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การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองใน
ภูมิภาคของไทย มีวัตถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาบริบทการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน
รองในภูมิภาคของไทย2) เพ่ือส ารวจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน
รองในภูมิภาคของไทย 3) เพ่ือประเมินประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน
รองในภูมิภาคของไทยและ 4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่าอากาศยาน
พิษณุโลก ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานระนอง รวม 400 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) สถิติ  Chi-square และ  Pearson Correlation coefficient 
เพ่ือหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรโดยก าหนดความเชื่อมั่นระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 

          ผลการศึกษา พบว่า 1) ท่าอากาศยานมีบริบทของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการคือ ลานจอดรถ ป้ายบอกทาง ร้านอาหาร ห้องสุขา ที่นั่งพักคอย ฝ่ายรักษา
ความปลอดภัย จุดเช็คอิน จุดตรวจร่างกาย จุดบริการโทรศัพท์สาธารณะ ข้อมูลตารางการบิน จุดรับ
สัมภาระ จุดบริการรถแท็กซี่ ซึ่งในการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกนั้น ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับใน
แต่ละป ีการเพ่ิมข้ึนของผู้โดยสารและนโยบายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น นโยบายด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น 
2) พฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองกลุ่มตัวอย่างใช้บริการท่าอากาศ
ยานในรอบ 1 ปี 1-2 ครั้ง ส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัวเดินทางมาท่าอากาศยาน  ชอบป้ายสัญลักษณ์ที่ตั้งอยู่ใน
ที่ที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุด นิยมเลือกซื้อของขบเคี้ยว/เบเกอร์รี่ระหว่างรอขึ้น-ลงเครื่องบินโดยสารมาก
ที่สุด มีความต้องการใช้บริการจุดบริการตู้เอทีเอ็มมากที่สุด รองลงมาจุดบริการอินเตอร์เน็ต ไวไฟ และ
จุดบริการชาร์ตแบตโทรศัพท์มือถือ 3)ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า

อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ((X ̅)=3.29, SD=.737) 4) แนวทางการ
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พัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย (1) เพ่ิมเติมสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่นั่งพักคอยทั้งด้านขาออกและขาเข้า (นั่งคอยญาติ) จุดเช็คอินและจุดตรวจร่างกายและ
สัมภาระ จุดบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต (wifi) จุดชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ จุดเช็คอินอัตโนมัติ 
ทางเชื่อมเข้าเครื่อง สถานที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา และตู้บริการ
กดเงินอัตโนมัติ (ATM) (2) ควรปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ความสะอาดของห้องสุขา การ
ให้บริการของพนักงาน จุดบริการรถแท็กซี่และความสะอาดของร้านอาหาร 5) เพศมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้รถยนต์เดินทางมาท่าอากาศยาน อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการในรอบ 
1 ปี และด้านการรับประทานอาหารในท่าอากาศยาน การศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการในรอบ 1 ปี ด้านการใช้รถยนต์ในการเดินทางมาท่าอากาศยาน และด้านราคาอาหาร อาชีพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในท่าอากาศยาน  รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการในทุกด้านคือด้านพฤติกรรมการใช้บริการในรอบ 1 ปี ด้านการใช้เวลาในท่าอากาศยาน ด้านการ
ใช้รถยนต์ในการเดินทางมาท่าอากาศยาน ด้านที่จอดรถยนต์ ด้านการรับประทานอาหารในท่าอากาศ
ยาน ด้านราคาอาหาร และ ด้านการซื้อสินค้าในท่าอากาศยาน สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเลือกซื้ออาหาร (ราคา) และความพึงพอใจในด้านต่างๆ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกในภาพรวม เรียงล าดับดังนี้ ด้านจุดรับสัมภาระ ด้านจุดตรวจร่างกายและสัมภาระ 
ด้านจุดเช็คอิน ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านร้านค้า ด้านจุดให้ข้อมูลท่องเที่ยวและจองโรงแรม ด้าน
ป้ายแสดงข้อมูลตารางการบิน ด้านการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ ด้านจุดที่พักนั่งคอย ด้านจุดบริการ
รถยนต์เช่า ด้านป้ายภายในอาคาร ด้านจุดบริการรถเข็น ด้านจุดคอยรถโดยสาร ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ด้านป้ายบอกทางภายนอกอาคาร ด้านลานจอดรถยนต์ และด้านร้านอาหาร 

ค าส าคัญ    ท่าอากาศยานรอง,  สนามบิน, สิ่งอ านวยความสะดวก 
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The study on the development of facility management in secondary airports across 

the regions of Thailand was aimed to 1) study the context on facility management in 

secondary airports in the regions of Thailand, 2) investigate the customer behavior on 

facilities in secondary airports in the regions of Thailand, 3) evaluate the effectiveness of 

facility management in secondary airports in the regions of Thailand and 4) provide 

suggstions on the possible development of facility management in secondary airports in 

the regions of Thailand. Data were collected from 400 people from Phitsanulok Airport, 

Buriram Airport and Ranong Airport. Statistics included frequency, percentage, Chi-square 

and Pearson Correlation coefficient, where the level of significance was determined to 

be 0.05. 

Results revealed that 1) context on facility management in secondary airports to 

be made available to users of the parking lot, restaurant, toilet, security point, public 

phone service point, flight schedules, baggage, taxi service and other related policies, 

including implementation of tourism policies, etc. 2) Regarding behavior on facilities in 

 



 ง 

secondary airports, it was found that the sample group uses service at the airport once 

or twice annually, with a majority relying on personal vehicle to travel to the airport. The 

sign at the front was shown to be clear and snacks/bakery products were a popular 

choice of snack while waiting for boarding. The demand for ATM services was the highest, 

followed by WiFi hotspots and charging points for mobile phones. 3) The overall 

satisfaction towards the facility management in secondary airports was moderate 

((X ̅)=3.29,SD=.737). 4) Improvements for the facility management in secondary airports in 

Thailand include (1) a need for additional facilities for outbound and inbound passengers 

(seats for the waiting families), check-in counters, physical examination and luggage 

points, WiFi hotspots, charging points, automatic check-in counters, jet bridges, parking 

area for personal vehicals, currency exchange booths and automated teller machines 

(ATM). (2) The security and cleanliness of restrooms, staff service, taxi service and 

restaurants should be improved. 5) Gender was found to be correlated to the travelling 

behavior to the airport, whereas age was found to be correlated to the travelling 

frequency in one year. In addition, the eating behavior at the airport was found to be 

correlated to the travelling frequency in one year. Moreover, the travelling behavior to 

the airport and price of food was shown to be correlated to the purchasing behavior at 

the airport. Income was revealed to be correlated to all aspects of customer behavior, 

including the travelling frequency in one year, the time spent at the airport, the travelling 

behavior to the airport, the parking behavior, the eating behavior at the airport, the price 



 จ 

of food and the purchasing behavior at the airport. Furthermore, relationship status, food 

selection behavior (price) and satisfaction in various aspects were correlated to the 

overall efficiency of facility management in secondary airports, ranked as follows, luggage 

pickup point, physical examination and luggage point, check-in counters, security 

services, shop stalls, travel information and hotel reservation services, information on 

flight schedules, public telephone service, waiting point, car rental services, signs located 

indoors, baggage carts, public transportation waiting points, public relations, signs located 

outdoors, parking area and restaurants. 

Keywords: secondary airport, airport, facilities 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

 การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรอง
ในภูมิภาคของไทย ในบทนี้ได้ท าการศึกษาถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์
ของการวิจัย ค าถามการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย ผลการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สมมติฐานการวิจัย และ นิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันการท่องเที่ยวของประเทศไทยสะท้อนถึงความส าเร็จของการเจริญเติบโตในเชิง
ปริมาณทั้งจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) 
แต่ยังพบอุปสรรคในเชิงคุณภาพที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาทิ ความเสื่อมโทรม
ของแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากความหนาแน่นและการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว ซึ่งพบมากในเมือง
ท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ เชียงราย 
นครราชสีมา อุดรธานี ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ในทางกลับกันเมืองท่องเที่ยวหลัก
เหล่านี้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างครบครัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
คมนาคมขนส่งที่สะดวกและรวดเร็ว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)  

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นความส าคัญในการ
กระจายตัวของนักท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวหลักเข้าสู่เมืองท่องเที่ยวอ่ืนๆ  ในปี พ.ศ.2557 จึงจัด
แคมเปญการท่องเที่ยว“12 เมืองต้องห้ามพลาด” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์การท่องเที่ยว
ภายในประเทศทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวรอง ซึ่งเมืองท่องเที่ยวรองนี้ครอบคลุม 12 
จังหวัด ได้แก่ ล าปาง เพชรบูรณ์ น่าน บุรีรัมย์ เลย สมุทรสงคราม ราชบุรี ตราด จันทบุรี ตรัง ชุมพร 
และนครศรีธรรมราช (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559b) 

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2559 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขยายพ้ืนที่การท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น
อีก 12 จังหวัด โดยใช้แคมเปญชื่อว่า “12 เมืองต้องห้ามพลาด..พลัส” ซึ่งมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
กับ 12 เมืองต้องห้ามพลาด เพ่ิมขึ้นมาอีก 12 จังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดเชื่อมต่อกับ 12 จังหวัดแรก รวม
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เป็น 24 จังหวัด โดยมีรายละเอียดการเชื่อมต่อ ดังนี้ ล าปาง เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา เชื่อมโยง
ล าพูนการท่องเที่ยวเมืองเก่ากลิ่นอายของวันวาน น่าน กระซิบรักเสมอดาวเชื่อมโยงแพร่การท่องเที่ยว
ด้วยตัวเองแบบช้าๆ เพชรบูรณ์ ภูดอกไม้สายหมอก เชื่อมโยงพิษณุโลกการท่องเที่ยวธรรมชาติ
สวยงามภูเขา ดอกไม้สายหมอก เลย เย็นสุด...สุขที่เลย เชื่อมโยงชัยภูมิการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
สวยงาม UNSEEN และ ADVENTURE บุรีรัมย์ เมืองปราสาทสองยุค เชื่อมโยงสุรินทร์การท่องเที่ยว
ปราสาทหินโบราณ และอารยธรรมขอม ราชบุรี ชุมชนคนอาร์ต เชื่อมโยงสุพรรณบุรีด้วยศิลปะ
พ้ืนบ้าน ศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ และพิพิธภัณฑ์ระดับจังหวัดและชุมชน สมุทรสงคราม เมือง
สายน้ าสามเวลาเชื่อมโยงนครปฐมการท่องเที่ยววิถีชีวิตสายน้ าจันทบุรี สวนสวรรค์ร้อยพันธุ์ผลไม้ 
เชื่อมโยงสระแก้วการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อรัญประเทศตราด เมืองเกาะในฝัน เชื่อมโยงระยองการ
ท่องเที่ยวแบบหรูหราท่องเที่ยวทางทะเลชุมพร หาดทรายสวยสี่ร้อยลี้ เชื่อมโยงระนองการท่องเที่ยว
ทางทะเล/เกาะและสวนกาแฟ ตรัง ยุทธจักรความอร่อย เชื่อมโยงสตูลการท่องเที่ยวด้วยอาหารอร่อย
ขึ้นชื่อของพ้ืนถิ่น และนครศรีธรรมราช นครสองธรรม เชื่อมโยงพัทลุงด้วยสินค้าท่องเที่ยวแบบธรรมะ
และธรรมชาติ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2559 : 4-5) และในปี 2560 การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย และกรมท่าอากาศยาน มีนโยบายที่จะพัฒนาให้ท่าอากาศยานในเมืองรองเป็น Tourist 
airport ในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 
2559a) 

ระบบการคมนาคมขนส่งไปสู่เมืองท่องเที่ยวหลักหรือเมืองท่องเที่ยวรองนั้นถือว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญในการส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2560-
2564 และแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560 จึงได้เน้นให้มีการพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์การท่องเที่ยวระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรองโดยการบูรณาการการขนส่งทุก
รูปแบบให้มีการเชื่อมโยง เชื่อมต่อระหว่างศูนย์กลางขนส่งประเภทต่างๆ ในจังหวัดเดี ยวกันและ
จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว ให้มีความ
รวดเร็ว ปลอดภัย สะดวก สะอาด และมีมาตรฐานสากล (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) การเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารจึงเป็นตัวเลือก
หนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ และถือเป็นระบบขนส่งตามวงจรการท่องเที่ยว 
(คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554)  

เมืองท่องเที่ยวรองในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานเพ่ือรองรับการ
เดินทางทางอากาศและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นการกระจายนักท่องเที่ยว
ไปสู่เมืองรองได้เป็นอย่างดี (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) ท่าอากาศยานจึงมีบทบาทที่
ส าคัญในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยท่าอากาศยานหรือสนามบินหมายถึง สถานที่บนพ้ืนดินหรือบน
พ้ืนน้ า ที่ใช้เป็นที่ขึ้น-ลงของเครื่องบิน เพ่ือรับ-ส่งผู้โดยสาร สัมภาระสินค้า ไปรษณียภัณฑ์ ฯลฯ 
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ภายในท่าอากาศยานจะมีอาคารและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่จะให้บริการแก่เครื่องบิน 
ผู้โดยสาร การขนส่งสัมภาระไปรษณียภัณฑ์ (สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก, 2559) หรืออาจกล่าวได้ว่าท่าอากาศยานคือ สถานที่ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างการ
ขนส่งทางอากาศและภาคพ้ืนดิน  

ท่าอากาศยานมีบทบาทหลักในการให้บริการต่อเครื่องบินโดยสาร ผู้โดยสาร และการขนส่ง
ทางอากาศ อย่างไรก็ตาม การให้บริการของท่าอากาศยานยังรวมถึงการให้บริการบุคคลกลุ่มต่างๆ ที่
ปฏิบัติงาน หรือประกอบธุรกิจในท่าอากาศยาน ตลอดจนผู้มารับหรือส่งผู้โดยสาร โดยท่าอากาศยาน
ทุกแห่งตั้งเป้าหมายไว้ว่า ผู้ใช้บริการต้องได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และความปลอดภัย 
(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2551b)(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2551: 4) นอกจากนี้ การบริการของท่าอากาศ
ยาน แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ประเภทแรก เป็นการบริการสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) ซึ่งท่า
อากาศยานมีไว้บริการผู้โดยสาร เช่น อ านวยความสะดวกให้เครื่องบินขึ้น -ลง ลานจอดเครื่องบิน 
สถานที่ที่เพียงพอในการรองรับผู้โดยสาร พ้ืนที่รับ-ส่งสินค้า พ้ืนที่ส าหรับเป็นส านักงาน การบริการ
เหล่านี้ ต้องมีมาตรฐาน เพียงพอ และปลอดภัย ประเภทที่สอง เป็นการบริการที่ท่าอากาศยานจัดไว้
บริการผู้โดยสารโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เช่น บริการตรวจหนังสือเดินทาง การตรวจสินค้าและ
สัมภาระตามกฎหมายศุลกากร ซึ่งบริการประเภทนี้ต้องมีคุณลักษณะ 4 ประการ คือ รวดเร็ว สะดวก 
สบาย และมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ประเภทที่สาม เป็นการบริการประเภทให้ความเพลิดเพลินกับ
ผู้โดยสาร (Amenities) ได้แก่ ร้านค้าต่างๆ ภัตตาคาร ห้องพักแรม เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจากการใช้บริการเหล่านี้ ซึ่งการบริการต้องมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ราคา
ย่อมเยา เหมาะสม และเป็นที่นิยมยินดี (สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก, 2559: 23) จากการแบ่งประเภทการบริการของท่าอากาศยาน สามารถแบ่งส่วนการ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานออกเป็น 18 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 ด้านการจัดการลาน
จอดรถยนต์ ด้านที่ 2 ด้านการจัดการป้ายบอกทางภายนอกอาคาร ด้านที่ 3 ด้านการจัดการป้ายบอก
ทางภายในอาคาร ด้านที่ 4 ด้านการจัดการประชาสัมพันธ์ ด้านที่ 5 ด้านการจัดการร้านอาหาร ด้านที่ 
6 ด้านการจัดการห้องสุขา ด้านที่ 7 ด้านการจัดการจุดที่นั่งพักคอย ด้านที่ 8 ด้านการจัดการรักษา
ความปลอดภัย ด้านที่ 9 ด้านการจัดการร้านค้าปลอดภาษีและร้านค้าอ่ืนๆ ด้านที่ 10 ด้านการจัดการ
จุดเช็คอินและตรวจสอบสัมภาระ ด้านที่ 11 ด้านการจัดการจุดตรวจร่างกาย ด้านที่ 12 ด้านการ
จัดการโทรศัพท์สาธารณะ ด้านที่ 13 ด้านการจัดการข้อมูลตารางการบิน ด้านที่ 14 ด้านการจัดการ
จุดรับสัมภาระ ด้านที่ 15 ด้านการจัดการจุดบริการรถแท็กซ่ี รถเช่า และรถสาธารณะ ด้านที่ 16 ด้าน
การจัดการจุดบริการจองโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว ด้านที่ 17 ด้านการจัดการจุดบริการรถเข็น 
ด้านที่ 18 ด้านการจัดการจุดคอยรถรับ-ส่ง หรือรถโดยสาร 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการของท่า
อากาศยาน คือ การให้บริการเครื่องบิน ผู้โดยสาร และการขนส่งทางอากาศ พร้อมด้วยการบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ดังนั้น หากเมืองท่องเที่ยวรองเล็งเห็นความส าคัญของการบริการเหล่านี้ 
เพ่ือรองรับการกระจายจ านวนนักท่องเที่ยวจากเมืองท่องเที่ยวหลักไปสู่เมืองท่องเที่ยวรองตาม
นโยบายของรัฐบาลนั้นท่าอากาศยานของเมืองท่องเที่ยวรองจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือรองรับจ านวน
ผู้ใช้บริการที่เพ่ิมมากขึ้นตามความต้องการการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพ่ิมมากขึ้นและที่
ส าคัญ คือ เมื่อมีการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกที่ดีตรงตามความต้องการของผู้มาใช้บริการ
จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองรองต่างๆ 

  
ตารางที่ 1.1 สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศ (ขาเข้า) 
แหล่งที่มา: กรมท่าอากาศยาน, 2559 

จากสถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศที่ปรากฏในตารางที่ 1.1 นั้น จ านวนผู้ใช้บริการท่าอากาศ
ยานในเมืองรองมีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี แสดงให้เห็นว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารมีการ
เจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางตรงกันข้าม ท่าอากาศยานรองเป็นท่าอากาศยานขนาดเล็ก 
การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกมีอย่างจ ากัดตามลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ จึงท าให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคในการบริการในหลายๆ ด้าน อาทิ การประชาสัมพันธ์ ร้านอาหาร ห้องน้ าสาธารณะ 
ห้องน้ าส าหรับคนพิการ การบริการรถวีลแชร์ ที่นั่งพักคอยภายในท่าอากาศยาน เคาน์เตอร์บริการ
ข้อมูล ช่องทางเดินเข้า – ออกท่าอากาศยาน เป็นต้น (สิรฎา หนูพันธ์, 2559) 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2551a) ได้กล่าวไว้ว่า บทบาทหลักของท่าอากาศยาน คือ การให้บริการ
ขนส่งแก่ผู้โดยสารโดยการใช้เครื่องบินโดยสารเป็นพาหนะในการขนส่ง ตั้งแต่ก่อนการขึ้นเครื่องบิน
โดยสาร จนกระทั่งลงเครื่องบินโดยสาร ระบบในการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกภายในท่า
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จ านวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน หน่วย:ล้าน

จ ำนวนผู้ใช้บริกำรท่ำอำกำศยำน หน่วย:ล้ำน
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อากาศยานที่ดีจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือรองรับและให้บริการกับผู้โดยสาร ดังนั้นการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกจึงมีความจ าเป็นอย่างมากในการรองรับผู้มาใช้บริการท่าอากาศยาน โดยเฉพาะ
ท่าอากาศยานในเมืองท่องเที่ยวรอง ซึ่งผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาจ านวนท่าอากาศยานที่จัดตั้งอยู่ใน 24 
จังหวัด ภายใต้กิจกรรมการท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้ามพลาด และ 12 เมืองต้องห้ามพลาด...พลัส ที่
อยู่ในแคมเปญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเป็นท่าอากาศยานที่บริหารจัดการโดยกรมท่า
อากาศยาน กระทรวงคมนาคม มีอยู่ 9 จังหวัด ดังนี้ ภาคเหนือ 1.ท่าอากาศยานล าปาง จังหวัดล าปาง 
2.ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน 3.ท่าอากาศยานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1.ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2.ท่าอากาศยานเลย จังหวัดเลย ภาคใต้ 
1.ท่าอากาศยานชุมพร จังหวัดชุมพร 2.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.ท่า
อากาศยานระนอง จังหวัดระนอง 4.ท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง ผู้วิจัยจึงได้ท าการคัดเลือกท่า
อากาศยานที่อยู่ในแคมเปญ 12 เมืองต้องห้ามพลาด...พลัส จ านวนภูมิภาคละ 1  ท่าอากาศยานเพ่ือ
มาท าการศึกษาดังนี้ ภาคเหนือ ท่าอากาศยานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไม่มีท่าอากาศยานที่อยู่ในแคมเปญ 12 เมืองต้องห้ามพลาด...พลัส จึงพิจารณาจาก แคมเปญ 12 เมือง
ต้องห้ามพลาด พบว่ามี 2 ท่าอากาศยาน จึงเลือกท่าอากาศยานที่มีจ านวนผู้ใช้บริการน้อยที่สุด คือ 
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และภาคใต้ ท่าอากาศยานระนอง จังหวัดระนอง (กรมท่าอากาศ
ยาน, 2559c) ดังตารางต่อไปนี้ 

ภูมิภาค/ท่าอากาศยาน แคมเปญ 
การท่องเที่ยว 

จ านวน
ผู้ใช้บริการ/ปี 

ภาคเหนือ 1.ท่าอากาศยานล าปาง จังหวัด
ล าปาง  

12 เมืองต้องห้าม
พลาด 

261,428 

2.ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัด
น่าน  

12 เมืองต้องห้าม
พลาด 

349,264 

3.ท่าอากาศยานพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก 

12 เมืองต้องห้าม
พลาด...พลัส 

549,951 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์  

12 เมืองต้องห้าม
พลาด 

117,710 

2.ท่าอากาศยานเลย จังหวัดเลย 12 เมืองต้องห้าม
พลาด 

234,419 

ภาคใต้ 1.ท่าอากาศยานชุมพร จังหวัด
ชุมพร  

12 เมืองต้องห้าม
พลาด 

93,325 
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ภูมิภาค/ท่าอากาศยาน แคมเปญ 
การท่องเที่ยว 

จ านวน
ผู้ใช้บริการ/ปี 

2.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

12 เมืองต้องห้าม
พลาด 

1,243,179 

3.ท่าอากาศยานระนอง จังหวัด
ระนอง  

12 เมืองต้องห้าม
พลาด...พลัส 

90,206 

4.ท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง 12 เมืองต้องห้าม
พลาด 

612,629 

ตารางที่ 1.2 จ านวนผู้ใช้บริการในแต่ละท่าอากาศยาน 
แหล่งที่มา: กรมท่าอากาศยาน, 2559 

ตามท่ี Vukan, R. V. (1992 อ้างถึงใน ยุทธกิจ ครุธาโรจน์, 2548: 13) กล่าวไว้ว่า ผู้ใช้บริการ
มีความต้องการความสะดวกสบาย ความทันสมัย การตรงต่อเวลา ความรวดเร็วในการเช็คอินและขน
ถ่ายสัมภาระ ความปลอดภัยต่อตัวเองและทรัพย์สิน การบริการที่ดีของพนักงานผู้ให้บริการในท่า
อากาศยาน นอกจากนี้ ความต้องการทางด้านกายภาพยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการท่าอากาศยาน ได้แก่ ความไม่แออัดของที่พักภายในท่าอากาศยาน ความสะอาดของอาคาร
สถานที่ เป็นต้น (กรมการบินพลเรือน, 2557) ซึ่งพฤติกรรมของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานเหล่านี้
สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารจัดการของท่าอากาศยานในการพัฒนาท่าอากาศยานเพ่ือให้มี
ความรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ การเข้า-ออก ของผู้โดยสารที่ต้องรวดเร็ว การขนถ่าย
สัมภาระต้องมีประสิทธิภาพและรองรับการจราจรได้อย่างเพียงพอ มีร้านปลอดอากรที่ดี มีการวาง
แผนผังของท่าอากาศยานและสิ่งแวดล้อมดี มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงจัดให้มีระบบการขนส่งจากท่าอากาศยานไปสู่ตัวเมืองได้ดี มีการพัฒนาและบ ารุงรักษา
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก (กรมการบินพลเรือน, 2558) ดังนั้นในการบริหาร
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงมาตรฐาน ความเพียงพอ และ
ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ (คณะกรรมการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน และ 
โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2548) ตามขอบเขตการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกท่า
อากาศยาน   

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ารัฐบาลมี ความ
ต้องการที่จะกระจายจ านวนนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง เพ่ือลดการกระจุกตัวของ
นักท่องเที่ยวและความหนาแน่นของจ านวนนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวหลัก 
และเพ่ือเป็นการกระจายรายได้ไปสู่เมืองรอง จึงได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวขึ้นเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้
นักท่องเที่ยวออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเมืองรอง แต่ในการเดินทาง
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ท่องเที่ยวนั้น จ าเป็นต้องอาศัยการคมนาคมขนส่งในการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวที่สะดวกและรวดเร็ว 
ดังนั้นการใช้บริการเครื่องบินโดยสารจึงนิยมมากยิ่งขึ้น ส่งผลถึงจ านวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานที่
มากขึ้นด้วย ซึ่งการใช้บริการเครื่องบินโดยสารนั้น นักท่องเที่ยวจะต้องรอขึ้นและลงเครื่องบินโดยสาร 
ณ ท่าอากาศยาน จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่เน้นท าการศึกษา
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่าอากาศยานต่อผู้ใช้บริการ ชิตพล บุตราช (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แนว
ทางการพัฒนาการบริการของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เฉลิมชัย ชุติปัญญะบุตร (2555) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเชิงกลยุทธ์ของท่าอากาศยานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือต่อบุคลากรของท่าอากาศยาน นรศักดิ์ เหมนิธิ (2541) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ในการรับบริการจากเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 
ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพและต่อท่าอากาศยาน อรรฐพล จันทร์เฉลียว (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
การให้บริการส าหรับท่าอากาศยานการบินทั่วไปในประเทศไทย ธิดารัตน์ ภวังคะรัตน์ (2551) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ศักยภาพของสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี ที่สามารถรองรับผู้ใช้บริการคมนาคม
ขนส่งทางอากาศ จะเห็นได้ว่ายังขาดการศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก
ของท่าอากาศยานซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการให้บริการที่ท่าอากาศยานต้องจัดเตรียมบริการให้ กับ
ผู้ใช้บริการ แต่ถึงอย่างไรก็ตามปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการที่ส าคัญ คือ ผู้ใช้บริการ
ท่าอากาศยาน บุคลากรของท่าอากาศยาน และท่าอากาศยานซึ่งรวมถึงนโยบายการบริหารจัดการ
และสภาพแวดล้อมของท่าอากาศยาน (เฉลิมชัย ชุติปัญญะบุตร, 2555) ต้องมีสถานที่ซึ่งเป็นที่จุดพัก
คอยรอขึ้นเครื่องบินโดยสารหรือลงเครื่องบินโดยสาร ให้กับผู้มาใช้บริการเพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ นั้นก็คือ ท่าอากาศยาน ซึ่งท่าอากาศยานจ าเป็นจะต้องมีการจัดการในการ
ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เครื่องบินโดยสาร หากแต่การด าเนินการของท่าอากาศ
ยานนั้นจ าเป็นจะต้องยึดแนวปฏิบัติหรือนโยบายในการบริหารจัดการเพ่ือน ามาเป็นแนวปฏิบัติในการ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานรองในภูมิภาคของไทย โดยศึกษาถึงนโยบายการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยาน ส ารวจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน ประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน และเพ่ือเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย ซึ่งจะสามารถท าให้
ผู้บริหารท่าอากาศยานสามารถน าผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดการสิ่งอ านวยความ
สะดวก ซึ่งจะสามารถจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดประสิทฺธิภาพของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกนอกจากนี้ ผลการวิจัยเรื่องนี้ 
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นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางและต่อยอดในการท าวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.เพ่ือศึกษาบริบทการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของ
ไทย 
 2.เพ่ือส ารวจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานรองในภูมิภาค
ของไทย 

3.เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาค
ของไทย 
 4.เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรอง
ในภูมิภาคของไทย 
 

1.3 ค าถามการวิจัย 

 1.บริบทในการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทยเป็น
อย่างไร 

2.ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานมีพฤติกรรมในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศ
ยานรองในภูมิภาคของไทยเป็นอย่างไร 

3.ประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทยเป็น
อย่างไร 
 4.แนวทางในการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาค
ของไทยควรเป็นอย่างไร 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เนื้อหาในการวิจัยครอบคลุมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย 

นโยบายการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน 
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การประเมินประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก พฤติกรรมและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

1.4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ท่าอากาศยาน 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ และท่าอากาศยานระนอง จังหวัดระนอง  
1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร 
ผู้บริหารท่าอากาศยาน 3 แห่ง และผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน 3 แห่ง 
4.4 ขอบเขตด้านเวลา 

 ระยะเวลาด าเนินการ  18  เดือน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา/เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
จัดท าบทที่1                   
จัดท าบทที่2                   
จัดท าบทที่ 
3 

                  

ส่งบทที่ 1-3 
แก่อ.ที่
ปรึกษา 

                  

ส่งเล่มโครง
ร่างการวิจัย 

                  

สอบหัวข้อ                   
แก้ไขบทที่ 
1-3 และส่ง
เล่มฉบับ
สมบูรณ ์

                  

ออกแบบ
เครื่องมือ  

                  

ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ
เรื่อง
เครื่องมือ 

                  

ทดสอบ
เครื่องมือ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา/เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูล 

                  

น าข้อมูลมา
วิเคราะห์  

                  

สรุป
ผลการวิจัย 

                  

ส่งเล่มเต็ม                    
สอบปาก
เปล่า 

                  

แก้ไขเลม่                   
ส่งเล่ม
สมบูรณ ์
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1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานรองในภูมิภาค 
1.ด้านการจัดการลานจอดรถยนต์ 
2.ด้านการจัดการป้ายบอกทางภายนอกอาคาร 
3. ด้านการจัดการป้ายบอกทางภายในอาคาร 
4.ด้านการจัดการประชาสัมพันธ์ 
5. ด้านการจัดการร้านอาหาร 
6. ด้านการจัดการห้องสุขา 
7. ด้านการจัดการจุดที่นั่งพักคอย 
8. ด้านการจัดการรักษาความปลอดภัย 
9. ด้านการจัดการร้านค้าปลอดภาษีและร้านค้าอื่น ๆ 
10. ด้านการจัดการจุดเช็คอินและตรวจสอบสัมภาระ 
11. ด้านการจัดการจุดตรวจร่างกาย 
12. ด้านการจัดการโทรศัพท์สาธารณะ 
13.ด้านการจัดการข้อมูลตารางการบิน 
14. ด้านการจัดการจุดรับสัมภาระ 
15. ด้านการจัดการจุดบริการรถแท็กซ่ี รถเช่า และรถสาธารณะ 
16. ด้านการจัดการจุดบริการจองโรงแรมและสถานที่ท่องเท่ียว 
17. ด้านการจัดการจุดบริการรถเข็น 
18. ด้านการจัดการจุดคอยรถรับ-ส่ง หรือรถโดยสาร 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.ระดับการศึกษา 
4.อาชีพ 
5.รายได้ต่อเดือน 
6. สถานภาพ 

บริบทในการจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวกของท่าอากาศยาน
รองในภูมิภาคของไทย 

พฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน
รองในภูมิภาค 
1.จ านวนครั้งในการใช้บริการท่าอากาศยาน 
2.เวลาในท่าอากาศยานก่อนขึ้นเครื่องบิน 
3.การเดินทางมาท่าอากาศยาน 
4.บริเวณที่เลือกจอดรถ 
5.ลักษณะของป้ายสัญลักษณ์ภายในท่าอากาศยาน 
6.ลักษณะของเส้นทางเดินภายในท่าอากาศยาน 
7.รูปแบบของอาหารและเครื่องดื่มที่รับประทาน 
8.ราคาของอาหารและเครื่องดื่ม 
9.ห้องน้ า 
10.ที่นั่งพักคอย 
11.ร้านค้าภายในท่าอากาศยาน 
12. เคาน์เตอร์เช็คอินและสัมภาระ 
13. จุดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความ
สะดวกท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย 
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1.6 ผลการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ทราบบริบทในการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย  
2.ทราบถึงพฤติกรรมของผู้มาใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานรองในภูมิภาค

ของไทย 
3.ทราบประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาค

ของไทย 
 4.ทราบแนวทางในการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองใน
ภูมิภาคของไทย 
 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.ผู้บริหารท่าอากาศยานสามารถน าบริบทในการบริหารจัดการมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน  
 2.ผู้บริหารท่าอากาศยานและผู้ปฏิบัติงานสามารถน าข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการมาใช้ประกอบการพิจารณาการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน  

3.ผู้บริหารท่าอากาศยานทราบผลของการศึกษาประสิทธิผลของสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ท่าอากาศยานและสามารถน าไปปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกที่เตรียมไว้บริการแก่ผู้ใช้บริการของ
ท่าอากาศยาน 
 4.ผู้บริหารท่าอากาศยาน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการ
วิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน 
 5.สถาบันการศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจ สามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางและต่อ
ยอดในการท าวิจัยเกี่ยวกับกับการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานต่อไป 
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1.8 สมมติฐานการวิจัย 

1.ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
และสถานภาพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน
รองในภูมิภาค 

2.ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
และสถานภาพมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน
รองในภูมิภาค 
 

1.9 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ผู้ใช้บริการ หมายถึง ชาวไทยที่เดินทางโดยเครื่องบิน และใช้บริการท่าอากาศยานพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก, ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์, และท่าอากาศยานระนอง จังหวัดระนอง  
 พฤติกรรมการใช้บริการ หมายถึง พฤติกรรมของผู้ใช้บริการในการใช้บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกของท่าอากาศยาน  
 ท่าอากาศยานรอง หมายถึง ท่าอากาศยานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ และท่าอากาศยานระนอง จังหวัดระนอง    
 ผู้ให้บริการ หมายถึง บุคคลที่ท าหน้าที่ในการให้บริการหรือจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
เตรียมไว้บริการให้กับผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย 

สิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย หมายถึง สิ่งอ านวยความ
สะดวกในท่าอากาศยานที่จัดเตรียมให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่เดินทางเข้ามาใช้บริการที่ท่าอากาศยาน
ใน 3 ส่วนคือสิ่งอ านวยความสะดวกก่อนเข้าท่าอากาศยาน สิ่งอ านวยความสะดวกภายในท่าอากาศ
ยาน และสิ่งอ านวยความสะดวกหลังออกจากท่าอากาศยาน 

ประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย 

แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง แนวทางที่ท่าอากาศยาน
สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานรองในภูมิภาค
ของไทย 



บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรอง
ในภูมิภาคของไทย ในบทนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตามแนวคิด ดังต่อไปนี้ 

2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่าอากาศยาน 
  2.1.1 ท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย 
  2.1.2 ท่าอากาศยานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
  2.1.3 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
  2.1.4 ท่าอากาศยานระนอง จังหวัดระนอง 

2.2 นโยบายการบริหารจัดการท่าอากาศยาน 
2.3 แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา 
2.4 แนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ  

 2.5 การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน 
  2.5.1 การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

2.5.2 การพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 
 2.6 การประเมินประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก  

2.6.1 ประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.6.2 การประเมินประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

 2.7 พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน 
 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่าอากาศยาน 

2.1.1 ท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงท่าอากาศยานที่เปิดให้บริการใน 24 จังหวัด ที่อยู่ภายใต้กิจกรรมการ

ท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้ามพลาด...พลัส จึงพบว่ามีอยู่ 10 จังหวัด ที่มีท่าอากาศยานในการให้บริการ
เดินทาง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ภาคเหนือ 
ล าดับที่ ชื่อท่าอากาศยาน จังหวัด 

1 ท่าอากาศยานล าปาง จ.ล าปาง 
2 ท่าอากาศยานน่านนคร จ.น่าน 
3 ท่าอากาศยานพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 
5 ท่าอากาศยานเลย จ.เลย 

ภาคใต ้

6 ท่าอากาศยานชุมพร จ.ชุมพร 
7 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 
8 ท่าอากาศยานระนอง จ.ระนอง 
9 ท่าอากาศยานตรัง จ.ตรัง 

ภาคตะวันออก 
10 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา กองทัพเรือ จ.ระยอง 

ตารางที่ 2.1 ท่าอากาศยานตั้งอยู่ใน 10 จังหวัดของกิจกรรมท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้ามพลาด...พลัส 
แหล่งที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559 
 ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาข้อมูลทั่วไปของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทยเพ่ือน ามาเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษา และนอกจากนี้ยังได้ท าการศึกษาถึงข้อมูลทั่วไปของท่าอากาศยานทั้ง 3 
แห่งที่ผู้วิจัยเลือกมาท าการศึกษา ดังได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อของความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหา ซึ่งมีข้อมูลดังนี้ 

พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ในมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ได้ให้ความหมายของท่าอากาศยานไว้
ว่า ท่าอากาศยาน หมายถึง สนามบินที่มีการอนุญาตให้สายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศที่



 16 

สามารถท าการบินขนส่งผู้โดยสารในการรีบส่งชั่วคราวที่ท่าอากาศยานซึ่งอยู่ในการดูแลของการท่า
อากาศยานแห่งประเทศไทย ส่วนกิจการท่าอากาศยาน หมายถึง ร้านค้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการซึ่ง
ได้รับค่าตอบแทนจากการใช้บริการ เมื่อมีผู้ใช้บริการในการเดินทางเครื่องบินโดยสาร ยังมี เครื่อง
อ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ การบริการลานจอดเครื่องบิน การบริการช่างอากาศ และการ
บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับอากาศยาน เจ้าหน้าที่บริการ ขนส่งพัสดุภัณฑ์ ผู้โดยสาร และพนักงานของผู้
ประกอบธุรกิจในการเดินอากาศ รวมตลอดถึงการให้บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกอันเกี่ยวกับ
หรือต่อเนื่องกับกิจการดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ของกิจการท่าอากาศยาน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2551a)  ได้แก่ 
 1. ด าเนินการและควบคุมการท่าอากาศยานให้สอดคล้องและทันต่อวิวัฒนาการของการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ 
 2. ปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานตลอดจนการบริการต่าง ๆ ให้เพียงพอกับจ านวนของ
ผู้โดยสาร สินค้าทางอากาศ ไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ และอ่ืน ๆ ซึ่งนับวันจะเพ่ิมข้ึนอยู่เรื่อยๆ 
 3. วางมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
โดยก่อความร าคาญให้แก่ผู้ใช้บริการน้อยที่สุด ด้วยการก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยตาม
มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
 4. ด าเนินการทุกวิธีทางให้รัฐบาลมีรายได้เข้าประเทศมากที่สุด แต่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด  
  - ด าเนินการทุกวิธีทางที่จะลดการแตกต่างทั้งในด้านความต้องการและข้อคิดเห็น
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะกระท าได้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศเป็นหลัก 
  - ด าเนินการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัยง่ายต่อ
การปฏิบัติ และสะดวกสบาย แต่อยู่ในลักษณะที่ประหยัดที่สุด 
 5. ท าการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

หน้าที่ของท่าอากาศยาน (กรมการบินพลเรือน, 2558) โดยทั่วไปท่าอากาศยานจะมีหน้าที่
ให้บริการอ านวยความสะดวกแก่เครื่องบิน ผู้โดยสาร และสินค้าที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน จึง
จะต้องมีหน้าที่ในการให้บริการดังนี้ 
 1. ด าเนินการให้บริการเครื่องบินที่มาใช้บริการขึ้นลง ณ ท่าอากาศยานนั้นให้ได้รับความ
สะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย โดยแยกเป็นการให้บริการเครื่องบินพาณิชย์ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 
 2. ด าเนินการให้บริการผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าอากาศยานให้ได้รับความสะดวกสบาย 
รวดเร็วและปลอดภัย โดยแยกเป็นการให้บริการผู้โดยสารขาเข้า ผู้โดยสารขาออก และผู้โดยสารผ่าน 
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 3. ด าเนินการให้บริการขนถ่ายสินค้าที่มาใช้บริการท่าอากาศยานให้ได้รับความสะดวกสบาย 
รวดเร็ว และปลอดภัย โดยแยกเป็นการให้บริการสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 4. ด าเนินงานให้บริการขนถ่ายพัสดุไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศที่มาใช้บริการท่าอากาศยานให้
ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย โดยแยกเป็นการให้บริการขนถ่ายพัสดุไปรษณีย์
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

การเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของผู้โดยสารจะอยู่ที่อาคาร
ผู้โดยสาร ซึ่งท่าอากาศยานจะด าเนินการก่อสร้ างอาคารผู้โดยสารเพ่ือรองรับการเดินทางของ
ผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก จึงได้มีการออกแบบและก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้าและอาคาร
ผู้โดยสารขาออก โดยการออกแบบอาคารผู้โดยสารขาออกนั้นได้ท าการออกแบบให้ผู้โดยสารเข้าสู่
อาคารทางชั้นบนเพื่อท าการเช็คอินและตรวจหนังสือเดินทาง แล้วจึงไปยังประตู ที่ก าหนดให้ขึ้นเครื่อง 
ขณะที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า เมื่อมาถึงและออกจากเครื่องบิน จะผ่านตรวจคนเข้าเมืองที่ชั้นล่าง เพ่ือ
ความสะดวกในการรับกระเป๋าสัมภาระที่ถูกส่งเข้ามาโดยระบบสายพานล าเลียงที่ระดับพ้ืนดิน การ
ออกแบบเช่นนี้จะท าให้การท างานของด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
นอกจากนี้ พ้ืนที่ส าหรับจัดการผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศก็นิยมแยกกันอย่าง
ชัดเจนบางแห่งถึงกับแยกอาคารกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวคิดของการท่าอากาศยาน  (บุญเลิศ จิตตั้ง
วัฒนา, 2551b) 

อาคารผู้โดยสาร (Passenger Terminal) คือ อาคารหลักที่ท่าอากาศยานจัดไว้ส าหรับให้
ผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออกพิธีการต่างๆ ส าหรับการเดินทาง ตลอดจนพักรอก่อนออก
เดินทางดังนั้น อาคารผู้โดยสารจึงเป็นอาคารที่ส าคัญ เพราะเป็นอาคารส าหรับให้บริการแก่ผู้โดยสาร
โดยตรง และถึงแม้ว่าท่าอากาศยานแห่งหนึ่งๆ จะต้องมีองค์ประกอบและสิ่งก่อสร้างหลายอย่าง แต่
อาคารผู้โดยสารจะเป็นอาคารที่มองเห็นได้อย่างเด่นชัดจากภายนอกท่าอากาศยานและเป็นเสมือน
ภาพรวม หรือตัวแทนที่จะแสดงให้เห็นว่าท่าอากาศยานมีขนาดใหญ่ โอ่อ่า และมีความทันสมัยเพียงใด 
การที่จะสร้างอาคารผู้โดยสารให้มีรูปแบบใดนั้น มีปัจจัยก าหนดหลายปัจจัยคือ พ้ืนที่ของท่าอากาศ
ยาน ปริมาณการจราจรทางอากาศที่ท่าอากาศยาน และประเภทผู้โดยสาร อาคารผู้ โดยสารโดยทั่วไป
มี 6 รูปแบบคือ 
 1. อาคารผู้โดยสารในรูปแบบพ้ืนฐาน (Simple Concept) เป็นรูปแบบอาคารผู้โดยสารของ
ท่าอากาศยานขนาดเล็กซึ่งมีจ านวนผู้โดยสารไม่มาก สามารถจัดลานจอดท่าอากาศยานใกล้กับตัว
อาคาร ผู้โดยสารจะต้องเดินไปขึ้นเครื่องบินเอง 
 2. อาคารผู้โดยสารในรูปแบบที่มีการขนถ่ายระหว่างตัวอาคารกับเครื่องบิน (Transporter 
Concept) รูปแบบนี้จะจัดเครื่องบินจอดที่ลาดจอดอากาศยานที่อยู่ห่างจากตัวอาคารผู้โดยสาร และ
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ต้องใช้รถขนส่งผู้โดยสารไปขึ้นเครื่องบิน ประโยชน์ของรูปแบบนี้ คือ ใช้เงินลงทุนต่ า เพราะไม่ต้อง
สร้างอาคารเทียบเครื่องบินส่วนข้อเสียคือ ผู้โดยสารไม่สะดวก 
 3. อาคารผู้โดยสารรูปแบบที่ต่อเนื่อง (Linear Concept) เป็นรูปแบบอาคารผู้โดยสารของท่า
อากาศยานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งอาคารรูปแบบนี้จะให้เครื่องจอดประชิดติดตัวอาคารผู้โดยสาร
เป็นแนวเรียงกันไป และมีสะพานเทียบเครื่องบินให้บริการผู้โดยสารเดินเข้าออกเครื่องบินได้เอง
โดยตรง 
 4. อาคารผู้โดยสารในรูปแบบคล้ายนิ้วมือ (Finger Concept) เนื่องจากอาคารในรูปแบบ 
Linear Concept มีข้อเสียคือ ผู้โดยสารต้องเดินไปขึ้น-ลงเครื่องบินโดยสารไกล เพราะมีลักษณะเป็น
ทางแนวยาว เพ่ือเป็นการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ท่าอากาศยานขนาดใหญ่
จึงมีการออกแบบอาคารผู้โดยสารที่มีลักษณะคล้ายนิ้วมือ เป็นแนวยางเข้าไปในเขตพ้ืนที่ของการบิน 
เรียกว่าอาคารเทียบเครื่องบิน (PIER) ซึ่งมีข้อดี คือเครื่องบินสามารถจอดได้ในระยะประชิดกับอาคาร 
ซ่ึงจะท าให้ผู้ใช้บริการเดินระยะสั้นลงท่าอากาศยานกรุงเทพมีอาคารผู้โดยสารที่เป็นลักษณะดังกล่าวนี้ 
 5. อาคารผู้โดยสารในรูปแบบคล้ายเกาะ (Satellite Concept) ลักษณะเด่นของอาคาร
รูปแบบนี้ คือ มีอาคารเทียบเครื่องบินอยู่ในเขตการบินโดยเอกเทศ และเครื่องบินจะจอดอยู่รอบๆ 
อาคารนี้ โดยมีระบบการขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารกับอาคารเทียบเครื่องบินแยก
ต่างหาก ซึ่งข้อดีของอาคารรูปแบบนี้คือเครื่องบินเข้าออกได้ง่าย และสะดวกกับผู้โดยสารที่ต่อ
เที่ยวบิน ส่วนข้อเสียคือ ต้องใช้พื้นที่ในเขตการบินมาก 
 6. อาคารผู้โดยสารในรูปแบบผสม (Hybrid Concept) คือ รูปแบบอาคารที่น าแนวความคิด
ทุกๆ แนวความคิดมาผสมผสานกัน ตามลักษณะความจ าเป็นของท่าอากาศยานแต่ละแห่งส าหรับ
ภายในอาคารผู้โดยสารจะมีการแบ่งพ้ืนที่เป็นส่วนที่เป็นพิธีการของผู้โดยสารแต่ละประเภท และพ้ืนที่
ส าหรับเป็นส่วนบริการต่างๆ เพ่ือให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและเพลิดเพลินขณะพักรอที่
อาคารผู้โดยสาร (กรมการบินพลเรือน, 2556) 

อาคารท่าอากาศยานจ าเป็นต้องออกแบบเป็นพิเศษ ผู้โดยสารเครื่องบินส่วนใหญ่ ไปยังท่า
อากาศยานโดยทางรถยนต์ และมักจะไม่ง่ายนักที่จะจัดหาที่จอดรถยนต์อยู่ใกล้กับอาคารท่าอากาศ
ยานให้เพียงพอต่อความต้องการ สถานที่จอดรถยนต์บางแห่งอยู่ห่างไกลไปถึง 300 เมตรหรือมากกว่า 
การเปลี่ยนเครื่องบินจากล าหนึ่งไปยังอีกล าหนึ่งอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการเดินเท้าเป็นระยะทาง
หลายร้อยเมตร เมื่อปริมาณการไหลของผู้โดยสารเพ่ิมขึ้น ขนาดของอาคารท่าอากาศยานและที่จอด
รถก็มักจะต้องขยายให้ใหญ่โตตามข้ึนด้วย แต่ในบางครั้งอาจจะท าได้ยากเพราะตัวอาคารผู้โดยสารมัก
ถูกขนาบด้วยถนนภายนอกและทางวิ่งทางขับภายในสนามบิน  
 อาคารคลังสินค้า (Cargo Terminal) กิจการด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นกิจการที่
รัฐบาลให้ความส าคัญ เพราะมีผลต่ออุตสาหกรรมการส่งออกของประเทศ อาคารคลังสินค้าเป็นปัจจัย
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ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้กิจการด้านนี้ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากอาคารคลังสินค้าเป็น
สถานที่เชื่อมต่อระหว่างการขนส่งสินค้าทางอากาศกับภาคพ้ืนดิน ดังนั้น อาคารจึงต้องมีสถานที่ที่
เพียงพอและมีการบริการด้านพิธีการต่างๆ รวมทั้งมีอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
 โดยทั่วไปพ้ืนที่ของอาคารคลังสินค้าด้านหน้าจะมีพ้ืนที่ให้รถขนสินค้าจอดได้ ส าหรับใน
อาคารเป็นส านักงานเพ่ือด าเนินพิธีการรับส่งสินค้าและส่วนที่เป็นคลังสินค้า (Warehouse) ซึ่งส่วนนี้
จะมีลักษณะเป็นอาคารโล่งๆ เพราะต้องมีพ้ืนที่กว้างขวางเพียงพอส าหรับจัดวาง หรือเก็บสินค้าให้ได้
จ านวนมากที่สุด โดยจะแบ่งออกเป็นพ้ืนที่ส าหรับสินค้าน าเข้าและส่งออก พื้นที่ส าหรับสินค้าที่อาจ
เน่าเสียได้ง่าย เป็นต้น ภายในคลังสินค้ามีอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับส ารองพ้ืนที่ การขนส่ง การให้ข้อมูล การออกเอกสาร
เกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออก ตลอดจนการติดตั้งเครื่องมืออัตโนมัติส าหรับใช้ในระบบจัดเก็บและขน
ถ่ายสินค้าภายในคลัง  
 หอบังคับการบิน (Control Tower) มีลักษณะเป็นอาคารทรงสูง อาจอยู่ในเขตการบินหรือ
เขตนอกการบินก็ได้ ในสมัยก่อนหอบังคับการบินมักอยู่ในเขตการบิน แต่ต่อมาเนื่องจากพ้ืนที่ด้านเขต
การบินมีจ ากัด ประกอบกับมีวิวัฒนาการของเครื่องช่วยเดินอากาศ ดังนั้น ปัจจุบันจึงมักสร้าง
หอบังคับการบินในเขตนอกการบิน ประกอบกับวิวัฒนาการของเครื่องช่วยเดินอากาศ ดังนั้น ปัจจุบัน
จึงมักสร้างหอบังคับการบินในเขตนอกการบิน นอกจากนั้น หอบังคับการบินอาจอยู่ติดต่อกับอาคาร
ผู้โดยสารเช่นที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ หรือแยกอยู่เป็นอาคารต่างหากก็ได้ ดังเช่นที่ท่าอากาศยานชาง
ยีประเทศสิงค์โปร์ แต่ที่ส าคัญต้องอยู่ ในต าแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานในหอบังคับการบินสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับเครื่องบินได้ และสามารถมองเห็นภาพในท่าอากาศยานได้ทุกจุด ดังนั้น ส่วนบนสุด
ของหอบังคับการบินจึงเป็นห้องมีกระจกล้อมรอบเพ่ือให้มีมุมมองที่ชัดเจน 
 ผู้ปฏิบัติงานในหอบังคับการบิน ที่ท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับเครื่องบิน เรียกว่า เจ้าหน้าที่
ควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Trafficcontrollers) มีภารกิจส าคัญคือ ก าหนดให้เครื่องบินอยู่ใน
เส้นทางตามทิศทางและระยะสูงที่ต้องการ รวมทั้งจัดการจราจรให้เครื่องบินขึ้นลงด้วยความสะดวก
และปลอดภัย อุปกรณ์ในหอบังคับการบินเป็นอุปกรณ์ทันสมัย เนื่องจากเครื่องบินมีวิวัฒนาการอย่าง
รวดเร็ว อุปกรณ์ที่เป็นหัวใจคือ เรดาร์ ซึ่งจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร
ทางอากาศเช่น ชื่อเรียกขานของเครื่องบิน ความสูงจริงขณะเครื่องบินไต่ขึ้นหรือร่ อนลง ระยะสูงที่
ก าหนดให้บิน ความเร็วของเครื่องบินทิศทางของเครื่องบินเป็นต้น ข้อมูลจากจอเรดาร์นี้จะถูกน ามาใช้
ในการควบคุมจราจรทางอากาศให้เป็นไปโดยปลอดภัยนอกจากนั้น เรดาร์ยังสามารถให้ข้อมูลสภาพ
อากาศได้อีกด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้นักบิน บินหลีกเลี่ยงจากต าแหน่งของสภาพอากาศที่จะเป็น
อันตราย นอกจากเรดาร์แล้ว อุปกรณ์ในหอบังคับการบินยังมีวิทยุติดต่อสื่อสาร ส าหรับติดต่อระหว่าง
พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศกับนักบิน และในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกันได้ทางวิทยุจะมี
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อุปกรณ์ที่เรียกว่า ปืนสัญญาณแสง (LIGHT GUN) ใช้ส่งสัญญาณ โดยใช้แสงสว่างจากโคมไฟ ซึ่งมี
ล าแสงแคบ และความเข้มแสงสว่างมีด้วยกัน 3 สี ขาว เขียว แดง เพ่ือให้นักบินทราบว่าได้รับอนุญาต
หรือไม่อนุญาตจากหอบังคับการบิน ในการน าเครื่องบินลงที่ท่าอากาศยาน  (กรมการบินพลเรือน, 
2556: 51) 
 
 2.1.2 ท่าอากาศยานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 กรมท่าอากาศยาน (2559a) ท่าอากาศยานพิษณุโลก มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก มีระยะทางจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์ ซึ่งท่าอากาศยานอยู่ในการ
บริหารจัดการของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ในอดีตท่าอากาศยานพิษณุโลกเป็นท่า
อากาศยานของกองทัพอากาศ (กองบินที่ 46)  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2484 เป็นสนามบินขับไล่และทิ้ง
ระเบิด ในสงครามมหาเอเชียบูรพา หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงให้เป็นท่าอากาศยานเพ่ือใช้ในการ
ส าหรับซ้อมการบิน และกิจการอ่ืนๆ ของกองทัพอากาศ ต่อมาในปี พ.ศ.2496 ส านักงานกองบินพล
เรือน กรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม ได้รับอนุญาตจากกองทัพอากาศให้ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็น
สนามบินในเชิงพาณิชย์ เพ่ือเปิดให้บริการให้แก่เครื่องบินพาณิชย์ในการขนส่งผู้โดยสารและสิ่งของ 
พัสดุภัณฑ์ จึงได้ด าเนินการขอพ้ืนที่จากกองทัพอากาศ เพ่ือก่อสร้างเป็นอาคารที่พักผู้โดยสาร 
หอบังคับการบิน และใช้พ้ืนที่ท าประโยชน์อ่ืน จ านวน 70 ไร่ พร้อมกับด าเนินการบริการกิจการด้าน
การบินพาณิชย์ ในระยะแรกของการก่อตั้งบริษัทเดินอากาศไทย จ ากัด ได้น าเครื่องบิน DC 3 ท าการ
ขนส่งผู้โดยสาร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2497 ถูกก าหนดให้เป็นสนามบินอนุญาต และเมื่อวันที่ 1 
กันยายน พ.ศ.2534 ได้ถูกประกาศเป็นสนามบินศุลกากรขนาดทางวิ่ง 3,000x45  เมตร 

วัฒนธรรมองค์กร  
  ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมน าองค์กร 

ค่านิยมองค์กร 
  SAFE 
  S : SAFETY  – การบินปลอดภัย 
  A : AGGREGATION  – ร่วมใจบริการ 
  F : FORMULATION  – ท างานเป็นระบบ 
  E : ETHICS   – เคารพจริยธรรม 
 เป้าประสงค์หรือเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
 1. พัฒนาท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพ่ือส่งเสริมการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่าง
สาขา และรองรับความต้องการขนส่งจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
 2. เสริมสร้างให้เกิดประสิทธิภาพ ในระบบขนส่งทางอากาศ เพ่ือประชาชนได้ใช้บริการ 
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 3. การขนส่งทางอากาศที่มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
 4. พัฒนาการก ากับดูแลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 อ านาจหน้าที่ในการบริหารของท่าอากาศยานพิษณุโลก (กรมการท่าอากาศยาน, 2559) 

อ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารและพิธีการบิน 
  1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ การเจ้าหน้าที่ การเงิน การบัญชี พัสดุ นิติ
กรรม สัญญา การจัดหารายได้ งานอ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร อากาศยาน สินค้า สัมภาระ และ
ผู้ใช้บริการทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ และบริการข้อมูลข่าวสารของท่าอากาศยาน 
  2. ประมวลข้อมูลทางด้านการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานรวมถึงการจัดท า
ข้อมูลสถิติและรายงานต่างๆ  
  3. ด าเนินการด้านพิธีการบิน 
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
 อ านาจหน้าที่ของฝ่ายความปลอดภัย 
  1. ด าเนินการจัดท าแผนรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานรวมทั้งประสาน
แผนการกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องและฝึกซ้อมประจ า 
  2. ด าเนินการตรวจผู้โดยสาร สินค้า สัมภาระ และบุคคลที่จะเข้าในบริเวณพ้ืนที่หวง
ห้ามของ ท่าอากาศยาน 
  3. ด าเนินการรักษาความปลอดภัยสถานที่ และประสานงานเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาเมื่อ
มีเหตุฉุกเฉินที่ท่าอากาศยาน 
  4. ควบคุม ก ากับดูแล การจัดระบบจราจรภายในท่าอากาศยานและลานจอดอากาศ
ยานให้เกิดความปลอดภัย 
  5. ด าเนินการอ านวยความสะดวก การจัดศูนย์รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศ
ยานก าหนดเขตป้อมพิทักษ์อากาศยาน ชีวิตและทรัพย์สินทางผู้ประสบภัยอากาศยานตามแผนที่วางไว้ 
  6. ด าเนินการอ านวยความสะดวก การจัดศูนย์รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศ
ยานก าหนดเขตป้อมพิทักษ์อากาศยาน ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยอากาศยานตามแผนที่วางไว้ 
  7. ด าเนินการจัดท าแผนการกู้ภัยและดับเพลิงท่าอากาศยานและอาคารสถานที่ 
  8. ด าเนินการด้านกู้ภัยและดับเพลิงอากาศยานและอาคารสถานที่ 
  9. ด าเนินการตรวจสอบ ควบคุม สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งกีดขวางในเขตปลอดภัยใน                     
การเดินอากาศ 
  10. ด าเนินการตรวจทางวิ่ง ทางขับและลานจอดอากาศยาน 
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  11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 อ านาจหน้าที่ของฝ่ายช่างเทคนิค 
  1. ด าเนินการด้านงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดของสนาม ได้แก่ ระบบและอุปกรณ์การ
สื่อสาร   โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าสนามบิน ระบบไฟฟ้าอาคาร ระบบควบคุมอัตโนมัติ
ต่างๆ เครื่องยนต์ก าเนิดไฟฟ้าส ารอง เครื่องปรับอากาศ ระบบเตือนภัย 
  2. ด าเนินการตรวจระบบไฟฟ้าทางวิ่ง ระบบไฟทางขับ และไฟลานจอด 
  3. ควบคุม ดูแล ซ่อมแซมบ ารุงอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอ านวยความสะดวกๆ รวมทั้งยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน 
ควบคุมดูแลรักษาความสะอาด การตกแต่งจัดสวนภายในและภายนอกอาคารท่าอากาศยาน 
  4. ควบคุม ดูแล และวางแผนบริหารจัดการการใช้พ้ืนที่ใช้สอยเพ่ืออ านวยความ
สะดวกต่อผู้ใช้บริการหรือท่าอากาศยานกรณีที่มีการซ่องบ ารุง ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ 
ของท่าอากาศยาน 
  5. ควบคุมทะเบียนที่ราชพัสดุและแนวเขตพ้ืนที่ดินของท่าอากาศยาน  
  6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย   
 ลักษณะทางกายภาพท่าอากาศยานพิษณุโลก 

1. ระบบไฟสนามบิน RWY Light, PAPI for both RWY Simple Approach Light RWY32 
 2. ระบบวิทยุช่วยเดินอากาศ ILS/DME/VOR/NDB 
 3. ลานจอด 2 โบอิ้ง 737/1 เอทีอาร์ 72 
 4. ความจุอาคารผู้โดยสาร ขาเข้า 500 คน ขาออก 500 คน 
 5. สิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานบริการรถเช่า, ร้านขายของฝาก, ร้านกาแฟ, ร้าน
มินิมาร์ท, ร้านอาหาร, ที่จอดรถ 
สายการบินที่เปิดให้บริการ 
 1. สายการบิน แอร์เอเชีย   2. สายการบิน นกแอร์   3. สายการบิน กานแอร์ 
 
 2.1.3 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 กรมการท่าอากาศยาน. (2559) เมื่อปี พ.ศ.2528 อดีตสมาชีกสภาผู้แทนราษฏร เสนอให้
ก่อสร้างสนามบินบุรีรัมย์ ที่สามารถให้บริการทั้งจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ จังหวัดได้จัดหาที่ดิน
สาธารณะประโยชน์โคกเสม็ด และโคกพริก อ าเภอกระสัง แต่มีปัญหาเรื่องราษฎรและพ้ืนที่ไม่เพียงพอ 
ต่อมา เดือนธันวาคม 2532 จังหวัดเสนอที่ดินบริเวณป่าโคกโจน อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องที่
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ประมาณ 3,750 ไร่ ให้กรมการบินพาณิชย์ (ขณะนั้น) ก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์และมติ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ปี พ.ศ. 2536- 2539 เรื่อมก่อสร้าง ซึ่งกรมการยินพาณิชย์ได้จัดสรร
งบประมาณปี 2536 เพ่ือก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 376.20 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้ 
 1. งานสนาม วงเงิน 214.55 ล้านบาท 
 2. งานอาคาร วงเงิน 109.80 ล้านบาท 
 3. เครื่องมือสื่อสารและเครื่องช่วยการเดินทางอากาศวงเงิน 51.94 ล้านบาท 
แล้วเสร็จเมื่อประมาณเดือน ตุลาคม 2539 และประกาศเป็นสนามบินอนุญาต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 
2539 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรชั้นน าในระดับภูมิภาค เพ่ือการขับเคลื่อนและผลักดันให้การบินพลเรือนของ
ประเทศเป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ระดับสากล 
  - ส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศ 
  - พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการด้านขนส่งทางอากาศของประเทศ 
  - ปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ 

วัฒนธรรมองค์กร  
  ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมน าองค์กร 

ค่านิยมองค์กร 
  SAFE 
  S : SAFETY   – การบินปลอดภัย 
  A : AGGREGATION  – ร่วมใจบริการ 
  F : FORMULATION  – ท างานเป็นระบบ 
  E : ETHICS   – เคารพจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ 
 - ก าหนด พัฒนามาตรฐาน และวิธีการก ากับดูแล สนามบินและการบินให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล และเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการบินของประเทศ 
 - สร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพการขนส่งทางอากาศ ให้เป็นที่ยอมรับและตอบสนองความ
ต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ 
 - พัฒนาประสิทธาพการบริหารจัดการและยกระดับท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 
 - พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากลและสร้างความยั่งยืน 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. ควบคุมการขนส่งทางอากาศในเขตความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
และข้อบังคับ ตลอดจนความตกลงและอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
 2. ให้บริการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่อากาศยาน ผู้โดยสารและบุคคลอ่ืนที่
ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่งสินค้า และไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศ 
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
การบริหารท่าอากาศยานบุรีรัมย์ (กรมท่าอากาศยาน, 2559d) แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 1.ฝ่ายบริหาร
และพิธีการบิน 2.ฝ่ายความปลอดภัย 3.ฝ่ายช่างเทคนิค ซึ่งแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ดังนี้  
 1. หน้าที่ความรับผิดชอบฝ่ายบริหารและพิธีการบิน 
  1.1 ด าเนินการด้านพิธีการบิน 
  1.2 ประมวลข้อมูลทางด้านการขนส่งทางอากาศของ ทบร.รวมถึงการจัดท าข้อมูล
สถิติและรายงานต่างๆ 
  1.3 วางแผนด าเนินการด้านงบประมาณ ทั้งเงินงบประมาณ และเงินทุนหมุนเวียน 
  1.4 งานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ 
  1.5 งานบริหารงานบุคคล 
  1.6 งานสารบรรณ งานนิติกรรม สัญญา การจัดหารายได้ งานอ านวยความสะดวก
แก่ผู้โดยสารอากาศยาน สินค้า สัมภาระและผู้ใช้บริการทั่วไป 
  1.7 งานประชาสัมพันธ์และบริการ ข้อมูลข่าวสารของท่าอากาศยาน 
 2. หน้าที่ความรับผิดชอบฝ่ายความปลอดภัย 
  2.1 ด าเนินการตรวจผู้โดยสาร สินค้า สัมภาระ และบุคคลที่จะเข้าไปในบริเวณพ้ืนที่
หวงห้ามของท่าอากาศยาน 
  2.2 ด าเนินการรักษาความปลอดภัยสถานที่ และประสานเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหากรณี
เกิดวินาศกรรมอากาศยานหรือท่าอากาศยาน หรือเกิดการจี้เครื่องบินที่ท่าอากาศยาน 
  2.3 ด าเนินการด้านดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน ด าเนินการจัดท าปรับปรุงแผน
รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน และแผนฉุกเฉินท่าอากาศยาน รวมทั้ง ประสานแผนกับหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  2.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล และจัดระบบจราจรภายในท่าอากาศยานและลานจอด
อากาศยานให้เกิดความปลอดภัย 
  2.5 ด าเนินการอ านวยความสะดวก การจัดศูนย์รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศ
ยาน รวมทั้งจ ากัดเขตป้องกันพิทักษ์อากาศยาน ชีวิต และทรัพย์สินของผู้ประสบภัยอากาศยาน 
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  2.6 ด าเนินการตรวจสอบ ควบคุม สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งกีดขวางในเขตปลอดภัยใน                  
การเดินอากาศ 
  2.7 ด าเนินการด้านนิรภัยการบินและฝึกซ้อมการช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย
และผู้โดยสารประสบภัย 
  2.8 ด าเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของทางวิ่ง ทางขับ และลานจอด 
 3.หน้าที่ความรับผิดชอบฝ่ายช่างเทคนิค 
  3.1 ด าเนินการด้านช่างอุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ และระบบไฟฟ้า สนามบินและ
อาคาร 
  3.2 ควบคุม ดูแล ซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม ระบบ
สาธารณูปโภคและอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้โดยสารและอากาศยานรวมทั้งยานพาหนะ 
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน 
  3.3 ควบคุมและรักษาความสะอาด ด้านสุขาภิบาลภายในและภายนอกอาคาร 
  3.4 ควบคุม ดูแล และวางแผนการบริหารการใช้พ้ืนที่เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้โดยสารหรืออากาศยาน กรณีที่มีการซ่อมบ ารุง ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ของท่า
อากาศยาน 
  3.5 ควบคุม ดูแล สภาพภูมิทัศน์ภายในเขตท่าอากาศยานให้มีความสวยงาม 

ลักษณะทางกายภาพท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 
  1. ทางวิ่ง ผิวแอสฟัลติดคอลกรีต ขนาด 45x2,100 เมตร พร้อมไหล่ทางวิ่งข้างละ 
7.50 เมตร 
  2. ทางวิ่งเผื่อ ขนาด 60x450 เมตร ทางขับ 23x240 เมตร ลานจอดเครื่องบิน
คอนกรีต ขนาด 80x120 เมตร สามารถรับเครื่องพาณิชย์ขนาดกลาง เช่น B737 (150 ที่นั่ง)  
  3. ลานจอดรถยนต์ สามารถจอดได้ประมาณ 100 คัน 
  4. อาคารที่พักผู้โดยสาร ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 3,700 ตารางเมตร สามารถรับรอง
ผู้โดยสารได้ 384 คน ในชั่วโมงคับคั่ง (ผู้โดยสารขาเข้า 192 คน ผู้โดยสารขาออก 192 คน) 
  5. ลานจอดรถยนต์ สามารถจอดได้ประมาณ 100 คัน 
  6. ระบบไฟน าร่อง (Approach Lighting System) 
  7. ระบบไฟ Runway Threshold identification Lights(RTIL) 
  8. ระบบไฟขอบทางวิ่ง (Runway Edge Lighting Lights System) 
  9. ระบบไฟขอบทางขับ (Taxiway Edge Lighting System) 
  10. ระบบไฟน าร่อน (Precision Approach Path Indicator) 
  11. ระบบเครื่องช่วยในการเดินอากาศ (Navigation Aid) ได้แก่  
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   - NDB (Non Directing Beacon) 
   - DVOR/DME 
   - ILS/D 
 
