
สมัภาระส าหรบัผูโ้ดยสารขาเขา้ทีเ่พยีงพอต่อ
การใหบ้รกิาร 

4.18 0.85 3.32 0.80 0.86 0.85 20.239 .000* 

27.มพีืน้ทีส่่วนรอรบัผูโ้ดยสารขาเขา้ที่
กวา้งขวาง สะดวกต่อการรอรบั 

4.18 0.82 3.31 0.86 0.87 0.86 20.160 .000* 

28.มจีดุบรกิารตดิต่อทีพ่กัทวัร ์และรถเช่า ที่
เหน็ชดัเจน 

4.13 0.89 3.30 0.88 0.82 0.88 18.591 .000* 

29.มกีารจดับรกิารรถโดยสาร รถแทก็ซี ่อย่าง
เหมาะสม เพยีงพอ 

4.08 1.00 3.00 1.01 1.09 1.11 19.588 .000* 

เฉล่ียรวมด้ำนควำมเป็นรปูธรรม 4.11 0.87 3.27 0.85 0.84 0.60 27.636 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 
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 จากตารางที ่4.108 พบว่า ความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง ดา้นความเป็นรปูธรรม ทุกขอ้มคีวามแตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรูใ้นดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจเป็นรายขอ้ ดงันี้ 
 
ตำรำงท่ี 4.109 ค่าสถติเิปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงดา้นความน่าเชื่อถอืไว้วางใจ 
 
 
 
ด้ำนควำมน่ำเช่ือถือไวว้ำงใจ 

ควำมคำดหวงั กำรรบัรู ้ ควำมแตกต่ำง(Gap)  
 
t 

 
 
p-
value 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

1.เจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธส์ามารถใหก้ารบรกิารดา้นขอ้มลู
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ชดัเจน  

4.22 0.81 3.48 0.87 0.75 0.75 19.712 .000* 

2.เจา้หน้าทีต่รวจบตัรโดยสารมคีวามน่าเชื่อถอืในขัน้ตอน
การใหก้ารบรกิารว่าถูกตอ้ง รดักุม 

4.24 0.79 3.51 0.81 0.73 0.76 19.199 .000* 

3.เจา้หน้าทีต่รวจบตัรประจ าตวัผูโ้ดยสารมคีวามน่าเชื่อถอื
ในขัน้ตอนการใหก้ารบรกิารว่าถกูตอ้ง รดักุม 

4.29 0.76 3.50 0.84 0.78 0.75 20.792 .000* 

4.เจา้หน้าทีใ่นสว่นพืน้ทีอ่ื่นๆสามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ น่าเชื่อถอื ตามทีม่กีารประชาสมัพนัธไ์ว ้

4.16 0.78 3.33 0.83 0.83 0.71 23.191 .000* 

 
* มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 
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202 

ตำรำงท่ี 4.109 (ต่อ) 
 

 
 

ด้ำนควำมน่ำเช่ือถือไวว้ำงใจ 

ควำมคำดหวงั กำรรบัรู ้ ควำมแตกต่ำง(Gap)  
 
t 

 
 

p-value 
 

ค่ำเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

5.การบรกิารและการด าเนินงานโดยรวมของท่า
อากาศยานดอนเมอืงมปีระสทิธภิาพ น่าเชื่อถอื 
ตามทีม่กีารประชาสมัพนัธไ์ว ้

4.25 0.80 3.42 0.94 0.83 0.83 19.955 .000* 

เฉล่ียรวมดำ้น 
ควำมน่ำเช่ือถือไวว้ำงใจ 

4.23 0.78 3.45 0.85 0.78 0.64 24.432 .000* 

 
* มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 
 
 จากตารางที ่4.109 พบว่า ความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง ดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ ทุกขอ้มคีวาม
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรูใ้นดา้นการตอบสนองความตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร
เป็นรายขอ้ ดงันี้ 
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ตำรำงท่ี 4.110 ค่าสถติเิปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงดา้นการตอบสนองความตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร 
 
 

ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำร 
ต่อผูโ้ดยสำร 

ควำมคำดหวงั กำรรบัรู ้ ควำมแตกต่ำง(Gap)   
 

ค่ำเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
t 

 
p-value 

         
1.เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสารมจี านวน
เพยีงพอ และใหบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็ 

4.23 0.77 3.33 0.81 0.90 0.81 22.118 .000* 

2.เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสารยนิดรีบั
ฟัง และใหค้วามช่วยเหลอืผูโ้ดยสาร 

4.22 0.81 3.27 0.91 0.96 0.94 20.160 .000* 

3.เจา้หน้าทีต่รวจบตัรประจ าตวัผูโ้ดยสารมจี านวน
เพยีงพอ และใหก้ารบรกิารดว้ยความรวดเรว็ 

4.21 0.81 3.41 0.80 0.80 0.72 22.054 .000* 

4.เจา้หน้าทีป่ระจ าจุดตรวจกระเป๋าสมัภาระมจี านวน
เพยีงพอ และใหบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็ 

4.20 0.83 3.20 0.86 1.01 0.88 22.679 .000* 

 
* มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 
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ตำรำงท่ี 4.110 (ต่อ) 
 

 
ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำร 

ต่อผูโ้ดยสำร 

ควำมคำดหวงั กำรรบัรู ้ ควำมแตกต่ำง(Gap)  
 
t 

 
 

p-value 
 

ค่ำเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

5.มรีะบบการน าสง่กระเป๋าสมัภาระจากเครื่องบนิ
มายงัจุดสายพานรองรบัทีส่ะดวก รวดเรว็ 

4.17 0.84 3.14 0.93 1.03 0.91 22.618 .000* 

เฉล่ียรวมดำ้นกำรตอบสนอง 
ควำมต้องกำรต่อผูโ้ดยสำร 

4.20 0.81 3.27 0.86 0.93 0.71 26.032 .000* 

 
* มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 
 

จากตารางที ่4.110 พบว่า ความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง ดา้นการตอบสนองความตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร ทุก
ขอ้มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรูใ้นดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร
เป็นรายขอ้ ดงันี้ 
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ตำรำงท่ี 4.111 ค่าสถติเิปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร 
 
 

ด้ำนกำรให้ควำมมัน่ใจต่อผูโ้ดยสำร 
ควำมคำดหวงั กำรรบัรู ้ ควำมแตกต่ำง(Gap)  

 
t 

 
 

p-value 
 

ค่ำเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

1.เจา้หน้าทีข่องสนามบนิใหบ้รกิารดว้ยทกัษะ
ความรู ้ความสามารถในงานบรกิาร 

4.23 0.76 3.34 0.86 0.89 0.82 21.501 .000* 

2.เจา้หน้าทีข่องสนามบนิใหบ้รกิารดว้ยความ
สภุาพ 

4.24 0.77 3.49 0.86 0.75 0.75 19.798 .000* 

3.ผูโ้ดยสารมคีวามมัน่ใจในความถูกตอ้งของ
บตัรโดยสารจากการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่
ประจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสาร 

4.24 0.80 3.45 0.80 0.80 0.74 21.452 .000* 

4.ผูโ้ดยสารมคีวามมัน่ใจเรื่องการรกัษาความ
ปลอดภยัจากการตรวจกระเป๋าสมัภาระส าหรบั
น าขึน้เครื่องบนิ 

4.29 0.79 3.33 0.77 0.95 0.81 23.307 .000* 

 
* มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 
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ตำรำงท่ี 4.111 (ต่อ) 
 

 
ด้ำนกำรให้ควำมมัน่ใจต่อผูโ้ดยสำร 

ควำมคำดหวงั กำรรบัรู ้ ควำมแตกต่ำง(Gap)  
 
t 

 
 

p-value 
 

ค่ำเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

5.ผูโ้ดยสารมคีวามมัน่ใจในการปฏบิตังิานของ
เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัของท่าอากาศ
ยานดอนเมอืง 

4.27 0.81 3.35 0.86 0.92 0.84 21.649 .000* 

เฉล่ียรวม 
ด้ำนกำรให้ควำมมัน่ใจ 
ต่อผูโ้ดยสำร 

4.25 0.78 3.39 0.83 0.85 0.66 25.571 .000* 

 
* มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 
 

จากตารางที ่4.111 พบว่า ความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร ทุกขอ้มคีวาม
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรูใ้นดา้นการดแูลเอาใจใส่ต่อผูโ้ดยสารเป็นรายขอ้ 
ดงันี้ 
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ตำรำงท่ี 4.112 ค่าสถติเิปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงดา้นการดแูลเอาใจใส่ต่อผูโ้ดยสาร 
 

 
ด้ำนกำรดแูลเอำใจใส่ต่อผูโ้ดยสำร 

ควำมคำดหวงั กำรรบัรู ้ ควำมแตกต่ำง(Gap)  
 
t 

 
 

p-value 
 

ค่ำเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

         
1.เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสารมกีาร
อธบิายถงึล าดบัขัน้ตอนการไปขึน้เครื่องบนิใหเ้ขา้ใจได้
เป็นอย่างด ี

4.18 0.83 3.29 0.95 0.90 0.85 21.026 .000* 

2.มเีจา้หน้าทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกแก่
ผูโ้ดยสารทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืพเิศษ เช่น ผูส้งูอายุ
และผูโ้ดยสารทีม่เีดก็ 

4.25 0.83 3.42 0.98 0.83 0.87 18.942 .000* 

3.มเีจา้หน้าทีต่รวจบตัรประจ าตวัผูโ้ดยสารใหบ้รกิาร
อย่างเพยีงพอ  

4.20 0.77 3.41 0.81 0.80 0.83 19.146 .000* 

4.มเีจา้หน้าทีท่ีจุ่ดรบัสมัภาระใหบ้รกิาร และใหค้วาม
ช่วยเหลอือย่างเพยีงพอ  

4.19 0.81 3.24 0.83 0.95 0.89 21.249 .000* 

 
* มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 
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ตำรำงท่ี 4.112 (ต่อ) 
 

 
ด้ำนกำรดแูลเอำใจใส่ต่อผูโ้ดยสำร 

ควำมคำดหวงั กำรรบัรู ้ ควำมแตกต่ำง(Gap)  
 
t 

 
 

p-value 
 

ค่ำเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

5.เจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธ ์เขา้ใจความตอ้งการ 
ใหค้วามช่วยเหลอืและสือ่สารกบัผูโ้ดยสารได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

4.23 0.81 3.30 0.85 0.92 0.86 21.383 .000* 

6.เจา้หน้าทีต่ามสว่นพืน้ทีต่่างๆพรอ้มใหค้วาม
ช่วยเหลอื บรกิาร และสือ่สารกบัผูโ้ดยสารได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

4.22 0.79 3.38 0.87 0.84 0.82 20.443 .000* 

เฉล่ียรวมดำ้นกำรดแูล 
เอำใจใส่ต่อผูโ้ดยสำร 
 

4.21 0.80 3.34 0.88 0.88 0.74 23.580 000* 

 
* มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 

จากตารางที ่4.112 พบว่า ความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง ดา้นการดแูลเอาใจใส่ต่อผูโ้ดยสารทุกขอ้ มคีวาม
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรูใ้นดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสารเป็นรายขอ้ 
ดงันี้ 
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ตำรำงท่ี 4.113 ค่าสถติเิปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร 
 

 
ด้ำนควำมปลอดภยัต่อผูโ้ดยสำร 

ควำมคำดหวงั กำรรบัรู ้ ควำมแตกต่ำง(Gap)  
 
t 

 
 

p-value 
 

ค่ำเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

1.มกีารเดนิสายไฟ และตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าทีไ่ด้
มาตรฐาน ปลอดภยั และไดร้บัการดแูลรกัษา 
   

4.20 0.86 3.40 0.89 0.80 0.80 19.906 .000* 

2.มขีอ้มลูทีช่ดัเจนแสดงแก่ผูโ้ดยสาร เพื่อหนีภยั
หรอืขอความช่วยเหลอื กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
เช่น ป้ายแสดงทางหนีไฟ 

4.16 0.89 3.36 0.95 0.80 0.89 18.069 .000* 

3.มอีุปกรณ์ชว่ยเหลอื และป้องกนัภยัเบือ้งตน้
กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน เช่น ถงัดบัเพลงิ  

4.22 0.87 3.34 0.97 0.88 0.94 18.659 .000* 

4.เสน้ทางหนีไฟ และบนัไดหนีไฟอยู่ในต าแหน่ง
ทีเ่หมาะสม และใชง้านไดส้ะดวก  

4.23 0.83 3.28 0.94 0.94 0.90 20.864 .000* 

 
* มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 
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ตำรำงท่ี 4.113 (ต่อ) 
 
 

ด้ำนควำมปลอดภยัต่อผูโ้ดยสำร 
ควำมคำดหวงั กำรรบัรู้ ควำมแตกต่ำง(Gap)  

 
t 

 
 

p-value 
 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

 
ค่ำเฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

5.รถบสัทีร่บัส่งผูโ้ดยสารระหว่างตวัอาคาร
และเครือ่งบนิมปีระสทิธภิาพการใชง้านที่
ด ี(กรณเีครือ่งบนิจอด ณ ลานจอด) 

4.17 0.87 3.35 0.84 0.82 0.78 20.922 .000* 

6.การจดัการดา้นจราจรระหว่างตวัอาคาร
และเครือ่งบนิ(กรณเีครือ่งบนิจอด ณ ลาน
จอด) มคีวามเหมาะสม ปลอดภยั 

4.19 0.83 3.49 0.82 0.70 0.74 18.685 .000* 

7.ทางเดนิเชื่อมต่อขึน้เครือ่งบนิ (งวง) 
หรอืบนัไดขึน้เครือ่งบนิ (ณ ลานจอด) มี
การตดิตัง้อยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 

4.27 0.81 5 3.59 0.68 0.75 17.870 .000* 

เฉล่ียรวมด้ำนควำมปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสำร  

4.20 0.85 5 3.40 0.84 0.60 27.636 .000* 

  
* มนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 
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จากตารางที ่4.113 พบว่า ความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารท่าอากาศยาน
ดอนเมอืง ดา้นการดแูลเอาใจใส่ต่อผูโ้ดยสารทุกขอ้ มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 
 
4.5 ผลสรปุควำมคิดเหน็และข้อเสนอแนะจำกผูต้อบแบบสอบถำม 
  
 ผลสรปุความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม 

1) Duty Free เลก็มาก ตอ้งแยง่กนัซือ้ของ 
2) การจอดรถ Taxi รบัผู้โดยสารขาเขา้ในบรเิวณอาคารผู้โดยสารขาเขา้ยงัจอดไม่เป็น

ระเบยีบ  ท าใหร้ถยนต์ทีจ่ะมาส่งผูโ้ดยสารไม่มทีีจ่อดไดส้ะดวก  ส่วนชัน้สองทีจ่อดมไีม่เพยีงพอ  
ชัน้ล่างรถ Taxi และรถส่วนตวัทีม่ารบัผูโ้ดยสารจะหาพืน้ทีจ่อดไมส่ะดวก 

3) การจอดรถล าบากมาก 
4) การจดัควิรถแทก็ซี ่ใหม้ปีรมิาณเพยีงพอและประโยชน์มากขึน้ 
5) การพฒันาระบบการเขา้ถงึ  การจราจรที่สะดวก รวดเรว็ ชดัเจน ทัง้รถยนต์ส่วนตวั

และระบบขนส่งสาธารณะ 
6) ขอใหค้ านึงถงึความปลอดภยั  ความสะดวก  กบัผูใ้ชบ้รกิารเป็นหลกัส าคญั 
7) ควรเขา้ถงึลกูคา้ใหไ้วและแนะน าในสิง่ทีล่กูคา้ตอ้งการใหร้วดเรว็  
8) ควรจดัใหม้บีรกิารรถขนส่งสาธารณะอื่นๆ เพิม่มากขึน้ เช่น Airport Bus 
9) ควรมีการปรับปรุงและอบรมพนักงานในเรื่องการรักษาความปลอดภัยให้มี

ประสิทธภิาพ  เพิ่มเติมความรู้ให้มากกว่านี้รวมทัง้ความปลอดภยัในลานจอด  ในเรื่องของ
อุบตัเิหตุของเจา้หน้าทีแ่ละผูโ้ดยสาร 

10) ควรมงีบในการจดัซือ้จดัจา้งอุปกรณ์ใหม่ 
11) ควรมอุีปกรณ์อ านวยความสะดวกให้ใชง้านไดอ้ย่างสม ่าเสมอและควรพรอ้มใชง้าน

เช่น ควรมกีระดาษช าระและกระดาษเชด็มอืในหอ้งน ้าทุกหอ้ง 
12) ควรเน้น ความทนัสมยั สะอาด  และความปลอดภยั 
13) ความสะอาดและอุปกรณ์การใชง้านของหอ้งน ้า 
14) ความหลากหลายและปรมิาณของร้านค้าที่ให้บรกิารระหว่างรอเที่ยวบิน  ยงัมี

จ านวนน้อยและราคาสงูกว่าขา้งนอกเกนิไป 
15) งวงช้างที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างอาคารผู้โดยสารกับตัวเครื่องบินท าไมไม่มแีอร์  ซึ่ง

ผู้โดยสารลงจากเครื่องใส่งวงช้างอุณหภูมแิตกต่างกันมาก  ในเครื่องเย็นสบาย  แต่พอมาที่
งวงชา้งอากาศรอ้นมาก แอรม์ ีแต่เจา้หน้าทีไ่มย่อมเปิด 
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16) จะใช้บรกิารธ.กรุงเทพฯและธนาคารต่าง ๆ ที่อยู่ในท่าอากาศยาน จอดรถหน้า
ธนาคารไมไ่ด ้เพราะ รปภ. การท่าไล่  

17) จดัทีจ่อดรถใหม้ากกว่านี้ 
18) จุดเชื่อมต่อในการเดนิทางออกจากสนามบนิ  ทัง้การให้ขอ้มูลที่ชดัเจน  สถานที่ที่

สะดวกสบาย  และปลอดภยั 
19) จดุรอควิรถ Taxi น่าจะอยูใ่นอาคารเพราต้องยนืรอรมิถนน ขวางประตูเขา้ออก และ

ทางเดนิ 
20) ควรปรบัปรุงบรรยากาศของอาคารที่ใหค้วามรูส้กึต้อนรบัมากกว่าปัจจุบนั  มคีวาม

ทนัสมยัและการจดัระบบในการบรกิาร 
21) บรกิารโดยรวมอยู่ในเกณฑด์แีต่หอ้งน ้ามจี านวนน้อยเกนิไป และเจา้หน้าทีผู่ค้อยให้

ค าแนะน าหรอืประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปรมิาณของผู้โดยสารที่ต้องการ
สอบถาม 

22) บรเิวณรอบนอกตึกซึ่งสามารถมองได้จากลานจอดสนามบิน  มทีัศนียภาพไม่ด ี 
จากการกองของระเกะระกะ  และควรมกีารปรบัปรุงอาคารต่างๆ ที่ทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพด ี
เช่น เปลีย่นพรมทีเ่ก่า 

23) ปรบัปรงุส่วนต่างๆ ทีท่ าใหผู้โ้ดยสารตดิขดัในการเดนิทาง 
24) ป้ายจราจรภายในสนามบนิดูแลว้งงมาก ต้องขบัอ้อม ปิดกัน้ทางจราจรบางจุดโดย

ไมม่คีวามเหมาะสม 
25) พฒันาความสะอาด ใหม้ากกว่านี้ 
26) เพิม่จ านวนทีน่ัง่รอก่อนขึน้เครือ่งและทีน่ัง่รอขึน้รถ 
27) เพิม่จดุตรวจ X-ray กระเป๋าก่อนไปเชค็อนิใหม้ากขึน้เพราะบางครัง้แถวยาวมาก 
28) เพิม่ทีน่ัง่ส าหรบัผูโ้ดยสารรอเชค็อนิใหม้ากขึน้ 
29) เพิม่รา้นอาหารราคาถูกในสนามบนิใหเ้ยอะขึน้  เพราะทีม่อียูร่าคาค่อนขา้งสงู 
30) มกีารปรบัปรุงการตกแต่งเพิม่เติมให้ดูทนัสมยั การบ ารุงรกัษาที่ทัว่ถึงบางจุดที่ยงั

ขาดการดแูล ดเูก่า และช ารดุ 
31) ยดึนโยบาย สะดวก สบาย ปลอดภยั 
32) ราคาค่าทีจ่อดรถแพงมากและสถานทีจ่อดรถมไีมเ่พยีงพอกบัปรมิาณรถทีเ่ขา้-ออก 
33) เวลาตรวจบตัรประชาชนหรอืบตัรประจ าตวัของผูโ้ดยสาร เจา้หน้าทีบ่างครัง้กค็ุยไป 

ตรวจไปท าใหด้แูลว้ไมร่ดักุม 
34) แสงสว่างน้อย หอ้งโถงขา้งล่าง (ขาเขา้) ไมค่่อยม ีรปภ. 
35) ใหน้ าตวัอยา่งสนามบนิเมอืงนอกมาใช ้
36) ใหเ้พิม่จดุประชาสมัพนัธห์ลายๆ จดุ 
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37) อยากให้พฒันาและปรบัปรุงให้ใช้ได้เหมอืนเดิม  และท าบรรยากาศให้ดกีว่าเดิม 
แสง ส ีใหด้ ีรถไมต่ดิ 

38) อยากใหเ้พิม่ระบบขนส่งสาธารณะระหว่าง 2 สนามบนิใหม้ากขึน้ 
39) อยากใหม้ทีีร่อรถ Taxi ทีด่กีว่านี้เขา้แถวยาวมาก จดัควิไม่ด ียา้ยบ่อยจนเกดิความ

สบัสน และรถมจี านวนน้อยท าใหร้อนาน (หวัขอ้นี้มกีารเสนอแนะจ านวนมากทีสุ่ด) 
40) อาคารจอดรถมไีมเ่พยีงพอและทางเดนิไปทางจอดรถค่อนขา้งสบัสนและเปลีย่ว 
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บทท่ี 5 
 

สรปุ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรปุผลกำรวิจยั 
 

5.1.1 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
 

 การศกึษาครัง้นี้ผู้ตอบแบบสอบถามคอืประชากรกลุ่มตวัอย่างที่เป็นผู้โดยสารชาวไทย
ทีม่าใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงและใชเ้ครือ่งบนิเป็นพาหนะในการเดนิทางภายในประเทศ 
ผูต้อบแบบสอบถามมจี านวนทัง้สิ้น 400 คน  เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า เป็นเพศหญงิจ านวน 
263 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.8 และเพศชายจ านวน 137 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.3 ตามล าดบั เมื่อ
จ าแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 46-55 ปี มจี านวนความถี่สูงสุดเท่ากบั 104 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 25.6 โดยช่วงอายุมากกว่า 55 ปี, 36-45 ปี, อายุระหว่าง 25-35 ปี, อายุต ่ากว่า 
25 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 25.1, 21.6, 20.9, 6.8 ตามล าดบัเมื่อจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า 
ส่วนใหญ่มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตร ีมจี านวนความถี่สูงสุด เท่ากบั 239 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
59.8 โดยมรีะดบัการศกึษาปรญิญาโท ต ่ากว่าปรญิญาตร ีและปรญิญาเอก คดิเป็นรอ้ยละ 23.5, 
14.8, และ 2.0 ตามล าดับจ าแนกตามภูมิล าเนา พบว่า ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจงัหวัด 
จ านวนความถี่สูงสุด เท่ากับ 271คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 และมีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพ ฯ 
จ านวนความถี่สูงสุด เท่ากับ 129 คิดเป็นร้อยละ 32.3 จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มี
อาชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ จ านวนความถี่สงูสุด เท่ากบั 157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.3 
โดยมอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน อาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั /อาชพีอสิระ อาชพีขา้ราชการ
บ านาญ/พนักงานรฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัที่เกษียณ และนักเรยีน/นักศกึษา และอาชพีอื่น ๆ คดิ
เป็นรอ้ยละ 25.8, 16.0, 8.3, 9.0, 1.8 ตามล าดบัเมื่อจ าแนกตามรายไดต่้อเดอืนพบว่า ส่วนใหญ่
มรีายได้ต่อเดอืนระหว่าง 25,001-50,000 บาท จ านวนความถี่สูงสุด เท่ากบั 183 คน คดิเป็น
ร้อยละ 45.8 โดยมีรายได้มากกว่า 50,000 บาท รายได้ 10,000-25,000 บาท รายได้ต ่ากว่า 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.3, 14.8, 6.3 ตามล าดับเมื่อจ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการ
เดินทาง พบว่า ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว จ านวนความถี่สูงสุด 
เท่ากับ 271 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.8 โดยมวีตัถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อท างาน ประกอบ
ธุรกจิ, เยีย่มญาตแิละประชุม สมัมนา คดิเป็นรอ้ยละ 13.0, 11.5, 7.8 ตามล าดบั 
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5.1.2 ผลกำรวิจยัเพ่ือตอบวตัถปุระสงคข้์อท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคลของผู้โดยสำรชำว
ไทยส่งผลต่อควำมคำดหวงัและกำรรบัรู้ในด้ำนคุณภำพกำรบริกำรของท่ำอำกำศยำน
ดอนเมือง 

5.1.2.1 ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ 
1) ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศส่งผลต่อความคาดหวงั 
จากการศกึษาครัง้นี้พบว่าเมื่อ เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบั

ความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนก
ตามข้อมูลทัว่ไปด้านเพศพบว่า ความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมือง
จ าแนกตามเพศแตกต่างกนั มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยเพศหญิงมรีะดบัความคาดหวงัอยู่ใน
ระดบัสงูกว่าเพศชาย 

2) ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศส่งผลต่อการรบัรู ้
จากการศกึษาครัง้นี้พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัการ

รบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขอ้มูล
ทัว่ไปด้านเพศพบว่า การรบัรู้คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองจ าแนกตามเพศ
แตกต่างกัน มรีะดบัการรบัรู้คุณภาพการบรกิารในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกนั  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยเพศหญงิและเพศชาย มรีะดบัการรบัรูอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 

5.1.2.2 ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามอาย ุ
1 ) ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามอายสุ่งผลต่อความคาดหวงั 
จากการศึกษาครัง้นี้พบว่า เมื่อเปรยีบเทียบความแตกต่างของระดับ

ความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนก
ตามข้อมูลทัว่ไปด้านอายุพบว่า ความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมือง
จ าแนกตามอายุแตกต่างกนั มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในภาพรวมแตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ความคาดหวงัคุณภาพ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามอายุดา้นความเป็นรปูธรรม ดา้นความน่าเชื่อถอื
ไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร และ
ดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วน
ด้านการดูแลเอาใจใส่ไม่มคีวามแตกต่างกนั ดงันัน้ผู้วจิยัจงึน าผลการวเิคราะห์ไปเปรยีบเทยีบ
เชงิซอ้นในดา้นทีแ่ตกต่างกนั เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05  

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัความคาดหวงัการบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัอายุแตกต่างกนักบัด้านความเป็นรูปธรรม เมื่อทดสอบความ
แตกต่างของระดบัความคาดหวงัการบรกิารด้านความเป็นรปูธรรม จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ 
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พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในดา้นความเป็นรปูธรรม แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 จ านวน 6 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มีอายุต ่ากว่า 25 ปี มรีะดบัความคาดหวงั
คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติคิวามเป็นรปูธรรม มากกว่าผู้โดยสารที่มอีาย ุ
25-35 ปี ผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ25-35 ปี ผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ36-45 ปี ผูโ้ดยสารทีม่อีายมุากกว่า 55 ปี 
และผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ46-55 ปี ตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัอายุแตกต่างกนักบัด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 
เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจ จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในด้าน
ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จ านวน 5 คู่ ซึ่ง
ผู้โดยสารที่มอีายุต ่ากว่า 25 ปี มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอน
เมอืงในมติคิวามน่าเชื่อถอืไวว้างใจ มากกว่าผูโ้ดยสารทุกช่วงอายุ 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับอายุแตกต่างกันกับด้านการตอบสนองความ
ตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร เมือ่ทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารดา้น
การตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ พบว่า มีระดับความ
คาดหวงัคุณภาพการบรกิารในดา้นการตอบสนองความตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มอีายุต ่ากว่า 25 ปี มรีะดบัความ
คาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองในมิติการตอบสนองความต้องการต่อ
ผูโ้ดยสาร มากกว่าผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ25-35 ปี และผูโ้ดยสารทีม่อีายุ 46-55 ปีตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับอายุแตกต่างกันกับด้านการให้ความมัน่ใจต่อ
ผู้โดยสาร เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านการให้
ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารในดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
จ านวน 5 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มอีายุต ่ากว่า 25 ปี มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงในมติกิารให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร มากกว่าผู้โดยสารที่มอีายุ 25-35 ปี
ผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ36-45 ปี ผูโ้ดยสารทีม่อีายมุากกว่า 55 ปี  ตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัอายุแตกต่างกนักบัดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร 
เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านความปลอดภยัต่อ
ผู้โดยสาร จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในด้าน
ความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ซึ่ง
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ผู้โดยสารที่มอีายุต ่ากว่า 25 ปี มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอน
เมอืงในมติคิวามปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร มากกว่าผูโ้ดยสารทุกช่วงอาย ุ

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัอายุแตกต่างกันกับภาพรวม เมื่อทดสอบความ
แตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารภาพรวม จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ พบว่า 
มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่อีายุต ่ากว่า 25 ปี มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติภิาพรวม มากกว่าผู้โดยสารที่มอีายุ 25-35 ปี ผู้โดยสารอาย ุ
46-55 ปีและ ผูโ้ดยสารอายมุากกว่า 55 ปี ตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัอายุแตกต่างกันกับภาพรวม เมื่อทดสอบความ
แตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารภาพรวม จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ พบว่า 
มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่อีายุต ่ากว่า 25 ปี มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติภิาพรวม มากกว่าผู้โดยสารที่มอีายุ 25-35 ปี ผู้โดยสารอาย ุ
46-55 ปีและ ผูโ้ดยสารอายมุากกว่า 55 ปี ตามล าดบั 

2) ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามอายสุ่งผลต่อการรบัรู ้
จากการศกึษาครัง้นี้พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัการ

รบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขอ้มูล
ทัว่ไปด้านอายุพบว่า ในภาพรวม การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนก
ตามอายุแตกต่างกัน มีระดบัการรบัรู้คุณภาพการบรกิารในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และเมือ่พจิารณารายดา้น พบว่า การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามอายุดา้นความเป็นรปูธรรม และดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนดา้นอื่น ๆ ไมม่ ีแตกต่างกนั 

ดังนัน้ ผู้วิจยัจึงน าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อนในด้านที่
แตกต่างกนั เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัอายุแตกต่างกนักบัด้านความเป็นรูปธรรม เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารดา้นความเป็นรปูธรรม จ าแนกตามอายุ เป็น
รายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในด้านความเป็นรูปธรรม แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มอีายุต ่ากว่า 25 ปี มรีะดบัการรบัรู้
คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติคิวามเป็นรปูธรรม มากกว่าผู้โดยสารที่มอีาย ุ
36-45 ปี และ ผูโ้ดยสารทีม่อีายมุากกว่า 55 ปี ตามล าดบั 
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ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดบัอายุแตกต่างกันกับด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดับการรบัรู้คุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 
จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ พบว่า มีระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในด้านความน่าเชื่อถือ
ไวว้างใจ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ซึง่ผูโ้ดยสารที่มอีายุต ่า
กว่า 25 ปี มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติิความน่าเชื่อถือ
ไวว้างใจ มากกว่าผูโ้ดยสารทีม่อีายมุากกว่า 55 และ ผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ36-45 ปี ตามล าดบั 

5.1.2.3 ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามระดบัการศกึษา 
1) ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามระดบัการศกึษาส่งผลต่อความคาดหวงั 
จากการศึกษาครัง้นี้พบว่า เมื่อเปรยีบเทียบความแตกต่างของระดับ

ความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนก
ตามข้อมูลทัว่ไปด้านระดบัการศึกษาพบว่า ความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยาน
ดอนเมอืงจ าแนกตามระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารใน
ภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 และเมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า 
ความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามระดบัการศกึษาทุกดา้น มี
ความแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึน าผลการวเิคราะห์ไป
เปรยีบเทยีบเชงิซ้อนในทุกด้านที่แตกต่างกนั เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกนั ที่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัการศึกษาแตกต่างกนักบัด้านความเป็นรูปธรรม 
เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านความเป็นรูปธรรม 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในดา้น
ความเป็นรูปธรรม แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ซึ่ง
ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยาน
ดอนเมอืงในมติิความเป็นรูปธรรม มากกว่าผู้โดยสารที่มรีะดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีและระดบั
การศกึษาปรญิญาตร ีตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับด้านความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านความ
น่าเชื่อถอืไวว้างใจ จ าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารในด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
จ านวน 4 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาโท มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิาร
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ของท่าอากาศยานดอนเมืองในมิติความน่าเชื่อถือไว้วางใจ มากกว่าผู้โดยสารที่มีระดับ
การศกึษาปรญิญาตรแีละ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัการศึกษาแตกต่างกันกับด้านตอบสนองความ
ตอ้งการต่อผูโ้ดยสารเมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารดา้น
ตอบสนองความต้องการต่อผูโ้ดยสารจ าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความ
คาดหวงัคุณภาพการบรกิารในดา้นความตอบสนองความตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร แตกต่างกนัอยา่ง
มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาเอก มี
ระดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติิความตอบสนองความ
ต้องการต่อผู้โดยสาร มากกว่าผูโ้ดยสารที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาโท ปรญิญาตรแีละ ต ่ากว่า
ปรญิญาตร ีตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อ
ผู้โดยสาร เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านการให้
ความมัน่ใจต่อผู้โดยสารจ าแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงั
คุณภาพการบรกิารในดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั 0.05 จ านวน 5 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาเอก มรีะดบัความคาดหวงั
คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมิติการให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร มากกว่า
ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษา ปรญิญาตรปีรญิญาโท และ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัดา้นการดูแลเอาใจใส่ เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารดา้นการดูแลเอาใจใส่จ าแนก
ตามระดบัการศกึษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในดา้นการดูแล
เอาใจใส่ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 จ านวน 5 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มรีะดบั
การศกึษาปรญิญาเอก มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติิ
การดูแลเอาใจใส่ มากกว่าผู้โดยสารที่มรีะดบัการศึกษาปรญิญาโท ปรญิญาตรแีละ ต ่ากว่า
ปรญิญาตร ีตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนักบัด้านความปลอดภยัต่อ
ผู้โดยสารเมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านความ
ปลอดภยัต่อผู้โดยสารตามระดบัการศกึษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารในด้านความปลอดภยัต่อผู้โดยสารแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จ านวน 5 คู่ ซึง่ผู้โดยสารที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาเอก มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิาร
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ของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติดิ้านความปลอดภยัต่อผู้โดยสาร มากกว่าผูโ้ดยสารที่มรีะดบั
การศกึษาปรญิญาตรปีรญิญาโท และ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัการศึกษาแตกต่างกันกับภาพรวม เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารภาพรวม ตามระดบัการศกึษา เป็น
รายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติิที่ระดบั 0.05 จ านวน 5 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มรีะดบัการศึกษาปรญิญาเอก มรีะดบัความ
คาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติภิาพรวม  มากกว่าผูโ้ดยสารทีม่รีะดบั
การศกึษาปรญิญาโทปรญิญาตรแีละ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 

2) ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามระดบัการศกึษาส่งผลต่อการรบัรู ้
จากการศกึษา พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัการรบัรู้

คุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามข้อมูล
ทัว่ไปด้านระดบัการศึกษาพบว่า การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนก
ตามระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในภาพรวมแตกต่างกัน 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และเมือ่พจิารณารายดา้น พบว่า การรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามระดบัการศึกษาทุกด้าน มคีวามแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึน าผลการวเิคราะห์ไปเปรยีบเทยีบเชงิซ้อนในทุกด้านที่
แตกต่างกนั เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05  

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับด้านความเป็นรูปธรรม เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารดา้นความเป็นรปูธรรม จ าแนกตาม
ระดบัการศกึษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในดา้นความเป็นรปูธรรม 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษา
ปรญิญาเอก มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติคิวามเป็นรปูธรรม 
มากกว่าผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท ปรญิญาตรแีละ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดับการรบัรู้คุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 
จ าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในด้านความ
น่าเชื่อถอืไวว้างใจ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ซึง่ผูโ้ดยสาร
ทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติิ
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ความน่าเชื่อถอืไว้วางใจ มากกว่าผู้โดยสารที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาเอกปรญิญาตรแีละ ต ่า
กว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัดา้นตอบสนองความต้องการต่อ
ผูโ้ดยสารเมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารด้านตอบสนองความ
ต้องการต่อผู้โดยสารจ าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการ
บรกิารในดา้นความตอบสนองความต้องการต่อผูโ้ดยสาร แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 จ านวน 4 คู่  

ซึ่งผู้โดยสารที่มรีะดบัการศึกษาปรญิญาเอก มีระดับการรบัรู้คุณภาพ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติคิวามตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร มากกว่า
ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท ปรญิญาตรแีละ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับด้านการให้ความมั น่ใจต่อ
ผู้โดยสาร เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรู้คุณภาพการบรกิารด้านการให้ความ
มัน่ใจต่อผู้โดยสารจ าแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการ
บรกิารในดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
จ านวน 4 คู่ ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาเอก มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงในมติกิารใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร มากกว่าผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษา
ปรญิญาโท ปรญิญาตรแีละ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับด้านการดูแลเอาใจใส่ เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารด้านการดูแลเอาใจใส่จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในด้านการดูแลเอาใจใส่ 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษา
ปรญิญาเอก มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติกิารดูแลเอาใจใส่ 
มากกว่าผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท ปรญิญาตรแีละ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร
เมือ่ทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร
ตามระดบัการศกึษา เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในดา้นความปลอดภยั
ต่อผู้โดยสารแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จ านวน 5 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มี
ระดบัการศกึษาปรญิญาโท มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติิ
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ดา้นความปลอดภยัต่อผู้โดยสาร มากกว่าผู้โดยสารที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรปีรญิญาเอก
และ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัภาพรวมทัง้ 6 ดา้น เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารภาพรวมทัง้ 6 ด้าน ตามระดบัการศกึษา 
เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในภาพรวมทัง้ 6 ด้าน แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จ านวน 5 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มรีะดบัการศึกษาปรญิญาเอก มี
ระดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองในมติิภาพรวมทัง้ 6 ด้าน มากกว่า
ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโทปรญิญาตรแีละ ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั 

5.1.2.4 ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามภมูลิ าเนา 
1) ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามภูมลิ าเนาส่งผลต่อความคาดหวงั 
จากการศึกษาครัง้นี้ พบว่า เมื่อเปรยีบเทียบความแตกต่างของระดับ

ความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนก
ตามข้อมูลทัว่ไปด้านภูมลิ าเนา พบว่า ความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอน
เมอืงจ าแนกตามภูมลิ าเนาแตกต่างกนั มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในภาพรวมและ
รายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้โดยสารที่มีภูมลิ าเนาอยู่
ต่างจงัหวดัมรีะดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัสงูกว่าผูโ้ดยสารทีม่ภีูมลิ าเนาในกรงุเทพมหานคร 

2) ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามภูมลิ าเนาส่งผลต่อการบัรู ้
จากการศกึษาครัง้นี้ พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัการ

รบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขอ้มูล
ทัว่ไปด้านภูมลิ าเนา พบว่า การรบัรู้คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตาม
ภูมลิ าเนาแตกต่างกนั มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยผู้โดยสารที่มภีูมลิ าเนาอยู่ต่างจงัหวดัมรีะดบัความ
คาดหวงัอยูใ่นระดบัสงูกว่าผูโ้ดยสารทีม่ภีูมลิ าเนาในกรงุเทพมหานคร  

5.1.2.5 ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามอาชพี 
1) ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามอาชพีส่งผลต่อความคาดหวงั 
จากการศึกษาครัง้นี้ พบว่า เมื่อเปรยีบเทียบความแตกต่างของระดับ

ความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนก
ตามขอ้มูลทัว่ไปด้านอาชพีพบว่า ความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง
จ าแนกตามอาชพีแตกต่างกนั มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในภาพรวมแตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ความคาดหวงัคุณภาพ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองจ าแนกตามอาชีพทุกด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมี
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นัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึน าผลการวเิคราะห์ไปเปรยีบเทยีบเชงิซ้อนใน
ดา้นทีแ่ตกต่างกนั เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่อีาชพีแตกต่างกนักบัดา้นความเป็นรปูธรรมเมื่อทดสอบ
ความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารดา้นความเป็นรปูธรรมตามอาชพี เป็น
รายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในด้านความเป็นรูปธรรมแตกต่างกัน
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 จ านวน 7 คู่ซึ่งผู้โดยสารที่มอีาชพีอื่น ๆ  มรีะดบัความ
คาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองในมติิด้านความเป็นรูปธรรม มากกว่า
ผูโ้ดยสารที่มอีาชพีนักเรยีน/นักศกึษา พนักงานบรษิทัเอกชนประกอบธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ
ขา้ราชการบ านาญ/พนกังานรฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัทีเ่กษยีณและขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ 
ตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มอีาชพีแตกต่างกนักบัด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจเมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ
ตามอาชพี เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในด้านความน่าเชื่อถือ
ไวว้างใจแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 จ านวน 6 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มอีาชพี
อื่นๆ  มีระดับความคาดหวังคุณภาพบริการของท่าอากาศยานดอนเมืองในมิติด้านความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจ มากกว่าผู้โดยสารที่มีอาชีพ พนักงานบรษิัทเอกชนข้าราชการบ านาญ /
พนกังานรฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ และขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ ตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่อีาชพีแตกต่างกนักบัดา้นการตอบสนองความต้องการต่อ
ผู้โดยสาร เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านการ
ตอบสนองความตอ้งการต่อผูโ้ดยสารตามอาชพี เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพ
การบรกิารในดา้นการตอบสนองความตอ้งการต่อผูโ้ดยสารแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 จ านวน 7 คู่ ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีอื่นๆ  มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติดิา้นการตอบสนองความต้องการต่อผูโ้ดยสาร มากกว่าผูโ้ดยสาร
ที่มีอาชีพนักเรียน /นักศึกษาพนักงานบริษัทเอกชนประกอบอาชีพส่วนตัว /อาชีพอิสระ 
ข้าราชการบ านาญ /พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่เกษียณ และข้าราชการ /พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ ตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่อีาชพีแตกต่างกนักบัดา้นการให้ความมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร 
เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารการให้ความมัน่ใจต่อ
ผูโ้ดยสาร ดา้นตามอาชพี เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารดา้นการให้
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ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จ านวน 7 คู่ ซึ่ง
ผูโ้ดยสารที่มอีาชพีอื่นๆ  มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงใน
มติดิา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร มากกว่าผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีนักเรยีน/นักศกึษา พนักงาน
บรษิัทเอกชน ข้าราชการบ านาญ /พนักงานรฐัวิสาหกิจหรอืบรษิัทที่เกษียณ และข้าราชการ /
พนกังานรฐัวสิาหกจิ ตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มอีาชพีแตกต่างกนักบัด้านการดูแลเอาใจใส่ เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารดา้นการดแูลเอาใจใส่ ตามอาชพี เป็น
รายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในดา้นการดแูลเอาใจใส่ แตกต่างกนัอยา่ง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 7 คู่ ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีอื่นๆ  มรีะดบัความคาดหวงั
คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติภิาพดา้นการดูแลเอาใจใส่ มากกว่าผูโ้ดยสาร
ทีม่อีาชพีนกัเรยีน/นักศกึษา พนกังานบรษิทัเอกชน ขา้ราชการบ านาญ/พนกังานรฐัวสิาหกจิหรอื
บรษิทัทีเ่กษยีณและขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ ตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มอีาชพีแตกต่างกนักบัด้านความปลอดภยัต่อผู้โดยสาร 
เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านความปลอดภยัต่อ
ผู้โดยสารตามอาชีพ เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดับความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้ านความ
ปลอดภัยต่อผู้โดยสาร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 7 คู่ ซึ่ง
ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีอื่น ๆ  มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงใน
มิติด้านความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร มากกว่าผู้โดยสารที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
ข้าราชการบ านาญ /พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่เกษียณ และข้าราชการ /พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ ตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มอีาชีพแตกต่างกันกับในภาพรวม เมื่อทดสอบความ
แตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบริการในภาพรวมตามอาชพี เป็นรายคู่ พบว่า มี
ระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 จ านวน 8 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มอีาชพีอื่นๆ  มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติิภาพรวม มากกว่าผู้โดยสารที่มีอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน 
ประกอบธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ ขา้ราชการบ านาญ/พนักงานรฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัทีเ่กษยีณ 
และขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ ตามล าดบั 
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2) ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามอาชพีส่งผลต่อการรบัรู ้
จากการศกึษาครัง้นี้ พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัการ

รบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขอ้มูล
ทัว่ไปด้านอาชพีพบว่า การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามอาชพี
แตกต่างกนั มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี่ระดบั 0.05 และเมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยาน
ดอนเมืองจ าแนกตามอาชีพด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการ
ตอบสนองความต้องการต่อผูโ้ดยสาร และภาพรวมของคุณภาพการบรกิาร มคีวามแตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่ม ีแตกต่างกนั ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึน าผล
การวเิคราะหไ์ปเปรยีบเทยีบเชงิซ้อนในดา้นทีแ่ตกต่างกนั เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งทีแ่ตกต่าง
กนั ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มอีาชพีแตกต่างกนักบัด้านความเป็นรูปธรรมเมื่อทดสอบความ
แตกต่างของระดับการรบัรู้คุณภาพการบรกิารด้านความเป็นรูปธรรมตามอาชีพ เป็นรายคู่ 
พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในดา้นความเป็นรปูธรรมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิี่ระดบั 0.05 จ านวน 6 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มอีาชพีอื่นๆ  มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติดิา้นความเป็นรปูธรรม มากกว่าผู้โดยสารที่มอีาชพีนักเรยีน /
นกัศกึษา ประกอบธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ พนักงานบรษิทัเอกชนขา้ราชการบ านาญ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัทีเ่กษยีณและขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ ตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มอีาชพีแตกต่างกนักบัด้านความน่าเชื่อถอืไว้วางใจเมื่อทดสอบ
ความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจตามอาชพี เป็น
รายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจแตกต่างกัน
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ซึ่งผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีนักเรยีน/นักศกึษา มี
ระดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติิด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 
มากกว่าผู้โดยสารที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและข้าราชการ /พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
ตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีอาชีพแตกต่างกันกับด้านการตอบสนองความต้องการต่อ
ผู้โดยสาร เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารด้านการตอบสนอง
ความต้องการต่อผู้โดยสารตามอาชพี เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารใน
ดา้นการตอบสนองความต้องการต่อผูโ้ดยสารแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
จ านวน 3 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มอีาชีพนักเรยีน/นักศึกษา มรีะดบัการรบัรู้คุณภาพบรกิารของท่า
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อากาศยานดอนเมอืงในมติดิา้นการตอบสนองความต้องการต่อผูโ้ดยสาร มากกว่าผูโ้ดยสารที่มี
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนและขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ ตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มอีาชีพแตกต่างกันกับภาพรวมทัง้ 6 ด้าน เมื่อทดสอบความ
แตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารภาพรวมทัง้ 6 ดา้นตามอาชพี เป็นรายคู่ พบว่า มี
ระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในภาพรวมทัง้ 6 ดา้น แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มีอาชีพนักเรยีน /นักศึกษา มีระดับการรบัรู้คุณภาพ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองในมิติภาพรวมทัง้ 6 ด้าน มากกว่าผู้โดยสารที่มีอาชีพ
ประกอบธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ และขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ ตามล าดบั 

5.1.2.5 ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน 
1) ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามรายไดต่้อเดอืนส่งผลต่อความคาดหวงั 
จากการศึกษาครัง้นี้ พบว่า เมื่อเปรยีบเทียบความแตกต่างของระดับ

ความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนก
ตามขอ้มลูทัว่ไปดา้นรายไดต่้อเดอืนพบว่า ความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอน
เมืองจ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการใน
ภาพรวม แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 และเมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า 
ความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามรายไดต่้อเดอืนดา้นความ
เป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร ด้านความ
ปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร และภาพรวมคุณภาพการให้บรกิาร มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่มคีวามแตกต่างกนั ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึน าผลการวเิคราะห์
ไปเปรยีบเทยีบเชงิซ้อนในด้านที่แตกต่างกนั เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกนั ที่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนักบัดา้นความเป็นรปูธรรมเมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านความเป็นรูปธรรมตาม
รายได้ต่อเดอืน เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในด้านความเป็น
รปูธรรมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ ซึง่ผู้โดยสารที่มรีายได้
ต่อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติิ
ด้านความเป็นรูปธรรม มากกว่าผู้โดยสารที่มรีายได้ต่อเดือน 10,000-25,000 บาท รายได้ต่อ
เดอืน 25,001-50,000 บาท และรายไดม้ากกว่า 50,000 บาท ตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันกับด้านความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจเมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคาดหวังคุณภาพการบรกิารด้านความ
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น่าเชื่อถือไว้วางใจตามรายได้ต่อเดอืน เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารในดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 
2 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มรีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติดิา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ มากกว่าผูโ้ดยสารที่มรีายไดต่้อ
เดอืน 25,001-50,000 บาท และรายไดม้ากกว่า 50,000 บาท ตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนักบัดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อ
ผู้โดยสารเมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านการให้
ความมัน่ใจต่อผูโ้ดยสารตามรายไดต่้อเดอืน เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารในดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
จ านวน 4 คู่  ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติดิา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร มากกว่าผูโ้ดยสาร
ที่มีรายได้ 10,000-25,000 บาท รายได้ต่อเดือน 25,001-50,000 บาท และรายได้มากกว่า 
50,000 บาท ตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกันกบัด้านความปลอดภยัต่อ
ผู้โดยสารเมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านความ
ปลอดภยัต่อผู้โดยสารตามรายได้ต่อเดอืน เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารในด้านความปลอดภยัต่อผู้โดยสารแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จ านวน 3 คู่ ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติดิา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสารมากกว่าผู้โดยสารที่มี
รายไดต่้อเดอืน 10,000-25,000 บาท รายไดม้ากกว่า 50,000 บาท และรายไดต่้อเดอืน 25,001-
50,000 บาทตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนักบัภาพรวม เมือ่ทดสอบความ
แตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารภาพรวม ตามรายได้ต่อเดอืน เป็นรายคู่ 
พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มรีายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มรีะดับ
ความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติภิาพรวมมากกว่าผูโ้ดยสารที่มี
รายไดต่้อเดอืน 25,001-50,000 บาท และรายไดต่้อเดอืน 10,000-25,000 บาท ตามล าดบั 

2) ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามรายไดต่้อเดอืนส่งผลต่อการรบัรู ้
จากการศกึษาครัง้นี้ พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัการ

รบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขอ้มูล
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ทัว่ไปดา้นรายไดต่้อเดอืนพบว่า การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตาม
รายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในภาพรวม แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และเมือ่พจิารณารายดา้น พบว่า การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามรายได้ต่อเดอืนด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความปลอดภยัต่อผู้โดยสาร และภาพรวมคุณภาพการ
ให้บริการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่ม ี
แตกต่างกนั ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึน าผลการวเิคราะห์ไปเปรยีบเทียบเชงิซ้อนในด้านที่แตกต่างกัน 
เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันกับด้านความเป็นรูปธรรมเมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารด้านความเป็นรูปธรรมตามรายได้
ต่อเดอืน เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในดา้นความเป็นรปูธรรมแตกต่าง
กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มรีายได้ต่อเดอืนต ่ากว่า 
10,000 บาท มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติดิ้านความเป็น
รูปธรรม มากกว่าผู้โดยสารที่มรีายได้ต่อเดอืน 10,000-25,000 บาท รายได้ต่อเดอืน 25,001-
50,000 บาท และรายไดต้ ่ากว่า 25,000-50,000 บาท ตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนักบัด้านความน่าเชื่อถอืไว้วางใจเมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารด้านความน่าเชื่อถอืไว้วางใจตาม
รายได้ต่อเดอืน เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรู้คุณภาพการบรกิารในด้านความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ซึง่ผู้โดยสารที่มรีายได้
ต่อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติิ
ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ มากกว่าผู้โดยสารที่มรีายได้ต่อเดอืน 25,001-50,000 บาท และ
รายไดม้ากกว่า 50,000 บาท ตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนักบัดา้นการดแูลเอาใจใส่ เมือ่ทดสอบ
ความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารด้านการดูแลเอาใจใส่ตามรายได้ต่อเดอืน 
เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในดา้นการดูแลเอาใจใส่ แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มรีายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 
บาท มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติิด้านการดูแลเอาใจใส่ 
มากกว่าผู้โดยสารที่มรีายได้ต่อเดอืน 25,001-50,000 บาท และรายได้มากกว่า 50,000 บาท 
ตามล าดบั 
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ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนักบัด้านความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร
เมือ่ทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร
ตามรายไดต่้อเดอืน เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในด้านความปลอดภยั
ต่อผู้โดยสารแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มี
รายไดต่้อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง
ในมติิด้านความปลอดภยัต่อผู้โดยสารมากกว่าผู้โดยสารที่มรีายได้ต่อเดือน 25,001-50,000 
บาท และรายไดม้ากกว่า 50,000 บาท ตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนักบัภาพรวมทัง้ 6 ด้าน เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารภาพรวมทัง้ 6 ด้าน ตามรายได้ต่อเดอืน 
เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในภาพรวมทัง้ 6 ด้าน แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มรีายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 
บาท มีระดบัการรบัรู้คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมิติภาพรวมทัง้ 6 ด้าน
มากกว่าผู้โดยสารที่มรีายได้ต่อเดอืน 25,001-50,000 บาท และรายได้มากกว่า 50,000 บาท 
ตามล าดบั 

5.1.2.6 ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการเดนิทาง 
1) ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามวตัถุประสงคก์ารเดนิทางส่งผลต่อความ

คาดหวงั 
จากการศึกษาครัง้นี้ พบว่า เมื่อเปรยีบเทียบความแตกต่างของระดับ

ความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนก
ตามข้อมูลทัว่ไปด้านวตัถุประสงค์ในการเดนิทางพบว่า ความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการเดนิทางแตกต่างกนั มรีะดบัความคาดหวงั
คุณภาพการบรกิารในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และเมื่อ
พจิารณารายดา้น พบว่า ความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตาม
วตัถุประสงค์ในการเดนิทางทุกด้าน มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึน าผลการวเิคราะห์ไปเปรยีบเทยีบเชงิซ้อนในทุกด้านที่แตกต่างกนั เพื่อหาว่า
ค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05  

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางต่างกันกบัด้านความเป็น
รปูธรรม เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวังคุณภาพการบรกิารด้านความเป็น
รปูธรรม ตามวตัถุประสงค์ในการเดนิทาง เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารในดา้นความเป็นรปูธรรม แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ 
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ซึง่ผู้โดยสารที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางเพื่อประชุม สมัมนา มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพ
บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองในมิติด้านความเป็นรูปธรรมมากกว่าผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว ท างาน/ประกอบธุรกจิ และเยีย่มญาต ิตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางต่างกันกับด้านความ
น่าเชื่อถอืไวว้างใจ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้าน
ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ตามวตัถุประสงค์ในการเดินทาง เป็นรายคู่ พบว่า มีระดับความ
คาดหวงัคุณภาพการบรกิารในด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี่ระดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ซึง่ผู้โดยสารที่มวีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อประชุม สมัมนา 
มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติิด้านความน่าเชื่อถือ
ไวว้างใจ มากกว่าผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว ท างาน/ประกอบธุรกจิ 
และเยีย่มญาต ิตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางต่างกนักบัดา้นการตอบสนอง
ความต้องการต่อผู้โดยสาร เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารดา้นการตอบสนองความตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร ตามวตัถุประสงคใ์นการเดนิทาง เป็นรายคู่ 
พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในดา้นการตอบสนองความตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์น
การเดนิทางเพื่อประชุม สมัมนา มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงใน
มติิด้านการตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร มากกว่าผู้โดยสารที่มวีตัถุประสงค์ในการ
เดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว ท างาน/ประกอบธุรกจิ และเยีย่มญาต ิตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางต่างกนักบัด้านการให้ความ
มัน่ใจต่อผู้โดยสาร เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้าน
การให้ความมัน่ใจต่อผูโ้ดยสารตามวตัถุประสงค์ในการเดนิทาง เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความ
คาดหวงัคุณภาพการบรกิารในดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุม 
สมัมนา มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติิด้านการให้
ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร มากกว่าผู้โดยสารที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว 
ท างาน/ประกอบธุรกจิ และเยีย่มญาต ิตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางต่างกนักบัดา้นการดูแลเอาใจ
ใส่ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารด้านการดูแลเอาใจใส่ 
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ตามวตัถุประสงค์ในการเดนิทาง เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารใน
ด้านการดูแลเอาใจใส่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 5 คู่ ซึ่ง
ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อประชุม สมัมนา มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของ
ท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติดิ้านการดูแลเอาใจใส่ มากกว่าผู้โดยสารที่มวีตัถุประสงค์ในการ
เดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิและ ท างาน/ประกอบธุรกจิ ตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มีว ัตถุประสงค์ในการเดินทางต่างกันกับด้านความ
ปลอดภยัต่อผู้โดยสารเมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิาร
ดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสารตามวตัถุประสงคใ์นการเดนิทาง เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความ
คาดหวงัคุณภาพการบรกิารในด้านความปลอดภยัต่อผู้โดยสาร แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุม 
สมัมนา มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติิด้านความ
ปลอดภยัต่อผู้โดยสารมากกว่าผู้โดยสารที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางเพื่อท่องเที่ยว ท างาน /
ประกอบธุรกจิ และเยีย่มญาต ิตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางต่างกันกับภาพรวมเมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารภาพรวมตามวตัถุประสงคใ์น
การเดนิทาง เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพการบรกิารในภาพรวมแตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทาง
เพื่อประชุม สมัมนา มรีะดบัความคาดหวงัคุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติิ
ภาพรวมมากกว่าผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว ท างาน /ประกอบธุรกจิ 
และเยีย่มญาต ิตามล าดบั 

2) ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามวตัถุประสงคก์ารเดนิทางส่งผลต่อการรบัรู ้
จากการศกึษาครัง้นี้ พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัการ

รบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขอ้มูล
ทัว่ไปด้านวตัถุประสงค์ในการเดนิทางพบว่า การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอน
เมอืงจ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการเดนิทางแตกต่างกนั มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารใน
ภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 และเมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า 
การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงจ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการเดนิทางทุก
ด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ดังนัน้ ผู้วิจยัจึงน าผลการ
วเิคราะห์ไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้นในทุกด้านที่แตกต่างกนั เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่าง
กนั ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
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ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางต่างกนักบัด้านความเป็นรูปธรรม 
เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรู้คุณภาพการบรกิารด้านความเป็นรูปธรรม ตาม
วตัถุประสงค์ในการเดนิทาง เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในด้านความ
เป็นรูปธรรม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงค์ในการเดนิทางเพื่อประชุม สมัมนา มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศ
ยานดอนเมอืงในมติดิา้นความเป็นรปูธรรมมากกว่าผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อ
ท่องเทีย่ว ท างาน/ประกอบธุรกจิ และเยีย่มญาต ิตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมืองที่มวีตัถุประสงค์ในการเดินทางต่างกันกับด้านความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารด้านความน่าเชื่อถือ
ไวว้างใจ ตามวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ในด้านความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ 
ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อประชุม สมัมนา มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมืองในมิติด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ มากกว่าผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว ท างาน/ประกอบธุรกจิ และเยีย่มญาต ิตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มวีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางต่างกนักบัดา้นการตอบสนองความ
ต้องการต่อผู้โดยสาร เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารด้านการ
ตอบสนองความต้องการต่อผูโ้ดยสาร ตามวตัถุประสงคใ์นการเดนิทาง เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบั
การรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในดา้นการตอบสนองความต้องการต่อผูโ้ดยสาร แตกต่างกันอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางเพื่อ
ประชุม สมัมนา มีระดับการรบัรู้คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองในมติิด้านการ
ตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร มากกว่าผู้โดยสารที่มวีตัถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อ
ท่องเทีย่ว ท างาน/ประกอบธุรกจิ และเยีย่มญาต ิตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางต่างกนักบัดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อ
ผู้โดยสาร เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรู้คุณภาพการบรกิารด้านการให้ความ
มัน่ใจต่อผู้โดยสารตามวตัถุประสงค์ในการเดนิทาง เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพ
การบรกิารในดา้นการให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 จ านวน 2 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางเพื่อประชุม สมัมนา มรีะดบัการ
รบัรู้คุณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองในมิติด้านการให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร 
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มากกว่าผู้โดยสารที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางเพื่อท่องเที่ยว ท างาน /ประกอบธุรกิจ และ
เยีย่มญาต ิตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางต่างกนักบัดา้นการดูแลเอาใจใส่ เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดับการรบัรู้คุณภาพการบริการด้านการดูแลเอาใจใส่ ตาม
วตัถุประสงค์ในการเดนิทาง เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในด้านการ
ดูแลเอาใจใส่ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงค์ในการเดนิทางเพื่อประชุม สมัมนา มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศ
ยานดอนเมอืงในมติดิา้นการดูแลเอาใจใส่ มากกว่าผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อ
ท่องเทีย่ว ท างาน/ประกอบธุรกจิ และเยีย่มญาต ิตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางต่างกนักบัด้านความปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสารเมือ่ทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารดา้นความปลอดภยัต่อ
ผูโ้ดยสารตามวตัถุประสงคใ์นการเดนิทาง เป็นรายคู่ พบว่า มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ในดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 4 
คู่ ซึ่งผู้โดยสารที่มวีตัถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อประชุม สมัมนา มรีะดบัการรบัรู้คุณภาพ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในมติดิา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสารมากกว่าผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว ท างาน/ประกอบธุรกจิ และเยีย่มญาต ิตามล าดบั 

ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางต่างกนักบัภาพรวมทัง้ 6 ด้านเมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารภาพรวมทัง้ 6 ดา้นตามวตัถุประสงค์
ในการเดินทาง เป็นรายคู่ พบว่า มีระดบัการรบัรู้คุณภาพการบรกิารในภาพรวมทัง้ 6 ด้าน
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 4 คู่ ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์น
การเดนิทางเพื่อประชุม สมัมนา มรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงใน
มติภิาพรวมทัง้ 6 ด้านมากกว่าผูโ้ดยสารที่มวีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเที่ยว ท างาน /
ประกอบธุรกจิ และเยีย่มญาต ิตามล าดบั 
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5.1.3 ผลกำรวิจยัเพ่ือตอบวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือศึกษำถึงระดบัควำมคำดหวงั
และระดบักำรรบัรู้ของผู้โดยสำรชำวไทยท่ีมีต่อคุณภำพกำรบริกำรของท่ำอำกำศยำน
ดอนเมือง 

5.1.3.1 ระดบัความคาดหวงั 
จากการศึกษาครัง้นี้พบว่า ผู้สอบถามจ านวน 400 คน มคีวามคาดหวงั

ต่อการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมเฉลี่ย เท่ากบั 4.20 คอื มคีวามคาดหวงั
ต่อการบรกิารอยูใ่นระดบัมากและมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.81 

เมื่อศึกษาถึงค่าเฉลี่ยรวมของระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บรกิารท่า
อากาศยานดอนเมอืง พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บรกิารท่า
อากาศยานดอนเมอืง เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่ ดงันี้ 

อนัดบัที ่1ดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสารมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.25 กล่าวคอื มี
ระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการใหบ้รกิารอยูใ่นระดบัมาก 

อนัดบัที ่2 ดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.23 กล่าวคอื มรีะดบั
ความคาดหวงัต่อคุณภาพการใหบ้รกิารอยูใ่นระดบัมาก 

อนัดบัที ่3 ดา้นการดแูลเอาใจใส่ต่อผูโ้ดยสาร มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.21 กล่าวคอื มี
ระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการใหบ้รกิารอยูใ่นระดบัมาก 

อนัดบัที่ 4ด้านการตอบสนองความต้องการต่อผูโ้ดยสารและดา้นความปลอดภยั
ต่อผู้โดยสาร มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.20 กล่าวคอื มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บรกิาร
อยูใ่นระดบัมาก  

อนัดบัที่ 5 ดา้นความเป็นรปูธรรม มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.11 กล่าวคอืมรีะดบัความ
คาดหวงัต่อคุณภาพการใหบ้รกิารอยูใ่นระดบัมาก  

เมื่อศึกษาถึงระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บรกิารท่าอากาศยานดอน
เมอืงในแต่ละมติเิป็นรายขอ้ พบว่า  

ดา้นความเป็นรปูธรรม ในภาพรวมมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.11 กล่าวคอื มรีะดบัความ
คาดหวงัต่อการให้บรกิารอยู่ในระดบัมาก และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.87  และเมื่อ
พจิารณาในแต่ละประเดน็เป็นรายขอ้ พบว่ามรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บรกิารสูง
ทีสุ่ด เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 