 2.1.4 ท่าอากาศยานระนอง จังหวัดระนอง 
 ท่าอากาศยานระนอง ตั้งอยู่ เลขที่ 91 หมู่ที่ 3 ต าบลราชกรูด อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ริม
ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) หลักกิโลเมตรที่ 634-636 ห่างจากตัวเมืองระนอง ประมาณ25 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 2,386 ไร่ มี (จารี รัษฐปานะ และ กาญจนเภตรานันท์, 2540)  
 ความเป็นมา 
 กรมการบินพลเรือน (กรมการบินพาณิชย์,กรมการขนส่งทางอากาศ เดิม) ได้รับงบประมาณ
ด าเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานระนอง ปีงบประมาณ 2535 โดยได้ขออนุญาตใช้ พ้ืนที่
สาธารณประโยชน์จากส่วนราชการต่างๆ 3 หน่วยงาน รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 2,386 ไร่ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
  1.ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าคลองหินกอง และป่าลองม่วงกลาง จ านวน 240 ไร่ โดยมี
ก าหนดระยะเวลาขอใช้ 30 ปี 
  2.ที่ดินสาธารณประโยชน์ ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ บ้านละออง ต าบลราชกรูด อ าเภอเมือง
ระนอง จ านวน 1,994 ไร่ โดยไม่มีก าหนดระยะเวลาการขอใช้ 
  3.ที่ดินของสถานีพัฒนาที่ดินระนอง (ที่ดินสาธารณประโยชน์) จ านวน 152 ไร่ โดย
ไม่มีก าหนดระยะเวลาการขอใช้ 
 ประวัติการท าการบิน 
  เริ่มการก่อสร้างสนามบิน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 
พฤษภาคม 2538 
  สายการบินที่ท าการบิน 
  1.สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เริ่มบิน 25 ตุลาคม 2538 – 10 ธันวาคม 2544 (เปิด
ให้บริการครั้งแรก) 
  2.สายการบินภูเก็ตแอร์ เริ่มบิน 12 ธนวาคม 2544 – 25 มีนาคม 2549 
  3.สายการบินไทยแอร์เอเชีย เริ่มบิน 23 พฤศจิกายน 2550 – 19 เมษายน 2552 
  4.สายการบินแฮปปี้แอร์ เริ่มบิน 2 สิงหาคม 2553 – 29 เมษายน 2554 
   ”  เริ่มบิน 16 ธันวาคม 2554 – ปัจจุบัน 
  5.สายการบินนกแอร์ เริ่มบิน 15 พฤษภาคม 2556 – ปัจจุบัน 
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 วิสัยทัศน์ 
  เป็นองค์กรชั้นน าระดับภูมิภาค เพ่ือการขับเคลื่อนและผลักดันให้การบินพลเรือน
ของประเทศ เป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในระดับสากล 
 พันธกิจ 
  1.ส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศ 
  2.พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการด้านขนส่งทางอากาศของประเทศ 
  3.ปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ 
 ค่านิยมองค์กร 
  S = Safety  - การบินปลอดภัย 
  A = Aggregation - ร่วมใจบริการ 
  F = Formulation - ท างานเป็นระบบ 
  E = Ethic   - เคารพจริยธรรม 
 วัฒนธรรมองค์กร 
  ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมน าองค์กร 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1.ควบคุมกิจการการขนส่งทางอากาศในเขตความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนข้อตกลงและอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
  2.ให้บริการการจัดการอ านวยความสะดวกและอ านวยความปลอดภัย แก่เครื่องบิน
โดยสาร ผู้ใช้บริการเครื่องบินโดยสารและบุคคลอื่นที่ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมถึงการขนส่งสินค้า, 
สัมภาระและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ 
  3.ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ไดร้ับมอบหมาย 
 การบริหารงานท่าอากาศยานระนอง (กรมท่าอากาศยาน, 2559b) แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย 
ได้แก่ 
  1.ฝ่ายบริหารและพิธีการบิน 
   1.1 ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ การเจ้าหน้าที่ การเงิน บัญชี 
พัสดุ นิติกรรมสัญญา การจัดหารายได้ งานอ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร อากาศยาน สินค้า 
สัมภาระ และผู้ใช้บริการทั่วไป งานประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลข่าวสารของท่าอากาศยาน 
   1.2 ประมวลข้อมูลทางด้านการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยาน รวมถึง
การจัดท าข้อมูลสถิติและรายงานต่างๆ  
   1.3 ด าเนินการด้านพิธีการบิน 
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   1.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  2.ฝ่ายความปลอดภัย 
   2.1 ด าเนินการจัดท าแผนรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานรวมทั้ง
ประสานแผนการกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องและฝึกซ้อมเป็นประจ า 
   2.2 ด าเนินการตรวจผู้โดยสาร สินค้า และบุคคลที่จะเข้าไปในบริเวณพ้ืนที่
หวงห้ามของท่าอากาศยาน 
   2.3 ด าเนินการรักษาความปลอดภัยสถานที่ และประสานงานเพ่ือร่วมแก้ไข
ปัญหาเมื่อมีเหตุฉุกเฉินที่ท่าอากาศยาน 
   2.4 ควบคุม ก ากับดูแล และจัดระบบจราจรภายในท่าอากาศยานและลาน
จอดอากาศยานให้เกิดความปลอดภัย 

2.5 ด าเนินการอ านวยความสะดวก การจัดศูนย์รักษาความปลอดภัยของ
ท่าอากาศยานก าหนดเขตป้อมพิทักษ์อากาศยาน ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยอากาศยานตาม
แผนที่วางไว้ 

2.6 ด าเนินการจัดท าแผนการกู้ภัยและดับเพลิงท่าอากาศยาน รวมทั้ง
ประสานแผนการกับหน่วยอื่นที่เก่ียวข้องและฝึกซ้อมเป็นประจ า 

2.7 ด าเนินการด้านกู้ภัยและดับเพลิงอากาศยานและอาคารสถานที่ 
2.8 ด าเนินการ ตรวจสอบ ควบคุม สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งกีดขวางในเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ 
2.9 ด าเนินการตรวจทางวิ่ง ทางขับ และลานจอด 
2.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  3.ฝ่ายช่างเทคนิค 
   3.1ควบคุม ดูแล ซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ 
ภายในท่าอากาศยาน ควบคุมดูแลรักษาความสะอาด ตกต่าง จัดสวนภายในและภายนอกอาคาร 
   3.2ควบคุม ดูแล และวางแผนบริหารการใช้พ้ืนที่ เพ่ืออ านวยความสะดวก
ต่อผู้โดยสาร หรืออากาศยาน กรณีที่มีการซ่อมบ ารุง ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ของท่า
อากาศยาน 
   3.3ควบคุมทะเบียนที่ราชพัสดุและระวังแนวเขตท่ีดินของท่าอากาศยาน 
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   3.4ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 สิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานระนอง 
  1.เคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารของสายการบิน มี 2 สายการบิน ดังนี้ 
   1.1 สายการบินนกแอร์ 
   1.2 สายการบินแฮปปี้แอร์ 
  2.บริการรถโดยสารเข้าเมือง บริการรถรับ-ส่งลีมูซีน/บริการรถเช่า ให้บริการ
ผู้โดยสารบริเวณชานชาลาขาเข้า อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานระนอง 
   2.1 อันดามัน ทะเลใต้ ทัวร์ 
   2.2 พลเพลสทราเวล เอเจนซี่  
  3.มีบริการ ร้านค้า อาหารว่าง เครื่องดื่ม ของฝากสินค้า OTOP บริเวณหน้าห้องผู้โย
สารขาออก 
  4.มีลานจอดรถ ขนาดพ้ืนที่ 9,242 ตารางเมตร สามารถรองรับรถยนต์ ได้ประมาณ 
200 คัน และรถบัส 5 คัน 
  5.มีจุดตรวจค้นอาวุธและวัตถุอันตราย 2 จุด 
   5.1 ประตูทางเข้า 
   5.2 ห้องผู้โดยสารขาออก 
  6.มีบริการเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานระนอง 
  7.มีบริการตู้โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน 1 เครื่อง บริเวณใกล้กับเคาน์ เตอร์
ประชาสัมพันธ์ 
 

2.2 นโยบายการบริหารจัดการท่าอากาศยาน 

 ส าหรับประเทศไทยนั้นพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ได้บัญญัติไว้ว่า “เว้นแต่จะ
มีกรณีฉุกเฉินอันอาจเป็นภยันตรายแก่อากาศยาน ห้ามมิให้ผู้ควบคุมอากาศยานน าอากาศยานขึ้นลงที่
หนึ่งที่ใดนอกจากสนามบินอนุญาต หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานที่ได้รับอนุญาตหรือที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนดตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุไว้ส าหรับการบินเที่ยว
นั้น” เมื่อก าหนดให้อากาศยานทุกล าต้องขึ้นลงที่ท่าอากาศยานเท่านั้น จึงเป็นหน้าที่ของท่าอากาศ
ยานที่จะต้องบริการและอ านวยความสะดวกให้กับท่าอากาศยาน ผู้โดยสารและสินค้าของบริษัทการ
บินที่ขึ้นลงในท่าอากาศยานนั้นดังนี้ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548b) 
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 1. การให้บริการแก่อากาศยาน เมื่ออากาศยานท าการบินมาถึงบริเวณรอบๆ ท่าอากาศยาน
แล้วก็จะได้รับการน าลงสู่ท่าอากาศยานตามระบบควบคุมจราจรที่สนามบิน และด้วยการใช้สิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ เช่นทางวิ่ง ทางขับ ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศต่างๆ เป็นต้น เมื่ออากาศยาน
เข้าจอด ณ ลานจอด ดับเครื่องยนต์แล้วก็จะได้รับบริการบนลานจอด ได้แก่การขนถ่ ายสินค้าและ
สัมภาระของผู้โดยสาร ขนถ่ายผู้โดยสารออกจากท่าอากาศยานเติมน้ ามันเชื้อเพลิง ท าความสะอาด 
และขนถ่ายของเสียบนเครื่องบิน การให้ความสะดวกแก่อากาศยานในการเข้าจอดและลากจูงออก
จากลานจอด  
 2. การให้บริการแก่ผู้โดยสาร ผู้โดยสารของบริษัทการบินแบ่งออกเป็น 3 ประ เภทคือ 
ผู้โดยสารขาเข้า ผู้โดยสารขาออก และผู้โดยสารผ่าน (Transit Passenger) ซึ่งท่าอากาศยานจะต้อง
อ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร 
 3. การให้บริการแก่สินค้า ท่าอากาศยานจะต้องให้บริการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงอากาศยานที่มา
ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานนั้นอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
 ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ (2551) มาตรการที่เกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ (Air Transport 
Regulations) มีมาตรการที่เก่ียวข้อง โดยสามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่  

1.มาตรการด้านการบิน (Aviation-related Measures)  
มาตรการในกลุ่มนี้ เป็นมาตรการที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ในด้านความปลอดภัยเป็นหลัก 

ทั้งต่อ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบินโดยตรง ผู้ใช้บริการ และสาธารณชนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพราะอุบัติเหตุ
ทางการบิน ส่งผลเสียหายที่รุนแรงต่อสังคม แม้ว่าจ านวนผู้เสียชีวิต หรือได้รับผลกระทบจากเหตุด้าน
การบินจะมีน้อยกว่า การขนส่งแบบอ่ืน ๆ แต่ในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุ ก่อให้เกิดผลในวงกว้าง และ
สาเหตุในการเกิดมักจะมีปัจจัยร่วม หลายประการ (Chain ofevents)  

มาตรการเหล่านี้ จึงมีลักษณะเป็นมาตรการที่ “กันไว้ดีกว่าแก้” (Precautionary measures) 
โดยใช้  หลักการตรวจสอบ และหลักในการเผื่อ ( redundancy) เช่น การวางระบบส ารอง 
(redundant system) การออกแบบเพื่อจ ากัดความเสียหาย (fail-safe design)   

มาตรการด้านการบินนี้ อาจแบ่งได้เป็น  
1.1 มาตรการความปลอดภัยในการท าการเดินอากาศ ซึ่งเป็นการก าหนดมาตรการ 

เพ่ือความปลอดภัยในการท าการบิน   
1.2 มาตรการความปลอดภัยของอากาศยาน อุปกรณ์สนับสนุน และ 

การบ ารุงรักษา เพ่ือให้อุปกรณ์ที่ท าการบินอยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการท าการบิน (Airworthy) โดย
ส่วนใหญ่จะอ้างอิงมาตรฐานของ FAA เป็น หลัก แต่หน่วยงานในแต่ละประเทศ มีหน้าที่ในการปฏิบัติ
ตาม ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้การจัดท าเนื้อหาองค์ความรู้ SMEs ภายใต้งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs 
Knowledge Center ปี 2557 
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1.3 มาตรการความปลอดภัยของท่าอากาศยาน และการปฏิบัติงานภาคพ้ืนดิน  
เพ่ือเสริมความปลอดภัยให้กับการท าการบินขึ้นและลง และอ านวยความสะดวกในการท างาน และ
บ ารุงรักษาภาคพ้ืนดินการขนย้าย ผู้โดยสาร สัมภาระ และสินค้า รวมถึงความปลอดภัยของสิ่งเหล่านี้
ด้วย   

นอกจากนี้ มาตรการในส่วนอากาศยาน ยังมีความสัมพันธ์กับงานของรัฐหลัก ๆ อีก 3 
ประการ คือ   

1.การตรวจคนเข้าเมือง (Immigrations)  
2.ศุลกากร (Customs)  
3.การกักกันคน สัตว์ หรือวัตถุ อื่นใดท่ีอาจเป็นอันตรายไว้ (Quarantines)   

2. มาตรการด้านบุคลากรและอาชีวอนามัย   
มาตรการด้านนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือความปลอดภัยเช่นกัน เพราะบุคลากรด้านการบินส่วน

ใหญ่ จะตอ้งเผชิญกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน ที่เครียดกว่างานอ่ืนโดยทั่วไป ท าให้ร่างกายและสมอง
เหนื่อยล้าได้ ง่าย อีกทั้งยังได้รับแรงกดดันในการรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสาร และสินค้า รวมถึง
ทรัพย์สินของสายการบิน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านเขตเวลา จึงมีมาตรการจ านวนมาก ที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากรด้านการบิน ตั้งแต่การฝึกอบรมที่มีความเข้มข้น มาตรการก าหนดคุณสมบัติ เป็น
ต้น  

3. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม  
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรการที่มีความเกี่ยวพันกับบุคคล ที่ไม่ได้ใช้บริการการ

ขนส่งทาง อากาศโดยตรง และสภาพแวดล้อมทั่วไป ซึ่งได้รับผลกระทบจากการขนส่งทางอากาศ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงแรก เป็นมาตรการด้านเสียง เพ่ือลดมลภาวะ
ทางเสียง ขณะที่ในปัจจุบัน มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบินได้ครอบคลุมหลาย
ประเด็นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการ ควบคุมการปล่อยสารที่ก่อให้ เกิดมลภาวะ (Emission 
control) เช่นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สารพิษอ่ืน ๆ จากการบิน และ particles ต่างๆ ที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ (climate change) ทั้งที่ปล่อย ออกจากเครื่องบินโดยตรง และจาก
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดท าเนื้อหาองค์ความรู้ SMEs ภายใต้งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs 
Knowledge Center ปี 2557  

4. มาตรการต่อผู้โดยสารและสินค้า  
มาตรการส่วนนี้ ถือว่า เป็นมาตรการเพ่ือความปลอดภัย และสวัสดิภาพของผู้ที่ใช้บริการ

โดยตรงของ การขนส่งทางอากาศ คือตัวผู้โดยสารและตัวสินค้าที่เดินทางไปด้วยการขนส่งทางอากาศ 
มาตรการที่เกี่ยวข้อง กับผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นการรักษาสุขภาพของผู้โดยสาร เช่น การห้ามผู้โดยสาร
ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือ สภาพร่างกายที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทาง และ/หรือ อาจเป็นอันตราย
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ต่อผู้โดยสารคนอ่ืน ๆ เช่น กรณี ผู้โดยสารตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์เกิน 36 สัปดาห์ กรณีผู้โดยสารเป็น
โรคติดต่อร้ายแรง หรือกรณีผู้โดยสารเมา สุรา (Alcohol intoxicated) เป็นต้น  

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีเที่ยวบินล่าช้า
หรือยกเลิก เที่ยวบินเต็ม (Overbooking) สัมภาระเสียหาย หรือสูญหาย (loss or damage of 
property) ตลอดจนสิทธิ อ่ืน ๆ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือยกเลิกเท่ียวบินด้วย  

ส าหรับมาตรการต่อสินค้า ก็มีลักษณะคลายคลึงกัน คือ เพ่ือความปลอดภัยของการขนส่ง 
และความ ปลอดภัยของสินค้า รวมไปถึงวิธีการขนย้ายสินค้า (Freight handling) ที่เหมาะสมส าหรับ
สินคา้ประเภทต่าง ๆ และความรวดเร็วในการขนย้าย 

5. มาตรการด้านเศรษฐกิจและมาตรการอื่น ๆ  
มาตรการด้านเศรษฐกิจ เป็นมาตรการที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจการขนส่งทางอากาศโดยตรง 

และมักไม่ค่อยมีความเชื่อมโยงกับประเด็นด้านความปลอดภัยเท่าใด ส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นด้าน
ราคาของค่าโดยสาร และค่าระวางสินค้า ค่าโดยสารของการเดินทางทางอากาศ ที่ได้รับการก าหนด
ด้วยราคามาตรฐานสากลของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ IATA ซึ่งมีสูตรการ
ค านวณเฉพาะ เรียกว่า published fare นอกจากนี้ ยังอาจมีข้อจ ากัดบางอย่างเพ่ิมเติม เช่น ห้าม
เปลี่ยนเที่ยวบิน ห้ามคืนบัตรโดยสาร เป็นต้น   

ทั้งนี้ การด าเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจอาจปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะที่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับประเทศท่ีจะใช้ โดยมาตรการดังกล่าว มีอาทิ 

- การจ าหน่ายบัตรโดยสารในราคาถูก แต่มีเง่ือนไขห้ามคืน ถูกสั่งห้ามจ าหน่าย 
เพราะเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้โดยสาร 

- การตีความข้อตกลงการบินทวิภาคีในลักษณะที่เป็นโทษต่อประเทศคู่สัญญา 
- การท าการบินที่ละเมิดข้อตกลงทวิภาคี 
- การเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในลักษณะเลือกปฏิบัติ (Discriminatory fees) 

ส่วนมาตรการอ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวกับเหตุผลด้านใด ๆ เลยและอาจเรียกว่า เป็นการกลั่นแกล้งก็ 
ได้ใน ระดับหนึ่ง เช่น 

- การให้บริการภาคพื้นดินแก่สายการบินต่างประเทศ ช้ากว่าสายการบินของ 
ประเทศตน 

- มาตรการอื่น ๆ ที่เป็นการ “ถ่วงเวลา” เช่นการมีช่องตรวจคนเข้าเมืองส าหรับผู้ที่ 
ถือหนังสือเดินทาง ต่างชาติน้อย การจงใจล่าช้าในการตรวจสินค้าขาเข้าท่ีมาจากต่างประเทศ โดยสาย
การบินต่างประเทศ 

อาทิตย ์วินิจสร (2559) การจัดตั้งหรือพัฒนาท่าอากาศยานให้มีขนาดเหมาะสม ไม่เกินความ
ต้องการจริง ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามที่ก าหนด ใช้เงินลงทุนและมีผลกระทบต่อชุมชน
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ค่อนข้างมาก ดังนั้น เพ่ือท าให้ท่าอากาศยานที่ให้บริการต่อสาธารณะเกิดผลดีต่อการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตามวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการวางแผนท่าอากาศยาน โดยพิจารณา
ถึงปัจจัยต่างๆ อย่างครบถ้วน ค านึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
และชุมชนที่เป็นสถานที่ตั้งท่าอากาศยานนั้นๆ ผู้จัดท าได้สรุปขั้นตอนการวางแผนท่าอากาศยาน 
ตามล าดับ ดังนี้ 

1. การคาดการณ์ความต้องการในการเดินอากาศโดยทั่วไปการคาดการณ์ความต้องการใน
การเดินอากาศจะประเมินในช่วงระยะด าเนินการ 10-20 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม หากในช่วง
ระยะเวลาก่อสร้างของท่าอากาศยานใช้ระยะเวลานานมาก การประเมินจ าเป็นต้องรวมระยะเวลา
ก่อสร้างไปด้วย (ประมาณ 3-4 ปี) เพ่ือท าการประเมินงบประมาณในการลงทุนให้ถูกต้องและแม่นย า
ยิ่งขึ้น 

2. การจ าแนกประเภทอากาศยาน (สารานุกรมไทยฯ 2540: 268) ขนาดของท่าอากาศยาน
ขึ้นอยู่กับขนาด คุณลักษณะและความสามารถของอากาศยาน ดังนั้นขั้นตอนแรกในการวางผังแม่บท
ในการก่อสร้างท่าอากาศยาน คือการคาดการณ์ของอากาศยานที่จะเข้ามาให้บริการในช่วงระยะ
ด าเนินการ ข้อมูลที่ส าคัญที่จะต้องทราบได้แก่ ชนิดเครื่องบินที่ใช้ในปัจจุบัน แนวโน้มของเครื่องบินที่
ผลิตในอนาคต กลยุทธ์การบริหารจัดการของสายการบิน และปัจจัยอื่นๆ 

การพิจารณาน าอากาศยานใหม่ๆ เช้ามาใช้บริการจ าเป็นต้องท าการศึกษา เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อแผนของท่าอากาศยานที่วางไว้ การก าหนดให้อากาศยานมีเพียงชนิดเดียวเป็นเกณฑ์ใน
การวางแผน อาจเป็นปัญหากับอากาศยานประเภทอ่ืนๆ และเป็นข้อจ ากัดของเครื่องบินที่จะมาใช้
บริการในอนาคต ทั้งนี้ การพิจารณา โดยอาศัยประเภทของอากาศยานที่จัดไว้ จะท าให้อากาศยาน
ชนิดอื่นที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันสามารถมาใช้บริการได้ 

เกณฑ์ในการพิจารณาจัดประเภทของอากาศยาน ประกอบด้วย ความสามารถในการบรรทุก
ผู้โดยสารและการใช้ความยาวทางวิ่ง (Runway) ซึ่งความสามารถในการบรรทุกผู้โดยสารของอากาศ
ยานเป็นเกณฑ์พิจารณาการวางแผนระดับการให้บริการของท่าอากาศยาน ส่วนความยาวทางวิ่งจะ
เป็นตัวก าหนดงบประมาณในการลงทุนของท่าอากาศยานโดยขึ้นอยู่กับความสามารถของอากาศยาน 
น้ าหนักบรรทุก และสภาพภูมิอากาศ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่ได้กล่าว
ข้างต้น เพ่ือให้การใช้ประโยชน์ของสนามบินเป็นไปด้วยดีตลอดช่วงระยะด าเนินการ 
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ประเภทอากาศยาน อากาศยาน ความยาวของ Runway (ม.) 

Large sized jet aircraft A340 , B747, B777 มากกว่า 2,500 
Medium sized jet aircraft B767, A300 มากกว่า 2,000 
Small sized jet aircraft MD81, B737, A320 มากกว่า 2,000 
Turbo-prop airplanes ATR72, YS 11, SAAB 340 มากกว่า 1,500 
Small airplanes Cessna Caravan, Denier 800-1,000 

ตารางที่ 2.2 การใช้ความยาวทางวิ่ง ส าหรับเครื่องบินต่างๆ 
แหล่งข้อมูล: อาทิตย์ วินิจสร, 2559 

ในการวางแผนการก่อสร้างท่าอากาศยาน อาจจะพิจารณาสร้างทางวิ่งที่ 2 หรือมากกว่า ใน
กรณีท่ีทางวิ่งที่มีเพียง 1 ทางวิ่ง ไม่สามารถรองรับจ านวนเที่ยวบินได้หรือสภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิ
ประเทศ ไม่เอ้ืออ านวย การสร้างทางวิ่ง 2 ทางวิ่ง หรือมากกว่าที่ทางวิ่งวางอยู่ในทิศทางเดียวกับลม
ส่วนใหญ่ เพ่ือให้การบินขึ้นและลงของเครื่องบินมีอิสระต่อกัน จ าเป็นที่ต้องสร้างทางวิ่งให้ขนานกัน
และมีระยะห่างกัน ตามคู่มือ Aerodrome Manual ICAO ส าหรับการสร้างทางวิ่งที่ 2 ด้วยเหตุผล
จากปัญหาของทิศทางลมไม่คงที่ทางวิ่งจะถูกใช้เป็นทางวิ่งส ารองตามข้อแนะน าของ ICAO ทั้งนี้ 
ความสามารถในการรองรับจ านวนเที่ยวบินของทางวิ่ง ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ จ านวนทางวิ่ ง, 
ชนิดอากาศยาน, เที่ยวบิน และ airspace รอบท่าอากาศยาน  

การเลือกประเภทอากาศยานที่จะน ามาใช้ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากความสะดวกสบายของ
ผู้โดยสารผลประกอบการ ปริมาณการจราจร และค่าก่อสร้างหรือพัฒนาท่าอากาศยานหากต้องการให้
ท่าอากาศยานสามารถรองรับจ านวนผู้โดยสารเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ท่าอากาศยานจ าเป็นต้องสามารถมีการ
พัฒนาขีดความสามารถ   ในการรองรับเครื่องบินแบบ Jet ขนาดใหญ่ โดยยังคงรักษาระดับการ
ให้บริการไว้ได ้
 3. ขนาดของท่าอากาศยานขนาดของสิ่งอ านวยความสะดวกหลักๆ ของท่าอากาศยาน ได้แก่ 
Runway Taxiway และ Apron โดยพื้นฐานพิจารณาจากขนาดและจ านวนเที่ยวบินของอากาศยานที่
จะเข้ามาใช้บริการ ทางวิ่ง (Runway) ที่ให้ บริการภายในประเทศ ความยาวประมาณ 1,500 เมตร 
จะรองรับอากาศยานประเภทใบพัด เช่น ATR72,SAAB 340 ความยาวประมาณ 2,000 เมตร หรือ
มากกว่าจะรองรับ Small และ Medium Jet เช่น B737, A320 และความยาวประมาณ 2,500 เมตร 
หรือมากกว่าจะรองรับเครื่องบินแบบที่ใหญ่กว่าเช่น A300, B747 ได้ทั้งนี้ การใช้ความยาวทางวิ่งยังคง
ขึ้นอยู่กับน้ าหนักของเครื่องบิน อุณหภูมิ และระดับความสูงของท่าอากาศยานแต่ละแห่ง 

4. การเลือกสถานที่ก่อสร้างท่าอากาศยานหลังจากได้ตัดสินใจเลือกสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ของท่าอากาศยานที่เหมาะสมแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การเลือกสถานที่ก่อสร้างที่มีทิศทางวิ่งให้



 35 

เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพ้ืนที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยาน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยอื่นๆ ที่มีใน
แต่ละท้องที่จะต้องถูกน ามาประกอบในการตัดสินใจเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการก่อสร้างด้วย 

ปัจจัยในการพิจารณา ประเด็นที่ส าคัญที่ต้องตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

ห้วงอากาศฯ  
(Airspace condition) 
 

ตรวจสอบข้อจ ากัดของเขตปลอดภัย 
ได้แก่ Approach surface, 
Transition surface, horizontal 
surface เป็นต้น พ้ืนผิวเหล่านี้
จ าเป็นต้องท าการตรวจสอบให้มี
ความปลอดภัย 

ตรวจสอบจากข้อจ ากัดของ 
Surface ต่างๆ ว่าไม่สูงเกิน
ก าหนด 

ท าการตรวจสอบการเข้าสู่ท่าอากาศ
ยาน Arrival path และ การบินออก         
ท่าอากาศยาน Departure path 
จากเส้นทางบิน 

ตรวจสอบข้อจ ากัด ส าหรับ   การ
บินเข้า-ออกของเครื่องบิน 

ระบบการท างานของ
เครื่องบิน (Operating 
conditions) 

การปฏิบัติการบิน 
 
 

ตรวจสอบการปฏิบัติการบินที่
เกี่ยวกับทิศทางและความเร็วลม 
ทัศนวิสัยต่อการบิน 

ความปั่นป่วนของกระแสลมหรือ    
ปัจจัยอื่นๆ ที่รบกวนการปฏิบัติการ
บิน 

ตรวจสอบกระแสลม 

สภาพสิ่งแวดล้อม  
(Environmental 
conditions) 

จ ากัดจ านวนเครื่องบินที่บินขึ้น-ลง 
เพ่ือป้องกันผลกระทบเรื่องเสียง  

จัดเตรียมแผนที่แสดง Noise 
contour และตรวจสอบพ้ืนที่   
ที่มีความอ่อนไหวต่อผลกระทบ     
ทางเสียง เช่น โรงพยาบาล 
บ้านพักอาศัย 

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(ได้แก่ ด้านกายภาพ, ด้านชีวภาพ, 
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ
คุณภาพชีวิต)  ที่เกิดจากการ
ก่อสร้าง 

ท าการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
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ปัจจัยในการพิจารณา ประเด็นที่ส าคัญที่ต้องตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

ขั้นตอนการก่อสร้าง การน าเทคนิคท่ีสะดวก เหมาะสม
และง่ายต่อการก่อสร้างท่าอากาศ
ยาน 

ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้นใน
การก่อสร้าง 

ราคาเหมาะสมต่อการก่อสร้าง ประเมินงบประมาณในการ 
ก่อสร้างเบื้องต้นในแต่ละงาน 

การเข้าถึงท่าอากาศ
ยาน 

ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถ
เดินทางถึงท่าอากาศยานได้อย่าง
สะดวก 

ตรวจสอบเส้นทางคมนาคม ได้แก่ 
สภาพถนน, สถานีรถไฟที่เข้าสู่ท่า
อากาศยาน หรือเส้นทางอ่ืนๆที่
สามารถเดินมาสู่ท่าอากาศยานได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ตารางที่ 2.3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกสถานที่ก่อสร้างท่าอากาศยาน 
แหล่งที่มา: กระทรวงคมนาคม, 2551  
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5. การจัดท าผังแม่บทท่าอากาศยาน 
หากยังไม่สามารถสรุปหรือตัดสินใจเลือกที่ตั้งท่าอากาศยานได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดต่างๆ 

จะต้อง ทบทวนขนาดท่าอากาศยาน เพ่ือตัดสินใจการเลือกสถานที่ส าหรับก่อสร้างโครงการที่มีความ
เหมาะสมใหม่ก่อนจัดท าผังแม่บทท่าอากาศยานต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 สรุปขั้นตอนการวางแผนท่าอากาศยาน (Airport Planning) 
แหล่งที่มา: กรมการบินพลเรือน, 2558 

งานพัฒนาท่าอากาศยานนับตั้งแต่เริ่มการพัฒนาท่าอากาศยานแห่งใหม่หรือการ
ปรับปรุงท่าอากาศยานเดิมเพ่ือรองรับกิจกรรมการบินด้านพาณิชย์ จ าเป็นต้องพิจารณาและ
ด าเนินการตามข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้แก่ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทาง การจัดท ารายงานวิเคราะ ห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้ “โครงการระบบขนส่งทางอากาศ ได้แก่การก่อสร้างหรือขยาย
สนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวเพ่ือการพาณิชย์ที่มีขนาดความยาวทางวิ่งตั้งแต่ 1,100 เมตร หรือ

การจ าแนกเครื่องบิน 

การพยากรณ์ความต้องการในการเดินอากาศ 
- - คาดการณ์ผู้โดยสาร 
- - คาดการณ์จ านวนเที่ยวบินโดยพิจารณาจากเส้นทางบิน 
- - ก าหนดเที่ยวบินที่เหมาะสมต่อท่าอากาศยาน 

เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือก
ประเภทอากาศยาน 

อากาศยานที่ได้รับเลือกแล้ว 

ก าหนดขนาดของท่าอากาศยาน 
การคาดการณ์

การขนส่ง
สินค้าทาง
อากาศ 

เลือกสถานที่ก่อสร้างท่าอากาศยาน 

จัดท าผังแม่บทท่าอากาศยาน 
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สนามบินน้ าทุกขนาด” จะต้องจัดให้มีการศึกษาและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ก่อนการอนุญาตโครงการหรืออนุญาตขึ้น-ลงชั่วคราว และ ประกาศกฎกระทรวงฯ เรื่อง ก าหนด
ประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชน จะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ 
วันที่ 31 สิงหาคม 2553 ก าหนดให้โครงการระบบขนส่งทางอากาศที่มีการก่อสร้าง ขยาย หรือเพ่ิม
ทางวิ่งของอากาศยานตั้งแต่ 3,000 เมตรขึ้นไป ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ปัจจัยพิจารณาทางสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสนามบิน คือ 
1. มลพิษทางอากาศ 
2. มลพิษทางน้ า 
3. เสียงดังรบกวน 
4. ความสั่นสะเทือน 
5. สภาพภูมิประเทศ 
6. ต้นไม้ 
7. สัตว์ 
8. สุนทรียภาพ 
9. การพักผ่อนหย่อนใจ  
โดยปัญหาที่ส าคัญท่ีสุด คือ เสียงดังรบกวน ซึ่งเสียงของเครื่องบินเจ็ต (jet) เป็น 

สาเหตุของปัญหาชุมชนที่ส าคัญ การก่อสร้างสนามบินใหม่ที่เป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่          การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมควรจะท าการศึกษาอย่างครบถ้วนในเรื่องของผลกระทบจากเสียงของเครื่องบิน
ต่อพ้ืนที่โดยรอบ การใช้ที่ดินในบริเวณพ้ืนที่โดยรอบสนามบินควรสอดคล้องกับความดั งจากเสียง
เครื่องบิน ดังนั้น แผนผังสนามบินและการใช้ประโยชน์ที่ดินส าหรับพ้ืนที่โดยรอบสนามบินควรจะต้อง
ท าการศึกษาไว้อย่างรอบคอบเพ่ือลดปัญหาของมลพิษทางเสียงเช่นเดียวกันกับเมื่อสนามบินถูกสร้าง
บนที่ดิน จากการซื้อ หรือเวนคืนจากประชาชน การประเมินผลกระทบ จากการได้มาซึ่งที่ดินก็เป็นสิ่ง
ที่จ าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เมื่อประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมแล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือ มี
ความจ าเป็นที่ต้องได้รับความเข้าใจและ ความร่วมมือส าหรับการสร้างสนามบินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ดังนั้น  หากจะมีการก่อสร้างหรือพัฒนาท่าอากาศยานการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยจัดให้มีการศึกษา
และจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ 
EIA) ก่อนด าเนินโครงการ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับความเห็นชอบ โดยต้องจัดส่งรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548a) กล่าวว่า การวางมาตรการทางด้านการรักษาความปลอดภัย ณ 
ท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยก่อความร าคาญให้แก่ผู้ใช้บริการน้อยที่สุด โดยก าหนด
มาตรการความปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International 
Civil Aviation Organization – ICAO) ดังนี้  
 1. มาตรการในการป้องกันภัยภายนอกอาคารผู้โดยสาร ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยควบคุมการผ่านเข้า-ออกพ้ืนที่หวงห้าม โดยบุคคลที่สามารถผ่านเข้า-ออก ในพ้ืนที่หวงห้าม
ต้องติดบัตรผ่านเข้า-ออก เพ่ือรักษาความปลอดภัยและต้องตรวจค้นร่างกาย ส่วนยานพาหนะต้องมี
บัตรอนุญาตเข้า-ออกและต้องตรวจค้นตรวจหาอาวุธ วัตถุระเบิด หรืออุปกรณ์ที่เป็นอันตรายอ่ืนๆ 
และมีการใหเ้จ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตระเวนออกตรวจพื้นทีต่่างๆ โดยรอบของท่าอากาศยาน มี
เวรรักษาการณ์อากาศยานที่มีความเสี่ยงภัยสูงและเที่ยวบินที่พระบรมวงศานุวงศ์ หรือบุคคลส าคัญ
ระดับสูงเดินทางเมื่อได้รับการร้องขอ และด าเนินการจัดให้มีชุดตรวจผสมออกตรวจพ้ืนที่ลานจอด
รถยนต์ต่างๆ ทุกช่วงระยะเวลา  
 2. มาตรการป้องกันภัยภายในตัวอาคารผู้โดยสาร มีการควบคุมการผ่านเข้า -ออกพ้ืนที่หวง
ห้าม โดยบุคคลที่ผ่านเข้า-ออกจะต้องติดบัตรรักษาความปลอดภัยบุคคลและถูกตรวจค้นร่างกาย จัด
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตระเวนตรวจความเรียบร้อย ตรวจจับพฤติกรรมบุคคลต้องสงสัยด้วย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประกาศเสียงตามสายไม่ให้ผู้โดยสารวางกระเป๋าสัมภาระทิ้งไว้ และจัด
เจ้าหน้าที่ชุดตรวจผสมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ตรวจ 
 3. มาตรการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระก่อนขึ้นอากาศยาน จัดให้มีเครื่ องตรวจจับโลหะ
ชนิดเดินผ่าน (Walk-through Metal Detector) เครื่องตรวจจับโลหะชนิดมือถือ (Hand-held 
Metal Detector) และเครื่อง X-ray เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการส่งหรือพาอาวุธวัตถุระเบิดหรืออุปกรณ์ท่ี
เป็นอันตรายอ่ืนๆ ซึ่งอาจใช้ในการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายไปกับอากาศ
ยาน 
 4. มาตรการควบคุมสินค้า/ไปรษณียภัณฑ์ ผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศจะเป็นผู้ควบคุม 
ก ากับดูแลเพื่อให้การขนส่งสินค้า ไปรษณียภัณฑ์ และโภชนาการ ไม่มีการลักลอบน าอาวุธ วัตถุระเบิด
ไปกับอากาศยานในขั้นต้น จากนั้นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ จะต้องผ่านการ
ตรวจบัตรรักษาความปลอดภัย ก่อนได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าเขตลานจอดอากาศยาน ส าหรับการ
ขนส่งโภชนาการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน จะท าการตรวจบุคคลและ
ยานพาหนะ (ตรวจค้นร่างกาย รถยนต์และบัตรรักษาความปลอดภัย) ก่อนอนุญาตให้ผ่านเข้ า-ออก
พ้ืนที่ลานจอดอากาศยาน 
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 5. มาตรการส ารวจตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย ก าหนดให้มีการส ารวจและตรวจสอบ
มาตรการการรักษาความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการควบคุมมาตรฐานการรักษา
ความปลอดภัยของท่าอากาศยานให้เป็นไปตามที่ ICAO ก าหนด ปัจจุบันภัยคุกคามกิจการการบิน
พาณิชย์และภัยจากการก่อการร้ายได้เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ทั้งในด้านเทคนิค 
ด้านการข่าว และการพัฒนาบุคลากรในสายงานการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนัก
ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความสูญเสียอันอาจจะเกิดขึ้นถ้าระบบการรักษาความปลอดภัยมีความ
บกพร่อง 
 6. การปรับระดับการปฏิบัติจากขั้นปกติเป็นขั้นที่มีความเสี่ยงภัยต่อการก่อการร้าย 
  6.1 จัดก าลังพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยส านักงานและอากาศ
ยานของสายการบินเป้าหมาย 
  6.2 เพ่ิมความถ่ีในการตระเวนพ้ืนที่โดยรอบ เพ่ือการรักษาความปลอดภัย 
  6.3 เข้มงวดการผ่านเข้าออกพ้ืนที่หวงห้าม โดยงดออกบัตรรักษาความปลอดภัย
ส าหรับบุคคลชั่วคราวในการอ านวยความสะดวก ยกเว้นส่วนราชการและองค์การระหว่างประเทศที่มี
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร 
  6.4 เพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจค้นผู้โดยสาร สัมภาระบรรทุกและติดตัวรวมทั้งไม่
อนุญาตให้น าวัตถุแหลมคมทุกชนิดติดตัวขึ้นอากาศยาน 
 นอกจากนี้ยังมีการบริการที่พนักงานบริการภาคพ้ืนของสายการบินในประเทศไทย (Thai 
Ground Service, 2016) สามารถแบ่งส่วนของการให้บริการแก้ผู้ใช้บริการได้ ดังนี้  
 1. พนักงานผู้ให้บริการมีการตรวจรับบัตรโดยสาร (Check-in Staff) โดยให้บริการบริเวณ
เคาน์เตอร์เช็คอินภายในพ้ืนที่ที่ส าหรับบริการแกผู่้โดยสารขาออก โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
  1.1 ให้บริการผู้ใช้บริการในการตรวจรับบัตรโดยสาร 
  1.2 ให้บริการผู้ใช้บริการตรวจเอกสารในการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง 
(passport) วีซ่า (visa) ใบรับรองแพทย์ (กรณีผู้โดยสารป่วย) เป็นต้น 
  1.3 ให้บริการผู้ใช้บริการในการตรวจรับกระเป๋าเดินทางและสัมภาระ 
  1.4 ให้บริการจัดการบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการเลือกที่นั่ง
บนเครื่องบิน และท่าอากาศยานปลายทางท่ีผู้ใช้บริการต้องการเดินทางไป 
  1.5 มีการบริการออกบัตรที่นั่งโดยสาร โดยให้ตรงกับเที่ยวบิน และท่าอากาศยาน
ปลายทางท่ีผู้โช้บริการต้องการเดินทางไป 
  1.6 ให้บริการข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้ใช้บริการ เช่น แจ้งหมายเลขประตูทางออกขึ้น
เครื่องบิน แจ้งเวลาขึ้นเครื่องบิน เป็นต้น 
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 2. พนักงานผู้ให้บริการตรวจรับบัตรโดยสารและที่นั่ง ต้อนรับผู้โดยสารขาเข้า (Boarding 
Gate Staff) ปฏิบัติหน้าที่บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องบิน (Departure Gate) เป็นพนักงาน
ต้อนรับภาคพ้ืนที่ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
  2.1 ให้บริการตรวจรับบัตรโดยสารและที่นั่ง 
  2.2 ให้บริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ โดยสารขึ้น เครื่ องบิน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ในการขึ้นเครื่องบิน รวมถึงการประกาศหมายเลขเที่ยวบิน
จุดหมายปลายทางของสายการบิน และระยะเวลาที่จะด าเนินการเชิญผู้ ใช้บริการเข้าสู่เครื่องบิน
โดยสารให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นระยะๆ 
  2.3 จัดให้มีการให้ข้อมูลในการเดินทางต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการขึ้นเครื่องบินโดยสาร
แก่ผู้ใช้บริการ 
 3. พนักงานผู้ให้บริการในการขนถ่ายกระเป๋าและสัมภาระของผู้ใช้บริการ (Baggage service 
Staff) ปฏิบัติหน้าที่บริเวณสายพานรับกระเป๋าภายในห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า มีหน้าที่คือ 
  3.1 ให้บริการแจ้งหมายเลขของสายพานให้กับผู้โดยสารทราบและรอรับกระเป๋าได้
ตรงตามสายพานการขนถ่ายกระเป๋าและสัมภาระ 
  3.2 จัดให้มีการอ านวยความสะดวกในการติดตามกระเป๋าและสัมภาระของ
ผู้ใช้บริการ 
  3.3 ให้ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นแก่ผู้ใช้บริการ เช่น เมื่อเกิดการล่าช้าผู้ใช้บริการจะ
ได้รับกระเป๋าหรือสัมภาระคืนเวลาใด  การจ่ายค่าชดใช้ในกรณีที่กระเป๋าสูญหาย ประกาศให้ข้อมูลใน
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนหมายเลขสายพานรับกระเป๋า เป็นต้น  
  3.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่กระเป๋าหรือสัมภาระขึ้นมาบน
สายพานรับกระเป๋าช้ากว่าก าหนด 
 

2.3 แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในที่นี้หมายถึง แนวคิดท่ีน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง การจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน ผู้วิจัยขอน าเสนอไว้ดังนี้ 

1. ความหมายของค าว่า “พัฒนา” 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2526) ได้ให้ความหมายของค าว่าพัฒนาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่มี

การก าหนดทิศทาง (Directed change) หรือการเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้แน่นอนล่วงหน้า 
(planned change) 
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ยุวัฒน์  วุฒิเมธี (2526) ให้ความหมายของค าว่าพัฒนาหมายถึงการกระท าให้เกิดขึ้นคือ
เปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่า 

อมร รักษาสัตย์ (2515) ได้ให้ความหมายของค าว่าพัฒนาว่าหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในตัว
ระบบที่ท าการซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบที่ท าการซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ 
(qualitative changes) ส่วนการแปลงรูป (transformation) เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ของตัวกระท าการ (environmental changes) ซึ่งนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพ
และปริมาณเช่นการคมนาคมของประเทศไทยเมื่อเริ่มแรกได้มีการใช้รถเทียมม้าแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น
โดยใช้เครื่องจักรไอน้ ามาท ารถไฟและค่อยๆ ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นๆ เร็วยิ่งขึ้นๆ การเปลี่ยนแปลงจากรถ
ม้ามาเป็นรถไฟหรือเป็นรถยนต์หรือเครื่องบินจนเป็นจรวดก็ดีนับได้ว่าเป็นการพัฒนา 

ฑิตยา สุวรรณะชฎ (2517) ได้อธิบายการพัฒนาไว้ว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงที่
ต้องการและได้ก าหนดทิศทางและมุ่งที่จะควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงด้วยสภาวะการพัฒนาเป็น
สภาวะสมาชิกของสังคมได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนได้เต็มที่โดยไม่มีสภาวะครอบง าเช่นความ
บีบคั้นทางการเมืองความบีบคั้นทางเศรษฐกิจหรือความไม่สมบูรณ์ในอนามัยทุกคนสามารถที่จะ
น าเอาศักยภาพของตนออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่เช่นการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรของ
ไทยไม่สามารถจะใช้รถแทรกเตอร์แบบอเมริกาได้ ม .ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุลได้ประดิษฐ์ “ควายเหล็ก” 
ขึ้นมาใช้ไถนาในสภาพแวดล้อมของสังคมไทย 

วิทยากร เชียงกูล (2527) กล่าวไว้ว่าการพัฒนาที่แท้จริงควรหมายถึงการท าให้ชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนมีความสุข มีความสะดวกสบาย อยู่ดีกินดี มีความเจริญทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
จิตใจ มีความสงบสันติ อาจขึ้นอยู่กับการได้รับปัจจัยทางวัตถุเพ่ือตอบสนองความต้องการของร่างกาย
แล้ว ประชาชนยังต้องการพัฒนาทางด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดี การพักผ่อนหย่อนใจและการ
พัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจในด้านต่างๆ ด้วยความต้องการทั้งหมดนี้บางครั้งเราเรียกกันว่าเป็น
การพัฒนา “คุณภาพ” เพ่ือที่ให้เห็นว่าการพัฒนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพ่ิมปริมาณสินค้าหรือการเพ่ิม
รายได้เท่านั้นหากอยู่ที่การเพิ่มความพอใจความสุขของประชาชนมากกว่า 

Batten (1967) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาชุมชนของอังกฤษได้ให้ความหมายของค าว่าพัฒนา
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น 

Brookfield (อ้างถึงในพิชญ์ สมพอง 2529: 18) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาโดยเน้นด้าน
เศรษฐกิจว่าหมายถึงความก้าวหน้าที่มุ่งจัดสวัสดิการเป็นต้นว่าการลดความยากจนและลดการว่างงาน
การลดความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจค าว่าพัฒนาในความหมายของกลุ่มมาร์กซิส  (Marxist) ซึ่งเน้น
ด้านเศรษฐกิจมองในแง่ที่ว่าการพัฒนาของประเทศทุนนิยมอุตสาหกรรมยุโรปตะวันตกในความเป็น
จริงต้องอาศัยประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศโลกที่สามซึ่งในแง่นี้ประเทศโลกที่สามไม่เป็นประเทศ
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อุตสาหกรรมจะกลายเป็นประเทศบริวารที่ต้องพ่ึงพาประเทศที่จะเจริญก้าวหน้ากว่าท าให้เศรษฐกิจ
ของประเทศโลกท่ีสามถูกครอบง า 

จากความหมายการพัฒนาที่ยกมาข้างต้นนี้ท าให้สรุปได้ว่าการพัฒนาหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่มีการกระท าให้เกิดข้ึนหรือมีการวางแผนก าหนดทิศทางไว้ล่วงหน้าโดยการเปลี่ยนแปลง
นี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีก็ไม่เรียกว่าการพัฒนาขณะเดียวกันการ
พัฒนามิได้หมายถึงการเพ่ิมขึ้นปริมาณสินค้าหรือรายได้ของประชาชนเท่านั้นแต่หมายความรวมไปถึง
การเพ่ิมความพึงพอใจและเพ่ิมความสุขของประชาชนด้วย 
 การพัฒนาอาจจัดแบ่งออกเป็น 3 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่ 
 1) การพัฒนาทางเศรษฐกิจหมายถึงการพัฒนาด้านการผลิตการจ าหน่ายจ่ายแจกการ
แลกเปลี่ยนการลงทุนเพ่ือท าให้ประชาชนไม่ยากจนเป็นต้น 
 2) การพัฒนาทางสังคมหมายถึงการพัฒนาด้านจิตใจแบบแผนพฤติกรรมรวมตลอดทั้ง
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆในสังคมเป็นต้น 

3) การพัฒนาทางการเมืองหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสร้างกระบวนการปกครอง
ให้เป็นประชาธิปไตยและประชาชนในประเทศมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายเป็นต้น 
 2. การพัฒนาในความหมายของการบริหารจัดการ 
 การพัฒนาในความหมายของการบริหารจัดการคือ การพัฒนาที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากการบริหารจัดการ โดยค าว่าการบริหาร (Administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน 
“administatrae” หมายถึงช่วยเหลือ (assist) หรืออ านวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ์
หรือมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า “minister” ซึ่งหมายถึงการรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐคือ
รฐัมนตรีส าหรับความหมายดั้งเดิมของค าว่า administer หมายถึงการติดตามดูแลสิ่งต่างๆ 
 ส่วนค าว่าการจัดการ (management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งองค์กรเพ่ือมุ่งแสวงหาผลก าไร (profits) หรือก าไรสูงสุด (maximum profits) เพ่ือน ามา
พัฒนาองค์กร ส าหรับผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้  
(by product) เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้น
เพ่ือให้บริการสาธารณะทั้งหลาย (public services) แก่ประชาชนการบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจ
เรียกว่าการบริหารจัดการ (management administration) เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้นเช่นการ
น าแนวคิดผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือซีอีโอ (chief executive officer) มาปรับใช้ในงานราชการ
การบริหารราชการด้วยความรวดเร็วการลดพิธีการต่างๆ ที่ไม่จ าเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
และการจูงใจด้วยการให้รางวัลตอบแทนเป็นต้น นอกเหนือจากการที่ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนเข้ามารับสัมปทานจากภาครัฐเช่นให้สัมปทานโทรศัพท์มือถือ การขนส่งเหล้าบุหรี่อย่างไรก็
ตามภาคเอกชนก็ได้ท าประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรือประชาชนได้เช่นกันเช่นจัดโครงการคืนก าไรให้
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สังคมด้วยการลดราคาสินค้า มีการขายสินค้าราคาถูกหรือการบริจาคเงิน สิ่งของช่วยเหลือสังคม เป็น
ต้น 
 การบริหารบางครั้งเรียกว่าการบริหารจัดการหมายถึงการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ
ของหน่วยงานของรัฐและ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหมายถึงของหน่วยงาน
และ/หรือบุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับคนสิ่งของและหน่วยงานโดยครอบคลุมเรื่องต่างๆเช่น (1) การบริหาร
นโยบาย (Policy) (2) การบริหารอ านาจหน้าที่ (Authority) (3) การบริหารจริยธรรม (Morality)   
(4) การบริหารที่ เกี่ยวข้องกับสังคม  (Social) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจัดองค์การ 
(Organizing) (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) (8) การอ านวยการ (Directing) (9) การ
ประสานงาน (Coordinating) (10) การรายงาน (Reporting) และ (11) การงบประมาณ (Budgeting) 
เช่นนี้เป็นการน า “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” ที่เรียกว่าแพ็มส์-
โพสคอร์บ (PAMS-POSDCORB) แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย 

นอกจากนี้ยังสามารถให้ความหมายเพ่ิมเติมได้อีกว่าการบริหารหมายถึงการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงานของภาครัฐและ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับคนสิ่งของและ
หน่วยงานโดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น (1) การบริหารคน (Man) (2) การบริหารเงิน (Money) (3) 
การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) (4) การบริหารงานทั่วไป (Management) และ (5) การบริหาร
จริยธรรม (Morality) เช่นนี้เป็นการน า “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” ที่เรียกว่า 5M แต่ละตัว
มาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย 

ดังได้กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วนั้น การพัฒนาในความหมายของการบริหารจัดการจึงหมายถึง การ
น าหลักการบริหารจัดการมาใช้เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการบริหารจัดการในสิ่งที่ต้องการให้มี
ความเปลี่ยนแปลง หรือต้องการให้เกิดการพัฒนานั่นเองอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาคือความก้าวหน้า 
(progress) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคที่ต้องด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญนักพัฒนาหรือนักบริหารเพ่ือ
น าเทคนิคเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาให้ส าเร็จโดยถือว่าความก้าวหน้าหรือการพัฒนานั้นคือ
ความเจริญเติบโต (growth) ซึ่งชี้วัดจากถาวรวัตถุประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา
เป็นตัวแบบของการพัฒนาที่ก้าวหน้าโดยความก้าวหน้าดังกล่าวครอบคลุมถึงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในทุกด้านอันเป็นส่วนส าคัญท าให้ประเทศมีความมั่งคั่งรายได้ของประเทศสูงขณะเดียวกัน
ประชาชนก็มีรายได้สูงมีวิถีชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยและสะดวกสบาย 

3. ทฤษฎีการพัฒนา 
3.1 ทฤษฎีภาวะความทันสมัย 
แนวทางการพัฒนาโดยอาศัยทฤษฎีภาวะความทันสมัย (Modernization Theory) 

นับว่าได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศตะวันตกในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองเนื่องจากเมื่อใช้
วิธีการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ แล้วเห็นว่าประเทศแถบ
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ยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งพัฒนาแล้วได้ใช้แนวทางในการพัฒนาฟ้ืนฟูประเทศของตนเป็น
ผลส าเร็จดังนั้นแนวคิดการพัฒนาตามแบบจ าลองดังกล่าวจึงได้แพร่กระจายได้รับการน าไปใช้เป็น
กระแสหลักในการพัฒนาประเทศด้อยพัฒนาต่างๆ 

ทฤษฏีภาวะความทันสมัย (Modernization Theory) ลักษณะที่ส าคัญของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยประกอบด้วย (พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2556) 

1. การเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตและเทคโนโลยีในการด ารงชีวิตจากแบบเรียบ 
ง่ายในสังคมจารีต ไปสู่การด ารงชีวิตที่อาศัยความรู้และเทคโนโลยีระดับสูง มีความเป็นวิทยาศาสตร์
มากขึ้น 

2. เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตจากเกษตรกรรมแบบยังชีพ หรือการท าการเกษตรใน 
ที่ดินแปลงเล็กเพ่ือบริโภคในครัวเรือน เป็นการผลิตขนาดใหญ่เพ่ือขาย มีการจ้างแรงงานภายนอก
ครอบครัวหรือชุมชนแทนการใช้แรงงานในครอบครัว 

3. มีระบบอุตสาหกรรมในโรงงานและการใช้เครื่องจักรกลเพ่ิมมากข้ึน 
4. วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงจากความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการเป็นแบบ 

เป็นทางการ 
5. เกิดเมืองเพ่ิมข้ึนและมีการขยายตัวของสังคมเมือง 
6. มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สาธารณูปโภค โรงเรียน โรงพยาบาล 
7. เกิดชนชั้นกลางและผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เพ่ิมข้ึน 
8. มีการเปลี่ยนแปลงระบบความเชื่อของคนจากอ านาจเหนือธรรมชาติ ครอบครัว 

และชุมชนนิยม เป็นความคิดเชิงเหตุผล ปัจเจกชนนิยมและวัตถุนิยม 
9. โครงสร้างของครอบครัวเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว 
10. สถาบันทางสังคมต่างๆมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากข้ึน 
11. การจัดระเบียบทางสังคมใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 

มากขึ้นแทนที่บรรทัดฐานและวิถีประชาที่ใช้กันในสังคมจารีต 
แนวคิดทฤษฎีภาวะความทันสมัยแบ่งสังคมออกเป็นสองรูปแบบ กล่าวคือ สังคม

ประเพณีที่ด้อยพัฒนากับสังคมทันสมัยที่พัฒนาแล้ว ดังนั้นการพัฒนาจึงเป็นกระบวนการสร้างความ
ทันสมัย (Modernization) เป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะทางเดียว และเปลี่ยนอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป เพ่ือให้ระบบต่างๆ ในสังคมมีโอกาสได้ปรับตัวไปพร้อมกับการรักษาสมดุลยภาพ (Equilibrium) 
และความมั่นคง (Stability) ของสังคมซึ่งรูปจ าลองของการพัฒนา (Development Models) ก็คือ
รูปแบบของสังคมเมืองที่ทันสมัย และพุ่งประเด็นไปที่เป้าหมายแรกของการพัฒนานั่นคือ ความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ (Development Equates Economic Growth) โดยใช้ดัชนีชี้วัดที่ส าคัญของการ
พัฒนา (Development Indicators) นั่นก็คือ รายได้ประชาชาตินั่นเอง สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่



 46 

ตลอดเวลาแต่เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (Change For The Better) เท่านั้นจึงจะเรียกว่า     การ
พัฒนา ซึ่งต้องเกิดมาจากการวางแผน และการก าหนดทิศทางการเปลี่ยนที่พึงประสงค์ และต้อง
สอดคล้องกับค่านิยมของสังคมด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย กระบวนการสร้าง
ความทันสมัย (Modernization Process) โดยมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นสองระดับ คือระดับ
สังคมและระดับบุคคล 

3.2 ทฤษฎีการพัฒนาแบบพึ่งพา (Dependency Theory) 
ทฤษฎีนี้เกิดจากปัญหาความด้อยพัฒนาในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา โดย เป็น

การศึกษาถึงปัญหารากเหง้าของความด้อยพัฒนาในประเทศโลกที่สาม โดยมีขอบข่ายที่ครอบคลุมถึง
ก า ร พั ฒ น า แ บ บ พ่ึ ง พ า  ( Self–dependency) ช า ติ นิ ย ม  ( Nationalism) โ ค ร ง ส ร้ า ง นิ ย ม 
(Structuralism) และพัฒนานิยม (Developmentalism) แนวคิดนี้ เป็นแนวคิดที่ต่อต้านลัทธิ
จักรวรรดินิยม (Imperialism) ซึ่งนักพัฒนาของประเทศด้อยพัฒนาและประเทศที่มีความเจริญ แล้ว
ต่างก็พยายามหาความหลุดพ้นจากสภาพความด้อยพัฒนา โดยการปรับปรุงโครงสร้างความ สัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศท่ีพัฒนาและประเทศที่ด้อยพัฒนา การปรับปรุง ความสัมพันธ์
ทางการผลิตเพ่ือเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพของเศรษฐกิจและสังคม ใหม่Frank, 
Cardose, Doossantos ได้เสนอแนวคิดทฤษฎีพ่ึงพาเอาไว้ดังนี้ คือ 

1. ถ้าพัฒนาตามทฤษฎีภาวะทันสมัย ประเทศตะวันตกที่เจริญจะเป็นศูนย์กลาง 
ทุกอย่าง ในขณะที่ประเทศด้อยพัฒนาจะเป็นบริวาร หรือต้องพ่ึงพาภายนอกอยู่ตลอดเวลา  

2. ควรมีการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือที่จะน าไปสู่การกระจาย 
ผลของการพัฒนาได้อย่างเป็นธรรม 

3. กระบวนการที่สามารถท าได้คือ การลดการพ่ึงพาจากภายนอกลงและการที่ 
ประเทศพยายามเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองให้มากข้ึน 

3.3 ทฤษฎีความจ าเป็นพื้นฐาน (Basic Needs Theory) 
เกิดจากแนวคิดของนักวิชาการกลุ่ม องค์การกรรมกรระหว่างประเทศ ( ILO = 

International Labour Organization) และนักเศรษฐศาสตร์ เช่น ดัดเลย์เซียร์ (Duley Seer) 
พอลสทรีทเท็น (PualStreeten) กุนนาร์ไมด์ดัล (Gunnar Myrdal) มีความต้องการให้ มีการ
ด าเนินการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ทางสังคมและเรียกร้องให้มีการจัดเตรียมองค์กรต่างๆ
ก่อนการพัฒนา ซึ่งทฤษฎีนี้มีแนวทางในการพัฒนาดังกล่าวมาจากกรอบความคิดในการวางแผน จาก
ระดับกลาง ไปสู่การวางแผนจากระดับล่าง (bottom – up planning) ตามความต้องการความ
จ าเป็นขั้นพื้นฐานของประเทศจุดเน้นส าคัญของทฤษฎีความจ าเป็นพ้ืนฐานคือ 

1. เน้นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการที่จ าเป็นพ้ืนฐานของประชาชน 
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2. เน้นการกระจายอ านาจ (Decentralization) และความเจริญไปยังพ้ืนที่ 
เป้าหมายอย่างท่ัวถึง 

3. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรม และพ้ืนที่ชนบทมาก 
4. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) 
5. เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ของประเทศ 
6. เน้นการพัฒนาทุก ๆ ด้านไปพร้อม ๆ กันแบบบูรณาการ (Integration) ทั้งด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. สนับสนุนการใช้แรงงาน และทุนภายในประเทศ (Labour& Capital) 
8. เน้นการมีส่วนร่วม (Participation) ของประชาชนในชุมชน 

 

2.4 แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 

 1. ความหมายของการจัดการ 
Stoner Freeman and Gilbert (1999: 32) ได้กล่าวไว้ว่าวิวัฒนาการตามแนวคิดหลักหรือ

แนวคิดที่ส าคัญๆ ทางการจัดการที่เกิดขึ้นและผ่านมา 3 ยุคได้แก่ยุคแนวความคิดทางการจัดการสมัย
ดั้งเดิมยุคแนวความคิดทางการจัดการแนวพฤติกรรมศาสตร์และยุคแนวความคิดทางการจัดการเชิง
ปริมาณวิวัฒนาการของแนวคิดทางการจัดการที่ส าคัญจะน าเสนอถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
ต่างๆ และแนวความคิดทางการจัดการซึ่งถูกน ามาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคนั้นๆ และ
ผลกระทบซึ่งมีผลต่อการออกแบบโครงสร้างขององค์การอันเป็นผลท าให้เกิดเป็นสภาวการณ์ของ
องค์การที่มีส่วนในการก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ข้ึนตามมา 

Danna Karen Griffin and Ricky W (1999: 36) กล่าวว่าทฤษฎีการจัดการหมายถึงกรอบ
แนวความคิดความรู้และการก าหนดแนวทางในการจัดองค์การรวมทั้งเพ่ือการบรรลุเป้าหมายที่
ต้องการ 

ดังนั้น การจัดการจึงหมายถึง กรอบแนวคิดที่ส าคัญในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ
เพ่ือการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
 2. แนวความคิดทางการจัดการ 

ในการจัดแบ่งกลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีอยู่ด้วยกัน
หลายแนวความคิดและทฤษฎี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548: 32) ดังนี้ 

1. แนวความคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก (Classical  
Perspective) ส าหรับแนวความคิดทางการจัดการในยุคของทฤษฎีสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก 
สามารถแยกได้เป็น 3 แนวความคิดหลักดังนี้ 
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1.1 แนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific  
Management)  

   1.1.1 ผลงานของเฟรดเดอริดวินสโลว์ เทย์ เลอร์  (Frederick 
Winslow Taylor’s)  

   1.1.2 ผลงานของแฟรงค์บังเกอร์กิลเบรธและลิลเลี่ยนมอลเลอร์ 
กิลเบรธ (Frank, B. Gilbreth& Lillian, E.M. Gilbreth)  

1.2 แนวความคิดการจัดองค์การระบบราชการ (Bureaucratic  
Organization)  

   1.2.1 ผลงานของแมกซ์เวเบอร์ (Max Weber)  
1.3 แนวความคิดทางการจัดการเชิงกระบวนการ (Process  

Management)  
   1.3.1 ผลงานของเฮนรี่ฟาโยล์ (Henri Fayol)  
   1.3.2 ผลงานของกูลิคลูเธอร์และเออร์วิค (Gulick, 

Luther.,&Lyndall F. Urwick)  
   1.3.3 ผลงานของเจมส์ดี . มูนี่และอัลเลนซี . เรลลี่ (James D. 

Mooney.,& Alan C. Rieley) 
2. แนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Management  

Perspective) ส าหรับแนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์นี้ สามารถแยกแนวความคิด
ได้เป็น 3 แนวความคิดหลักดังนี้ 

2.1 แนวความคิดทางการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ์ 
   2.1.1 ผลงานของเอลตันเมโย (Elton Mayo)  

2.2 แนวความคิดทางการจัดการเชิงสังคมศาสตร์ 
   2.2.1 ผลงานของแมรี่ปาร์คเกอร์ฟอลเล็ต (Mary P. Follett)  

2.3 แนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 
   2.3.1 ผลงานของอับราฮามเอชมาสโลว์ (Abraham H. Maslow)  
   2.3.2 ผลงานของดรักกลาสแมกเกรเกอร์ (Douglas McGregor)  
   2.3.3 ผลงานของคริสอาร์กีริส (Chris Argyris) 

3. แนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่ (Contemporary management 
perspective) ส าหรับแนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่สามารถแยกได้เป็น 3 แนวความคิด 
ดังนี้ 
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3.1 แนวความคิดทางการจัดการเชิงปริมาณ (Quantitative  
Management perspective)  

3.2 แนวความคิดเชิงระบบ (System perspective)  
3.3 แนวความคิดเชิงสถานการณ์ (Contingency perspective)  

   3.3.1 ผลงานของโจแอนวูดวาร์ด (Joan Woodward)  
   3.3.2 ผลงานของลอร์เร็นซ์และลอร์ช (Lawrence, P.R., 

&Lorsch, J.W.) 
4. แนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization Management) 

ส าหรับแนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์คือการควบคุมคุณภาพ 
 จากแนวคิดการจัดการด้านต่าง ๆ ดังเสนอไว้เบื้องต้นนั้น ผู้วิจัยขอเสนอเฉพาะแนวคิด
ทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization Management) เท่านั้น ดังนี้ 

การจัดการยุคโลกาภิวัตน์เป็นการจัดการที่องค์การต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมทางการ
แข่งขันท่ีรุนแรงเช่นการเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงในด้านทัศนคติ
และพฤติกรรมของลูกค้าการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์เป็นต้นซึ่งผู้บริหารขององค์การ
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งพยายามในการก าหนดกล
ยุทธ์ให้กับองค์การเพ่ือสามารถด ารงอยู่ได้ในขณะที่มีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันรวมทั้งสามารถ
สร้างผลก าไรและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนจากการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์นี้ท าให้
ลักษณะของการจัดการที่องค์การต้องมุ่งเน้นถึงการปรับตัวที่มีการให้การยอมรับและปรับปรุงการ
ด าเนินงานที่มีความสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์โดยผู้บริหารต้องค านึงถึงขอบเขตของการด าเนิน
ธุรกิจในตลาดระดับโลกที่ในปัจจุบันมีการขยายขอบเขตที่กว้างขวางกว่าตลาดในประเทศ 

จากแนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์นี้จะให้มุ่งให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
และปฏิบัติที่ถูกต้องโดยน าไปสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในขณะที่สามารถลดต้นทุนการผลิต
และราคาลงได้อย่างต่อเนื่องและที่ส าคัญคือการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง
จึงเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของแนวความคิดทางการจัดการยุคนี้แนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิ
วัตน์ที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันมีแนวทางส าหรับแนวความคิดทางการจัดการยุค
โลกาภิวัตน์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548) ดังนี้ 

1. การควบคุมคุณภาพองค์การท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดระดับโลกมีความจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญในด้านคุณภาพ (Quality) ของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของความได้เปรียบเหนือคู่
แข่งขันโดยเฉพาะการได้รับการยอมรับในมาตรฐานด้านคุณภาพระดับโลกจะต้องได้รับประกาศนียบัตร  
ISO 9000 จากองค์กรก าหนดมาตรฐานโลก  (International Organization for Standardization) 
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มาตรฐาน ISO นี้จะถือเป็นการรับประกันด้านคุณภาพกับผลิตภัณฑ์ขององค์การดังนั้นองค์การจะต้องท า
การปรับปรุงและพัฒนาท้ังในด้านกระบวนการด าเนินงานด้านโครงสร้างความรับผิดชอบและทรัพยากร
เพื่อให้เกิดคุณภาพและจะต้องผ่านการตรวจสอบและประเมินจากจากภายนอกอีกด้วย 

2. การควบคุมคุณภาพโดยรวมตามแนวความคิดของการควบคุมคุณภาพโดยรวม  (Total 
quality management)เป็นการด าเนินการที่เน้นการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์การเพ่ือให้บุคลากร
ทุกระดับเกิดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องรวมทั้ง
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเชื่อมโยงการปฏิบัติการ
ต่างๆที่มีกระบวนการที่ขนานกันไว้จะท าให้สามารถทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะสายเกิน
แก้ไข 

3. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  (Continuous improvement) เป็นความพยายามของ
องค์การที่จะรักษาความได้เปรียบในเชิงคุณภาพไว้โดยการหาวิธีการใหม่ๆที่จะน าเข้ามาใช้เพ่ือ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องความพยายามดังกล่าวมีความ
จ าเป็นต้องท าควบคู่กับเทคนิคการเปรียบเทียบ (Benchmarking) ซึ่งการเปรียบเทียบนี้องค์การจะ
เปรียบตัวเองในด้านต่างๆกับองค์การที่มีประสิทธิภาพที่สุดในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติของตนเองนอกจากนี้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะเกิดผลได้ยังมี
ความจ าเป็นต้องการการมีส่วนร่วมของบุคลากรควบคู่ไปด้วย 

4. การรื้อปรับระบบผลจากการปรับปรุงคุณภาพหรือวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องดังกล่าว
ข้างต้นตามวิธีการของญี่ปุ่นเป็นการปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอนอย่างไรก็ตาม
แนวความคิดทางการจัดการของการรื้อปรับระบบ (Re-engineering) จะเป็นการปรับปรุงคุณภาพ
แบบท าทั้งระบบในครั้งเดียวดังนั้นการปรับปรุงที่เห็นผลส าเร็จได้องค์การจะต้องดึงแนวคิดและวิธี
ปฏิบัติออกมาจากกฎเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่เก่าแก่และล้าสมัยรวมทั้งท าการก าหนดคิดใหม่ทุก
กระบวนการและทั้งระบบตั้งแต่การแสวงหาข้อมูลการวางแผนการพัฒนาบุคลากรการควบคุมการ
ประเมินผลงานเป็นต้น 
 

2.5 การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน 

 2.5.1 การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 
 การจัดการเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กับการก าหนดจุดมุ่งหมายของท่าอากาศยาน
และแปรเปลี่ยนจุดมุ่งหมายนั้นสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งความหมายนี้ผู้ให้บริการจะท าให้การด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของท่าอากาศยานไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยผ่านกระบวนการที่เป็นระบบ มีการ
ประสานงานและความร่วมมือร่วมใจจากทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ที่จะท าให้
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ท่าอากาศยานประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายจะมีความแตกต่างกันซึ่งล้วนแล้วแต่มีความหมายที่
คล้ายคลึงกัน (พยอม วงศ์สารศรี, 2548) ค าว่ากระบวนการ คือ หน้าที่พ้ืนฐานที่ผู้ให้บริการต้อง
กระท าอย่างต่อเนื่องหน้าที่เหล่านั้นได้แก่ การวางแผน การจัดการ การชักน าและการควบคุม 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , 2556) ดังเช่น แฮร์โรลด์คูนตซ์ ได้แสดงทรรศนะว่าการ
จัดการเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  (POSDC) ไดแ้ก่ 
  P = Planning  = การวางแผน 
  O = Organizing  = การจัดองค์การ 
  S = Staffing  = การจัดคนเข้าท างาน 
  D = Directing   = การสั่งการ 
  C = Controlling = การควบคุม 
 พยอม วงศ์สารศรี (2548: 43) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก
ไว้ 4 ด้าน 

1. การจัดการเป็นสมองของท่าอากาศยาน การที่ท่าอากาศยานจะประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น จ าเป็นต้องมีกระบวนการจัดการที่ดี อาทิเช่น มีการวางแผนและตัดสินใจโดย
ผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายจัดการที่ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างใช้ดุลพินิจ ใช้สติปัญญาพิจารณา
ผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนต่อท่าอากาศยานนั้น 

2. การจัดการเป็นเทคนิควิธีการที่ท าให้พนักงานในท่าอากาศยานเกิดจิตส านึกร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน มีความตั้งใจ เต็มใจช่วยเหลือห่าอากาศยานประสบความส าเร็ข ทั้งนี้เพราะมีกระบวนการ
สร้างขวัญและก าลังใจการท างานน าทางให้ท่าอากาศยานไปสู่ความส าเร็จ 

3. การจัดการเป็นการก าหนดขอบเขตในการท างานของพนักงานในท่าอากาศยานไม่ซ้ าซ้อน
กันท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วนความราบรื่น รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

4. การจัดการเป็นการแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานให้องค์กรเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุด 

Grönroos (1984) ได้แบ่งกระบวนการการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 

1. บริการหลัก (Core Service) เป็นบริการที่ท่าอากาศยานต้องการจะให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง เช่น บริการหลักของท่าอากาศยานคือการรับ -ส่ง
ผู้โดยสารทางอากาศโดยใช้เครื่องบินโดยสาร 

2. บริการเสริม (Facilities Service) เป็นบริการที่ช่วยให้บริการหลักเป็นไปด้วยดี มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น ท่าอากาศยานมีเคาน์เตอร์ต้อนรับลูกค้าเพ่ือเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องบินโดยสาร ท่า
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อากาศยานมีบริการโหลดจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่องให้กับผู้ใช้บริการ ท่าอากาศยานมีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์การข้ึน-ลงของเครื่องบินโดยสาร เป็นต้น 

3. บริการสนับสนุน (Supporting Service) เป็นบริการที่ช่วยเพ่ิมมูลค่า ท าให้ลูกค้ารู้สึกว่า
บริการที่ได้รับมีคุณค่าแตกต่างจากบริการของคู่แข่งขัน เช่น บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริการ
ซักรีด บริการนวดแผนไทย บริการโทรศัพท์สาธารณะ บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา บริการร้านค้าของที่
ระลึกบริการห้องน้ า บริการความปลอดภัย บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในระหว่างการรอคอยเป็น
ต้น 

นภวรรณ ฐานะกาญจน์ (2542) สิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง บริเวณพ้ืนที่ และโครงสร้าง
หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ถูกจัดสร้างขึ้นภายในสถานที่ใดที่หนึ่งเพ่ือเป็นการรองรับกิจกรรมของผู้มา
เยือน และกิจกรรมในการบริการจัดการของสถานที่นั้นๆโดยแบ่งประเภทของสิ่งอ านวยความสะดวก 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. สิ่งอ านวยความสะดวกประเภทการเข้าเมือง เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ เพราะ
เป็นประตูแรกที่นักท่องเที่ยวจะผ่านเข้าสู่ประเทศโดยปกตินักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้าออก
ประเทศ จะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้บริการเข้าออกประเทศอย่างประทับใจแก่
นักท่องเที่ยวมากที่สุด เพ่ือให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางเข้ามาซ้ าอีกครั้ง ซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวก
ประเภทการเข้าออกเมือง อาจแบ่งเป็น 4 ประเภทย่อยคือ 
  1.1 สิ่งอ านวยความสะดวกในการขนถ่ายกระเป๋าเดินทาง เมื่อนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้าออกประเทศ ควรมีความรวดเร็วในการขนถ่ายกระเป๋าเดินทางของนักท่องเที่ยว ถ้าหากล่าช้า
จะท าให้นักท่องเทีย่วเกิดความเบื่อหน่าย หรือฝังตรึงอยู่ในความทรงจ า อาจเข็ดขยาดไม่อยากเดินทาง
มาอีก 
  1.2 สิ่งอ านวยความสะดวกในการตรวจตราหนังสือเดินทาง เมื่อนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้าออกประเทศ ควรด าเนินการตรวจค้นสิ่งของติดตัวให้เร็ว มีการแบ่งเป็นช่องเฉพาะคนถือ
หนังสือเดินทางภายในประเทศกับส าหรับคนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ 
  1.3 สิ่งอ านวยความสะดวกในการตรวจค้นสิ่งของติดตัว เมื่อนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้าออกประเทศ ควรด าเนินการตรวจค้นสิ่งของติดตัวให้รวดเร็ว 
  1.4 สิ่งอ านวยความสะดวกในการขอวีซ่า เมื่อนักท่องเที่ยวประสงค์ที่จะขออนุญาต
อยู่ต่อชั่วคราวหลังจากครบก าหนดตามที่ได้ขออนุญาตไว้ ก็ควรอ านวยความสะดวกในการต่อวีซ่าให้
รวดเร็ว 
 2. สิ่งอ านวยความสะดวกประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่
จ าเป็นต่อการยังชีพของนักท่องเที่ยวและเป็นประโยชน์ ต่อการท่องเที่ยวด้วยหรือที่เรียกว่า 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยที่รัฐบาลของแต่ละประเทศพยายามสร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับ
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ประชาชนในประเทศของตนเองให้ได้รับความสะดวกสบาย และส่งผลเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว
ด้วย โครงสร้างพื้นฐานที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ 

2.1 การสื่อสาร เป็นการให้บริการด้านการสื่อสารแก่นักท่องเที่ยวเพ่ือให้สามารถท า
การสื่อสารติดต่อกับบุคคลต่างๆ ตามท่ีต้องการทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและเพียงพอ เช่น บริการ โทรศัพท์ โทรเลข ไปรษณีย์ เป็นต้น 

2.2 น้ า เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องมีให้บริการน้ าใช้อาบและดื่มกินแก่นักท่องเที่ยว โดย
ต้องให้มีบริการน้ าที่สะดวกและเพียงพอ มิฉะนั้นนักท่องเที่ยวจะไม่กล้าเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพราะ
กลัวจะไม่มีน้ าใช้ท ากิจวัตรประจ าวัน และกลัวอันตรายจากน้ าไม่สะอาดจึงต้องมีการลงทุนหาแหล่งน้ า
ที่มีความสะอาดให้บริการนักท่องเที่ยว เช่น ระบบน้ าประปา พร้อมทั้งมีการวางท่อให้น้ าไหลอย่างไม่
ติดขัด 
  2.3 การสุขาภิบาล เป็นการให้บริการดูแลสุขาภิบาลของท้องถิ่นให้มี ความสะอาด
เรียบร้อยอยู่เสมอ เช่น การก าจัดน้ าเสีย การก าจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น นับว่ามีความส าคัญต่ อการ
ท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวย่อมไม่ชอบการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศที่สกปรก เรื่องการก าจัดสิ่ง
โสโครกเหล่านี้ต้องกระท าอย่างถูกสุขลักษณะ อีกทั้งต้องมีการท าการเป็นอย่างดี ซึ่งอาจต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะเข้าช่วย จึงต้องมีการลงทุนค่อนข้างสูง 
  2.4 ไฟฟ้า เป็นการให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าแก่นักท่องเที่ยวเพ่ือใช้ในการให้แสง
สว่างและใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ โดยจะต้องมีการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและจัดหาไว้ให้เพียงพอกับความต้องการที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขยายตัวของการ
ท่องเที่ยวในอนาคตด้วย 
  2.5 การขนส่ง เป็นการให้บริการในการสัญจรไปมาของประชาชนอีกท้ังเป็น เส้นทาง
การขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งการขนส่งนักท่องเที่ยวในปัจจุบันสามารถเดินทางได้ 4 
ประเภท คือ การขนส่งทางรถยนต์ การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางเรือและการขนส่งทางอากาศ
(เครื่องบิน) จึงต้องมีการลงทุนด้านการขนส่งให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 
  2.6 การสาธารณสุข เป็นการให้บริการด้านอนามัยแก่นักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยว
อาจเกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติ เหตุในระหว่างเดินทางท่องเที่ ยว จึงจ าเป็นต้องให้บริการ
รักษาพยาบาลแก่นักท่องเที่ยว เช่น โรงพยาบาล คลินิก ศูนย์อนามัย เป็นต้น ซึ่งสถานพยาบาลเหล่านี้ 
ต้องมีแพทย์และพยาบาลไว้รักษาให้ทันท่วงทีโดยค านึงถึงการใช้ภาษาท่ีนักท่องเที่ยวเข้าใจด้วย 
  2.7 สวนสาธารณสุข เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชนในท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยวใช้ร่วมกัน แม้ว่าความต้องการของทั้งสองกลุ่มไม่เหมือนกัน และผู้วางแผนควรสร้าง
สาธารณะขึ้นให้สามารถรับใช้บุคคลทั้งสองกลุ่ม โดยน าเอาความต้องการของทั้งสองกลุ่มมารวมกัน 
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และผสมให้กลมกลืนกัน ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่ งการจัดสวนสาธารณะนั้นควร
จัดให้มีทั้งในตัวเมืองและนอกเมืองไว้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยการจัดสร้าง
สวนสาธารณะในตัวเมืองควรสร้างให้กลมกลืนระหว่างสิ่งก่อสร้างรอบๆ กับบริเวณพ้ืนที่ว่างเปล่าโล่ง 
ส่วนการจัดสร้างสวนสาธารณะนอกเมืองควรสร้างให้กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้อาจมีการจัดท าสวยสาธารณะขึ้นสองข้างทางถนน เพ่ือช่วยรักษาธรรมชาติ และเพ่ิมความ
สวยงามของทิวทัศน์สองข้างทางด้วย 
  2.8 การศึกษาและฝึกอบรม เป็นการให้บริการด้านความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ที่จะประกอบธุรกิจท่องเที่ยวสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มี
ประสิทธิภาพเป็นการสร้ างงานให้กับประชาชนและการพัฒนาการท่องเที่ ยวด้วย จึ งมี
สถาบันการศึกษาที่จะให้ความรู้และฝึกอบรมทักษะให้แก่บุคลากรที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งนี้
การศึกษาควรใช้สองภาษาพร้อมกัน คือ ภาษาท้องถิ่นและภาษาอังกฤษ ถ้าหากสามารถเรียน
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนก็ยิ่งดี 
 3. สิ่งอ านวยความสะดวกประเภทความปลอดภัย เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่มุ่งให้ความ
ปลอดภัยทางด้านร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินแก่ประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวด้วย ซึ่ง
สิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านความปลอดภัยที่ส าคัญ คือ 
  3.1 สิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านความปลอดภัยในลักษณะทั่วไป เป็นการให้
ความคุ้มครองรักษาความปลอดภัยและบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชนของตนเองรวมถึง
นักท่องเที่ยวด้วย โดยด าเนินการแก้ไข ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและความเดือนร้อนต่างๆ 
ทั่วราชอาณาจักร  
  3.2 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านความปลอดภัยจากการใช้บริการท่องเที่ยว เป็นการ
ให้ความคุ้มครองดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจากการใช้บริการท่องเที่ยว เพ่ือมิให้เกิดอุบัติเหตุ
หรือถูกล่อลวงจากผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว คือ 
   3.2.1 ความปลอดภัยจากการให้บริการด้านการขนส่ง 
   3.2.2 ความปลอดภัยจากการใช้บริการด้านที่พักแรม 
   3.2.3 ความปลอดภัยจากการใช้บริการด้านแหล่งท่องเที่ยว 
   3.2.4 ความปลอดภัยจากการใช้บริการด้านน าเที่ยว 
   3.2.5 ความปลอดภัยจากการใช้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
   3.2.6 ความปลอดภัยจากการใช้บริการด้านสินค้าที่ระลึก 
  3.3 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านความปลอดภัยอ่ืนๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นการ
คุ้มครองดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น เงินตรา ข่าวสาร เป็นต้น 
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 ดังนั้นผู้ให้บริการควรมีการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับผู้ มาใช้บริการหรือ
นักท่องเที่ยว ซึ่งการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในที่นี้หมายถึงขั้นพ้ืนฐานที่ควรมีในแหล่งท่องเที่ยว
หรือสถานที่ใดๆโดยทั่วไป เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้ประโยชน์ได้และท าให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยต่อการใช้งาน ได้แก่ 
  1. ทางเดินไม่ควรสร้างถาวร มีสีที่ขัดกับสีของภูมิประเทศที่แวดล้อม มีความกว้าง
พอสมควรเพ่ือให้ล้อเลื่อนใช้งานได้ เส้นทางไม่ควรเจาะจงมุ่งไปที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ จนเห็นได้ชัดเจน
ว่าต้องการน าเข้าสู่จุดนั้น เนื่องจากจะท าให้เกิดความรู้สึก มีสถานที่ส าคัญเพียงจุดดังกล่าวเพียงแห่ง
เดียว 
  2. ม้านั่ง ที่นั่ง จัดให้มีม้านั่งตามริมทางเดินในจุดที่เหมาะสม โดยใช้วัสดุท้องถิ่น
ออกแบบให้กลมกลืนกับบรรยากาศโดยรอบ และต้องไม่ใช้สีที่เกิดลักษณะเด่นกับตัวม้านั่ง 
  3. ที่ทิ้งขยะ จัดให้มีที่ทิ้งขยะโดยใช้วัสดุท้องถิ่น ออกแบบให้เหมาะสม ตั้งอยู่ใน
ต าแหน่งที่ไม่ท าให้เกิดลักษณะเด่น หรือท าให้สภาพการมองเห็นโดยรวมถูกรบกวน 
  4. ห้องสุขา ควรออกแบบให้เหมาะสมโดยไม่ให้มีลักษณะเด่น มีสีที่กลมกลืนกับ
บรรยากาศอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมไม่ท าให้สภาพการมองเห็นโดยรวมถูกรบกวน 
  5. ท่อน้ าและสายไฟ ควรจัดให้อยู่ในท่อฝังดิน เพ่ือไม่ขัดกับทัศนียภาพ และ
บรรยากาศโดยรวม 
  6. แสงสว่าง การจัดต าแหน่งแสงสว่าง ต้องค านึงถึงความเหมาะสมด้านทัศนียภาพ 
และบรรยากาศโดยทั่วไปไม่นิยมปักเสาหรือติดโคมไฟ เนื่องจากความจ าเป็นในการใช้แสงสว่าง
ต้องการเฉพาะทางเดินหรือแสงสว่างที่ส่องไปยังตัวอาคารเท่านั้น ซึ่งอาจท าได้โดยการออกแบบที่
เหมาะสม 
  7. แผ่นป้ายอธิบายเฉพาะที่ ควรเป็นลักษณะเรียบง่าย ไม่ควรยกตั้งขึ้นในแนวตั้ง
เนื่องจากจะท าให้บดบังสภาพการมองเห็นโดยรวม ทั้งยังท าให้ความส าคัญของสถานที่ลดลง ควร
จัดตั้งในแนวนอน มีความลาดเอียงอยู่สูงจากพ้ืนเพียงเล็กน้อย และมีขนาดไม่ใหญ่นัก 
  8. ร้านค้าย่อย วัตถุประสงค์ของการจัดร้านค้าย่อย ท าขึ้นเพ่ือขายของที่จ าเป็นแก่
นักท่องเที่ยวเท่านั้น เช่น ฟิล์มถ่ายภาพ เครื่องดื่ม แบตเตอรี่ส าหรับกล้องถ่ายภาพ เป็นต้น ร้านค้า
ย่อยจึงควรมีขนาดเล็ก อยู่ในต าแหน่งที่ไม่บดบังทัศนียภาพโดยรวม ทั้งไม่ใช้สีที่จะเป็นลักษณะเด่น 
โดยทั่วไปแล้ว มักไม่อนุญาตให้มีโฆษณาสินค้าตามผังหรือหลังคาร้านค้าย่อย แต่จะบอกต าแหน่งโดย
ใช้ธงขนาดเล็กรูปสามเหลี่ยมเป็นที่แสดงต าแหน่งเท่านั้น 
  9. ความปลอดภัยของสถานที่และนักท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความปลอดภัยของสถานที่
เกิดจากทั้งธรรมชาติและมนุษย์ ซึ่งไม่อาจทราบล่วงหน้าได้แน่นอน แนวทางโดยรวมจึงจัดให้มีความ
ปลอดภัย คือ 
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   9.1 จัดสร้างระบบระบายน้ า เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับโบราณสถาน
โดยรวม แต่จะต้องไม่ให้มีลักษณะเด่นจนเห็นชัดเจน เช่น การใช้ระบบท่อฝังดิน เป็นต้น และต้องให้มี
ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว 
   9.2 จัดระบบส่องสว่าง เพ่ือให้สามารถตรวจพ้ืนที่ได้ง่าย แต่จะต้องศึกษา
ความเหมาะสมอย่างรอบคอบและไม่ให้มีลักษณะเด่นชัดกับสภาพแวดล้อม 
   9.3 จัดระบบเตือนภัย ระบบการเตือนภัยมีทั้ง ปุ่มกดสัญญาณ กล้อง
ถ่ายภาพวงจรปิด ที่ควรติดตั้งในสถานที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และท าให้
สามารถเข้าไปแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันที 
   9.4 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจพ้ืนที่ ในกรณีนี้เป็นการพิจารณาจัดการตาม
ความเหมาะสมและต้องไม่ให้มีลักษณะเป็นการรบกวนผู้เข้ามาใช้สถานที่ 

ในท่าอากาศยานจ าเป็นจะต้องมีอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานไม่ว่าจะมีการก่อสร้างใน
รูปแบบไหนก็ตามจะต้องมีการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานเพ่ือรองรับการมาใช้
บริการของท่าอากาศยาน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548: 89-90) ซึ่งสถานที่อ านวยความสะดวกส าหรับ
ผู้ใช้บริการภายในท่าอากาศยานจะมีอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศและอาคารผู้ โดยสาร
ภายในประเทศ ซึ่งในแต่ละท่าอากาศยานจะมีลักษณะแตกต่างกันและมีสิ่งอ านวยความสะดวก
แตกต่างกันไปด้วย 
 1. อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ จะมีห้องผู้โดยสารขาเข้า ห้องผู้โดยสารขาออก และห้อง
ผู้โดยสารผ่าน ซึ่งแต่ละห้องจะมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญด้วย เช่น ห้องผู้ โดยสารขาเข้าจะมีที่
ติดต่อสอบถาม ที่ตรวจรักษาความปลอดภัย ด่านกักโรค ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร สายพานล าเลียง
กระเป๋าสัมภาระ ธนาคาร สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมบริการรถรับส่งผู้โดยสารระหว่างท่า
อากาศยานกับตัวเมือง ฯลฯ ส่วนห้องผู้โดยสารขาออกจะมีที่ติดต่อสอบถาม ที่ตรวจบัตรโดยสาร 
(Check-in) ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร ร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าปลอดภาษี ธนาคาร ไปรษณีย์ 
ประกันภัย ห้องพักผู้โดยสารพิเศษ (V.I.P.)  
 2. อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ จะมีห้องผู้โดยสารขาเข้าและห้องผู้โดยสารขาออก ซึ่งทั้ง 
2 ห้องจะมีที่ติดต่อสอบถาม ที่ตรวจบัตรโดยสาร สายพานล าเลียงกระเป๋า ที่ตรวจรักษาความ
ปลอดภัย บริการรับส่งผู้โดยสารระหว่างท่าอากาศยานกับตัวเมือง 
 ดังนั้นในการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้บริการผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก จึงได้
มีการจัดการที่เป็นรูปแบบของการให้บริการทั้ง 2 ส่วน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548a: 107-108)    
การให้บริการแก่ผู้โดยสารขาออก เมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงท่าอากาศยานแล้ว ก็จะไปที่อาคาร
ผู้โดยสารขาออกเพ่ือให้สายการบินที่ตนซื้อตั๋วโดยสารบริการ Check in โดยเข้าไปรับการตรวจบัตร
โดยสาร และชั่งน้ าหนักสัมภาระติดตัวพร้อมติดป้ายหมายเลข (Tag) ณ จุดที่ก าหนดส าหรับแต่ละ
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เที่ยวบินตามเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งออกใบขึ้นเครื่องพร้อมเลขที่นั่ง (Boarding Pass) ตามเท่ียวบินที่
ได้ส ารองที่นั่งไว้ หลังจากนั้นเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเตรียมตัวขึ้นเครื่องบิน จึงจะเข้าไปสู่เขตหวงห้ามซึ่ง
เข้าได้เฉพาะผู้โดยสารและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้นในบริเวณนี้ก่อนขึ้นเครื่องบินจะมีการตรวจ
อาวุธและวัตถุระเบิดเพ่ือรักษาความปลอดภัยด้วยหากเป็นท่าอากาศยานระหว่างประเทศจะมีด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรในบริเวณนี้ด้วยจากนั้นก็ส่งผู้โดยสารไปขึ้นเครื่องบินที่จอดรออยู่ที่
ลานจอด ส่วนสัมภาระติดตัวของผู้โดยสารก็จะส่งไปบรรทุกเครื่องบินเช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 การให้บริการแก่ผู้โดยสารขาออก 
แหล่งที่มา: บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548: 107 
 

การให้บริการแก่ผู้โดยสารขาเข้า เมื่อผู้โดยสารขาเข้าถูกขนถ่ายมาถึงอาคารสถานีแล้วก็จะไป
ยังบริเวณที่รับกระเป๋าและสัมภาระ หากเดินทางมาจากต่างประเทศก็จะเป็นเขตหวงห้ามที่ต้องผ่าน
ตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรก่อน หลังจากนั้นก็ออกสู่บริเวณสาธารณะและออกจากท่าอากาศ
ยานสู่ตัวเมือง 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 การให้บริการแก่ผู้โดยสารขาเข้า 
แหล่งที่มา: บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548: 108 

ระบบขนส่ง
เชื่อมจากตัว
เมือง 

บริเวณ
หน้า

อาคาร 

จุดตรวจ
บัตร

โดยสาร 

บริเวณหวงห้าม 
1.ด่านตรวจคนเข้า

เมื่อง 
2.ด่านศุลกากร 

3.ด่านตรวจรักษา
ความปลอดภัย 

ขึ้นเครื่องบิน
โดยสาร 

สัมภาระผู้โดยสารขาออกส่งไปบรรทุกเครื่องบิน 

ล า น จ อ ด
เครื่องบิน 

บริเวณหวงห้าม 
1.ด่านตรวจคน
เข้าเมือง 
2.ด่านศุลกากร 

จุ ด รั บ
สัมภาระ 

บ ริ เ ว ณ
ห น้ า
อาคาร 

ระบบขนส่ง
เชื่อมกับตัว
เมือง 

สัมภาระขนถ่ายจากเครื่องบิน 



 58 

จากแนวคิดในเรื่องของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกจะเห็นได้ว่าในการบริหารจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกนั้น มุ่งเน้นเพ่ือให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการหรือนักท่องเที่ยว ในทุกๆด้านของ
สถานที่นั้นๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้บริการซึ่งในการจัดการบริการสิ่งอ านวยความสะดวก
ยังได้ให้ความส าคัญต่อการบริการที่ผู้ใช้บริการต้องการ นอกจากการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก
แล้ว ยังได้มีการจัดการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผู้ใช้บริการไม่ได้สัมผัสโดยตรงหรืออาจจะกล่าว
ได้ว่า จะได้ใช้บริการก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น คือ การจัดการด้านความปลอดภัยเพ่ือเป็นการ
ป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆ สถานการณ์ นอกจากนี้โครงสร้างพ้ืนฐานของการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกได้มีประเด็นที่ส าคัญในเรื่องของการจัดการการขนส่ง ซึ่งตรงกับหัวข้อที่ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นการขนส่งทาง
อากาศโดยใช้เครื่องบินในการขนถ่ายผู้โดยสารจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง อาจหมายรวมถึง
สัมภาระและสิ่งของอ่ืนๆ ด้วย จึงท าให้ผู้วิจัยได้ทราบว่า (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552) ท่าอากาศยาน 
เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ โดยใช้เครื่องบินท าหน้าที่ในการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งท่าอากาศ
ยานเป็นสถานที่ให้เครื่องบินโดยสารจอดเพ่ือรับส่งผู้โดยสาร ท่าอากาศยานอาจเรียกว่า สนามบิน ท่า
อากาศยานจะมีหน้าที่ส าคัญหลักอยู่ 2 ประการ คือ  
  1. หน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ได้แก่ การบริการที่พักผู้โดยสาร การตรวจคน
เข้าเมือง งานด้านศุลกากร การบริการด้านภัตตาคาร เป็นต้น อาจสรุปได้ว่าด้านผู้โดยสาร ท่าอากาศ
ยานจัดเตรียมบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน และค านึงถึงความพึงพอใจของ
ผู้โดยสารเป็นส าคัญ โดยบริการที่ ทกท. จัดให้ ได้แก่ บริการขนส่งระหว่างขากลับตัวเมือง บริการที่
จอดรถยนต์ บริการร้าค้า ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ภายในอาคารผู้โดยสาร สิ่ งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ เช่น ห้องสุขา ลิฟท์ บันไดเลื่อน ที่นั่งพักรอการประกาศข้อมูล เที่ยวบินทางจอภาพและเสียง 
รถเข็นกระเป๋า เคาน์เตอร์ซื้อขาย-แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ บริการโทรศัพท์ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ บริการจองห้องพักโรงแรม และการท่องเที่ยวเป็นต้น 
  2. หน้าที่ในการให้บริการแก่เครื่องบินโดยสาร ได้แก่ บริการเครื่องบินขึ้นลงท่า
อากาศยาน การบริการจอดเครื่องบน การบริการขนถ่ายสัมภาระของผู้โดยสาร การบริการน้ ามัน
เชื้อเพลิง เป็นต้น อาจสรุปได้ว่าด้านบริการ ท่าอากาศยานให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่ส าคัญ ได้แก่ สาย
การบิน ผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยด้านสายการบินนั้น บริการที่ ท่าอากาศยาน
จัดเตรียมไว้ให้ คือ โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศ
ยาน อาคารเทียบเครื่องบิน ระบบปรับอากาศที่ติดตั้งอยู่กับที่ เพ่ือให้บริการกับท่าอากาศยาน (PC 
AIR) ระบบไฟ 400 Hz ที่ใช้กับท่าอากาศยาน ระบบไฟน าจอดอากาศยาน (docking guidance 
system) เป็นต้น 
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 2.5.2 การพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 
พยอม วงศ์สารศรี (2548: 117) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาการจัดการนั้นก็เพ่ือที่จะสนับสนุน

และส่งเสริมการด าเนินงานในกระบวนการจัดการ การออกแบบการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ท่าอากาศยานได้อย่างเหมาะสมและสามารถพัฒนาการท างาน และการผลิตรูปแบบการบริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดข่ายงานที่บุคคลสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น
การพัฒนาการจัดการจึงมีตัวแปรทางด้านจิตวิทยา (วรพจน์ บุษราคัมวดี, 2556) ที่เก่ียวข้องกับมนุษย์
จึงมีความส าคัญเพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานเพ่ือรองรับการ
ใช้บริการที่เกิดภายในท่าอากาศยาน ดังนี้ 

1. การรับรู้ หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่มีการโต้ตอบต่อแรงกระตุ้นในสถานการณ์หนึ่งแต่
ปฏิกิริยานี้บุคคลอาจจะไม่โต้ตอบทุกครั้งแต่จะเลือกสรร รวบรวมความคิด และตีความด้านแรงกระตุ้น
เฉพาะในส่วนที่ตนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มาจากอดีต และมีความสนใจเท่านั้น นอกจากนี้การที่
บุคคลมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อแรงกระตุ้นอาจได้รับอิทธิพลจากการที่บุคคลอยู่ภายใต้สถานการณ์ด้าน
เวลาและสถานที่แตกต่างกัน การับรู้จึงอาจแตกต่างกันก็ได้ 

2. ความคิดเห็น ความคิดเห็นเป็นดุลยพินิจหรือข้อสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์ วัตถุ บุคคล 
องค์การ หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ดังนั้นความคิดเห็นจึงหมายถึงดุลยพินิจ ข้อสรุป 
ทรรศนะ หรือค าแถลงที่เห็นว่าเป็นจริง จากการที่บุคคลใช้ปัญญาและความคิดร่วมกัน ถึงแม้ว่าจะ
ไม่ได้อาศัยหลักฐานพิสูจน์และยืนยันได้เสมอไปก็ตาม พบว่า ความคิดเห็นเป็นองค์ประกอบย่อยของ
ทัศนคติแต่มีความคงทน ยืนนาน และมั่นคงน้อยกว่าทัศนคติ 

3. ทัศนคติ หรือบางครั้งมีผู้ใช้ค าว่าท่าทีหรือเจตคติ หมายถึง แนวโน้มที่บุคคลได้รับมาหรือ
เรียนรู้กลายเป็นแบบอย่างในการแสดงปฏิกิริยาสนับสนุนหรือคัดค้านต่อวัตถุ สิ่งของบุคคลและ
สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าทัศคติมีความยืนนานและมั่งคงกว่าความคิดเห็น แต่น้อยกว่า
อุดมการณ์ ค่านิยม และความเชื่อ และเป็นองค์ประกอบย่อยของแนวความคิดทั้งสามนั้นด้วยตัวอย่าง
ของทัศนคติ ได้แก่ ทัศนคติที่ผู้คนและหนังสือพิมพ์ที่แสดงอาการเห็นด้วย เป็นต้น 

4. อุดมการณ์ หรือคตินิยม หมายถึง แบบอย่างแนวโน้มหรือวิธีการคิดของกลุ่มคนซึ่งมีความ
แกร่ง ความยืนนาน และม่ันคงกว่าทัศนคติ อุดมการณ์ของกลุ่มคนอาจจะแตกต่างออกไปตามเชื้อชาติ 
ชนชั้น วรรณะ กลุ่มวิชาชีพ ศาสนา พรรคการเมือง สภาพภูมิศาสตร์ และดินฟ้าอากาศ กิจกรรมที่ท า
กันจนเกิดความเคยชินและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 

5. ค่านิยม หรือคุณค่า หมายถึง สิ่งที่บุคคลยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ และก าหนดการ
กระท าของตน ซึ่งเป็นคุณสมบัติของสิ่งใดก็ตามที่ท าให้สิ่งนั้นเป็นประโยชน์และน่าสนใจแก่บุคคลหรือ
กลุ่ม ดังนั้นค่านิยมจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อ ความศรัทธา เป็นส าคัญ เช่น ค่านิยมรักชาติ ความยุติธรรม 
การใช้สินค้าไทย การท างานหนัก ประหยัด เป็นต้น 
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6. ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับว่าเป็นความจริง ความเชื่ออาจจะมีพ้ืนฐานจากข้อเท็จจริง 
ความกลัว การนึกรู้เอาเอง ซึ่งอาจจะผิดหรือถูกก็ได้ส่วนความเชื่อที่มีพ้ืนฐานจากลักษณะที่ท าให้เกิด
ความเข้าใจไขว้เขวได้ จากการสังเกตการณ์การยอมรับหรือปฏิเสธ ซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจกันว่าหาก
พยักหน้าหรือผงกศีรษะแสดงว่ายอมรับ เป็นต้น 

7. อีโธส (Ethos) หมายถึง ยอดรวมของลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมทั้งที่แสดงออกมาโดย
ความเคยชิน ความคิดเห็น ประมวล ค่านิยม อุดมคติ เป็นต้น ซึ่งเป็นลักษณะเด่นและแตกต่างจาก
กลุ่มอ่ืน รวมถึงภาษา ศิลปะ ดนตรี และความรู้สึกนึกคิดอ่ืนด้วย เช่น การค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตัว ซึ่งตรงกันข้ามกับการค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 

8. บรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง แนวทาง วิถีทางของการกระท า หรือความประพฤติเฉพาะ
อย่าง ซึ่งเป็นที่ยอมรับทางสังคมตามความคาดหมายของกลุ่ม หรือตามค่านิยมของสังคมนั้นๆ ซึ่ง
บรรทัดฐานทางสังคมได้รับอิทธิพลจากตัวแปรที่ส าคัญ คือ การยอมรับทางสังคม ความคาดหมายของ
กลุ่ม และค่านิยมของสังคม 

มนตรี ปรางสูงเนิน (2551: 23-26) ได้กล่าวไว้ว่า สิ่งอ านวยความสะดวกเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของทรัพยากรและเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะให้ผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปใช้
บริการและเลือกที่จะใช้บริการสถานที่นั้นๆ ฉะนั้น ทรัพยากรทุกแห่งจึงต้องมีการพัฒนาการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวก ทั้ง 3 ด้าน คือ 

1. การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทั่วไป จะประกอบไปด้วยการพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวก ที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ 

 1.1 การพัฒนาด้านการเข้าถึงและระบบของการให้บริการด้านทั่วไป การพัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีส าคัญดังนี้ คือ 

  1.1.1 ถนน 
  1.1.2 ที่จอดรถ 
  1.1.3 ทางเดินเท้า 
  1.1.4 ทางรถจักรยานและท่ีจอดรถจักรยาน 
  1.1.5 ทางเดินป่า 
  1.1.6 ทางข่ีม้า ขี่ช้าง 
  1.1.7 ท่าเรือหรือแพ 
 1.2 การพัฒนาด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วยการพัฒนาสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่ส าคัญ คือ 
   1.2.1 ที่ขายบัตร 
   1.2.2 ส านักงานท่ีท าการ 
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   1.2.3 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
   1.2.4 ที่พัก 
   1.2.5 ห้องน้ าสาธารณะ 
   1.2.6 ศาลาหรือซุ้มพักคอย 
   1.2.7 ร้านค้า ร้านอาหาร 
   1.2.8 บ้านพักพนักงาน 
  1.3 การพัฒนาด้านสิ่งประกอบบริเวณโดยรอบ ประกอบไปด้วย การพัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีส าคัญ คือ 
   1.3.1 ซุ้มทางเข้า 
   1.3.2 ป้ายและสื่อความหมาย 
   1.3.3 ลานกิจกรรม 
   1.3.4 สวนหย่อม 
   1.3.5 กระถางและท่ีปลูกต้นไม้ 
   1.3.6 ม้านั่ง โต๊ะ เก้าอ้ี 
   1.3.7 ระบบแสงสว่าง 
   1.3.8 ระบบน้ าใช้ 
   1.3.9 ระบบก าจัดของเสียและน้ าเสีย 
   1.3.10 ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
   1.3.11 รั้ว ก าแพง 
   1.3.12 สะพาน ขั้นบันได และอ่ืนๆ  
  2. การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านความปลอดภัย จะประกอบไปด้วยการ
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านความปลอดภัยที่ส าคัญ คือ   
   2.1 การพัฒนาความปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย 
   2.2 การพัฒนาด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
   2.3 การพัฒนาความปลอดภัยจากพืชและสัตว์ 
   2.4 การพัฒนาความปลอดภัยจากการหลงทาง 
   2.5 การพัฒนาความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 
  3. การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านป้ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 3 
ประเภท คือ 
   3.1 ป้ายต้อนรับเข้าสู่พื้นที ่
   3.2 ป้ายชี้ทาง 
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   3.3 ป้ายแผนที่แสดงที่ตั้ง ซึ่งการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์จะต้องมี
รูปลักษณ์ท่ีส าคัญ คือ 
    3.3.1 เป็นป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีมาตรฐานทั้งขนาด สัดส่วนและ
กราฟฟิค 
    3.3.2 เป็นป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ใน
สภาพพ้ืนที่ต่างๆ กัน 
    3.3.3 เป็นป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีขนาดตัวหนังสือและสัญลักษณ์
ต่างๆ บนป้ายเหมาะสม 
    3.3.4 เป็นป้ายประชาสัมพันธ์ที่คงเอกลักษณ์ความป็นไทย และมี
ความเป็นสากล 
    3.3.5 เป็นป้ายประชาสัมพันธ์ที่ออกแบบให้มีสีสันและใช้วัสดุ
กลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด 
    3.3.6 เป็นป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีรูปแบบง่ายต่อการผลิต จัดสร้าง
ติดตั้งและอยู่ในงบประมาณท่ีก าหนดไว้  

Bennett (1977) ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมนันทนาการร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงเรียนในชุมชนรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย โดย
ได้ส ารวจทัศนคติของประชากรในชุมชน โครงสร้างชุมชน และนโยบายขององค์กรทางการศึกษา โดย
ใช้แบบสอบถามพบว่า ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อแผนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
นันทนาการร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงเรียน ทั้งยังพบว่าการวางแผนร่วมกันเช่นนี้ จะมีคุณภาพ
ดีกว่าการวางแผนแยกจากกัน 

Kaplan (1980) ได้กล่าวถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน
ออกแบบสร้าง Liberty Plaza ซึ่งเป็นสวนหย่อม (vest-pocket park) ในเมืองแอนอาวเบอร์ รัฐ
มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Park and Recreation Department ได้ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยการน าเอาภาพสเก็ตซ์คร่าวๆ ของสวนหย่อมให้ดู ปรากฏว่าจากกลุ่มตัวอย่าง 180 คน 
ต้องการสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยสีเขียว เป็นส่วนที่มีจัดสรรเต็มไปด้วยดอกไม้ หญ้า และต้นไม้ขนาดใหญ่ 
และภายหลังที่ เปิดให้ประชาชนใช้ประโยชน์ 1 ปี จึงได้มีการประเมินผลโดยการส ารวจใช้
แบบสอบถาม พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากโดยเพศหญิงมีความพึงพอใจสูงกว่าเพศ
ชาย 
 จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้วิจัยได้ทราบว่าหากมีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกนั้น มี
องค์ประกอบที่ส าคัญที่สามารถน ามาเป็นหัวข้อในการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยาน โดยอาจจะต้องมีการก าหนดแผนผังของการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 
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(Facility Layout) (กตัญญู หิรัญญสมบูรณ,์ 2557) ของท่าอากาศยาน ซึ่งในการก าหนดแผนผังที่ดีจะ
ช่วยสร้างความสะดวกคล่องตัวแก่ลูกค้าและผู้ให้บริการ การปฏิบัติงานบริการจะท าได้อย่างรวดเร็วไม่
เสียเวลาสูญเปล่าอันส่งผลให้ประสิทธิภาพของการบริการสูงขึ้นการวางแผนผังในครั้งแรกอาจไม่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและการบริการ จึงต้องมีการปรับปรุงแผนผังหลังจากเริ่มบริการแล้วสัก
ระยะหนึ่ง แต่ต้องไม่ลืมว่าการปรับแผนผังจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของงานซึ่งต้อง
ใช้เวลาสักระยะกว่าลูกค้าและผู้ให้บริการจะเกิดความเคยชิน และบางส่วนของแผนผังไม่สามารถปรับ
ได้ง่ายยกเว้นแต่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก หรือต้องปิดการให้บริการเพ่ือแก้ไขแผนผังเป็น
เวลานานดังนั้นการวางแผนผังสิ่งอ านวยความสะดวกจึงต้องกระท าอย่างรอบคอบ ด้วยการพิจารณา
พ้ืนที่ใช้สอย ผู้ปฏิบัติการ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนบริเวณที่เว้นว่างไว้โดยคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ในระยะยาว  

นอกจากนั้นแผนผังของสิ่งอ านวยความสะดวกต้องสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า
โดยทั่วไป การออกแบบแผนผังสิ่งอ านวยความสะดวกของการบริการที่ลูกค้ามีส่วนร่วมในระดับสูง
ต้องค านึงถึงสรีระร่างกาย และสภาวะทางจิตใจ ตลอดจนความคาดหวังของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
เป็นอย่างมาก เช่น ชาวตะวันออกนิยมร้านอาหารแบบปรุงร้อนๆ ในหม้อสุกี้ยากี้ หรือหม้อชาบู หรือ
เตาย่างเนื้อเกาหลีบนโต๊ะ ของลูกค้าซึ่งนับได้ว่าเป็นการบริการที่ลูกค้ามีส่วนร่วมในระดับสูง จะเห็นได้
ว่าการออกแบบแผนผังสิ่งอ านวยความสะดวกของการบริการที่ลูกค้ามีส่วนร่วมในระดับสู งมี
รายละเอียดที่ต้องใส่ใจหลายด้านซึ่งท าให้ธุรกิจต้องลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพ่ือให้ลูกค้าได้
สัมผัสสภาวะทางกายภาพที่สวยงาม น่าประทับใจขณะใช้บริการ แตกต่างกับการออกแบบแผนผังสิ่ง
อ านวยความสะดวกของการบริการที่ลูกค้ามีส่วนร่วมในระดับต่ า เช่น การโหลดกระเป๋าเดินทางเข้าใน
เครื่องบินซึ่งจะเน้นการปฏิบัติของพนักงานขนส่งล าเลียง โดยมีสายพาน รถยกช่วยทุนแรง และจัด
ต าแหน่งที่เก็บสัมภาระไว้ส่วนล่างของเครื่องบินที่ง่ายต่อการน าเข้าและส่งคืน ดังนั้นในการก าหนด
แผนผังของสิ่งอ านวยความสะดวกควรมีการก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวก (สุทน ประกอบเพชร, 
2548) ได้ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
ได้การก าหนดการศึกษาในด้านของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคารผู้โดยสารประกอบด้วย 1.
ลิฟท์ 2.บันไดเลื่อน 3.ที่พักรอภายในอาคารผู้โดยสาร 4.รถเข็นสัมภาระ 5.การประกาศข้อมูลเที่ยวบิน
ทั้งภาพและเสียง 6.การให้บริการติดต่อสอบถาม (สมเกียรติ นัยวิกุล, 2550) 7.บริเวณอาคารมีที่นั่ง
พักสะดวกและเพียงพอ 8.บริเวณที่นักพักเหมาะสม (ไม่ร้อน อากาศถ่ายเทสะดวก ฯลฯ) 9.บริเวณที่
นั่งพักมีการติตั้งอุปกรณ์เหมาะสม (ทีวี หนังสือพิมพ์/นิตยสาร ฯลฯ) 10.มีรถเข็นสัมภาระที่เพียงพอ 
11.มีโทรศัพท์เพียงพอ 12.มีห้องสุขา (สะอาด เพียงพอ สะดวกในการใช้ ฯลฯ) 13.มีการบริการและ
การดูแลความสะอาดสม่ าเสมอ 14.จุดบริการด้านการเงิน/แลกเปลี่ยน/ถอนเงิน  
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 การเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในในการแสดงความคิดเห็นในการจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวก จะสามารถท าให้เกิดการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด
เนื่องจากตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (Orr, 1979) กล่าวไว้ว่า เป็นขบวนการที่เปิดโอกาสให้
ผู้ใช้บริการที่เคยใช้บริการท่าอากาศยานได้มีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจหรือเลือกสิ่ง านวยความสะดวก
ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการและผลนี้ ยังเป็นเครื่องมือในการจัดการสิ่งอ านวยความ
สะดวกได้เป็นอย่างดีและตรงตามแผนการที่ได้ก าหนดเอาไว้ ซึ่งจะสามารถท าให้เกิดความสอดคล้อง
ระหว่างผู้ใช้บริการกับสิ่งอ านวยความสะดวก การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งอ านวยความ
สะดวกของผู้มาใช้บริการนั้น ซึ่งจะเกิดจากความคิดที่เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ บริการ
เมื่อผู้ใช้บริการเดินทางเข้ามาใช้บริการยังอากาศยานจ าเป็นจะต้องใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก
อะไรบ้างเพ่ือให้การเดินทางของผู้ใช้บริการเกิดความสะดวกสบายมากที่สุด (Forest Service, 1974) 
และการเข้ามาแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ มีด้วยกัน 2 ประการ คือ ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่
ตรงกับความคิด เกิดจากความรู้สึกท่ีแท้จริงของตนเอง และท่าอากาศยานหรือผู้ที่ท าหน้าที่ในการวาง
แผนการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก ต้องวางแผนให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้มาก
ที่สุด (Riodan, 1971) ได้กล่าวไว้ว่าการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานนั้น ควรจะเปิดโอกาสให้กับผู้ใช้บริการทุกกลุ่มมิใช่จะ
เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเฉพาะแค่กลุ่มใดเป็นพิเศษ และผู้ที่ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
จะเป็นจะต้องเป็นกลางและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกอย่างแท้จริง(Orr, 1979 และ Forest service,1974) นอกจากนี้ (Orr, 1979: 47) 
ยังเน้นว่า ในการวางแผนพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกนั้น คนหรือความคิดเห็นของคน 
เพียงอย่างเดียวใช่ว่าจะสามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้ จ าเป็นจะต้องน าเอาข้อมูลที่เกี่ยวกับ งบประมาณ 
การเมือง และตัวแปรทางสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มาร่วมพิจารณาด้วย  
 อย่างไรก็ตามการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในท่าอากาศยาน จะต้อง
ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม (Woodbury, 1965) และเพ่ือให้การวาง
แผนการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในพ้ืนที่ของท่าอากาศยานให้เหมาะสมจะต้อง
มีความสอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองฝ่าย ด้วยการศึกษารายละเอียดองค์ประกอบในการ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน เช่น ประเภทของสิ่งอ านวยความสะดวกที่จะน าเข้า
มาใช้ในการให้บริการ บริเวณหรือต าแหน่งของสิ่งอ านวยความสะดวกที่จัดเตรียมไว้ส าหรับบริการแก่
ผู้มาใช้บริการ หรือตลอดจนวิธีการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการท่าอากาศยานและต่อผู้มาใช้บริการ 
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2.6 การประเมินประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก  

2.6.1 ประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 
ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถสร้างผลส าเร็จออกมาโดยที่ได้ผลงานที่มีคุณค่าสูงกว่า

ทรัพยากรที่ใช้ไป เป็นการวัดอัตราส่วนของรายได้ต่อค่าใช้จ่าย(หลักการจัดการและองค์การ, หน้า16) 
จิตตินันท์ เดชะคุปต์ วีระวัฒน์ ปันนิตามัย และสุรกุล เจนอบรม (2549: 14-15) กล่าวว่า 

การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการบริการที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ 
ได้แก่  
 1.ผู้รับบริการ หรือลูกค้าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากในกระบวนการบริการเพราะความ
พอใจของลูกค้าเป็นเป้าหมายหลักในการบริการ เพราะถ้าลูกค้าพอใจก็ย่อมกลับมาใช้บริการอีก หรือ
อาจแนะน าลูกค้าใหม่ให้ก็เป็นได้ 
 2. ผู้ให้บริการ ผู้ปฏิบัติงานบริการทุกคนมีความส าคัญต่อความส าเร็จในองค์กรอย่างยิ่งไม่ว่า
เป็นผู้บริหารองค์กร หรือพนักงาน จะเห็นว่าบุคคลเหล่านี้อาจเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อกับการบริการโดยตรง
ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง หรือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการบริการดังนั้นพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานจึงมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้คุณภาพของการบริการ ได้จ าแนกผู้ให้บริการตามระดับการปฏิสัมพันธ์ และการปรากฏตัว
กับลูกค้าขณะให้บริการต่อลูกค้าโดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ  

2.1 ประเภทที่ต้องปฏิสัมพันธ์และปรากฏตัวกับลูกค้า  
2.2 ประเภทที่ไม่ต้องปฏิสัมพันธ์แต่ต้องปรากฏตัวกับลูกค้า  
2.3 ประเภทที่ต้องปฏิสัมพันธ์แต่ไม่ต้องปรากฏตัวต่อลูกค้า  
2.4 ประเภทที่ไม่ต้องปฏิสัมพันธ์และไม่ต้องปรากฏตัวต่อลูกค้า  

 3. องค์กรบริการ เป้าหมายของการประกอบธุรกิจ ทุกประเภทจะให้ความสนใจไปที่ความ
ต้องการของลูกค้าเสมอ เนื่องจากระบบการบริการเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจบริการ การบริหารการ
บริการที่มีประสิทธิผล จะช่วยให้งานบริการสามารถบรรลุถึงเป้าหมายของการด าเนินธุรกิจได้ โดย
ต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้  

3.1 นโยบายการบริการที่ชัดเจนและแจ้งให้พนักงานทุกคนในองค์กรทราบและต่าง
ยึดมั่นในนโยบาย  

3.2 การบริหารการบริการ กลยุทธ์การบริหารการบริการที่ดีจะต้องให้ความส าคัญ
ทัง้กับลูกค้า และพนักงานทุกระดับโดยผู้บริหารควรปฏิบัติงานสัมผัสกับลูกค้าโดยตรงร่วมกับพนักงาน
บริการอยู่เสมอ ตลอดจนก าหนดแผนกลยุทธ์การบริการและการฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะควบคู่
กับทักษะเชิงพฤติกรรมก็จะท าให้การด าเนินงานบริการเป็นไปด้วยดี  
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3.3 วัฒนธรรมการบริการ การเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจรวมทั้งการให้คุณค่า
ของการให้บริการซึ่งกันและกัน จะช่วยกระตุ้นจิตส านึกและทัศนคติต่องานบริการซึ่งจะส่งผลให้การ
บริการลูกค้าสามารถปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ  

3.4 รูปแบบของการบริการองค์กร จะต้องพิจารณาออกแบบหรือวิธีการให้บริการ
ลูกค้าที่สอดคล้องกันโยบายการบริการ 5 คุณภาพของการบริการ การควบคุมมาตรฐานคุณภาพการ
บริการอย่างจริงจังด้วยการตรวจสอบ และการท าการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าและแก้ไข
ปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ เป็นระยะๆ สม่ าเสมอจะช่วยให้สามารถปรับปรุงและพัฒนางานบริการให้ได้
ตรงกับความต้องการของลูกค้า อันจะน ามาซึ่งคุณภาพการบริการที่ลูกค้าประทับใจ 
 4. ผลิตภัณฑ์บริการ เป็นการปฏิบัติต่อลูกค้า ซึ่งแตกต่างกันไปตามนโยบายขององค์กรนั้นๆ  
 5. สภาพแวดล้อมของการบริการ หมายถึง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อาคารส านักงาน 
อุปกรณ์ การขาย รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อร่างกาย เช่น แสง เสียง อุณหภูมิ เป็นต้น ส่วน
บรรยากาศ หมายถึง สภาพความเป็นไปที่เกิดขึ้นในองค์กร เช่น การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายใน
องค์กร เป็นต้น ทั้ งนี้สภาพแวดล้อมทั่วไปขององค์กรบริการต้องค านึงถึง 2 สิ่ งต่อไปนี้  1. 
สภาพแวดล้อมภายนอก หมายถึง ลักษณะที่ปรากฏให้เห็นภายนอกอาคาร เช่น บริเวณสถานที่ตั้งของ
บริษัท พื้นที่บริเวณทางเข้า ออก สัญลักษณ์ หรือโลโก้ของบริษัท2. สภาพแวดล้อมภายใน หมายถึง 
ลักษณะการจัดระบบภายในอาคาร เช่น การจัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้วัสดุต่างๆ การติดตั้งระบบไฟฟ้า 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4 สภาพแวดล้อมของการบริการ 
แหล่งที่มา: Gronroos, 1984: 40-44 

ด้านที่ 1 ผู้ให้บริการ นอกเหนือจากความสามารถเชิงเทคนิคที่ต้องมีเป็นพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงได้ ผู้ให้บริการควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้บริการลูกค้าด้วยความเอาใจใส่และ
ความมีน้ าใจต่อลูกค้า การโอภาปราศรัยเน้นมารยาทที่ดีและการให้เกียรติลูกค้า และสามารถแก้ไข
ปัญญาเฉพาะหน้าได้อย่างนุ่มนวลด้วยใจคอที่เยือกเย็น มีเหตุมีผล แม้กระท่ังรูปลักษณ์ภายนอกของผู้
ให้บริการก็ส าคัญ จึงควรแต่งกายให้สวยงามเรียบร้อยสะอาดสะอ้าน แสดงกิริยายินดีต้อนรับลูกค้า

ผลิตภัณฑ์บริการ 

ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ 

องค์กรบริการ 
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ด้วยรอยยิ้มที่แจ่มใส ธุรกิจบริการบางแห่งคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีรูปร่างหน้าตาดี บุคลิกภาพดีไว้
บริการลูกค้า เพราะต้องการดึงดูดความสนใจจากลูกค้า และออกแบบเครื่องแบบชุดพนักงานที่
สวยงาม ส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีของพนักงานและภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจด้วยควบคู่กัน เช่น 
แอร์โฮสเตสของสารการบินต่างๆ จะสวมยูนิฟอร์มที่ออกแบบมาอย่างสวยงามและตอบรับกับการ
ปฏิบัติงานอย่างคล่องตัวบนเครื่องบิน นอกจากนั้น การติดต่อสื่อสารยังเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งใน
กระบวนการบริการที่กระท าต่อมนุษย์ เพราะหากการสื่อสารผิดพลาด อาจเกิดความอันตรายหรือ
ความเสียหายต่อตัวลูกค้า เช่น โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์มีล่ามภาษาต่างๆ ช่วยในการสื่อสารระหว่าง
แพทย์และคนไข้ต่างชาติ 

ด้านที่ 2 ผู้รับบริการ โดยทั่วไปธุรกิจควรต้อนรับผู้ที่จะเป็นลูกค้าทุกคน จึงท าให้ต้องพบปะ
กับบุคคลหลายลักษณะนิสัยใจคอ นอกจากนั้นธุรกิจยังควบคุมลูกค้าได้ยากกว่าพนักงานโดยเฉพาะ
ลูกค้าที่มีแนวโน้มจะก่อปัญหา ดังนั้นธุรกิจจึงต้องเตรียมพร้อมในทุกส่วนของการบริการมิให้เกิด
โอกาสขาดตกบกพร่องให้ถูกต าหนิ และบางครั้งธุรกิจจ าต้องปฎิเสธลูกค้าที่เห็นได้ชัดว่าจะสร้างปัญหา
ในกระบวนการบริการอย่างแน่นอนด้วยวิธีการที่นุ่มนวลหรือให้ความช่วยเหลือในระดับหนึ่งแบบให้
เปล่าเพ่ือรักษาภาพพจน์ของธุรกิจ 

ด้านที่ 3 สภาพแวดล้อมของการบริการ เนื่องจากการบริการประเภทนี้ส่งทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อตัวมนุษย์ จึงต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่ตัวผู้รับบริการ เช่น ไม่
ใช้ส่วนผสมที่จะเกิดอันตรายในอาหารที่ลูกค้าสั่ง ไม่ขัดผิวด้วยสารที่อาจก่อให้เกิดอาการระคายเคือง
หรือขัดด้วยความรุนแรงเกินควร เครื่องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อมต้องสะอาดถูกหลักอนามัย อยู่
ในสภาพที่สวยงามเรียบร้อยและให้ความสะดวกแก่ลูกค้า นอกจากนั้นการตกแต่งสถานที่อย่าง
สวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์ก็จะสร้างสุนทรียภาพที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

ในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิผลของผู้ให้บริการนั้น ผู้ให้บริการเองจะต้องรู้จักรักในงาน
บริการ รู้จักปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเองให้เป็นทัศนคติขององค์กร รู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนเองให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงาน เข้ากับงานบริการที่ตนเองก าลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ รู้จักวิธีก ารพูด
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้ค าพูดนั้นเมื่อผู้มาใช้บริการได้รับ
ฟังแล้ว รู้สึกหรือสัมผัสได้ถึงการบริการที่จะได้รับจากพนักงาน และสุดท้ายผู้ให้บริการต้องรู้จักที่จะ
ปรับเปลี่ยนการกระท า ต้องรู้ว่าการปฏิบัติตนของตนเองนั้นต่อผู้มาใช้บริการควรปฏิบัติอย่างไร ต่อ
เพ่ือนร่วมงานควรปฏิบัติอย่างไรหรือแม้ กระทั้งต่อตนเองควรจะปฏิบัติอย่างไร เพ่ือที่จะสามารถ
ท างานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็วและถูกต้องที่สุด (สมเดช มุงเมือง, 2553) แนวคิดในการพัฒนาผู้
ให้บริการ จะต้องค านึงถึงการเพ่ิมพูนศักยภาพของผู้ให้บริการ ให้สามารถท างานอย่างเต็มสมรรถภาพ
ตรงตามเป้าหมายและกลยุทธ์การบริการในเรื่องต่อไปนี้ 
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 1. การพัฒนาความรู้ (Knowledge) ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานบริการประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน (Job Knowledge) มุ่งให้ผู้ปฏิบัติงานมี

ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และขอบข่ายงานที่ชัดเจน รวมทั้งกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
และความคาดหวังเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน เช่น พนักงานต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน จะต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตคน การใช้ประตูฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลฉุกเฉินหรืออุปกรณ์
การเตรียมอาหาร เป็นต้น 
  1.2 ความรู้เกี่ยวกับองค์การ (Organization Knowledge) เน้นการปลูกฝังนโยบาย
หรือปรัชญาการบริการองค์การ โครงสร้างและระบบการท างาน การติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน เช่น พนักงานธนาคารจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายของธนาคารในการให้บริการแก่
ลูกค้าว่ามีการบริการอะไรบ้าง จะติดต่อขอรับบริการได้อย่างไร เป็นต้น 
  1.3 ความรู้ในการพัฒนาตนเอง (Self-Development Knowledge) เป็นความรู้เชิง
วิเคราะห์ตนเองและผู้อ่ืน โดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยา เช่น ใช้หลักมนุษยสัมพันธในการปรับตัวให้
เข้ากับลูกค้าหลากหลายความต้องการที่มาติดต่อขอรับบริการคนละแบบคนละอย่าง เป็นต้น 
 2. การพัฒนาทักษะ (Skills) ทักษะที่จ าเป็นต้องฝึกฝนให้เกิดความช านาญในการปฏิบัติงาน
บริการ ประกอบด้วย 
  2.1 ทักษะเชิงเทคนิค (Technical Skills) เป็นการฝึกฝนความเชี่ยวชาญด้านกลไก
เทคนิคต่างๆ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานท างานนั้นๆ ตามวิธีการที่องค์การต้องการหรือเมื่อจ าเป็นต้องใช้
ทักษะใหม่ๆ ในการสนับสนุนงานที่ท าอยู่ เช่น ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกรายการจอง
ห้องพักโรงแรม เป็นต้น 
  2.2 ทักษะเชิงพฤติกรรม (Behavioral Skills) เป็นการฝึกฝนความเชี่ยวชาญในการ
ให้บริการลูกค้าทักษะในการติดต่อกับลูกค้า รวมทั้งทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ลูกค้ารอ
รับบริการนานและเกิดอารมณ์โกรธ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องกล่าวค าขอโทษและแสดงความเห็นใจต่อ
ลูกค้า และแสดงความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นต้น 
  2.3 ทักษะเชิงมโนภาพ (Conceptual Skills) เป็นการฝึกฝนความเชี่ยวชาญในการ
รับรู้ความต้องการของลูกค้าและสามารถตอบสนองให้ลูกค้าพึงพอใจ ได้อย่างสอดคล้องกับนโยบาย
และกลยุทธ์ขององค์การ เช่น ลูกค้ามาเบิกเงินจากธนาคารและต้องการทราบรายละเอียดสินเชื่อต่างๆ 
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสอบถามข้อมูลเบื้องต้นและแนะน าลูกค้าพบผู้ที่ปฏิบัติงานด้านนั้นโดยตรง เป็นต้น 
 3. การพัฒนาเจตคติ (Attitudes) เจตคติที่จ าเป็นต้องเสริมสร้างในการปฏิบัติงานบริการ 
ประกอบด้วย 
  3.1 เจตคติที่ดีต่อตนเอง เป็นความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อภาพพจน์และแสดง
ความสามารถของตนเอง เช่น มีความเชื่อม่ันในตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เป็นต้น 
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  3.2 เจตคติที่ดีต่องานบริการ เป็นความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อการปฏิบัติงาน
บริการ เช่น มีความกระติอรือร้นในการให้บริการ มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงามต่อลูกค้า เป็นต้น 
  3.3 เจตคติที่ดีต่องานบริการ เป็นความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคลมีต่อการประกอบอาชีพ
การบริการ เช่น รู้สึกภาคภูมิในที่ให้บริการผู้อื่น รู้สึกดีใจที่ได้ท าประโยชน์ให้ผู้อ่ืน เป็นต้น 
 4. การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพที่จ าเป็นต้องส่งเสริมในการปฏิบัติงาน
บริการ ประกอบด้วย 
  4.1 บุคลิกภาพภายในที่ดี จ าเป็นต้องมีการพัฒนาความสามารถในการควบคุม
อารมณ์การปรับตัว และการแสดงความรู้สึกนึกคิดโดยตรงตระหนักถึงความส าคัญของลูกค้าเป็นหลัก 
  4.2 บุคลิกภาพภายนอกที่ดี จะต้องพัฒนากิริยาท่าทางการแสดงออกที่สุภาพ
อ่อนโยน มีชีวิตชีวา เป็นกันเอง และมีความพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าตลอดเวลา 

 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา  (2551 : 177-178) คุณลักษณะของท่าอากาศยานที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี เป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการให้บริการของท่าอากาศยานนั้นๆ  ควร
ประกอบด้วยคุณลักษณะที่ส าคัญ อยู่ 10 ประการ คือ  

1.การเข้า-ออก ของผู้โดยสารต้องรวดเร็ว  
2.การขนถ่ายสัมภาระต้องมีประสิทธิภาพ  
3.การให้บริการต้องมีคุณภาพ  
4.ขนาดของท่าอากาศยานต้องรองรับการจราจรได้อย่างเพียงพอ 
5.สิ่งอ านวยความสะดวกของผู้โดยสารที่ดีและเพียงพอ  
6.ร้านปลอดอากรที่ดี  
7.การวางผังที่มีประสิทธิภาพ  
8.สิ่งแวดล้อมดี  
9.ระบบขนส่งสู่ตัวเมืองดี  
10.มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการบริการนั้นผู้ให้บริการจะต้องด าเนินการจัดการการบริการที่

ค านึงถึงการบริการที่ช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่ค านึงถึงความต้องการหรือการอ านวยความสะดวกต่อการ
บริการที่มีต่อผู้ให้บริการเอง ซึ่งจะสามารถท าให้เกิดประสิทธิภาพของการบริการนั้นๆ และการบริการ
นั้นก็จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในการบริการ หลักการทั่วไปของการให้บริการที่ควรค านึงถึง มีดังนี้ 
  1. ผู้ให้บริการจะต้องจัดเตรียมการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการต้องค านึงถึงผู้รับบริการเป็นหลักเพราะในการบริการนั้นผู้ให้บริการต้องเตรียมการบริการ
เพ่ือผู้รับบริการ หากไม่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการก็จะไม่มีผู้รับบริการเข้ามาใช้บริการ การ
บริการนั้นๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น ในการเตรียมการบริการนั้นหากผู้รับบริการเห็นว่าการบริการนั้นๆ 
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เหมาะสมต่อการบริการที่จะให้บริการแก่ผู้รับบริการ แต่ความจริงแล้วการบริการที่จัดเตรียมอาจจะไม่
ตรงกับสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ อาจจะท าให้การบริการนั้นไม่เกิดคุณภาพของการบริการ  
  2. ในการบริการนั้นผู้ให้บริการจะต้องสร้างสรรค์การบริการที่สามารถท าให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญของการบริการเพราะจะท า
ให้ผู้รับบริการประเมินศักยภาพหรือประสิทธิภาพในการบริการของผู้ให้บริการ ว่ามีความพร้อมต่อ
การบริการเพียงใด ผู้ให้บริการอาจจะต้องเน้นในเรื่องของความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหลัก
มากกว่าปริมาณด้านการบริการเพียงด้านเดียว  

3.การปฏิบัติการบริการของผู้ให้บริการที่มีต่อผู้รับบริการ ผู้ให้บริการต้องด าเนินการ
ตรวจสอบถึงความถูกต้องของการบริการ หากมีข้อผิดพลาด ก็ต้องรีบด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว และผู้
ให้บริการต้องกล่าวค าขอโทษต่อการบริการที่เกิดขึ้นและไม่ก่อให้เกิดการผิดพลาดในการบริการขึ้นมา
อีก 
  4. ในการด าเนินการการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการต้องส่งมอบการบริการ
ที่มีต่อผู้รับบริการให้ทันต่อเวลาที่ได้ก าหนดไว้หรือแจ้งไว้กับผู้รับบริการ หากการบริการนั้นสามารถ
ด าเนินการและแล้วเสร็จก่อนเวลาที่ก าหนดไว้ก็จะสามารถก่อให้เกิดความประทับใจในการบริการได้
อีกด้วย 
  5. การจัดการบริการของผู้ให้บริการ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมการบริการเพ่ือ
ผู้รับบริการนั้นๆ หากแต่การบริการที่เกิดขึ้นอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงแค่การบริการของฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง แต่อาจจะต้องเกิดจากความร่วมมือหลายๆ ฝ่ายแล้วจึงเกิดมาเป็นการบริการ ดังนั้นผู้
ให้บริการในแต่ละฝ่ายจะต้องค านึงถึงผู้ให้บริการฝ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อการบริการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ของสภาพแวดล้อม หรือการปฏิบัติงานร่วมกันด้วย 

เมื่อมีการบริหารจัดการท่าอากาศยานที่ดีแล้ว ก็จะผลท าให้เกิดประสิทธิภาพของท่า
อากาศยาน จึงมีปัจจัย (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา , 2551a: 220-221) เป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่
ประสิทธิภาพทางการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน สามารถวัดได้ใน 4 ด้าน คือ  

1.ด้านความปลอดภัย เป็นสิ่งส าคัญมากต่อผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน เนื่องจาก
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นท่าอากาศยานจึงต้อง
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการอย่างเต็มที่  

2.ด้านความสะดวกสบาย เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานต้องการมาก ดังนั้นท่า
อากาศยานจึงต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายอย่างเต็มที่  

3.ด้านความรวดเร็ว เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานต้องการมาก ดังนั้นท่าอากาศ
ยานจึงต้องบริการผู้ใช้บริการด้วยความรวดเร็วและใช้เวลาน้อยที่สุด  
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4.ด้านการประหยัด เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานต้องการมาก ซึ่งการประหยัด
ที่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานต้องการนั้นมี 2 ลักษณะคือ การประหยัดด้านต้นทุนในการไปใช้บริการท่า
อากาศยาน และการประหยัดด้านจ่ายค่าบริการแก่ท่าอากาศยาน ดังนั้น ท่าอากาศยานจึงต้อง
พยายามด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้มีต้นทุนต่ าที่สุด อันจะได้เรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการต่ าที่สุดด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 ประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน 
แหล่งที่มา:  บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2551: 222 
 จากแนวคิดข้างต้นจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศ
ยานนั้น แบ่งออกเป็น 2 อย่าง อย่างแรกคือบุคลากรที่ให้บริการ อย่างที่สอง คือการจัดการสถานที่
ให้บริการ นั้นก็คือการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนั้นประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอ านวยความ
สะดวกของท่าอากาศยาน จะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัย ทักษะในการให้บริการของผู้ให้บริการ อาจจะจัด
ให้มีการเสริมสร้างความรู้ทางด้านการบริการของผู้ให้บริการอยู่เสมอ เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาใน
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของท่าอากาศยานโยค านึงถึง ความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความประหยัด จึงสรุปได้ว่าผู้ให้บริการ เป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ในการการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานเพ่ือให้เกิดประสิทธิของการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน 