อันดับที่ 1 ได้แก่ ขนาดของจอแสดงข้อมูลที่แสดงก าหนดการเข้า -ออก ของ
เที่ยวบนิเหมาะสม อยู่ในต าแหน่งที่เหน็ชดัเจน มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.26 หมายถงึ มรีะดบัความ
คาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก 

อันดับที่ 2 ได้แก่ มีป้ายบอกทาง  ป้ายแสดงข้อมูลที่เห็นชัดเจน เหมาะสมมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.22 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก 
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อนัดบัที่ 3 ได้แก่ มป้ีายแสดงจุดใหบ้รกิารสายพานรอรบักระเป๋าสมัภาระของแต่
ละเที่ยวบนิที่ชดัเจนมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.20 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิาร
อยูใ่นระดบัมาก  

อันดับที่ 4 ได้แก่ (1) มีจุดให้บริการสายพานรอรับกระเป๋าสัมภาระส าหรับ
ผู้โดยสารขาเข้าที่เพียงพอต่อการให้บรกิาร มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.18 หมายถึง มีระดบัความ
คาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัและ (2) มพีื้นที่ส่วนรอรบัผู้โดยสาร ขาเขา้ที่กว้างขวาง 
สะดวกต่อการรอรบัมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.18 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิาร
อยูใ่นระดบัมาก  

อนัดบัที ่5 ไดแ้ก่ (1) มปีรมิาณหอ้งสุขาเพยีงพอ และมกีารดแูลรกัษาความสะอาด
เป็นอย่างด ีมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.17 หมายถึง มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยู่ใน
ระดบัมาก และ (2) มปีรมิาณเก้าอี้ส าหรบัใหผู้โ้ดยสารนัง่พกัในบรเิวณพืน้ที่สาธารณะ หรอืหอ้ง
โถง เพยีงพอ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.17 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยู่ใน
ระดบัมาก  

ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.23 กล่าวคือ มี
ระดบัความคาดหวงัต่อการใหบ้รกิารอยู่ในระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 
และเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นเป็นรายข้อ พบว่ามีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการ
ใหบ้รกิารสงูทีสุ่ด เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 

อันดบัที่ 1 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตรวจบัตรประจ าตัวผู้โดยสารมคีวามน่าเชื่อถือใน
ขัน้ตอนการให้การบรกิารว่าถูกต้อง รดักุม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.29 หมายถึง มีระดับความ
คาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก  

อนัดบัที่ 2 ได้แก่ การบรกิารและการด าเนินงานโดยรวมของท่าอากาศยานดอน
เมอืงมปีระสทิธภิาพ น่าเชื่อถอื ตามที่มกีารประชาสมัพนัธไ์ว ้มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.25 หมายถงึ 
มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก  

อนัดบัที่ 3 ได้แก่ เจา้หน้าที่ตรวจบตัรโดยสารมคีวามน่าเชื่อถอืในขัน้ตอนการให้
การบรกิารว่าถูกต้อง รดักุมมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.24 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพ
บรกิารอยูใ่นระดบัมาก  

อนัดบัที่ 4 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประชาสมัพนัธ์สามารถให้การบรกิารด้านข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง ชดัเจนมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.22 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบริการ
อยูใ่นระดบัมาก  

อันดับที่  5 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในส่วนพื้นที่อื่นๆสามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ น่าเชื่อถอื ตามทีม่กีารประชาสมัพนัธไ์ว ้มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.16 หมายถงึ มรีะดบั
ความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก  
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ดา้นการตอบสนองความตอ้งการต่อผู้โดยสาร ในภาพรวมมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.20 
กล่าวคอื มรีะดบัความคาดหวงัต่อการให้บรกิารอยู่ในระดบัมาก และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.81 และเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นเป็นรายข้อ พบว่ามีระดบัความคาดหวงัต่อ
คุณภาพการใหบ้รกิารสงูทีสุ่ด เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 

อนัดบัที่ 1 ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสารมจี านวนเพยีงพอ 
และให้บรกิารด้วยความรวดเรว็ มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.23 หมายถึง มรีะดบัความคาดหวงัต่อ
คุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก 

อนัดบัที ่2 ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสารยนิดรีบัฟัง และให้
ความช่วยเหลอืผู้โดยสาร มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.22 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพ
บรกิารอยูใ่นระดบัมาก 

อนัดบัที่ 3 ได้แก่ เจา้หน้าที่ตรวจบตัรประจ าตวัผู้โดยสารมจี านวนเพยีงพอ และ
ให้การบรกิารด้วยความรวดเรว็ มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.21 หมายถึง มรีะดบัความคาดหวงัต่อ
คุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก 

อนัดบัที ่4 ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีป่ระจ าจุดตรวจกระเป๋าสมัภาระมจี านวนเพยีงพอ และ
ใหบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.20 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพ
บรกิารอยูใ่นระดบัมาก 

อันดับที่ 5 ได้แก่ มีระบบการน าส่งกระเป๋าสัมภาระจากเครื่องบินมายังจุด
สายพานรองรบัที่สะดวก รวดเรว็ มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.17 หมายถึง มรีะดบัความคาดหวงัต่อ
คุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก  

ด้านการให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร พบว่า ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.25 
กล่าวคอื มรีะดบัความคาดหวงัต่อการให้บรกิารอยู่ในระดบัมาก และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.7 และเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นเป็นรายข้อ พบว่ามีระดับความคาดหวงัต่อ
คุณภาพการใหบ้รกิารสงูทีสุ่ด เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 

อนัดบัที่ 1 ได้แก่ ผู้โดยสารมคีวามมัน่ใจเรื่องการรกัษาความปลอดภยัจากการ
ตรวจกระเป๋าสมัภาระส าหรบัน าขึ้นเครื่องบนิ มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.29 หมายถึง มรีะดบัความ
คาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก 

อนัดบัที ่2 ไดแ้ก่ ผูโ้ดยสารมคีวามมัน่ใจในจากการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีร่กัษา
ความปลอดภยัของท่าอากาศยานดอนเมอืง มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 หมายถึง มรีะดบัความ
คาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก 

อนัดบัที่ 3 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสนามบินให้บรกิารด้วยความสุภาพ มคี่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 4.24 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก 
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อนัดบัที ่3 ไดแ้ก่ ผูโ้ดยสารมคีวามมัน่ใจในความถูกตอ้งของบตัรโดยสารจากการ
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสาร มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.24 หมายถงึ มี
ระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก 

อันดับที่  4 ได้แ ก่  เจ้าห น้าที่ ของสนามบินให้บริการด้วยทักษะความรู ้
ความสามารถในงานบรกิาร มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.23 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพ
บรกิารอยูใ่นระดบัมาก 

อันดับที่ 5 ได้แก่ มีระบบการน าส่งกระเป๋าสัมภาระจากเครื่องบินมายังจุด
สายพานรองรบัที่สะดวก รวดเรว็ มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.17 หมายถึง มรีะดบัความคาดหวงัต่อ
คุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก  

ดา้นการดแูลเอาใจใส่ต่อผูโ้ดยสาร ในภาพรวมมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.21 กล่าวคอื มี
ระดบัความคาดหวงัต่อการใหบ้รกิารอยู่ในระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.80 
และเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นเป็นรายข้อ พบว่ามีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการ
ใหบ้รกิารสงูทีสุ่ด เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 

อนัดบัที่ 1 ได้แก่ มเีจ้าหน้าที่คอยดูแลและอ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุและผู้โดยสารที่มีเด็ก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.25 
หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัมาก 

อันดับที่ 2 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เข้าใจความต้องการ ให้ความ
ช่วยเหลอืและสื่อสารกบัผู้โดยสารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.23 หมายถงึ มี
ระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก 

อนัดบัที ่3 ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีต่ามส่วนพื้นที่ต่างๆ พรอ้มให้ความช่วยเหลอื บรกิาร 
และสื่อสารกบัผูโ้ดยสารได้อย่างมปีระสิทธภิาพ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.22 หมายถงึ มรีะดบัความ
คาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก 

อันดับที่ 4 ได้แก่ มีเจ้าหน้าที่ตรวจบัตรประจ าตัวผู้โดยสารให้บริการอย่าง
เพยีงพอ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.20 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบั
มาก  

อนัดบัที่ 5 ได้แก่ มเีจ้าหน้าที่ที่จุดรบัสมัภาระให้บรกิาร และให้ความช่วยเหลอื
อย่างเพยีงพอ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.19 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยู่ใน
ระดบัมาก 

ดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.20 กล่าวคอื มี
ระดบัความคาดหวงัต่อการใหบ้รกิารอยู่ในระดบัมาก และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85 
และเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นเป็นรายข้อ พบว่ามีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการ
ใหบ้รกิารสงูทีสุ่ด เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 
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อนัดบัที ่1 ไดแ้ก่ ทางเดนิเชื่อมต่อขึน้เครือ่งบนิ (งวง) หรอืบนัไดขึน้เครื่องบิน (ณ 
ลานจอด) มกีารตดิตัง้อย่างเหมาะสม ปลอดภยั มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.27 หมายถงึ มรีะดบัความ
คาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก 

อนัดบัที ่2 ไดแ้ก่ เสน้ทางหนีไฟ และบนัไดหนีไฟอยู่ในต าแหน่งทีเ่หมาะสม และ
ใชง้านไดส้ะดวกมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.23 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่น
ระดบัมาก 

อนัดบัที ่3 ไดแ้ก่ มอุีปกรณ์ช่วยเหลอื และป้องกนัภยัเบือ้งตน้กรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน 
เช่น ถงัดบัเพลงิ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.22 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยู่
ในระดบัมาก 

อันดับที่ 4 ได้แก่ มีการเดินสายไฟ และติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน 
ปลอดภยั และได้รบัการดูแลรกัษา มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.20 หมายถงึ มรีะดบัความคาดหวงัต่อ
คุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก  

อนัดบัที่ 5 ได้แก่ การจดัการด้านจราจรระหว่างตวัอาคารและเครื่องบิน (กรณี
เครื่องบินจอด ณ ลานจอด) มคีวามเหมาะสม ปลอดภัยมคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.19 หมายถึง มี
ระดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก  

เมื่อศกึษา และเรยีงล าดบัความคาดหวงัต่อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง 
เป็นรายขอ้ พจิารณาเป็นรายขอ้ 5 อนัดบัแรก สามารถเรยีงล าดบัไดด้งันี้ 

อนัดบัที่ 1 ได้แก่ ผู้โดยสารมคีวามมัน่ใจเรื่องการรกัษาความปลอดภยัจากการ
ตรวจกระเป๋าสมัภาระส าหรบัน าขึ้นเครื่องบิน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 กล่าวคอื มรีะดบัความ
คาดหวงัต่อการให้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงอยู่ในระดับมาก และเจ้าหน้าที่ตรวจบัตร
ประจ าตวัผู้โดยสารมคีวามน่าเชื่อถือในขัน้ตอนการให้การบรกิารว่าถูกต้อง รดักุม มคี่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 4.29 กล่าวคือ มรีะดบัความคาดหวงัต่อการให้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงอยู่ใน
ระดบัมาก 

อนัดบัที่ 2 ได้แก่ ผู้โดยสารมคีวามมัน่ใจในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่รกัษา
ความปลอดภัยของท่าอากาศยานดอนเมอืงมคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 กล่าวคือ มีระดบัความ
คาดหวงัต่อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงอยู่ในระดบัมาก,ทางเดนิเชื่อมต่อขึน้เครื่องบนิ 
(งวง) หรอืบนัไดขึ้นเครื่องบิน (ณ ลานจอด) มกีารติดตัง้อย่างเหมาะสม ปลอดภยัมคี่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 4.27 กล่าวคือ มรีะดบัความคาดหวงัต่อการให้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงอยู่ใน
ระดบัมาก, ผู้โดยสารมคีวามมัน่ใจในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภยัของท่า
อากาศยานดอนเมอืง มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.27 มรีะดบัความคาดหวงัต่อการให้บรกิารท่าอากาศ
ยานดอนเมอืงอยูใ่นระดบัมาก 
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อันดับที่ 3 ได้แก่ ขนาดของจอแสดงข้อมูลที่แสดงก าหนดการเข้า-ออก ของ
เทีย่วบนิเหมาะสม อยูใ่นต าแหน่งทีเ่หน็ชดัเจนมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.26 มรีะดบัความคาดหวงัต่อ
การใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงอยูใ่นระดบัมาก 

อนัดบัที่ 4 ได้แก่ มเีจ้าหน้าที่คอยดูแลและอ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่
ตอ้งการความช่วยเหลอืพเิศษ เช่น ผูส้งูอายแุละผูโ้ดยสารทีม่เีดก็มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.25 มรีะดบั
ความคาดหวงัต่อการให้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงอยู่ในระดบัมาก, การบรกิารและการ
ด าเนินงานโดยรวมของท่าอากาศยานดอนเมืองมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ ตามที่มีการ
ประชาสมัพนัธไ์ว ้มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.25 มรีะดบัความคาดหวงัต่อการให้บรกิารท่าอากาศยาน
ดอนเมอืงอยูใ่นระดบัมาก 

อนัดบัที ่5 ไดแ้ก่ ผูโ้ดยสารมคีวามมัน่ใจในความถูกตอ้งของบตัรโดยสารจากการ
ปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ประจ าเคาน์เตอร์ตรวจบตัรโดยสารมคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24 มรีะดบั
ความคาดหวงัต่อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงอยู่ในระดบัมาก, เจา้หน้าทีข่องสนามบนิ
ให้บรกิารด้วยความสุภาพมคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24 มรีะดบัความคาดหวงัต่อการให้บรกิารท่า
อากาศยานดอนเมอืงอยู่ในระดบัมาก, เจา้หน้าที่ตรวจบตัรโดยสารมคีวามน่าเชื่อถอืในขัน้ตอน
การให้การบริการว่าถูกต้อง รดักุมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24 มีระดับความคาดหวังต่อการ
ใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงอยูใ่นระดบัมาก 

5.1.3.2 ระดบัการรบัรู ้
จากการศกึษาครัง้นี้พบว่า ผู้สอบถามจ านวน 400 คน มกีารรบัรูต่้อการ

บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมเฉลีย่ เท่ากบั 3.50 คอื มกีารรบัรูต่้อการบรกิาร
อยูใ่นระดบัมากและมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.86 

เมื่อศึกษาถงึค่าเฉลี่ยรวมของระดบัการรบัรู้ต่อคุณภาพการให้บรกิารท่าอากาศ
ยานดอนเมอืง พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของระดบัการรบัรู้ต่อคุณภาพการให้บรกิารท่าอากาศยาน
ดอนเมอืง เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่ ดงันี้ 

อนัดบัที ่1 ดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.33 กล่าวคอื มรีะดบั
การรบัรูต่้อคุณภาพการใหบ้รกิารอยูใ่นระดบัมาก 

อนัดบัที่ 2 ด้านความปลอดภยัต่อผู้โดยสาร มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.40 กล่าวคอื มี
ระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการใหบ้รกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง  

อนัดบัที่ 3 ด้านการให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.39 กล่าวคอื 
มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการใหบ้รกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง   

อนัดบัที ่4 ดา้นการดแูลเอาใจใส่ต่อผูโ้ดยสาร มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.34 กล่าวคอื มี
ระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการใหบ้รกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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อันดับที่ 5 ด้านความเป็นรูปธรรมและด้านการตอบสนองความต้องการต่อ 
ผูโ้ดยสาร มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.27 กล่าวคอืมรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการให้บรกิารอยู่ในระดบั
ปานกลาง  

เมือ่ศกึษาถงึระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงในแต่
ละมติเิป็นรายดา้น พบว่า  

ด้านความเป็นรูปธรรม พบว่า ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.27 กล่าวคือ มี
ระดบัการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารอยู่ในระดบัปานกลาง และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85 
และเมื่อพจิารณาในแต่ละประเดน็เป็นรายขอ้ พบว่ามรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการใหบ้รกิารสูง
ทีสุ่ด เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 

อนัดบัที่ 1 ได้แก่ ความเย็นของเครื่องปรบัอากาศมคีวามเหมาะสม มคี่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 3.57 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก  

อนัดบัที่ 2 ได้แก่ ความสว่างภายในอาคารผู้โดยสารมคีวามเหมาะสม มคี่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 3.53 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก  

อนัดบัที ่3 ไดแ้ก่ (1) มเีคาน์เตอรป์ระชาสมัพนัธแ์ละบรกิารใหข้อ้มลูทีเ่หน็ชดัเจน 
มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.31 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัปานกลาง และ 
(2) มีจุดบรกิาร เช่น ธนาคาร เคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงนิตรา ไปรษณีย์ โทรศัพท์สาธารณะ 
อินเตอร์เน็ต ให้บรกิารอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.25 หมายถึง มีระดับการรบัรู้ต่อ
คุณภาพการบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง  

อนัดบัที่ 4 ได้แก่ มกีารประกาศผ่านเครื่องขยายเสยีงอย่างชดัเจนและทัว่ถึง มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.41 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง 

อันดับที่ 5 ได้แก่ (1) มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.36 หมายถึง มีระดับการรบัรู้ต่อ
คุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัปานกลาง (2) รถเขน็กระเป๋าสมัภาระมจี านวนเพียงพอ คุณภาพ
เหมาะสมกับการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.36  หมายถึง มีระดับการรบัรู้ต่อคุณภาพการ
บรกิารอยู่ในระดบัปานกลาง (3) ขนาดของจอแสดงข้อมูลที่แสดงก าหนดการเข้า-ออก ของ
เที่ยวบนิเหมาะสม อยู่ในต าแหน่งที่เห็นชดัเจน มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.39 หมายถงึ มรีะดบัการ
รบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัปานกลาง (4) มป้ีายแสดงจุดใหบ้รกิารสายพานรอรบักระเป๋า
สัมภาระของแต่ละเที่ยวบินที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.36 หมายถึง มีระดับการรบัรู้ต่อ
คุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ พบว่า ในภาพรวมมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.33 กล่าวคอื 
มรีะดบัการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารอยู่ในระดบัมาก และมีส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85 และ
เมื่อพจิารณาในแต่ละประเดน็เป็นรายขอ้ พบว่ามรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการใหบ้รกิารสงูทีสุ่ด 
เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 
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อนัดบัที่ 1 ได้แก่ เจา้หน้าทีต่รวจบตัรโดยสารมคีวามน่าเชื่อถอืในขัน้ตอนการให้
การบรกิารว่าถูกตอ้ง รดักุม มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.51 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิาร
อยูใ่นระดบัมาก  

อันดบัที่ 2 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตรวจบัตรประจ าตัวผู้โดยสารมคีวามน่าเชื่อถือใน
ขัน้ตอนการใหก้ารบรกิารว่าถูกต้อง รดักุม มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.50 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อ
คุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก  

อนัดบัที่ 3 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประชาสมัพนัธ์สามารถให้การบรกิารด้านข้อมูลได้
อยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.48 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารอยู่
ในระดบัปานกลาง 

อนัดบัที่ 4 ได้แก่ การบรกิารและการด าเนินงานโดยรวมของท่าอากาศยานดอน
เมอืงมปีระสทิธภิาพ น่าเชื่อถอื ตามทีม่กีารประชาสมัพนัธไ์ว้ มี ค่ า เฉ ลี่ ย  เท่ า กั บ  3.42 
หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง 

อันดับที่  5 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในส่วนพื้นที่อื่นๆสามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ น่าเชื่อถอื ตามทีม่กีารประชาสมัพนัธไ์ว ้มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.33 หมายถงึ มรีะดบั
การรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ด้านการตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.27 กล่าวคือ มีระดับการรับรู้ต่อการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง และมีส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86 และเมื่อพจิารณาในแต่ละประเดน็เป็นรายขอ้ พบว่ามรีะดบัการ
รบัรูต่้อคุณภาพการใหบ้รกิารสงูทีสุ่ด เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 

อนัดบัที่ 1 ได้แก่ เจา้หน้าที่ตรวจบตัรประจ าตวัผู้โดยสารมจี านวนเพยีงพอ และ
ให้การบรกิารด้วยความรวดเรว็ มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.41 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพ
บรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง 

อนัดบัที่ 2 ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสารมจี านวนเพยีงพอ 
และให้บรกิารด้วยความรวดเรว็ มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.33 หมายถึง มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพ
บรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง  

อนัดบัที ่3  ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสารยนิดรีบัฟัง และให้
ความช่วยเหลือผู้โดยสาร มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.27 หมายถึง มรีะดบัการรบัรู้ต่อคุณภาพการ
บรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง  

อนัดบัที ่4 ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีป่ระจ าจุดตรวจกระเป๋าสมัภาระมจี านวนเพยีงพอ และ
ใหบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.20 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิาร
อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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อันดับที่ 5 ได้แก่ มีระบบการน าส่งกระเป๋าสัมภาระจากเครื่องบินมายังจุด
สายพานรองรบัทีส่ะดวก รวดเรว็ มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.14 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพ
บรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ด้านการให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร พบว่า ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.39 
กล่าวคือ มีระดับการรบัรู้ต่อการให้บรกิารอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในแต่ละ
ประเดน็เป็นรายขอ้ พบว่ามรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการใหบ้รกิารสงูทีสุ่ด เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 

อนัดบัที่ 1 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสนามบนิให้บรกิารด้วยความสุภาพ มคี่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 3.49 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก  

อนัดบัที ่2 ไดแ้ก่ ผูโ้ดยสารมคีวามมัน่ใจในความถูกตอ้งของบตัรโดยสารจากการ
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสาร มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.45 หมายถงึ มี
ระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง 

อนัดบัที่ 3 ได้แก่ ผู้โดยสารมคีวามรูส้ ึกมัน่ใจจากการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่
รกัษาความปลอดภยัของท่าอากาศยานดอนเมอืง มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.35 หมายถงึ มรีะดบัการ
รบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง  