2.6.2 การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 
 จะเห็นได้ว่าในการบริหารจัดการท่าอากาศยานส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นเพ่ืออ านวยความสะดวก
ของท่าอากาศยาน ที่ให้บริการแก่สายการบินและผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานหรือผู้โดยสารนั่นเอง
(ธงชัย สันติวงษ,์ 2543) กล่าวถึงลักษณะของการบริหารจัดการไว้ 3 ด้าน คือ  

ความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้บริการ 
Customer Satisfaction 

ประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน 

1.ความปลอดภัย 

2.ความสะดวกสบาย 

3.ความรวดเร็ว 

4.ความประหยัด 
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 1. ในด้านที่เป็นผู้น าหรือหัวหน้างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติตนเป็นผู้น าภายในองค์การ 
 2. ในด้านของภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากร
ต่าง ๆ ในองค์การ และการประสานกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน 
 3. ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องท าให้งานต่าง ๆ ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีด้วยการอาศัยบุคคลต่างๆ เข้าด้วยกัน 
 ดังนั้นผู้ให้บริการท่าอากาศยาย จึงได้มีการออกแบบ อาคารผู้โดยสาร อาคารต่างๆ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกเมื่อเข้าใช้บริการ แต่ในการบริหารจัดการท่าอากาศยานนั้นได้มีการจัดอันดับของ
ท่าอากาศยาน ที่เป็นสมาชิกของ Airport council international “ACI” โดยวัตถุประสงค์เ พ่ือ
พัฒนา ปรับปรุงท่าอากาศยานให้มีการบริการที่ดี ในทุกส่วนการให้บริการของท่าอากาศยาน แต่การ
จัดอันดับนั้น ACI จะท าการตรวจสอบเฉพาะท่าอากาศยานที่เป็นสมาชิกเท่านั้น จึงจ าเป็นจะต้องท า
การสมัครสมาชิกก่อน จึงจะได้แบบสอบถามจากทาง ACI เพ่ือน ามาด าเนินการภาคสนามเอง หลังจาก
นั้นส่งกลับไปให้ทาง ACI ประมวลผลโดยมีหัวข้อที่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจะเป็นผู้ประเมินประเมิน
ท่าอากาศยาน 8 ด้าน 33 หัวข้อ ซึ่งมีหัวข้อดังนี้ (Airport council international, 2014)  
 1. การเดินทางมาท่าอากาศยาน (Access) 
  1.1 ระบบการขนส่งภาคพ้ืนดินเข้าสู่ออกจากท่าอากาศยาน (Ground 
transportation to/from airport) 
  1.2 ความเพียงพอของที่จอดรถ (Availability of parking facilities)  
  1.3 ความเหมาะสมของค่าบริการที่จอดรถ (Value for money of parking 
facilities)  
  1.4 ความเพียงพอของรถเข็นกระเป๋า (Availability of baggage cars/trolleys) 
 2. การตรวจบัตรโดยสาร (Check-in) 
  2.1 ระยะเวลาการเข้าแถวรอตรวจบัตรโดยสาร (Waiting time in check-in 
queue/line) 
  2.2 ประสิทธิภาพของพนักงานตรวจบัตรโดยสาร (Efficiency of check-in staff)  
  2.3 ความสุภาพและการช่วยเหลือของพนักงานตรวจบัตรโดยสาร (Courtesy, 
helpfulness of check-in staff) 
 3. การตรวจหนังสือเดินทาง/หลักฐานแสดงตัวบุคคล (Passpot/personal ID control) 
  3.1 ระยะเวลาการรอตรวจหนังสือเดินทาง/หลักฐานแสดงตัวบุคคล (Waiting time 
at Passport/Personal ID inspection) 



 73 

  3.2 ความสุภาพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ (Courtesy and 
helpfulness of inspection staff) 
 4. การรักษาความปลอดภัย (Security)  
  4.1 ความสุภาพและการช่วยเหลือของพนักงานรักษาความปลอดภัย (Courtesy 
and helpfulness of security staff) 
  4.2 ความละเอียดถี่ถ้วนของการตรวจค้น (Thoroughness of security 
inspection) 
  4.3 ระยะเวลาการเข้าแถวรอการตรวจค้น (Waiting time at security inspection) 
  4.4 ความรู้สึกม่ันใจในความปลอดภัย (Feeling of being safe and secure) 
 5. การหาหนทาง (Finding your way) 
  5.1 ความยากง่ายในการหาหนทางในท่าอากาศยาน (Ease of finding your way 
through airport) 
  5.2 หน้าจอแสดงข้อมูลเที่ยวบิน (Flight information screens) 
  5.3 ระยะทางของทางเดินภายในอาคารผู้โดยสาร (Walking distance inside the 
terminal) 
  5.4 ความสะดวกในการต่อเครื่องด้วยเที่ยวบินอ่ืน (Ease of making connections 
with other flights) 
 6. สิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน (Aitport facilities) 
  6.1 ความสุภาพและการช่วยเหลือของพนักงานท่าอากาศยาน (Courtesy, 
helpfulness of airport staff) ยกเว้นพนักงานตรวจบัตรโดยสารและพนักงานรักษาความปลอดภัย 
(Excluding check-in and security)  
  6.2 ร้านอาหารและสถานที่รับประทานอาหาร (Restaurant/eating facilities) 
  6.3 ความเหมาะสมของราคาอาหาร (Value for money of restaurant/eating 
facilities) 
  6.4 ความเพียงพอของธนาคาร/ตู้  ATM/จุดบริการแลกเงิน (Availability of 
bank/ATM facilities/money changers)  
  6.5 ร้านขายสินค้าปลอดอากร/ร้านค้าอ่ืนๆ (Shopping facilities)  
  6.6 ความเหมาะสมของราคาสินค้า (Value for money of shopping facilities) 
  6.7 การเข้าถงึอินเทอร์เน็ต/ระบบไร้สาย (Internet Access/Wifi)  
  6.8 ห้องรับรองส าหรับนักธุรกิจ/ผู้บริหาร (Business/Executive lounger) 
  6.9 ความเพียงพอของห้องสุขา (Availability of washrooms/toilets) 
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  6.10 ความสะอาดของห้องสุขา (Cleanliness of washrooms/toilets)  
  6.11 ความสะดวกสบายของบริ เวณพ้ืนที่นั่ ง พักรอขึ้นเครื่อง (Comfort of 
waiting/gate areas)  

7. สภาพแวดล้อมของท่าอากาศยาน (Airport environment) 
  7.1 ความสะอาดของอาคารผู้โดยสาร (Cleanliness of airport terminal) 
  7.2 บรรยากาศโดยรวมของท่าอากาศยาน (Ambience of the airport) 
 8. การบริการผู้โดยสารขาเข้า (Arrivals services at this airport) จากการใช้บริการในช่วง 
6 เดือนที่ผ่านมา (Based on previous experience in last 6 months)  
  8.1 การตรวจหนังสือเดินทาง/หลักฐานแสดงตัวบุคคล (Passport and Personal 
ID inspection) 
  8.2 ความรวดเร็วในการรับกระเป๋า (Speed of baggage delivery service) 
  8.3 การตรวจทางศุลกากร (Customer inspection) 
 จากหัวข้อในการประเมินท่าอากาศยานข้างต้น ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและคัดเลือกเฉพาะ
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน ในการให้บริการด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกของผู้ใช้บริการ  
 นอกจากนี้ยังได้มีการจัดระบบมาตรฐานและตัวชี้วัด เพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิภาพใน
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2559: 35)  
 1. จัดให้มีเส้นทางเข้า-ออกของสถานที่หรือแหล่ง ที่สามารถใช้ในการเดินทางเข้าออก เช่น 
ทางเดินเท้า  
 2. จัดให้มีป้ายบอกทางหรือป้ายแนะน า มีป้ายที่ติดตั้งในต าแหน่งที่เห็นเด่นชัดท าให้
ผู้ใช้บริการมองเห็นง่ายและป้ายดังกล่าวต้องมีเนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน และมีจ านวนเพียงพอ 
 3. จัดให้มีห้องน้ าสาธารณะที่เพียงพอ มีความสะอาดและมีปริมาณที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 
 4. จัดให้มีถังขยะเพียงพอเพ่ือรองรับจากผู้ให้บริการ อาจจะเป็นถังขยะที่ออกแบบมาให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสถานที่ มีคุณภาพดีไม่แตกร้าว รั่ว หรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้บริการ
และมีปริมาณเพียงพอ 
 5. จัดให้มีสถานที่พักผ่อน เช่น ม้านั่ง โต๊ะ เก้าอ้ี ที่พักคอย 
 6. จัดให้มีระบบไฟฟ้า แสงสว่างในจุดต่างๆ อย่างเหมาะสมตามสภาพของพ้ืนที่ ในเวลา
กลางวัน และกลางคืน โดยเน้นจุดที่ส าคัญและจุดเสี่ยงเป็นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้มาใช้บริการ 
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 7. จัดให้มีห้องน้ าสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ ต่อการใช้บริการของผู้มาใช้บริการ 
และมีการให้บริการเพ่ิมเติมเพ่ือสุขลักษณะด้านอ่ืนๆ เช่น มีกระดาษช าระ สบู่ล้างมือ ผ้าเช็ดมือ – เท้า 
ไว้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ และรวมถึงมีการระบายอากาศในบริเวณห้องน้ า 
 8. จัดให้มีจุดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ผู้มาใช้บริการ 
 9. จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ เพ่ือรักษาความสะอาดของ
สถานที ่
 10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 11. จัดให้มีระบบการสื่อสารหรือเครื่องมือสื่อสารแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ภายนอกท่ีเกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 12. จัดให้มีป้ายเตือน ในจุดที่อาจจะท าให้เกิดอันตรายต่อผู้มาใช้บริการได้ 
 13. จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัย หากเกิดเหตุการณ์ 
 14. จัดให้มีร้านอาหารที่จ าหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะให้แก่ผู้มาใช้บริการ 
 15. จัดให้มีบริการในการติดต่อสื่อสาร เช่น ตู้โทรศัพท์ โทรสารและอินเตอร์เน็ต 
 16. จัดให้มีรถโดยสารสาธารณะในการขนส่งผู้โดยสาร ระหว่างอาคาร   

จากการศึกษาถึงการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานท าให้ผู้วิจัย
ทราบถึงบทบาท วัตถุประสงค์ และหน้าที่ของท่าอากาศยานรวมท าให้ทราบถึงลักษณะของอาคาร
ผู้โดยสาร ในรูปแบบต่างที่ให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ อีกทั้งยังได้ทราบถึงการจัดอันดับของท่าอากาศ
ยานที่ให้บริการเพ่ือน าผลของการบริการมาพัฒนาและปรับปรุงท่าอากาศยานในทุกๆด้าน รวม 8 
ด้าน 31 หัวข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกในหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
น ามาเป็นข้อมูลในการศึกษา โดยมีหัวข้อดังนี้  
 1.ระบบการขนส่งภาคพ้ืนดินเข้าสู่/ออกจากท่าอากาศยาน (Ground transportation 
to/from airport) 
 2.ความเพียงพอของที่จอดรถ (Availability of parking facilities)  
 3.ความเหมาะสมของค่าบริการที่จอดรถ (Value for money of parking facilities)  
 4.ความเพียงพอของรถเข็นกระเป๋า (Availability of baggage cars/trolleys) 
 5.ระยะเวลาการเข้าแถวรอตรวจบัตรโดยสาร (Waiting time in check-in queue/line) 
 6.ความสุภาพและการช่วยเหลือของพนักงานตรวจบัตรโดยสาร (Courtesy, helpfulness 
of check-in staff) 
 7.การตรวจหนังสือเดินทาง/หลักฐานแสดงตัวบุคคล (Passpot/personal ID control) 
 8.ระยะเวลาการรอตรวจหนังสือเดินทาง/หลักฐานแสดงตัวบุคคล (Waiting time at 
Passport/Personal ID inspection) 
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 9.ความสุภาพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ (Courtesy and helpfulness of 
inspection staff) 
 10.ความสุภาพและการช่วยเหลือของพนักงานรักษาความปลอดภัย (Courtesy and 
helpfulness of security staff) 
 11.ระยะเวลาการเข้าแถวรอการตรวจค้น (Waiting time at security inspection) 
 12.ความยากง่ายในการหาหนทางในท่าอากาศยาน (Ease of finding your way through 
airport) 
 13.หน้าจอแสดงข้อมูลเที่ยวบิน (Flight information screens) 
 14.ระยะทางของทางเดินภายในอาคารผู้โดยสาร (Walking distance inside the terminal) 
 15.ความสะดวกในการต่อเครื่องด้วยเที่ยวบินอ่ืน (Ease of making connections with 
other flights) 
 16.ความสุภาพและการช่วยเหลือของพนักงานท่าอากาศยาน (Courtesy, helpfulness of 
airport staff) ยกเว้นพนักงานตรวจบัตรโดยสารและพนักงานรักษาความปลอดภัย (Excluding 
check-in and security)  
 17.ร้านอาหารและสถานที่รับประทานอาหาร (Restaurant/eating facilities) 
 18.ความเหมาะสมของราคาอาหาร (Value for money of restaurant/eating facilities) 
 19.ความเพียงพอของธนาคาร/ตู้ ATM/จุดบริการแลกเงิน (Availability of bank/ATM 
facilities/money changers)  
 20.ร้านขายสินค้าปลอดอากร/ร้านค้าอ่ืนๆ (Shopping facilities)  
 21.ความเหมาะสมของราคาสินค้า (Value for money of shopping facilities) 
 22.การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต/ระบบไร้สาย (Internet Access/Wifi)  
 23.ห้องรับรองส าหรับนักธุรกิจ/ผู้บริหาร (Business/Executive lounger) 
 24.ความเพียงพอของห้องสุขา (Availability of washrooms/toilets) 
 25.ความสะอาดของห้องสุขา (Cleanliness of washrooms/toilets)  
 26.ความสะดวกสบายของบริเวณพ้ืนที่นั่งพักรอขึ้นเครื่อง (Comfort of waiting/gate 
areas) 
 27.ความสะอาดของอาคารผู้โดยสาร (Cleanliness of airport terminal) 
 28.บรรยากาศโดยรวมของท่าอากาศยาน (Ambience of the airport) 

29.การตรวจหนังสือเดินทาง/หลักฐานแสดงตัวบุคคล (Passport and Personal ID 
inspection) 

30.ความรวดเร็วในการรับกระเป๋า (Speed of baggage delivery service) 
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31.การตรวจทางศุลกากร (Customer inspection) 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและการบริการที่ดีของท่าอากาศยาน โดยมีปัจจัยด้วยกัน 4 ด้าน คือ 

ด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวกสบาย ด้านความรวดเร็ว และด้านการประหยัด  
ปิยะนุช เลิศศิริ (2554: 16) การวัดระดับการให้บริการ (Level of Service) ภายในท่า

อากาศยานถือเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการวัดระดับการให้บริการ คือ การวัดระดับการรับรู้ถึง
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการที่ผู้ใช้บริการจะได้รับจากการให้บริการในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ในท่าอากาศยาน ซึ่งอาจวัดได้จาก 
 1. ระยะเวลาการรอคอยของผู้ใช้บริการ (Waiting Time) คือระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการใช้ในการ
รอคอยตั้งแต่เข้าสู่แถวคอยจนกระทั่งได้รับบริการ 
 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการ (Service Time) คือระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการเริ่มต้นรับ
บริการจนกระท่ังการบริการเสร็จสิ้น 
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการเดิน (Walking Times) คือ เวลาที่ผู้ใช้บริการต้องใช้ในการเดินจาก
จุดกิจกรรมหนึ่งไปยังหนึ่งกิจกรรมหนึ่ง 
 ดังนั้น ผู้ใช้บริการจะรู้สึกได้ว่าการให้บริการในท่าอากาศยานมีคุณภาพดีก็ต่อเมื่อ ใช้เวลาใน
การรอคอยและรับการบริการน้อย และระยะเวลาที่ต้องเดินไปท ากิจกรรมต่างๆ มีน้อยเช่นกัน ผู้วิจัย
จึงได้ท าการศึกษาถึงกระบวนการในการสร้างการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการบริการของท่า
อากาศยาน เพ่ือที่จะสามารถท าให้การเข้าถึงการบริการของผู้มาใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและใช้เวลา
ในการเข้าถึงบริการน้อยท่ีสุด (Zeithaml V. A. Parasuraman A. and Berry L. L., 1990) ได้อธิบาย
การสร้างคุณภาพการบริการ ในส่วนของกระบวนการหรือส่วนประกอบ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของผู้ที่
เกี่ยวข้องและปัจจัยต่างๆ อีกท้ังยังแสดงให้เห็นถึงช่องว่างของการบริการที่เกิดขึ้นอันเป็นสาเหตุให้เกิด
การบริการไม่ได้คุณภาพผู้ใช้บริการ (Customer)  
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A Conceptual Model of Service Quality 

การสื่อสารด้วยค าพูด 

Word-of-mouth 
Communications 

 ความต้องการส่วนบุคคล 

Personal Needs 

 ประสบการณ์ในอดีต 

Past Experience   

  
 
 
 
 
ช่องว่างที่5 (Gap5) 
 
 
 
 
ผู้ให้บริการ (Provider) 
 
 
 
                           ช่องว่างที่ 3 (Gap3)                 ช่องว่างที่4 (Gap 4) 
 
ช่องว่างที่1 
(Gap 1)                 
 

ช่องว่างที่ 2     (Gap 2) 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 รูปแบบของคุณภาพการบริการ 
แหล่งที่มา:Zeithaml, Parasuraman, & Berry. 1990: 46 
 

การส่งมอบการบริการ 
Service Delivery การสื่อสารภายนอกไปสู่

ผู้ใช้บริการ 
External Communications 

to Customers 

การก าหนดคุณลักษณะของ
คุณภาพ 

การบริการ 
Service Quality Specifications 

ความคาดหวังต่อการให้บริการ 
Expected Service 

การรับรู้ต่อการให้บริการ 
Perceived Service 

การรับรู้ของส่วนบริหารที่เกี่ยวกับคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
Management Perceptions of Customer 

Expectations 
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 ช่องว่างที่ 1 เป็นช่องว่างระหว่างความคาดหวังต่อการให้บริการของผู้ใช้บริการกับการรับรู้
ของส่วนบริหารที่เกี่ยวกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ (Gap between customer expectations 
and management’s perception)  
 
 
 
 
ช่องว่างที่ 1 
(Gap 1) 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.7 แบบจ าลองช่องว่างของคุณภาพการบริการช่องวว่างที่ 1 
แหล่งที่มา:Zeithaml, Parasuraman, & Berry. 1990: 39 
 
 ช่องว่างที่ 2 เป็นช่องว่างระหว่างการรับรู้ของส่วนบริหารที่เกี่ยวกับความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการกับการก าหนดคุณลักษณะของคุณภาพการบริการ (Gap between management 
perception and service quality specifications)  
 
 
 
 

ช่องว่างที่ 2 (Gap 2) 
 
 
 
ภาพที่ 2.8 แบบจ าลองช่องว่างของคุณภาพการบริการช่องว่างที่ 2 
แหล่งที่มา:  Zeithaml, Parasuraman, & Berry. 1990: 41  
 
 

การรับรู้ของส่วนบริหารที่เกี่ยวกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
Management Perceptions of Customer Expectations 

ความคาดหวังต่อการให้บริการ 
Customer Expectation 

(Expected Service) 

การรับรู้ของส่วนบริหารที่เกี่ยวกับ
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
Management Perceptions of 

Customer Expectations 

การก าหนดคุณลักษณะของคุณภาพการบริการ 
Service Quality Specifications 
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 ช่องว่างที่ 3 เป็นช่องว่างระหว่างการก าหนดคุณลักษณะของคุณภาพการบริการกับการส่ง
มอบการบริการ (Gap between service quality specifications and service delivery)  
 
 
 
 

ช่องว่างที่ 3 (Gap 3) 
 
 
ภาพที่ 2.9 แบบจ าลองช่องว่างของคุณภาพการบริการช่องว่างที่ 3 
แหล่งที่มา:  Zeithaml, Parasuraman, & Berry. 1990: 42 
  

ช่องว่างที่ 4 เป็นช่องว่างระหว่างการส่งมอบการบริการให้แก่ผู้ใช้บริการกับการสื่อสาร
ภายนอกไปสู่ผู้ใช้บริการ (Gap between service delivery and external communications to 
customers about service delivery)  

 
 
 

 
                                             ช่องว่างที่ 4 (Gap 4) 
 
ภาพที่ 2.10 แบบจ าลองช่องว่างของคุณภาพการบริการช่องว่างที่ 4 
แหล่งที่มา: Zeithaml, Parasuraman, & Berry. 1990: 44 
 
 
 
 
 
 
 

การก าหนดคุณลักษณะของคุณภาพการบริการ 
Service Quality Specifications 

การส่งมอบการบริการ 
Service Delivery 

การส่งมอบการบริการ 
Service Delivery 

การสื่อสารภายนอกไปสู่ผู้ใช้บริการ 
External Communication to Customers 
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 ช่องว่างที่ 5 เป็นช่องว่างระหว่างการรับรู้ต่อการให้บริการที่ผู้ใช้บริการได้รับจริงกับการ
บริการที่คาดหวัง (Gap between customer’s expectations and perceived service) 
ผู้ใช้บริการ (Customer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่องว่างที่ 5 
(Gap 5) 
 
ผู้ให้บริการ (Provider) 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.11 แบบจ าลองช่องว่างของคุณภาพการบริการช่องว่างที่ 5 
แหล่งที่มา: Zeithaml, Parasuraman, & Berry. 1990: 37 
  

สรุปได้ว่า ช่องว่างที่ 1 เป็นช่องว่างระหว่างความคาดหวังต่อการให้บริการของผู้ใช้บริการกับ
การรับรู้ของส่วนบริหารที่ เกี่ยวกับความคาดหวังของผู้ ใช้บริการ (Gap between customer 
expectations and management’s perception) ผู้บริหารในธุรกิจการบริการนั้นอาจจะไม่ทราบ
ความคาดหวังและความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งหมดหรืออาจจะยึดถือในตนเอง โดยไม่สนใจหรือ
เพิกเฉย ท าให้การบริการไม่ตรงกับความคาดหวังหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ  

ช่องว่างที่ 2 เป็นช่องว่างระหว่างการรับรู้ของส่วนบริหารที่เกี่ยวกับความคาดหวัง 
ของผู้ใช้บริการกับการก าหนดคุณลักษณะของคุณภาพการบริการ (Gap between management 
perception and service quality specifications) โดยที่ส่วนบริหารรับรู้ความคาดหวังหรือความ

ความคาดหวังต่อการให้บริการ 
Expected Service 

การรับรู้ต่อการให้บริการ 
Perceived Service 

การสื่อสารภายนอกไปสู่ผู้ใช้บริการ 
External Communications to Customers 

การสื่อสารด้วยค าพูด 
Word-of-mouth 
communications 

ความต้องการส่วนบุคคล 
Personal Needs 

ประสบการณ์ในอดีต 
Past Experience 
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ต้องการของผู้ใช้บริการ แต่ในการปฏิบัติงานจริงยังไม่สามารถน าไปปรับเป็นข้อก าหนดคุณลักษณะ
ของคุณภาพการบริการ  

ช่องว่างที่ 3 เป็นช่องว่างระหว่างการก าหนดคุณลักษณะของคุณภาพการบริการกับ 
การส่งมอบการบริการ (Gap between service quality specifications and service delivery) 
โดยเมื่อถึงแม้จะมีการก าหนดคุณลักษณะของคุณภาพการบริการไว้อย่างชัดเจน แต่มีปัจจัยที่ท าให้
ผู้ใช้บริการไม่ได้รับคุณภาพการบริการนั้นๆ  

ช่องว่างที่ 4 เป็นช่องว่างระหว่างการส่งมอบการบริการให้แก่ผู้ใช้บริการกับ 
ก า ร สื่ อ ส า ร ภ า ย น อ ก ไ ป สู่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร (Gap between service delivery and external 
communications to customers about service delivery) โดยการสื่อสารไปยังภายนอกเรื่อง
การให้บริการไปสู่ผู้ใช้บริการที่เสมือนเป็นข้อตกลงหรือพันธะสัญญา เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งมอบ
การบริการจริงพบว่ามีความแตกต่างคลาดเคลื่อน 

ช่องว่างที่ 5 เป็นช่องว่างระหว่างการรับรู้ต่อการให้บริการที่ผู้ใช้บริการได้รับจริงกับ 
การบริการที่คาดหวัง (Gap between customer’s expectations and perceived service) เป็น
การบริการที่ผู้ใช้บริการได้สัมผัส และเปรียบเทียบกับความคาดหวังก่อนเข้าใช้บริการว่าได้รับตรง
ตามท่ีตัวเองคาดหวังเอาไว้หรือไม่ 
 จากแนวคิดที่เก่ียวข้องท าให้ผู้วิจัยได้ทราบว่าการบริการที่มีคุณภาพของการบริการนั้นจะต้อง
ให้บริการที่ตรงตามความคาดหวังของผู้มาใช้บริการ หรือตรงตามความต้องการของผู้มาใช้บริการ
นั้นเอง (Mangelsdorff, 1978: 86) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ถือได้ว่าเป็นเกณฑ์อย่าง
หนึ่งที่ใช้ส าหรับวัดคุณภาพของการให้บริการ  
 

2.7 พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน 

 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (Tourist Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งกระบวนการใน
การตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออก โดยการศึกษาถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยว (Kotler, 2000) เป็น
การศึกษาว่าแต่ละบุคคล หรือกลุ่มบุคคล องค์กร คัดเลือกซื้อ ใช้ และจัดการสินค้าบริการ แนวคิด
หรือประสบการณ์ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความปรารถอย่างไร (ศุภลักษณ์ อัครางกูร, 2553) 
พบว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับคุณค่าที่ให้กับการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวที่อยากหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเดินทางท่องเที่ยวและตอบสนองต่อความต้องการและ
การเดินทางท่องเที่ยวนั้นต้องรู้สึกคุ้มค่ากับที่ต้องจ่ายไป จึงท าให้เราคาดเดาพฤติกรรมการท่องเที่ยว
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ได้ โดยได้แบ่งลักษณะของนักท่องเที่ยว (ศุภลักษณ์ อัครางกูร, 2553: 30) ประกอบไปด้วย 3 ลักษณะ 
กล่าวคือ  
 1.ลักษณะที่ให้ความส าคัญกับความเป็นระเบียบแบบแผน ความแน่นอนและความพึงพอใจ
จากการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้ สนใจประสบการณ์ที่ท าให้เกิดความประทับใจ 
แรงจูงใจมักมาจากความต้องการรู้สึกว่าตนส าคัญ การผจญภัยหรือสิ่งที่ท้าทายให้ชีวิตรู้จักมีคุณค่า 
 2.ลักษณะที่มีความสนใจอยู่กับจินตนาการทั้งในอดีตและอนาคตรวมถึงการปฎิสัมพันธ์ของ
ตนต่อผู้อ่ืน 
 3.ลักษณะของความเป็นเหตุเป็นผล และหาวิธีที่ดีที่สุดในการกระท าสิ่งใดก็ตามชอบเรียนรู้
วัฒนธรรม สถานที่ ผู้คนใหม่ๆ มักมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล โดยมีพลังขับเคลื่อนมาจากภายใน
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.12 ลักษณะของผู้ใช้บริการ 
แหล่งที่มา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542: 335. 
 

สมิต สัชฌุกร (2545: 173-174) ได้กล่าวไว้ว่า หลักในการให้บริการต่อผู้รับบริการ
ประกอบด้วย 
  1. สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการนั้น   
ผู้ให้บริการจะต้องค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลักว่าผู้รับบริการต้องการอะไรบ้าง   
เมื่อเข้ามาใช้บริการ ผู้ให้บริการจึงจะสามารถเตรียมการบริการให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ถึงแม้ว่าผู้ให้บริการอาจจะเตรียมการบริการที่คิดว่าการบริการนั้นดีและเพียงพอต่อ
ผู้รับบริการแต่ก็อาจจะยังไม่ต้องตามความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งจะท าให้การบริการนั้นไม่เกิด
ประโยชน์ในการบริการ การบริการนั้นก็อาจจะไร้ค่า 
  2. ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจคุณภาพ คือความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
เบื้องต้นเพราะฉะนั้นการบริการจะต้องมุ่งให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ และถือเป็นหลักส าคัญในการ

มีความต้องการรับบริการ 

ผู้รับบริการ 

มีอ านาจในการซื้อบริการ 

มีพฤติกรรมการซื้อบริการ 

มีพฤติกรรมการบริโภคบริการ 
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ประเมินผลการให้บริการไม่ว่าเราจะตั้งใจให้บริการมากมายเพียงใดแต่ก็เป็นเพียงด้านปริมาณ         
แต่คุณภาพการบริการวัดได้ด้วยความพอใจของลูกค้า 
  3. ปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนของการให้บริการซึ่งจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการคือ การปฏิบัติการให้บริการที่ต้องมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วน เพราะหากมีข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ยากที่จะท าให้
ลูกค้าพึงพอใจ แม้จะมีค าขอโทษ ขออภัย ก็จะได้รับเพียงความเมตตา 
  4. การให้บริการที่เหมาะสมแก่สถานการณ์การให้บริการที่รวดเร็ว ส่งสินค้าหรือ
จัดการบริการตรงตามก าหนดเวลาเป็นสิ่งที่ส าคัญ การด าเนินการบริการที่ล่าช้าไม่ทันก าหนด ท าให้
เป็นการบริการที่ไม่สอดคล้องสถานการณ์ นอกจากนี้การจัดส่งสินค้าตามก าหนดระยะเวลาแล้ว ยัง
จะต้องพิจารณาถึงความเร่งรีบของลูกค้าและตอบสนองให้รวดเร็วก่อนก าหนดด้วย 
  5. การบริการทีไ่ม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอื่นๆ การจัดการบริการในลักษณะใดก็ตาม 
ต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบ รอบด้าน และต้องมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนแก่ลูกค้าและฝ่ายเราเท่านั้น
ยังไม่เพียงพอ เราต้องค านึงถึงผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงควรยึดหลักการ
ให้บริการว่าจะต้องระมัดระวังถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายให้กับบุคคล
อ่ืนๆ ด้วย 
 องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว มีอยู่ด้วยกัน 7 ประการ ได้แก่ (อัปสร โพธิ์ทอง, 
2547) 

1.เป้าหมาย หมายถึง พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ต้องมีเป้าหมายในการกระท า 
เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องการเกียรติยศโดยการแสดงให้
ผู้อ่ืนเห็นว่าตนเดินทางท่องเที่ยวโดยที่สภาพแวดล้อมในสถานที่ตนเดินทางยังคงสภาพความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศน์ดังเดิม 

2.ความพร้อม หมายถึง นักท่องเที่ยวสามารถรับผิดชอบและช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้นใน
การท ากิจกรรมต่างๆ ทางการท่องเที่ยว เพ่ือที่จะสามารถตอบความต้องการของตนเองได้  เช่น 
นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัย ชอบการไต่เขา ชอบการปีนป่ายหน้าผา ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
จะต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่จะสามารถท่องเที่ยวหรือด าเนินกิจกรรมที่ตนเอง
ชอบได ้

3.สถานการณ์ หมายถึง กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นโดยจะต้องค านึงถึงลักษณะทาง
ธรรมชาติเพ่ือที่จะสามารถท าให้กิจกรรมนั้นเกิดขึ้นได้ เช่น การท่องเที่ยวเดินป่า หากเกิดฝนตก หรือ
พายุเข้า ก็จะไม่สามารถต้องเที่ยวตามกิจกรรมได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

4.การแปลความหมาย หมายถึง เป็นลักษณะของความหมายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันโดยที่
ผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวไม่ต้องก าหนดกฎเกณฑ์ แต่เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันในชีวิตประจ าวัน เช่น เมื่อ



 85 

ถึงเวลารับประทานอาหารเช้า ก็ต้องมีการจัดการบริการให้รับประทานอาหารเช้า หรือ มื้อกลางวัน ก็
จัดให้มีการรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวกระท า 

5.การตอบสนอง คือ สิ่งที่นักท่องเที่ยวได้วางแผนหรือก าหนดเอาไว้ ก่อนการเดินทาง
ท่องเที่ยวถึงความต้องการที่จะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ตามวันและเวลาต่าง ๆ โดยได้มีการวางแผน
เอาไว้เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง เช่น นักท่องเที่ยวได้วางแผนถึงการท่องเที่ยวประจ าวัน
หยุดเพื่อการพักผ่อนและได้ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ตนเองได้วางแผนเอาไว้  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง 

6.ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ ผลจากการกระท าหนึ่งๆ อาจได้ผลตามที่คาดหมายไว้ หรืออาจ
ตรงกันข้ามกับความคาดหวังที่ตั้งใจไว้ เช่น นักท่องเที่ยวได้มีก าหนดการเดินทางไว้เพ่ือมาพักผ่อน
วันหยุดในประเทศไทย แต่ปรากฏว่าในเวลานั้นเกิดการชุมนุมที่สนามบิน และท าให้สนามบินต้องปิด
ท าการ เครื่องบินโดยสารไม่สามารถลงจอดได้ จึงท าให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามที่
ตนเองคาดหวังเอาไว้ 

7.การแสดงเมื่อเกิดความผิดหวัง คือ เป็นความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดความ
ผิดหวังต่อการเดินทางท่องเที่ยวที่ไม่ได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตนเองได้ก าหนดเอาไว้ และจะต้องน า
ความผิดหวังกลับมาทบทวน เพ่ือหาวิธีการท่องเที่ยวใหม่ๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว เพ่ือให้ตรงกับ
ความต้องการและตอบสนองให้ได้มากท่ีสุดต่อการเดินทางท่องเที่ยว เพราะบางกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่เราได้ก าหนดไว้เมื่อเราเดินทางไปถึงยังสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ อาจจะไม่ได้ท่อเที่ยวตามที่เราก าหนด
ไว้ ซึ่งอาจจะท าให้นักท่องเที่ยวปรับเปลี่ยนการท่องเที่ยวเพ่ือให้สิ่งที่ทดแทนสามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด หากเกิดความผิดหวังเพราะเกิดความกังวลด้านความ
ปลอดภัย และอาจล้มเลิกความตั้งใจในการเดินทาง หรืออาจเปลี่ยนเส้นทางไปเมืองอ่ืนที่ปลอดภัยกว่า 
 จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะเดินทางท่องเที่ยวตามความ
ต้องการของตัวเองและต้องการรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพ่ือหาประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว 
และในการเดินทางท่องเที่ยวนั้น ต้องให้รู้สึกคุ้มค่ากับที่นักท่องเที่ยวต้องจ่าย เพราะนักท่องเที่ยว
ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเอง โดยในการเดินทางท่องเที่ยวนั้น นักท่องเที่ยวจะก าหนดจุดหมาย 
เป้าหมายของการท่องเที่ยวเอาไว้ ดังนั้นเมื่อมีการก าหนดจุดหมายหรือเป้าหมายไว้นั้นนักท่องเที่ยวก็
จะเกิดความคาดหวังในการเดินทางท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว การขนส่ง 
รวมถึงเรื่องของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไป
ยังสถานที่ต่างๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมาเป็นข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ 
 ในการด าเนินงานด้านการบริการ สิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการได้จากผู้ให้บริการคือ ผู้ให้บริการซื่อ
แต่ไม่เซ่อ ไม่ใช้ข้อมูลเท็จ หรือหยอกล่อ เก่งแต่ไม่กวนในการตอบค าถาม มีความเข้มแข็งไม่ใช่เขี้ยว 
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และต้องสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ยียวน ยื่นไมตรี ยกย่องไม่ใช่เหยียดหยาม ให้ความส าคัญต่อ
ผู้ใช้บริการ เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน ต้องยืนหยัดไม่ใช่โยกเย้ เป็นคนมีหลักการ มีความ
จริงใจไม่หลอกลวง เป็นคนรักษาค าพูด ไม่อวดอ้างเกินจริง มีฟอร์มดีไม่ใช่ดีแต่ฟอร์ม หรือท่าดีทีเหลว 
เป็นคนพูดดีไม่ใช่ดีแต่พูด เมื่อผู้ใช้บริการฟังแล้วต้องฟังง่ายและมีสาระประโยชน์ ต้องท าให้ถูกต้อง
และถูกใจ สุดท้ายต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา (วิชัย ปีติเจริญธรรม, 2548) ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาคหกรรมศาสตร์, 2542: 48) ต้องการความ
สะดวกสบาย ความทันสมัย และต้องมีความพร้อมและเข้าถึงเมื่อเวลาที่ใช้บริการ และยังต้องการลด
ภาระความยุ่งยากในชีวิต ที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยว 

Nadler L. and Nadler Z. (1990: 54) ได้กล่าวว่าลักษณะของแต่ละบุคคล เช่น ภูมิหลัง 
ประสบการณ์การศึกษา การฝึกอบรม ทักษะ และอายุ เป็นต้น มีผลท าให้บุคคลมีทัศนคติความ
ต้องการหรือความคาดหวังแตกต่างกัน ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมของตนก็เป็นแรงสะท้อนที่ท าให้
เกิดทัศนคติที่แตกต่างของแต่ละบุคคลได้เช่นกัน ซึ่งทัศคติของผู้ใช้บริการก็ยังส่งผลต่อการจัดการการ
บริการที่จะรองรับผู้มาใช้บริการอีกด้วย จึงได้มีการแบ่งประเภทของลูกค้าที่มีต่อทัศนคติที่แตกต่างกัน 
(กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์, 2557: 106) ประเภทของลูกค้าที่มีต่อทัศนคติการบริการ ที่ส่งผลต่อความ
ต้องการ  

1.ลูกค้าที่นิยมความประหยัดคุ้มค่า ลูกค้าประเภทนี้ต้องการประโยชน์จากการบริการสูงสุด
ให้คุ้มกับเวลา ความพยายามแสวงหา และเงินท่ีเขาจ่ายไป บางครั้งจะเรียกร้องบริการเพ่ิมเติมหรือสืบ
เสาะหาธุรกิจบริการแห่งอ่ืนที่ให้มากกว่า ลูกค้าประเภทนี้มักเปลี่ยนใจไปใช้บริการแห่งอ่ืนถ้าพบว่าที่
ใหม่ให้ประโยชน์คุ้มค่ากว่า การสูญเสียลูกค้ากลุ่มนี้แสดงถึงการแข่งขันของธุรกิจบริการนั้นก าลังทวี
ขึ้น  

2.ลูกค้าที่นิยมความถูกต้องตามครรลองคลองธรรม ลูกค้าประเภทนี้จะชอบธุรกิจบริการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ จึงต้องสร้างชื่อเสียงเพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีในระยะยาว  

3.ลูกค้าที่นิยมความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ลู กค้าต้องการการต้อนรับการทักทายแสดง
ความคุ้นเคยที่เหนือกว่าผู้อ่ืน จึงต้องมีการเก็บรายละเอียดของลูกค้าไว้ให้เป็นระบบ และต้องอบรม
บุคลากรผู้ให้บริการให้เอาใจใส่ลูกค้า แสดงความเป็นกันเอง ตลอดจนให้อภิสิทธิ์บางประการแก่ลูกค้า  

4.ลูกค้าที่นิยมความสะดวกสบาย ลูกค้าประเภทนี้ไม่ต้องการเสาะแสวงหาบริการด้วยตนเอง 
แต่จะยอมจ่ายค่าบริการเป็นพิเศษกับการบริการที่สร้างความสะดวกสบายให้ตนได้มากท่ีสุด 

Maslow (1975: 35-36) ทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้น โดยประกอบด้วยความต้องการที่เรียง
จากข้ันต่ าไปถึงขั้นสูง 5 ล าดับ ดังนี้  
 1.ความต้องการทางร่างกาย (Physiological need) เป็นความต้องการขึ้นพ้ืนฐานที่สุดที่เป็น
ความต้องการเพื่อความอยู่รอด เช่น อาหาร และท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น 
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 2.ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความต้องการความปลอดภัยทาง
กาย (เช่น ความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานเป็นต้น) และความปลอดภัยทางใจ (เช่น ความมั่นคงใน
งาน การได้รับเบี้ยเลี้ยงหลังเกษียณ เป็นต้น) 
 3.ความต้องการในด้านสังคม (Social needs) เป็นความต้องการของบุคคลที่ต้องการเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม การได้รับความสนับสนุนจากหัวหน้า มีเพ่ือนและความสัมพันธ์ที่ดีในที่ท างาน เป็น
ต้น 
 4.ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem needs) เป็นความต้องการที่จะเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง การได้รับการยกย่องจากผู้อ่ืน มีเกียรติศักดิ์ศรี และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 5.ความต้องการความส าเร็จตามที่ปรารถนา (Self-actualization needs) เป็นความต้องการ
ขั้นสูงสุดของมนุษย์ ซึ่งเป็นความปรารถนาที่จะใช้ความสามารถและศักยภาพของตนเองได้ถึงขีดสุด 
 ฉันทัช วรรณถนอม (2552: 128-129) โดยทั่วไปแล้วคนเรามีความต้องการปัจจัยพ้ืนฐานใน
การด ารงชีวิต คือ ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค แต่หากเป็น    การ
ท่องเที่ยว ปัจจัยพ้ืนฐานที่นักท่องเที่ยวต้องการก่อนตัดสินใจพิจารณาก่อนเลือกสถานที่เดินทางหรือ
เลือกใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยว มีดังนี้ 
 1.ทรัพยากรท่องเที่ยว หรือสิ่งดึงดูดใจให้เกิดการเดินทางเข้าไปเยี่ยมชม ซึ่งมีอยู่มากมายและ
ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของนักท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติ วัดวาอาราม มรดกโลก สิ่งมหัศจรรย์
ของโลก แหล่งอนุรักษ์พืช สัตว์ป่า สวนสัตว์ วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี ตลาดย่านการค้า แหล่งช๊ อป
ปิ้ง ทะเล เกาะแก่ง แหล่งด าน้ า สีสันยามค่ าคืน โชว์การแสดง เป็นต้น 
 2.โครงสร้างพ้ืนฐาน โครงสร้างพ้ืนฐานที่นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องใช้ระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวประกอบไปด้วย ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบของน้ าประปา โทรศัพท์ การสื่อสารไร้สาย ระบบ
จ ากัดสิ่งปฏิกูล การคมนาคมสื่อสาร ถนนหนทาง ท่าอากาศยาน รถไฟ สวนสาธารณะ โรงพยาบาล 
สถานีรถประจ าทางและสถานีรถไฟ ที่พักตากอากาศ โรงแรม ภัตตาคารร้านอาหาร ศูนย์ช๊อปปิ้ง 
สถานที่บันเทิง พิพิธภัณฑ์ 
 3.การขนส่ง ได้แก่พาหนะ ที่ใช้ในการบริการส าหรับรับส่งนักท่องเที่ยวระหว่างการเดินทาง
ท่องเทีย่ว เช่น เรือ เครื่องบิน รถไฟ รถประจ าทาง รถบัส แท็กซี่ รถยนต์  รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดินพาหนะ
ทั้งหลายควรมีพนักงานที่พร้อม เป็นมิตร มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยได้มาตรฐาน          มี
โครงข่ายเชื่อมต่อกัน 
 4.การต้อนรับขับสู้ ของเจ้าบ้านหรือของคนในท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ ยว เจ้าบ้านต้องมี
ทัศนคติที่ดีส าหรับแขก ต้องแสดงออกถึงความสุภาพ ความเป็นมิตร ความจริงใจ ซื่อสัตย์ พร้อมที่จะ
คอยช่วยเหลือท าในสิ่งที่สามารถท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และกลับไปบอกสู่ยังบ้านเกิด
เมืองนอนว่าประเทศไทยมีผู้คนที่เป็นมิตร และคงไม่มีนักท่องเที่ยวคนใดมีความสุขอย่างแน่นอนหาก
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ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวรู้สึกว่าโดดเดี่ยวเดียวดายไร้รอยยิ้มและการขาดการต้อนรับที่ดีจากเจ้า
บ้าน 
 5.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทุกๆ ที่ หากจะว่าไป
แล้วความต้องการด้านความปลอดภัยคงเป็นปัจจัยประการแรกก่อนตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวด้วย
ซ้ า แม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวจะมีความสวยงามชวน ให้อยากไปเยี่ยมชมมากเท่าใด แต่หากแหล่งท่องเที่ยว
นั้นขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็ยากที่นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเดินทางไป รัฐบาล
ตลอดจนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวจึงต้องมีมาตรการสร้างความม่ันใจให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวท าให้เขา
รู้สึกว่าเขาจะได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยไร้กังวล ระหว่างเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งพ้ืนที่ของ
ตน 
 6.ผู้ให้บริการน าเที่ยว ปัจจัยข้อนี้ส าคัญมากส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการที่จะใช้
บริการจากบริษัทน าเที่ยวเพ่ือลดภาระขั้นตอนของตนเอง ชื่อเสียง การบริการ ภาพลักษณ์ของบริษัท
จัดน าเที่ยวจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นและตัดสินใจใช้บริการจากบริษัทน าเที่ยว 
 จากการศึกษาถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ ท าให้ผู้วิจัยทราบว่าความต้องการของลูกค้า
เป็นแรงผลักดันที่ท าให้ลูกค้าเสาะแสวงหาหรือท าทุกวิถีทางให้ได้มาซึ่งความต้องการนั้นๆ เพราะความ
ต้องการของลูกค้านั้นจะเป็นตัวก าหนดที่ท าให้เกิดการบริการและสามารถออกแบบให้มาเป็นรูปแบบ
ของการบริการและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ หากแต่ความต้องการพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต คือ ปัจจัย 4 อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคแล้ว ผู้ใช้บริการยังต้องการ
ความสะดวกสบาย ความทันสมัยความเข้าถึงของการบริการ และยังต้องการลดภาระความยุ่งยากใน
ชีวิตที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยว ในความต้องการนั้นยังมีทัศนคติของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการที่
แตกต่างกันตามลักษณะของสิ่งแวดล้อมและการด ารงชีวิตของผู้ใช้บริการ ท าให้ผู้วิจัยทราบอีกว่า 
ผู้ใช้บริการที่มีทัศคติที่แตกต่าง มีความต้องการได้รับประโยชน์จากการบริการสูงสุดและคุ้มค่ากับเวลา 
และเงินที่เขาได้จ่ายไป ดังนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ือให้สามารถ
ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเป็นแนวทางในการพัฒนาท่าอากาศยานให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก 
 จากแนวคิดและทฤษฎี ข้างต้นท าให้ทราบว่าความต้องการของลูกค้า (กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
, 2557: 1) คือสาระที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการนั้น ความต้องการของลูกค้าเป็นนามธรรมซึ่งมี
อรรถประโยชน์ตามที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการนั้น และช่วยเหลือปัญหาที่ผู้ใช้บริการนั้นประสบอยู่โดย
การเสาะแสวงหาความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ ค้นหาวิธีการ หรือแนวทางที่จะสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ สามารถรับรู้และเข้าใจในความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของผู้ใช้บริการ
แต่ละคน และสร้างสรรค์บริการต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละคน (วิชัย 
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ปีติเจริญธรรม, 2548: 138) ดังนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ให้ได้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราจึง
ต้องเสาะแสวงหาทุกวิถีทาง เพราะความต้องการของลูกค้าคือตัวก าหนดกิจกรรมทั้งหมดของเรา ถ้า
เราท าในสิ่งที่เราอยากท า แต่ไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องการเราก็คงหลงทาง ล้มเหลว และเตรียมปิดกิจการ
ในที่สุด การเสาะแสวงหาความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการมีหลายวิธีการ เช่น การสอบถาม การ
สังเกต การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การประเมินความพึงพอใจ การส ารวจตลาด การวิจัย
ปัญหาการบริการ การตั้งสมมติฐาน การวิจัยความต้องการของลูกค้า การทดสอบตลาด 

โดยส่วนใหญ่พฤติกรรมของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานในการเดินทาง Vukan, R. V. (1992 
อ้างถึงใน ยุทธกิจ ครุธาโรจน์, 2548: 13) มีความต้องการชอบความสะดวก ความสบาย และความ
ทันสมัยในการใช้บริการท่าอากาศยาน การตรงต่อเวลา และความรวดเร็วในการเช็คอิน การขนถ่าย
สัมภาระ ความปลอดภัยต่อตัวเองและทรัพย์สิน และการพูดจาที่โอบอ้อมอารีย์ของพนักงานผู้
ให้บริการในท่าอากาศยาน ต้องการสถานที่ท่ีเป็นที่พักคอยที่ไม่แออัด และยังต้องการสภาพแวดล้อมที่
สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็นของท่าอากาศยาน การดูแลเอาใจใส่ของพนักงานในการท าความสะอาดสถานที่
เพราะเนื่องจากท่าอากาศยานมีจ านวนผู้มาใช้บริการมาก หากแต่การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก
ของท่าอากาศยานนั้น จ าเป็นจะต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่มีต่อท่าอากาศยาน 

พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการท่าอากาศยานของผู้โดยสาร อาจจะมีปัจจัยอ่ืนๆ เข้ามาเป็น
ตัวแปรในการก่อให้เกิดการความต้องการในการใช้บริการ (รัฐนันท์ พุกภักด,ี 2557) ได้ศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการชาวไทยที่มีต่อสายการบิน พบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ จะพิจารณาจาก
ค่าบริการของสายการบินก่อนจึงตัดสินใจเลือกใช้บริการ ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด การจัดท าโปรโมชั่นต่างๆ  เช่น มีกิจกรรมในการแลกของรางวัล การอัพเกรดชั้นโดยสาร  
การใช้ห้องรับรอง รางวัลห้องพักโรงแรม ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของสาย
การบิน และด้านกระบวนการจัดการในการให้ความช่วยเหลือตลอดการเดินทางสอดคล้องกับ (ศิวัตรา 
พิพัฒน์ไชยศิริ, 2555) ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใช้บริการให้ความส าคัญด้านสินค้าและบริการ โดยชื่อเสียงด้าน
ความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมากที่สุด ด้านราคา โดยราคาบัตรโดยสาร
เหมาะสมกับเส้นทางเป็นปัจจัยที่ได้รับความส าคัญมากที่สุด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยรวมมี
ความสะดวกในการซื้อบัตรโดยสารผ่านทาง Website ของสายการบิน เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการให้
ความส าคัญมากที่สุด ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยการลดราคาบัตรโดยสารเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการมากที่สุด ด้านการส่งมอบการบริการ ปัจจัยของความตรงต่อเวลาในการออกเดินทาง
และถึงที่หมายเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมากที่สุด  ด้านพนักงาน โดยอัธยาศัยไมตรีและ
ประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการบนเครื่องบินเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมากที่สุด ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยส านักงานของสายการบินทันสมัย สวยงาม ผู้ใช้บริการให้
ความส าคัญมากที่สุด (อัญชลี แสงไชย, 2558) ได้กล่าวไว้ว่า ด้านกระบวนการให้บริการ คือขั้นตอน
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การให้บริการที่มีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน และความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก เกี่ยวกับอุปกรณ์มีความทันสมัย และความสะดวกสบายในการเลือกซื้อ ด้านผลของการ
ให้บริการ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง และได้รับบริการตรงตามที่คาดหวัง ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือความรวดเร็ว มีข้ันตอนในการให้บริการไม่ซับซ้อน ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง  

 

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ชิตพล บุตราช (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริการของท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการ
บริการของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ตามส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากทั้งในภาพรวมและปัจจัยแต่ละด้าน และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาการบริการ จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามยัง
ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกและภายในอาคารผู้โดยสารให้มีความ
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และมีเอกลักษณ์ล้านนามากขึ้น ควรเพ่ิมรถรับส่งสาธารณะผู้โดยสารจาก
สนามบินไปจุดส าคัญต่าง ๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้าหรือสถานีขนส่ง ควรลดค่าธรรมเนียมบริการลาน
จอดรถให้มีราคาถูกลง และควรเพิ่มจ านวนร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารผู้โดยสาร 
 เฉลิมชัย ชุติปัญญะบุตร (2555) ได้ท าการศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ
เชิงกลยุทธ์ของท่าอากาศยานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษา พบว่า การบริการของท่า
อากาศยานให้มีประสิทธิภาพนั้นมีปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการที่ส าคัญ คือ 
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน บุคลากรของท่าอากาศยาน และท่าอากาศยาน ซึ่งรวมถึงนโยบายการ
บริหารการจัดการ และสภาพแวดล้อมของท่าอากาศยาน และจาการก าหนดมิติที่จะใช้วัดคุณภาพการ
บริการ (Dimension of Service Quality) หรือที่เรียกว่า SERVQUAL ของซีแทมล์ พาราซุรามาน 
และเบอร์รี่ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการสามารถเรียงล าดับตาม
ความส าคัญจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1.ด้านการเข้าถึงบริการ (Access)2.ด้านความสามารถในการ
ให้บริการ (Competence) 3.ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication)4.ด้านความน่าเชื่อถือ 
(Creditability) 5.ด้านความปลอดภัย (Security) 6.ด้านความไว้วางใจ (Reliability) และ 7.ด้านการ
เข้าใจลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Understanding/Knowing of Customer) ส่วนผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับการกลับมาใช้บริการซ้ าของผู้ใช้บริการจากท่าอากาศยานใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า มี เพียงความพึงพอใจด้านการตอบสนองความต้อ งการ 
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(Responsiveness) และด้านความมีอัธยาศัย (Courtesy) เท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการ
ซ้ าของผู้ใช้บริการจากท่าอากาศยานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งหากผู้ใช้บริการจากท่าอากาศยาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) 
และด้านความมีอัธยาศัย (Courtesy) มากขึ้น จะท าให้มีแนวโน้มการใช้บริการซ้ าของผู้ใช้บริการท่า
อากาศยานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 สิทธิชัย ศรีเจริญประมง (2556) ได้ท าการศึกษา แนวทางการพัฒนาการด าเนินการด้านทุน
มนุษย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการของสายการบินในประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการ
บริการของพนักงานสายการบินในประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาข้างต้นได้น าไป
ประยุกต์เป็นข้อเสนอแนะเป็นแนวทางการพัฒนาการด าเนินการด้านทุนมนุษย์ คือ1)การบริหารทุน
มนุษย์ องค์กรธุรกิจสายการบินควรใช้หลักการเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างคนกับกระบวนการ 
ผ่านกิจกรรมการวางแผนและสรรหาทุนมนุษย์ กิจกรรมการให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 2)การพัฒนา
ทุนมนุษย์ในองค์กรธุรกิจสายการบินควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่พนักงานเน้นพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับ โดยการพัฒนาปัจเจกบุคคล, การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองค์กร 3)การพัฒนาองค์กร 
องคก์รธุรกิจสายการบินในประเทศไทยควรน าแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิด 
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและปรับปรุงองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขัน 
 สุภกัญญา ชวนิชย์ ปริยากร มนูเสวต และ กรณัฏฐ์ สกุลกฤติล (2556) ได้ท าการศึกษาการ
ให้บริการแก่ผู้โดยสารของท่าอากาศยานในการก ากับดูแลของกรมการบินพลเรือน ผลการศึกษาพบว่า 
(1)ผู้โดยสารได้รับบริการทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านบริการที่ท่าอากาศยานจัดให้ 
และด้านบริการที่ให้ความเพลิดเพลิน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (2)การให้บริการของท่าอากาศ
ยานให้บริการทั้ง 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (3)สภาพการให้บริการแก่ผู้โดยสารของการท่า
อากาศยานมีความสัมพันธ์กับสภาพการได้รับบริการของผู้โดยสารโดยรวมในระดับต่ า (4)การได้รับ
บริการของผู้โดยสารของท่าอากาศยานระหว่างกลุ่มในภาพรวมแตกต่างกัน (5)การให้บริการแก่
ผู้โดยสารของท่าอากาศยานระหว่างกลุ่ม ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
 อัปสร โพธิ์ทอง (2547) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการให้บริการท่าอากาศยาน
กรุงเทพ เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลการศึกษา พบว่า ท่าอากาศยานกรุงเทพได้มีการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยของท่าอากาศยานให้มีความเหมาะสมทั้งด้านกายภาพ และความเหมาะสมทางด้านเทคนิค
ให้ทันสมัยและมีคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดมา ถึงแม้ว่าในช่วงระหว่างการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบต่อการ
อ านวยความสะดวกของผู้โดยสารและอากาศยานก็ตาม แต่เมื่อเทียบกับความพึงพอใจที่ได้รับเมื่อการ
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แล้วเสร็จ ถือว่ามีประสิทธิภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความ
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ต้องการของผู้ใช้บริการ และสามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในฐานะเป็นเสมือนประตูสู่ประเทศ
ไทยที่เปิดต้อนรับผู้เดินทางหรือผู้โดยสารจากทั่วโลกอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในยุคการเปิดเสรี
ทางการบิน และนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน และการขนส่งทางอากาศ 
 ชนันทร์ ยิ่งไพทูรย์ (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อ
กิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านร้านจ าหน่ายสินค้าปลอด
อากร มีความพึงพอใจสูงสุด รองลงมาคือ ด้านห้องพักผู้โดยสารชั่วคราว ด้านร้านบริการนวดฝ่าเท้า 
ด้านเคาเตอร์บริการแลกเปลี่ยนตราสารและเงินตราต่างประเทศ ด้านร้านจ าหน่ายสินค้าและของที่
ระลึก และด้านร้านจ าหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามล าดับ  ส าหรับความพึงพอใจด้านร้าน
บริการอินเตอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา อาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยที่มี
ต่อกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดัย
ความเชื่อมั่น 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส 
และรายได้ที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมติฐานที่ตั้งไว้ 
 รัฐวิทย์ ทองภักดี (2549) ได้ท าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารชาวไทยที่
ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมากกว่า 25,000 บาท โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใช้บริการสายการบินภายในประเทศ
น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี นิยมเดินทางในช่วงเวลา 9.00 – 11.59 นาฬิกา และเดินทางในวันเสาร์-วัน
อาทิตย์มากที่สุด ใช้เวลาในการรอคอยที่สนามบินก่อนขึ้นเครื่องบินประมาณ 1-2 ชม และเดินทางใน
เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ มากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามที่ช าระค่าเดินทางด้วยตนเองนั้นสายการ
บินที่นิยมเดินทางมากที่สุดคือการบินไทยชั้นประหยัด (Economy Class) และรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ของสายการบินภายในประเทศจากเว็บไซต์มากท่ีสุด ซึ่งลักษณะการเดินทางส่วนใหญ่เดินทางคนเดียว
และตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศด้วยตนเอง โดยสาเหตุที่เดินทางโดยเครื่องบิน
เนื่องจากความรวดเร็วในการเดินทางมากที่สุด การหาข้อมูลส่วนใหญ่ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต และ
ส ารองที่นั่งหรือซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ โดยไปที่ส านักงานขายของสายการบินด้วย
ตนเอง และช าระด้วยเงินสด/บัตรเครดิต ณ ส านักงานขาย ซึ่งระดับความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่หลังจากการใช้บริการสายการบินภายในประเทศอยู่ในระดับพอใจ เกณฑ์ใน
การเลือกสายการบินพิจารณาจากราคามากที่สุด รองลงคือการบริการที่ดี และการขึ้นลงตามตาราง
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การบิน ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามที่บริษัทหรือหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบช าระค่าเดินทางนั้น 
สายการบินที่นิยมเดินทางมากที่สุดคือ การบินไทยชั้นประหยัด (Economy Class) และรับทราบ
ข้อมูลข่างสารของสายการบินภายในประเทศทางโทรทัศน์หรือวิทยุมากที่สุด ซึ่งลักษณะการเดินทาง
ส่วนใหญ่จะเดินทางคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ และตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศด้วย
ตนเอง สาเหตุที่เดินทางโดยเครื่องบินเนื่องจากความรวดเร็วในการเดินทางมากที่สุด การหาข้อมูลของ
สายการบินภายในประเทศส่วนใหญ่ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส ารองที่นั่ง
หรือซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าน้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดยโทรศัพท์ไปที่ส านักงานขายของสายการบินและ
จ่ายเงินสด/บัตรเครดิต ณ ส านักงานขาย และผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจหลังจากการ
ใช้บริการสายการบินภายในประเทศอยู่ในระดับพอใจ เกณฑ์ในการเลือกสายการบินภายในประเท
พิจารณาจากราคามากที่สุด รองลงคือการบริการที่ดีและการขึ้นลงตามตารางบิน ตามล าดับจาก
การศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างในปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสาย
การบินภายในประเทศระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามที่ช าระค่าเดินทางด้วยตนเองและผู้ตอบ
แบบสอบถามที่บริษัทหรือต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางให้ โดยปัจจัยทางการตลาดที่มีผลใน
ระดับมากคือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจ าหน่าย บุคลากร กระบวนการให้บริการและสิ่งน าเสนอทาง
กายภาพ ยกเว้นปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีความส าคัญในระดับปานกลาง ปัญหาที่พบบ่อย
ที่สุดในการใช้บริการสายการบินภายในประเทศคือ เที่ยวบินล่าช้า รองลงมาคือการรอสัมภาระ
ปลายทางใช้เวลานาน และการยกเลิกเที่ยวบิน ตามล าดับ 
 เอธัส ฤกษ์ปฎิมา (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิตามความคิดเห็นของผู้โดยสารชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า 1.ผู้โดยสารชาวไทยที่เคยใช้บริการท่า
อากาศยานนานาชาติของต่างประเทศ ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติของฮ่องกง (เช็ค แล๊ป ก๊อก) 
มากที่สุด 2.ผู้โดยสารชาวไทยส่วนใหญ่เคยใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่เปิดให้บริการอย่าง
เป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 เป็นจ านวน 2-3 ครั้ง ระยะเวลาเฉลี่ยต่อครั้งในการใช้บริการ 
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 2 ชั่วโมงขึ้นไปถึง 3 ชั่วโมง โดยการใช้บริการในการเดินทางไปและกลับ 
ด้วยพาหนะประเภทรถยนต์ Taxi นอกจากนั้นยังพบว่า ส่วนใหญ่มีความประทับใจในการบริการด้าน
อาคารสถานที่มากที่สุด 3.ในภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างระหว่างการรับรู้และความคาดหวังต่อ
การให้บริการที่มีค่าสู่งที่สุด ได้แก่ ด้านความเอาใจใส่ของผู้ให้บริการและความแตกต่างระหว่างการ
รับรู้และความคาดหวังต่อการให้บริการที่มีค่าต่ าที่สุด ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ 4. 
การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใน
ภาพรวม พบว่า เพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการในภาพรวมต่ ากว่าเพศชาย ระดับ
ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการในภาพรวมต่ าที่สุด ได้แก่ ผู้ที่มีอายุในช่วงระหว่าง 41-50 
ปี ระดับการศึกษาที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการในภาพรวมต่ าที่สุด ได้แก่ ผู้มีการศึกษา
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สูงกว่าระดับปริญญาโท อาชีพที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการในภาพรวมต่ าที่สุด ได้แก่ผู้
ที่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ระดับรายได้ต่อเดือนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
ในภาพรวมต่ าที่สุด ได้แก่ ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท ผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในต่างจังหวัด 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการในภาพรวมต่ ากว่าผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร 5.
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทย พบว่า ข้อที่มีหน้าที่ดึงดูดผู้ใช้บริการเพ่ือเพ่ิม
ความพึงพอใจ 2 อันดับแรกตามล าดับ ได้แก่ อาคารผู้โดยสารควรมีพ้ืนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับให้บริการแก่ผู้โดยสารและอาคารผู้โดยสารควรมีพ้ืนที่ส าหรับรอรับผู้โดยสารขาเข้าที่กว้างขวาง
และมีจุดนัดพบหลักที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 6.ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะของผู้โดยสารชาวไทยที่
ส าคัญที่สุด คือ ควรเพิ่มปริมาณห้องสุขาให้เพียงพอและเพ่ิมการดูแลรักษาความสะอาด 7.การทดสอบ
สมมุติฐาน พบว่า 7.1 ลักษณะส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สูงสุดที่ได้รับ อาชีพใน
ปัจจุบันและรายได้ในปัจจุบันของผู้โดยสารชาวไทยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ส าหรับภูมิล าเนาในปัจจุบันของผู้โดยสารชาวไทยไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 7.2 ความคาดหวังและการรับรู้ต่อการให้บริการท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 7.3 ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในภาพรวม แตกต่างกันตามตัวแปรปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านอายุของผู้โดยสาร ส่วนตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอ่ืนไม่แตกต่างกัน 7.4 ผลการ
ทดสอบสมมุติฐานพบว่า ผู้โดยสารชาวไทยที่เคยมีและไม่เคยมีประสบการณ์ใช้บริการท่าอากาศยาน
นานาชาติของเยอรมัน (แฟรงค์เฟิร์ต) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้โดยสารชาวไทยที่เคย
มีและไม่เคยมีประสบการณ์ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติแห่งอ่ืนๆ พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพการบริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 มนตรี ปรางสูงเนิน (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสิ่งอ านวย
ความสะดวกบริเวณน้ าตกพลิ้วในอุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในแต่ละประเภท ได้แก่ ทางเดิน ถนนที่ จอดรถ ถัง
ขยะ ระบบก าจัดขยะ ห้องน้ า-ห้องสุขา ป้ายบอกทิศทาง ป้ายค าเตือน ป้ายสื่อความหมาย ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว เส้นทางศึกษาธรรมชาติ พ้ืนที่กางเต็นท์ บ้านพักนักท่องเที่ยว ร้านจ าหน่ายอาหาร ม้านั่ง 
โต๊ะ และ อาคารที่ท าการ พบว่า นักท่องเที่ยวให้ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกทุก
ประเภทซึ่งหมายถึงว่าการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยว ใน
การทดสอบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกของอุทยานแห่งชาติน้ าตก
พลิ้ว ด้วยวิธีไคล์ก าลังสอง (Chi-square) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ปัจจัยที่น ามาทดสอบได้แก่ เพศ อายุ 
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สถานภาพการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ ภูมิล าเนา ประเภทและขนาดของกลุ่ม
นักท่องเที่ยว ลักษณะการพักแรม วัตถุประสงค์ของการมาเยือน และประสบการณ์การท่องเที่ยว 
พบว่า มีเพียงปัจจัยด้านรายได้ และลักษณะการพักแรมของนักท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสิ่งอ านวยความสะดวก อย่างมีนัยส าคัญ ข้อเสนอแนะส าหรับการ
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว ได้แก่ การจัดให้มีบริการรถรับส่ง
นักท่องเที่ยวเนื่องจากที่จอดรถอยู่ไกลจากอุทยานแห่งชาติ ปรับปรุงป้ายสื่อความหมายทางธรรมชาติ
เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติภายในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติรวมถึงจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยส าหรับนักท่องเที่ยว เช่น ห่วงยาง เสื้อชูชีพ เป็นต้น 
 จุฑามาศ ชุ่มทองพิทักษ์ (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการด้านการให้บริการ
ประชาชนของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง ที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานแห่งชาติ มีการ
บริหารจัดการด้านการให้บริการประชาชน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้ง 6 หลัก 
ส าหรับปัญหาที่ส าคัญ คือ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานแห่งชาติ วางแผนก าลังพลไม่
เหมาะสม ในส่วนของข้อเสนอแนะที่ส าคัญ คือ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยาน
แห่งชาติ ควรพัฒนาผู้บริหารให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนการให้บริการประชาชน และ
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน ควรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับด้านภาษาต่างประเทศ กฎหมายและการ
ตรวจสอบหนังสือเดินทาง รวมทั้งควรเพิ่มก าลังพลให้เพียงพอ 
 วรากร วงศ์วัฒนากูล (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้
โยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ผู้โดยสารซึ่งมีปัจจัย
ส่วนบุคคลต่างกันมีความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ในระดับมาก ผู้โดยสารซึ่งมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศและจ านวนครั้งใน
การเดินทาง ต่างกันมีความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารผู้โดยสารไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผู้โดยสารที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุ ต่างกันมีความต้องการสิ่งอ านวย
ความสะดวกในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 คณานุช วิชิตนาค (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศที่
ใช้บริการของท่าอากาศยานดอนเมือง ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้โดยสาร
ภายในประเทศที่ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในด้านการเดินทางมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านการให้บริการของ
พนักงานและความพึงพอใจในด้านร้านอาหารและเครื่องดื่มน้อยที่สุด ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะปัจจัย
ส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรอง
ในภูมิภาคของไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ทั้ง 4 วัตถุประสงค์ ดังนี้  

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาบริบทการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองใน
ภูมิภาคของไทย 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือส ารวจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศ
ยานรองในภูมิภาคของไทย  

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน
รองในภูมิภาคของไทย  

วัตถุประสงค์ที่ 4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานรองในภูมิภาคของไทย  

ทั้งนี้  การด าเนินการในการวิจัยจะใช้กระบวนการวิธีวิ จัยแบบผสม (Mixed Method 
Research) เพ่ือหาค าตอบตามวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวข้างต้น วิธีด าเนินการวิจัยจะน าเสนอเป็น
ขั้นตอนตามล าดับ ดังนี้ 

3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและเทคนิคการสุ่ม 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5 ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น 
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3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและเทคนิคการสุ่ม 

ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพ่ือท าการศึกษา ออกเป็น 2 กลุ่ม ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง แห่งละ 1 คน รวม 3 คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกสัมภาษณ์กับผู้อ านวยการท่า
อากาศยานเพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีอ านาจในการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ซึ่งมีรายนาม ดังต่อไปนี้ 

1. คุณณัฐพร พรมโชติ หัวหน้ากลุ่มพิธีการบินและอ านวยความสะดวก ท่าอากาศยาน
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการท่าอากาศยานพิษณุโลก 

2. นายสมหมาย ไชยนิจ ผู้อ านวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. นายถาวร แสงอ าไพ ผู้อ านวยการท่าอากาศยานระนอง จังหวัดระนอง  
เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษานโยบายการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า

อากาศยานรองในภูมิภาคของไทย 
กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เคยใช้บริการท่าอากาศยานในแต่ละแห่งทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ 1.ท่าอากาศยาน

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2.ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 3.ท่าอากาศยานระนอง จังหวัด
ระนอง ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่งนี้ เป็นท่าอากาศยานที่มีผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานน้อยที่สุดใน
แต่ละภูมิภาค และเป็นท่าอากาศยานที่อยู่ในจังหวัดของกิจกรรมทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
คือ 12 เมืองต้องห้ามพลาด และ 12 เมืองต้องห้ามพลาดพลัส ซึ่งผู้วิจัยใช้จ านวนผู้เยี่ ยมเยือนของท่า
อากาศยานทั้ง 3 แห่ง ซึ่งเป็นจ านวนประชากรที่มีจ านวนจ ากัด (Finite Population) (เทิดชาย ช่วย
บ ารุง, 2555: 164) ในปี พ.ศ.2558 เป็นฐานในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
ท่าอากาศยาน พิษณุโลก บุรีรัมย์ ระนอง รวม 

จ านวน/คน 549,951 117,710 90,206 802,867 
ผู้วิจัยใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเน่ (Yamane Taro, 1973) ดังนี้ 

  
n  =  

 
เมื่อ n แทน จ านวนหน่วยตัวอย่าง 

   N แทน ขนาดประชากร เท่ากับ 802,867 คน 
   eแทน ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 (allowable error) 
 
 

         N 
     1+N(e)2 
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การค านวณ 
   n =            
   n =  399.99 
   n ~ 400 

ดังนั้นผู้วิจัยด าเนินการเก็บกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบไม่อาศัยความ
น่ าจะเป็น  (Non Probability Sampling) ซึ่ ง เป็นการสุ่ มตั วอย่ า ง แบบบั ง เ อิญ (Accidental 
Sampling) (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2555: 164) จากการเทียบบัญญัติไตรยางศ์แบบผันตรง  

ท่าอากาศยาน จ านวนผู้ใช้บริการในปี   
พ.ศ.2558 

กลุ่มตัวอย่าง 

พิษณุโลก 549,951 282 
บุรีรัมย์ 117,710 66 
ระนอง 90,206 52 
รวม 802,867 400 

 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือส ารวจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย และวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือประเมินประสิทธิผลการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย 
 สาเหตุของการเลือกท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง ผู้วิจัยเลือกท่าอากาศยานที่อยู่ในจังหวัดของ
แคมเปญการท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้ามพลาด...พลัส โดยคัดเลือกจากท่าอากาศยานที่มีจ านวน
ผู้โดยสารน้อยที่สุด ดังนี้ ภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดล าพูน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดแพร่ รวม 3 
จังหวัด ซึ่งจังหวัดล าพูนและจังหวัดแพร่ไม่มีการให้บริการเครื่องบินโดยสาร จึงเลือกท าการศึกษาที่ท่า
อากาศยานพิษณุโลก ประกอบด้วยจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ ซึ่ง 2 จังหวัดนี้มี่การให้บริการ
เครื่องบินโดยสาร จึงพิจารณาเพ่ิมเติมจากแคมเปญ 12 เมืองต้องห้ามพลาด พบว่ามีจังหวัดบุรีรัมย์
และจังหวัดเลย ซึ่งจังหวัดเลยไม่มีการให้บริการเครื่องบินโดยสาร จึงได้พิจารณาเลือกจังหวัดบุรีรัมย์ 
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์มาท าการศึกษา ภาคกลาง ประกอบด้วยจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี 
ซึ่ง 2 จังหวัดนี้ไม่มีการให้บริการเครื่องบินโดยสาร จึงพิจารณาจาก แคมเปญ 12 เมืองต้องห้ามพลาด 
พบว่ามี 2 จังหวัด คือจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี 2 จังหวัดนี้ก็ไม่มีการให้บริการ
เครื่องบินโดยสาร จึงท าให้ภาคกลางไม่มีท่าอากาศยานที่จะน ามาท าการศึกษา ส่วนภาคใจ้ 
ประกอบด้วย จังหวัดสตูล จังหวัดระนอง และจังหวัดพัทลง พบว่า จังหวัดสตูลและจังหวัดพัทลุง มีมี
การให้บริการเครื่องบินโดยสาร จึงพิจารณาเลือกจังหวัดระนอง ท่าอากาศยานระนองมาท าการศึกษา 
ด้วยการพิจารณาเหล่านี้ จึงได้จ านวนท่าอากาศยานที่น ามาท าการศึกษา 3 ท่าอากาศยาน คือ 

              802867 
     1+802867(0.05)2 
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ภาคเหนือ ท่าอากาศยานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ และภาคใต้ ท่าอากาศยานระนอง จังหวัดระนอง 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดย
ออกแบบเครื่องมือตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดย
แบ่งเครื่องมือตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และได้มีการก าหนดแบบสัมภาษณ์ โดยมีข้อค าถามดังนี้ 

 1. บริบทของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานรอง 
2. ปัญหาของการให้บริการของท่าอากาศยานในการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 
3. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของ 
    ท่าอากาศยาน 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 แบบสอบถาม เป็นการก าหนดแบบสอบถามที่
เป็นค าถามปลายปิด และ ค าถามปลายเปิด ที่เกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้ง 3
แห่ง คือ 1.ท่าอากาศยานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2.ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์           
3.ท่าอากาศยานระนอง จังหวัดระนอง โดยถามกับผู้ที่เคยใช้บริการท่าอากาศยาน ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนด
แบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน ทั้ง 3 
แห่ง ดังนี้ การเดินทางมาท่าอากาศยาน, บริเวณท่ีเลือกจอดรถ, ลักษณะของป้ายสัญลักษณ์ภายในท่า
อากาศยาน, ลักษณะของเส้นทางเดินภายในท่าอากาศยาน, รูปแบบของอาหารและเครื่องดื่มที่
รับประทาน, ราคาของอาหารและเครื่องดื่ม, ห้องน้ า, ที่นั่งพักคอย, ร้านค้าภายในท่าอากาศยาน, 
เคาน์เตอร์เช็คอินและสัมภาระ, จุดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน 
  ตอนที่ 3 ประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองใน
ภูมิภาคของไทย ซึ่งผู้วิจัยหาประสิทธิผลโดยวัดจากระดับความพึงพอใจที่ผู้ใช้บริการได้รับ โดยแบ่ง
ออกเป็น 18 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการลานจอดรถยนต์ 
ด้านที่ 2 ด้านการจัดการป้ายบอกทางภายนอกอาคารในท่าอากาศยาน 
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ด้านที ่3 ด้านการจัดการป้ายบอกทางภายในอาคารในท่าอากาศยาน 
ด้านที่ 4 ด้านการจัดการประชาสัมพันธ์ 
ด้านที่ 5 ด้านการจัดการร้านอาหาร 
ด้านที่ 6 ด้านการจัดการห้องสุขา 
ด้านที่ 7 ด้านการจัดการจุดที่นั่งพักคอย 
ด้านที่ 8 ด้านการจัดการรักษาความปลอดภัย 
ด้านที่ 9 ด้านการจัดการร้านค้าปลอดภาษีและร้านค้าอ่ืนๆ  
ด้านที่ 10 ด้านการจัดการจุดเช็คอินและตรวจสอบสัมภาระ 
ด้านที่ 11 ด้านการจัดการจุดตรวจร่างกาย 
ด้านที่ 12 ด้านการจัดการโทรศัพท์สาธารณะ 
ด้านที่ 13 ด้านการจัดการข้อมูลตารางการบิน 
ด้านที่ 14 ด้านการจัดการจุดรับสัมภาระ 
ด้านที่ 15 ด้านการจัดการจุดบริการรถแท็กซี่ รถเช่า และรถสาธารณะ 
ด้านที่ 16 ด้านการจัดการจุดบริการจองโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว 
ด้านที่ 17 ด้านการจัดการจุดบริการรถเข็น 
ด้านที่ 18 ด้านการจัดการจุดคอยรถรับ-ส่ง หรือรถโดยสาร 

  ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ผู้ใช้บริการเสนอแนะ หรือมีความ
คิดเห็นนอกเหนือจากข้อค าถามท่ีก าหนด 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการเก็บแบบสอบถาม 
โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยขอรับค าปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาเพ่ือให้ได้แนวทางการพัฒนา       
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย 

3.2.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือทั้ง 3 แบบโดยแบ่งออกได้ดังนี้ 

3.2.1.1 การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  
- น าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามที่เกี่ยวกับนโยบายใน

การบริหารจัดการท่าอากาศยาน ที่เก่ียวข้องกับสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานที่มีไว้บริการ
ส าหรับผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง คือ 1.ท่าอากาศยานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก      
2.ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 3.ท่าอากาศยานระนอง จังหวัดระนอง 
   - น าเสนอแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแก้ไข 
   - ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะ 
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   - น าแบบสัมภาษณ์ท่ีแก้ไขแล้วออกสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ใน
ขอบเขตของการวิจัย เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการสร้างแบบสอบถาม 
 

3.2.1.2 การสร้างแบบสอบถาม 
- น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูล และสัมภาษณ์มาก าหนดข้อค าถาม 

ของแบบสอบถาม 
- น าเสนอแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแก้ไข 
- แก้ไขแบบสอบถามตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะ 
- น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความ 

สอดคล้องของข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ด้วยเทคนิค IOC (Item-Objective congruence index) 
โดยให้เกณฑ์ในการพิจารณาข้อค าถาม ตามสูตรการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (ศิริชัย กาญจนวาศี 
สุวิมล ติรกานันท ์และ ศิริเดช สุชีวะ, 2543) ดังนี้ 
 สูตร    IOC  = ∑R 
    N 
 เมื่อ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 
   N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
   ∑R แทน ผลรวมของคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
   และได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของข้อค าถาม ดังนี้ 

1. ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
2. ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
3. ให้คะแนน -1 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

  ซึ่งมีเกณฑ์ ดังนี้ ถ้าข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 แปลว่ามีค่า
ความเที่ยงตรง สามารถน าไปเป็นข้อค าถามได้ แต่ถ้าข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง
ข้อค าถามใหม่ (ศิริชัย กาญจนวาศี, 2556) ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
และข้อค าถามท่ีใช้ในการวิจัยนี้มีค่า 0.89 ซึ่งมีความสอดคล้องกัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญดังนี้  
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ด้านการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารงาน
ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 2. ดร.นรุตน์ จีระมะกร ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยธุรกิจการบิน สายการบินนกแอร์  
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 3. ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
  - น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability analysis) 
โดยการทดลอง (Try out) กับผู้ใช้บริการ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คนเป็นการกระจายจ านวน
ประชากรแบบปกติที่มีความแปรปรวนในระดับปกติ (Normal Distribution) จากนั้นน าข้อมูลมา
วิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability analysis) ของแบบสอบถาม (ยุทธไกยวรรณ์, 2551 : 
134)  โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)ต้องไม่ต่ ากว่า 0.70 
ถ้าต่ ากว่า 0.70 แปลว่าข้อค าถามขาดความเชื่อมั่น (Cronbach, 1951) ดังตามสูตรดังนี้ 

  α=   
 

 เมื่อ α แทน ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
  k แทน จ านวนข้อ 
  ∑si

2 แทน ผลรวมความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 
  St

2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกข้อ   
ซึ่งแบบสอบถามนี้ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.993  
- น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับผู้ใช้บริการ 

3.2.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive research) 
- น าข้อมูลที่ได้จากต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้บริหาร      ท่า

อากาศยานและข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 
research) 

- น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive research) ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแก้ไข 

- แก้ไขข้อมูลตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะ 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้  
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้า 

เอกสาร ต ารา หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และเอกสารทางวิชาการ เพ่ือให้
ได้ข้อมูลพื้นฐานมาท าการวิจัยตามเรื่องท่ีก าหนดและความสมบูรณ์ของเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

     K      1-∑si
2 

(k-1)         st
2 
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2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
  2.1 ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง กับผู้บริหาร
ท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง คือ 1.ท่าอากาศยานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2.ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 3.ท่าอากาศยานระนอง จังหวัดระนอง และเม่ือเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ผู้วิจัยด าเนินการ
ตรวจสอบข้อค าถามว่าครบสมบูรณ์ถูกต้องหรือไม่ 

2.2 ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดยผู้วิจัยได้ท าการก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยเก็บข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้บริการท่าอากาศยานในแต่ละแห่งทั้ง 3 แห่ง 
คือ 1.ท่าอากาศยานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 282 คน 2.ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ จ านวน 66 คน 3.ท่าอากาศยานระนอง จังหวัดระนอง จ านวน 52 คน และเมื่อด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับและจ านวน
ของแบบสอบถาม 
 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการการศึกษาเอกสาร ต ารา หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ การศึกษา

ค้นคว้าอิสระ และเอกสารทางวิชาการ มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร (Content Analysis) เป็น
การน าเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ มาวิเคราะห์ให้เห็นว่า มุ่งพรรณนาและอธิบายปรากฏการณ์ที่
เกิดข้ึน (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2555: 105) 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับผู้บริหารท่าอากาศยาน ทั้ง 3 แห่ง 
คือ 1.ท่าอากาศยานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2.ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 3.ท่าอากาศ
ยานระนอง จังหวัดระนอง มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) 
เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ให้เห็นว่าจากผลมาจากเหตุ คือ วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น ย้อนกลับมา
ให้เห็นว่าเกิดมาจากเหตุปัจจัยใดบ้างหรือวิเคราะห์เหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์ให้เห็นว่า เมื่อเหตุนี้
เกิดข้ึน ได้น าไปสู่ผลที่เกิดขึ้นอะไรบ้าง (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2555: 105) 

3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติและใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์หาข้อมูลจึงได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ทั้งหมด 3 ตอน 
ดังนี้  

ตอนที่ 1 ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาคุณลักษณะของข้อมูล โดย
ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) และน ามาเสนอในรูปแบบตาราง
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วิเคราะห์โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ยุทธ 
ไกยวรรณ์, 2551: 141)  

ตอนที่ 2 ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาคุณลักษณะของข้อมูล โดย
ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) และน ามาเสนอในรูปแบบตาราง
วิเคราะห์โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ยุทธ 
ไกยวรรณ์ ,  2551 : 141) และการทดสอบไคสแควร์  (Chi-Square Test) ซึ่ งเป็นการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม (Test of Association) คือ ทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกับพฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยาน 
 ตอนที่ 3 ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาคุณลักษณะของข้อมูล โดย
ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) และน ามาเสนอในรูปแบบ
ตาราง วิเคราะห์โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
(ยุทธ ไกยวรรณ์, 2551: 141) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย x̄ 

 สูตร x̄ =  ∑X 

   N 
 เมื่อ  ∑X =  ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
  N =  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

  x̄ =  ค่าเฉลี่ยทางสถิติ (Mean) ที่ค านวณจากกลุ่มตัวอย่าง 

 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
     

สูตร SD = S =      
เมื่อ x = ค่าของข้อมูลแต่ละตัวหรือจุดก่ึงกลางชั้แต่ละตัว 

 x̄= ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

 N  =จ านวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง 
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โดยก าหนดค่าเฉลี่ยระดับคะแนนของความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  1.ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  2.ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  3.ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  4. ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  5. ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
  ช่วงระดับคะแนน =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
      จ านวนระดับ 
     =        5 – 1 
        5 
     =  0.8 
 
  ซึ่งระดับความพึงพอใจในการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน ตาม
ขนาดของช่วงระดับคะแนน ดังนี้ 
  ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง  4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง  3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง  2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง  1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
  ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง  1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 ในการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) คือ สถิติ Chi-square และ Pearson Correlation coefficient เพ่ือ
หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปร  (Pearson Product-moment Correlation 
coefficient) ซึ่งเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกับประสิทธิผล
ของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานและหาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลกับ
ประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย โดย
ก าหนดความเชื่อมั่นระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส าหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
โดยทั่วไปใช้เกณฑ์ดังนี้ (Hinkle D. E. 1998,118) 
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ค่า r   ระดับของความสัมพันธ์ 
  .90 - 1.00  มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
  .70 - .90   มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
  .50 - .70   มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
  .30 - .50   มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 

 .00 - .30   มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 
 

3.5 ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น 

 3.5.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การตรวจสอบข้อมูลจะใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) เพ่ือ
สร้างความม่ันใจและความเชื่อถือได้ของข้อมูล ผู้วิจัยจะยังไม่ปักใจเชื่อแหล่งข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งที่ได้มา
แต่แรกว่าเชื่อถือได้แล้ว ผู้วิจัยจะแสวงหาแหล่งข้อมูลอ่ืนอีก เพ่ือตรวจสอบกับข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด 
เพ่ือหาความเหมือนกัน ไม่เหมือนกัน และจะแสวงหาข้อมูลต่อไปจนพบข้อมูลแบบที่สามโดยวิธีการ
เก็บข้อมูลที่ต่างกันออกไป ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม การตรวจสอบบางครั้งอาจใช้วิธีอ่ืน ได้แก่ ตรวจสอบโดยเปลี่ยนแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น 
บุคคล เวลา หรือสถานที่ ๆ ให้ข้อมูล และนอกเหนือจากการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยได้
ด าเนินการเพื่อให้เกิดความเท่ียงตรงและความเชื่อม่ันดังนี้ (จิรประภา อัครบวร, 2544 : 38) 
 1) ใช้ข้อมูลที่ได้จากหลายๆแหล่งข้อมูลเพ่ือน ามาตรวจทานกัน  เช่น ข้อมูลจากเอกสาร 
(Documents) จากเอกสารหลักฐานที่ เก็บไว้ เป็นประวัติ  (Archival record) การสัมภาษณ์  
(Interview) การสังเกตการณ์โดยตรง (Direct Observation) เป็นต้น 
 2) สร้างความเชื่อมโยงข้อมูลที่ค้นพบ โดยการกล่าวอ้างถึงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่เกิดข้ึน 
พร้อมทั้งบอกเวลาและสถานที่เกิด ผู้วิจัยได้เชื่อมโยงเรื่องราวหรือเหตุการณ์กับค าถามที่ก าหนดขึ้นใน
งานวิจัย  
 3) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยทบทวนร่างการวิจัยที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นซึ่งอาจารย์ได้ให้ข้อสังเกต
บางประการแก่ผู้วิจัยได้ว่าท าไมข้อมูลที่ได้รับจึงเป็นเช่นนี้  มีความเหมาะสมหรือไม่ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น  
 3.5.2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 1) ความเที่ยงตรง (Validity) 
 ผู้วิจัยวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเป็นความเที่ยงตรงที่มีคุณภาพ  
เพราะได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาที่ชัดเจนและสามารถตัดสินได้ว่าแบบสอบถามที่ใช้วัดครอบคลุม
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ประเด็นที่ต้องการวัดทั้งหมดหรือไม่ ทั้งนี้เพราะในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ไม่ได้มีนิยามตามทฤษฎี
หรือกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติ ซึ่งต่างจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรวัดที่ชัดเจน การวัดค่าตัว
แปรในทางสังคมศาสตร์จึงอาศัยนิยามเชิงปฏิบัติการที่สร้างจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical 
framework) ที่ผ่านการทบทวนวรรณกรรม และมีผู้เชี่ยวชาญช่วยในการพิจารณาถึงความถูกต้อง 
(Drost, 2011) ผู้วิจัยใช้การค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 แปลว่ามีค่าความ
เที่ยงตรง สามารถน าไปเป็นข้อค าถามได้ แต่ถ้าข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุงข้อ
ค าถามใหม่ (ศิริชัย กาญจนวาศี, 2556) ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และ
ข้อค าถามท่ีใช้ในการวิจัยนี้โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านมีค่าเท่ากับ 0.89  
 
ตารางที่ 3.1 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย แยกเป็นรายข้อค าถาม โดยผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน 

ด้าน ข้อค าถาม ผลการ
พิจารณา 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 

1. ด้านลานจอดรถยนต์ 1. ขนาดของช่องจอดรถยนต์ 1 1 1 ใช้ได้ 
2. ป้ายแจ้งเตือนรถเข้าจอด 1 1 1 ใช้ได้ 
3. ลูกศรก ากับทางรถ 1 1 1 ใช้ได้ 
4. การให้บริการของพนักงานลาน
จอดรถยนต์ 

1 1 1 ใช้ได้ 

5. จ านวนช่องจอดรถยนต์ 1 1 1 ใช้ได้ 
6. ความสว่างของลานจอดรถยนต์ 1 1 1 ใช้ได้ 
7. จ านวนกล้องวงจรปิด 1 1 1 ใช้ได้ 

2. ด้านป้ายบอกทางนอกอาคาร 1. ระดับต าแหน่งของป้ายบอกทาง 1 1 1 ใช้ได้ 
2. ความถี่ของป้ายปรากฏตลอด
เส้นทาง 

1 1 1 ใช้ได้ 

3. ขนาดของตัวหนังสือบนป้าย 1 1 1 ใช้ได้ 
4. ขนาดของป้ายบอกทางเดิน 1 1 1 ใช้ได้ 
5. ภาษาท่ีใช้บนป้ายบอกทางเดิน 1 1 1 ใช้ได้ 
6. สีของตัวหนังสือบนป้าย 1 1 1 ใช้ได้ 
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ด้าน ข้อค าถาม ผลการ
พิจารณา 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 
7. จ านวนป้ายบอกทางเดิน 1 1 1 ใช้ได้ 

3. ด้านการประชาสัมพันธ์ 1. พนักงานประชาสัมพันธ์สื่อสาร
เข้าใจ 

1 1 1 ใช้ได้ 

2. พนักงานประชาสัมพันธ์มีความ
สุภาพอ่อนน้อม 

1 1 1 ใช้ได้ 

3. ระดับการมองเห็นป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

1 1 1 ใช้ได้ 

4. ภาษาท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ 1 1 1 ใช้ได้ 
5. สีและตัวอักษรของป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

1 1 1 ใช้ได้ 

6. ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ 1 1 1 ใช้ได้ 

4. ด้านร้านอาหาร 1. สุขอนามัยของพนักงาน 1 1 1 ใช้ได้ 
2. จ านวนของร้านอาหาร 1 1 1 ใช้ได้ 
3. ความหลากหลายของอาหาร 1 1 1 ใช้ได้ 
4. คุณภาพของอาหาร 1 1 1 ใช้ได้ 
5. ราคาของอาหาร 1 1 1 ใช้ได้ 

5. ด้านห้องสุขา 1. ความสะอาดของห้องสุขา (อ่าง
ล้างหน้า,ชักโครก,กระจกส่องหน้า) 

1 1 1 ใช้ได้ 

2. ความพร้อมในการใช้งานของห้อง
สุขา (กระดาษช าระ,น้ า,น้ ายาล้าง
มือ) 

1 1 1 ใช้ได้ 

3. ป้ายบอกทางเข้าห้องสุขา 1 1 1 ใช้ได้ 
4. ป้ายอธิบายการใช้งานสุขภัณฑ์ใน
ห้องสุขา 

1 1 1 ใช้ได้ 

5. ป้ายแบ่งประเภทของห้องสุขา 
(ชาย-หญิง) (บุคคลพิเศษ) 

1 1 1 ใช้ได้ 

6. จ านวนของห้องสุขา 1 1 1 ใช้ได้ 
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ด้าน ข้อค าถาม ผลการ
พิจารณา 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 
7. แสงสว่างของห้องสุขา 1 1 1 ใช้ได้ 

6. ด้านป้ายบอกทางภายใน
อาคารผู้โดยสาร 

1. ต าแหน่งที่ตั้งของป้าย 1 1 1 ใช้ได้ 
2. ภาษาท่ีใช้บนป้าย 1 1 1 ใช้ได้ 
3. ขนาดของป้าย 1 1 1 ใช้ได้ 
4. จ านวนของป้าย 1 1 1 ใช้ได้ 
5. ขนาดของช่องทางเดินภายใน
อาคาร 

1 1 1 ใช้ได้ 

7. ด้านจุดพักคอย 1. ความสะอาดของที่นั่งพักคอย 1 1 1 ใช้ได้ 
2. เก้าอ้ีของที่นั่งพักคอย (ความ
แข็งแรง,ความสะดวกสบาย) 

1 1 1 ใช้ได้ 

3. พนักพิงของที่นั่งพักคอย (ความ
แข็งแรง) 

1 1 1 ใช้ได้ 

4. จ านวนของที่นั่งพักคอย 1 1 1 ใช้ได้ 
5. การจัดสถานที่ของนั่งพักคอย 1 1 1 ใช้ได้ 
6. แสงสว่างของจุดที่นั่งพักคอย 1 1 1 ใช้ได้ 

8. ด้านการรักษาความปลอดภัย 1. จ านวนของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 

1 1 1 ใช้ได้ 

2. ความพร้อมของพนักงานในการ
ให้บริการ 

1 1 1 ใช้ได้ 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย 

1 1 1 ใช้ได้ 

4. ความทั่วถึงของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย 

1 1 1 ใช้ได้ 

9. ด้านร้านค้า 1. การจัดระเบียบของร้านค้า (ต่อ
การเลือกสินค้า) 

1 1 1 ใช้ได้ 

2. ต าแหน่งที่ตั้งของร้านค้า (การ
มองเห็น) 

1 1 1 ใช้ได้ 
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ด้าน ข้อค าถาม ผลการ
พิจารณา 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 
3. ร้านค้ามีความหลากหลาย 1 1 1 ใช้ได้ 
4. ป้ายราคาชัดเจน 1 1 1 ใช้ได้ 

10. ด้านจุดเช็คอิน 1. ความพร้อมของพนักงาน 1 1 1 ใช้ได้ 
2. ความรวดเร็วในการบริการของ
พนักงาน 

1 1 1 ใช้ได้ 

3. ความเพียงพอของเคาน์เตอร์ 1 1 1 ใช้ได้ 
4. การให้ข้อมูลของพนักงานในการ
เช็คอิน 

1 1 1 ใช้ได้ 

5. จ านวนของพนักงานที่ให้บริการ
ในจุดเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

1 1 1 ใช้ได้ 

11. ด้านจุดตรวจร่างกายและ
สัมภาระ 

1. ความพร้อมของเครื่องมือในการ
ตรวจสอบร่างกาย 

1 1 1 ใช้ได้ 

2. การให้ข้อมูลของพนักงาน ณ จุด
ตรวจร่างกาย 

1 1 1 ใช้ได้ 

3. ความสุภาพ อ่อนน้อมของ
พนักงาน 

1 1 1 ใช้ได้ 

4. แสงสว่างของสถานที่ 1 1 1 ใช้ได้ 

12. ด้านจุดบริการโทรศัพท์
สาธารณะ 

1. สถานที่ของจุดบริการโทรศัพท์
สาธารณะ  

1 1 1 ใช้ได้ 

2. ความพร้อมใช้งานของโทรศัพท์
สาธารณะ 

1 1 1 ใช้ได้ 

3. ความสะดวกต่อการใช้งาน 1 1 1 ใช้ได้ 
4. ความเพียงพอของโทรศัพท์
สาธารณะ 

1 1 1 ใช้ได้ 

5. ระดับต าแหน่งที่ตั้งของโทรศัพท์
สาธารณะ 

1 1 1 ใช้ได้ 
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ด้าน ข้อค าถาม ผลการ
พิจารณา 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 

13. ด้านป้ายแสดงข้อมูลตาราง
การบิน 

1. ต าแหน่งที่ตั้งของป้ายแสดงตาราง
การบิน 

1 1 1 ใช้ได้ 

2. ตัวอักษรที่ใช้บนป้ายตารางการ
บิน 

1 1 1 ใช้ได้ 

3. ภาษาท่ีใช้บนป้ายตารางการบิน 1 1 1 ใช้ได้ 
4. สีที่ใช้บนป้ายตารางการบิน 1 1 1 ใช้ได้ 
5. การให้บริการข้อมูลเที่ยวบินเมื่อ
ล่าช้า 

1 1 1 ใช้ได้ 

6. การแสดงข้อมูลเที่ยวบินขาเข้า-ขา
ออก 

1 1 1 ใช้ได้ 

14. ด้านจุดรับสัมภาระ 1. ป้ายแสดงให้เห็นถึงจุดรับสัมภาระ 1 1 1 ใช้ได้ 
2. ความพร้อมของพนักงานที่
ให้บริการ 

1 1 1 ใช้ได้ 

3. จ านวนของพนักงานผู้ให้บริการ 1 1 1 ใช้ได้ 
4. ความพร้อมในการใช้บริการของ
สายพานล าเลียง 

1 1 1 ใช้ได้ 

5. ความรวดเร็วในการรับกระเป๋า
สัมภาระ 

1 1 1 ใช้ได้ 

6. แสงสว่างของสถานที่ 1 1 1 ใช้ได้ 

15. ด้านจุดบริการรถยนต์เช่า รถ
แท็กซี่ และรถโดยสารสาธารณะ 

1. สถานที่ของจุดให้บริการ 1 1 1 ใช้ได้ 
2. การให้ข้อมูลของพนักงาน 1 1 1 ใช้ได้ 
3. จ านวนของรถแท็กซี่ 1 1 1 ใช้ได้ 
4. จ านวนของรถเช่า 1 1 1 ใช้ได้ 
5. จ านวนของรถโดยสารสาธารณะ 1 1 1 ใช้ได้ 
6. แสงสว่างของสถานที่ 1 1 1 ใช้ได้ 

16. ด้านจุดบริการข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยวและจองโรงแรม 

1. สถานที่ตั้งของจุดให้บริการ  1 1 1 ใช้ได้ 
2. การให้ข้อมูลของพนักงาน 1 1 1 ใช้ได้ 
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ด้าน ข้อค าถาม ผลการ
พิจารณา 

หมาย
เหตุ 

1 2 3 
3. ข้อมูลของที่พัก 1 1 1 ใช้ได้ 
4. ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว 1 1 1 ใช้ได้ 
5. แสงสว่างของสถานที่ 1 1 1 ใช้ได้ 

17. ด้านจุดบริการรถเข็น 1. สถานที่ตั้งของจุดให้บริการ 1 1 1 ใช้ได้ 
2. จ านวนของรถเข็น 1 1 1 ใช้ได้ 
3. ความพร้อมใช้งานของรถเข็น 1 1 1 ใช้ได้ 

18. ด้านจุดพักคอยรถยนต์
โดยสารหรือรถรับ-ส่ง 

1. สถานที่ตั้งของจุดบริการ 1 1 1 ใช้ได้ 
2. การให้ข้อมูลของพนักงาน 1 1 1 ใช้ได้ 
3. จ านวนของที่นั่งพักคอย 1 1 1 ใช้ได้ 

 2) ความเชื่อม่ัน (Reliability)  
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability analysis) โดยการทดลอง (Try 
out) กับผู้ใช้บริการ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คนเป็นการกระจายจ านวนประชากรแบบปกติท่ี
มีความแปรปรวนในระดับปกติ (Normal Distribution) จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability analysis) ของแบบสอบถาม (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2551: 134) โดยวิธีสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ต้องไม่ต่ ากว่า 0.70 ถ้าต่ ากว่า 0.70 แปลว่า
ข้อค าถามขาดความเชื่อมั่น (Cronbach, 1951) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นแบบสอบถามภาพรวม
เท่ากับ .993 และแยกเป็นรายข้อค าถามได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.2 แสดงค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแบบสอบถามแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย แยกเป็นรายข้อค าถาม 

ตัวแปร Cronbach’s Alpha 

1. ด้านลานจอดรถยนต์ 

1. ขนาดของช่องจอดรถยนต์ .773 
2. ป้ายแจ้งเตือนรถเข้าจอด .745 
3. ลูกศรก ากับทางรถ .764 
4. การให้บริการของพนักงานลานจอดรถยนต์ .783 
5. จ านวนช่องจอดรถยนต์ .777 
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ตัวแปร Cronbach’s Alpha 
6. ความสว่างของลานจอดรถยนต์ .765 
7. จ านวนกล้องวงจรปิด .703 

2. ด้านป้ายบอกทางนอกอาคาร 
1. ระดับต าแหน่งของป้ายบอกทาง .760 
2. ความถี่ของป้ายปรากฏตลอดเส้นทาง .778 
3. ขนาดของตัวหนังสือบนป้าย .767 
4. ขนาดของป้ายบอกทางเดิน .792 
5. ภาษาท่ีใช้บนป้ายบอกทางเดิน .705 
6. สีของตัวหนังสือบนป้าย .765 
7. จ านวนป้ายบอกทางเดิน .789 

3. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
1. พนักงานประชาสัมพันธ์สื่อสารเข้าใจ .714 
2. พนักงานประชาสัมพันธ์มีความสุภาพอ่อนน้อม .765 
3. ระดับการมองเห็นป้ายประชาสัมพันธ์ .725 
4. ภาษาท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ .730 
5. สีและตัวอักษรของป้ายประชาสัมพันธ์ .741 
6. ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ .723 
4. ด้านร้านอาหาร 

1. สุขอนามัยของพนักงาน .705 
2. จ านวนของร้านอาหาร .777 
3. ความหลากหลายของอาหาร .789 
4. คุณภาพของอาหาร .778 
5. ราคาของอาหาร .756 

5. ด้านห้องสุขา  
1. ความสะอาดของห้องสุขา (อ่างล้างหน้า,ชักโครก,กระจกส่องหน้า) .721 
2. ความพร้อมในการใช้งานของห้องสุขา (กระดาษช าระ,น้ า,น้ ายาล้างมือ) .733 
3. ป้ายบอกทางเข้าห้องสุขา .721 
4. ป้ายอธิบายการใช้งานสุขภัณฑ์ในห้องสุขา .722 
5. ป้ายแบ่งประเภทของห้องสุขา (ชาย-หญิง) (บุคคลพิเศษ) .710 
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ตัวแปร Cronbach’s Alpha 
6. จ านวนของห้องสุขา .702 
7. แสงสว่างของห้องสุขา .702 

6. ด้านป้ายบอกทางภายในอาคารผู้โดยสาร  
1. ต าแหน่งที่ตั้งของป้าย .753 
2. ภาษาท่ีใช้บนป้าย .747 
3. ขนาดของป้าย .740 
4. จ านวนของป้าย .719 
5. ขนาดของช่องทางเดินภายในอาคาร .710 

7. ด้านจุดพักคอย  
1. ความสะอาดของที่นั่งพักคอย .720 
2. เก้าอ้ีของที่นั่งพักคอย (ความแข็งแรง,ความสะดวกสบาย) .712 
3. พนักพิงของที่นั่งพักคอย (ความแข็งแรง) .706 
4. จ านวนของที่นั่งพักคอย .706 
5. การจัดสถานที่ของนั่งพักคอย .734 
6. แสงสว่างของจุดที่นั่งพักคอย .734 

8. ด้านการรักษาความปลอดภัย  

1. จ านวนของพนักงานรักษาความปลอดภัย .784 
2. ความพร้อมของพนักงานในการให้บริการ .804 
3. ความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย .815 
4. ความท่ัวถึงของพนักงานรักษาความปลอดภัย .808 

9. ด้านร้านค้า  
1. การจัดระเบียบของร้านค้า (ต่อการเลือกสินค้า) .811 
2. ต าแหน่งที่ตั้งของร้านค้า (การมองเห็น) .806 
3. ร้านค้ามีความหลากหลาย .773 
4. ป้ายราคาชัดเจน .768 
10. ด้านจุดเช็คอิน  

1. ความพร้อมของพนักงาน .788 
2. ความรวดเร็วในการบริการของพนักงาน .765 
3. ความเพียงพอของเคาน์เตอร์ .785 
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ตัวแปร Cronbach’s Alpha 
4. การให้ข้อมูลของพนักงานในการเช็คอิน .804 
5. จ านวนของพนักงานที่ให้บริการในจุดเช็คอินและโหลดสัมภาระ .801 

11. ด้านจุดตรวจร่างกายและสัมภาระ  
1. ความพร้อมของเครื่องมือในการตรวจสอบร่างกาย .819 
2. การให้ข้อมูลของพนักงาน ณ จุดตรวจร่างกาย .823 
3. ความสุภาพ อ่อนน้อมของพนักงาน .780 
4. แสงสว่างของสถานที่ .825 
12. ด้านจุดบริการโทรศัพท์สาธารณะ  

1. สถานที่ของจุดบริการโทรศัพท์สาธารณะ  .789 
2. ความพร้อมใช้งานของโทรศัพท์สาธารณะ .785 
3. ความสะดวกต่อการใช้งาน .799 
4. ความเพียงพอของโทรศัพท์สาธารณะ .801 
5. ระดับต าแหน่งที่ตั้งของโทรศัพท์สาธารณะ .780 

13. ด้านป้ายแสดงข้อมูลตารางการบิน  
1. ต าแหน่งที่ตั้งของป้ายแสดงตารางการบิน .778 
2. ตัวอักษรที่ใช้บนป้ายตารางการบิน .768 
3. ภาษาท่ีใช้บนป้ายตารางการบิน .783 
4. สีที่ใช้บนป้ายตารางการบิน .798 
5. การให้บริการข้อมูลเที่ยวบินเมื่อล่าช้า .806 
6. การแสดงข้อมูลเที่ยวบินขาเข้า-ขาออก .795 

14. ด้านจุดรับสัมภาระ  

1. ป้ายแสดงให้เห็นถึงจุดรับสัมภาระ .829 
2. ความพร้อมของพนักงานที่ให้บริการ .809 
3. จ านวนของพนักงานผู้ให้บริการ .814 
4. ความพร้อมในการใช้บริการของสายพานล าเลียง .812 
5. ความรวดเร็วในการรับกระเป๋าสัมภาระ .807 
6. แสงสว่างของสถานที่ .835 

15. ด้านจุดบริการรถยนต์เช่า รถแท็กซ่ี และรถโดยสารสาธารณะ  
1. สถานที่ของจุดให้บริการ .780 
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ตัวแปร Cronbach’s Alpha 
2. การให้ข้อมูลของพนักงาน .760 
3. จ านวนของรถแท็กซ่ี .753 
4. จ านวนของรถเช่า .751 
5. จ านวนของรถโดยสารสาธารณะ .761 
6. แสงสว่างของสถานที่ .762 

16. ด้านจุดบริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและจองโรงแรม  

1. สถานที่ตั้งของจุดให้บริการ  .797 
2. การให้ข้อมูลของพนักงาน .784 
3. ข้อมูลของที่พัก .779 
4. ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว .771 
5. แสงสว่างของสถานที่ .771 
17. ด้านจุดบริการรถเข็น  

1. สถานที่ตั้งของจุดให้บริการ .783 
2. จ านวนของรถเข็น .773 
3. ความพร้อมใช้งานของรถเข็น .783 
18. ด้านจุดพักคอยรถยนต์โดยสารหรือรถรับ-ส่ง  

1. สถานที่ตั้งของจุดบริการ .767 
2. การให้ข้อมูลของพนักงาน .768 
3. จ านวนของที่นั่งพักคอย .779 

 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองใน
ภูมิภาคของไทย ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์กับผู้บริหารท่าอากาศยาน
พิษณุโลก ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานระนอง รวม 3 ท่าน เพ่ือทราบถึงบริบทในการบริหาร
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน และเก็บแบบสอบถาม จากผู้ใช้บริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกของท่าอากาศยาน ทั้ง 3 แห่ง โดยแบ่งเป็น ท่าอากาศยานพิษณุโลก จ านวน 282 คน  
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จ านวน 66 คน และท่าอากาศยานระนอง 52 คน รวม 400 คน เพ่ือศึกษาถึง
พฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานและศึกษาถึงประสิทธฺผลจากการใช้
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานซึ่งเป็นการสอบถามถึงความพึงพอใจที่สะท้อนให้เห็น
ถึงประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง ผลการศึกษาผู้วิจัย
ได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 บริบทในการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรอง เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกของผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานรอง เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 

 ส่วนที่ 3 ประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรอง เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศ
ยานรองในภูมิภาคของไทยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 
 ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน 
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4.1 ส่วนที่ 1 บริบทในการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรอง  

1. บริบทของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานรอง 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานได้จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกตามที่

กรมท่าอากาศยานได้ก าหนดให้มีการบริการพ้ืนฐานของผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานและจัดสรร
งบประมาณมาให้ ซึ่งท่าอากาศยานได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
เพ่ือให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบทุกพ้ืนที่ของท่าอากาศยานในการรองรับจ านวนผู้มาใช้บริการ เช่น 
ลานจอดรถ ได้มีการก าหนดให้มีพนักงานดูแลให้บริการในการจอดรถยนต์ของผู้มาใช้บริการท่าอากาศ
ยาน มีการจัดระบบของการรักษาความปลอดภัยของลานจอดรถ  จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด 24 ชั่วโมงในทุกๆ จุดทั่วทั้งท่าอากาศยาน แต่ถ้าหากเกิดการ
สูญหายของรถยนต์หรือทรัพย์สินทางท่าอากาศยานไม่ได้รับผิดชอบในส่วนตรงนี้ แต่ทางท่าอากาศ
ยานจะให้ความช่วยเหลือในการติดต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือให้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดเพ่ือหาคนร้าย 
นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีแสงส่องสว่างของลานจอดรถยนต์แต่อาจจะมีไม่มากเนื่องจากงบประมาณที่
ได้รับไม่เพียงพอ ท่าอากาศยานต้องเก็บงบประมาณไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือจัดการกับสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่มีความจ าเป็นมากกว่า ป้ายบอกทาง ทางท่าอากาศยานได้มีการก าหนดขนาดของป้าย
เพ่ือที่ผู้ใช้บริการจะสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน รวมถึง สี และขนาดตัวอักษร รวมถึงการ
ติดตั้งป้ายบอกทางในทุกๆระยะ ในเรื่องของร้านอาหารก็ได้มีการก าหนดขนาดของพ้ืนที่ของ
ร้านอาหารหรือร้านค้าที่จะเข้ามาท าการค้าขายในท่าอากาศยานเพ่ือน าขนาดของพ้ืนที่มาคิดเป็นค่า
เช่าต่อตารางเมตร กับผู้ประกอบการ ทางท่าอากาศยานยังได้ก าหนดให้มีเวลาในการเปิด -ปิด ของ
ร้านอาหารหรือร้านค้าภายในท่าอากาศยาน การปิดร้านชั่วคราวเพ่ือที่ทางท่าอากาศยานจะได้
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้บริการท่าอากาศยานได้รับทราบ ในท่าอากาศยานได้มีการก าหนดให้มีการจัด
เวรในการท าความสะอาดของท่าอากาศยานทั้งภายในและภายนอกท่าอากาศยาน ตามจุดต่างๆ 
ภายในท่าอากาศยานรวมถึงห้องน้ าด้วย นอกจากนี้ยังให้มีการตรวจสอบโดยหัวหน้าแผนกรักษาความ
สะอาดเพ่ือตรวจเช็คการท าความสะอาดของพนักงานท าความสะอาดถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และความสะอาดของท่าอากาศยาน ซึ่งจะต้องมีความสะอาดอยู่สม่ าเสมอ สิ่งที่ส าคัญอีกหนึ่งอย่าง
พนักงานท าความสะอาดจะต้องตรวจเช็คด้วยว่าของใช้ภายในห้องน้ าช ารุด แตก หัก หรือใหม่ หาก
เกิดความเสียหายต้องรีบด าเนินการแจ้งหัวหน้าเพ่ือด าเนินการแก้ไข และยังจะต้องเติมน้ ายาล้างมือ 
กระดาษทิชชูด้วย เมื่อผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการท่าอากาศยานเพ่ือรอขึ้นเครื่องบินโดยสารทางท่า
อากาศยานก็ได้มีการจัดเตรียมที่นั่งพักคอย ให้กับผู้ใช้บริการทั้งขาเข้าและขาออก รวมถึงจุดอื่นๆตาม
ความเหมาะสม แต่จ านวนของเก้าอ้ีก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ทางกรมท่าอากาศยานจัดให้ด้วยซึ่งก็จะ
เลือกเก้าอ้ีที่มีนั่งสบายเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ นอกจากนี้ทางท่าอากาศยานมี
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บริการตู้โทรศัพท์สาธารณะตามจุดต่างๆ ภายในและภายนอกท่าอากาศยานซึ่งก็ได้จัดให้เพียงพอ ใน
การติดตั้งตู้นั้นก็ได้ก าหนดให้มีการติดตั้งสูงหรือต่ าด้วยเพ่ือความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้บริการ
เพราะผู้ใช้บริการก็มีความสูงแตกต่างกัน แต่ก่อนที่จะเดินทางผู้ใช้บริการต้องท าการเช็คอินก่อนที่จะ
ขึ้นเครื่องโดยสาร ซึ่งท่าอากาศยานก็ได้จัดให้มีจอแสดงข้อมูลของการบินในแต่ละสายการบินซึ่ง
ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้และเพ่ืออ านวยความสะดวกในการรับ-ส่งผู้โดยสารและการเช็คอินใน
การเดินทาง ซึ่งทางสายการบินกับทางท่าอากาศยานก็ได้มีการก าหนดในเรื่ องของเวลาเช็คอินที่
ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติรวมถึงกระเป๋าในการเดินทางน้ าหนัก เพ่ือป้องกันไม่ให้การเดินทางนั้นล่าช้าไม่
ทันตามก าหนดเวลาในการเดินทาง เมื่อผู้ใช้บริการเช็คอินเสร็จก็จะต้องเดินทางเข้ามาในส่วนของที่
คอยขึ้นเครื่องบินโดยสารในส่วนนี้ก็มีการจัดที่นั่ง พักคอยใว้บริการเช่นกัน แต่ก่อนเข้ามาด้านใน
ผู้ใช้บริการต้องตรวจร่างกายเพ่ือตรวจหาสิ่งของต้องห้ามน าเข้ามาหรือน าขึ้นเครื่องบินโดยสารก็จะมี
ขั้นตอนในการตรวจสอบ และทางท่าอากาศยานก็ได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยในการ
ตรวจสอบแบ่งออกเป็นชายและหญิง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการชายและหญิงด้วย 
นอกจากนี้แล้วท่าอากาศยานก็ได้ก าหนดให้มีสถานที่รับสัมภาระ ซึ่งเป็นจุดที่ต้องให้มีเพ่ือให้ผู้โดยสาร
มารอคอยรับสัมภาระของตนเองเมื่อเดินทางมาถึงยังท่าอากาศยานพนักงานที่ท าการขนถ่ายก็จะ
ด าเนินการจัดส่งกระเป๋าให้ทันเวลาตามที่ก าหนดเพ่ือไม่ให้ผู้โดยสารรอคอยนานจนเกินไปซึ่งก็มี
ขั้นตอนในการให้บริการทางท่าอากาศยานก็จะก าชับอยู่เสมอว่าจะต้องมีความรวดเร็วอย่าให้
ผู้ใช้บริการรอคอยนาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้บริการขาเข้าเมื่อเดินทางมาถึงแล้วจะรับกระเป๋าเสร็จก็
จะเดินทางกลับเลยไม่ค่อยได้อยู่ที่ท่าอากาศยาน ซึ่งทางท่าอากาศยานก็ได้มีการจัดให้มีรถแท็กซี่มา
ให้บริการซึ่งเป็นของหน่วยงานเอกชนเข้ามาให้บริการแต่ก็ได้มีการตกลงในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางร่วมกับท่าอากาศยานเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้สูงมากจนเกินไปแต่ทางผู้ให้บริการเค้าก็จะมี
ระบบในการให้บริการการจัดคิวของรถแท็กซี่ เพ่ือป้องกันไม่ให้แท็กซี่มีปัญหากันเองซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบต่อผู้มาใช้บริการได้ แต่ตอนนี้ท่าอากาศยานเองยังไม่มีรถโดยสารสาธารณะเข้ามาให้บริการซึ่ง
ตรงนี้ก็ยังขาดอยู่ แต่ก็พยายามติดต่อไปยังขนส่งเพ่ือขอให้มีการให้บริการตรงนี้ เนื่องจากจ านวน
ผู้ใช้บริการน้อยจึงท าให้ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายของรถโดยสาร ถึงแม้ว่าจ านวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจะ
เพ่ิมมากข้ึน แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะขึ้นรถโดยสาร 

ประการส าคัญอีกหนึ่งอย่างจะพบได้ว่าท่าอากาศยานมีรายได้จากการด าเนินงานน้อย มี
ผู้ประกอบการน้อยรายที่มีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในท่าอากาศยาน เพราะท่าอากาศยาน
ด าเนินการเพ่ือส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดการเดินทางทางอากาศ ไม่ได้แสวงหาก าไร จะสังเกตเห็นได้ว่า
การเดินทางทางอากาศก าลังจะพัฒนา เช่น สายการบินต้นทุนต่ า ท่าอากาศยานก็ก าลังเริ่มที่จะพัฒนา 
อาจจะต้องใช้เวลาอย่างเช่น หากสิ่งของในท่าอากาศยานเกิดความเสียหาย ทางท่าอากาศยานอาจจะ
มีงบประมาณไม่เพียงพอในการซ่อมแซม จึงต้องท าเรื่องแจ้งซ่อมไปที่กรมท่าอากาศยาน กรมท่า
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อากาศยานต้องจัดสรรงบประมาณมาให้อาจจะต้องรอไปอีกไตรมาสหนึ่ง อาจจะแตกต่างจากการท่า
อากาศยานซึ่งการท่าอากาศยานได้มีการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ไว้อยู่แล้วเมื่อเกิดความเสียหายก็
สามารถด าเนินการซ่อมแซมได้เลย ความล่าช้าตรงนี้ท าให้ผู้ใช้บริการไม่พอใจในการให้บริการท าให้ท่า
อากาศยานถูกต าหนิจากผู้มาใช้บริการ แต่ทางท่าอากาศยานก็น้อมรับและน ามาปรับปรุงแก้ไข แต่ก็
ต้องรองบประมาณเหมือนเดิม การให้บริการผู้ ใช้บริการในท่าอากาศยานจ าเป็นจะต้องด าเนินการ
แก้ไขเดี๋ยวนั้น ให้บริการเดี๋ยวนั้น เพ่ือที่จะตอบโจทย์ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการ ปัจจุบันผู้ใช้บริการท่าอากาศยานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีสายการบินต้นทุนต่ า
บินมากขึ้น อย่างไรก็ตามการที่มีสายการบินต้นทุนต่ าบินมากขึ้นก็จริงแต่ค่าขึ้นลงสนามบินทางท่า
อากาศยานก็ลดราคาลงอีกจากปกติด้วย อาจจะมีท่าอากาศยานบางท่ายกเว้นค่าธรรมเนียมเพ่ือ
ส่งเสริมให้สายการบินมาลงที่ท่านี้เยอะ เพราะถ้ามีต้นทุนสูง และไม่มีผู้โดยสารขึ้น ก็จะไม่มีการบินไป
สนามบินนั้น นี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าท าไมสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานจึงยังไม่ตอบโจทย์
ในการมาใช้บริการของผู้โดยสาร  

ปัจจุบันท่าอากาศยานได้พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขสิ่งอ านวยความสะดวกหลายประการ โดย
ในภาพรวมคือการพัฒนาท่าอากาศยาน คืออาคารรับส่งผู้โดยสารเพ่ือรองรับผู้โดยสารที่จะมี เพ่ิมมาก
ขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังได้เพ่ิม เก้าอ้ี บันไดเลื่อน ลิฟท์ ป้ายบอกทาง สีจราจร ป้ายตารางการบิน 
และยังพัฒนาปรับปรุงห้องสุขา แอร์ สื่อทีวี สายพานล าเลียงกระเป๋า เป็นต้น อย่างไรก็ตามทางท่า
อากาศยานก็พยายามพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นมาตรฐานและมีความจ าเป็นก่อนเป็นอันดับ
แรกที่ทางผู้ใช้บริการร้องขอมา เช่น รถยนต์โดยสารสาธารณะ ตู้เอทีเอ็ม เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามทางท่าอากาศยานก็ต้องพยายามลดการเช่าพ้ืนที่ 
หรือให้ใช้พ้ืนได้โดยไม่มีค่าเช่าเพ่ือเป็นเหตุจูงใจให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ให้บริการในท่าอากาศยานต่อไป 

กล่าวโดยสรุปบริบทการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานรองนั้น ขึ้นอยู่กับ
เหตุผลหลายประการ ประการแรกที่ส าคัญคืองบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี ประการที่สองคือการ
เพ่ิมขึ้นของผู้โดยสารและนโยบายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายด้านการท่องเที่ยวเป็นต้น ซึ่งจะ
ส่งผลให้มีการพัฒนาท่าอากาศยานได้ อย่างไรก็ตามทางผู้บริหารท่าอากาศยานแต่ละจังหวัดก็ได้
พยายามจัดการให้เหมาะสมที่สุด โดยอาศัยงบประมาณที่มีอยู่ 
 2. ปัญหาของการให้บริการของท่าอากาศยานในการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

รัฐบาลมีความต้องการที่จะให้การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานมีความ
สอดคล้องกันกับการให้บริการ เช่น ส่งเสริมให้เกิดรถโดยสารสาธารณะ ส่งเสริมให้เกิดรถตู้รับส่งผู้มา
ใช้บริการท่าอากาศยาน แต่เนื่องจากอัตราก าลังหรือเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาท าหน้าที่ ในการให้บริการแก่ผู้
มาใช้บริการยังมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ บางครั้งการบริการอาจจะไม่ทั่วถึงและให้บริการได้ครบ
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ทุกคน แต่ทางท่าอากาศยานเองก็พยายามเช่นกันในการที่จะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ตอบสนอง
ความต้องการให้ได้มากที่สุด อาจจะกล่าวได้ว่าปัจจัยหลักที่ส าคัญของท่าอากาศยานก็คืออัตราก าลัง 
(คน) ควรมีการจัดสรรอัตราก าลังมาเพ่ิมเติม ให้เพียงพอต่อการให้บริการของท่าอากาศยาน อีกอย่าง
หนึ่งเนื่องจากปริมาณผู้โดยสารที่มาใช้บริการในท่าอากาศยานน้อย จึงท าให้ไม่สามารถจัดหารถ
โดยสารสาธารณะมาให้บริการได้เช่นที่ระนองมีเพียงรถตู้บริการเท่านั้นซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อผู้โดยสาร
ในบางเที่ยวบิน 
 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานก็ได้มีการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าบ้างเพ่ือให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกมากที่สุด เช่นบันไดเลื่อนเสียต้องเอาช่างมา
จากกรุงเทพฯ ซึ่งก็ต้องใช้เวลานาน นอกจากนี้ในช่วงที่ท าการซ่อมแซมสิ่งอ านวยความสะดวก
บางอย่าง เช่น ห้องสุขา อาจต้องเอารถสุขามาส ารองไว้เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก แอร์ที่ใช้
มานานบางครั้งก็เสียซึ่งยังไม่ได้รับงบประมาณเปลี่ยนต้องซ่อมไปก่อน  
 3. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศ
ยาน ซึ่งแยกเป็นรายท่าอากาศยานดังนี้ 

จังหวัดบุรีรัมย ์
ในการจัดสรรงบประมาณบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก ไม่มีปัญหาขัดแย้งกัน มีความ

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน แต่ในการด าเนินงานบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ทันตามเวลาเพราะ
ผู้ใช้บริการเดินทางเข้ามาใช้บริการท่าอากาศยานทุกๆ วัน ดังนั้นสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกิดช ารุด
หรือเสียหายต้องได้รับการซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด 

ท่าอากาศยานอาจจะได้รับงบประมาณนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจากกรมฯ เช่น 
งบประมาณจากจังหวัด การจัดการบางอย่าง ท่าอากาศยานเองก็ไม่สามารถด าเนินการจัดสรร
งบประมาณได้ ต้องด าเนินการแจ้งกรมฯ ก่อน งบประมาณอาจจะได้รับมาจากจะได้มาสองภาคส่วน 
1.กรมท่าอากาศยาน 2.งบจากจังหวัด เราเสนองบไปขอที่จังหวัดจึงได้งบจัดสรรมา จังหวัดของเราไม่
มีศักยภาพที่เพียงพอในการก่อสร้างเลยโอนงบจังหวัดไปให้กรมด าเนินการ ส่วนการก็เลยออกแบบ
และรับจ้าง กรณีฉุกเฉินด าเนินการแก้ไขเลยได้ไหมหรือต้องของบไป เรามีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
กรมจะจ้างบริษัทเป็นคนบ ารุงรักษาในระบบต่างๆ เครื่องปรับอากาศ ระบบตรวจข้น ระบบไฟฟ้า 
ระบบอุปกรณ์ส านักงาน รถดับเพลิงกู้ภัย กรมฯจะจัดจ้างบ ารุงรักษาให้ กรมฯจะจัดหมวดใช้สอยเป็น
งบกลางที่สามารถด าเนินการได้เลยซึ่งเอามาไว้ที่ท่าอากาศยาน แต่เรามีการเมนเทอเน้นทุกๆ 3เดือน
อยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดปัญหาก็มีตัวส ารอง การด าเนินงานได้ต่อเนื่อง 
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จังหวัดระนอง 
ความล่าช้าของงบประมาณในการซ่อมแซมตรงนี้อาจจะเกิดจากงบประมาณที่มีอยู่ไม่

เพียงพอต่อการซ่อมแซม หรืออาจเกิดจากระเบียบการบริหารจัดการของกรมฯ เช่น เจ้าหน้าที่ของท่า
อากาศยานที่ท าเรื่องพัสดุโดยตรงที่เป็นข้าราชการไม่มี มีแต่ลูกจ้างชั่วคราวที่ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่
พัสดุ แต่เนื่องด้วยระเบียบของทางราชการระบุไว้ว่าผู้ที่จะสามารถเซ็นเอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุได้
จะต้องเป็นข้าราชการเท่านั้น จึงท าให้ทางท่าอากาศยานจะต้องขอความอนุเคราะห์ไปที่ส่วนกลางให้
ทางเจ้าหน้าที่พัสดุจากส่วนกลางด าเนินการให้ จึงท าให้มีขั้นตอนในการด าเนินการเพ่ิมมากขึ้นก็ท าให้
เกิดความล่าช้า อีกประกาส าคัญ เมื่อเราจัดจ้างพนักงานลูกจ้างชั่วคราวเข้ามาท าหน้าที่ในท่าอากาศ
ยาน ก็จ าเป็นที่จะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมเพ่ิมพูนข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่มีการ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขตามบริบทต่างๆ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปอบรมกลับมาแล้วกลับมาท างานที่ท่าอากาศยาน
ได้ไม่นานเมื่อมีสถานที่ราชการอ่ืนเปิดสอบก็ไปสอบบรรจุเข้ารับราชการจึงท าให้ท่าอากาศยานขาด
บุคลากรในแต่ละด้าน ท าให้ต้องจัดสรรบุคลากรเข้ามาใหม่และเข้ามาเริ่มสอนงานให้เช่นกรณี
เครื่องปรับอากาศขัดข้องติดระเบียบราชการการด าเนินการอาจจะล่าช้าอาจจะไม่ทันกับการให้บริการ 
งบประมาณก็ต้องขอจัดสรรไปที่กรม ไม่มีเจ้าหน้าที่ท าเรื่องพัสดุโดยตรง ปัญหาอีกอย่างเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้างก็มีเฉพาะต าแหน่งเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ก็ไปสอบเป็นข้าราชการ ก็ออกและรับใหม่เรื่อย ๆ 
เราจะได้เป็นต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวมา เราส่งไปอบรมเราเสียค่าใช้จ่าย พอถึงเวลาเค้าก็ไปสอบบรรจุ
ข้าราชการ อัตราคนไม่เพียงพอ ไม่ได้ไปตามมาตรฐานยังขาดบุคลากรอยู่ กรมก็ก าลังจัดสรเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเข้ามาท างาน การขอเพ่ิมต าแหน่งข้าราชการยากมากเป็นนโยบายของรัฐบาลต้องการลด
ภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ พอรับมาใหม่ก็ต้องฝึกใหม่เป็นปัญหาซ้ าซาก 

จังหวัดพิษณุโลก 
ปรับปรุงเครื่องเอ็กซเรย์ เพ่ิมสายพาน ลิฟท์ บันไดเลื่อน ต้องดูว่างบประมาณได้ไหม ทางท่า

อากาศยานได้ท าเรื่องขอไป ปรับปรุงท่าอากาศยานการให้บริการต่างๆ ทั้งด้านความปลอดภัย ระบบ
การจัดรถเช่า เคาน์เตอร์ต่างๆ เพ่ือให้รองรับกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ส่วนในเรื่องอ่ืนๆ ไม่มี
ปัญหาใดๆ 

ตามโครงสร้างในการบริหารงานท่าอากาศยาน หน่วยงานทุกหน่วยงานสามารถช่วยกันเป็น
แรงในการขับเคลื่อนแก้ไข หรือพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกได้ เช่น กลุ่มอ านวยพิธีการ
บิน ความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย ช่างเทคนิคและบ ารุงรักาษาซ่ึงหากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเบื่อง
ต้นก็สามารถบ ารุงรักษาได้ ถ้าเกินความสามารถก็จะแจ้งบริษัทนอกเข้ามาด าเนินการซึ่ง 1. งานดูแล 
2. งานจ้างข้างนอก 3. กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ทุกระบบมีตัวแบคอัพอยู่แล้วเมื่อเกิดปัญหา
สามารถแก้ไขได้  
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 ข้อเสนอแนะที่ส าคัญคือท่าอากาศยานต้องการเพ่ิมอัตราก าลัง และงบประมาณ ซึ่งในปัจจุบัน
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน โดยเฉพาะเงินส ารองจ่ายก็มีไม่มากนัก เพราะการซ่อมบ ารุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกราคาค่อนข้างสูง แต่งบประมาณส ารองไม่พอจ่ายท าให้การซ่อมแซมล่าช้า นอกจากนี้ควร
ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกให้ใหม่อยู่เสมอ เช่น เก้าอ้ี แอร์ ห้องน้ า เป็นต้น และควรเพ่ิมเค้าเต
อร์บริการในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการท่องเที่ยว ร้านอาหาร บริษัทรถยนต์เช่า เป็นต้น 
 

4.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการใช้บริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกของผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานรอง 

 พฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานรองผู้วิจัยขอ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานรองใน
ภูมิภาคของไทย 
 ซ่ึงแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน โดยน าเสนอ
จ านวนและค่าร้อยละในรูปของตาราง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 164 41.0 
 หญิง 236 59.0 

 รวม 400 100.0 
อายุ 19 ปี หรือน้อยกว่า 24 6.0 
 20 – 29 ปี 131 32.8 
 30 – 39 ปี 106 26.5 
 40 – 49 ปี 80 20.0 
 50 – 59 ปี 43 10.8 
 60 ปีหรือมากกว่า 16 4.0 
 รวม 400 100.0 
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 ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นหรือน้อยกว่า 15 3.8 
 มัธยมศึกษาตอนปลายปวช.หรือ

เทียบเท่า 
38 9.5 

 อนุปริญญาปวส. หรือเทียบเท่า 21 5.2 
 ปริญญาตรี 219 54.8 
 ปริญญาโท 94 23.5 
 ปริญญาเอก 13 3.2 
 รวม 400 100.0 

อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 43 10.8 
 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 113 28.2 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 21 5.2 
 พนักงานบริษัทเอกชน 115 28.8 
 ธุรกิจส่วนตัว 108 26.5 
 อ่ืน ๆ  2 0.5 

 รวม 400 100.0 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท หรือน้อยกว่า 41 10.2 

10,001 - 20,000 บาท 60 15.0 

20,001 -30,000  บาท 98 24.5 
30,001-40,000 บาท 62 15.5 

40,001 -50,000 บาท 35 8.8 

50,001 บาทข้ึนไป 104 26.0 
รวม 400 100.0 

สถานภาพ โสด 264 66.0 
 สมรส 118 29.5 
 หย่า 8 2.0 
 หม้าย 8 2.0 
 แยกกันอยู ่ 2 0.5 
 รวม 400 100.0 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง 
จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 และเพศชาย จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 ซึ่งมีอายุ
ระหว่าง 20 – 29 ปี จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมามีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี 
จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 219 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.8 รองลงมาระดับปริญญาโท จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 115 คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 
จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป จ านวน 104 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.0 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.5 กว่าครึ่งเป็นโสด จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 รองลงมาสมรส จ านวน 118 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.5 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของ
ไทย 

การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของพฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานรอง โดยน าเสนอจ านวนและค่าร้อยละ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการท่าอากาศยานในรอบ 1 ปี 

การใช้บริการท่าอากศยานในรอบ 1 ปี จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 – 2 ครั้ง 157 39.3 
3 – 4 ครั้ว 82 20.5 
5 – 6 ครั้ง 38 9.5 
7 ครั้งขึ้นไป 123 30.8 

รวม 400 100.0 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการท่าอากาศยานในรอบ 1 ปี 1-2 ครั้ง มากที่สุด 
จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาเป็น 7 ครั้งขึ้นไป จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.8 และ 3-4 ครั้ง จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้เวลาในท่าอากาศยานในแต่ละครั้ง
ของการเดินทาง 

ระยะเวลาที่อยู่ท่าอากาศยาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 157 39.3 
1 – 2 ชั่วโมง 234 58.5 
มากกว่า 2 ชั่วโมง 9 2.2 

รวม 400 100.0 

จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการท่าอากาศยานก่อนขึ้นเครื่องบินใช้เวลาอยู่ที่
ท่าอากาศยาน 1 – 2 ชั่วโมง จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 รองลงมาน้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้วิธีการเดินทางมาท่าอากาศยาน 

วิธีการเดินทางมาท่าอากาศยาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

รถส่วนตัว 284 71.0 
รถแท็กซ่ี 76 19 
รถเช่า 21 5.2 
รถรับจ้าง (วินมอเตอร์ไซค์, รถตู,้ รถตุ๊ก) 16 4.0 
รถลีมูซีน 1 0.2 
อ่ืน ๆ 2 0.5 

รวม 400 100.0 

จากตารางที่ 4.4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัวเดินทางมาท่าอากาศยาน
มากที่สุดเป็นจ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0 รองลงมารถแท็กซี่จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
19 และรถเช่าจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2  
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ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลือกบริเวณในการจอดรถ 

บริเวณที่จอดรถ จ านวน (คน) ร้อยละ 
บริเวณใกล้อาคารผู้โดยสาร 215 53.8 
บริเวณท่ีมีหลังคา 89 22.2 
บริเวณท่ีโล่งแจ้ง 55 13.8 
บริเวณใกล้ป้อมยาม 32 8.0 
จุดจอดเฉพาะ (แม่และเด็ก, คนพิการ) 4 1.0 
โซนส าหรับผู้หญิง  5 1.2 

รวม 400 100.0 

จากตารางที่ 4.5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จอดรถบริเวณใกล้อาคารผู้โดยสารมาก
ที่สุดเป็นจ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาบริเวณท่ีมีหลังคาจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.2 และบริเวณโล่งแจ้งจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8  

 

ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นต่อป้ายสัญลักษณ์
บริเวณท่าอากาศยาน (ภายนอกตัวอาคาร) (n= 400) 

ลักษณะของป้ายสัญลักษณ์ภายใน 
ท่าอากาศยาน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ตั้งอยู่ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน 215 53.8 
ตัวอักษรใหญ่ 169 42.2 
ข้อความอ่านเข้าใจง่าย 140 35.0 
ข้อความสื่อความหมายตรงประเด็น 136 34.0 
ติดตั้งป้ายสม่ าเสมอตลอดเส้นทาง 127 31.8 
มีภาษาท้องถิ่นและสากล 63 15.8 

หมายเหตุ ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

จากตารางที่ 4.6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบป้ายสัญลักษณ์ที่ตั้งอยู่ในที่ที่เห็นได้
ชัดเจนมากท่ีสุดเป็นจ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาตัวอักษรใหญ่จ านวน 169 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.2 และข้อความอ่านเข้าใจง่ายจ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 
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ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นต่อลักษณะของเส้นทาง
เดินภายในท่าอากาศยาน (n= 400) 

ลักษณะของเส้นทางเดินภายในท่า
อากาศยาน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

มีขนาดพอเหมาะที่สามารถเดินสวนกันได้ 165 51.2 
แบ่งเลนช่องทางเดินชัดเจน 187 46.8 
ขนาดของเส้นทางเดินที่ใหญ่ 150 37.5 
แสงสว่างในเวลากลางคืนเพียงพอ 139 34.8 
มีสีที่มองเห็นชัดเจน 133 33.2 

หมายเหตุ ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

จากตารางที่ 4.7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ชอบลักษณะของเส้นทางเดินภายในท่า
อากาศยานที่แบ่งช่องทางเดินชัดเจนมากที่สุดเป็นจ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 รองลงมา มี
ขนาดพอเหมาะสามารถเดินสวนกันได้จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 และขนาดของเส้นทาง
เดินที่ใหญ่จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5  
 

ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
และเครื่องดื่มในระหว่างรอขึ้น-ลงเครื่องบินโดยสาร ณ ท่าอากาศยาน 

ลักษณะของอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ของขบเค้ียว/เบเกอร์รี่ 94 23.5 
เครื่องดื่ม 84 21.0 
อาหารจานเดียวตามสั่ง 66 16.5 
อาหารส าเร็จรูป 55 13.8 
อาหารฟาสฟู้ด 44 11.0 
อาหารแบบเมนูเซ็ท 31 7.8 
อาหารกล่องส าเร็จรูป 15 3.8 
อาหารมังสวิรัต 6 1.5 
อ่ืนๆ 5 1.2 

รวม 400 100.0 

จากตารางที่ 4.8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อของขบเคี้ยว/เบเกอร์รี่
ระหว่างรอขึ้น-ลงเครื่องบินโดยสารมากที่สุดเป็นจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 รองลงมา
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เครื่องดื่มจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 และอาหารจานเดียวตามสั่งจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.5 

 

ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นต่อราคาของอาหาร
และเครื่องดื่มภายในท่าอากาศยาน 

อัตราราคาของอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน (คน) ร้อยละ 

50 บาทหรือน้อยกว่า 100 25.0 
51บาท – 100 บาท 207 51.8 
101 บาท – 150 บาท 51 12.8 
151 บาท – 200 บาท 15 3.6 
มากกว่า 200 บาท 7 1.8 
ไม่จ ากัดราคา 20 5.0 