อันดับที่  4 ได้แ ก่  เจ้าห น้าที่ ของสนามบินให้บริการด้วยทักษะความรู้
ความสามารถในงานบรกิารมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.34 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิาร
อยูใ่นระดบัปานกลาง  

อนัดบัที ่5 ไดแ้ก่ ผูโ้ดยสารมคีวามมัน่ใจในการรกัษาความปลอดภยัจากการตรวจ
กระเป๋าสมัภาระส าหรบัน าขึ้นเครื่องบนิ มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.33 หมายถึง มรีะดบัการรบัรูต่้อ
คุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้โดยสาร พบว่า ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.34 
กล่าวคอื มรีะดบัการรบัรูต่้อการให้บรกิารอยู่ในระดบัปานกลาง และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.88 และเมือ่พจิารณาในแต่ละประเดน็เป็นรายขอ้ พบว่ามรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการ
ใหบ้รกิารสงูทีสุ่ด เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 

อนัดบัที่ 1 ได้แก่ มเีจ้าหน้าที่คอยดูแลและอ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุและผู้โดยสารที่มีเด็ก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.42 
หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง 

อันดับที่ 2 ได้แก่ มีเจ้าหน้าที่ตรวจบัตรประจ าตัวผู้โดยสารให้บริการอย่าง
เพยีงพอ มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.41 หมายถึง มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัปาน
กลาง 

อนัดบัที่ 3 ได้แก่ เจา้หน้าที่ตามส่วนพื้นที่ต่างๆพรอ้มให้ความช่วยเหลอื บรกิาร 
และสื่อสารกบัผู้โดยสารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.38 หมายถึง มรีะดบัการ
รบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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อนัดบัที ่4 ไดแ้ก่  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เข้าใจความต้องการ ให้ความ

ช่วยเหลอืและสื่อสารกบัผู้โดยสารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.30 หมายถงึ มี
ระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง  

อนัดบัที่ 5 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประจ าเคาน์เตอร์ตรวจบตัรโดยสารมกีารอธบิายถึง
ล าดบัขัน้ตอนการไปขึ้นเครื่องบนิให้เข้าใจได้เป็นอย่างด ีมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.29 หมายถึง มี
ระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ด้านความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.40 
กล่าวคอื มรีะดบัการรบัรูต่้อการให้บรกิารอยู่ในระดบัปานกลาง และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.89 และเมือ่พจิารณาในแต่ละประเดน็เป็นรายขอ้ พบว่ามรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการ
ใหบ้รกิารสงูทีสุ่ด เรยีงล าดบัไดด้งันี้ 

อนัดบัที ่1 ไดแ้ก่ ทางเดนิเชื่อมต่อขึน้เครื่องบนิ (งวง) หรอืบนัไดขึ้นเครื่องบนิ (ณ 
ลานจอด) มกีารตดิตัง้อย่างเหมาะสม ปลอดภยั มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.59 หมายถงึ มรีะดบัการ
รบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมาก  

อันดบัที่ 2 ได้แก่ การจดัการด้านจราจรระหว่างตัวอาคารและเครื่องบิน(กรณี
เครื่องบนิจอด ณ ลานจอด) มคีวามเหมาะสม ปลอดภยั มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.49 หมายถึง มี
ระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง 

อันดับที่ 3 ได้แก่ มีการเดินสายไฟ และติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน 
ปลอดภยั และไดร้บัการดูแลรกัษา มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.40 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพ
การบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง  

อนัดบัที่ 4 ได้แก่ มขี้อมูลที่ชดัเจนแสดงแก่ผู้โดยสาร เพื่อหนีภยัหรอืขอความ
ช่วยเหลอื กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน เช่น ป้ายแสดงทางหนีไฟ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.36 หมายถงึ มี
ระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง  

อันดับที่ 5 ได้แก่ รถบัสที่รบัส่งผู้ โดยสารระหว่างตัวอาคารและเครื่องบินมี
ประสทิธภิาพการใชง้านทีด่ ี(กรณีเครือ่งบนิจอด ณ ลานจอด) มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.35 หมายถงึ 
มรีะดบัการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เมื่อศกึษา และเรยีงล าดบัการรบัรูต่้อการให้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง เป็น
รายขอ้ พจิารณาเป็นรายขอ้ 5 อนัดบัแรก สามารถเรยีงล าดบัไดด้งันี้ 

อนัดบัที ่1 ไดแ้ก่ ทางเดนิเชื่อมต่อขึน้เครื่องบนิ (งวง) หรอืบนัไดขึน้เครื่องบนิ (ณ 
ลานจอด) มกีารตดิตัง้อย่างเหมาะสม ปลอดภยั มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.59 กล่าวคอื มรีะดบัการ
รบัรูต่้อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงอยูใ่นระดบัมาก  

อันดับที่ 2 ได้แก่ ความเย็นของเครื่องปรบัอากาศมคีวามเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 3.57 กล่าวคอื มรีะดบัการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงอยูใ่นระดบัมาก  



244 
 

 

 

อนัดบัที่ 3 ได้แก่ ความสว่างภายในอาคารผู้โดยสารมคีวามเหมาะสมมคี่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 3.53 กล่าวคอื มรีะดบัการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงอยูใ่นระดบัมาก  

อนัดบัที่ 4 ได้แก่ เจา้หน้าทีต่รวจบตัรโดยสารมคีวามน่าเชื่อถอืในขัน้ตอนการให้
การบรกิารว่าถูกต้อง รดักุม มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.51 กล่าวคอื มรีะดบัการรบัรูต่้อการให้บรกิาร
ท่าอากาศยานดอนเมอืงอยูใ่นระดบัมาก  

อันดบัที่ 5 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตรวจบัตรประจ าตัวผู้โดยสารมคีวามน่าเชื่อถือใน
ขัน้ตอนการให้การบรกิารว่าถูกต้อง รดักุมมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.50 กล่าวคอื มรีะดบัการรบัรูต่้อ
การใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

5.1.4 ผลกำรวิจยัเพ่ือตอบวตัถปุระสงคข้์อท่ี 3 เพ่ือศึกษำช่องว่ำงของระดบั
ควำมคำดหวงัและระดบักำรรบัรู้ของผู้โดยสำรชำวไทยท่ีมีต่อคณุภำพกำรบริกำรของท่ำ
อำกำศยำนดอนเมือง 

เมือ่พจิารณาจากผลการวจิยัพบว่า 
1) การทดสอบค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัต่อการให้บรกิารท่าอากาศ

ยานดอนเมอืงและการรบัรูก้ารใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงทัง้ 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความ
เป็นรูปธรรม (Tangible) 2) ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (Reliability) 3) ด้านการตอบสนอง
ความต้องการต่อผู้โดยสาร (Responsiveness) 4) ด้านการให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร 
(Assurance) 5) ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้โดยสาร (Empathy) 6) ด้านความปลอดภัยต่อ
ผูโ้ดยสาร (Safety) พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัความคาดหวงัต่อการใหบ้รกิาร และ การ
รบัรู้ต่อการให้บรกิารของผู้โดยสาร ในภาพรวมมคี่า P-value เท่ากบั .000, .000, .000, .000, 
.000 และ .000 ซึง่น้อยกว่า .01 ซึ่งในรายด้านก็เช่นเดยีวกนั จงึสรุปได้ว่า ระดบัความคาดหวงั
ต่อการใหบ้รกิารและการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง ทัง้ภาพรวม และรายดา้น 
มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายถึง ความคาดหวังต่อการ
ให้บริการมีความสัมพันธ์กับการรบัรู้ต่อการให้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมือง ในทิศทาง
เดยีวกนั 

2) เมื่อพิจารณาเปรยีบเทียบความหวงัและการรบัรู้ต่อการให้บรกิารท่าอากาศ
ยานดอนเมอืง เป็นรายดา้น พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ใน
ทุกด้าน รวมถึงในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่า งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เช่นเดยีวกนั  

3) ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร นักท่องเทีย่วชาวไทยมคีวามคาดหวงัที่
ค่าเฉลี่ย 4.11 และมกีารรบัรูท้ี่ค่าเฉลี่ย 3.27 ซึ่งมชี่องว่างอยู่ที่ 0.84 และผลวเิคราะห์ค่าความ
แตกต่าง โดยใช้สถติิ Pair Simple T-test เปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรูใ้นด้านความ
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เป็นรูปธรรม พบว่าความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการให้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง ด้าน
ความเป็นรปูธรรม มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวโดยสรุปคอื 
นักท่องเที่ยวชาวไทยมคีวามคาดหวงัในด้านความเป็นรูปธรรมของการบรกิารสูงกว่าการรบัรู้
หลงัการบรกิาร 

4) ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจของการบรกิาร นักท่องเที่ยวชาวไทยมคีวาม
คาดหวงัที่ค่าเฉลีย่ 4.23 และมกีารรบัรูท้ี่ค่าเฉลี่ย 3.45 ซึ่งมชี่องว่างอยู่ที ่0.78 และผลวเิคราะห์
ค่าความแตกต่าง โดยใช้สถิติ Pair Simple T-test เปรยีบเทียบความคาดหวงัและการรบัรูใ้น
ด้านความน่าเชื่อถอืไว้วางใจ พบว่าความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการให้บรกิารท่าอากาศยาน
ดอนเมอืง ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 กล่าวโดยสรุปคอื นักท่องเที่ยวชาวไทยมคีวามคาดหวงัในด้านความน่าเชื่อถอืไว้วางใจ
ของการบรกิารสงูกว่าการรบัรูห้ลงัการบรกิาร 

5) ด้านการตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร นักท่องเที่ยวชาวไทยมคีวาม
คาดหวงัที่ค่าเฉลีย่ 4.20  และมกีารรบัรูท้ีค่่าเฉลีย่ 3.27 ซึ่งมชี่องว่างอยู่ที ่0.93และผลวเิคราะห์
ค่าความแตกต่าง โดยใช้สถิติ Pair Simple T-test เปรยีบเทียบความคาดหวงัและการรบัรูใ้น
ด้านการตอบสนองความต้องการพบว่าความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการให้บรกิารท่าอากาศ
ยานดอนเมอืง ด้านการตอบสนองความต้องการมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 กล่าวโดยสรุปคอื นักท่องเทีย่วชาวไทยมคีวามคาดหวงัในดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการต่อการบรกิารสงูกว่าการรบัรูห้ลงัการบรกิาร 

6) ด้านการให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร นักท่องเที่ยวชาวไทยมคีวามคาดหวงัที่
ค่าเฉลี่ย 4.25  และมกีารรบัรูท้ี่ค่าเฉลี่ย 3.39 ซึ่งมชี่องว่างอยู่ที่ 0.85และผลวเิคราะห์ค่าความ
แตกต่าง โดยใชส้ถติ ิPair Simple T-test เปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรูใ้นดา้นการให้
ความมัน่ใจต่อผู้โดยสารพบว่าความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการให้บรกิารท่าอากาศยานดอน
เมอืงด้านการให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสารมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 
0.05 กล่าวโดยสรุปคอื นักท่องเที่ยวชาวไทยมคีวามคาดหวงัในด้านการให้ความมัน่ใจสูงกว่า
การรบัรูห้ลงัการบรกิาร 

7) ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้โดยสารนักท่องเที่ยวชาวไทยมคีวามคาดหวงัที่
ค่าเฉลี่ย 4.21  และมกีารรบัรูท้ี่ค่าเฉลี่ย 3.34 ซึ่งมชี่องว่างอยู่ที่ 0.88และผลวเิคราะห์ค่าความ
แตกต่าง โดยใช้สถิติ Pair Simple T-test เปรยีบเทียบความคาดหวงัและการรบัรู้ในด้านการ
ดูแลเอาใจใส่ต่อผูโ้ดยสารพบว่าความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการให้บรกิารท่าอากาศยานดอน
เมอืงด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้โดยสารมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 กล่าวโดยสรุปคอื นกัท่องเทีย่วชาวไทยมคีวามคาดหวงัในดา้นการดแูลเอาใจใส่สงูกว่าการ
รบัรูห้ลงัการบรกิาร 
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8) ด้านความปลอดภัยต่อผู้โดยสารนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคาดหวังที่
ค่าเฉลี่ย 4.20  และมกีารรบัรูท้ี่ค่าเฉลี่ย 3.40 ซึ่งมชี่องว่างอยู่ที่ 0.84 และผลวเิคราะห์ค่าความ
แตกต่าง โดยใช้สถติิ Pair Simple T-test เปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรูใ้นด้านความ
ปลอดภยัต่อผูโ้ดยสารพบว่าความคาดหวงัและการรบัรูต่้อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง
ดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสารมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าว
โดยสรุปคอื นกัท่องเทีย่วชาวไทยมคีวามคาดหวงัในดา้นดา้นความปลอดภยัสูงกว่าการรบัรูห้ลงั
การบรกิาร 

 
5.2 อภิปรำยผล 

 
5.2.1 ปัจจยัส่วนบุคลของผู้โดยสำรชำวไทยส่งผลต่อควำมคำดหวงัและกำรรบัรู้

ในด้ำนคณุภำพกำรบริกำรของท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 
5.2.1.1 ความคาดหวงัของผูโ้ดยสารชาวไทยต่อคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศ

ยานดอนเมอืงจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์พบว่า 
        1) ผู้โดยสารชาวไทยที่มเีพศแตกต่างกนัมคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพการ

บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งาน วิจัยข อ ง Lovelock, Vandermerweand Lewis ( Lovelock, Vandermerwe and Lewis, 
1996:n123-125) ว่าความคาดหวงัของลูกค้ามคีวามผนัแปรตามกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน 
เช่น กลุ่มผูช้าย กลุ่มผูห้ญงิ กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มผูส้งูอาย ุ 
 2) ผูโ้ดยสารชาวไทยทีม่อีายุแตกต่างกนัมคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมแตกต่างกนั อกีทัง้เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น ยงั
พบว่าผู้โดยสารชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกันมคีวามคาดหวงัความคาดหวงัต่อคุณภาพการ
บรกิารต่อท่าอากาศยานดอนเมอืงดา้นความเป็นรปูธรรม ดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ ดา้นการ
ตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร ด้านการให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร และด้านความ
ปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Lovelock, Vandermerwe and 
Lewis (1996: 123-125) ว่าความคาดหวงัของลกูคา้มคีวามผนัแปรตามกลุ่มประชากรทีแ่ตกต่าง
กนั เช่น กลุ่มผูช้าย กลุ่มผูห้ญงิ กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มผู้สงูอายุ และยงัสอดคลอ้งกบัที่ วรีะรตัน์ กจิ
เลศิไพโรจน์ ( 2549: 65-67) ไดใ้หค้วามเหน็ว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อความคาดหวงัของลูกคา้นัน้มอียู ่
5 ประการ และหนึ่งประการในนัน้ กค็อื ประสบการณ์ในอดตี นัน่กค็อืผูท้ีม่อีายุแตกต่างกนัย่อม
มปีระสบการณ์ในอดตีมากน้อยแตกต่างกนั ท าใหส้่งผลต่อความคาดหวงัทีแ่ตกต่างกนัไป 

3) ผู้โดยสารชาวไทยที่มรีะดบัการศึกษาแตกต่างกนัมคีวามคาดหวงัต่อ
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานดอนเมืองในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน ซึ่ง
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สอดคล้องกับที่ วรีะรตัน์ กิจเลศิไพโรจน์ (2549: 65-67) ได้ไว้กล่าวว่า ปัจจยัที่มีผลต่อความ
คาดหวงัของลูกค้านัน้มอียู่ 5 ประการ และหนึ่งประการในนัน้ ก็คอื ความต้องการของลูกคา้แต่
ละราย ลูกคา้แต่ละรายมลีกัษณะเฉพาะตวัทีไ่ม่เหมอืนกนั ท าใหม้คีวามต้องการทีแ่ตกต่างกนัไป 
พฤติกรรมและความต้องการที่แตกต่างกนัเกิดจาก พื้นฐานทางสงัคม สิง่แวดล้อม การศึกษา 
ครอบครวั ศาสนา และวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัไป 

4) ผู้โดยสารชาวไทยที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกันมีความคาดหวังต่อ
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานดอนเมืองในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัที ่จติตนินัท ์เดชะคุปต์ (2540: 174-176) แสดงแนวคดิไวว้่า ลกัษณะของลกูคา้แต่
ละคนมคีวามต้องการสนิค้าและบรกิารที่แตกต่างกนั โดยมสีาเหตุมาจาก ปัจจยัทางสงัคมและ
วฒันธรรมที่ส่งผลต่อค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา แบบแผนการด าเนิน
ชวีติ จากความเชื่อและเจตคต ิการปลูกฝังจากครอบครวัและสงัคมทีแ่วดลอ้ม ท าใหลู้กคา้แต่ละ
บุคคลมคีวามคาดหวงัทีแ่ตกต่างกนัไปอนัเป็นผลเนื่องมาจากความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั 

5) ผู้โดยสารชาวไทยที่มอีาชีพแตกต่างกันมคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกนัดงัที่ ศริวิรรณ เสรี
รตัน์ และคนอื่นๆ (2552: 45) ไดก้ล่าวไวว้่า อาชพีของแต่ละบุคคลมคีวามจ าเป็นในการใชส้นิคา้ 
และบรกิารที่แตกต่างกัน ลูกค้าที่มีอาชีพแตกต่างกันจงึมีความต้องการสินค้าและบรกิารที่
แตกต่างกนัท าใหม้คีวามคาดหวงัต่อคุณภาพของสนิคา้และบรกิารแตกต่างกนัไป 

6) ผู้โดยสารชาวไทยที่มรีายได้แตกต่างกนัมคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพ
การบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมแตกต่างกนัอกีทัง้เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 
ยงัพบว่าผูโ้ดยสารชาวไทยทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมคีวามคาดหวงัความคาดหวงัต่อคุณภาพการ
บรกิารต่อท่าอากาศยานดอนเมอืงดา้นความเป็นรปูธรรม ดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ ดา้นการ
ให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร และด้านความปลอดภยัต่อผู้โดยสาร แตกต่างกนัซึ่งสอดคล้องกบั
ค าอธบิายที ่ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ (2552: 45)  ไดก้ล่าวไวว้่า รายไดจ้ะมผีลกระทบต่อ
การตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิาร โอกาสทางเศรษฐกิจเหล่านี้ประกอบด้วย รายได้ อ านาจซื้อ 
การออมทรพัย ์และทศัคตเิกีย่วกบัการใชจ้า่ย 

7) ผู้โดยสารชาวไทยที่มีวตัถุประสงค์การเดินทางแตกต่างกันมคีวาม
คาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
ซึ่งสอดคล้องกับที่ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549: 47-50) กล่าวไว้ว่า ความต้องการและ
พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคนนัน้ไม่เหมอืนกนั ลูกค้าแต่ละคนมคีวามต้องการแตกต่างกนัไป 
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นในการใช้สนิคา้หรอืบรกิาร จงึท าให้มคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพของ
สนิคา้และบรกิารแตกต่างกนัไป 

5.2.1.2 การรบัรูข้องผู้โดยสารชาวไทยต่อคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยาน
ดอนเมอืงจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์พบว่า 
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1) ผู้โดยสารชาวไทยที่มเีพศ,การศกึษา, ภูมลิ าเนาและวตัถุประสงค์การ
เดนิทางแตกต่างกนัมกีารรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวม
และรายดา้นแตกต่างกนั 

2) ผูโ้ดยสารชาวไทยทีม่อีายุ, อาชพีและรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมกีาร
รบัรู้ต่อคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมและรายด้านเกือบทุกด้าน
แตกต่างกนั 

จากผลการวจิยันี้แสดงให้เหน็ว่า การรบัรู ้คอืการทีม่นุษยเ์หน็โลกที่อยู่
รอบตัวว่าเป็นอย่างไร ทัง้นี้บุคคลสองคน แม้ได้รบัสิง่กระตุ้นภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน แต่จะ
ส านึก คดัเลอืก จดัการ และแปลความหมายสิง่นัน้ออกมาอย่างไรขึน้อยูก่บัความเป็นตวัตนของ
แต่ละบุคคล ความต้องการ คุณค่า ความคาดหวังที่ต้องการดังที่ Schiffman and Kanuk 
(Schiffman and Kanuk, 1999: 173) ได้กล่าวไว้ ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Wright (2006: 106-
110) ที่กล่าวว่าการรบัรู้เป็นประสบการณ์ของมนุษยใ์นการรบัรูแ้ละเขา้ใจสิง่รอบตวัตัง้แต่แรก
เกิด เป็นเด็ก เติบโตเป็นผู้ใหญ่ โดยการรับรู้และเข้าใจนี้ เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิง่แวดลอ้มต่างๆ จากการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า โดยกระบวนการรบัรูน้ี้จะเริม่จากสิง่กระตุ้น
ต่างๆ ทีเ่ขา้มากระทบกบัมนุษยโ์ดยผ่านประสาทสมัผสัส่วนรบัความรูส้กึ หลงัจากนัน้สมองและ
จติส านึกของแต่ละบุคคลกจ็ะคดัสรร จดัการ และแปลความหมายเพื่อทีจ่ะรบัรูส้ ิง่ต่างๆ รอบตวั 
ซึ่งการรบัรู้ก็จะแตกต่างกัน ตามกระบวนการคดัสรร จดัการ และแปลความหมายของแต่ละ
บุคคล 

 
5.2.2 ระดับควำมคำดหวังและระดับกำรรบัรู้ของผู้โดยสำรชำวไทยท่ีมีต่อ

คณุภำพกำรบริกำรของท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 
5.2.2.1 ระดบัความคาดหวงัของผู้โดยสารชาวไทยต่อคุณภาพการบรกิารของ

ท่าอากาศยานดอนเมอืง 
จากการศกึษาครัง้นี้ พบว่า  ผูโ้ดยสารชาวไทยทีม่าใชบ้รกิารของท่าอากาศยาน

ดอนเมอืงมคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมเฉลี่ย 
เท่ากบั 4.20 ซึ่งถือว่ามคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารอยู่ในระดบัมากซึ่งสอดคล้องกบั
แนวความคดิเรื่องความคาดหวงัที่ วทิยา ด่านธ ารงกุล (2547: 25) กล่าวไว้ว่า ความคาดหวงั 
เป็นมุมมองหรอืความเชื่อของผู้รบับรกิารเกี่ยวกับการบรกิารที่จะได้รบั ซึ่งผู้รบับรกิารจะใช้
ความคาดหวงันี้เป็นตวัวดัหรอืเป็นมาตรฐานในการวดัคุณภาพบรกิารจากผู้ใหบ้รกิาร และดงัที่  
พาราสุรามาน, ซีแทมล์ และเบอร์รี่ (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990) ได้กล่าวว่า 
คุณลกัษณะแต่ละคุณลกัษณะในการบรกิารนัน้ถูกพฒันามาจากความคาดหวงัของผู้รบับรกิาร 
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ดว้ยเหตุนี้ผูร้บับรกิารหรอืส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ผูโ้ดยสารจงึตัง้ความคาดหวงัไว้เพื่อเป็นตวัวดั
หรอืมาตรฐานในการวดัคุณภาพการบรกิารในระดบัทีค่่อนขา้งสงู 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของระดับความคาดหวังต่ อ
คุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงสองอนัดบัแรก คอื ด้านการให้ความมัน่ใจต่อ
ผู้โดยสาร มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 ซึ่งถือว่ามรีะดบัความคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารอยู่ใน
ระดับมากและด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ซึ่งถือว่ามรีะดับความ
คาดหวังต่อคุณภาพการบรกิารอยู่ในระดับมากเช่นกัน จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า
ผู้โดยสารชาวไทยมคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในด้าน
ความมัน่ใจและด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจมากที่สุด นัน่คือ สิ่งที่ผู้โดยสารชาวไทย
คาดหวงัมากที่สุด ได้แก่ ความสามารถในการสรา้งความมัน่ใจให้เกิดขึ้นกบัผู้โดยสาร ว่าการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงเป็นการบรกิารทีแ่สดงถงึทกัษะ ความรู ้ความสามารถของผู้
ให้บรกิาร สามารถตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารได้ด้วยความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ มี
ความมัน่คงปลอดภยั และใหค้วามมัน่ใจว่าผูโ้ดยสารจะไดร้บัการบรกิารทีถู่กตอ้ง เทีย่งตรง และ
ดทีี่สุด ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พาราสุรามาน , ซแีทมล์ และเบอร์รี ่
(Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1990: 26-30) เรื่องการส่งมอบคุณภาพการบรกิาร : การ
ท าให้เกิดความสมดุลระหว่างความคาดหวงัและการรบัรูข้องผู้รบับรกิาร (Delivering Quality 
Service : Balancing Customer Perceptions and Expectations) ที่มีผลการศึกษาที่แสดงให้
เหน็ว่า ความน่าเชื่อถอื ไวว้างใจเป็นมติทิีส่ าคญัทีสุ่ดส าหรบัคุณภาพการบรกิาร (SERVQUAL) 
เหนือสิง่อื่นใดลูกคา้หรอืผูโ้ดยสารจะมคีวามคาดหวงัอย่างสูงสุดว่าจะไดร้บัคุณภาพการบรกิารที่
น่าเชื่อถอื และไวว้างใจได ้

5.2.2.2 ระดบัการรบัรูข้องผูโ้ดยสารชาวไทยต่อคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศ
ยานดอนเมอืง 

 จากการศึกษาครัง้นี้ พบว่า  ผู้โดยสารชาวไทยที่มาใช้บรกิารของท่าอากาศ
ยานดอนเมอืงมกีารรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในภาพรวมเฉลี่ย 
เท่ากบั 3.50 ซึ่งถอืว่ามกีารรบัรู้ต่อคุณภาพการบรกิารอยู่ในระดบัปานกลาง แสดงให้เหน็ว่าใน
ภาพรวมท่าอากาศยานดอนเมอืงสามารถส่งมอบคุณภาพการบรกิารใหก้บัผูโ้ดยสารชาวไทยอยู่
ในระดบัทีน่่าพงึพอใจ 

เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ค่าเฉลีย่รวมของระดบัการรบัรูต่้อคุณภาพการ
บรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงอนัดบัแรก คอื ดา้นความน่าเชื่อถอืและไวว้างใจ มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.33 ซึ่งถอืว่ามรีะดบัการรบัรู้ต่อคุณภาพการบรกิารอยู่ในระดบัมาก จากผลการศกึษา
แสดงให้เห็นว่า ท่าอากาศยานดอนเมืองสามารถส่งมอบคุณภาพการบรกิารในด้านความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจให้กบัผู้โดยสารชาวไทยอยู่ในระดบัที่น่าพึงพอใจส่วนอนัดบัต่อมา คือ 
ดา้นความปลอดภยัต่อผู้โดยสาร มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.40 ด้านการให้ความมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้โดยสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 ส่วนอันดับ
สุดท้ายคือ ด้านความเป็นรูปธรรมและด้านการตอบสนองต่อความต้องการต่อผู้โดยสาร มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.27 ซึ่งระดบัการรบัรู ้4 อนัดบัดงักล่าว ถอืว่ามรีะดบัการรบัรูอ้ยู่ในระดบัปาน
กลาง จากผลการศกึษาดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า ท่าอากาศยานดอนเมอืงยงัไม่สามารถส่งมอบ
คุณภาพการบรกิารใหก้บัผูโ้ดยสารชาวไทยในระดบัทีพ่งึพอใจได ้
 

5.2.3 ช่องว่ำงระหว่ำงควำมคำดหวงัและกำรรบัรู้ของผู้โดยสำรชำวไทยท่ีมีต่อ
คณุภำพกำรบริกำรของท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 

จากการศกึษาครัง้นี้ พบว่า  ผูโ้ดยสารชาวไทยทีม่าใชบ้รกิารของท่าอากาศยาน
ดอนเมอืงมคีวามคาดหวงัสูงกว่าการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงทุก
ด้าน เมื่อเรยีงล าดบัคะแนนที่มชี่องว่างมากที่สุดสองอนัดบัแรก สามารถเรยีงล าดบัได้ดงันี้คอื
ดา้นการตอบสนองความต้องการต่อผูโ้ดยสาร มคี่าเฉลีย่ของช่องว่างของความคาดหวงัและการ
รบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงอยู่ที่ 0.93และด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อ
ผู้โดยสาร มคี่าเฉลี่ยของช่องว่างของความคาดหวงัและการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืงอยู่ที่ 0.88 จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าท่าอากาศยานดอนเมอืง
จ าเป็นต้องปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงในทุกดา้น โดยมี
ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารดา้นการตอบสนองความต้องการต่อผูโ้ดยสารและด้านการดูแล
เอาใจใส่ต่อผู้โดยสารกวา้งที่สุด ซึง่หมายถงึว่าคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง
สองดา้นนี้ควรจะมกีารปรบัปรุงและพฒันามากทีสุ่ด โดยการลดช่องว่างของคุณภาพการบรกิาร
หรือท าให้เหลือช่องว่างระหว่างการรบัรู้และความคาดหวังต่อการบริการน้อยที่สุด ดังที่ 
Zeithaml , Parasuraman and Berry (1990:176) ได้อธิบายไว้ว่า ผลของการเปรียบเทียบ
ระหว่างการรบัรูแ้ละความคาดหวงั หรอืเรยีกว่า ช่องว่างของคุณภาพการบรกิาร (Gap Score) 
ของแต่ละด้าน ถ้ามชี่องว่างการบรกิารที่กว้าง การรบัรู้จรงิของผู้ใช้บรกิารจะห่างจากความ
คาดหวงั ซึ่งประเมนิได้ว่าเป็นคุณภาพการบรกิารที่ต ่า และสอดคล้องกบั แนวความคิดของ 
พาราสุรามาน , ซีแทมล์ และเบอร์รี่ (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990: 59-60)  ที่
กล่าวไว้ว่า การเสรมิสร้างคุณภาพการบรกิารจะท าได้โดย การลดช่องว่างของคุณภาพการ
บรกิาร (Closing Gap) ให้เหลอืช่องว่างที่แคบหรอืน้อยที่สุด เพื่อท าให้ลูกค้า หรอืผู้รบับรกิาร
เกดิความพงึพอใจและประทบัใจในการบรกิาร 

เมื่อพจิารณาผลการศกึษาเป็นรายขอ้ ในด้านการตอบสนองความต้องการต่อ
ผูโ้ดยสารและด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้โดยสาร ซึ่งเป็นด้านที่มคี่าเฉลี่ยของช่องว่างของความ
คาดหวงัและการรบัรูต่้อคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงมากทีสุ่ดสองอนัดบัแรก 
พบว่าด้านการตอบสนองความต้องการต่อผูโ้ดยสารนัน้ ขอ้ที่มชี่องว่างมากทีสุ่ดสามอนัดบัแรก
สามารถเรยีงล าดบัไดด้งันี้ คอื 1) มรีะบบการน าส่งกระเป๋าสมัภาระจากเครื่องบนิมายงัจุดสายพาน
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รองรบัที่สะดวก รวดเรว็ 2) เจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจกระเป๋าสมัภาระมจี านวนเพียงพอ และ
ให้บรกิารดว้ยความรวดเรว็ 3) เจา้หน้าที่ประจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสารยนิดรีบัฟัง และให้
ความช่วยเหลอืผูโ้ดยสาร ส าหรบัดา้นการดูแลเอาใจใส่ต่อผูโ้ดยสารขอ้ทีม่ชี่องว่างมากทีสุ่ดสาม
อนัดบัแรกสามารถเรยีงล าดบัได้ดงันี้ คอื 1) มเีจ้าหน้าที่ที่จุดรบัสมัภาระให้การบรกิารและให้
ความช่วยเหลืออย่างเพียงพอ 2) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เข้าใจความต้องการ ให้ความ
ช่วยเหลอืและสื่อสารกบัผู้โดยสารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 3) เจา้หน้าที่ประจ าเคาน์เตอรต์รวจ
บตัรโดยสารมกีารอธบิายถงึล าดบัขัน้ตอนการไปขึน้เครือ่งบนิใหเ้ขา้ใจเป็นอยา่งด ี

 
5.2.4 แนวทำงกำรพฒันำคณุภำพกำรบริกำรของท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 
จากการศกึษาครัง้นี้ พบว่า มชี่องว่างของคุณภาพการบรกิารเกดิขึน้ในทุกด้าน โดยมี

ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารดา้นการตอบสนองความต้องการต่อผูโ้ดยสารและด้านการดูแล
เอาใจใส่ต่อผู้โดยสารกวา้งที่สุด ซึง่หมายถงึว่าคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง
สองดา้นนี้ควรจะมกีารปรบัปรุงและพฒันามากทีสุ่ด โดยการลดช่องว่างของคุณภาพการบรกิาร
หรอืท าใหเ้หลอืช่องว่างระหว่างการรบัรูแ้ละความคาดหวงัต่อการบรกิารน้อยทีสุ่ด  

แนวทางในการปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง
จ าแนกเป็นรายด้าน แสดงโดยแผนภาพตามกระบวนการให้บรกิารตามลกัษณะหน้าที่การ
บรกิาร (The Airport ‘s Functions for Service Procedure) มดีงันี้ (Airport Worldwide, 2014) 
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1) ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารดา้นความเป็นรปูธรรม 
กระบวนการใหบ้รกิาร จ าแนกตามลกัษณะหน้าทีก่ารบรกิาร (The Airport ’s Functions 

for Service Procedure) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.5 ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารด้านความเป็นรูปธรรม จ าแนกตามลกัษณะหน้าที่

การบรกิาร (The Airport ’s Functions for Service Procedure) 

จากภาพที ่2.5 ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารด้านความเป็นรปูธรรม (Tangible) จาก
การศกึษาครัง้นี้พบว่า แมจ้ะเกดิช่องว่างของคุณภาพการบรกิารในคุณลกัษณะดา้นนี้เป็นอนัดบั
ที ่4 จากคุณลกัษณะทัง้หมด 6 ประการของคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงแต่
อย่างไรกต็ามจากผลการศกึษา พบว่าค่าเฉลีย่การรบัรูข้องผูโ้ดยสารต่อคุณภาพการบรกิารของ

กระบวนการการจดัการ, การ
การด าเนินงาน, การซ่อมบ ารุง 

ของอาคารผูโ้ดยสาร 
(Passenger terminal 

management, operations and 
maintenance) 

 
กระบวนการการบรกิาร

ภาคพืน้ดนิ 
(Ground Handling) 

กระบวนการการจดัการดา้น
สิง่แวดลอ้ม, ความมัน่คง และความ

ปลอดภยั 
(Environmental, Health, Social, 

Safety and Security) 
)Management) 

กระบวนการการด าเนินการ
ดา้นการฝึกอบรม 

(Training Management) 

1. มกีารจดับรกิารรถโดยสาร, รถแทก็ซี ่
อย่างเหมาะสม เพยีงพอ 
2. มคีลนิิกหรอืหอ้งปฐมพยาบาลทีม่ ี
ประสทิธภิาพเพือ่รองรบัผูป่้วยหรอื
ผูบ้าดเจบ็ 
3. มปีรมิาณเกา้อี้ส าหรบัใหผู้โ้ดยสารนัง่
พกัในบรเิวณพื้นทีส่าธารณะหรอืหอ้งโถง
เพยีงพอ 
4. มปีรมิาณรา้นคา้และรา้นอาหารที ่
เพยีงพอต่อความตอ้งการของผูโ้ดยสาร 

 

ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารดา้นความ
เป็นรปูธรรม(จ าแนกเป็นรายขอ้) 

 

   กระบวนการ
ใหบ้รกิาร 

4. มรีถบสัรบัส่งผูโ้ดยสารระหว่าง
เครือ่งบนิและตวัอาคาร (กรณเีครือ่งบนิ
จอด ณ ลานจอด) มคีุณภาพเหมาะสม
ปรมิาณเพยีงพอ 
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ท่าอากาศยานดอนเมอืงในด้านนี้ย ังคงมคี่าเฉลี่ยที่ต ่ากว่าค่าความคาดหวงัของผู้โดยสาร นัน่
หมายความว่า คุณภาพการบรกิารดา้นนี้ก็มคีวามจ าเป็นต้องปรบัปรุงแก้ไขเพื่อลดช่องว่างของ
คุณภาพการบรกิาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าสองอันดับแรกของ
คุณภาพการบรกิารดา้นนี้ทีค่วรตอ้งปรบัปรงุแก้ไขมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ 1) มกีารจดับรกิารรถโดยสาร
รถแทก็ซีอ่ย่างเหมาะสม เพยีงพอ 2) มคีลนิิกหรอืหอ้งปฐมพยาบาลทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อรองรบั
ผูป่้วยหรอืผูบ้าดเจบ็ 3) มปีรมิาณเก้าอี้ส าหรบัให้ผู้โดยสารนัง่พกัในบรเิวณพื้นที่สาธารณะหรอื
ห้องโถงเพยีงพอ 4) มปีรมิาณรา้นค้าและรา้นอาหารที่เพยีงพอต่อความต้องการของผู้โดยสาร 
4) มรีถบสัรบัส่งผู้โดยสารระหว่างเครื่องบนิและตวัอาคาร (กรณีเครื่องบนิจอด ณ ลานจอด) มี
คุณภาพเหมาะสมและปรมิาณเพยีงพอ นอกจากนัน้จากการเก็บขอ้มูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในส่วนที่ 3 ของแบบสอบถามซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด ที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความ
คดิเหน็หรอืใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง 
พบว่ารอ้ยละ 62.5 จากขอ้เสนอแนะทัง้หมด เป็นขอ้เสนอแนะทีแ่นะน าเกี่ยวกบัขอ้บกพร่องและ
สิง่ที่ควรปรบัปรุงเกี่ยวกบัลกัษณะทางกายภาพหรอืความเป็นรูปธรรมของการบรกิารของท่า
อากาศยานดอนเมอืง ผูว้จิยัจงึเหน็สมควรว่าถงึแมท้่าอากาศยานดอนเมอืงจะเป็นท่าอากาศยาน
ทีร่องรบัสายการบนิต้นทุนต ่า ซึง่อาจจะใหค้วามส าคญัต่อลกัษณะทางกายภาพเป็นอนัดบัรองลง
ไป แต่กค็วรจะมกีารปรบัปรงุคุณภาพการบรกิารดา้นนี้เช่นเดยีวกนั เพราะลกัษณะทางกายภาพ
กส็่งผลต่อการบรกิารที่มปีระสทิธภิาพ และ ความประทบัใจต่อผู้โดยสารได้เช่นกนั ดงัค ากล่าว
ของ (Lovelock and Wright, 2004: 21-22) ทีก่ล่าวไวว้่า สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็น 
อาคาร สถานที่ อุปกรณ์การใช้งานต่างๆ หรอืการตกแต่ง นัน้เป็นสิง่ที่สามารถเห็นผ่านทาง
สายตา ดงันัน้ผู้ให้บรกิารจ าเป็นต้องจดัการสิง่แวดล้อมทางกายภาพนัน้ เพราะเป็นสิง่ที่ส่งผล
กระทบต่อความประทบัใจของผู้รบับรกิารได้โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ และ
จากขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามแลว้ พบว่า ท่าอากาศยานดอนเมอืงควรมกีารปรบัปรุง
และพฒันาคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการปรบัปรงุอาคารสถานที ่ซึง่ผูโ้ดยสารเสนอความคดิเหน็
ว่า อาคาร สถานที ่และการตกแต่งภายในของท่าอากาศยานดอนเมอืงค่อนขา้งเก่าและเริม่ทรุด
โทรม จึงสมควรที่ท่าอากาศยานดอนเมืองจะได้ใช้งบประมาณส่วนหนึ่งในการด าเนินการ
ปรบัปรุงด้านอาคารสถานที่ เพื่อให้เอื้ออ านวยต่อการบรกิารของท่าอากาศยานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ อีกทัง้ความสะอาดเรยีบร้อย สวยงามของอาคารสถานที่ยงัจะช่วยสร้างความ
ประทบัใจให้กบัผู้โดยสารที่มาใช้บรกิารได้อกีด้วย ส่วนในด้านการให้บรกิารรถแท็กซี่นัน้ เป็น
ขอ้เสนอแนะทีผู่ต้อบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ใหค้วรมกีารแกไ้ขปรบัปรงุมากทีสุ่ดในดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ  ท่าอากาศยานดอนเมอืงควรจะมกีารจดัการการเขา้ควิของรถแทก็ซีเ่พื่อ
รบัส่งผูโ้ดยสารใหม้รีะเบยีบมากกว่านี้ โดยอาจจะมกีารรบับตัรควิ และสรา้งช่องทางทีเ่หมาะสม
ในการยนืรอรถแทก็ซีเ่พื่อความเป็นระเบยีบและไม่กดีขวางเสน้ทางเดนิ ส่วนช่องทางการเดนิรถ
แทก็ซีเ่พื่อเขา้มารบัผูโ้ดยสารกค็วรจะมกีารจดัช่องทางเดนิรถส าหรบัแทก็ซีโ่ดยเฉพาะเพื่อความ
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เป็นระเบยีบและอ านวยความสะดวกใหผู้้โดยสารจะได้ไม่เสยีเวลาในการ อกีทัง้ควรจดัใหม้กีาร
ลงทะเบยีนรถแท็กซี่และผู้ขบัที่สามารถเข้ามาให้บรกิารรบัผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานได ้
ทัง้นี้เพื่อความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร 

เมื่อพจิารณาจากกระบวนการการใหบ้รกิาร พบว่า ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารดา้น
ความเป็นรูปธรรมนัน้จดัอยู่ในกระบวนการการจดัการอาคารผู้โดยสาร และกระบวนการการ
บรกิารภาคพื้นดิน ในส่วนกระบวนการการจดัการด้านอาคารผู้โดยสารนัน้ควรต้องมีการ
พจิารณาปรบัปรุง แก้ไข เรื่องประสทิธภิาพของสถานที่ที่มไีว้เพื่อให้บรกิาร ไม่ว่าจะเป็นคลนิิก
หรอืห้องปฐมพยาบาล หรอืการจดัการเรื่องสถานที่ที่เหมาะสมส าหรบัการจดัคิวรถแท็กซี ่
นอกจากนี้ท่าอากาศยานดอนเมอืงยงัควรพิจารณาถึงด้านปรมิาณของสถานที่หรอืสิง่อ านวย
ความสะดวกต่างๆ ดงัเช่น ปรมิาณเก้าอี้ส าหรบัใหผู้โ้ดยสารนัง่พกัในบรเิวณพืน้ทีส่าธารณะหรอื
หอ้งโถง หรอืปรมิาณรา้นคา้และรา้นอาหาร เพราะจากผลการวจิยัพบว่า สถานทีห่รอืสิง่อ านวย
ความสะดวกเหล่านี้ยงัมไีม่เพยีงพอ เมื่อพจิารณาถงึกระบวนการการบรกิารภาคพื้นดนิ พบว่า 
สิง่ที่ท่าอากาศยานดอนเมอืงควรพจิารณาปรบัปรุงแก้ไข คอื ประสทิธภิาพและปรมิาณรถบสั
รบัส่งผูโ้ดยสารระหว่างเครื่องบนิและตวัอาคาร (กรณีเครือ่งบนิจอด ณ ลานจอด) ท่าอากาศยาน
ดอนเมอืงควรจดังบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อซ่อมบ ารุง หรอืจดัซื้อเพิม่รถบสัรบัส่งผูโ้ดยสาร ทัง้นี้
เพื่อใหก้ระบวนการการบรกิารภาคพืน้ดนิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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2) ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ  

กระบวนการใหบ้รกิาร จ าแนกตามลกัษณะหน้าทีก่ารบรกิาร (The Airport ’s Functions 

for Service Procedure) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.6 ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ จ าแนกตามลกัษณะ

หน้าทีก่ารบรกิาร (The Airport ‘s Functions for Service Procedure) 

 

จากภาพที่ 2.6 ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารด้านความความน่าเชื่อถือไว้วางใจ

(Reliability) จากการศกึษาครัง้นี้พบว่า แมจ้ะเกดิช่องว่างของคุณภาพการบรกิารในคุณลกัษณะ

ดา้นนี้เป็นอนัดบัที่ 6 จากคุณลกัษณะทัง้หมด 6 ประการของคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศ

กระบวนการการจดัการ, การ
ด าเนินงาน, การซ่อมบ ารุง ของ

อาคารผูโ้ดยสาร 
(Passenger terminal 

management, operations) 
and maintenance) 

กระบวนการการบรกิาร
ภาคพืน้ดนิ 

(Ground Handling) 

กระบวนการการจดัการดา้น
สิง่แวดลอ้ม, ความมัน่คง และ

ความปลอดภยั 
(Environmental, Health, 

Social, Safety and Security) 
Management) 

กระบวนการการด าเนินการ
ดา้นการฝึกอบรม 

(Training Management) 

 

 

1. การบริการและการด าเนินงาน
โดยรวมของท่าอากาศยานดอนเมือง
มปีระสิทธิภาพ น่าเช่ือถือ ตามท่ีมี
การประชาสัมพันธ์ไว้ 
2. เจ้าหน้าท่ีในส่วนพืน้ท่ีอ่ืนๆ
สามารถให้การบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  น่าเช่ือถือ ตามท่ีมกีาร
ประชาสัมพันธ์ไว้ 
 

ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารดา้นความ
น่าเชือ่ถอืไวว้างใจ (จ าแนกเป็นรายขอ้) 

  กระบวนการ
ใหบ้รกิาร 
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ยานดอนเมอืง นัน่คอืช่องว่างของคุณภาพการบรกิารดา้นนี้มน้ีอยทีสุ่ด แต่อย่างไรกต็ามจากผล

การศึกษา พบว่าค่าเฉลี่ยการรบัรูข้องผู้โดยสารต่อคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอน

เมืองในด้านนี้ย ังคงมีค่าเฉลี่ยที่ต ่ ากว่าค่าความคาดหวังของผู้โดยสาร นัน่หมายความว่า 

คุณภาพการบรกิารด้านนี้ก็มคีวามจ าเป็นต้องปรบัปรุงแก้ไขเพื่อลดช่องว่างของคุณภาพการ

บรกิาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าสองอนัดบัแรกของคุณภาพการบรกิาร

ดา้นนี้ทีค่วรต้องปรบัปรงุแก้ไขมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ 1) การบรกิารและการด าเนินงานโดยรวมของท่า

อากาศยานดอนเมอืงมปีระสทิธภิาพ น่าเชื่อถือ ตามที่มกีารประชาสมัพนัธ์ไว้ 2) เจา้หน้าที่ใน

ส่วนพื้นที่อื่นๆ สามารถให้การบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  น่าเชื่อถือ ตามที่มีการ

ประชาสมัพนัธไ์ว้จะเหน็ได้ว่าสองขอ้ของคุณภาพการบรกิารด้านนี้ดงักล่าวมานัน้ เป็นคุณภาพ

การบรกิารโดยรวมที่มคีวามเกี่ยวข้องกบักระบวนการบรกิารในทุกกระบวนการการให้บรกิาร

ของท่าอากาศยานดอนเมอืง ดังนัน้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบรกิารในด้านนี้ คือ ท่า

อากาศยานดอนเมอืงควรตัง้เป้าหมายเพื่อปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานด้าน

บรกิารในทุกกระบวนการอย่างจรงิจงั อกีทัง้ควรมกีารสื่อสารหรอืประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสาร

เกี่ยวกับการด าเนินงานนัน้ๆ และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ใช้บรกิารได้รบัทราบอย่าง

โปร่งใส และต่อเนื่องเพื่อภาพลกัษณ์ที่ดขีองท่าอากาศยานดอนเมอืงจะไดส้รา้งความน่าเชื่อถอื

ไว้วางใจให้กบัผู้ที่มาใช้บรกิารนอกจากนี้ การอบรม ให้ความรูพ้นักงานเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ

การท างานของเจ้าหน้าที่ในส่วนพื้นที่ต่างๆ  ก็มีความส าคัญเช่นกัน เพราะพนักงานหรือ

เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในการท างานสามารถท าให้ผู้ผู้ที่มารบับรกิารเกิด

ความรูส้กึไวว้างใจได้ว่า เป็นการบรกิารทีเ่ป็นไปตามค ามัน่สญัญา และมคีวามถูกต้องเที่ยงตรง 

หากองคก์รหรอืพนักงานไม่สามารถใหบ้รกิารตามสญัญาได ้ถอืว่าเป็นการบรกิารทีไ่ม่มคีุณภาพ 

(Buzzel and Gale, 1987: 103-105) 
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3) ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารดา้นการตอบสนองความตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร 

กระบวนการใหบ้รกิาร จ าแนกตามลกัษณะหน้าทีก่ารบรกิาร (The Airport ’s Functions 

for Service Procedure)  

 

ว่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.7 ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารด้านตอบสนองความต้องการต่อผู้โดยสาร จ าแนก

ตามลกัษณะหน้าทีก่ารบรกิาร (The Airport ‘s functions for Service Procedure) 

จากภาพที ่2.7 ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารดา้นการตอบสนองต่อความต้องการของ

ผูโ้ดยสาร (Responsiveness) คอื ความพรอ้ม ความตัง้ใจ ความกระตอืรอืรน้ของผู้ให้บรกิารที่

จะให้บรกิารอย่างเต็มที่และทนัททีนัใด ผู้ให้บรกิารที่สามารถให้การบรกิารได้อย่างทนัททีนัใด

และตอบสนองได้ตรงกบัความต้องการของลูกค้า ถอืว่าเป็นการให้บรกิารที่มคีุณภาพ (Buzzel 

ะบกระบวนการการจดัการ,การ
ด าเนินงน, การซ่อมบ ารุง ของ

อาคารผูโ้ดยสาาร 
(Passenger terminal 

management, operations and 
maintenance) 

(G 
กระบวนการการบรกิาร

ภาคพืน้ดนิ 
(Ground Handling) 

กระบวนการการจดัการดา้น
สิง่แวดลอ้ม, ความมัน่คง และความ

ปลอดภยั 
(Environmental, Health, Social, 

Safety and Security) 
Management) 

กระบวนการการด าเนินการดา้น
การฝึกอบรม 

(Training Management) 

 1.มรีะบบการน าสง่กระเป๋าสมัภาระ
จากเครือ่งบนิมายงัจุดสายพานรองรบั
ทีส่ะดวก รวดเรว็ 
 

ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารดา้นการ
ตอบสนองความตอ้งการต่อผูโ้ดยสาร 

(จ าแนกเป็นรายขอ้) 
 

    กระบวนการ
ใหบ้รกิาร 

2. เจา้หน้าทีป่ระจ าจดุตรวจกระเป๋าสมัภาระมี
จ านวนเพยีงพอ และใหบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็ 
3. เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสาร
ยนิดรีบัฟัง และใหค้วามชว่ยเหลอืผูโ้ดยสาร 
 

 เจ้าหน้าท่ีประจ าเคาน์เตอร์ตรวจบัตร
โดยสารยินดีรับฟัง และให้ความ
ช่วยเหลือผู้โดยสาร 
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and Gale, 1987) ดงันัน้สิ่งที่ท่าอากาศยานดอนเมอืงต้องปรบัปรุงและพฒันาคอื ความพร้อม 

ความตัง้ใจ ความกระตอืรอืรน้ของพนักงาน ที่จะต้องใหบ้รกิารต่อผู้โดยสารได้อย่างทนัททีนัใด 

และตอบสนองให้ตรงกบัความต้องการของผู้โดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้อที่มชี่องว่างของ

คุณภาพการบรกิารกว้างที่สุดในด้านการตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสาร คือ 1) มี

ระบบการน าส่งกระเป๋าสัมภาระจากเครื่องบินมายงัจุดสายพานรองรบัที่สะดวกรวดเร็ว 2) 

เจา้หน้าทีป่ระจ าจุดตรวจกระเป๋าสมัภาระมจี านวนเพยีงพอ และใหบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็ และ 

3) เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสารยนิดรีบัฟัง และใหค้วามช่วยเหลอืผูโ้ดยสาร จาก

ผลการวิจยัพบว่าช่องว่างของคุณภาพการบรกิารทุกข้อล้วนเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการการ

บรกิารแทบจะทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการจดัการ, การด าเนินงาน ของอาคาร

ผูโ้ดยสารกระบวนการการบรกิารภาคพื้นดนิ หรอืกระบวนการการด าเนินการด้านการฝึกอบรม

ดว้ยเหตุนี้ท่าอากาศยานดอนเมอืงจะตอ้งปรบัปรงุและพฒันาทัง้ในดา้นบุคลากรและกระบวนการ

ในการด าเนินงาน โดยการปรบัปรุงทัง้ระบบการปฏบิตังิานทัง้บุคลากร และอุปกรณ์ เครื่องมอื

อ านวยความสะดวกต่างๆ ที่จะช่วยให้กระบวนการการท างานของระบบการน าส่งกระเป๋า

สมัภาระจากเครื่องบินมายงัจุดสายพานรองรบัมคีวามสะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึ้น ส าหรบัข้อที่

จ านวนเจา้หน้าที่ประจ าจุดตรวจกระเป๋าสมัภาระมจี านวนไม่เพียงพอ ท าใหก้ารบรกิารล่าชา้นัน้ 

ท่าอากาศยานดอนเมืองควรพิจารณาเพิ่มจ านวนบุคลากรเพิ่มเพื่ออ านวยความสะดวกให้

ผู้โดยสาร และยงัควรต้องมกีารก าหนดและแบ่งช่วงปฏบิตัิงานให้เหมาะสม เพื่อให้พนักงานมี

ความกระตือรอืร้น และสามารถปฏบิตัิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (เอธสั ฤกษ์ปฏมิา, 2551: 

302) โดยเฉพาะอย่างยิง่ท่าอากาศยานดอนเมอืงนัน้เป็นท่าอากาศยานที่รองรับสายการบิน

ต้นทุนต ่า ที่มหีลกัการในการบรกิารที่เน้นในเรื่องการหมุนเวยีนใช้พื้นที่ภายในสนามบินให้มี

อตัราการใช้งานได้สูงสุด ดงัที่ Richard de Nuefville (De Nuefville, 2007) ได้กล่าวถงึรปูแบบ

และลกัษณะส าคญัของท่าอากาศยานส าหรบัสายการบนิต้นทุนต ่าไวว้่า สนามบนิส าหรบัสายการ

บินต้นทุนต ่ าแม้จะด้อยกว่าในเรื่องระดับการให้บรกิารด้านพื้นที่ แต่มีความสามารถรองรบั

ผู้โดยสารต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตรสูงกว่า เพราะเหตุผลที่สายการบนิต้นทุนต ่าพยายามที่จะใช้

เวลาหยุดพกัที่สนามบนิให้น้อยที่สุด เพื่อที่จะสามารถน าเครื่องบนิบนิกลบัไปใช้งานต่อให้เรว็

ทีสุ่ด ดงันัน้ช่วงเวลาทีผู่โ้ดยสารจะใชเ้วลาอยู่ทีส่นามบนิจงึมน้ีอยมาก จงึเกดิอตัราการหมุนเวยีน

การใช้พื้นที่ต่อตารางเมตรสูง ดังนัน้ความสะดวก รวดเร็วจงึเป็นสิ่งส าคญัอันดบัต้นๆ ของ

สนามบนิทีร่องรบัสายการบนิต้นทุนต ่า  จงึมคีวามจ าเป็น เป็นอย่างยิง่ทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง
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จะต้องปรบัปรุง พฒันาคุณภาพการบรกิารในด้านนี้ ส าหรบัขอ้ 3) เจา้หน้าที่ประจ าเคาน์เตอร์

ตรวจบตัรโดยสารยนิดรีบัฟัง และใหค้วามช่วยเหลอืผูโ้ดยสาร นัน้ ท่าอากาศยานดอนเมอืงควร

จะขอความร่วมมอื หรอืเสนอแนะไปยงัสายการบนิที่พนักงานประประจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัร

โดยสารท างานอยู่ ว่าสมควรจะต้องจดัให้มกีระบวนการการคดัสรรพนักงานให้เหมาะสมกับ

หน้าที ่หรอืเมื่อรบัพนักงานเพื่อมาปฏบิตัหิน้าที่ใดแลว้ มคีวามจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องจดัให้มี

การอบรมพนักงานเพื่อให้ทราบถงึขอบข่ายการท างาน และคุณลกัษณะทีพ่นักงานพงึมแีละพงึ

ปฏิบัติในการท างานบริการ เมื่อพนักงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รบัฟัง 

ช่วยเหลอืผู้โดยสารด้วยกรยิามารยาทที่ด ีมอีธัยาศยัไมตร ีก็จะส่งผลให้ผู้โดยสารเกดิความพงึ

พอใจ เป็นการลดช่องว่างของคุณภาพภาพการบรกิาร 
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4) ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารดา้นการใหค้วามมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร  

กระบวนการใหบ้รกิาร จ าแนกตามลกัษณะหน้าทีก่ารบรกิาร (The Airport ’s Functions 

for Service Procedure)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.8 ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารด้านการให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร จ าแนกตาม

ลกัษณะหน้าทีก่ารบรกิาร (The Airport ’s Functions for Service Procedure) 

จากภาพที่ 2.8 ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารด้านการให้ความมัน่ใจต่อผู้โดยสาร 

(Assurance) จากการศึกษาครัง้นี้พบว่า ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารในคุณลกัษณะด้านนี้

เป็นอนัดบัที่ 3 จากคุณลกัษณะทัง้หมด 6 ประการของคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยาน

กระบวนการการจดัการ, การ
ด าเนินงาน, การซ่อมบ ารงุ ของ

อาคารผูโ้ดยสาร 
(Passenger terminal 

management, operations and 
maintenance) 

 
กระบวนการการบรกิาร

ภาคพืน้ดนิ 
(Ground Handling) 

กระบวนการการจดัการดา้น
สิง่แวดลอ้ม, ความมัน่คง และความ

ปลอดภยั 
(Environmental, Health, Social, 

Safety and Security) 
Management) 

กระบวนการการด าเนินการดา้น
การฝึกอบรม 

(Training Management) 

 
1.ผูโ้ดยสารมคีวามมัน่ใจเรือ่งการ
รกัษาความปลอดภยัจากการตรวจ
กระเป๋าสมัภาระส าหรบัน าขึ้น
เครือ่งบนิ 
2. ผูโ้ดยสารมคีวามมัน่ใจในการ
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีร่กัษาความ
ปลอดภยัของท่าอากาศยานดอนเมอืง 
 

ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารดา้นการให้
ความมัน่ใจต่อผูโ้ดยสาร(จ าแนกเป็นรายขอ้)
๗) 

 

    กระบวนการ
ให้บริการ 
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ดอนเมอืง และจากผลการศกึษายงัพบว่าค่าเฉลีย่การรบัรูข้องผู้โดยสารต่อคุณภาพการบรกิาร

ของท่าอากาศยานดอนเมอืงในด้านนี้ก็ยงัคงมคี่าเฉลี่ยที่ต ่ากว่าค่าความคาดหวงัของผู้โดยสาร 

นัน่หมายความว่า คุณภาพการบรกิารดา้นน้ีมคีวามจ าเป็นตอ้งปรบัปรงุแกไ้ขเพื่อลดช่องว่างของ

คณุภาพการบรกิาร เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าสองอนัดบัแรกของคุณภาพการบรกิารดา้นนี้

ทีค่วรตอ้งปรบัปรงุแก้ไขมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ 1) ผูโ้ดยสารมคีวามมัน่ใจเรือ่งการรกัษาความปลอดภยั

จากการตรวจกระเป๋าสมัภาระส าหรบัน าขึน้เครื่องบนิ 2) ผู้โดยสารมคีวามมัน่ใจในการปฏบิตังิาน

ของเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัของท่าอากาศยานดอนเมอืงซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า ผูโ้ดยสารยงั

ขาดความมัน่ใจในเรือ่งการรกัษาความปลอดภยัทัง้ในกระบวนการการด าเนินงานดา้นการรกัษา

ความปลอดภยั และจากการปฏบิตัหิน้าที่ของเจา้หน้าที่ ดงันัน้แนวทางเพื่อพฒันาคุณภาพการ

บรกิารในดา้นน้ีคอื 1) ท่าอากาศยานดอนเมอืงตอ้งก าชบัและกวดขนัใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตังิานตาม

มาตรการและข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO) อย่างเคร่งครดั 

และมกีารตรวจสอบประสทิธภิาพการท างานของเจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภยัโดยจดัให้มชีุด

ตรวจสอบการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่ รวมทัง้ตรวจสอบระบบ และวสัดุอุปกรณ์และเครื่องมอื

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการการจดัการด้านความปลอดภยัทุก 15 หรอื 30 วนั 2) เพิ่ม

เจา้หน้าที่ตรวจสอบสมัภาระ เจา้หน้าทีต่รวจสอบบตัรประจ าตวั เจา้หน้าที่ ณ จุดตรวจค้นก่อน

ผ่านขา้หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีม่ผีูโ้ดยสารมาใชบ้รกิารคบัคัง่ และควร

มกีารจดัแบ่งช่วงเวลาการท างานของเจา้หน้าทีใ่หเ้หมาะสม เพื่อหลกีเลีย่งความเหนื่อยลา้ในการ

ปฏิบตัิงานซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบตัิงานที่มปีระสิทธิภาพน้อยลง 3) ตรวจสอบจุดติดตัง้กล้อง 

CCTV ว่ามีความเหมาะสมกับระบบการรกัษาความปลอดภัยหรือไม่ และควรเพิ่มจ านวน

เจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานในหอ้ง CCTV และจดัแบ่งช่วงเวลาการท างานของเจ้าหน้าทีใ่หเ้หมาะสม 

เพื่อที่เจา้หน้าที่จะได้เฝ้าสงัเกตการณ์ทุกจุด ทุกพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง และปฏบิตัิงานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 
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5) ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารดา้นการดแูลเอาใจใส่ต่อผูโ้ดยสาร 

กระบวนการใหบ้รกิาร จ าแนกตามลกัษณะหน้าทีก่ารบรกิาร (The Airport ’s Functions 

for Service Procedure)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.9 ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้โดยสาร จ าแนกตาม

ลกัษณะหน้าทีก่ารบรกิาร (The Airport ’s Functions for Service Procedure) 

จากภาพที่ 2.9 ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้โดยสาร 

(Empathy) จากการศึกษาครัง้นี้พบว่า ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารในคุณลกัษณะด้านนี้ มี

ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารกว้างเป็นอนัดบัที่ 2 จากคุณลกัษณะทัง้หมด 6 ประการของ

คุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง นัน่หมายความว่า คุณภาพการบรกิารดา้นนี้มี

กระบวนการการจดัการ, การ
ด าเนินงาน, การซ่อมบ ารงุ ของอาคาร

ผูโ้ดยสาร 
(Passenger terminal management, 

operations and maintenance) 

 
กระบวนการการบรกิารภาคพืน้ดนิ 

(Ground Handling) 

กระบวนการการจดัการดา้น
สิง่แวดลอ้ม, ความมัน่คง และ

ความปลอดภยั 
(Environmental, Health, Social, 

Safety and Security) 
Management) 

กระบวนการการด าเนินการดา้น
การฝึกอบรม 

(Training Management) 

 
2. เจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธเ์ขา้ใจความ
ตอ้งการ ใหค้วามชว่ยเหลอืและสือ่สาร
กบัผูโ้ดยสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
3.เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัร
โดยสารมกีารอธบิายถงึล าดบัขัน้ตอน
การไปขึ้นเคร่ืองบินให้เข้าใจเป็นอย่างดี 

ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารดา้นการดแูล
อาใจใส่ต่อผูโ้ดยสาร(จ าแนกเป็นรายขอ้) 

 

     กระบวนการ
ใหบ้รกิาร 

1. มเีจา้หน้าทีท่ีจุ่ดรบัสมัภาระใหก้ารบรกิาร
และใหค้วามชว่ยเหลอือย่างเพยีงพอ 
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ความจ าเป็นต้องปรบัปรุงแก้ไขเพื่อลดช่องว่างของคุณภาพการบรกิาร การดูแลเอาใจใส่ 

(Empathy) หมายถงึ ความสามารถในการดแูล เอาใจใส่ผูร้บับรกิารตามความต้องการทีแ่ตกต่าง

กนัของผูร้บับรกิารแต่ละคน รวมถงึการเอาใจใส่ต่องานทัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัรบับรกิาร และ

รวมถงึการเขา้ใจความต้องการของผู้รบับรกิารและสามารถตอบสนองความต้องการนัน้ได ้โดย

การบรกิารทีม่คีุณภาพต้องมกีารปฏบิตัอิย่างมมีาตรฐาน สม ่าเสมอและต่อเนื่อง (Buzzel and Gale, 

1987: 103-105) ดงันัน้สิง่ที่ท่าอากาศยานดอนเมอืงต้องปรบัปรุงและพฒันาคอื การปฏบิตัิงาน

ของเจา้หน้าที่ของสนามบนิและสายการบนิที่จะต้องเขา้ใจ ดูแล เอาใจใส่ และตอบสนองความ

ต้องการของผู้โดยสารแต่ละคนให้ได้อย่างมมีาตรฐาน และสม ่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ทีม่ชี่องว่างของคุณภาพการบรกิารกวา้งทีสุ่ดในดา้นการดแูลเอาใจใส่ต่อ

ความต้องการของผูโ้ดยสาร คอื 1) มเีจา้หน้าทีท่ีจ่ดุรบัสมัภาระใหบ้รกิาร และใหค้วามช่วยเหลอื

อย่างเพยีงพอ 2) เจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธเ์ขา้ใจความต้องการ ใหค้วามช่วยเหลอืและสื่อสารกบั

ผูโ้ดยสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 3) เจา้หน้าที่ประจ าเคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสารมกีารอธบิาย

ถงึล าดบั ขัน้ตอนการไปขึน้เครือ่งบนิใหเ้ขา้ใจไดเ้ป็นอย่างด ีจากผลการศกึษา เมือ่พจิารณาเป็น