รวม 400 100.0 
จากตารางที่ 4.9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกราคาของอาหารและเครื่องดื่ม

ราคา 51–100 บาท มากที่สุดเป็นจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 รองลงมา 50 บาทหรือน้อย
กว่าจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ ราคา 101–150 บาทจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.8 

 

ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นต่อการจัดการห้อง
สุขาภายในท่าอากาศยาน (n= 400) 

ลักษณะของห้องสุขาที่เลือกใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 364 91.0 
สุขภัณฑ์ที่พร้อมใช้งาน 173 43.2 
ลักษณะโปร่ง ระบายอากาศดี 147 36.8 
ห้องสุขาส าหรับผู้สูงอายุ หรือ คนพิการ 34 8.5 
มีพนักงานบริการอยู่ในห้องสุขา 24 6.0 
มีค าแนะน าการใช้งาน 22 5.5 
อ่ืน ๆ 2 0.5 

หมายเหตุ ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

จากตารางที่ 4.10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบห้องสุขามีความสะอาดถูก
สุขลักษณะมากที่สุดเป็นจ านวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 91.0 รองลงมามีสุขภัณฑ์ที่พร้อมใช้งาน
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จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 และมีลักษณะโปร่ง ระบายอากาศดีจ านวน 147 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.8  
 

ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นต่อลักษณะของที่นั่ง
พักภายในท่าอากาศยาน (n= 400) 

ลักษณะของที่นั่งพักที่เลือกใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

แข็งแรงวางสัมภาระได้ 242 60.5 
มีพนักพิง 240 60.0 
มีเบาะนุ่ม 183 45.8 
ช่วงนั่งกว้าง 148 37.0 
มีที่พักแขน 108 27.0 
ปรับเอนพนักพิงได ้ 73 18.2 
อ่ืน ๆ 1 0.2 

หมายเหตุ ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

จากตารางที่ 4.11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกที่นั่งพักที่แข็งแรงว่างสัมภาระได้
มากที่สุดเป็นจ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมามีพนักพิงจ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.0 และมีเบาะนุ่มจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8  
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ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าภายในท่า
อากาศยาน 

การเลือกซ้ือสินค้าจากร้านคา้ภายในท่า
อากาศยาน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความสะดวกในการซื้อสินค้า 146 36.5 
ไม่ได้ซื้อสินค้าในท่าอากาศยาน 81 20.2 
ปลอดภาษ ี 67 16.8 
สินค้าซื้อได้เฉพาะที ่ 40 10.0 
มั่นใจในคุณภาพของสินค้า 26 6.5 
โปรโมชั่นน่าสนใจ 21 5.2 
ราคาสินค้า 19 4.8 

รวม 400 100.0 
จากตารางที่ 4.12 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในท่า

อากาศยานเพราะความสะดวกในการซื้อสินค้ามากที่สุดเป็นจ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 
รองลงมาไม่ได้ซื้อสินค้าจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 และสินค้าปลอดภาษีจ านวน 67 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.8  
 

ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นต่อเคาน์เตอร์เช็คอิน
และสัมภาระภายในท่าอากาศยาน (n= 400) 

เคาน์เตอร์เช็คอินและสัมภาระ จ านวน (คน) ร้อยละ 

มีระบบการจัดการที่ดี 262 65.5 
พนักงานให้บริการสะดวกและรวดเร็ว 258 64.5 
มีเคาน์เตอร์เช็คอินให้เลือกหลากหลาย 118 29.5 
พนักงานสามารถให้ข้อมูลต่างๆ ภายในท่า
อากาศยานได้อย่างถูกต้อง 

116 29.0 

หมายเหตุ ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

จากตารางที่ 4.13 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ
เคาน์เตอร์เช็คอินและสัมภาระที่มีระบบการจัดการที่ดี มากที่สุดเป็นจ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.5 รองลงมาพนักงานให้บริการสะดวกและรวดเร็วจ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 และ มี
เคาน์เตอร์เช็คอินให้เลือกหลากหลายจ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5  
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ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความต้องการสิ่งอ านวยความ
สะดวกระหว่างอยู่ภายในท่าอากาศยาน (n= 400) 

สิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

จุดบริการตู้เอทีเอ็ม 226 56.5 
จุดบริการอินเตอร์เน็ต ไวไฟ 224 56.0 
จุดบริการชาร์ตแบตโทรศัพท์มือถือ 222 55.5 
จุดบริการรถรับ-ส่ง 185 46.2 
จุดบริการรถเช่า 109 27.2 
จุดแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก 107 26.8 
จุดบริการรถเข็น 106 26.5 
จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา 82 20.5 

หมายเหตุ ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

จากตารางที่ 4.14 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการใช้บริการจุดบริการตู้
เอทีเอ็มมากที่สุดเป็นจ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมาจุดบริการอินเตอร์เน็ต ไวไฟ 
จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 และจุดบริการชาร์ตแบตโทรศัพท์มือถือจ านวน 222 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.5  
 

4.3  ส่วนที่ 3 ประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน
รอง (ซึ่งวัดจากระดับความพึงพอใจที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของการ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย)  

ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของภาพรวมความพึงพอใจต่อการ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน 

รายการ ค่าเฉลี่ย (X ̅) SD ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านลานจอดรถ 3.15 .867 ปานกลาง 
2. ด้านป้ายบอกทางนอกอาคารในท่า
อากาศยาน 

3.30 .827 ปานกลาง 

3. ด้านป้ายบอกทางภายในอาคาร 3.49 .832 มาก 
4. ด้านการประชาสัมพันธ์ 3.58 .825 มาก 
5. ด้านการจัดการร้านอาหาร 3.24 .956 ปานกลาง 
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รายการ ค่าเฉลี่ย (X ̅) SD ระดับความพึงพอใจ 

6. ด้านการจัดการห้องสุขา 3.40 .867 มาก 
7. ด้านจุดที่พักนั่งคอย 3.59 .822 มาก 
8. ด้านการรักษาความปลอดภัย 3.28 .912 ปานกลาง 
9. ด้านการจัดการร้านค้า 3.15 .931 ปานกลาง 
10. ด้านจุดเช็คอิน 3.45 .932 มาก 
11. ด้านจุดตรวจสอบ 3.44 .968 มาก 
12. ด้านโทรศัพท์สาธารณะ 3.01 .976 ปานกลาง 
13. ด้านการจัดการป้ายตารางการบิน 3.21 .957 ปานกลาง 
14. ด้านจุดรับสัมภาระ 3.32 .949 ปานกลาง 
15. ด้านจุดบริการรถยนต์สาธารณะ 3.09 1.010 ปานกลาง 
16. ด้ านจุ ดบริ การท่ อง เที่ ย ว แล ะ
โรงแรม 

3.03 .954 ปานกลาง 

17. ด้านจุดบริการรถเข็น 3.15 1.011 ปานกลาง 
18. ด้านจุดคอยรถยนต์รับ-ส่ง 3.19 1.013 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.29 .737 ปานกลาง 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า

อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ((X ̅)=3.29,SD=.737) เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดของแต่ละด้าน เรียงล าดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานของ

กลุ่มตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้ ความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ด้านจุดที่พักนั่งคอย ((X ̅)=3.59,SD=.822) 

ด้านการประชาสัมพันธ์ ((X ̅)=3.58,SD=.825) ด้านป้ายบอกทางภายในอาคาร ((X ̅)=3.49,SD=.832) 

ด้านจุดเช็คอิน ((X ̅)=3.45,SD=.932) ด้านจุดตรวจสอบ ((X ̅)=3.44,SD=.968) และด้านการจัดการ

ห้องสุขา((X ̅)=3.40,SD=.867) ส่วนด้านอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจต่อการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานด้านลานจอดรถ 

รายการ ค่าเฉลี่ย (X ̅) SD ระดับความพึงพอใจ 

1. ขนาดของช่องจดรถยนต์ 3.33 .967 ปานกลาง 
2. ป้ายแจ้งเตือนรถเข้าจอด 3.24 .958 ปานกลาง 
3. ลูกศรก ากับทางรถ 3.24 .975 ปานกลาง 
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รายการ ค่าเฉลี่ย (X ̅) SD ระดับความพึงพอใจ 

4. การให้บริการของพนักงาน 3.04 1.072 ปานกลาง 
5. จ านวนช่องจอดรถยนต์ 3.12 1.068 ปานกลาง 
6. ความสว่างของลานจอด 3.17 1.063 ปานกลาง 
7. จ านวนกล้องวงจรปิด 2.94 1.043 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.15 .867 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า

อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านลานจอดรถ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ((X ̅)=3.15,SD=.867) 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด เรียงล าดับได้ดังนี้ ขนาดของ

ช่องจดรถยนต์ ((X ̅)=3.33,SD=.967) ป้ายแจ้งเตือนรถเข้าจอด ((X ̅)=3.24,SD=.958) ลูกศรก ากับทาง

รถความสว่างของลานจอด ((X ̅)=3.24,SD=.975) จ านวนช่องจอดรถยนต์ ((X ̅)=3.17,SD=1.063) การ

ให้บริการของพนักงาน ((X ̅)=3.04,SD=1.072) และจ านวนกล้องวงจรปิด ((X ̅)=2.94,SD=1.043) 
 

ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจต่อการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานด้านป้ายบอกทางนอกอาคารในท่าอากาศยาน 

รายการ ค่าเฉลี่ย (X ̅) SD ระดับความพึงพอใจ 

1. ต าแหน่งป้ายบอกทาง 3.32 .896 ปานกลาง 
2. ความถี่การวางป้าย 3.24 .891 ปานกลาง 

3. ขนาดของตัวหนังสือบนป้าย 3.36 .913 ปานกลาง 

4. ขนาดของป้าย 3.24 .891 ปานกลาง 

5. ภาษาท่ีใช้บนป้าย 3.36 .913 ปานกลาง 

6. สีของตัวหนังสือบนป้าย 3.31 .942 ปานกลาง 

7. จ านวนป้าย 3.24 .891 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.30 .827 ปานกลาง 

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านป้ายบอกทางนอกอาคารในท่าอากศยานภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง ((X ̅)=3.30,SD=.827) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด 

เรี ย งล าดับ ได้ดั งนี้  ขนาดของตั วหนั งสือบนป้าย  ( (X ̅)=3.36,SD=.913) ภาษาที่ ใช้บนป้าย

( (X ̅)=3.36,SD=.913) ต าแหน่ งป้ ายบอกทาง ( (X ̅)=3.32,SD=.896) สี ของตั วหนั งสื อบนป้าย
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((X ̅)=3.31,SD=.942) ความถี่การวางป้าย ((X ̅)=3.24,SD=.891) ขนาดของป้าย ((X ̅)=3.24,SD=.891) 

และจ านวนป้าย ((X ̅)=3.24,SD=.891) 
 

ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจต่อการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานด้านป้ายบอกทางภายในอาคารในท่าอากาศยาน 

รายการ ค่าเฉลี่ย (X ̅) SD ระดับความพึงพอใจ 

1. ต าแหน่งที่ตั้งป้าย 3.52 .909 มาก 
2. ภาษาท่ีใช้บนป้าย 3.54 .875 มาก 

3. ขนาดของป้าย 3.51 .887 มาก 

4. จ านวนป้าย 3.45 .888 มาก 

5. ขนาดช่องทางเดินในอาคาร 3.44 .916 มาก 

ภาพรวม 3.49 .832 มาก 

 จากตารางที่ 4.18 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านป้ายบอกทางภายในอาคารในท่าอากศยานภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก((X ̅)=3.49,SD=.832) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับมากทั้งหมด 

เรียงล าดับได้ดังนี้ ภาษาที่ใช้บนป้าย ((X ̅)=3.54,SD=.875) ต าแหน่งที่ตั้งป้าย ((X ̅)=3.52,SD=.909) 

ขนาดของป้าย ((X ̅)=3.51,SD=.887) จ านวนป้าย((X ̅)=3.45,SD=.888) และขนาดช่องทางเดินใน

อาคาร((X ̅)=3.44,SD=.916) 
 

ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจต่อการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานด้านการประชาสัมพันธ์ 

รายการ ค่าเฉลี่ย (X ̅) SD ระดับความพึงพอใจ 

1. พนักงานสื่อสารเข้าใจง่าย 3.48 .936 มาก 
2. พนักงานมีความสุภาพอ่อนน้อม 3.67 .907 มาก 

3. มีป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน 3.69 .956 มาก 

4. ภาษาท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ 3.58 .901 มาก 

5. สีและตัวอักษรของป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

3.62 .896 มาก 

6. ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ 3.43 1.021 มาก 

ภาพรวม 3.58 .825 มาก 
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 จากตารางที่ 4.19 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า

อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านการประชาสัมพันธ์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ((X ̅)=3.58,SD=.825) 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับมากทั้งหมด เรียงล าดับได้ดังนี้ มีป้าย

ประชาสัมพันธ์ชัดเจน ((X ̅)=3.69,SD=.965) พนักงานมีความสุภาพอ่อนน้อม ((X ̅)=3.67,SD=.907) สี

และตัวอักษรของป้ายประชาสัมพันธ์ ( (X ̅)=3.62,SD=.896) ภาษาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์  

((X ̅)=3.58,SD=.901) พนักงานสื่อสารเข้าใจง่าย ((X ̅)=3.48,SD=.936) และข้อมูลการประชาสัมพันธ์ 

((X ̅)=3.43,SD=1.021) 
 

ตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจต่อการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานด้านร้านอาหาร 

รายการ ค่าเฉลี่ย (X ̅) SD ระดับความพึงพอใจ 

1. สุขอนามัยของพนักงาน 3.45 .933 มาก 
2. จ านวนของร้านอาหาร 3.13 1.013 ปานกลาง 
3. ความหลากหลายของอาหาร 3.05 .973 ปานกลาง 

4. คุณภาพของอาหาร 3.27 .944 ปานกลาง 

5. ราคาอาหาร 3.17 .961 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.24 .956 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.20 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า

อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านร้านอาหารภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ((X ̅)=3.24,SD=.956) 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง เรียงล าดับได้ดังนี้ 

สุขอนามัยของพนักงาน ((X ̅)=3.45,SD=.933) คุณภาพของอาหาร ((X ̅)=3.27,SD=.944) ราคาอาหาร 

((X ̅)=3.17,SD=.961) จ านวนของร้านอาหาร ((X ̅)=3.13,SD=1.013) และความหลากหลายของ

อาหาร ((X ̅)=3.05,SD=.973) 
 

ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจต่อการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานด้านห้องสุขา 

รายการ ค่าเฉลี่ย (X ̅) SD ระดับความพึงพอใจ 

1. ความสะอาด (อ่างล้างหน้า,ชัก
โครก,กระจกส่องหน้า) 

3.39 .993 ปานกลาง 
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2. ความพร้อมในการใช้งาน (กระดาษ
ช าระ,น้ า,น้ ายาล้างมือ,สายฉีดช าระ) 

3.39 1.002 ปานกลาง 

3. ป้ายบอกทางห้องสุขา 3.52 .965 มาก 

4. ป้ายอธิบายการใช้งานสุขภัณฑ์ 3.37 .935 ปานกลาง 

5. ป้ายแบ่งประเภทของห้องสุขา 3.52 .963 มาก 

6. จ านวนของห้องสุขา 3.30 1.045 ปานกลาง 

7. แสงสว่างในห้องสุขา 3.30 1.040 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.40 .867 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.21 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า

อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านห้องสุขาภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ((X ̅)=3.40,SD=.867) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง เรียงล าดับได้ดังนี้ ป้าย

บอกทางห้องสุขา ((X ̅)=3.52,SD=.965) ป้ายแบ่งประเภทของห้องสุขา ((X ̅)=3.52,SD=.963) ความ

สะอาด (อ่างล้างหน้า,ชักโครก,กระจกส่องหน้า) ((X ̅)=3.39,SD=.003) ความพร้อมในการใช้งาน 

(กระดาษช าระ,น้ า,น้ ายาล้างมือ,สายฉีดช าระ) ((X ̅)=3.39,SD=1.002) ป้ายอธิบายการใช้งานสุขภัณฑ์ 

( (X ̅)=3.37,SD=.935) จ านวนของห้องสุขา ( (X ̅)=3.30,SD=1.045) และแสงสว่ างในห้องสุขา 

((X ̅)=3.30,SD=1.040) 
 

ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจต่อการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานด้านจุดที่นั่งพักคอย 

รายการ ค่าเฉลี่ย (X ̅) SD ระดับความพึงพอใจ 

1. ความสะอาดของที่นั่งพักคอย 3.68 .917 มาก 
2. ความแข็งแรง/ความสะดวกสบาย
ของเก้าอ้ีที่นั่งพักคอย 

3.69 .897 มาก 

3.ความแข็งแรงของพนักพิงเก้าอ้ี 3.71 .896 มาก 

4. จ านวนของที่นั่งพักคอย 3.51 .978 มาก 

5.การจัดสถานที่ของนั่งพักคอย 3.47 .955 มาก 

6. แสงสว่างของจุดที่นั่งพักคอย 3.47 .951 มาก 

ภาพรวม 3.59 .822 มาก 

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า

อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านจุดที่นั่งพักคอยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ((X ̅)=3.59,SD=.822) 
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เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับมากทั้งหมด เรียงล าดับได้ดังนี้ ความแข็งแรง

ของพนักพิงเก้าอ้ี((X ̅)=3.71,SD=.896) ความแข็งแรง/ความสะดวกสบายของเก้าอ้ีที่นั่งพักคอย 

((X ̅)=3.69,SD=.897) ความสะอาดของที่นั่งพักคอย ((X ̅)=3.68,SD=.917) จ านวนของที่นั่งพักคอย 

((X ̅)=3.51,SD=.978) การจัดสถานที่ของนั่งพักคอย ((X ̅)=3.47,SD=.955) และแสงสว่างของจุดที่นั่ง

พักคอย ((X ̅)=3.47,SD=.951) 
 

ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจต่อการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานด้านการรักษาความปลอดภัย 

รายการ ค่าเฉลี่ย (X ̅) SD ระดับความพึงพอใจ 

1. จ านวนของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 

3.28 .939 ปานกลาง 

2. ความพร้อมของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย 

3.31 .946 ปานกลาง 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย 

3.28 .952 ปานกลาง 

4.ความทั่วถึงของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 

3.27 .997 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.28 .912 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.23 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านการรักษาความปลอดภัยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง 

((X ̅)=3.28,SD=.912) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด 

เรียงล าดับได้ดังนี้ความพร้อมของพนักงานรักษาความปลอดภัย ((X ̅)=3.31,SD=.946) จ านวนของ

พนักงานรักษาความปลอดภัย ((X ̅)=3.28,SD=.939) ความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานรักษา

ความปลอดภัย  ( (X ̅)=3.28,SD=.952) และความทั่ วถึ งของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

((X ̅)=3.27,SD=.912) 
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ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจต่อการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานด้านการจัดการร้านค้า 

รายการ ค่าเฉลี่ย (X ̅) SD ระดับความพึงพอใจ 

1. ต าแหน่งที่ตั้งของร้านค้า 3.17 .952 ปานกลาง 
2. ความหลากหลายของร้านค้า 3.20 .995 ปานกลาง 
3. ความเป็นระเบียบของสินค้าในร้าน 3.18 1.005 ปานกลาง 
4. ความชัดเจนของป้ายราคาสินค้า 3.11 1.020 ปานกลาง 
5. การให้บริการของพนักงานขาย 3.11 1.002 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.15 .931 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.24 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่ มตั วอย่ า ง ในด้ านการจัดการร้ านค้ าภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง 

((X ̅)=3.15,SD=.931) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด 

เรียงล าดับได้ดังนี้ความหลากหลายของร้านค้า ((X ̅)=3.20,SD=.995) ความเป็นระเบียบของสินค้าใน

ร้าน ((X ̅)=3.18,SD=1.005) ต าแหน่งที่ตั้งของร้านค้า ((X ̅)=3.17,SD=.952) ความชัดเจนของป้าย

ราคาสินค้า ((X ̅)=3.11,SD=1.020) และการให้บริการของพนักงานขาย ((X ̅)=3.11,SD=1.002) 
 

ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจต่อการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานด้านจุดเช็คอิน 

รายการ ค่าเฉลี่ย (X ̅) SD ระดับความพึงพอใจ 

1. ความพร้อมของพนักงาน 3.48 .996 มาก 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการของ
พนักงาน 

3.50 1.004 มาก 

3. ความเพียงพอของเคาน์เตอร์ 3.42 .983 มาก 

4. การให้ข้อมูลของพนักงานในการ
เช็คอิน 

3.48 .989 มาก 

5. จ านวนของพนักงานที่ให้บริการใน
จุดเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

3.44 1.009 มาก 

ภาพรวม 3.45 .932 มาก 

 จากตารางที่ 4.25 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า

อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านจุดเช็คอินภาพรวมอยู่ในระดับมาก ((X ̅)=3.45,SD=.932) เมื่อ
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พิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับมากทั้งหมด เรียงล าดับได้ดังนี้ความรวดเร็วในการ

ให้บริการของพนักงาน ((X ̅)=3.50,SD=1.004) ความพร้อมของพนักงาน ((X ̅)=3.48,SD=.996) การให้

ข้อมูลของพนักงานในการเช็คอิน ((X ̅)=3.48,SD=.989) จ านวนของพนักงานที่ให้บริการในจุดเช็คอิน

และโหลดสัมภาระ ((X ̅)=3.44,SD=1.009) และความเพียงพอของเคาน์เตอร์ ((X ̅)=3.42,SD=.938) 
 

ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจต่อการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานด้านจุดตรวจร่างกายและสัมภาระ 

รายการ ค่าเฉลี่ย (X ̅) SD ระดับความพึงพอใจ 

1. ความพร้อมของเครื่องมือในการ
ตรวจร่างกายและสัมภาระ 

3.43 1.031 มาก 

2. การให้ข้อมูลของพนักงาน ณ จุด
ตรวจร่างกายและสัมภาระ 

3.46 .998 มาก 

3. ความสุภาพ อ่อนน้อมของพนักงาน 3.42 1.044 มาก 

4. แสงสว่างของสถานที่ 3.45 1.015 มาก 

ภาพรวม 3.44 .968 มาก 

 จากตารางที่ 4.26 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านจุดตรวจร่างกายและสัมภาระภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 

((X ̅)=3.44,SD=.968) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับมากทั้งหมด เรียงล าดับ

ได้ดังนี้การให้ข้อมูลของพนักงาน ณ จุดตรวจร่างกายและสัมภาระ ( (X ̅)=3.46,SD=.998) แสงสว่าง

ของสถานที่ ((X ̅)=3.45,SD=1.015) ความพร้อมของเครื่องมือในการตรวจร่างกายและสัมภาระ 

((X ̅)=3.43,SD=1.031) และความสุภาพ อ่อนน้อมของพนักงาน ((X ̅)=3.42,SD=1.044) 
 

ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจต่อการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานด้านการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ 

รายการ ค่าเฉลี่ย (X ̅) SD ระดับความพึงพอใจ 

1. จุดบริการโทรศัพท์สาธารณะ  3.03 1.056 ปานกลาง 
2. ความพร้อมใช้งานของโทรศัพท์
สาธารณะ 

3.00 1.015 ปานกลาง 

3. ความสะดวกต่อการใช้งาน 3.03 1.008 ปานกลาง 
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รายการ ค่าเฉลี่ย (X ̅) SD ระดับความพึงพอใจ 

4. ความเพียงพอของโทรศัพท์
สาธารณะ 

3.01 1.034 ปานกลาง 

5.ต าแหน่งที่ตั้งของโทรศัพท์
สาธารณะ 

2.98 1.031 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.01 .976 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.27 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

((X ̅)=3.01,SD=.976) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด 

เรียงล าดับได้ดังนี้จุดบริการโทรศัพท์สาธารณะ ((X ̅)=3.03,SD=1.059) ความสะดวกต่อการใช้งาน 

((X ̅)=3.03,SD=1.008) ความเพียงพอของโทรศัพท์สาธารณะ ((X ̅)=3.01,SD=1.034) ความพร้อมใช้

งานของโทรศัพท์สาธารณะ ( (X ̅)=3.00,SD=1.015) และต าแหน่งที่ตั้งของโทรศัพท์สาธารณะ 

((X ̅)=2.98,SD=1.031) 
 

ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจต่อการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานด้านป้ายแสดงตารางการบิน 

รายการ ค่าเฉลี่ย (X̅) SD ระดับความพึงพอใจ 

1.ระดับต าแหน่งที่ตั้งของป้ายบอกตาราง
การบิน 

3.15 1.037 ปานกลาง 

2. ตัวอักษรที่ใช้บนป้ายตารางการบิน 3.20 1.012 ปานกลาง 

3. ภาษาท่ีใช้บนป้ายตารางการบิน 3.24 .980 ปานกลาง 

4. สีที่ใช้บนป้ายตารางการบิน 3.26 1.009 ปานกลาง 

5. การให้บริการข้อมูลเที่ยวบินเมื่อล่าช้า 3.23 1.019 ปานกลาง 

6. การแสดงข้อมูลเที่ยวบินขาเข้า-ขา
ออก 

3.22 1.016 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.21 .957 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.28 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านป้ายแสดงตารางการบิน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

((X ̅)=3.21,SD=.957) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด 

เรียงล าดับได้ดังนี้สีที่ใช้บนป้ายตารางการบิน ((X ̅)=3.26,SD=1.009) ภาษาที่ใช้บนป้ายตารางการบิน 



 142 

((X ̅)=3.24,SD=.980) การให้บริการข้อมูลเที่ยวบินเมื่อล่าช้า ((X ̅)=3.23,SD=1.019) การแสดงข้อมูล

เ ที่ ย ว บิ น ข า เ ข้ า - ข า อ อ ก  ( (X ̅)=3.22,SD=1.016) ตั ว อั ก ษ ร ที่ ใ ช้ บ น ป้ า ย ต า ร า ง ก า ร บิ น 

((X ̅)=3.20,SD=1.012) และระดับต าแหน่งที่ตั้งของป้ายบอกตารางการบิน ((X ̅)=3.15,SD=1.037) 
 

ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจต่อการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานด้านจุดรับสัมภาระ 

รายการ ค่าเฉลี่ย (X ̅) SD ระดับความพึงพอใจ 

1. ป้ายแสดงจุดรับสัมภาระ 3.35 .990 ปานกลาง 
2. การให้บริการของพนักงาน 3.36 .989 ปานกลาง 

3. จ านวนของพนักงานให้บริการ 3.33 .993 ปานกลาง 

4. ความพร้อมของสายพานล าเลียง 3.30 1.045 ปานกลาง 

5. ความรวดเร็วในการรับกระเป๋า
สัมภาระ 

3.29 1.029 ปานกลาง 

6. แสงสว่างของสถานที่ 3.32 1.037 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.32 .949 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.29 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่ มตั ว อย่ า ง ในด้ านจุ ด รั บสั มภาระ  ภาพรวมอยู่ ใ น ระดั บปานกลาง 

((X ̅)=3.32,SD=.949) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด 

เรียงล าดับได้ดังนี้การให้บริการของพนักงาน ( (X ̅)=3.36,SD=.989) ป้ายแสดงจุดรับสัมภาระ 

((X ̅)=3.35,SD=.990) จ านวนของพนักงานให้บริการ ( (X ̅)=3.33,SD=.993) แสงสว่างของสถานที่ 

((X ̅)=3.32,SD=1.037) ความพร้อมของสายพานล าเลียง ((X ̅)=3.30,SD=1.045) และความรวดเร็วใน

การรับกระเป๋าสัมภาระ ((X ̅)=3.29,SD=1.029) 
 

ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจต่อการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานด้านจุดบริการรถยนต์แท็กซี่ รถเช่าและรถยนต์สาธารณะ 

รายการ ค่าเฉลี่ย (X ̅) SD ระดับความพึงพอใจ 

1.สถานที่ของจุดให้บริการ 3.18 1.073 ปานกลาง 
2. การให้ข้อมูลของพนักงานบริการ 3.15 1.054 ปานกลาง 

3.จ านวนของรถแท็กซ่ี 3.09 1.070 ปานกลาง 

4. จ านวนของรถเช่า 3.12 1.061 ปานกลาง 
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รายการ ค่าเฉลี่ย (X ̅) SD ระดับความพึงพอใจ 

5. จ านวนของรถโดยสารสาธารณะ 2.99 1.098 ปานกลาง 

6. แสงสว่างของสถานที่ 2.99 1.009 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.09 1.010 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.30 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านจุดบริการรถยนต์แท็กซี่ รถเช่าและรถยนต์สาธารณะ ภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง ((X ̅)=3.09,SD=1.010) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับ

ปานกลางทั้งหมด เรียงล าดับได้ดังนี้สถานที่ของจุดให้บริการ ((X ̅)=3.18,SD=1.073) การให้ข้อมูลของ

พนักงานบริการ ((X ̅)=3.15,SD=1.054) จ านวนของรถเช่า ((X ̅)=3.12,SD=1.061) จ านวนของรถ

แท็กซี่ ((X ̅)=3.09,SD=1.070) จ านวนของรถโดยสารสาธารณะ ((X ̅)=2.99,SD=1.098) และแสงสว่าง

ของสถานที่ ((X ̅)=2.99,SD=1.009) 
 

ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจต่อการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานด้านจุดบริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและจองโรงแรม 

รายการ ค่าเฉลี่ย (X ̅) SD ระดับความพึงพอใจ 

1.สถานที่ตั้งของจุดให้บริการ  3.06 1.061 ปานกลาง 
2.การให้ข้อมูลของพนักงาน 3.06 1.017 ปานกลาง 

3. ข้อมูลของโรงแรมท่ีพัก 3.02 1.012 ปานกลาง 

4. ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว 3.01 1.010 ปานกลาง 

5. แสงสว่างของสถานที่ให้บริการ 3.01 1.002 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.03 .954 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.31 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านจุดบริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและจองโรงแรม ภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ((X ̅)=3.03,SD=.954) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับปาน

กลางทั้งหมด เรียงล าดับได้ดังนี้สถานที่ตั้งของจุดให้บริการ ((X ̅)=3.06,SD=1.061) การให้ข้อมูลของ

พนักงาน ((X ̅)=3.06,SD=1.017) ข้อมูลของโรงแรมที่พัก ((X ̅)=3.02,SD=1.012) ข้อมูลของสถานที่

ท่องเที่ยว ((X ̅)=3.01,SD=1.010) และแสงสว่างของสถานที่ให้บริการ ((X ̅)=3.01,SD=1.002) 
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ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจต่อการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานด้านจุดบริการรถเข็น 

รายการ ค่าเฉลี่ย (X ̅) SD ระดับความพึงพอใจ 

1. สถานที่ตั้งของจุดให้บริการ 3.15 1.003 ปานกลาง 
2. จ านวนของรถเข็น 3.14 1.012 ปานกลาง 

3. ความพร้อมใช้งานของรถเข็น 3.15 1.039 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.15 1.011 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.32 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่ มตั วอย่ า ง ในด้ านจุดบริการรถเข็น  ภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง 

((X ̅)=3.15,SD=1.011) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด 

เรียงล าดับได้ดังนี้สถานที่ตั้งของจุดให้บริการ ((X ̅)=3.15,SD=1.003) ความพร้อมใช้งานของรถเข็น 

((X ̅)=3.15,SD=1.039) และจ านวนของรถเข็น ((X ̅)=3.14,SD=1.012) 
 

ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจต่อการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานด้านจุดคอยรถรับ-ส่ง หรือรถโดยสาร 

รายการ ค่าเฉลี่ย (X ̅) SD ระดับความพึงพอใจ 

1.สถานที่ตั้งของจุดบริการ 3.19 1.042 ปานกลาง 
2. การให้ข้อมูลของพนักงาน 3.20 1.050 ปานกลาง 

3. จ านวนของที่นั่งพักคอย 3.17 1.025 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.19 1.013 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.33 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านจุดคอยรถรับ -ส่ง หรือรถโดยสาร ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

((X ̅)=3.19,SD=1.013) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด 

เรียงล าดับได้ดังนี้การให้ข้อมูลของพนักงาน ( (X ̅)=3.20,SD=1.050) สถานที่ตั้งของจุดบริการ 

((X ̅)=3.19,SD=1.042) จ านวนของที่นั่งพักคอย ((X ̅)=3.17,SD=1.025) 
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4.4  ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก
ของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย  

 ในส่วนของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศ
ยานรองในภูมิภาคของไทยนั้น ผู้วิจัยได้รวบรวมจากแบบสอบถามซึ่งประมวลผลได้ดังนี้ 
 1. การเพ่ิมเติมสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานรอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้
เพ่ิมเติมสิ่งอ านวยความสะดวกดังนี้  ท่าอากาศยานมีความต้องการเพ่ิมเติมร้านอาหารให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ควรเพ่ิมเติมจ านวนห้องสุขา ควรเพ่ิมเติมที่นั่งพักคอยทั้งด้านขาออก
และขาเข้า (นั่งคอยญาติ) เพ่ิมเติมจุดเช็คอินและจุดตรวจร่างกายและสัมภาระเพ่ือความสะดวก
รวดเร็วของผู้ใช้บริการ ควรเพ่ิมเติมจุดไวไฟ (wifi) จุดชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ จุดเช็คอิน
อัตโนมัติ ควรเพ่ิมทางเชื่อมเข้าเครื่องซึ่งจะเพ่ิมความสะดวกในกรณีที่ฝนตก เพ่ิมเติมสถานที่จอด
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพ่ิมเติมจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา และเพ่ิมเติมตู้บริการกดเงิน
อัตโนมัติ (ATM)  
 2. การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานรอง พบว่า ควรปรับปรุงด้านการ
รักษาความปลอดภัย โดยเพ่ิมกล้องวงจรปิดให้เพียงพอกับบริเวณสถานที่ ปรับปรุงความสะอาดของ
ห้องสุขา ปรับปรุงการให้บริการของพนักงานบริการ ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้มีความชัดเจนทั้ง
ด้านเสียงและป้ายประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงจุดบริการรถแท็กซี่ให้มีบริเวณกว้างมากขึ้น และปรับปรุง
ความสะอาดของร้านอาหาร  
 3. แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของ
ไทยซึ่งพิจารณาจากผลการศึกษา พบว่า แม้การบริการจะดีอยู่แล้วและผู้รับบริการมีประสิทธิผลอยู่ใน
ระดับดีก็ตาม เช่น เรื่องของป้ายบอกทางภายในอาคาร การประชาสัมพันธ์ การจัดการห้องสุขา จุดนั่ง
พักคอย จุดเช็คอิน และจุดตรวจสอบร่างกายและสัมภาระ อย่างไรก็ตามก็ต้องปรับปรุงและพัฒนาให้
ดียิ่งขึ้นและควรมีการพัฒนาและปรับปรุงในด้านต่อไปนี้ ซึ่งผู้รับบริการมีประสิทธิผลอยู่ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ ด้านจุดจอดรถ ด้านป้ายภายนอกอาคาร ด้านร้านอาหาร ด้านความปลอดภัย ด้านร้านค้า 
ด้านโทรศัพท์สาธารณะ ด้านป้ายตารางการบิน ด้านจุดรับสัมภาระ ด้านจุดบริการรถยนต์สาธารณะ 
ด้านจุดบริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและจองโรงแรม ด้านบริการรถเข็น และด้านจุดนั่งคอยรถยนต์
รับ-ส่งและรถยนต์โดยสาร ซึ่งขอแจกแจงรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 
 ด้านจุดจอดรถ ท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องของสถานที่จอดรถ โดยสร้าง
อาคารส าหรับจอดรถโดยเฉพาะ หรือจัดท าหลังคาส าหรับที่จอดรถกลางแจ้ง นอกจากนี้ควรมีที่จอด
รถจักรยานยนต์เป็นการเฉพาะในที่ร่ม 
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 ด้านป้ายภายนอกอาคาร  ท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องของป้ายบอกทาง
ภายนอกอาคารให้ชัดเจน ในเรื่องของขนาดของป้าย สีป้าย และจ านวนป้าย 
 ด้านร้านอาหาร ท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องร้านอาหาร คือการเพ่ิมปริมาณ
ร้านอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ และร้านอาหารควรมีความหลากหลาย มีความสะอาด และมี
พนักงานบริการที่ให้การเป็นกันเอง 
 ด้านความปลอดภัย ท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องความปลอดภัย คือการเพ่ิม
กล้องวงจรปิดให้เพียงพอ จ านวนของพนักงานรักษาความปลอดภัย กิริยามารยาทของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
 ด้านร้านค้า ท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องร้านค้า คือการเพ่ิมปริมาณของ
ร้านค้า โดยเฉพาะร้านค้าของฝาก อาจเป็นของฝากจากจังหวัดนั้น ๆ หรือสินค้า OTOP ของจังหวัด 
เพ่ือเป็นของฝากของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ต าแหน่งที่ตั้งของร้านก็มีความจ าเป็นตั้งในต าแหน่งที่
เหมาะสม มองเห็นได้ง่าย มีความหลากหลายของสินค้า และพนักงานให้บริการที่เป็นความกันเองและ
ยินดีให้บริการแนะน าทั้งสินค้าและข้อมูลต่าง ๆ 
 ด้านโทรศัพท์สาธารณะ ท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุงให้มีโทรศัพท์สาธารณะที่
เพียงพอ ต าแหน่งที่ตั้งท่ีเหมาะสม มีความพร้อมสามารถใช้งานได้  
 ด้านป้ายตารางการบิน ท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุงป้ายตารางการบินให้มีความ
เหมาะสมทั้งต าแหน่งที่ตั้ง และตัวอักษรที่ดูง่าย ตลอดถึงจ านวนป้าย 
 ด้านจุดรับสัมภาระ ท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุงจุดรับสัมภาระให้ทันสมัย พร้อมใช้
งาน มีพนักงานบริการคอยดูแล  
 ด้านจุดบริการรถยนต์สาธารณะ เช่นรถแท็กซี่ รถเช่า ท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุง
ให้มีความทันสมัย มีสถานที่กว้างขวาง มีข้อมูลการให้บริการ มีเจ้าหน้าที่ประจ าจุดคอยให้ค าแนะน า  
 ด้านจุดบริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและจองโรงแรม ท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุง
ให้มีความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย และทันท่วงที มีพนักงานให้บริการประจ าจุดที่คอยให้
ค าแนะน า 
 ด้านจุดบริการรถเข็น ท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุงให้มีความพร้อมด้านจ านวนของ
รถเข็น ความพร้อมของรถเข็นในการใช้งาน 
 ด้านจุดพักคอยรถยนต์รับ-ส่งหรือรถยนต์โดยสาร ท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุงให้มี
ความเพียงของเก้าอ้ีนั่งพักคอย ให้มีสถานที่กว้างขวางเหมาะสมและมีแสงสว่างเพียงพอ 
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4.5  ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน 

ในส่วนที่ 5 นี้เป็นการทดสอบสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานและประสิทธิผลต่อสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองใน
ภูมิภาคโดยน าเสนอไปตามล าดับดังนี้ 

1. การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน 
 
ตารางที่ 4.34 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
พฤติกรรมการใช้บริการท่าอากาศยานในรอบ 1ปี 

เพศ การใช้บริการท่าอากาศยานในรอบ 1 ปี รวม 
1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7 ครั้งหรือ

มากกว่า 
ชาย 66 39 12 47 164 
หญิง 91 43 26 76 236 

รวม 157 82 38 123 400 
Pearson Chi-Square3.319Asymp. Sig. (2-sided) .345 

 

อายุ การใช้บริการท่าอากาศยานในรอบ 1 ปี รวม 
1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7 ครั้งหรือ

มากกว่า 
19 ปีหรือน้อยกว่า 10 4 6 4 24 
20-29 ปี 54 32 7 38 131 
30-39 ปี 42 24 9 31 106 
40-49 ปี 36 11 9 24 80 
50-59 ปี 13 6 7 17 43 
60 ปีหรือมากกว่า 2 5 0 9 16 

รวม 157 82 38 123 400 
Pearson Chi-Square28.281Asymp. Sig. (2-sided) .020 
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การศึกษา การใช้บริการท่าอากาศยานในรอบ 1 ปี รวม 
1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7 ครั้งหรือ

มากกว่า 
มัธยมต้นหรือน้อย
กว่า 

9 2 1 3 15 

มัธยมปลาย/ปวช 
หรือเทียบเท่า 

21 5 6 6 38 

อนุปริญญา/ปวส 
หรือเทียบเท่า 

7 3 1 10 21 

ปริญญาตรี 85 54 20 60 219 
ปริญญาโท 33 16 10 35 94 
ปริญญาเอก 2 2 0 9 13 

รวม 157 82 38 123 400 
Pearson Chi-Square28.180Asymp. Sig. (2-sided) .020 

 

อาชีพ การใช้บริการท่าอากาศยานในรอบ 1 ปี รวม 
1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7 ครั้งหรือ

มากกว่า 
นักเรียน/นักศึกษา 17 7 7 12 43 
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐ 

40 25 11 37 113 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 5 3 10 21 
พนักงาน
บริษัทเอกชน 

53 26 7 29 115 

ธุรกิจส่วนตัว 42 19 10 35 106 
อ่ืนๆ 2 0 0 0 2 

รวม 157 82 38 123 400 
Pearson Chi-Square 16.983 Asymp. Sig. (2-sided) .320 
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รายได้ต่อเดือน การใช้บริการท่าอากาศยานในรอบ 1 ปี รวม 
1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7 ครั้งหรือ

มากกว่า 
10,000 บาทหรือ
น้อยกว่า 

24 4 6 7 41 

10,001-20,000 
บาท 

25 13 6 16 60 

20,001-30,000 
บาท 

42 24 9 23 98 

30,001-40,000 
บาท 

21 13 5 23 62 

40,001-50,000 
บาท 

8 8 3 16 35 

50,001 ขึ้นไป 37 20 9 38 104 
รวม 157 82 38 123 400 

Pearson Chi-Square 21.214 Asymp. Sig. (2-sided) .130 
 

สถานภาพ การใช้บริการท่าอากาศยานในรอบ 1 ปี รวม 
1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง 7 ครั้งหรือ

มากกว่า 
โสด 104 60 22 78 264 
สมรส 46 18 16 38 118 
หย่า 4 1 0 3 8 
หม้าย 2 2 0 4 8 
แยกกันอยู ่ 1 1 0 0 2 

รวม 157 82 38 123 400 
Pearson Chi-Square 10.151 Asymp. Sig. (2-sided) .603 

 จากตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพ กับพฤติกรรมการใช้บริการท่าอากาศยานในรอบ  1 ปี ด้วยสถิติไคสแควร์ 
พบว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการท่าอาศยานในรอบ 1 ปี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า กลุ่มอายุของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งใน
การใช้บริการในรอบ 1 ปี โดยกลุ่มอายุระหว่าง 20-29 ปีใช้บริการมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา และโดย
บริการจ านวน 1-4 ครั้ง และรองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 30-39 ปี ซึ่งใช้บริการจ านวน 1-4 ครั้ง เช่นกัน 
 การศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการท่าอาศยานในรอบ 1 ปี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า การศึกษาของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับ
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จ านวนครั้งในการใช้บริการท่าอากาศยานในรอบ 1 ปี โดยผู้ใช้บริการที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และปริญญาโท ใช้บริการมากท่ีสุดในรอบปีที่ผ่านมา  
 ส่วนเพศ อาชีพ รายได้ และสถานภาพ ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งในการ
ใช้บริการท่าอากาศยานในรอบ 1 ปี อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 4.35 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
พฤติกรรมการใช้เวลาในท่าอากาศยาน 

เพศ ระยะเวลาที่อยู่ในท่าอากาศยาน รวม 
น้อยกว่า 1 

ชม. 
1-2 ชม. มากกว่า 2 

ชม. 
ชาย 67 94 3 164 
หญิง 90 140 6 236 

รวม 157 234 9 400 
Pearson Chi-Square .467 Asymp. Sig. (2-sided) .792 

 

อายุ ระยะเวลาที่อยู่ในท่าอากาศยาน รวม 
น้อยกว่า 1 

ชม. 
1-2 ชม. มากกว่า 2 

ชม. 
19 ปีหรือน้อยกว่า 8 16 0 24 
20-29 ปี 53 76 2 131 
30-39 ปี 49 54 3 106 
40-49 ปี 29 48 3 80 
50-59 ปี 15 27 1 43 
60 ปีหรือมากกว่า 3 13 0 16 

รวม 157 234 9 400 
Pearson Chi-Square8.742Asymp. Sig. (2-sided) .557 
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การศึกษา ระยะเวลาที่อยู่ในท่าอากาศยาน รวม 
น้อยกว่า 1 

ชม. 
1-2 ชม. มากกว่า 2 

ชม. 
มัธยมต้นหรือน้อยกว่า 2 12 1 15 
มัธยมปลาย/ปวช 16 21 1 38 
อนุปริญญา/ปวส หรือ
เทียบเท่า 

11 9 1 21 

ปริญญาตรี 86 130 3 219 
ปริญญาโท 34 58 2 94 
ปริญญาเอก 8 4 1 13 

รวม 157 234 9 400 
Pearson Chi-Square13.859Asymp. Sig. (2-sided) .179 

 

อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่ในท่าอากาศยาน รวม 
น้อยกว่า 1 

ชม. 
1-2 ชม. มากกว่า 2 

ชม. 
นักเรียน/นักศึกษา 19 23 1 43 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐ 47 64 2 113 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 9 12 0 21 
พนักงานบริษัทเอกชน 36 75 4 115 
ธุรกิจส่วนตัว 44 60 2 106 
อ่ืนๆ 2 0 0 2 

รวม 157 234 9 400 
Pearson Chi-Square8.211Asymp. Sig. (2-sided) .608 

 

รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อยู่ในท่าอากาศยาน รวม 
น้อยกว่า 1 

ชม. 
1-2 ชม. มากกว่า 2 

ชม. 
10,000 บาทหรือน้อยกว่า 17 24 0 41 
10,001-20,000 บาท 24 33 3 60 
20,001-30,000 บาท 35 61 2 98 
30,001-40,000 บาท 26 35 1 62 
40,001-50,000 บาท 14 21 0 35 
50,001 ขึ้นไป 41 60 3 104 

รวม 157 234 9 400 
Pearson Chi-Square4.965Asymp. Sig. (2-sided) .893 
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สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่ในท่าอากาศยาน รวม 
น้อยกว่า 1 

ชม. 
1-2 ชม. มากกว่า 2 

ชม. 
โสด 111 148 5 264 
สมรส 39 77 2 118 
หย่า 5 2 1 8 
หม้าย 2 5 1 8 
แยกกันอยู ่ 0 2 0 2 

รวม 157 234 9 400 
Pearson Chi-Square15.142Asymp. Sig. (2-sided) .056 

 จากตารางที่ 4.35 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ
สถานภาพกับพฤติกรรมการใช้เวลาในท่าอากาศยาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
และสถานภาพ ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เวลาในท่าอากาศยานอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตารางที่ 4.36 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
พฤติกรรมการเดินทางไปท่าอากาศยาน 

เพศ ประเภทของรถยนต์ที่ใช้เดินทางไปท่าอากาศยาน รวม 
รถแท็กซ่ี รถลีมูซีน รถส่วนตัว รถเช่า รถรับจ้าง 

ชาย 35 0 106 13 10 164 
หญิง 41 1 181 7 6 236 

รวม 76 1 287 20 16 400 
Pearson Chi-Square11.278Asymp. Sig. (2-sided) .024 

 

อายุ ประเภทของรถยนต์ที่ใช้เดินทางไปท่าอากาศยาน รวม 
รถแท็กซ่ี รถลีมูซีน รถส่วนตัว รถเช่า รถรับจ้าง 

19 ปีหรือน้อยกว่า 3 0 20 0 1 24 
20-29 ปี 27 1 95 2 6 131 
30-39 ปี 23 0 70 7 6 106 
40-49 ปี 17 0 55 6 2 80 
50-59 ปี 5 0 32 5 1 43 
60 ปีหรือมากกว่า 1 0 15 0 0 16 

รวม 76 1 287 20 16 400 
Pearson Chi-Square 20.866 Asymp. Sig. (2-sided) .405 
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ระดับการศึกษา ประเภทของรถยนต์ที่ใช้เดินทางไปท่าอากาศยาน รวม 
รถแท็กซ่ี รถลีมูซีน รถส่วนตัว รถเช่า รถรับจ้าง 

มัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือน้อย
กว่า 

2 0 13 0 0 15 

มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือปวช. 

4 0 32 0 2 38 

อนุปริญญา/ปวส. 
หรือเทียบเท่า 

7 1 11 2 0 21 

ปริญญาตรี 43 0 155 11 10 219 
ปริญญาโท 18 0 65 7 4 94 
ปริญญาเอก 2 0 11 0 0 13 

รวม 76 1 287 20 16 400 
Pearson Chi-Square32.536Asymp. Sig. (2-sided) .038 

 

อาชีพ ประเภทของรถยนต์ที่ใช้เดินทางไปท่าอากาศยาน รวม 
รถแท็กซ่ี รถลีมูซีน รถส่วนตัว รถเช่า รถรับจ้าง 

นักเรียน/นักศึกษา 8 1 33 0 1 43 
ข้าราชการ/
พนักงานรัฐ 

17 0 89 2 5 113 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

5 0 14 1 1 21 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

30 0 71 10 4 115 

ธุรกิจส่วนตัว 16 0 78 7 5 106 
อ่ืนๆ 0 0 2 0 0 2 

รวม 76 1 287 20 16 400 
Pearson Chi-Square 25.615 Asymp. Sig. (2-sided) .179 
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รายได้ ประเภทของรถยนต์ที่ใช้เดินทางไปท่าอากาศยาน รวม 
รถแท็กซ่ี รถลีมูซีน รถส่วนตัว รถเช่า รถรับจ้าง 

10,000 บาทหรือ
น้อยกว่า 

7 1 30 1 2 41 

10,001-20,000 
บาท 

12 0 44 2 2 60 

20,001-30,000 
บาท 

20 0 70 3 5 98 

30,001-40,000 
บาท 

12 0 43 5 2 62 

40,001-50,000 
บาท 

7 0 26 1 1 35 

50,001บาท ขึ้น
ไป 

18 0 74 8 4 104 

รวม 76 1 287 20 16 400 
Pearson Chi-Square 14.527 Asymp. Sig. (2-sided) .803 

 

สถานภาพ ประเภทของรถยนต์ที่ใช้เดินทางไปท่าอากาศยาน รวม 
รถแท็กซ่ี รถลีมูซีน รถส่วนตัว รถเช่า รถรับจ้าง 

โสด 54 1 183 14 12 264 
สมรส 17 0 91 6 4 118 
หย่า 3 0 5 0 0 8 
หม้าย 2 0 6 0 0 8 
แยกกันอยู ่ 0 0 2 0 0 2 

รวม 76 1 287 20 16 400 
Pearson Chi-Square7.090Asymp. Sig. (2-sided) .971 

 จากตารางที่ 4.36 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพกับพฤติกรรมการใช้รถยนต์ในการเดินทางไปท่าอากาศยาน ด้วยสถิติไคสแควร์ 
พบว่า เพศของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้รถยนต์เดินทางไปท่าอาศยาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า เพศของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับการใช้รถยนต์ใน
การเดินทางไปท่าอากาศยาน โดยผู้ใช้บริการทั้งเพศชายและเพศหญิงใช้รถยนต์ส่วนตัวมากที่สุด 
 และระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้รถยนต์เดินทางไป
ท่าอาศยาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า การศึกษาของผู้ใช้บริการมี
ความสัมพันธ์กับการใช้รถยนต์ในการเดินทางไปท่าอากาศยาน โดยผู้ใช้บริการที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทใช้รถยนต์ส่วนตัวมากที่สุด 
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 ส่วนอายุ อาชีพ รายได้ และสถานภาพ ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
รถยนต์ในการเดินทางไปท่าอากาศยาน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 4.37 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
พฤติกรรมการจอดรถยนต์ 

เพศ สถานที่จอดรถในท่าอากาศยาน รวม 
ใกล้ป้อม

ยาม 
ใกล้

อาคาร 
บริเวณมี
หลังคา 

บริเวณที่
โล่ง 

จุดจอดรถ
เฉพาะ 

โซน
ผู้หญิง 

ชาย 13 86 43 19 2 1 164 
หญิง 19 129 46 36 2 4 236 
รวม 32 215 89 55 4 5 400 
Pearson Chi-Square4.052Asymp. Sig. (2-sided) .542 

 

อายุ สถานที่จอดรถในท่าอากาศยาน รวม 
ใกล้ป้อม

ยาม 
ใกล้

อาคาร 
บริเวณ

มี
หลังคา 

บริเวณ
ที่โล่ง 

จุดจอด
รถ

เฉพาะ 

โซน
ผู้หญิง 

19 ปีหรือน้อยกว่า 3 12 5 4 0 0 24 
20-29 ปี 16 64 27 18 3 3 131 
30-39 ปี 8 61 22 12 1 2 106 
40-49 ปี 4 44 21 11 0 0 80 
50-59 ปี 0 30 8 5 0 0 43 
60 ปีหรือมากกว่า 1 4 6 5 0 0 16 

รวม 32 215 89 55 4 5 400 
Pearson Chi-Square27.838Asymp. Sig. (2-sided) .315 
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ระดับการศึกษา สถานที่จอดรถในท่าอากาศยาน รวม 
ใกล้
ป้อม
ยาม 

ใกล้
อาคาร 

บริเวณมี
หลังคา 

บริเวณ
ที่โล่ง 

จุดจอด
รถเฉพาะ 

โซน
ผู้หญิง 

มัธยมต้นหรือน้อยกว่า 1 6 6 2 0 0 15 
มัธยมปลาย/ปวช หรือ
เทียบเท่า 

5 22 5 5 0 1 38 

อนุปริญญา/ปวส หรือ
เทียบเท่า 

2 9 7 2 1 0 21 

ปริญญาตรี 17 116 50 31 2 3 219 
ปริญญาโท 7 53 17 15 1 1 94 
ปริญญาเอก 0 9 4 0 0 0 13 

รวม 32 215 89 55 4 5 400 
Pearson Chi-Square17.501Asymp. Sig. (2-sided) .863 

 

อาชีพ สถานที่จอดรถในท่าอากาศยาน รวม 
ใกล้ป้อม

ยาม 
ใกล้

อาคาร 
บริเวณมี
หลังคา 

บริเวณที่
โล่ง 

จุดจอดรถ
เฉพาะ 

โซน
ผู้หญิง 

นักเรียน/นักศึกษา 7 23 8 5 0 0 43 
ข้าราชการ/
พนักงานรัฐ 

7 59 21 24 1 1 113 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

2 8 6 4 1 0 21 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

8 63 29 11 1 3 115 

ธุรกิจส่วนตัว 8 60 25 11 1 1 106 
อ่ืนๆ 0 2 0 0 0 0 2 

รวม 32 215 89 55 4 5 400 
Pearson Chi-Square22.816Asymp. Sig. (2-sided) .588 
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รายได้ สถานที่จอดรถในท่าอากาศยาน รว
ม ใกล้

ป้อม
ยาม 

ใกล้
อาคาร 

บริเวณมี
หลังคา 

บริเวณที่
โล่ง 

จุดจอดรถ
เฉพาะ 

โซน
ผู้หญิง 

10,000 บาท
หรือน้อยกว่า 

5 23 7 5 1 0 41 

10,001-20,000 
บาท 

4 37 10 7 1 1 60 

20,001-30,000 
บาท 

9 55 21 11 1 1 98 

30,001-40,000 
บาท 

7 26 19 9 0 1 62 

40,001-50,000 
บาท 

1 18 7 7 1 1 35 

50,001 ขึ้นไป 6 56 25 16 0 1 104 
รวม 32 215 89 55 4 5 400 

Pearson Chi-Square17.314Asymp. Sig. (2-sided) .870 
 

สถานภาพ สถานที่จอดรถในท่าอากาศยาน รวม 
ใกล้ป้อม

ยาม 
ใกล้

อาคาร 
บริเวณมี
หลังคา 

บริเวณที่
โล่ง 

จุดจอดรถ
เฉพาะ 

โซน
ผู้หญิง 

โสด 26 135 59 35 4 5 264 
สมรส 6 70 26 16 0 0 118 
หย่า 0 7 1 0 0 0 8 
หม้าย 0 2 3 3 0 0 8 
แยกกันอยู ่ 0 1 0 1 0 0 2 

รวม 32 215 89 55 4 5 400 
Pearson Chi-Square20.375Asymp. Sig. (2-sided) .435 

 จากตารางที่ 4.37 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ
สถานภาพกับพฤติกรรมการจอดรถ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ 
ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจอดรถอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.38 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารในท่าอากาศยาน 

เพศ ประเภทของอาหารที่รับประทานในท่าอากาศยาน รวม 

จาน
เดียว 

ส าเร็จรูป ฟาส
ฟู้ด 

แบบ
เมนู
เซ็ท 

มังสวิรัต กล่อง
ส าเร็จรูป 

ขบ
เคี้ยว/

เบเกอร์รี่ 

เครื่องดื่ม 

ชาย 24 31 23 13 0 6 28 39 164 
หญิง 41 28 24 18 6 9 65 45 236 
รวม 65 59 47 31 6 15 93 84 400 

Pearson Chi-Square14.691Asymp. Sig. (2-sided) .040 
 

อายุ ประเภทของอาหารที่รับประทานในท่าอากาศยาน รวม 
จาน
เดียว 

ส าเร็จรูป ฟาส
ฟู้ด 

แบบ
เมนู
เซ็ท 

มังสวิรัต กล่อง
ส าเร็จรูป 

ขบ
เค้ียว/

เบเกอร์ร่ี 

เครื่องดื่ม 

19 ปี
หรือน้อย
กว่า 

6 3 2 2 1 0 8 2 24 

20-29 ปี 21 24 15 11 1 4 34 21 131 
30-39 ปี 12 14 14 7 1 3 21 34 106 
40-49 ปี 13 10 10 9 1 4 14 19 80 
50-59 ปี 8 7 4 2 0 2 15 5 43 
60 ปี
หรือ
มากกว่า 

5 1 2 0 2 2 1 3 16 

รวม 65 59 47 31 6 15 93 84 400 

Pearson Chi-Square51.336Asymp. Sig. (2-sided) .037 
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การศึกษา ประเภทของอาหารที่รับประทานในท่าอากาศยาน รวม 

จาน
เดียว 

ส าเร็จรูป ฟาส
ฟู้ด 

แบบ
เมนู
เซ็ท 

มังสวิรัต กล่อง
ส าเร็จรูป 

ขบ
เค้ียว/

เบเกอร์ร่ี 

เครื่องดื่ม 

มัธยมต้น/
ต่ ากว่า 

2 3 0 1 0 0 5 4 15 

มัธยมปลาย/
ปวช 

6 8 3 5 1 1 9 5 38 

อนุปริญญา/
ปวส 

3 4 2 3 0 1 6 2 21 

ปริญญาตรี 34 31 27 15 2 10 53 47 219 
ปริญญาโท 14 12 15 6 3 2 20 22 94 
ปริญญาเอก 6 1 0 1 0 1 0 4 13 

รวม 65 59 47 31 6 15 93 84 400 

Pearson Chi-Square31.582Asymp. Sig. (2-sided) .634 
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อาชีพ ประเภทของอาหารที่รับประทานในท่าอากาศยาน รวม 

จาน
เดียว 

ส าเร็จรูป ฟาส
ฟู้ด 

แบบ
เมนู
เซ็ท 

มังสวิรัต กล่อง
ส าเร็จรูป 

ขบ
เค้ียว/
เบเกอร์

รี ่

เครื่องดื่ม 

นักเรียน/
นักศึกษา 

10 6 4 5 1 1 11 5 43 

ข้าราชการ/
พนักงานรัฐ 

21 10 17 5 3 6 37 14 113 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

1 3 1 4 0 1 3 8 21 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

17 18 13 7 0 4 23 33 115 

ธุรกิจส่วนตัว 16 21 12 10 2 3 19 23 106 
อ่ืนๆ 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

รวม 65 59 47 31 6 15 93 84 400 

Pearson Chi-Square 44.493 Asymp. Sig. (2-sided) .131 
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รายได้ ประเภทของอาหารที่รับประทานในท่าอากาศยาน รวม 
จาน
เดียว 

ส าเร็จรูป ฟาส
ฟู้ด 

แบบ
เมนู
เซ็ท 

มังสวิรัต กล่อง
ส าเร็จรูป 

ขบ
เค้ียว/

เบเกอร์ร่ี 

เครื่องดื่ม 

10,000 
บาทหรือ
น้อยกว่า 

7 6 1 4 1 1 13 8 41 

10,001-
20,000 
บาท 

12 9 7 4 3 0 14 11 60 

20,001-
30,000 
บาท 

10 12 15 9 0 3 29 20 98 

30,001-
40,000 
บาท 

12 10 9 6 1 2 7 15 62 

40,001-
50,000 
บาท 

6 5 3 2 0 3 8 8 35 

50,001 
ขึ้นไป 

18 17 12 6 1 6 22 22 104 

รวม 65 59 47 31 6 15 93 84 400 

Pearson Chi-Square 31.088 Asymp. Sig. (2-sided) .658 
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สถานภาพ ประเภทของอาหารที่รับประทานในท่าอากาศยาน รวม 

จาน
เดียว 

ส าเร็จรูป ฟาส
ฟู้ด 

แบบ
เมนู
เซ็ท 

มังสวิรัต กล่อง
ส าเร็จรูป 

ขบ
เค้ียว/

เบเกอร์ร่ี 

เครื่องดื่ม 

โสด 43 39 36 21 4 8 59 54 264 
สมรส 22 18 8 8 2 4 30 26 118 
หย่า 0 2 1 0 0 2 1 2 8 
หม้าย 0 0 2 2 0 0 2 2 8 
แยกกัน
อยู่ 

0 0 0 0 0 1 1 0 2 

รวม 65 59 47 31 6 15 93 84 400 

Pearson Chi-Square 38.168 Asymp. Sig. (2-sided) .095 
 จากตารางที่ 4.38 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารในท่าอากาศยาน ด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า 
เพศของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารในท่าอากาศยาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า เพศของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารในท่าอากาศยาน โดยผู้ใช้บริการทั้งเพศชายและเพศหญิงรับประทานอาหาร
ประเภทของขบเค้ียวหรือเบเกอรี่และเครื่องดื่มมากที่สุด 
 อายุของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารในท่าอากาศยาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า อายุของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การรับประทานอาหารในท่าอากาศยาน โดยผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอายุส่วนใหญ่รับประทานอาหาร
ประเภทของขบเค้ียวหรือเบเกอรี่และเครื่องดื่มมากที่สุด และรองลงมาเป็นอาหารประเภทจานเดียว 
 ส่วนระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารในท่าอากาศยาน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.39 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
พฤติกรรมการซื้ออาหาร (ราคาอาหาร) ในท่าอากาศยาน 

เพศ ราคาของอาหารที่ซื้อในท่าอากาศยาน รวม 

น้อยกว่า51 

บาท 

51– 100 
บาท 

101– 150 
บาท 

151–200 
บาท 

มากกว่า 200 
บาท 

ไม่จ ากัด
ราคา 

ชาย 45 84 22 3 3 7 164 
หญิง 55 123 30 11 4 13 236 

รวม 100 207 52 14 7 20 400 

Pearson Chi-Square 3.238 Asymp. Sig. (2-sided) .663 
 

อายุ ราคาของอาหารที่ซื้อในท่าอากาศยาน รวม 
น้อยกว่า
51 บาท 

51– 100 
บาท 

101– 150 
บาท 

151–200 
บาท 

มากกว่า 200 
บาท 

ไม่จ ากัด
ราคา 

19 ปีหรือ
น้อยกว่า 

4 14 3 2 0 1 24 

20-29 ปี 30 66 21 5 2 7 131 
30-39 ปี 28 60 11 2 3 2 106 
40-49 ปี 20 38 12 5 0 5 80 
50-59 ปี 12 22 3 0 2 4 43 
60 ปีหรือ
มากกว่า 

6 7 2 0 0 1 16 

รวม 100 207 52 14 7 20 400 

Pearson Chi-Square 21.423 Asymp. Sig. (2-sided) .669 
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ระดับการศึกษา ราคาของอาหารที่ซื้อในท่าอากาศยาน รวม 
น้อยกว่า
51 บาท 

51– 
100 
บาท 

101– 
150 
บาท 

151–
200 
บาท 

มากกว่า 
200 บาท 

ไม่จ ากัด
ราคา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น/น้อยกว่า 

9 2 2 0 0 2 15 

มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือปวช. 