รายขอ้ เหน็ไดว้่าช่องว่างของคุณภาพการบรกิารใน 3 ขอ้แรกนัน้ลว้นเกดิขึน้ภายใตก้ระบวนการ

การบรกิารภาคพื้นดิน ด้วยเหตุนี้ท่าอากาศยานดอนเมืองจะต้องปรบัปรุงและพัฒนาด้าน

บุคลากรทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพ ในดา้นปรมิาณนัน้ท่าอากาศยานดอนเมอืงควรพจิารณา

เพิม่จ านวนบุคลากรเพิม่เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้โ้ดยสาร และยงัควรต้องมกีารก าหนดและ

แบ่งช่วงปฏบิตังิานใหเ้หมาะสม เพื่อใหพ้นักงานมคีวามกระตอืรอืรน้ และสามารถปฏบิตังิานได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ (เอธสั ฤกษ์ปฏมิา, 2551: 302)  ส าหรบัขอ้ 2) เจา้หน้าที่ประชาสมัพนัธ์

เขา้ใจความต้องการ ใหค้วามช่วยเหลอืและสื่อสารกบัผูโ้ดยสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และขอ้ 

3) เจ้าหน้าที่ประจ าเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารมีการอธิบายถึงล าดับ ขัน้ตอนการไปขึ้น

เครื่องบนิให้เข้าใจได้เป็นอย่างดนีัน้ ท่าอากาศยานดอนเมอืงและสายการบนิที่ให้บรกิารที่ท่า

อากาศยานดอนเมอืง ควรพฒันาด้านคุณภาพของบุคลากร โดยจดัให้มกีารฝึกอบรมพนักงาน 

เพื่อใหท้ราบถงึขอบข่ายการท างาน และคุณลกัษณะทีพ่นักงานพงึมแีละพงึปฏบิตัใินการท างาน

บรกิาร เพื่อพนักงานจะสามารถท างานในการดูแล เอาใจใส่ผู้โดยสารตามความต้องการที่

แตกต่างกนัของผู้โดยสารแต่ละคนและปฏบิตังิานดว้ยความพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืผู้โดยสาร ทีด่งั

ค ากล่าวทีว่่า คุณภาพการบรกิารดา้นการดแูลเอาใจใส่นัน้คอื การมบีุคลากรทีพ่รอ้มจะใหบ้รกิาร

และมีความสนใจต่อผู้ร ับบริการอย่างเต็มเป่ียม  (Hoffman and Bateson, 1997: 307-310) 
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นอกจากนี้ยงัควรมกีารอบรมพนักงาน เพื่อเพิม่ทกัษะทางด้านการสื่อสารทัง้การรบัฟังและพูด

อธิบาย ซึ่งเป็นทักษะที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่

ประชาสมัพนัธ ์

6) ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารดา้นความปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร 

กระบวนการใหบ้รกิาร จ าแนกตามลกัษณะหน้าทีก่ารบรกิาร (The Airport ’s Functions 

for Service)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.10 ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารด้านความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร จ าแนกตาม 

ลกัษณะหน้าทีก่ารบรกิาร (The Airport ’s Functions for Service Procedure) 

กระบวนการการจดัการ, การ
ด าเนินงาน, การซ่อมบ ารุง ของ

อาคารผูโ้ดยสาร 
(Passenger terminal management, 

operations and maintenance) 

 
กระบวนการการบรกิารภาคพืน้ดนิ 

(Ground Handling) 

กระบวนการกาจดัการดา้น
สิง่แวดลอ้มความมัน่คง และความ

ปลอดภยั 
(Environmental, Health, Social, 

Safety and Security 
Management) 

กระบวนการการด าเนินการดา้น
การฝึกอบรม 

(Training Management) 

 
1. เสน้ทางหนีไฟและบนัไดหนีไฟอยู่ใน
ต าแหน่งทีเ่หมาะสมและใชง้านได้
สะดวก 
2.มอีุปกรณ์ช่วยเหลอื และป้องกนัภยั
เบื้องตน้กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน  เชน่ ถงั
ดบัเพลงิ 
 

ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารดา้นความ
ปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร(จ าแนกเป็นรายขอ้) 

 

    กระบวนการ
ใหบ้รกิาร 

1.เสน้ทางหนีไฟและบนัไดหนีไฟอยู่ใน
ต าแหน่งทีเ่หมาะสมและใชง้านได้
สะดวก 
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จากภาพที่ 2.10 ช่องว่างของคุณภาพการบรกิารด้านความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร 
(Safety) จากการศึกษาครัง้นี้พบว่า แม้จะเกิดช่องว่างของคุณภาพการบรกิารในคุณลกัษณะ
ด้านนี้เป็นอนัดบัที่ 5จากคุณลกัษณะทัง้หมด 6 ประการของคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศ
ยานดอนเมือง แต่อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษา พบว่าค่าเฉลี่ยการรบัรู้ของผู้โดยสารต่อ
คุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองในด้านนี้ยงัคงมีค่าเฉลี่ยที่ต ่ ากว่าค่าความ
คาดหวงัของผูโ้ดยสาร นัน่หมายความว่า คุณภาพการบรกิารดา้นนี้กม็คีวามจ าเป็นต้องปรบัปรุง
แก้ไขเพื่อลดช่องว่างของคุณภาพการบรกิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า
สองอันดับแรกของคุณภาพการบริการด้านนี้ที่ควรต้องปรบัปรุงแก้ไขมากที่สุด ได้แก่ 1) 
เส้นทางหนีไฟและบนัไดหนีไฟอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมและใช้งานได้สะดวก  2) มอุีปกรณ์
ช่วยเหลอื และป้องกนัภยัเบื้องต้นกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน  เช่น ถงัดบัเพลงิจากผลการศกึษาเหน็
ได้ว่าทัง้สองข้อของคุณภาพการบริการด้านความปลอดภัยต่อผู้โดยสารนั ้นอยู่ภายใต้
กระบวนการการจดัการอาคารผู้โดยสารและกระบวนการการจดัการด้านความปลอดภยัของท่า
อากาศยาน เนื่องจากอาคารผูโ้ดยสารของท่าอากาศยานดอนเมอืงนัน้ปลกูสรา้งมาเป็นเวลานาน 
ดงันัน้การปรบัปรุง เปลีย่นแปลง แก้ไขอาคารผูโ้ดยสารเพื่อสรา้งเสน้ทางหนีไฟและบนัไดหนีไฟ
ให้อยู่ในต าแหน่งใหม่ที่เหมาะสมมากยิง่ขึน้นัน้คงท าได้ไม่สะดวก ท่าอากาศยานดอนเมอืงจงึ
ควรมุ่งเน้นในการชี้แจงหรอืการแสดงให้ผู้โดยสารเห็นเส้นทางหนีไฟและบนัไดหนีไฟอย่าง
ชดัเจน โดยมป้ีายหรอืมแีผนภาพที่มขีนาดเหมาะสมและมคีวามชดัเจนที่แสดงเส้นทางหนีไฟ
และบนัไดหนีไฟทุกระยะทางเดนิภายในอาคารผูโ้ดยสาร นอกจากนี้ท่าอากาศยานดอนเมอืงยงั
ควรพจิารณาทบทวนจุดตดิตัง้ และจ านวนอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลอื และป้องกนัภยัเบื้องต้นกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน  เช่น ถังดบัเพลิง ว่ามปีรมิาณเพียงพอและอยู่ในบรเิวณพื้นที่ที่เหมาะสมที่
ผู้โดยสารหรอืเจ้าหน้าที่ภายในสนามบนิจะน ามาใช้งานได้สะดวก อีกทัง้ยงัควรมกีารทดสอบ
ประสทิธภิาพการท างานของอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลอื และป้องกนัภยัเบื้องต้น ดงักล่าวว่ายงัคงมี
สมรรถภาพทีด่ใีนการน าไปใชง้าน 

 
5.3 ข้อเสนอแนะส ำหรบักำรวิจยัครัง้ต่อไป 
 
1) ในการศกึษาเรื่องคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงครัง้ต่อไป สามารถ

ท าไดโ้ดยสอบถามความคดิเหน็จากผูโ้ดยสารชาวต่างชาตทิีม่าใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง 
เพื่อที่จะได้ทราบถึงระดับของคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมืองในแง่มุม ที่
แตกต่างและหลากหลายตามลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั 

2) ในการศกึษาเรื่องคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงครัง้ต่อไป สามารถ
ท าไดโ้ดยสอบถามความคดิเหน็จากผู้บรหิารและพนกังานของสายการบนิต่างๆ ทีท่ีม่าใชบ้รกิาร
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ท่าอากาศยานดอนเมอืง เพื่อที่จะได้ทราบถึงระดบัของคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยาน
ดอนเมอืงจากดา้นผูป้ระกอบการสายการบนิทีท่ีม่าใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง 

3) ในการศกึษาเรื่องคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงครัง้ต่อไป สามารถ
ท าไดโ้ดยศกึษาเฉพาะดา้นใดดา้นหนึ่งของคุณภาพการบรกิารทัง้ 6 ดา้น เพื่อทีจ่ะไดศ้กึษาดา้น
ต่างๆ ของคุณภาพการบรกิารในเชงิลกึได ้

4) ในการศกึษาเรื่องคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงครัง้ต่อไป สามารถ
ท าได้โดยใช้เครื่องมอืการศกึษาคุณภาพการบรกิารแบบอื่นที่ไม่ใช่ SERVQUAL ในการศกึษา
เพื่อใหท้ราบถงึระดบัของคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืง 

5) ควรมกีารศึกษาเรื่องคุณภาพการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงอย่างต่อเนื่อง 
อยา่งน้อยควรจะท าการศกึษาปีละ 1 ครัง้เพื่อจะไดม้กีารปรบัปรงุ และพฒันาคุณภาพการบรกิาร
ของท่าอากาศยานดอนเมอืงใหม้ปีระสทิธภิาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสารได ้
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ค่า IOC ของแบบสอบถาม 

เรื่อง 

“แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานดอนเมือง” 

Item          ดร.มัลทิกา ศิริพิศ            ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์     คุณภัคจิรา สนธิศิริ              Sum             IOC 

1                 1                                             0                                               0                              2              0.33 

2                 1                                             1                                               1                              3              1.00 

3                 1                                             1                                               1                              3              1.00 

4                 1                                             1                                               1                              3              1.00 

5                 1                                             1                                               1                              3              1.00 

6                 1                                             1                                               1                              3              1.00 

7                 1                                             1                                               1                              3              1.00 

8                 1                                             0                                          0                               3             1.00 

9                 1                                             1                                               1                              3              1.00 

10                1                                            1                                               1                              3               1.00 

11                1                                             1                                               1                              3              1.00 

12                1                                             1                                               1                              3              1.00 

13                1                                             1                                               1                              3              1.00 

14                1                                             1                                               1                              3              1.00 

15                1                                             1                                               1                              3              1.00 

16                1                                             1                                               1                              3              1.00 

17                1                                             1                                               1                              3              1.00 

18                1                                             1                                               1                              3              1.00 

19                1                                             1                                               1                              3              1.00 

20                1                                             1                                               1                              3              1.00 

21                1                                             1                                               1                              3              1.00 
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ค่า IOC ของแบบสอบถาม เรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานดอนเมือง” (ต่อ) 

Item            ดร.มัลทิกา ศิริพิศ            ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์      คุณภัคจิรา สนธิศิริ          Sum             IOC 

22                        1                                              1                                      1                              3              1.00 

23                        1                                              1                                      1                              3              1.00 

24                        1                                              1                                       1                              3              1.00 

25                        1                                              1                                       1                              3              1.00 

26                        1                                              1                                       1                              3              1.00 

27                        1                                              1                                       1                              3              1.00 

28                        1                                              1                                       1                              3              1.00 

29                        1                                              1                                       1                              3              1.00 

30                        1                                              1                                       0                              2              0.67 

31                        1                                              1                                       1                              3              1.00 

32                        1                                              1                                       1                               3              1.00 

33                        1                                             1                                        1                               3              1.00 

34                        1                                             1                                        1                               3              1.00 

35                        1                                             1                                       1                                3              1.00 

36                        1                                             1                                       1                                3              1.00 

37                        1                                             1                                       1                                3              1.00 

38                        1                                             1                                       1                                3              1.00 

39                        1                                             1                                      1                                 3              1.00 

40                        1                                             0                                       1                                2              0.67 

41                        0                                             1                                      1                                  2             0.67  

42                        1                                             1                                       1                                 3             1.00 

43                        1                                            1                                       1                                 3              1.00 

44                        1                                             1                                       1                                 3             1.00 
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ค่า IOC ของแบบสอบถาม  เรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานดอนเมือง” (ต่อ) 

Item            ดร.มัลทิกา ศิริพิศ     ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์        คุณภัคจิรา สนธิศิริ                Sum              IOC 

45                       1                                         1                                        1                                3              1.00 

46                       1                                         0                                        1                                2              0.67 

47                       1                                         1                                        1                                3              1.00 

48                        1                                         1                                       1                                3              1.00 

49                        1                                         1                                        1                               3              1.00 

50                        1                                         1                                        1                               3              1.00 

51                        1                                         1                                        1                                3              1.00 

52                        1                                         1                                         1                               3              1.00 

53                        1                                         1                                         1                               3              1.00 

54                        1                                         1                                         1                               3              1.00 

55                        1                                         1                                         1                               3              1.00 

56                        1                                          1                                         1                              3              1.00 

57                        1                                          1                                         1                              3              1.00 

58                        1                                          1                                          1                            1              0.33 

59                        1                                          1                                          1                            3              1.00 

60                         1                                          1                                          1                           3              1.00 

61                         1                                          1                                          1                           3              1.00 

62                         1                                          1                                          0                           2              0.67 

63                         1                                          1                                           1                          3              1.00 

64                         1                                          1                                           1                          3              1.00 

IOC SCORE   =    0.953 
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Reliability 
 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     40.0                    N of Items =114 
 
Alpha =    .9896 
 
Item-total Statistics 
 
 
 
                Scale            Scale          Corrected 
                Mean           Variance         Item-              Alpha 
               if Item          if Item           Total               if Item 
               Deleted        Deleted        Correlation       Deleted 
 
EX2.1        446.0750      3458.4301        .5881           .9895 
EX2.2        446.2500      3444.6026        .5832           .9896 
EX2.3        446.0250      3464.9481        .5936           .9895 
EX2.4        446.0750      3452.9942        .5073           .9896 
EX2.5        446.0000      3456.5128        .5869           .9895 
EX2.6        445.9000      3459.4256        .5927           .9895 
EX2.7        445.8500      3454.2846        .6918           .9895 
EX2.8        445.9000      3446.1949        .7216           .9895 
EX2.9        445.9750      3436.1276        .7512           .9895 
EX2.10      445.9500      3438.6128        .7858           .9894 
EX2.11      445.8750      3431.2404        .8182           .9894 
EX2.12      445.9000      3439.0154        .7699           .9894 
EX2.13      445.9250      3433.1481        .8058           .9894 
EX2.14      446.0250      3433.2045        .7981           .9894 
EX2.15      446.1000      3442.8615        .6345           .9895 
EX2.16      445.8750      3439.5481        .7596           .9895 
EX2.17      445.8500      3442.5923        .7214           .9895 
EX2.18      446.0750      3440.1224        .7752           .9894 
EX2.19      446.0750      3448.7378        .6415           .9895 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale            Corrected 
               Mean          Variance         Item-              Alpha 
              if Item         if Item           Total               if Item 
              Deleted        Deleted        Correlation        Deleted 
 
EX2.20       446.0500      3445.1256        .7056           .9895 
EX2.21       445.9500      3442.1000        .7107           .9895 
EX2.22       445.9250      3435.1481        .6964           .9895 
EX2.23       445.9500      3446.0487        .6982           .9895 
EX2.24       445.9250      3447.1994        .7146           .9895 
EX2.25       445.8250      3456.5583        .7051           .9895 
EX2.26       445.8500      3455.4641        .7241           .9895 
EX2.27       445.8500      3446.3872        .7119           .9895 
EX2.28       445.8750      3446.1122        .7184           .9895 
EX2.29       446.0750      3432.8404        .6605           .9895 
AC2.2.1      446.9000      3447.2718        .6175           .9895 
AC2.2.2      446.9750      3440.2814        .6310           .9895 
AC2.2.3      446.9000      3458.5026        .5195           .9896 
AC2.2.4      446.7000      3456.9846        .4580           .9896 
AC2.2.5      446.5250      3447.2814        .6158           .9895 
AC2.2.6      446.4500      3454.5103        .5845           .9895 
AC2.2.7      446.7500      3451.8846        .5407           .9896 
AC2.2.8      446.8500      3452.9513        .6024           .9895 
AC2.2.9      446.7000      3443.7026        .6040           .9895 
AC2.2.10    446.7250      3439.7942        .7515           .9895 
AC2.2.11    446.8500      3426.5410        .7733           .9894 
AC2.2.12    446.7750      3460.1276        .4749           .9896 
AC2.2.13     446.6500      3445.7718       .6094           .9895 
AC2.2.14     447.0500      3451.7410       .5746           .9895 
AC2.2.15     447.1250      3454.9840       .4991           .9896 
AC2.2.16     446.8750      3459.8045       .4638           .9896 
AC2.2.17     446.9250      3443.0455       .7278           .9895 
AC2.2.18     446.9750      3445.9737       .7056           .9895 
AC2.2.19     446.9750      3450.8968       .6471           .9895 
AC2.2.20     446.8250      3451.3276       .5922           .9895 
AC2.2.21     446.8000      3460.8821       .4497           .9896 
AC2.2.22     446.7000      3438.5231       .6787           .9895 
AC2.2.23     446.9000      3448.2462       .6331           .9895 
AC2.2.24     446.8000      3449.3949       .5659           .9896 
AC2.2.25     446.7000      3468.9333       .4948           .9896 
AC2.2.26     446.7500      3475.1154       .3472           .9897 
AC2.2.27     446.5500      3449.7410       .6680           .9895 
AC2.2.28     446.7500      3440.3462       .7116           .9895 
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AC2.2.29     447.0500      3440.2538       .5709           .9896 
EX3.1         445.8250      3445.3788        .8088           .9894 
EX3.2         445.9000      3438.4513        .7764           .9894 
EX3.3         445.8250      3453.2250        .7033           .9895 
EX3.4         446.0000      3437.6923        .8127           .9894 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale           Scale           Corrected 
               Mean           Variance       Item-               Alpha 
              if Item          if Item          Total               if Item 
              Deleted        Deleted        Correlation        Deleted 
 
EX3.5         445.8750      3441.4455        .7750           .9894 
AC3.1.1      446.4500      3445.8949        .6271           .9895 
AC3.1.2      446.5250      3452.1532        .6836           .9895 
AC3.1.3      446.5000      3455.4359        .6516           .9895 
AC3.1.4      446.7250      3432.6660        .7368           .9895 
AC3.1.5      446.5750      3440.8147        .5873           .9896 
EX4.1         445.8500      3443.3615        .8393           .9894 
EX4.2         445.8500      3443.3615        .8393           .9894 
EX4.3         445.8000      3448.2154        .8227           .9894 
EX4.4         445.8500      3449.7205        .8070           .9895 
EX4.5         445.9500      3443.0744        .8173           .9894 
AC4.1.1      446.7500      3452.1410        .6088           .9895 
AC4.1.2      446.7250      3457.6404        .4662           .9896 
AC4.1.3      446.5250      3454.1019        .6586           .9895 
AC4.1.4      446.7750      3445.5122        .6546           .9895 
AC4.1.5      446.9500      3444.6128        .6537           .9895 
EX5.1         445.8750      3447.2404        .8483           .9894 
EX5.2         445.8750      3442.8814        .8001           .9894 
EX5.3         445.9250      3440.4814        .7237           .9895 
EX5.4         445.8250      3447.5840        .7791           .9895 
EX5.5         445.8750      3443.3942        .7151           .9895 
AC5.1.1      446.7250      3441.8455        .6683           .9895 
AC5.1.2      446.5000      3444.4615        .7134           .9895 
AC5.1.3      446.7000      3436.8821        .7872           .9894 
AC5.1.4      446.6000      3458.8103        .6522           .9895 
AC5.1.5      446.7000      3444.3179        .7016           .9895 
EX6.1         445.9250      3443.1994        .7260           .9895 
EX6.2         445.7500      3446.2949        .7945           .9894 
EX6.3         445.8500      3455.1051        .6808           .9895 
EX6.4         445.9000      3444.3487        .7079           .9895 
EX6.5         445.8500      3440.7974        .7793           .9894 
EX6.6         445.8750      3441.0353        .7424           .9895 
AC6.1.1      446.7000      3437.8564        .6400           .9895 
AC6.1.2      446.4250      3445.6353        .6139           .9895 
AC6.1.3      446.6000      3449.9385        .6524           .9895 
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AC6.1.4      446.7250      3442.1532        .6650           .9895 
AC6.1.5      446.7500      3438.6538        .7302           .9895 
AC6.1.6      446.5500      3434.3564        .7186           .9895 
EX7.1         445.9750      3436.0763        .7222           .9895 
EX7.2         445.9750      3439.9737        .6814           .9895 
EX7.3         445.8750      3442.3173        .7644           .9895 
EX7.4         445.8750      3444.6250        .7364           .9895 
EX7.5         445.9500      3442.3564        .7078           .9895 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale           Scale           Corrected 
               Mean          Variance         Item-               Alpha 
              if Item          if Item           Total               if Item 
              Deleted        Deleted        Correlation        Deleted 
 
 
EX7.6         445.9750      3441.8712        .7193           .9895 
EX7.7         445.8000      3458.6256        .6293           .9895 
AC7.1.1      446.6000      3427.7333        .7488           .9895 
AC7.1.2      446.6250      3419.4712        .7538           .9895 
AC7.1.3      446.6000      3421.8872        .7802           .9894 
AC7.1.4      446.7000      3429.6513        .7694           .9894 
AC7.1.5      446.7750      3429.4096        .7687           .9894 
AC7.1.6      446.7250      3434.2045        .7212           .9895 
AC7.1.7      446.4250      3454.0455        .5273           .9896 
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