7 21 4 4 0 2 38 

อนุปริญญา/ปวส. 
หรือเทียบเท่า 

6 11 1 0 1 2 21 

ปริญญาตรี 53 108 34 8 3 13 219 
ปริญญาโท 18 60 10 2 3 1 94 
ปริญญาเอก 7 5 1 0 0 0 13 

รวม 100 207 52 14 7 20 400 

Pearson Chi-Square42.567Asymp. Sig. (2-sided) .016 
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อาชีพ ราคาของอาหารที่ซื้อในท่าอากาศยาน รวม 

น้อยกว่า
51 บาท 

51– 
100 
บาท 

101– 
150 
บาท 

151–
200 
บาท 

มากกว่า 
200 บาท 

ไม่จ ากัด
ราคา 

นักเรียน/
นักศึกษา 

11 21 6 3 0 2 43 

ข้าราชการ/
พนักงานรัฐ 

29 61 13 2 2 6 113 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

8 9 3 0 1 0 21 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

21 64 17 5 2 6 115 

ธุรกิจส่วนตัว 31 51 13 3 2 6 106 
อ่ืนๆ 0 1 0 1 0 0 2 

รวม 100 207 52 14 7 20 400 

Pearson Chi-Square 25.854 Asymp. Sig. (2-sided) .415 
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รายได้ ราคาของอาหารที่ซื้อในท่าอากาศยาน รวม 

น้อยกว่า
51 บาท 

51– 100 
บาท 

101– 150 
บาท 

151–200 
บาท 

มากกว่า 
200 บาท 

ไม่จ ากัด
ราคา 

10,000 บาท
หรือน้อยกว่า 

13 22 3 1 0 2 41 

10,001-20,000 
บาท 

19 28 11 0 0 2 60 

20,001-30,000 
บาท 

18 56 11 3 3 7 98 

30,001-40,000 
บาท 

17 32 8 2 0 3 62 

40,001-50,000 
บาท 

11 18 4 1 0 1 35 

50,001 ขึ้นไป 22 51 15 7 4 5 104 

รวม 100 207 52 14 7 20 400 

Pearson Chi-Square 22.742 Asymp. Sig. (2-sided) .593 
 

สถานภาพ ราคาของอาหารที่ซื้อในท่าอากาศยาน รวม 

น้อยกว่า
51 บาท 

51– 100 
บาท 

101– 
150 บาท 

151–200 
บาท 

มากกว่า 
200 บาท 

ไม่จ ากัด
ราคา 

โสด 62 139 34 10 5 14 264 
สมรส 32 61 17 3 1 4 118 
หย่า 3 3 1 1 0 0 8 
หม้าย 2 4 0 0 0 2 8 
แยกกันอยู ่ 1 0 0 0 1 0 2 

รวม 100 207 52 14 7 20 400 

Pearson Chi-Square41.934Asymp. Sig. (2-sided) .003 
 จากตารางที่ 4.39 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับพฤติกรรมการซื้ออาหาร
(ราคาอาหาร)ในท่าอากาศยาน ด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหาร(ราคาอาหาร)ในท่าอากาศยาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 หมายความว่า ระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหาร
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(ราคาอาหาร)ในท่าอากาศยาน โดยผู้ใช้บริการทุกระดับการศึกษาส่วนใหญ่จะซื้ออาหารในราคา
ระหว่าง 51-100 บาท 
 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหาร(ราคาอาหาร)ในท่า
อากาศยาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า สถานภาพของผู้ใช้บริการมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหาร(ราคาอาหาร)ในท่าอากาศยาน โดยผู้ใช้บริการทุกสถานภาพ
ส่วนใหญ่จะซื้ออาหารในราคาระหว่าง 51-100 บาท 
 ส่วนเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหาร
(ราคาอาหาร) ในท่าอากาศยาน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางที่ 4.40 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าในท่าอากาศยาน 
เพศ ประเภทของการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในท่าอากาศยาน รวม 

ปลอด
ภาษี 

โปรโมชั่น
น่าสนใจ 

สินค้าซื้อ
ได้เฉพาะ 

ม่ันใจใน
คุณภาพ 

สะดวกใน
การซื้อ 

ราคา
สินค้า 

ไม่ได้
ซื้อ 

ชาย 33 13 11 3 59 10 35 164 
หญิง 34 8 29 23 87 9 46 236 

รวม 67 21 40 26 146 19 81 400 

Pearson Chi-Square19.271Asymp. Sig. (2-sided) .004 
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อายุ ประเภทของการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในท่าอากาศยาน รว
ม ปลอด

ภาษี 
โปรโมชั่น
น่าสนใจ 

สินค้าซื้อ
ได้เฉพาะ 

ม่ันใจใน
คุณภาพ 

สะดวก
ในการซื้อ 

ราคา
สินค้า 

ไม่ได้
ซื้อ 

19 ปีหรือ
น้อยกว่า 

7 0 1 2 9 1 4 24 

20-29 ปี 23 8 13 12 46 6 23 131 
30-39 ปี 19 4 16 4 36 6 21 106 
40-49 ปี 11 5 6 5 34 4 15 80 
50-59 ปี 5 2 3 2 17 2 12 43 
60 ปีหรือ
มากกว่า 

2 2 1 1 4 0 6 16 

รวม 67 21 40 26 146 19 81 400 
Pearson Chi-Square 22.012 Asymp. Sig. (2-sided) .854 

 

ระดับ
การศึกษา 

ประเภทของการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในท่าอากาศยาน รวม 
ปลอด
ภาษี 

โปรโมชั่น
น่าสนใจ 

สินค้า
ซื้อได้
เฉพาะ 

ม่ันใจใน
คุณภาพ 

สะดวก
ในการ

ซื้อ 

ราคา
สินค้า 

ไม่ได้
ซื้อ 

มัธยมต้นหรือ
น้อยกว่า 

1 0 1 1 7 2 3 15 

มัธยมปลาย/
ปวช 

8 1 4 4 14 2 5 38 

อนุปริญญา/
ปวส 

5 1 1 1 8 1 4 21 

ปริญญาตรี 37 12 20 15 82 9 44 219 
ปริญญาโท 13 6 14 5 29 5 22 94 
ปริญญาเอก 3 1 0 0 6 0 3 13 

รวม 67 21 40 26 146 19 81 400 

Pearson Chi-Square 17.384 Asymp. Sig. (2-sided) .968 
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อาชีพ ประเภทของการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในท่าอากาศยาน รวม 

ปลอด
ภาษี 

โปรโมชั่น
น่าสนใจ 

สินค้า
ซื้อได้
เฉพาะ 

ม่ันใจใน
คุณภาพ 

สะดวก
ในการ

ซื้อ 

ราคา
สินค้า 

ไม่ได้
ซื้อ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

12 1 2 6 15 2 5 43 

ข้าราชการ/
พนักงานของ
รัฐ 

14 7 15 8 45 2 22 113 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4 1 3 1 8 0 4 21 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

19 8 12 3 33 10 30 115 

ธุรกิจส่วนตัว 18 3 8 8 45 4 20 106 
อ่ืนๆ  0 1 0 0 0 1 0 2 

รวม 67 21 40 26 146 19 81 400 
Pearson Chi-Square49.591Asymp. Sig. (2-sided) .014 
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รายได้ ประเภทของการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในท่าอากาศยาน รวม 

ปลอด
ภาษี 

โปรโมชั่น
น่าสนใจ 

สินค้าซื้อ
ได้

เฉพาะ 

ม่ันใจใน
คุณภาพ 

สะดวก
ในการ

ซื้อ 

ราคา
สินค้า 

ไม่ได้
ซื้อ 

10,000 
บาทหรือ
น้อยกว่า 

9 3 1 4 14 2 8 41 

10,001-
20,000 
บาท 

9 2 5 6 23 1 14 60 

20,001-
30,000 
บาท 

14 9 8 9 39 6 13 98 

30,001-
40,000 
บาท 

13 1 6 4 18 2 18 62 

40,001-
50,000 
บาท 

8 1 4 0 13 2 7 35 

50,001 ขึ้น
ไป 

14 5 16 3 39 6 21 104 

รวม 67 21 40 26 146 19 81 400 

Pearson Chi-Square 30.643 Asymp. Sig. (2-sided) .433 
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สถานภาพ ประเภทของการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในท่าอากาศยาน รวม 
ปลอด
ภาษี 

โปรโมชั่น
น่าสนใจ 

สินค้าซื้อ
ได้เฉพาะ 

มั่นใจใน
คุณภาพ 

สะดวกใน
การซื้อ 

ราคา
สินค้า 

ไม่ได้
ซื้อ 

โสด 48 10 26 18 95 14 53 264 
สมรส 19 11 10 7 44 4 23 118 
หย่า 0 0 1 0 3 1 3 8 
หม้าย 0 0 3 1 3 0 1 8 
แยกกันอยู ่ 0 0 0 0 1 0 1 2 

รวม 67 21 40 26 146 19 81 400 

Pearson Chi-Square 21.472 Asymp. Sig. (2-sided) .611 
 จากตารางที่ 4.40 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในท่า
อากาศยาน ด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า เพศของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ในท่าอากาศยาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า เพศของผู้ใช้บริการมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในท่าอากาศยาน โดยผู้ใช้บริการทั้งเพศชายและเพศหญิงซื้อ
สินค้าในท่าอากาศยานด้วยเหตุผลคือความสะดวกในการซื้อ 
 อาชีพของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในท่าอากาศยาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า อาชีพของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าในท่าอากาศยาน โดยผู้ใช้บริการทุกอาชีพซื้อสินค้าในท่าอากาศยานด้วยเหตุผลคือความ
สะดวกในการซื้อ 
 ส่วนอายุ ระดับการศึกษา รายได้และสถานภาพของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซื้อสินค้าในท่าอากาศยาน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.41 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ
ใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาค 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

พฤติกรรม 
การใช้
บริการ
ในรอบ1

ปี 

การใช้
เวลาใน

ท่า
อากาศ
ยาน 

การ
เดินทาง
ไปยังท่า
อากาศ
ยาน 

การจอด
รถยนต์ 

การ
รับประทาน

อาหาร 

ราคาใน
การซื้อ
อาหาร 

การซื้อ
สินค้า 

เพศ .345 .792 .024** .542 .040** .663 .004** 
อายุ .020** .557 .405 .315 .037** .669 .854 
การศึกษา .020 .179 .038** .863 .634 .016** .968 
อาชีพ .320 .608 .179 .588 .131 .415 .014** 
รายได ้ .130 .893 .803 .870 .658 .593 .433 
สภานภาพ .603 .056 .971 .435 .095 .003** .611 

** Pearson Chi-SquareAsymp. Sig. (2-sided)<.05 
 จากตารางที่ 4.41 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
พฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาค ได้ดังนี้ 
 เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรอง
ในภูมิภาคในการเดินทางไปยังท่าอากาศยาน การเลือกรับประทานอาหาร และการซื้อสินค้า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการใช้บริการท่าอากาศยานในรอบ 1 ปี การใช้เวลาในท่าอากาศ
ยาน การจอดรถยนต์ และราคาในการซื้ออาหาร มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

 อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรอง
ในภูมิภาคในการใช้บริการท่าอากาศยานในรอบ 1 ปี และการเลือกรับประทานอาหาร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการใช้เวลาในท่าอากาศยาน การเดินทางไปยังท่าอากาศยาน การ
จอดรถยนต์ ราคาในการซื้ออาหาร และการซื้อสินค้า มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 การศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศ
ยานรองในภูมิภาคในการใช้บริการในรอบ 1 ปี การเดินทางไปยังท่าอากาศยาน และราคาในการซื้อ
อาหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนการใช้เวลาในท่าอากาศยาน การจอดรถยนต์ การ
รับประทานอาหาร และการซื้อสินค้า มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน
รองในภูมิภาคในการซื้อสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนการใช้บริการในรอบ 1 ปี 
การใช้เวลาในท่าอากาศยาน การเดินทางไปยังท่าอากาศยาน การจอดรถยนต์ การรับประทานอาหาร 
และราคาในการซื้ออาหาร มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 รายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน
รองในภูมิภาคในการใช้บริการท่าอากาศยานในรอบ 1 ปี การใช้เวลาในท่าอากาศยาน การเดินทางไป
ยังท่าอากาศยาน การจอดรถยนต์ การรับประทานอาหาร ราคาในการซื้ออาหาร และการซื้อสินค้า 
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศ
ยานรองในภูมิภาคของราคาในการซื้ออาหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการใช้บริการ
ท่าอากาศยานในรอบ 1 ปี การใช้เวลาในท่าอากาศยาน การเดินทางไปยังท่าอากาศยาน การจอด
รถยนต์ การรับประทานอาหาร และการซื้อสินค้า มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 

2. การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิผลของ
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ตารางที่ 4.42 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านลานจอดรถยนต์ 

เพศ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ชาย 15 20 57 61 11 164 
หญิง 12 39 89 77 19 236 

รวม 27 59 146 138 30 400 
Pearson Chi-Square4.645 Asymp. Sig. (2-sided) .326 
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อายุ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
19 ปีหรือน้อยกว่า 0 1 5 15 3 24 
20-29 ปี 6 19 51 48 7 131 
30-39 ปี 12 14 40 28 12 106 
40-49 ปี 6 9 30 28 7 80 
50-59 ปี 1 9 17 16 0 43 
60 ปีหรือมากกว่า 2 7 3 3 1 16 

รวม 27 59 146 138 30 400 

Pearson Chi-Square40.178Asymp. Sig. (2-sided) .005 
 

การศึกษา ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น/น้อยกว่า 

1 0 9 5 0 15 

มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือปวช. 

0 4 10 19 5 38 

อนุปริญญา/ปวส. 
หรือเทียบเท่า 

0 3 8 5 5 21 

ปริญญาตรี 13 30 88 76 12 219 
ปริญญาโท 11 20 27 30 6 94 
ปริญญาเอก 2 2 4 3 2 13 

รวม 27 59 146 138 30 400 

Pearson Chi-Square37.103Asymp. Sig. (2-sided) .011 
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อาชีพ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
นักเรียน/นักศึกษา 1 3 14 21 4 43 
ข้าราชการ/
พนักงานของรัฐ 

8 24 32 42 7 113 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

2 2 7 7 3 21 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

12 11 51 38 3 115 

ธุรกิจส่วนตัว 4 18 41 30 13 106 
อ่ืนๆ  0 1 1 0 0 2 

รวม 27 59 146 138 30 400 
Pearson Chi-Square32.853Asymp. Sig. (2-sided) .035 

 

รายได้ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

10,000 บาทหรือน้อยกว่า 1 3 15 19 3 41 
10,001-20,000 บาท 1 10 22 23 4 60 
20,001-30,000 บาท 5 9 43 31 10 98 
30,001-40,000 บาท 5 8 27 20 2 62 
40,001-50,000 บาท 4 9 8 10 4 35 
50,001 ขึ้นไป 11 20 31 35 7 104 

รวม 27 59 146 138 30 400 

Pearson Chi-Square 26.841 Asymp. Sig. (2-sided) .140 
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สถานภาพ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
โสด 18 32 96 97 21 264 
สมรส 7 24 44 35 8 118 
หย่า 1 1 2 3 1 8 
หม้าย 1 1 4 2 0 8 
แยกกันอยู ่ 0 1 0 1 0 2 

รวม 27 59 146 138 30 400 

Pearson Chi-Square 10.680 Asymp. Sig. (2-sided) .829 
 จากตารางที่ 4.42 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพกับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านลาน
จอดรถยนต์ ด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านลานจอดรถยนต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 หมายความว่า อายุของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกในท่าอากาศยานด้านลานจอดรถยนต์ โดยผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอายุมีประสิทธิผลระดับปานกลาง
ถึงมาก 
 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกในท่าอากาศยานด้านลานจอดรถยนต์ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า 
ระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก
ในท่าอากาศยานด้านลานจอดรถยนต์  โดยผู้ใช้บริการทุกกลุ่มการศึกษามีประสิทธิผลระดับปานกลาง
ถึงมาก 
 อาชีพของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก
ในท่าอากาศยานด้านลานจอดรถยนต์ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า อาชีพของ
ผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้าน
ลานจอดรถยนต์ โดยผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอาชีพมีประสิทธิผลระดับปานกลางถึงมาก 
 ส่วนเพศ รายได้ และสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านลานจอดรถยนต์ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.43 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านป้ายบอกทางภายนอกอาคาร
ในท่าอากาศยาน 

เพศ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ชาย 9 15 53 74 13 164 
หญิง 9 29 92 87 19 236 

รวม 18 44 145 161 32 400 

Pearson Chi-Square 4.298 Asymp. Sig. (2-sided) .367 
 

อายุ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
19 ปีหรือน้อยกว่า 0 1 6 13 4 24 
20-29 ปี 3 12 39 63 14 131 
30-39 ปี 8 8 48 35 7 106 
40-49 ปี 5 10 30 30 5 80 
50-59 ปี 1 9 15 17 1 43 
60 ปีหรือมากกว่า 1 4 7 3 1 16 

รวม 18 44 145 161 32 400 

Pearson Chi-Square32.598Asymp. Sig. (2-sided) .037 
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การศึกษา ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
มัธยมต้นหรือน้อย
กว่า 

1 0 5 6 3 15 

มัธยมปลาย/ปวช 
หรือเทียบเท่า 

0 4 12 18 4 38 

อนุปริญญา/ปวส 
หรือเทียบเท่า 

0 3 3 13 2 21 

ปริญญาตรี 10 22 84 90 13 219 
ปริญญาโท 6 14 36 30 8 94 
ปริญญาเอก 1 1 5 4 2 13 

รวม 18 44 145 161 32 400 
Pearson Chi-Square 20.798 Asymp. Sig. (2-sided) .409 

 

อาชีพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

นักเรียน/นักศึกษา 0 2 15 22 4 43 
ข้าราชการ/
พนักงานรัฐ 

3 16 45 37 12 113 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

1 2 6 9 3 21 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

10 14 35 53 3 115 

ธุรกิจส่วนตัว 4 10 42 40 10 106 
อ่ืนๆ 0 0 2 0 0 2 

รวม 18 44 145 161 32 400 

Pearson Chi-Square 26.701 Asymp. Sig. (2-sided) .144 
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รายได้ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
10,000 บาทหรือ
น้อยกว่า 

0 3 13 23 2 41 

10,001-20,000 
บาท 

0 8 23 22 7 60 

20,001-30,000 
บาท 

4 6 40 40 8 98 

30,001-40,000 
บาท 

3 9 21 25 4 62 

40,001-50,000 
บาท 

3 4 10 17 1 35 

50,001 ขึ้นไป 8 14 38 34 10 104 

รวม 18 44 145 161 32 400 
Pearson Chi-Square22.007 Asymp. Sig. (2-sided) .340 

 

สถานภาพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

โสด 11 22 93 112 26 264 
สมรส 6 20 45 41 6 118 
หย่า 0 0 4 4 0 8 
หม้าย 1 1 3 3 0 8 
แยกกันอยู่ 0 1 0 1 0 2 

รวม 18 44 145 161 32 400 

Pearson Chi-Square 17.516 Asymp. Sig. (2-sided) .353 

 จากตารางที่ 4.43 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพกับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านป้าย
บอกทางภายนอกอาคารในท่าอากาศยานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านป้ายบอกทาง
ภายนอกอาคารในท่าอากาศยานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า อายุของ
ผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้าน
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ป้ายบอกทางภายนอกอาคารในท่าอากาศยาน โดยผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอายุมีประสิทธิผลระดับปาน
กลางถึงมาก 
 ส่วนเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านป้ายบอกทางภายนอกอาคาร
ในท่าอากาศยานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตารางที่ 4.44 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านประชาสัมพันธ์ 

เพศ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ชาย 5 12 42 71 34 164 
หญิง 6 16 73 105 36 236 

รวม 11 28 115 176 70 400 

Pearson Chi-Square 2.774 Asymp. Sig. (2-sided) .596 
 

อายุ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
19 ปีหรือน้อยกว่า 0 1 1 13 9 24 
20-29 ปี 2 6 33 60 30 131 
30-39 ปี 3 5 36 47 15 106 
40-49 ปี 3 8 28 30 11 80 
50-59 ปี 2 7 10 20 4 43 
60 ปีหรือมากกว่า 1 1 7 6 1 16 

รวม 11 28 115 176 70 400 

Pearson Chi-Square34.296Asymp. Sig. (2-sided) .024 
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การศึกษา ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
มัธยมต้นหรือน้อย
กว่า 

1 0 4 7 3 15 

มัธยมปลาย/ปวช 
หรือเทียบเท่า 

0 2 8 20 8 38 

อนุปริญญา/ปวส 
หรือเทียบเท่า 

0 2 4 10 5 21 

ปริญญาตรี 7 13 63 104 32 219 
ปริญญาโท 3 10 33 29 19 94 
ปริญญาเอก 0 1 3 6 3 13 

รวม 11 28 115 176 70 400 
Pearson Chi-Square 17.066 Asymp. Sig. (2-sided) .649 

 

อาชีพ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

นักเรียน/นักศึกษา 0 1 9 19 14 43 
ข้าราชการ/
พนักงานรัฐ 

3 10 29 54 17 113 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

1 2 4 7 7 21 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

4 7 30 61 13 115 

ธุรกิจส่วนตัว 3 8 42 34 19 106 
อ่ืนๆ 0 0 1 1 0 2 

รวม 11 28 115 176 70 400 

Pearson Chi-Square 29.459 Asymp. Sig. (2-sided) .079 
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รายได้ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
10,000 บาทหรือน้อยกว่า 0 0 11 19 11 41 
10,001-20,000 บาท 1 4 17 22 16 60 
20,001-30,000 บาท 2 3 34 46 13 98 
30,001-40,000 บาท 2 5 17 28 10 62 
40,001-50,000 บาท 1 5 4 18 7 35 
50,001 ขึ้นไป 5 11 32 43 13 104 

รวม 11 28 115 176 70 400 

Pearson Chi-Square 27.225 Asymp. Sig. (2-sided) .129 
 

สถานภาพ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

โสด 5 14 69 119 57 264 
สมรส 5 14 38 51 10 118 
หย่า 0 0 4 3 1 8 
หม้าย 1 0 3 3 1 8 
แยกกันอยู ่ 0 0 1 0 1 2 

รวม 11 28 115 176 70 400 

Pearson Chi-Square 24.501 Asymp. Sig. (2-sided) .079 
 จากตารางที่ 4.44 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพกับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้าน
ประชาสัมพันธ์ด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านประชาสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 หมายความว่า อายุของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกในท่าอากาศยานด้านประชาสัมพันธ์โดยผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอายุมีประสิทธิผลระดับปานกลาง
ถึงมาก 
 ส่วนเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านประชาสัมพันธ์อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.45 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านร้านอาหาร 

เพศ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ชาย 11 22 66 54 11 164 
หญิง 15 36 99 69 17 236 

รวม 26 58 165 123 28 400 

Pearson Chi-Square .775 Asymp. Sig. (2-sided) .942 
 

อายุ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

19 ปีหรือน้อยกว่า 0 3 7 11 3 24 
20-29 ปี 5 19 52 41 14 131 
30-39 ปี 11 13 46 29 7 106 
40-49 ปี 4 10 37 25 4 80 
50-59 ปี 3 12 14 14 0 43 
60 ปีหรือมากกว่า 3 1 9 3 0 16 

รวม 26 58 165 123 28 400 
Pearson Chi-Square 30.551 Asymp. Sig. (2-sided) .061 
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การศึกษา ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
มัธยมต้นหรือน้อย
กว่า 

1 1 8 4 1 15 

มัธยมปลาย/ปวช 
หรือเทียบเท่า 

1 5 15 14 3 38 

อนุปริญญา/ปวส 
หรือเทียบเท่า 

3 2 8 5 3 21 

ปริญญาตรี 12 36 90 70 11 219 
ปริญญาโท 9 14 38 24 9 94 
ปริญญาเอก 0 0 6 6 1 13 

รวม 26 58 165 123 28 400 
Pearson Chi-Square 16.173 Asymp. Sig. (2-sided) .706 

 

อาชีพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

นักเรียน/นักศึกษา 0 6 16 18 3 43 
ข้าราชการ/
พนักงานรัฐ 

6 15 44 40 8 113 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

1 1 9 6 4 21 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

11 20 48 29 7 115 

ธุรกิจส่วนตัว 8 16 47 29 6 106 
อ่ืนๆ 0 0 1 1 0 2 

รวม 26 58 165 123 28 400 

Pearson Chi-Square 17.446 Asymp. Sig. (2-sided) .624 
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รายได้ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
10,000 บาทหรือ
น้อยกว่า 

1 3 17 15 5 41 

10,001-20,000 
บาท 

2 9 29 15 5 60 

20,001-30,000 
บาท 

7 11 39 34 7 98 

30,001-40,000 
บาท 

5 12 25 19 1 62 

40,001-50,000 
บาท 

1 7 15 10 2 35 

50,001 ขึ้นไป 10 16 40 30 8 104 

รวม 26 58 165 123 28 400 
Pearson Chi-Square 15.761 Asymp. Sig. (2-sided) .731 

 

สถานภาพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

โสด 16 38 103 83 24 264 
สมรส 8 18 52 37 3 118 
หย่า 1 1 4 1 1 8 
หม้าย 1 1 4 2 0 8 
แยกกันอยู ่ 0 0 2 0 0 2 

รวม 26 58 165 123 28 400 

Pearson Chi-Square 11.675 Asymp. Sig. (2-sided) .766 

 จากตารางที่ 4.45 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพกับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้าน
ร้านอาหารด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้าน
ร้านอาหารอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.46 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านการจัดการห้องสุขา 

เพศ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ชาย 8 21 49 63 23 164 
หญิง 10 24 74 92 36 236 

รวม 18 45 123 155 59 400 

Pearson Chi-Square .862 Asymp. Sig. (2-sided) .930 
 

อายุ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

19 ปีหรือน้อยกว่า 0 3 3 11 7 24 
20-29 ปี 3 16 42 52 18 131 
30-39 ปี 6 7 35 42 16 106 
40-49 ปี 3 12 23 29 13 80 
50-59 ปี 4 6 14 15 4 43 
60 ปีหรือมากกว่า 2 1 6 6 1 16 

รวม 18 45 123 155 59 400 
Pearson Chi-Square 20.361 Asymp. Sig. (2-sided) .436 
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การศึกษา ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
มัธยมต้นหรือน้อย
กว่า 

1 3 4 6 1 15 

มัธยมปลาย/ปวช 
หรือเทียบเท่า 

0 3 10 17 8 38 

อนุปริญญา/ปวส 
หรือเทียบเท่า 

1 1 5 11 3 21 

ปริญญาตรี 7 25 73 79 35 219 
ปริญญาโท 9 13 27 35 10 94 
ปริญญาเอก 0 0 4 7 2 13 

รวม 18 45 123 155 59 400 
Pearson Chi-Square 19.713 Asymp. Sig. (2-sided) .476 

 

อาชีพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

นักเรียน/นักศึกษา 0 6 11 17 9 43 
ข้าราชการ/
พนักงานรัฐ 

5 12 30 51 15 113 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

2 0 7 7 5 21 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

5 15 36 44 15 115 

ธุรกิจส่วนตัว 6 12 39 34 15 106 
อ่ืนๆ 0 0 0 2 0 2 

รวม 18 45 123 155 59 400 

Pearson Chi-Square 17.229 Asymp. Sig. (2-sided) .638 
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รายได้ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
10,000 บาทหรือ
น้อยกว่า 

0 6 10 17 8 41 

10,001-20,000 
บาท 

3 3 22 26 6 60 

20,001-30,000 
บาท 

2 10 22 43 21 98 

30,001-40,000 
บาท 

2 6 28 20 6 62 

40,001-50,000 
บาท 

2 6 11 12 4 35 

50,001 ขึ้นไป 9 14 30 37 14 104 

รวม 18 45 123 155 59 400 
Pearson Chi-Square 27.685 Asymp. Sig. (2-sided) .117 

 

สถานภาพ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
โสด 9 29 84 102 40 264 
สมรส 8 16 36 42 16 118 
หย่า 0 0 0 6 2 8 
หม้าย 1 0 2 4 1 8 
แยกกันอยู ่ 0 0 1 1 0 2 

รวม 18 45 123 155 59 400 
Pearson Chi-Square 13.515 Asymp. Sig. (2-sided) .635 

 จากตารางที่ 4.46 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพกับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านการ
จัดการห้องสุขาด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพของ
กลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน
ด้านการจัดการห้องสุขาอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.47 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านป้ายบอกทางในอาคาร 

เพศ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ชาย 6 12 64 63 19 164 
หญิง 7 27 70 107 25 236 

รวม 13 39 134 170 44 400 

Pearson Chi-Square 5.541 Asymp. Sig. (2-sided) .236 
 

อายุ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

19 ปีหรือน้อยกว่า 0 1 8 8 7 24 
20-29 ปี 3 9 48 56 15 131 
30-39 ปี 3 10 39 46 8 106 
40-49 ปี 5 5 24 36 10 80 
50-59 ปี 1 10 11 18 3 43 
60 ปีหรือมากกว่า 1 4 4 6 1 16 

รวม 13 39 134 170 44 400 
Pearson Chi-Square31.121 Asymp. Sig. (2-sided) .054 
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การศึกษา ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
มัธยมต้นหรือน้อย
กว่า 

1 0 5 6 3 15 

มัธยมปลาย/ปวช 
หรือเทียบเท่า 

0 3 13 16 6 38 

อนุปริญญา/ปวส 
หรือเทียบเท่า 

0 2 6 8 5 21 

ปริญญาตรี 7 19 79 92 22 219 
ปริญญาโท 5 14 28 41 6 94 
ปริญญาเอก 0 1 3 7 2 13 

รวม 13 39 134 170 44 400 
Pearson Chi-Square 17.795 Asymp. Sig. (2-sided) .601 

 

อาชีพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

นักเรียน/นักศึกษา 0 5 16 14 8 43 
ข้าราชการ/
พนักงานรัฐ 

6 11 30 53 13 113 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

1 1 4 10 5 21 

พนง.บริษัทเอกชน 3 10 46 48 8 115 
ธุรกิจส่วนตัว 3 12 38 43 10 106 
อ่ืนๆ 0 0 0 2 0 2 

รวม 13 39 134 170 44 400 

Pearson Chi-Square 20.880 Asymp. Sig. (2-sided) .404 
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รายได้ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
10,000 บาทหรือ
น้อยกว่า 

0 2 18 15 6 41 

10,001-20,000 
บาท 

2 5 20 24 9 60 

20,001-30,000 
บาท 

3 7 33 42 13 98 

30,001-40,000 
บาท 

3 5 25 22 7 62 

40,001-50,000 
บาท 

1 7 8 17 2 35 

50,001 ขึ้นไป 4 13 30 50 7 104 

รวม 13 39 134 170 44 400 
Pearson Chi-Square 19.214 Asymp. Sig. (2-sided) .508 

 

สถานภาพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

โสด 6 23 93 110 32 264 
สมรส 6 14 36 51 11 118 
หย่า 0 0 2 6 0 8 
หม้าย 1 1 3 2 1 8 
แยกกันอยู ่ 0 1 0 1 0 2 

รวม 13 39 134 170 44 400 

Pearson Chi-Square 15.227 Asymp. Sig. (2-sided) .508 

 จากตารางที่ 4.47 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพกับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านป้าย
บอกทางในอาคารด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ
ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศ
ยานด้านป้ายบอกทางในอาคารอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.48 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุดที่นั่งพักคอย 

เพศ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ชาย 8 14 41 75 26 164 
หญิง 6 16 51 125 38 236 

รวม 14 30 92 200 64 400 

Pearson Chi-Square3.406 Asymp. Sig. (2-sided) .492 
 

อายุ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

19 ปีหรือน้อยกว่า 0 3 2 13 6 24 
20-29 ปี 4 9 34 61 23 131 
30-39 ปี 3 6 24 58 15 106 
40-49 ปี 4 4 16 42 14 80 
50-59 ปี 2 7 12 17 5 43 
60 ปีหรือมากกว่า 1 1 4 9 1 16 

รวม 14 30 92 200 64 400 
Pearson Chi-Square 17.326 Asymp. Sig. (2-sided) .632 
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การศึกษา ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
มัธยมต้นหรือน้อย
กว่า 

1 1 6 5 2 15 

มัธยมปลาย/ปวช 
หรือเทียบเท่า 

0 3 10 17 8 38 

อนุปริญญา/ปวส 0 3 3 11 4 21 
ปริญญาตรี 7 17 51 110 34 219 
ปริญญาโท 6 6 20 48 14 94 
ปริญญาเอก 0 0 2 9 2 13 

รวม 14 30 92 200 64 400 

Pearson Chi-Square 13.873 Asymp. Sig. (2-sided) .837 
 

อาชีพ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

นักเรียน/นักศึกษา 0 5 9 22 7 43 
ข้าราชการ/
พนักงานรัฐ 

6 8 16 63 20 113 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

2 0 3 10 6 21 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3 11 29 55 17 115 

ธุรกิจส่วนตัว 3 6 34 49 14 106 
อ่ืนๆ 0 0 1 1 0 2 

รวม 14 30 92 200 64 400 

Pearson Chi-Square 22.774 Asymp. Sig. (2-sided) .300 
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รายได้ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
10,000 บาทหรือ
น้อยกว่า 

0 2 10 22 7 41 

10,001-20,000บ. 1 4 19 28 8 60 
20,001-30,000บ. 3 8 15 52 20 98 
30,001-40,000บ. 2 5 16 30 9 62 
40,001-50,000บ. 2 3 9 13 8 35 
50,001บ.ขึ้นไป 6 8 23 55 12 104 

รวม 14 30 92 200 64 400 
Pearson Chi-Square 15.232 Asymp. Sig. (2-sided) .763 

 

สถานภาพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

โสด 7 23 59 129 46 264 
สมรส 6 7 28 61 16 118 
หย่า 0 0 1 7 0 8 
หม้าย 1 0 3 2 2 8 
แยกกันอยู ่ 0 0 1 1 0 2 

รวม 14 30 92 200 64 400 
Pearson Chi-Square 13.835 Asymp. Sig. (2-sided) .611 

 จากตารางที่ 4.48 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพกับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุด
ที่นั่งพักคอยด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพของ
กลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน
ด้านจุดที่นั่งพักคอยอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.49 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านการรักษาความปลอดภัย 

เพศ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ชาย 16 15 52 63 18 164 
หญิง 9 27 91 86 23 236 

รวม 25 42 143 149 41 400 

Pearson Chi-Square 7.467 Asymp. Sig. (2-sided) .113 
 

อายุ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

19 ปีหรือน้อยกว่า 1 2 6 12 3 24 
20-29 ปี 9 12 36 54 20 131 
30-39 ปี 5 8 46 40 7 106 
40-49 ปี 5 8 32 28 7 80 
50-59 ปี 4 10 13 12 4 43 
60 ปีหรือมากกว่า 1 2 10 3 0 16 

รวม 25 42 143 149 41 400 
Pearson Chi-Square 28.989 Asymp. Sig. (2-sided) .088 
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การศึกษา ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
มัธยมต้นหรือน้อย
กว่า 

3 2 7 2 1 15 

มัธยมปลาย/ปวช
หรือเทียบเท่า 

1 3 10 19 5 38 

อนุปริญญา/ปวส 
หรือเทียบเท่า 

4 1 7 5 4 21 

ปริญญาตรี 12 23 79 86 19 219 
ปริญญาโท 5 12 36 32 9 94 
ปริญญาเอก 0 1 4 5 3 13 

รวม 25 42 143 149 41 400 
Pearson Chi-Square 25.541 Asymp. Sig. (2-sided) .182 

 

อาชีพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

นักเรียน/นักศึกษา 2 4 14 19 4 43 
ข้าราชการ/
พนักงานรัฐ 

5 16 32 48 12 113 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

2 0 5 9 5 21 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

12 13 41 38 11 115 

ธุรกิจส่วนตัว 4 9 50 34 9 106 
อ่ืนๆ 0 0 1 1 0 2 

รวม 25 42 143 149 41 400 

Pearson Chi-Square 23.960 Asymp. Sig. (2-sided) .244 
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รายได้ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
10,000 บาทหรือ
น้อยกว่า 

1 1 18 17 4 41 

10,001-20,000 
บาท 

3 8 22 23 4 60 

20,001-30,000 
บาท 

9 2 40 35 12 98 

30,001-40,000 
บาท 

2 7 18 28 7 62 

40,001-50,000 
บาท 

3 7 8 11 6 35 

50,001 ขึ้นไป 7 17 37 35 8 104 

รวม 25 42 143 149 41 400 
Pearson Chi-Square 29.187 Asymp. Sig. (2-sided) .084 

 

สถานภาพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

โสด 15 23 89 104 33 264 
สมรส 8 18 46 39 7 118 
หย่า 0 0 4 4 0 8 
หม้าย 2 1 2 2 1 8 
แยกกันอยู ่ 0 0 2 0 0 2 

รวม 25 42 143 149 41 400 

Pearson Chi-Square 20.228 Asymp. Sig. (2-sided) .210 

 จากตารางที่ 4.49 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพกับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านการ
รักษาความปลอดภัยด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ
ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศ
ยานด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.50 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านร้านค้าปลอดภาษี 

เพศ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ชาย 19 24 67 41 13 164 
หญิง 14 33 100 76 13 236 

รวม 33 57 167 117 26 400 

Pearson Chi-Square 6.418 Asymp. Sig. (2-sided) .170 
 

อายุ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

19 ปีหรือน้อยกว่า 1 2 10 8 3 24 
20-29 ปี 10 16 51 41 13 131 
30-39 ปี 10 15 43 34 4 106 
40-49 ปี 6 8 39 22 5 80 
50-59 ปี 5 12 15 10 1 43 
60 ปีหรือมากกว่า 1 4 9 2 0 16 

รวม 33 57 167 117 26 400 
Pearson Chi-Square 22.743 Asymp. Sig. (2-sided) .302 
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การศึกษา ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
มัธยมต้นหรือน้อย
กว่า 

3 3 6 3 0 15 

มัธยมปลาย/ปวช 
หรือเทียบเท่า 

1 2 18 11 6 38 

อนุปริญญา/ปวส 
หรือเทียบเท่า 

5 1 8 4 3 21 

ปริญญาตรี 17 35 92 65 10 219 
ปริญญาโท 7 13 39 30 5 94 
ปริญญาเอก 0 3 4 4 2 13 

รวม 33 57 167 117 26 400 
Pearson Chi-Square 29.552 Asymp. Sig. (2-sided) .077 

 

อาชีพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

นักเรียน/นักศึกษา 2 5 19 14 3 43 
ข้าราชการ/
พนักงานของรัฐ 

8 14 43 43 5 113 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3 0 7 6 5 21 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

15 18 52 23 7 115 

ธุรกิจส่วนตัว 5 20 44 31 6 106 
อ่ืนๆ  0 0 2 0 0 2 

รวม 33 57 167 117 26 400 

Pearson Chi-Square32.837Asymp. Sig. (2-sided) .035 
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รายได้ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
10,000 บาทหรือ
น้อยกว่า 

1 3 20 14 3 41 

10,001-20,000 
บาท 

4 11 24 17 4 60 

20,001-30,000 
บาท 

10 5 41 34 8 98 

30,001-40,000 
บาท 

5 8 29 17 3 62 

40,001-50,000 
บาท 

2 7 14 8 4 35 

50,001 ขึ้นไป 11 23 39 27 4 104 

รวม 33 57 167 117 26 400 
Pearson Chi-Square 23.349Asymp. Sig. (2-sided) .272 

 

สถานภาพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

โสด 21 30 109 84 20 264 
สมรส 10 25 49 28 6 118 
หย่า 0 0 5 3 0 8 
หม้าย 2 1 3 2 0 8 
แยกกันอยู ่ 0 1 1 0 0 2 

รวม 33 57 167 117 26 400 

Pearson Chi-Square 17.616 Asymp. Sig. (2-sided) .347 

 จากตารางที่ 4.50 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพกับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้าน
ร้านค้าปลอดภาษีด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า อาชีพของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลใน
การใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านร้านค้าปลอดภาษีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 หมายความว่า อาชีพของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่ง
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อ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านร้านค้าปลอดภาษีโดยผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอาชีพมีประสิทธิผล
ระดับปานกลางถึงมาก 
 ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านร้านค้าอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางที่ 4.51 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุดเช็คอิน 

เพศ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ชาย 14 13 43 74 20 164 
หญิง 7 20 76 97 36 236 

รวม 21 33 119 171 56 400 

Pearson Chi-Square 7.931 Asymp. Sig. (2-sided) .094 
 

อายุ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

19 ปีหรือน้อยกว่า 1 2 5 10 6 24 
20-29 ปี 8 7 36 57 23 131 
30-39 ปี 3 8 36 46 13 106 
40-49 ปี 4 6 24 34 12 80 
50-59 ปี 3 9 11 18 2 43 
60 ปีหรือมากกว่า 2 1 7 6 0 16 

รวม 21 33 119 171 56 400 

Pearson Chi-Square 24.615 Asymp. Sig. (2-sided) .217 
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การศึกษา ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
มัธยมต้นหรือน้อย
กว่า 

3 1 5 4 2 15 

มัธยมปลาย/ปวช 
หรือเทียบเท่า 

1 1 12 14 10 38 

อนุปริญญา/ปวส 
หรือเทียบเท่า 

2 1 7 6 5 21 

ปริญญาตรี 10 18 65 100 26 219 
ปริญญาโท 5 10 28 40 11 94 
ปริญญาเอก 0 2 2 7 2 13 

รวม 21 33 119 171 56 400 
Pearson Chi-Square 22.344 Asymp. Sig. (2-sided) .322 

 

อาชีพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

นักเรียน/นักศึกษา 2 3 12 19 7 43 
ข้าราชการ/
พนักงานรัฐ 

5 9 26 61 12 113 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

2 1 5 9 4 21 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

8 9 41 44 13 115 

ธุรกิจส่วนตัว 4 11 33 38 20 106 
อ่ืนๆ 0 0 2 0 0 2 

รวม 21 33 119 171 56 400 

Pearson Chi-Square 20.092 Asymp. Sig. (2-sided) .452 
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รายได้ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
10,000 บาทหรือ
น้อยกว่า 

1 1 12 18 9 41 

10,001-20,000 
บาท 

3 5 18 25 9 60 

20,001-30,000 
บาท 

7 4 29 42 16 98 

30,001-40,000 
บาท 

2 5 20 26 9 62 

40,001-50,000 
บาท 

2 6 9 14 4 35 

50,001 ขึ้นไป 6 12 31 46 9 104 

รวม 21 33 119 171 56 400 
Pearson Chi-Square 15.364 Asymp. Sig. (2-sided) .755 

 

สถานภาพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

โสด 11 19 81 107 46 264 
สมรส 8 14 32 54 10 118 
หย่า 0 0 2 6 0 8 
หม้าย 2 0 3 3 0 8 
แยกกันอยู ่ 0 0 1 1 0 2 

รวม 21 33 119 171 56 400 

Pearson Chi-Square 22.024 Asymp. Sig. (2-sided) .142 

 จากตารางที่ 4.51 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพกับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุด
เช็คอินด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุด
เช็คอินอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.52 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุดตรวจร่างกายและสัมภาระ 

เพศ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ชาย 16 10 54 61 23 164 
หญิง 10 22 76 88 40 236 

รวม 26 32 130 149 63 400 

Pearson Chi-Square 6.333 Asymp. Sig. (2-sided) .176 
 

อายุ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

19 ปีหรือน้อยกว่า 1 3 3 12 5 24 
20-29 ปี 9 11 40 45 26 131 
30-39 ปี 4 4 45 38 15 106 
40-49 ปี 6 6 24 33 11 80 
50-59 ปี 5 6 12 15 5 43 
60 ปีหรือมากกว่า 1 2 6 6 1 16 

รวม 26 32 130 149 63 400 
Pearson Chi-Square 20.890 Asymp. Sig. (2-sided) .404 
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การศึกษา ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
มัธยมต้นหรือน้อย
กว่า 

3 1 6 4 1 15 

มัธยมปลาย/ปวช 
หรือเทียบเท่า 

1 4 10 15 8 38 

อนุปริญญา/ปวส 
หรือเทียบเท่า 

4 0 7 5 5 21 

ปริญญาตรี 9 20 67 93 30 219 
ปริญญาโท 8 6 38 26 16 94 
ปริญญาเอก 1 1 2 6 3 13 

รวม 26 32 130 149 63 400 
Pearson Chi-Square 28.498 Asymp. Sig. (2-sided) .098 

 

อาชีพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

นักเรียน/นักศึกษา 2 6 11 18 6 43 
ข้าราชการ/
พนักงานรัฐ 

6 11 28 51 17 113 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

2 0 7 8 4 21 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

11 5 43 40 16 115 

ธุรกิจส่วนตัว 5 10 39 32 20 106 
อ่ืนๆ 0 0 2 0 0 2 

รวม 26 32 130 149 63 400 

Pearson Chi-Square 22.371 Asymp. Sig. (2-sided) .321 
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รายได้ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
10,000 บาทหรือ
น้อยกว่า 

1 3 15 15 7 41 

10,001-20,000 
บาท 

4 8 20 19 9 60 

20,001-30,000 
บาท 

7 2 30 42 17 98 

30,001-40,000 
บาท 

2 6 18 28 8 62 

40,001-50,000 
บาท 

4 5 8 10 8 35 

50,001 ขึ้นไป 8 8 39 35 14 104 

รวม 26 32 130 149 63 400 
Pearson Chi-Square 19.949 Asymp. Sig. (2-sided) .461 

 

สถานภาพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

โสด 14 23 85 93 49 264 
สมรส 10 9 39 48 12 118 
หย่า 0 0 2 6 0 8 
หม้าย 2 0 3 2 1 8 
แยกกันอยู ่ 0 0 1 0 1 2 

รวม 26 32 130 149 63 400 

Pearson Chi-Square 19.437 Asymp. Sig. (2-sided) .247 

 จากตารางที่ 4.52 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพกับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุด
ตรวจร่างกายและสัมภาระด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่า
อากาศยานด้านจุดตรวจร่างกายและสัมภาระอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.53 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านโทรศัพท์สาธารณะ 

เพศ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ชาย 26 30 61 35 12 164 
หญิง 20 32 116 52 16 236 

รวม 46 62 177 87 28 400 

Pearson Chi-Square 9.168 Asymp. Sig. (2-sided) .057 
 

อายุ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

19 ปีหรือน้อยกว่า 1 4 9 4 6 24 
20-29 ปี 12 16 64 30 9 131 
30-39 ปี 12 14 47 25 8 106 
40-49 ปี 11 17 34 13 5 80 
50-59 ปี 7 9 15 12 0 43 
60 ปีหรือมากกว่า 3 2 8 3 0 16 

รวม 46 62 177 87 28 400 
Pearson Chi-Square 27.308 Asymp. Sig. (2-sided) .127 
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การศึกษา ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น/น้อยกว่า 

3 2 7 3 0 15 

มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือปวช. 

1 5 19 5 8 38 

อนุปริญญา/ปวส. 
หรือเทียบเท่า 

4 1 9 2 5 21 

ปริญญาตรี 22 39 96 53 9 219 
ปริญญาโท 14 15 40 21 4 94 
ปริญญาเอก 2 0 6 3 2 13 

รวม 46 62 177 87 28 400 
Pearson Chi-Square39.575Asymp. Sig. (2-sided) .006 

 

อาชีพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

นักเรียน/นักศึกษา 3 6 20 7 7 43 
ข้าราชการ/
พนักงานรัฐ 

12 13 50 32 6 113 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3 0 11 3 4 21 

พนง.บริษัทเอกชน 18 21 50 21 5 115 
ธุรกิจส่วนตัว 10 22 44 24 6 106 
อ่ืนๆ 0 0 2 0 0 2 

รวม 46 62 177 87 28 400 

Pearson Chi-Square 28.704 Asymp. Sig. (2-sided) .094 
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รายได้ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
10,000 บาทหรือ
น้อยกว่า 

2 4 22 7 6 41 

10,001-20,000 
บาท 

7 7 31 8 7 60 

20,001-30,000 
บาท 

9 9 46 29 5 98 

30,001-40,000 
บาท 

5 12 29 12 4 62 

40,001-50,000 
บาท 

6 7 14 7 1 35 

50,001 ขึ้นไป 17 23 35 24 5 104 

รวม 46 62 177 87 28 400 
Pearson Chi-Square31.118 Asymp. Sig. (2-sided) .054 

 

สถานภาพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

โสด 26 35 123 58 22 264 
สมรส 17 24 46 25 6 118 
หย่า 1 2 3 2 0 8 
หม้าย 2 1 3 2 0 8 
แยกกันอยู ่ 0 0 2 0 0 2 

รวม 46 62 177 87 28 400 

Pearson Chi-Square 12.180 Asymp. Sig. (2-sided) .731 

 จากตารางที่ 4.53 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพกับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้าน
โทรศัพท์สาธารณะ ด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านโทรศัพท์สาธารณะ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า ระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับ
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ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านโทรศัพท์สาธารณะโดย
ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มการศึกษามีประสิทธิผลระดับปานกลางถึงมาก 
 ส่วนเพศ อายุ อาชีพ รายได้ และสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
ในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านโทรศัพท์สาธารณะ อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางที่ 4.54 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านป้ายแสดงตารางการบิน 

เพศ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ชาย 16 23 55 55 15 164 
หญิง 13 32 93 72 26 236 

รวม 29 55 148 127 41 400 

Pearson Chi-Square3.934Asymp. Sig. (2-sided) .415 
 

อายุ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

19 ปีหรือน้อยกว่า 1 3 6 8 6 24 
20-29 ปี 11 15 40 51 14 131 
30-39 ปี 7 8 52 25 14 106 
40-49 ปี 6 13 34 20 7 80 
50-59 ปี 3 12 10 18 0 43 
60 ปีหรือมากกว่า 1 4 6 5 0 16 

รวม 29 55 148 127 41 400 

Pearson Chi-Square40.830Asymp. Sig. (2-sided) .004 
 

การศึกษา ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น/น้อยกว่า 

4 2 4 5 0 15 



 211 

การศึกษา ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือปวช. 

1 3 15 9 10 38 

อนุปริญญา/ปวส. 
หรือเทียบเท่า 

4 2 8 4 3 21 

ปริญญาตรี 12 29 80 81 17 219 
ปริญญาโท 7 16 36 26 9 94 
ปริญญาเอก 1 3 5 2 2 13 

รวม 29 55 148 127 41 400 
Pearson Chi-Square35.768Asymp. Sig. (2-sided) .016 

 

อาชีพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

นักเรียน/นักศึกษา 2 5 14 14 8 43 
ข้าราชการ/
พนักงานรัฐ 

8 14 42 37 12 113 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3 1 4 10 3 21 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

12 15 48 33 7 115 

ธุรกิจส่วนตัว 4 20 38 33 11 106 
อ่ืนๆ 0 0 2 0 0 2 

รวม 29 55 148 127 41 400 

Pearson Chi-Square 22.287 Asymp. Sig. (2-sided) .325 
 
  



 212 

รายได้ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
10,000 บาทหรือ
น้อยกว่า 

1 4 15 14 7 41 

10,001-20,000 
บาท 

5 7 24 16 8 60 

20,001-30,000 
บาท 

9 4 39 33 13 98 

30,001-40,000 
บาท 

3 12 25 18 4 62 

40,001-50,000 
บาท 

4 6 12 12 1 35 

50,001 ขึ้นไป 7 22 33 34 8 104 

รวม 29 55 148 127 41 400 
Pearson Chi-Square 25.475 Asymp. Sig. (2-sided) .184 

 

สถานภาพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

โสด 19 30 96 86 33 264 
สมรส 8 21 46 36 7 118 
หย่า 0 2 3 2 1 8 
หม้าย 2 2 2 2 0 8 
แยกกันอยู ่ 0 0 1 1 0 2 

รวม 29 55 148 127 41 400 

Pearson Chi-Square 14.111 Asymp. Sig. (2-sided) .590 

 จากตารางที่ 4.54 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพกับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านป้าย
แสดงตารางการบินด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลใน
การใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านป้ายแสดงตารางการบินอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า อายุของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่ง
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อ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านป้ายแสดงตารางการบินโดยผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอายุมี
ประสิทธิผลระดับปานกลางถึงมาก 
 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการรับใช้บริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกในท่าอากาศยานด้านป้ายแสดงตารางการบินมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
หมายความว่า ระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกในท่าอากาศยานด้านป้ายแสดงตารางการบินโดยผู้ใช้บริการทุกกลุ่มการศึกษามี
ประสิทธิผลระดับปานกลางถึงมาก 
 ส่วนเพศ อาชีพ รายได้ และสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการ
ใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านป้ายแสดงตารางการบินอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 4.55 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุดรับสัมภาระ 

เพศ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ชาย 15 19 47 64 19 164 
หญิง 11 23 94 78 30 236 

รวม 26 42 141 142 49 400 
Pearson Chi-Square 7.806 Asymp. Sig. (2-sided) .099 

 

อายุ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

19 ปีหรือน้อยกว่า 1 2 5 10 6 24 
20-29 ปี 10 13 39 53 16 131 
30-39 ปี 5 7 48 29 17 106 
40-49 ปี 6 8 28 30 8 80 
50-59 ปี 3 9 11 18 2 43 
60 ปีหรือมากกว่า 1 3 10 2 0 16 

รวม 26 42 141 142 49 400 
Pearson Chi-Square33.232Asymp. Sig. (2-sided) .032 
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การศึกษา ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น/น้อยกว่า 

4 1 6 4 0 15 

มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือปวช. 

1 3 12 12 10 38 

อนุปริญญา/ปวส.  4 1 9 3 4 21 
ปริญญาตรี 11 21 78 84 25 219 
ปริญญาโท 5 14 34 33 8 94 
ปริญญาเอก 1 2 2 6 2 13 

รวม 26 42 141 142 49 400 

Pearson Chi-Square35.843Asymp. Sig. (2-sided) .016 
 

อาชีพ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

นักเรียน/นักศึกษา 2 3 14 17 7 43 
ข้าราชการ/
พนักงานรัฐ 

8 14 29 50 12 113 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3 1 4 9 4 21 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

9 12 50 33 11 115 

ธุรกิจส่วนตัว 4 12 42 33 15 106 
อ่ืนๆ 0 0 2 0 0 2 

รวม 26 42 141 142 49 400 

Pearson Chi-Square 24.061 Asymp. Sig. (2-sided) .240 
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รายได้ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
10,000 บาทหรือ
น้อยกว่า 

1 1 19 14 6 41 

10,001-20,000 
บ. 

4 9 19 21 7 60 

20,001-30,000 
บ. 

10 6 29 37 16 98 

30,001-40,000 
บ. 

2 7 25 21 7 62 

40,001-50,000 
บ. 

3 7 11 11 3 35 

50,001บ. ขึ้นไป 6 12 38 38 10 104 

รวม 26 42 141 142 49 400 
Pearson Chi-Square 19.238 Asymp. Sig. (2-sided) .506 

 

สถานภาพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

โสด 16 27 86 97 38 264 
สมรส 8 14 46 40 10 118 
หย่า 0 1 4 3 0 8 
หม้าย 2 0 4 1 1 8 
แยกกันอยู ่ 0 0 1 1 0 2 

รวม 26 42 141 142 49 400 

Pearson Chi-Square 13.485 Asymp. Sig. (2-sided) .637 

 จากตารางที่ 4.55 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพกับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุด
รับสัมภาระ ด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุดรับสัมภาระอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 หมายความว่า อายุของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความ
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สะดวกในท่าอากาศยานด้านจุดรับสัมภาระ โดยผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอายุมีประสิทธิผลระดับปานกลาง
ถึงมาก 
 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการรับใช้บริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุดรับสัมภาระมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า 
ระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก
ในท่าอากาศยานด้านจุดรับสัมภาระ โดยผู้ใช้บริการทุกกลุ่มการศึกษามีประสิทธิผลระดับปานกลางถึง
มาก 
 ส่วนเพศ อาชีพ รายได้ และสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการ
ใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุดรับสัมภาระอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
ตารางที่ 4.56 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุดบริการรถยนต์สาธารณะ 

เพศ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ชาย 24 27 63 37 13 164 
หญิง 15 36 96 68 21 236 

รวม 39 63 159 105 34 400 
Pearson Chi-Square 8.564 Asymp. Sig. (2-sided) .073 

 

อายุ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

19 ปีหรือน้อยกว่า 1 3 10 4 6 24 
20-29 ปี 13 18 47 40 13 131 
30-39 ปี 8 15 49 26 8 106 
40-49 ปี 9 11 36 17 7 80 
50-59 ปี 4 12 12 15 0 43 
60 ปีหรือมากกว่า 4 4 5 3 0 16 

รวม 39 63 159 105 34 400 
Pearson Chi-Square32.417Asymp. Sig. (2-sided) .039 
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การศึกษา ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น/น้อยกว่า 

4 3 8 0 0 15 

มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือปวช. 

2 4 16 8 8 38 

อนุปริญญา/ปวส. 
หรือเทียบเท่า 

 
4 

 
2 

 
6 

 
6 

 
3 

 
21 

ปริญญาตรี 17 32 94 63 13 219 
ปริญญาโท 11 20 31 24 8 94 
ปริญญาเอก 1 2 4 4 2 13 

รวม 39 63 159 105 34 400 
Pearson Chi-Square31.608Asymp. Sig. (2-sided) .048 

 

อาชีพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

นักเรียน/นักศึกษา 3 5 19 10 6 43 
ข้าราชการ/
พนักงานรัฐ 

12 17 36 39 9 113 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3 3 3 9 3 21 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

15 20 52 23 5 115 

ธุรกิจส่วนตัว 6 18 47 24 11 106 
อ่ืนๆ 0 0 2 0 0 2 

รวม 39 63 159 105 34 400 

Pearson Chi-Square 27.333 Asymp. Sig. (2-sided) .126 
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รายได้ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
10,000 บาทหรือ
น้อยกว่า 

2 4 20 9 6 41 

10,001-20,000 
บาท 

4 9 21 18 8 60 

20,001-30,000 
บาท 

11 10 38 34 5 98 

30,001-40,000 
บาท 

4 10 31 14 3 62 

40,001-50,000 
บาท 

5 8 12 6 4 35 

50,001 ขึ้นไป 13 22 37 24 8 104 

รวม 39 63 159 105 34 400 
Pearson Chi-Square 24.828 Asymp. Sig. (2-sided) .208 

 

สถานภาพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

โสด 23 39 101 73 28 264 
สมรส 13 20 53 26 6 118 
หย่า 1 3 2 2 0 8 
หม้าย 2 1 3 2 0 8 
แยกกันอยู ่ 0 0 0 2 0 2 

รวม 39 63 159 105 34 400 

Pearson Chi-Square 17.551 Asymp. Sig. (2-sided) .351 

 จากตารางที่ 4.56 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพกับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุด
บริการรถยนต์สาธารณะ ด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุดบริการรถยนต์สาธารณะ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า อายุของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
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ในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุดบริการรถยนต์สาธารณะ โดย
ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอายุมีประสิทธิผลระดับปานกลางถึงมาก 
 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการรับใช้บริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุดบริการรถยนต์สาธารณะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
หมายความว่า ระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุดบริการรถยนต์สาธารณะโดยผู้ใช้บริการทุกกลุ่มการศึกษามี
ประสิทธิผลระดับปานกลางถึงมาก 
 ส่วนเพศ อาชีพ รายได้ และสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการ
ใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุดบริการรถยนต์สาธารณะ อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางที่ 4.57 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุดบริการข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยวและจองโรงแรม 

เพศ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ชาย 27 27 60 39 11 164 
หญิง 16 33 116 49 22 236 

รวม 43 60 176 88 33 400 

Pearson Chi-Square13.513Asymp. Sig. (2-sided) .009 
 

อายุ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
19 ปีหรือน้อยกว่า 1 3 11 4 5 24 
20-29 ปี 14 19 53 34 11 131 
30-39 ปี 10 12 50 23 11 106 
40-49 ปี 10 11 39 15 5 80 
50-59 ปี 4 12 15 11 1 43 
60 ปีหรือมากกว่า 4 3 8 1 0 16 

รวม 43 60 176 88 33 400 

Pearson Chi-Square 24.960 Asymp. Sig. (2-sided) .203 
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การศึกษา ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
มัธยมต้นหรือน้อย
กว่า 

4 3 7 1 0 15 

มัธยมปลาย/ปวช 
หรือเทียบเท่า 

1 7 16 6 8 38 

อนุปริญญา/ปวส 
หรือเทียบเท่า 

3 4 8 4 2 21 

ปริญญาตรี 23 29 98 56 13 219 
ปริญญาโท 10 16 41 19 8 94 
ปริญญาเอก 2 1 6 2 2 13 

รวม 43 60 176 88 33 400 
Pearson Chi-Square 23.671 Asymp. Sig. (2-sided) .257 

 

อาชีพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

นักเรียน/นักศึกษา 3 5 20 8 7 43 
ข้าราชการ/
พนักงานรัฐ 

12 13 53 26 9 113 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3 2 7 7 2 21 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

14 20 58 18 5 115 

ธุรกิจส่วนตัว 11 20 36 29 10 106 
อ่ืนๆ 0 0 2 0 0 2 

รวม 43 60 176 88 33 400 

Pearson Chi-Square 21.793 Asymp. Sig. (2-sided) .352 
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รายได้ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
10,000 บาทหรือ
น้อยกว่า 

2 3 24 6 6 41 

10,001-20,000 
บาท 

7 12 20 15 6 60 

20,001-30,000 
บาท 

12 8 47 23 8 98 

30,001-40,000 
บาท 

7 8 31 13 3 62 

40,001-50,000 
บาท 

4 5 17 6 3 35 

50,001 ขึ้นไป 11 24 37 25 7 104 

รวม 43 60 176 88 33 400 
Pearson Chi-Square 23.578 Asymp. Sig. (2-sided) .261 

 

สถานภาพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

โสด 26 32 116 62 28 264 
สมรส 13 26 50 24 5 118 
หย่า 2 1 4 1 0 8 
หม้าย 2 1 5 0 0 8 
แยกกันอยู ่ 0 0 1 1 0 2 

รวม 43 60 176 88 33 400 

Pearson Chi-Square 18.715 Asymp. Sig. (2-sided) .284 

 จากตารางที่ 4.57 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพกับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุด
บริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและจองโรงแรม ด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า เพศของกลุ่มตัวอย่างมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุดบริการ
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและจองโรงแรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า เพศของ
ผู้ใช้บริการมีประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุดบริการข้อมูล
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สถานที่ท่องเที่ยวและจองโรงแรม โดยผู้ใช้บริการทั้งเพศชายและเพศหญิงมีประสิทธิผลระดับปาน
กลางถึงมาก 
 ส่วนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุดบริการข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยวและจองโรงแรม อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตารางที่ 4.58 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุดบริการรถเข็น 

เพศ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ชาย 24 16 69 42 13 164 
หญิง 16 26 102 70 22 236 

รวม 40 42 171 112 35 400 

Pearson Chi-Square 6.928 Asymp. Sig. (2-sided) .140 
 

อายุ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
19 ปีหรือน้อยกว่า 1 3 8 8 4 24 
20-29 ปี 14 11 54 40 12 131 
30-39 ปี 12 11 44 29 10 106 
40-49 ปี 6 5 41 21 7 80 
50-59 ปี 3 11 16 11 2 43 
60 ปีหรือมากกว่า 4 1 8 3 0 16 

รวม 40 42 171 112 35 400 

Pearson Chi-Square 24.885 Asymp. Sig. (2-sided) .206 
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การศึกษา ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
มัธยมต้นหรือน้อย
กว่า 

3 2 9 0 1 15 

มัธยมปลาย/ปวช 
หรือเทียบเท่า 

1 4 16 11 6 38 

อนุปริญญา/ปวส 
หรือเทียบเท่า 

3 4 7 5 2 21 

ปริญญาตรี 22 20 91 68 18 219 
ปริญญาโท 10 9 45 24 6 94 
ปริญญาเอก 1 3 3 4 2 13 

รวม 40 42 171 112 35 400 
Pearson Chi-Square 20.248 Asymp. Sig. (2-sided) .443 

 

อาชีพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

นักเรียน/นักศึกษา 3 6 16 13 5 43 
ข้าราชการ/
พนักงานรัฐ 

9 11 45 36 12 113 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3 0 6 10 2 21 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

16 14 58 22 5 115 

ธุรกิจส่วนตัว 9 11 44 31 11 106 
อ่ืนๆ 0 0 2 0 0 2 

รวม 40 42 171 112 35 400 

Pearson Chi-Square 22.737 Asymp. Sig. (2-sided) .302 
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รายได้ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
10,000 บาทหรือ
น้อยกว่า 

2 3 23 8 5 41 

10,001-20,000 
บ. 

7 7 23 17 6 60 

20,001-30,000 
บ. 

10 4 41 32 11 98 

30,001-40,000 
บ. 

7 6 27 17 5 62 

40,001-50,000 
บ. 

3 6 14 10 2 35 

50,001 ขึ้นไป 11 16 43 28 6 104 

รวม 40 42 171 112 35 400 
Pearson Chi-Square 16.445 Asymp. Sig. (2-sided) .689 

 

สถานภาพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

โสด 25 24 109 78 28 264 
สมรส 13 16 53 29 7 118 
หย่า 0 2 4 2 0 8 
หม้าย 2 0 4 2 0 8 
แยกกันอยู ่ 0 0 1 1 0 2 

รวม 40 42 171 112 35 400 

Pearson Chi-Square 12.483 Asymp. Sig. (2-sided) .710 

 จากตารางที่ 4.58 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพกับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุด
บริการรถเข็นด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพของ
กลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน
ด้านจุดบริการรถเข็นอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.59 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุดคอยรถโดยสารสาธารณะ 

เพศ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ชาย 26 17 61 45 15 164 
หญิง 12 27 100 69 28 236 

รวม 38 44 161 114 43 400 

Pearson Chi-Square13.333Asymp. Sig. (2-sided) .010 
 

อายุ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

19 ปีหรือน้อยกว่า 1 3 6 8 6 24 
20-29 ปี 13 12 48 42 16 131 
30-39 ปี 9 10 51 25 11 106 
40-49 ปี 8 8 36 21 7 80 
50-59 ปี 4 9 13 14 3 43 
60 ปีหรือมากกว่า 3 2 7 4 0 16 

รวม 38 44 161 114 43 400 
Pearson Chi-Square 21.511 Asymp. Sig. (2-sided) .368 
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การศึกษา ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
มัธยมต้นหรือน้อย
กว่า 

4 2 5 2 2 15 

มัธยมปลาย/ปวช 
หรือเทียบเท่า 

1 5 12 11 9 38 

อนุปริญญา/ปวส 
หรือเทียบเท่า 

3 4 6 6 2 21 

ปริญญาตรี 21 19 90 71 18 219 
ปริญญาโท 8 11 44 21 10 94 
ปริญญาเอก 1 3 4 3 2 13 

รวม 38 44 161 114 43 400 
Pearson Chi-Square 25.818 Asymp. Sig. (2-sided) .172 

 

อาชีพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

นักเรียน/นักศึกษา 2 4 17 12 8 43 
ข้าราชการ/
พนักงานรัฐ 

9 12 41 38 13 113 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

2 1 6 10 2 21 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

14 12 56 24 9 115 

ธุรกิจส่วนตัว 11 15 39 30 11 106 
อ่ืนๆ 0 0 2 0 0 2 

รวม 38 44 161 114 43 400 

Pearson Chi-Square 20.515 Asymp. Sig. (2-sided) .445 
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รายได้ ระดับประสิทธิผล รวม 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
10,000 บาทหรือ
น้อยกว่า 

1 3 20 9 8 41 

10,001-20,000 
บ. 

8 6 24 16 6 60 

20,001-30,000 
บ. 

10 6 35 35 12 98 

30,001-40,000 
บ. 

5 7 28 16 6 62 

40,001-50,000 
บ. 

3 5 16 8 3 35 

50,001บ.ขึ้นไป 11 17 38 30 8 104 

รวม 38 44 161 114 43 400 
Pearson Chi-Square 18.704 Asymp. Sig. (2-sided) .541 

 

สถานภาพ ระดับประสิทธิผล รวม 
น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

โสด 23 21 110 75 35 264 
สมรส 13 19 44 34 8 118 
หย่า 0 2 4 2 0 8 
หม้าย 2 2 2 2 0 8 
แยกกันอยู ่ 0 0 1 1 0 2 

รวม 38 44 161 114 43 400 

Pearson Chi-Square 18.215 Asymp. Sig. (2-sided) .311 

 จากตารางที่ 4.59 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ และสถานภาพกับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุด
คอยรถโดยสารสาธารณะ ด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า เพศของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุดคอยรถโดยสารสาธารณะ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า เพศของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
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ในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุดคอยรถโดยสารสาธารณะโดย
ผู้ใช้บริการทั้งเพศชายและเพศหญิงมีประสิทธิผลระดับปานกลางถึงมาก 
 ส่วนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้านจุดคอยรถโดยสารสาธารณะ 
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 4.60 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิผลใน
การใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน (1) 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

ประสิทธิผล 

ด้านลาน
จอดรถ 

ด้านป้าย
บอกทาง 

ด้านป้ายใน
อาคาร 

ด้านประชา 
สัมพันธ์ 

ด้านร้าน 
อาหาร 

ด้านห้อง
สุขา 

เพศ .326 .367 .236 .596 .942 .930 
อายุ .005** .037** .054 .024** .061 .436 
การศึกษา .001** .409 .601 .649 .706 .476 
อาชีพ .035** .144 .404 .079 .624 .638 
รายได ้ .140 .340 .508 .129 .731 .117 
สภานภาพ .829 .353 .508 .079 .766 .635 
** Pearson Chi-SquareAsymp. Sig. (2-sided)<.05 

 จากตารางที่ 4.60 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน ได้ดังนี้ 
 เพศ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน
ในด้านลานจอดรถ ด้านป้ายบอกทาง ด้านป้ายในอาคาร ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านร้านอาหาร และ
ด้านห้องสุขา อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 อายุ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน
ในด้านลานจอดรถ ด้านป้ายบอกทาง และด้านประชาสัมพันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนด้านป้ายในอาคาร ด้านร้านอาหาร และด้านห้องสุขา มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

 การศึกษา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศ
ยานในด้านลานจอดรถ ด้านป้ายบอกทาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนด้านป้ายใน
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อาคาร ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านร้านอาหาร และด้านห้องสุขา มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 อาชีพ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน
ในด้านลานจอดรถ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนด้านป้ายบอกทาง ด้านป้ายในอาคาร 
ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านร้านอาหาร และด้านห้องสุขา มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 รายได้ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศ
ยานในด้านลานจอดรถ ด้านป้ายบอกทาง ด้านป้ายในอาคาร ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านร้านอาหาร 
และด้านห้องสุขา อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศ
ยานในด้านลานจอดรถ ด้านป้ายบอกทาง ด้านป้ายในอาคาร ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านร้านอาหาร 
และด้านห้องสุขา อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางที่ 4.61 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิผลใน
การใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน (2) 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

ประสิทธิผล 

ด้านจุดที่
นั่งพักคอย 

ด้านความ
ปลอดภัย 

ด้านร้านคา้ ด้านจุด
เช็คอิน 

ด้านจุด
ตรวจ 

ด้าน
โทรศัพท์
สาธารณะ 

เพศ .492 .113 .170 .094 .176 .057 
อายุ .632 .088 .302 .217 .404 .127 
การศึกษา .837 .182 .077 .322 .098 .006** 
อาชีพ .300 .244 .035** .452 .321 .094 
รายได ้ .763 .084 .272 .755 .461 .054 
สภานภาพ .611 .210 .347 .142 .247 .731 
** Pearson Chi-SquareAsymp. Sig. (2-sided)<.05 

 จากตารางที่ 4.61 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน ได้ดังนี้ 
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 เพศมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานใน
ด้านจุดที่นั่งพักคอย ด้านความปลอดภัย ด้านร้านค้า ด้านจุดเช็คอิน ด้านจุดตรวจ และด้านโทรศัพท์
สาธารณะ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 อายุมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานใน
ด้านจุดที่นั่งพักคอย ด้านความปลอดภัย ด้านร้านค้า ด้านจุดเช็คอิน ด้านจุดตรวจ และด้านโทรศัพท์
สาธารณะ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 การศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศ
ยานในด้านโทรศัพท์สาธารณะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านจุดที่นั่งพักคอย ด้าน
ความปลอดภัย ด้านร้านค้า ด้านจุดเช็คอิน และ ด้านจุดตรวจ มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 อาชีพมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน
ในด้านร้านค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านจุดที่นั่งพักคอย ด้านความปลอดภัย 
ด้านโทรศัพท์สาธารณะ ด้านจุดเช็คอิน และ ด้านจุดตรวจ มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

 รายได้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน
ในด้านจุดที่นั่งพักคอย ด้านความปลอดภัย ด้านร้านค้า ด้านจุดเช็คอิน ด้านจุดตรวจ และด้าน
โทรศัพท์สาธารณะ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สถานภาพมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศ
ยานในด้านจุดที่นั่งพักคอย ด้านความปลอดภัย ด้านร้านค้า ด้านจุดเช็คอิน ด้านจุดตรวจ และด้าน
โทรศัพท์สาธารณะ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 231 

ตารางที่ 4.62 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิผลใน
การใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน (3) 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

ประสิทธิผล 

ด้าน
ตาราง
การบิน 

ด้านจุด
รับ

สัมภาระ 

ด้านจุด
บริการ
รถยนต์ 

ด้านจุด
บริการข้อมูล
ท่องเที่ยว 

ด้านจุด
บริการ
รถเข็น 

ด้านจุดคอย
รถโดยสาร 

เพศ .415 .099 .073 .009** .140 .010** 
อายุ .004** .032** .039** .203 .206 .368 
การศึกษา .016** .016** .048** .257 .443 .172 
อาชีพ .325 .240 .126 .352 .302 .445 
รายได ้ .184 .506 .208 .261 .689 .541 
สภานภาพ .590 .637 .351 .284 .710 .311 
** Pearson Chi-SquareAsymp. Sig. (2-sided)<.05 

 จากตารางที่ 4.62 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
ประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน ได้ดังนี้ 
 เพศมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน
ด้านบริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และด้านจุดคอยรถโดยสารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนด้านป้ายแสดงตารางการบิน ด้านจุดรับสัมภาระ ด้านจุดบริการรถยนต์ และด้านจุดบริการรถเข็น 
มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 อายุมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน
ด้านป้ายแสดงตารางการบิน ด้านจุดรับสัมภาระ และด้านจุดบริการรถยนต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05ส่วนด้านบริการข้อมูลท่องเที่ยว ด้านจุดบริการรถเข็น และด้านจุดคอยรถโดยสารมี
ความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 การศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศ
ยานด้านป้ายแสดงตารางการบิน ด้านจุดรับสัมภาระ และด้านจุดบริการรถยนต์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านบริการข้อมูลท่องเที่ยว ด้านจุดบริการรถเข็น และด้านจุดคอยรถโดยสารมี
ความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 อาชีพมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน
ด้านป้ายแสดงตารางการบิน ด้านจุดรับสัมภาระ ด้านจุดบริการรถยนต์ ด้านบริการข้อมูลท่องเที่ยว 
ด้านจุดบริการรถเข็น และด้านจุดคอยรถโดยสารอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 รายได้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน
ด้านป้ายแสดงตารางการบิน ด้านจุดรับสัมภาระ ด้านจุดบริการรถยนต์ ด้านบริการข้อมูลท่องเที่ยว 
ด้านจุดบริการรถเข็น และด้านจุดคอยรถโดยสารอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สถานภาพมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศ
ยานด้านป้ายแสดงตารางการบิน ด้านจุดรับสัมภาระ ด้านจุดบริการรถยนต์ ด้านบริการข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยว ด้านจุดบริการรถเข็น และด้านจุดคอยรถโดยสารอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 3. การทดสอบสมมติฐานระหว่างตัวแปรของประสิทธิผลในด้านการให้บริการสิ่งอ านวย

ความสะดวกในท่าอากาศยานกับประสิทธิผลการให้บริการ  
 ในการทดสอบสมมติฐานระหว่างตัวแปรของประสิทธิผลด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกในท่าอากาศยานกับประสิทธิผลการให้บริการนั้น ผู้วิจัยได้ทดสอบเป็นด้าน ๆ ไป ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.63 แสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านลานจอดรถกับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวกในท่าอากาศยาน 

ตัวแปร ขนาด
ของ

ช่องจด
รถยนต์ 

ป้าย
แจ้ง
เตือน
รถเข้า
จอด 

ลูกศร
ก ากับ
ทางรถ 

การ
ให้บริก
ารของ
พนักงา

น 

จ านวน
ช่อง
จอด

รถยนต์ 

ความ
สว่าง
ของ
ลาน
จอด 

จ านวน
กล้อง
วงจร
ปิด 

ภาพรว
มลาน
จอดรถ 

ประสิท
ธิผล 

1. ขนาดของช่อง
จดรถยนต์ 

1 .756(**
) 

.680(**
) 

.573(**
) 

.650(**
) 

.618(**
) 

.528(**
) 

.802(**
) 

.594(**
) 

2. ป้ายแจ้งเตือน
รถเข้าจอด 

 1 .839(**
) 

.689(**
) 

.679(**
) 

.649(**
) 

.617(**
) 

.874(**
) 

.675(**
) 

3. ลูกศรก ากับ
ทางรถ 

  1 .723(**
) 

.691(**
) 

.669(**
) 

.629(**
) 

.875(**
) 

.637(**
) 

4. การให้บริการ
ของพนักงาน 

   1 .715(**
) 

.685(**
) 

.715(**
) 

.861(**
) 

.595(**
) 

5. จ านวนช่อง
จอดรถยนต์ 

    1 .754(**
) 

.657(**
) 

.868(**
) 

.574(**
) 

6. ความสว่างของ
ลานจอด 

     1 .670(**
) 

.852(**
) 

.603(**
) 

7. จ านวนกล้อง
วงจรปิด 

      1 .813(**
) 

.605(**
) 

8. ภาพรวมด้าน
ลานจอดรถ 

       1 .719(**
) 

9.  ประสิทธิผล         1 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 ตารางที่ 4.63 ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านลานจอดรถกับประสิทธิผลการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ดังนี้
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ภาพรวมด้านลานจอดรถมีค่าความสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .719 อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายละเอียด
แต่ละข้อพบว่ามีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทุกข้อเรียงล าดับได้ดังนี้ ป้ายแจ้งเตือนรถเข้าจอด 
(r=.675) ลูกศรก ากับทางรถ (r=.637) จ านวนกล้องวงจรปิด (r=.605) ความสว่างของลานจอด 
(r=.603) การให้บริการของพนักงาน (r=.595) ขนาดของช่องจดรถยนต์ (r=.594) จ านวนช่องจอด
รถยนต์ (r=.574) 
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ตารางที่ 4.64 แสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านป้ายบอกทางนอกอาคารกับประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน 

ตัวแปร ต าแหน่
งป้าย
บอก
ทาง 

ความถี่
การวาง
ป้าย 

ขนาด
ของ

ตัวหนังสื
อบน
ป้าย 

ขนาด
ของป้าย 

ภาษาที่
ใช้บน
ป้าย 

สีของ
ตัวหนัง
สือบน
ป้าย 

จ านวน
ป้าย 

ป้าย
บอก
ทาง 

ประสิท
ธิผล 

1.ต าแหน่งป้าย
บอกทาง 

1 .801(**) .743(**) .801(**) .743(**
) 

.709(**
) 

.801(**) .874(**
) 

.656(**
) 

2.ความถี่การ
วางปา้ย 

 1 .751(**) 1.00(**) .751(**
) 

.736(**
) 

1.00(**) .942(**
) 

.667(**
) 

3.ขนาดของ
ตัวหนังสือบน
ป้าย 

  1 .751(**) 1.00(**
) 

.827(**
) 

.751(**) .912(**
) 

.700(**
) 

4.ขนาดของ
ป้าย 

   1 .751(**
) 

.736(**
) 

1.00(**) .942(**
) 

.667(**
) 

5.ภาษาที่ใชบ้น
ป้าย 

    1 .827(**
) 

.751(**) .912(**
) 

.700(**
) 

6.สีของ
ตัวหนังสือบน
ป้าย 

     1 .736(**) .873(**
) 

.630(**
) 

7.จ านวนป้าย       1 .942(**
) 

.667(**
) 

8.ภาพรวมด้าน
ป้ายบอกทาง 

       1 .733(**
) 

9.ประสิทธิผล        . 1 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 จากตารางที่ 4.64 ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านป้ายบอกทางนอกอาคารกับประสิทธิผล
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังนี้ ภาพรวมด้านป้ายบอกทางนอกอาคารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์ (r=.733) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า มีความสัมพันธ์ระดับสูง 2 ข้อ ได้แก่ ขนาดของตัวหนังสือบนป้าย (r=.700) และภาษาที่ใช้
บนป้าย (r=.700) ส่วนข้ออ่ืนๆ มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 4.65 แสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านการประชาสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน 

ตัวแปร พนักงาน
สื่อสาร
เข้าใจ
ง่าย 

พนักงาน
สุภาพ
อ่อน
น้อม 

มีป้าย
ประชา 
สัมพันธ์
ชัดเจน 

ภาษาที่
ใช้

ประชา 
สัมพันธ ์

สีและตัว
อักษรบน

ป้าย 

ข้อมูล
การ

ประชา 
สัมพันธ ์

ด้าน
การ

ประชา 
สัมพันธ ์

ประ
สิทธิ 
ภาพ 

1.พนักงาน
สื่อสารเข้าใจ
ง่าย 

1 .750(**) .714(**) .695(**) .693(**) .603(**) .841(**) .720(**) 

2.พนักงานมี
ความสุภาพ
อ่อนน้อม 

 1 .861(**) .774(**) .773(**) .688(**) .914(**) .691(**) 

3.มีป้าย
ประชาสัมพนัธ์
ชัดเจน 

  1 .758(**) .789(**) .661(**) .903(**) .673(**) 

4.ภาษาที่ใช้ใน
การ
ประชาสัมพนัธ ์

   1 .851(**) .687(**) .898(**) .721(**) 

5.สีและตัว
อักษรบนป้าย 

    1 .718(**) .909(**) .692(**) 

6.ข้อมูลการ
ประชาสัมพนัธ ์

     1 .829(**) .625(**) 

7.ภาพรวม
ด้านการ
ประชาสัมพนัธ ์

      1 .778(**) 

8.ประสิทธิผล        1 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 จากตารางที่ 4.65 ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านการประชาสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05ดังนี้ ภาพรวมด้านการประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความ
สะดวกในท่าอากาศยานอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์( r) เท่ากับ .778 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดเป็นรายข้อพบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 2 ข้อ ได้แก่ พนักงานสื่อสารเข้าใจง่าย 
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(r=.720) และภาษาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เข้าใจง่าย (r=.721) ส่วนข้ออ่ืนๆ มีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.66 แสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านการจัดการร้านอาหารกับประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน 

ตัวแปร สุขอนามัย
ของ

พนักงาน 

จ านวน
ของ

ร้านอาหาร 

ความ
หลากหลาย
ของอาหาร 

คุณภาพ
ของ

อาหาร 

ราคา
อาหาร 

ด้าน
ร้านอาหาร 

ประสิทธผิล 

1.
สุขอนามัย
ของ
พนักงาน 

1 .701(**) .645(**) .746(**) .664(**) .760(**) .702(**) 

2.จ านวน
ของ
ร้านอาหาร 

 1 .865(**) .730(**) .706(**) .818(**) .623(**) 

3.ความ
หลากหลาย
ของอาหาร 

  1 .777(**) .712(**) .824(**) .629(**) 

4.คุณภาพ
ของอาหาร 

   1 .735(**) .813(**) .699(**) 

5.ราคา
อาหาร 

    1 .776(**) .662(**) 

6.ภาพรวม
ด้านการ
จัดการ
ร้านอาหาร 

     1 .691(**) 

7.
ประสิทธผิล 

      1 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 จากตารางที่ 4.66 ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านการจัดการร้านอาหารกับประสิทธิผล
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังนี้ ภาพรวมด้านการจัดการร้านอาหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานในระดับปานกลาง (r=.691) เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นราย
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ข้อ พบว่า สุขอนามัยของพนักงาน มีความสัมพันธ์ในระดับสูง (r=.702) ส่วนข้ออ่ืนๆ มีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับปานกลาง  
 

ตารางที่ 4.67 แสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านการจัดการห้องสุขากับประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน 

ตัวแปร ความ
สะอาด 

ความ
พร้อม
ใช้งาน 

ป้าย
บอก
ทาง 

ป้าย
อธิบาย
สุขภัณ

ฑ์ 

ป้ายแบง่
ประเภท
ของห้อง

สุขา 

จ านวน
ห้อง
สุขา 

แสง
สว่าง
ห้อง
สุขา 

การ
จัดการ
ห้อง
สุขา 

ประสิท
ธิผล 

1.ความสะอาด 1 .712(**
) 

.711(**
) 

.700(**
) 

.675(**) .617(**
) 

.618(**
) 

.821(**
) 

.697(**
) 

2.ความ
พร้อมใช้
งาน 

  1 .755(**
) 

.736(**
) 

.696(**) .663(**
) 

.665(**
) 

.854(**
) 

.636(**
) 

3.ป้ายบอกทาง   1 .830(**
) 

.823(**) .702(**
) 

.703(**
) 

.900(**
) 

.727(**
) 

4.ป้ายอธิบาย
สุขภัณฑ์ 

   1 .798(**) .701(**
) 

.703(**
) 

.890(**
) 

.729(**
) 

5.ป้ายประเภท
ของห้องสุขา 

    1 .698(**
) 

.699(**
) 

.878(**
) 

.717(**
) 

6.จ านวนห้อง
สุขา 

     1 .998(**
) 

.885(**
) 

.710(**
) 

7.แสงสว่างห้อง
สุขา 

      1 .885(**
) 

.710(**
) 

8.ภาพรวมด้าน
การจัดการห้อง
สุขา 

       1 .805(**
) 

9.ประสิทธิผล         1 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

จากตารางที่ 4.67 ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านการจัดการห้องสุขากับประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ดังนี้  ภาพรวมด้านการจัดการห้องสุขามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความ
สะดวกในท่าอากาศยานในระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .805 เมื่อพิจารณารายละเอียด
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เป็นรายข้อพบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูง จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ป้ายอธิบายสุขภัณฑ์ (r=.729) ป้าย
บอกทาง(r=.727) ป้ายประเภทของห้องสุขา (r=.717) จ านวนห้องสุขา (r=.710) และแสงสว่างห้อง
สุขา (r=.710) ส่วนข้ออ่ืน ๆ มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
 

ตารางที่ 4.68 แสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านป้ายภายในอาคารกับประสิทธิผลการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน 

ตัวแปร ต าแหน่ง
ที่ตั้งปา้ย 

ภาษาที่
ใช้ 

ขนาด
ของป้าย 

จ านวน
ป้าย 

ขนาด
ช่องทาง
เดินใน
อาคาร 

ป้ายใน
อาคาร 

ประสิทธิ
ผล 

1.ต าแหน่งที่ตั้งปา้ย 1 .859(**) .857(**) .820(**) .788(**) .931(**) .759(**) 

2.ภาษาที่ใช ้  1 .894(**) .838(**) .765(**) .936(**) .753(**) 

3.ขนาดของป้าย   1 .882(**) .799(**) .953(**) .746(**) 

4.จ านวนป้าย    1 .805(**) .934(**) .726(**) 

5.ขนาดช่องทางเดินใน
อาคาร 

    1 .895(**) .716(**) 

6.ภาพรวมด้านปา้ยใน
อาคาร 

     1 .796(**) 

7.ประสิทธิผล       1 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 ตารางที่ 4.68 ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านป้ายภายในอาคารกับประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
ดังนี้  ภาพรวมด้านป้ายในอาคารมีความสัมพันธ์ในระดับสูง (r=.796) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี
ความสัมพันธ์ในระดับสูงทั้งหมด เรียงล าดับดังนี้ ต าแหน่งที่ตั้งป้าย (r=.759) ภาษาที่ใช้ (r=.753) 
ขนาดของป้าย (r=.746) จ านวนป้าย (r=.726) และขนาดช่องทางเดินใน (r=.716) 
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ตารางที่ 4.69 แสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านจุดที่พักนั่งคอยกับประสิทธิผลการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน 

ตัวแปร ความ
สะอาด 

ความ
แข็งแรง

ของ
เก้าอ้ี 

พนักพิง
แข็งแรง 

จ านวน
ของ

เก้าอ้ี/
ที่นั่ง 

การจัด
สถานที่
พักคอย 

แสง
สว่าง
ของ

สถนที่
พัก
คอย 

ด้านที่
นั่งพัก
คอย 

ประสิท
ธิผล 

1.ความสะอาด 1 .833(**) .810(**) .577(**
) 

.599(**) .599(**
) 

.831(**
) 

.701(**
) 

2.ความแข็งแรงของ
เก้าอ้ี 

 1 .886(**) .661(**
) 

.636(**) .636(**
) 

.875(**
) 

.719(**
) 

3.พนักพิงแข็งแรง   1 .651(**
) 

.669(**) .669(**
) 

.881(**
) 

.713(**
) 

4.จ านวนของเก้าอ้ี/ที่
นั่ง 

   1 .872(**) .872(**
) 

.882(**
) 

.712(**
) 

5.การจัดสถานที่พัก
คอย 

    1 1.00(**
) 

.909(**
) 

.736(**
) 

6.แสงสว่างของสถนที่
พักคอย 

     1 .909(**
) 

.736(**
) 

7.ภาพรวมด้านทีน่ั่งพัก
คอย 

      1 .816(**
) 

8.ประสิทธิผล        1 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 ตารางที่ 4.69 ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านจุดที่พักนั่งคอยกับประสิทธิผลการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้  
ภาพรวมด้านที่นั่งพักคอย มีความสัมพันธ์ในระดับสูง (r=.816) เมื่อพิจารณารายละเอียดรายข้อพบว่า 
มีความสัมพันธ์ในระดับสูงทุกข้อ เรียงตามล าดับได้ดังนี้ แสงสว่างของสถนที่พักคอย (r=.736) การจัด
สถานที่พักคอย (r=.736) ความแข็งแรงของเก้าอ้ี (.719) พนักพิงแข็งแรง (r=.713) จ านวนของเก้าอ้ี/
ที่นั่ง (r=.712) ความสะอาด (r=.701) 
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ตารางที่ 4.70 แสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านการรักษาความปลอดภัยกับประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน 

ตัวแปร จ านวนของ
พนักงาน 

รปภ. 

ความพร้อม
ของ

พนักงาน 
รปภ. 

ความ
รวดเร็วใน

การ
ให้บริการ 

ความ
ทั่วถึงของ 

รปภ. 

ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัย 

ประสิทธผิล 

1.จ านวนของ
พนักงาน รปภ. 

1 .886(**) .863(**) .812(**) .934(**) .792(**) 

2.ความพร้อม
ของพนักงาน 
รปภ. 

 1 .913(**) .876(**) .965(**) .807(**) 

3.ความรวดเร็ว
ในการให้บริการ 

  1 .893(**) .964(**) .818(**) 

4.ความทั่วถึง
ของ รปภ. 

   1 .943(**) .811(**) 

5.ภาพรวมด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัย 

    1 .849(**) 

6.ประสิทธิผล      1 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 จากตารางที่ 4.70 ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านการรักษาความปลอดภัยกับประสิทธิผล
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังนี้ ภาพรวมด้านการรักษาความปลอดภัยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .849 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงทุก
ข้อ เรียงตามล าดับได้ดังนี้ .ความรวดเร็วในการให้บริการ (r=.818) ความทั่วถึงของ รปภ. (r=.811) 
ความพร้อมของพนักงาน รปภ.(r=.807) และจ านวนของพนักงาน รปภ. (r=.792) 
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ตารางที่ 4.71 แสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านการจัดการร้านค้ากับประสิทธิผลการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน 

ตัวแปร การจัด
ระเบียบ
ร้านค้า 

ต าแหน่ง
ที่ตั้ง 

ร้านค้ามี
ความ

หลากห
ลาย 

ป้าย
บอก
ราคา
สินค้า 

การ
ให้บริกา
รของ

พนักงา
น 

ด้านการ
จัดการ
ร้านค้า 

ประสิทธิ
ผล 

1.การจัดระเบียบร้านคา้ 1 .875(**) .831(**) .797(**
) 

.797(**) .922(**) .813(**) 

2.ต าแหน่งที่ตั้ง  1 .877(**) .804(**
) 

.804(**) .933(**) .808(**) 

3.ร้านค้ามีความ
หลากหลาย 

  1 .791(**
) 

.791(**) .919(**) .775(**) 

4.ป้ายบอกราคาสนิค้า    1 1.00(**) .944(**) .771(**) 

5.การให้บริการของ
พนักงานขาย 

    1 .944(**) .771(**) 

6.ภาพรวมด้านการจัดการ
ร้านค้า 

     1 .844(**) 

7.ประสิทธิผล       1 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

จากตารางที่ 4.71 ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านการจัดการร้านค้ากับประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05ดังนี้ ภาพรวมด้านการจัดการร้านค้ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความ
สะดวกในท่าอากาศยาน อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .844 เมื่อพิจารณารายละเอียด
เป็นรายข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงทุกข้อ เรียงล าดับได้ดังนี้ การจัดระเบียบร้านค้า (r=.813) 
ต าแหน่งที่ตั้ง(r=.808) การให้บริการของพนักงานขาย (r=.771) ป้ายบอกราคาสินค้า (r=.771) ร้านค้า
มีความหลากหลาย (r=.775) 
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ตารางที่ 4.72 แสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านการจัดการจุดเช็คอินกับประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน 

ตัวแปร ความ
พร้อม
ของ

พนักงา
น 

ความ
รวดเร็ว
ในการ
ให้บริกา

ร 

ความ
เพียงพอ
ของเค้า
เตอร์ 

การให้
ข้อมูล
ของ

พนักงา
น 

จ านวน
ของ

พนักงา
น 

ความ
เพียงพอ
ของจุด
พักรอ
เช็คอิน 

ด้าน
การ

จัดการ
จุด

เช็คอิน 

ประ 
สิทธิ
ภาพ 

1.ความพร้อมของ
พนักงาน 

1 .884(**) .792(**) .801(**) .820(**
) 

.772(**) .908(**
) 

.790(**
) 

2.ความรวดเร็วในการ
ให้บริการ 

 1 .837(**) .830(**) .849(**
) 

.813(**) .934(**
) 

.768(**
) 

3.ความเพียงพอของ
เค้าเตอร์ 

  1 .860(**) .853(**
) 

.843(**) .929(**
) 

.788(**
) 

4.การให้ข้อมูลของ
พนักงาน 

   1 .895(**
) 

.855(**) .939(**
) 

.807(**
) 

5.จ านวนของ
พนักงาน 

    1 .870(**) .947(**
) 

.802(**
) 

6.ความเพียงพอของ
จุดพักรอเช็คอิน 

     1 .924(**
) 

.799(**
) 

7.ภาพรวมด้านการ
จัดการจุดเช็คอิน 

      1 .852(**
) 

8.ประสิทธิผล        1 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 จากตารางที่ 4.72 ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านการจัดการจุดเช็คอินกับประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  ดังนี้ ภาพรวมด้านการจัดการจุดเช็คอินมีความสัมพันธ์ในระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 
.852 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงทุกข้อ โดยเรียงล าดับได้
ดังนี้ .การให้ข้อมูลของพนักงาน (r=.807) จ านวนของพนักงาน (r=.802) ความเพียงพอของจุดพักรอ
เช็คอิน(r=.799) ความพร้อมของพนักงาน (r=.790) ความเพียงพอของเค้าเตอร์ (r=.788) ความ
รวดเร็วในการให้บริการ (r=.768) 
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ตารางที่ 4.73 แสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านการจัดการจุดตรวจร่างกายและสัมภาระกับ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน 

ตัวแปร ความ
พร้อม
ของ

เครื่องมือ 

การให้
ข้อมูล
ของ

พนักงาน 

ความ
สุภาพ 

อ่อนน้อม 

แสงสว่าง
ของ

สถานที ่

ด้านการ
จัดการจุด

ตรวจ 

ประสิทธิ 
ภาพ 

1.ความพร้อมของเครื่องมือ 1 .890(**) .761(**) .906(**) .939(**) .821(**) 

2.การให้ข้อมูลของพนักงาน  1 .848(**) .938(**) .970(**) .826(**) 

3.ความสุภาพ อ่อนน้อม   1 .833(**) .910(**) .782(**) 

4.แสงสว่างของสถานที่    1 .970(**) .827(**) 

5.ด้านการจัดการจุดตรวจ     1 .860(**) 

6.ประสิทธิผล      1 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 จากตารางที่ 4.73 ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านการจัดการจุดตรวจร่างกายและสัมภาระ
กับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังนี้  ภาพรวมด้านการจัดการจุดตรวจร่างกายและสัมภาระมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานในระดับสูง โดยมีค่า
ความสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .860 เมื่อพิจารณารายละเอียดรายข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงทุก
ข้อ โดยเรียงล าดับได้ดังนี้ แสงสว่างของสถานที่ (r=.827) การให้ข้อมูลของพนักงาน (r=.826) ความ
พร้อมของเครื่องมือ(r=.821) ความสุภาพ อ่อนน้อม (r=.782) 
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ตารางที่ 4.74 แสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านการบริการโทรศัพท์สาธารณะกับประสิทธิผล
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน 

ตัวแปร จุดบริการ
โทรศัพท์
สาธารณะ 

ความ
พร้อมใช้

งาน 

ความ
สะดวก
ใช้งาน 

ความ
เพียงพอ 

ต าแหน่
งที่ตั้ง 

ด้าน
โทรศัพท์
สาธารณะ 

ประ 
สิทธิ
ภาพ 

1.จุดบริการโทรศัพท์
สาธารณะ 

1 .929(**) .906(**) .902(**) .816(**
) 

.960(**) .794(**
) 

2.ความพร้อมใช้งาน  1 .931(**) .910(**) .791(**
) 

.961(**) .789(**
) 

3.ความสะดวกต่อการใช้งาน   1 .927(**) .801(**
) 

.962(**) .802(**
) 

4.ความเพียงพอของโทรศัพท์    1 .837(**
) 

.965(**) .805(**
) 

5.ต าแหน่งที่ตั้งของโทรศัพท ์     1 .895(**) .785(**
) 

6.ด้านบริการโทรศัพท์
สาธารณะ 

     1 .838(**
) 

7.ประสิทธิผล       1 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 จากตารางที่ 4.74 แสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านการบริการโทรศัพท์สาธารณะกับ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  ดังนี้ ภาพรวมด้านการบริการโทรศัพท์สาธารณะมีความสัมพันธ์ในระดับสูง โดย
มีค่าความสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .838 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์ใน
ระดับสูงทุกข้อ เรียงล าดับได้ดังนี้ ความเพียงพอของโทรศัพท์ (r=.805) ความสะดวกต่อการใช้งาน 
(r=.802) จุดบริการโทรศัพท์สาธารณะ (r=.794) ความพร้อมใช้งาน (r=.789) และต าแหน่งที่ตั้งของ
โทรศัพท์ (r=.785) 
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ตารางที่ 4.75 แสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านป้ายแสดงตารางการบินกับประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน 

ตัวแปร ต าแหน่ง
ที่ตั้งของ

ป้าย
ตาราง
การบิน 

อักษรที่
ใช้บน
ป้าย

ตาราง
การบิน 

ภาษาที่
ใช้บน
ป้าย

ตาราง
การบิน 

สีที่ใช้
บนปา้ย
ตาราง
การบิน 

การ
ให้บริก

าร
ข้อมูล
ของ

เที่ยวบิ
น 

การ
แสดง
เที่ยวบิ
นเข้า-
ออก 

ด้าน
ป้าย
แสดง
ตาราง
การบิน 

ประสิท
ธิผล 

1.ต าแหน่งที่ตั้งของปา้ย
แสดงตารางการบนิ 

1 .920(**
) 

.879(**
) 

.840(**
) 

.864(**
) 

.836(**
) 

.942(**
) 

.783(**
) 

2.อักษรที่ใช้บนป้าย
ตารางการบิน 

 1 .897(**
) 

.874(**
) 

.856(**
) 

.839(**
) 

.950(**
) 

.773(**
) 

3.ภาษาที่ใชบ้นป้าย
ตารางการบิน 

  1 .905(**
) 

.875(**
) 

.854(**
) 

.953(**
) 

.788(**
) 

4.สีที่ใช้บนป้ายแสดง
ตารางการบิน 

   1 .880(**
) 

.861(**
) 

.945(**
) 

.802(**
) 

5.การให้บริการข้อมูล
ของเที่ยวบิน 

    1 .902(**
) 

.948(**
) 

.811(**
) 

6.การแสดงข้อมูล
เที่ยวบินเข้า-ออก 

     1 .933(**
) 

.799(**
) 

7.ภาพรวมด้านปา้ย
แสดงตารางการบนิ 

      1 .839(**
) 

8.ประสิทธิผล        1 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 จากตารางที่ 4.75 ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านป้ายแสดงตารางการบินกับประสิทธิผล
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ดังนี้ ภาพรวมด้านป้ายแสดงตารางการบิน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานในระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .839 เมื่อพิจารณา
รายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงทุกข้อ โดยเรียงล าดับดังนี้ การให้บริการ
ข้อมูลของเที่ยวบิน (r=.811) สีที่ใช้บนป้ายแสดงตารางการบิน (r=.802) การแสดงข้อมูลเที่ยวบินเข้า-
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ออก(r=.799) ภาษาที่ใช้บนป้ายตารางการบิน (r=.788) ต าแหน่งที่ตั้งของป้ายแสดงตารางการบิน 
(r=.783)และอักษรที่ใช้บนป้ายตารางการบิน (r=.773) 
 

ตารางที่ 4.76 แสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านจุดรับสัมภาระกับประสิทธิผลการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน 

ตัวแปร ป้าย
แสดง
จุดรับ
สัมภาร

ะ 

ความ
พร้อม
ของ

พนักงา
น

ให้บริกา
ร 

จ านวน
พนักงา

น
ให้บริกา

ร 

ความ
พร้อม
ของ

สายพาน
ล าเลียง 

ความ
รวดเร็ว
ในการ

รับ
กระเป๋

า 

แสง
สว่าง
ของ

สถานที ่

ด้านจุด
รับ

สัมภาร
ะ 

ประ 
สิทธิ
ภาพ 

1.ป้ายแสดงจุดรบั
สัมภาระ 

1 .882(**) .882(**) .827(**) .804(**
) 

.848(**
) 

.932(**
) 

.832(**
) 

2.ความพร้อมของ
พนักงานให้บริการ 

 1 .923(**) .801(**) .822(**
) 

.867(**
) 

.941(**
) 

.810(**
) 

3.จ านวนพนักงาน
ให้บริการ 

  1 .821(**) .820(**
) 

.871(**
) 

.945(**
) 

.817(**
) 

4.ความพร้อมของ
สายพานล าเลียง 

   1 .844(**
) 

.902(**
) 

.926(**
) 

.816(**
) 

5.ความรวดเร็วในการ
รับกระเป๋า 

    1 .866(**
) 

.919(**
) 

.810(**
) 

6.แสงสว่างของ
สถานที ่

     1 .954(**
) 

.838(**
) 

7.ด้านจุดรับสัมภาระ       1 .877(**
) 

8.ประสิทธิผล        1 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 จากตารางที่ 4 .76 ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านจุดรับสัมภาระกับประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  ดังนี้ภาพรวมด้านจุดรับสัมภาระมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก
ในท่าอากาศยานอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .877 เมื่อพิจารณารายละเอียดราย
ข้อพบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงทุกข้อ โดยเรียงล าดับได้ดังนี้ แสงสว่างของสถานที่ (r=.838) ป้าย
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แสดงจุดรับสัมภาระ (r=.832) จ านวนพนักงานให้บริการ (r=.817) ความพร้อมของสายพานล าเลียง 
(r=.816)ความพร้อมของพนักงานให้บริการ (r=.810) และความรวดเร็วในการรับกระเป๋า (r=.810) 
 

ตารางที่ 4.77 แสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านจุดให้บริการรถยนต์สาธาณะกับประสิทธิผล
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน 

ตัวแปร สถานที่
ของจุด
ให้บริก

าร 

การให้
ข้อมูล 

จ านวน
ของ

แท็กซี่ 

จ านวน
ของรถ

เช่า 

จ านวน
รถ

โดยสาร 

แสง
สว่าง
ของ

สถานที ่

ด้านจุด
บริการ
รถยนต์ 

ประสิท
ธิผล 

1.สถานที่ของจุด
ให้บริการ 

1 .909(**
) 

.874(**
) 

.848(**
) 

.807(**) .807(**) .930(**) .785(**
) 

2.การให้ข้อมูลของ
พนักงาน 

 1 .877(**
) 

.869(**
) 

.824(**) .824(**) .941(**) .765(**
) 

3.จ านวนของแท็กซี ่   1 .909(**
) 

.833(**) .833(**) .945(**) .758(**
) 

4.จ านวนของรถเช่า    1 .827(**) .827(**) .937(**) .756(**
) 

5.จ านวนรถโดยสาร
สาธารณะ 

    1 1.00(**) .941(**) .767(**
) 

6.แสงสว่างของสถานที่      1 .941(**) .767(**
) 

7.ด้านจุดบริการรถยนต ์       1 .816(**
) 

8.ประสิทธิผล        1 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 จากตารางที่ 4 .77 ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านจุดให้บริการรถยนต์สาธาณะกับ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  ดังนี้ภาพรวมด้านจุดให้บริการรถยนต์สาธารณะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานในระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .816 
เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงทั้งหมด โดยเรียงล าดับได้
ดังนี้ สถานที่ของจุดให้บริการ (r=.785) จ านวนรถโดยสารสาธารณะ (r=.767) แสงสว่างของสถานที่ 
(r=.767)การให้ข้อมูลของพนักงาน (r=.765) จ านวนของแท็กซี่ (r=.758) และจ านวนของรถเช่า 
(r=.756) 
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ตารางที่ 4.78 แสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านจุดให้บริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและการ
จองโรงแรมกับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน 

ตัวแปร สถาน
ที่ตั้งของ

จุด
บริการ 

การให้
ข้อมูล
ของ

พนักงา
น 

ข้อมูลที่
พัก 

ข้อมูล
สถานที่

ท่องเที่ยว 

แสง
สว่าง
ของ

สถานที ่

จุด
บริการ
จอง

โรงแรม 

ประสิทธิ
ผล 

1.สถานที่ตั้งของจุดบริการ 1 .898(**) .808(**) .743(**) .743(**) .901(**) .801(**) 

2.การให้ข้อมูลของ
พนักงาน 

 1 .802(**) .790(**) .790(**) .919(**) .788(**) 

3.ข้อมูลที่พัก   1 .900(**) .900(**) .945(**) .782(**) 

4.ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว    1 1.00(**) .949(**) .774(**) 

5.แสงสว่างของสถานที่     1 .949(**) .774(**) 

6.ด้านจุดบริการจอง
โรงแรม 

     1 .841(**) 

7.ประสิทธิผล       1 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 จากตารางที่ 4.78 ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านจุดให้บริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและ
การจองโรงแรมกับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้ภาพรวมด้านจุดบริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
และจองโรงแรมมีความสัมพันธ์ในระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .841 เมื่อพิจารณา
รายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงทั้งหมด เรียงล าดับได้ดังนี้ สถานที่ตั้งของ
จุดบริการ (r=.801) การให้ข้อมูลของพนักงาน (r=.788) ข้อมูลที่พัก (r=.782) ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 
(r=.774) และแสงสว่างของสถานที่ (r=.774) 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.79 แสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านจุดให้บริการรถเข็นกับประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน 
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**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 จากตารางที่ 4.79 ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านจุดให้บริการรถเข็นกับประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน  พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังนี้ภาพรวมด้านจุดบริการรถเข็น มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวกในท่าอากาศยาน ในระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์ ( r) เท่ากับ .796  เมื่อพิจารณา
รายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงทุกข้อ เรียงล าดับได้ดังนี้ ที่ตั้งของจุด
ให้บริการ (r=.784) ความพร้มอใช้งาน (r=.784) และจ านวนรถเข็น (r=.775) 
 

ตารางที่ 4.80 แสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านจุดคอยรถรับ-ส่งหรือรถโดยสารกับประสิทธิผล
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน 

ตัวแปร ที่ตั้งของ
จุดบริการ 

การให้ข้อมูล
ของพนักงาน 

จ านวนของ
ที่พักคอย 

ด้านจุด
คอยรถ
โดยสาร 

ประสิทธิ 
ภาพ 

1.ที่ตั้งของจุดบริการ 1 .947(**) .912(**) .978(**) .768(**) 
2.การให้ข้อมูลของพนักงาน  1 .913(**) .979(**) .770(**) 
3.จ านวนของที่พักคอย   1 .966(**) .781(**) 
4.ด้านจุดคอยรถโดยสาร    1 .793(**) 
5.ประสิทธิผล     1 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 จากตารางที่ 4.80 แสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านจุดคอยรถรับ-ส่งหรือรถโดยสารกับ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้ ด้านจุดคอยรถรับ-ส่งหรือรถโดยสารมีความสัมพันธ์ในระดับสูง โดยมีค่า
ความสัมพันธ์(r) เท่ากับ .793 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
ทุกข้อ เรียงล าดับได้ดังนี้ จ านวนของที่พักคอย (r=.781) การให้ข้อมูลของพนักงาน (r=.770) และท่ีตั้ง
ของจุดบริการ (r=.768) 

ตัวแปร ที่ตั้งจุด
ให้บริการ 

จ านวน
รถเข็น 

พร้อมใช้
งาน 

จุดบริการ
รถเข็น 

ประสิทธิ 
ภาพ 

1.ที่ตั้งของจุดให้บริการ 1 .916(**) 1.00(**) .991(**) .784(**) 
2.จ านวนรถเข็น  1 .916(**) .961(**) .775(**) 
3.ความพร้มอใช้งาน   1 .991(**) .784(**) 
4.ด้านจุดบริการรถเข็น    1 .796(**) 
5.ประสิทธิผล     1 
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ตารางที่ 4.81 สรุปความสัมพันธ์ของประสิทธิผลในด้านต่างๆกับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวกในท่าอากาศยานในภาพรวม 

ประสิทธิผลในด้านต่าง ๆ ประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 
Mean SD Pearson 

Correlation(r) 
ระดับความสัมพันธ์ 

 
1. ลานจอดรถ 3.15 .867 .719** สูง 
2. ป้ายบอกทาง 3.30 .827 .733** สูง 

3. การประชาสัมพันธ์ 3.58 .825 .778** สูง 

4. การจัดการร้านอาหาร 3.24 .956 .691** ปานกลาง 
5. การจัดการห้องสุขา 3.40 .867 .805** สูง 

6.. ป้ายในอาคาร 3.49 .832 .796** สูง 

7. ที่นั่งพักคอย 3.59 .822 .816** สูง 

8. การรักษาความปลอดภัย 3.28 .912 .849** สูง 

9. การจัดการร้านค้า 3.15 .931 .844** สูง 

10. การจัดการจุดเช็คอิน 3.45 .932 .852** สูง 

11.การจัดการจุดตรวจ 3.44 .968 .860** สูง 

12.การจัดการโทรศัพท์
สาธารณะ 

3.01 .976 .838** สูง 

13.ป้ายตารางการบิน 3.21 .957 .839** สูง 

14.จุดรับสัมภาระ 3.32 .949 .877** สูง 

15.จุดบริการรถยนต์ 3.09 1.010 .816** สูง 

16.จุดบริการจองโรงแรม 3.03 .954 .841** สูง 

17.จุดบริการรถเข็น 3.15 1.011 796** สูง 

18.จุดคอยรถโดยสาร 3.19 1.013 .793** สูง 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 จากตารางที่ 4.81 พบว่า ประสิทธิผลในด้านต่างๆ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานโดยเรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านจุด
รับสัมภาระ ด้านการจัดการจุดตรวจ ด้านการจัดการจุดเช็คอิน ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้าน
การจัดการร้านค้า ด้านจุดให้ข้อมูลท่องเที่ยวและจองโรงแรม ด้านป้ายแสดงตารางการบิน ด้านการ



 252 

จัดการโทรศัพท์สาธารณะ ด้านที่พักนั่งคอย ด้านจุดบริการรถยนต์ ด้านป้ายภายในอาคาร ด้านจุด
บริการรถเข็น ด้านจุดคอยรถโดยสาร ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านป้ายบอกทางภายนอกอาคาร ด้าน
ลานจอดรถยนต์ และด้านการจัดการร้านอาหาร 
 



บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองใน
ภูมิภาคของไทย มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาบริบทการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศ
ยานรองในภูมิภาคของไทย 2) เพ่ือส ารวจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่า
อากาศยานรองในภูมิภาคของไทย 3) เพ่ือประเมินประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทยและ 4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทยซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งเป็นการสัมภาษณ์กับผู้บริหารท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศ
ยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานระนอง แห่งละ 1 ท่าน รวม 3 ท่าน และเก็บแบบสอบถาม จากผู้ใช้บริการ
ท่าอากาศยาน ทั้ง 3 แห่ง โดยแบ่งเป็น ท่าอากาศยานพิษณุโลก จ านวน 282 คน ท่าอากาศยาน
บุรีรัมย์ จ านวน 66 คน และท่าอากาศยานระนอง 52 คน รวม 400 คน ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ 
(Percentage) และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) คือ สถิติ Chi-square และ Pearson 
Correlation coefficient เพ่ือหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรโดยก าหนดความ
เชื่อมั่นระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05   
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ผู้บริหารท่าอากาศยานสามารถน าบริบทในการบริหาร
จัดการมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน และสามารถน าไป
ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกที่เตรียมไว้บริการแก่ผู้ใช้บริการของท่าอากาศยาน โดยหัวข้อที่จะ
น าเสนอในบทที่ 5 นี้สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.2 การอภิปรายผล 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 

 5.1.1 บริบทในการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรอง (จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารท่าอากาศยานรองท้ัง 3 แห่ง) 
 

ภาพที่ 5.1 แสดงบริบทการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกลานจอดรถ 

 
จากภาพที่ 5.1 ด้านลานจอดรถ ท่าอากาศยานได้จัดให้มีพนักงานลานจอด ขนาดของช่อง

จอด ระบบไฟฟ้า และทางเดินเข้าสู่อาคารผู้โดยสาร 
 
ภาพที่ 5.2 แสดงบริบทการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกป้ายบอกทาง 

 
จากภาพที่ 5.2 ด้านป้ายบอกทาง ท่าอากาศยานได้มีการก าหนดขนาดของป้าย สี และขนาด

ของตัวอักษรของป้ายบอกทางและก าหนดให้มีการติดตั้งป้ายประจ าจุดต่างๆ 
 

ลานจอดรถ

พนักงานลานจอด

ขนาดของช่องจอด

ระบบไฟฟ้า

ทางเดิน

ป้ายบอกทาง

ขนาดของป้าย

สี

ขนาดตัวอักษร

การติดป้าย
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ภาพที่ 5.3 แสดงบริบทการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกร้านอาหาร 

 
จากภาพที่ 5.3 ด้านร้านอาหาร ท่าอากาศยานได้มีการจัดขนาดแบ่งล๊อคของพ้ืนที่ของ

ร้านอาหาร และ ก าหนดเวลาในการเปิด-ปิด และให้มีการควบคุมคุณภาพของอาหารให้ได้มาตรฐาน
และตรงตามสุขลักษณะ 
 
ภาพที่ 5.4 แสดงบริบทการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกห้องสุขา 

 
จากภาพที่ 5.4 ด้านห้องสุขา ท่าอากาศยานได้จัดให้มีการควบคุมความสะดวกของห้องสุขา 

รวมถึงสุขภัณฑ์ในการใช้งาน อีกทั้งยังจัดให้มีเวรตรวจสอบความสะอาดอยู่ตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยัง
จัดให้มีของใช้ที่จ าเป็นในห้องสุขา เช่น กระดาษทิชชู น้ ายาล้างมือ เป็นต้น 
 
 
 

ร้านอาหาร

ขนาดของพื้นที่

ควบคุมคุณภาพ

สุขลักษณะ

เวลาเปิด-ปิด

ห้องสุขา

ความสะอาด

การตรวจสอบ

ของใช้ในห้องสุขา

ห้องสุขา 
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ภาพที่ 5.5 แสดงบริบทการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกที่นั่งพักคอย 

 
จากภาพที่ 5.5 ด้านที่นั่งพักคอย ท่าอากาศยานได้มีการจัดให้มีสถานที่นั่งตามจุดต่างๆ ใน

อาคารผู้โดยสาร เช่น บริเวณขาเข้า และขาออก นอกจากนี้ยังได้มีการคัดเลือกขนาดของเก้าอ้ี เพ่ือจัด
ให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ 
 
ภาพที่ 5.6 แสดงบริบทการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกรักษาความปลอดภัย 

 
จากภาพที่ 5.6 ด้านรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานได้จัดให้มีเวรยามของเจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัย ในทุกจุดของท่าอากาศยาน ซึ่งได้มีการก าหนดจุดที่จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย รวมทั้งยังมีการคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย ชายและหญิง เพ่ือให้เหมาะต่อการ
ให้บริการตามเพศของผู้ใช้บริการด้วย 
 
 

ที่นั่งพักคอย
การจัดสถานที่นั่ง

ขนาดของเก้าอี้

รักษาความ
ปลอดภัย

การจัดเวรยาม

จุดรักษาความ
ปลอดภัย

การคัดเลือก
พนักงานชาย/หญิง
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ภาพที่ 5.7 แสดงบริบทการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกจุดเช็คอิน 

 
จากภาพที่ 5.7 ด้านจุดเช็คอิน ท่าอากาศยานได้ร่วมมือกับสายการบินในการก าหนดเวลาใน

การให้บริการเช็คอินและโหลดสัมภาระของผู้ใช้บริการ รวมทั้งได้มีการก าหนดน้ าหนักของกระเป๋า
เดินทางเพ่ือให้ผู้ใช้บริการทุกคนได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
ภาพที่ 5.8 แสดงบริบทการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกจุดตรวจร่างกาย 

 
จากภาพที่ 5.8 ด้านจุดตรวจร่างกาย ท่าอากาศยานและสายการบินได้ก าหนดเวลาในการ

ให้บริการขึ้นเครื่องบินโดยสารพร้อมทั้งขั้นตอนในการตรวจร่างกายหรือสัมภาระที่ผู้ใช้บริการต้องการ
ถือขึ้นเครื่องบินโดยสาร นอกจากนี้พนักงานที่ให้บริการจุดตรวจร่างกายยังได้ก าหนดพนักงานชาย/
หญิง เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการตามเพศ 
 
 

จุดเช็คอิน

เวลาในการให้บริการ

การก าหนดน้ าหนักของ
กระเป๋า

จุดตรวจร่างกาย

เวลาเปิดให้บริการ

ขั้นตอนในการตรวจ

การคัดเลือก
พนักงานชาย/หญิง
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ภาพที่ 5.9 แสดงบริบทการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกจุดโทรศัพท์สาธารณะ 

 
จากภาพที่ 5.9 ด้านโทรศัพท์สาธารณะ ท่าอากาศยานได้จัดให้มีการให้บริการของตู้โทรศัพท์

สาธารณะ ก าหนดจ านวนตู้ของจุดติดตั้งในแต่ละจุด ระดับในการติดตั้ง สูง -ต่ า ของตู้โทรศัพท์ และ
ความเหมาะสมของสถานที่ในการให้บริการตู้โทรศัพท์สาธารณะ 
 
ภาพที่ 5.10 แสดงบริบทการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกข้อมูลตารางการบิน 

 
จากภาพที่ 5.10 ด้านข้อมูลตารางการบิน ท่าอากาศยานก าหนดให้สายการบินต่างๆ อัพเดท

ข้อมูลข่าวสารการบินของแต่ละสายการบิน เช่น เวลาในการเดินทาง เที่ยวบิน จ านวนเครื่องบิน หรือ 
ความสามารถในการรองรับผู้ใช้บริการในแต่ละเที่ยวบิน เป็นต้น นอกจากนี้ทางท่าอากาศยานเองยัง
ได้มีการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เที่ยวบิน ต่างๆ ในทุกช่วงเวลาการบิน 
 
 

โทรศัพท์สาธารณะ

จ านวนตู้

การติดตั้งตู้

การวางตู้

สถานที่จัดวาง

ข้อมูลตารางการบิน

การอัพเดทข้อมูล
ตารางการบิน

การประชาสัมพันธ์
เที่ยวบิน
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ภาพที่ 5.11 แสดงบริบทการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกจุดรับสัมภาระ 

 
จากภาพที่ 5.11 ด้านจุดรับสัมภาระ ท่าอากาศยานได้มีการก าหนดเวลาในการขนถ่าย

กระเป๋าสัมภาระให้ถึงมือผู้ใช้บริการให้เร็วที่สุด พร้อมทั้งยังได้ก าหนดขั้นตอนต่างๆ ในการขนถ่าย
กระเป๋าสัมภาระ เมื่อเครื่องบินมาถึงต้องปฏิบัติอย่างไร 
 
ภาพที่ 5.12 แสดงบริบทการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกจุดบริกรรถแท็กซ่ี รถเช่า 

 
จากภาพที่ 5.12 ด้านจุดบริการรถแท็กซี่ รถเช่า ท่าอากาศยานได้ก าหนดให้มีรถแท็กซี่เข้ามา

ให้บริการภายในท่าอากาศยาน มีการก าหนดราคาในการให้บริการอย่างชัดเจน รวมถึงการจัดล าดับ
คิวของรถแท็กซ่ีและการเรียกคิว  
 
 
 

จุดรับสัมภาระ

ควบคุมเวลา

ขั้นตอนการท างาน

บริการรถแท็กซี่-

รถเช่า

การจัดคิว

ระบบการเรียกคิว

การคิดค่าบริการ
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 5.1.2 พฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานรอง 
  5.1.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ภาพที่ 5.13 แสดงข้อมูลทั่งไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 จากภาพที่ 5.13 กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการท่าอากาศยานกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง 

จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 และเพศชาย จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 ซึ่งมีอายุ
ระหว่าง 20 – 29 ปี จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมามีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี 
จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 219 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.8 รองลงมาระดับปริญญาโท จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 115 คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 
จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป จ านวน 104 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.0 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.5 กว่าครึ่งเป็นโสด จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 รองลงมาสมรส จ านวน 118 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.5 
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 5.1.2.2 พฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรอง 
ภาพที่ 5.14 แสดงพฤติกรรมการใช้บริการท่าอากาศยานในรอบ1ปี และระยะเวลาที่ใช้ในท่าอากาศ
ยาน 

 
 จากภาพที่ 5.14 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ในรอบระยะเวลา 1 ปี มีการใช้บริการท่า

อากาศยาน 1-2 ครั้ง มากที่สุด แต่ถ้าหากมองดูในอันดับรองลงมาจะเห็นได้ว่า ผู้ใช้บริการใช้บริการท่า
อากาศยานจ านวน 7 ครั้งขึ้นไป นั้นก็อาจจะหมายความว่าหากมีจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกที่ดี ก็
อาจจะท าให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการท่าอากาศยานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ใช้บริการใช้เวลาในการ
อยู่ท่าอากาศยาน 1- 2 ชั่วโมง ในระหว่างที่รอขึ้นเครื่องบินโดยสาร หากท่าอากาศยานมีการจัดการ
ร้านค้า ร้านอาหาร และรวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกที่ดีแล้วซึ่งจะสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้
ผู้ใช้บริการเกิดการใช้จ่ายในระหว่างที่รอขึ้นเครื่องบินโดยสาร ท่าอากาศยานก็อาจจะสามารถมีรายได้
ที่เพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิม 
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ภาพที่ 5.15 แสดงพฤติกรรมในการเดินทางไปยังท่าอากาศยานและการเลือกบริเวณที่จอดรถ 

 
 จากภาพที่ 5.15 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัวเดินทางมาท่าอากาศยานเป็น

อันดับแรก เมื่อพิจารณาจากจ านวนของผู้ตอบแบบสอบมีจ านวนมากกว่าครึ่งถึง 284 คน หากท่า
อากาศยานมีการจัดสถานที่จอดรถ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการลานจอดรถ ก็จะ
สามารถตอบสนองพฤติกรรมในการใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้จะสังเกตุเห็นได้ว่า
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่นิยมจอดรถบริเวณใกล้กับอาคารผู้โดยสารมากที่สุด และรองลงมาคือบริเ วณที่มี
หลังคา นั่นก็อาจจะหมายความว่าหากท่าอากาศยานมีการจัดการลานจอดรถใกล้กับอาคารผู้โดยสารก็
จะสามารถตอบสนองพฤติกรรมในการใช้บริการ แต่ถ้าหากลานจอดรถอยู่ไกลจากอาคารผู้โดยสารท่า
อากาศยานอาจจะจัดให้มีหลังคาหรือทางเดินทางระหว่างลานจอดรถไปยังอาคารผู้โดยสารพร้อมกั บ
หลังคาของช่องทางเดินทางก็จะสามารถตอบสนองพฤติกรรมในการใช้บริการของผู้ใช้บริการได้ 
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ภาพที่ 5.16 แสดงพฤติกรรมการเลือกใช้บริการลักษณะของป้ายสัญลักษณ์และลักษณะเส้นทางเดิน 

 
 จากภาพที่ 5.16 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ชอบป้ายสัญลักษณ์ที่ตั้งอยู่ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน

มากเป็นอันดับแรก ซึ่งจ านวนมากกว่าครึ่งถึง 215 คน แต่เมื่อพิจารณาในอันดับรองลงมาคือป้าย
สัญลักษณ์ที่มีตัวอักษรใหญ่ นั้นก็หมายความว่าท่าอากาศยานควรจัดท าป้ายสัญลักษณ์ที่อยู่ในที่ที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและมีตัวอักษรที่ใหญ่ นอกจากนี้จะสังเกตุเห็นได้ว่าป้ายสัญลักษณ์ที่ดีควร
จะมีข้อความที่อ่านเข้าใจง่าย สื่อความหมายตรงประเด็น และมีการติดตั้งป้ายตลอดเส้นทาง เพราะดู
จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบอยู่ในระดับเดียวกัน นอกจากนี้ผู้ใช้บริการ ชอบลักษณะ
เส้นทางเดินที่แบ่งเลนชัดเจนรองลงมามีขนาดพอเหมาะสามารถเดินสวนกันได้ ซึ่งอาจจะสามารถท า
ให้อ านวยความสะดวกในการเดินทางภายในท่าอากาศยานได้อย่างสะดวกและไม่หลงทาง  
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ภาพที่ 5.17 แสดงพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่ม และราคาของอาหารและเครื่องดื่ม 

 
 จากภาพที่ 5.17 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อของขบเคี้ยว/เบเกอร์รี่ระหว่างรอ

ขึ้น-ลงเครื่องบินโดยสารมากท่ีสุด รองลงมาเครื่องด่ืม และส่วนใหญ่เลือกราคาอาหารและเครื่องดื่มอยู่
ที่ 51-100 บาท มากที่สุด รองลงมา 50 บาทหรือน้อยกว่า นั้นก็หมายความว่า ท่าอากาศยานควรเน้น
ให้มีของขบเคี้ยว/เบเกอร์รี่ และเครื่องดื่ม ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 51- 100 บาท แต่หากเมื่อพิจารณาดูจา
พฤติกรรมในการเลือกซ้ือจะพบว่าอาหารในประเภทต่างๆ อยู่ในระดับที่ 3 เป็นต้นไป นั้นก็อาจจะเกิด
จากราคาขายอาหารที่ไม่ตรงกับพฤติกรรมในการเลือกซ้ือก็เป็นได้ 
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ภาพที่ 5.18 แสดงพฤติกรรมการใช้บริการห้องสุขา 

 
 จากภาพที่ 5.18 จะสังเกตุเห็นได้ว่าใน 3 อันดับแรกผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ชอบห้อง

สุขาที่มีความสะอาดถูกสุขลักษณะมากที่สุด รองลงมามีสุขภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานและมีลักษณะโปร่ง 
ระบายอากาศดี นั้นก็หมายความว่า ผู้ใช้บริการเลือกที่จะใช้บริการห้องสุขาที่มีลักษณะดังกล่าว ท่า
อากาศยานอาจจะต้องมีมาตรการในการควบคุมคุณลักษณะของห้องสุขาให้ได้ตามพฤติกรรมในการใช้
บริการ  
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ภาพที่ 5.19 แสดงพฤติกรรมการใช้บริการที่นั่งพักคอย 

 
 จากภาพที่ 5.19 ลักษณะของที่นั่งพักอันดับแรกคือแข็งแรงวางสัมภาระ อันดับสอง 

มีพนักพิง ซึ่งสองอันดับนี้มีจ านวนผู้ใช้บริการต่างกันเพียง 2 คน อาจจะเป็นไปได้ว่า ลักษระของที่นั่ง
พักคอบที่ทางท่าอากาศยานควรจัดให้มีบริการ ต้องมีความแข็งแรงสามารถวางสัมภาระได้ และที่นั่ง
จะต้องมีพนักพิง ซึ่งจะสามารถตอบพฤติกรรมในการใช้บริการได้  
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ภาพที่ 5.20 แสดงพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า 

 
 จากภาพที่ 5.20 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าภายในท่าอากาศยาน

เพราะความสะดวกในการซื้อสินค้ามากที่สุดและรองลงมาไม่ได้ซื้อสินค้า เมื่อเราพิจารณาดู 3 อันดับ
สุดท้ายพบว่า อันดับน้อยที่สุดคือ ราคาสินค้า โปรโมชั่นที่น่าสนใจ และ มั่นใจในคุณภาพของสินค้า 
นั้นก็อาจจะหมายความว่าสาเหตุที่ท าให้ผู้ใช้บริการไม่เลือกซ้ือสินค้า อาจจะมาจาก 3 ประเด็นข้างต้น 
ดังนั้นท่าอากาศยานหรือร้านค้าภายในท่าอากาศยานอาจจะต้องมีการจัดโปรโมชั่น เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าและสินค้านั้นต้องมีคุณภาพ และราคาที่เป็นธรรม  
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ภาพที่ 5.21 แสดงพฤติกรรมการใช้บริการเคาน์เตอร์เช็คอิน 

 
 จากภาพที่ 5.21 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการให้บริการเคาน์เตอร์

เช็คอินและสัมภาระที่มีระบบการจัดการที่ดี มากที่สุดเป็นจ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 
รองลงมาพนักงานให้บริการสะดวกและรวดเร็วจ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 แต่จะสังเกตุเห็น
ได้ว่าท่าอากาศยานควรพัฒนาให้มีเคาเตอร์เช็อินที่มีความหลากหลาย และพัฒนาการให้บริการของ
พนักงานโดยเฉพาะในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และแม่นย า เนื่องจาก 2 ข้อที่กล่าวมานี้มีจ านวน
น้อยที่สุดในด้านนี้  
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ภาพที่ 5.22 แสดงพฤติกรรมความต้องการของสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน 

 
 จากภาพที่ 5.22 สังเกตุเห็นได้ว่า 3 อันดับแรกที่ผู้ใช้บริการมีความต้องการอยากใช้

บริการมีความแตกต่างกันอยู่ 2 คนในแต่ละอันดับและมีจ านวนมากกว่าครึ่ง คือ มากกว่า 200 คนข้ึน
ไป ดังนั้นท่าอากาศยานอาจจะต้อง จัดให้มีการบริการของตู้ เอทีเอ็ม การบริการของอินเตอร์เน็ตไร้
สาย และ บริการชาร์ตแบตโทรศัพท์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้บริการได้อย่างตรงตาม
พฤติกรรมความต้องการในการใช้งาน 

  
  5.1.2.3 ประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรอง
ในภูมิภาคของไทย 

  ระดับประสิทธิผลต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานของกลุ่ม

ตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ((X ̅)=3.29,SD=.737) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่
ละด้าน เรียงล าดับประสิทธิผลต่อสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานของกลุ่มตัวอย่างได้

ดังต่อไปนี้ ประสิทธิผลในระดับมาก ได้แก่ด้านจุดที่พักนั่งคอย ( (X ̅)=3.59,SD=.822) ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ ((X ̅)=3.58,SD=.825) ด้านป้ายบอกทางภายในอาคาร ((X ̅)=3.49,SD=.832) ด้านจุด

เช็คอิน ((X ̅)=3.45,SD=.932) ด้านจุดตรวจสอบ ((X ̅)=3.44,SD=.968) และด้านการจัดการห้องสุขา

((X ̅)=3.40,SD=.867) ส่วนด้านอื่นๆ มีประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.23 แสดงประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านลานจอดรถ 

 
  จากภาพที่ 5.23 ระดับประสิทธิผลต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า

อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านลานจอดรถ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ((X ̅)=3.15,SD=.867) 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ท าให้ทราบว่า ขนาดของช่องจดรถยนต์ มีประสิทธิผลมากที่สุด แต่จะสังเกตุเห็นได้ว่า จ านวนกล้อง
วงจรปิด การให้บริการของพนักงาน และความสว่างของลานจอดรถ มีประสิทธิผลตามล าดับ ดังนั้น
ท่าอากาศยานอาจจะพัฒนาให้มีกล้องวงจรปิดมากขึ้น การให้บริการของพนักงานที่รวดเร็ว หรือ
พร้อมให้บริการ และเพ่ิมแสงสว่างให้ลานจอดรถ  
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ภาพที่ 5.24 แสดงประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านป้ายบอกทางภายนอก 

 
  จากภาพที่ 5.24 ระดับประสิทธิผลต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านป้ายบอกทางนอกอาคารในท่าอากาศยานภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง ((X ̅)=3.30,SD=.827) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด 
พบว่า มีอยู่ 2 ข้อ ที่มีประสิทธิผลมากที่สุด คือ ภาษาท่ีใช้ และขนาดของตัวหนังสือ แต่มีอยู่ 3 ข้อที่ มี
ประสิทธิผลน้อย ในระดับเดียวกัน คือ จ านวนป้าย ขนาดของป้าย และ ความถี่ของป้าย ดังนั้น ท่า
อากาศยานอาจจะต้องเพ่ือจ านวนของป้ายบอกทาง ขนาดของป้ายบอกทางตามความเหมาะสมที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และความถ่ีของจ านวนป้ายบอกทาง 
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ภาพที่ 5.25 แสดงประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านป้ายบอกทางภายใน 

 
  จากภาพที่ 5.25 ระดับประสิทธิผลต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านป้ายบอกทางภายในอาคารในท่าอากาศยานภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ((X ̅)=3.49,SD=.832) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับมากทั้งหมด พบว่า 
ภาษาท่ีใช้ มีประสิทธิผลสูงที่สุด แต่สิ่งที่ควรจะพัฒนา คือขนาดของช่องทางเดิน และจ านวนป้าย 
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ภาพที่ 5.26 แสดงประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการประชาสัมพันธ์ 

 
  จากภาพที่ 5.26 ระดับประสิทธิผลต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า

อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านการประชาสัมพันธ์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ((X ̅)=3.58,SD=.825) 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่ งอยู่ ในระดับมากทั้งหมด ซึ่งท าให้ทราบว่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ชัดเจนมีประสิทธิผลมากที่สุด แต่สิ่งที่ท่าอากาศยานควรพัฒนาคือ ข้อมูลในการ
ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาพนักงานที่ให้บริการในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการเพ่ือให้เข้าใจง่าย 
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ภาพที่ 5.27 แสดงประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านร้านอาหาร  

 
  จากภาพที่ 5.27 ประสิทธิผลต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศ

ยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านร้านอาหารภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ((X ̅)=3.24,SD=.956) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง ซึ่งผู้ใช้บริการให้
ความเห็นว่าสุขอนามัยของร้านอาหารมีประสิทธิผลมากที่สุด แต่สิ่งที่จะต้องพัฒนา คือ ความ
หลากหลายของอาหาร และจ านวนร้านอาหาร ซึ่งอาจเกิดจากหลายการของอาหารมีน้อยซึ่งอาจจะ
ส่งผลมาจากจ านวนร้านอาหารที่มีน้อยด้วยเช่นกัน 
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ภาพที่ 5.28 แสดงประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านห้องสุขา 

 
  จากภาพที่ 5.28 ระดับประสิทธิผลต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า

อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านห้องสุขาภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ((X ̅)=3.40,SD=.867) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง ซึ่งพบว่าป้ายแบ่ง
ประเภทห้องสุขาและป้ายบอกทางห้องสุขา มีประสิทธิผลมากที่สุด แต่สิ่งที่ท่าอากาศยานต้องพัฒนา
ในด้านนี้ซึ่งมี 2 ข้อ คือ แสงสว่างในห้องสุขา และจ านวนห้องสุขา ท่าอากาศยานอาจจะพิจารณาปรับ
ความสว่างของห้องสุขา หรือหากต้องการประหยัดงบประมาณในการจ่ายค่าไฟฟ้า ท่าอากาศยานก็
อาจจะพัฒนาให้ห้องสุขาได้รับแสงสว่างจากภายนอก ส่วนจ านวนของห้องสุขานั้นอาจจะไม่เพียงพอ
ต่อการใช้บริการ 
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ภาพที่ 5.29 แสดงประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านจุดที่นั่งพักคอย 

 
  จากภาพที่ 5.29 ระดับประสิทธิผลต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า

อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านจุดที่นั่งพักคอยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ((X ̅)=3.59,SD=.822) 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับมากทั้งหมด และพบว่าความแข็งแรงของเก้าอ้ี
มีประสิทธิผลมากที่สุด แต่สิ่งที่ท่าอากาศยานควรพัฒนาด้านจุที่นั่งพักคอย ในเรื่องของแสงสว่างของ
จุดที่นั่ง และการจัดสถานที่นั่งพัก และอาจจะรวมถึงจ านวนที่นั่งเพราะคอย เพราะระดับของคะแนน
อยู่ในระดับที่น้อยใกล้เคียงกัน 
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ภาพที่ 5.30 แสดงประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านรักษาความปลอดภัย 

 
  จากภาพที่ 5.30 ระดับประสิทธิผลต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านการรักษาความปลอดภัยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง 

((X ̅)=3.28,SD=.912) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด พบว่า 
ความพร้อมของพนักงานมีประสิทธิผลากที่สุดในด้านการรักษาความปลอดภัย แต่ การให้บริการของ
พนักงานอย่างทั่วถึง มีประสิทธิผลน้อยที่สุด ดังนั้น ท่าอากาศยานควรพิจารณาจ านวนพนักงานในการ
ให้บริการอยา่งทั่วถึงโดยรอบของท่าอากาศยาน 
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ภาพที่ 5.31 แสดงประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจัดการร้านค้า 

 

 
  จากภาพที่ 5.31 ระดับประสิทธิผลต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่ มตั วอย่ า ง ในด้ านการจัดการร้ านค้ าภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง 

((X ̅)=3.15,SD=.931) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด พบว่า 
ความหลากหลายของสินค้ามีประสิทธิผลมากที่สุด แต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจะเห็นว่าหาร
ให้บริการของพนักงาน และความชัดเจนของป้ายราคามีประสิทธิผลน้อยที่สุด ดังนั้นท่าอากาศยาน
ควรพัฒนาในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมเพ่ือให้มีประสิทธิผลในการบริการของด้านร้านค้า  
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ภาพที่ 5.32 แสดงประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านจุดเช็คอิน 

 
  จากภาพที่ 5.32 ระดับประสิทธิผลต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า

อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านจุดเช็คอินภาพรวมอยู่ในระดับมาก ((X ̅)=3.45,SD=.932) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับมากทั้งหมด พบว่า ความรวดเร็วในการบริการ มี
ประสิทธิผลมากที่สุด แต่ก็ยังพบว่า ความเพียงพอของเคาน์เตอร์ในการให้บริการมีระสิทธิภาพน้อย
ที่สุด ดังนั้นท่าอากาศยานควรจะพิจารณาการให้บริการเคาน์เตอร์จุดเช็คอิน หากมีการพัฒนาแล้วท่า
อากาศยานอาจจะพิจารณาจ านวนของพนักงานและศักยภาพในการท างานของพนักงานด้วย 
เพ่ือที่จะสามารถรองรับในการใช้บริการของผู้ใช้บริการได้  
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ภาพที่ 5.33 แสดงประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านจุดตรวจร่างกายและ
สัมภาระ 

 
  จากภาพที่ 5.33 ระดับประสิทธิผลต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านจุดตรวจร่างกายและสัมภาระภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 

((X ̅)=3.44,SD=.968) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับมากทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะ
ในแต่ละข้อจะอยู่ในระดับมาทั้งหมด แต่ยังมีความสุภาพของพนักงานที่มีระดับคะแนนน้อยที่สุด นั้นก็
หมายความว่ามีประสิทธิผลน้อยที่สุด ดังนั้นท่าอากาศยานอาจจะต้องมีการพัฒนาทักษะในการ
ให้บริการของพนักงานในจุดนี้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น  
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ภาพที่ 5.34 แสดงประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการให้บริการโทรศัพท์
สาธารณะ 

 
  จากภาพที่ 5.34 ระดับประสิทธิผลต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

((X ̅)=3.01,SD=.976) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด พบว่า
มี 2 ข้อ ที่มีประสิทธิผลมากที่สุด คือ ความสะดวกต่อการใช้งาน และที่ตั้งตู้โทรศัพท์ แต่ระดับการ
ติดตั้งสูง/ต่ า มีประสิทธิผลน้อยที่สุด นั้นอาจจะเป็นว่า ผู้ใช้บริการมีลักษณะความสูงของแต่ละบุคคล
แตกต่างกันออกไป ดังนั้นท่าอากาศยานอาจจะต้องพิจารณาในการติดตั้ง ให้สอดคล้องและมีความ
หลากหลายเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 283 

ภาพที่ 5.35 แสดงประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านป้ายแสดงตารางการบิน 

 
  จากภาพที่ 5.35 ระดับประสิทธิผลต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านป้ายแสดงตารางการบิน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

((X ̅)=3.21,SD=.957) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด พบว่า 
สีที่ใช้บนป้ายแสดงตารางการบิน มีประสิทธิผลมากที่สุด แต่ก็ยังมีจุดที่ต้องพิจารณาแก้ไขเนื่องจากมี
ประสิทธิผลน้อยที่สุดคือ ระดับการติดตั้งของป้ายแสดงตารางการบิน แต่เมื่อพิจารณาแก้ไขแล้วท่า
อากาศยานอาจจะต้องพิจารณาตัวอักษาบนป้ายด้วย เพราะการปรับเปลี่ยนระดับการติดตั้งอาจจะ
ส่งผลต่อระดับสายตาในการมองเห็นนั้นก็หมายความว่าอาจจะต้องปรับตัวอักษรเพ่ือสามารถอ่านได้
และมองเห็นข้อความได้อย่างชัดเจน   
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ภาพที่ 5.36 แสดงประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านจุดรับสัมภาระ 

 
  จากภาพที่ 5.36 ระดับประสิทธิผลต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่ มตั ว อย่ า ง ในด้ านจุ ด รั บสั มภาระ  ภาพรวมอยู่ ใ น ระดั บปานกลาง 

((X ̅)=3.32,SD=.949) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด พบว่า 
การให้บริการของพนักงานมีประสิทธิผลในการให้บริการของด้านนี้มาที่สุด  แต่ก็ยังพบอีกว่าความ
รวดเร็วในการรับกระเป๋า และความพร้อมของสายพานล าเลียง มีปริทธิผลน้อยที่สุด ดังนั้น ท่าอากาศ
ยานควรจะพิจารณาทั้ง 2 ข้อนี้เพื่อให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ  
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ภาพที่ 5.37 แสดงประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านจุดบริการรถแท็กซี่ รถเช่า
และรถยนต์สาธารณะ 

 
  จากภาพที่ 5.37 ระดับประสิทธิผลต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านจุดบริการรถยนต์แท็กซี่ รถเช่าและรถยนต์สาธารณะ ภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง ((X ̅)=3.09,SD=1.010) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับ
ปานกลางทั้งหมด พบว่า สถานที่ของจุดให้บริการมีประสิทธิผลมากที่สุด แต่จะสังเกตุเห็นได้ว่า มี 2 
ข้อ ที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับที่น้อบที่สุด คือ แสงสว่างของจุดบริการ และจ านวนรถโดยสาร ซึ่งท่า
อากาศยานอาจจะต้องพิจารณาและปรับปรุง ความสว่างของจุดบริการ และเพ่ิมจ านวนรถที่ให้บริการ   
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ภาพที่ 5.38 แสดงประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านจุดบริการข้อมูลการ
ท่องเที่ยวและที่พัก 

 
  จากภาพที่ 5.38 ระดับประสิทธิผลต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านจุดบริการการท่องเที่ยวและจองที่พัก ภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง ((X ̅)=3.03,SD=.954) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด 
พบว่า มี 2 ข้อ ในด้านนี้ที่มีระดับประสิทธิผลมากที่สุด คือ การให้ข้อมูลของพนักงาน และสถานที่ของ
จุดให้บริการ แต่ก็ยังพบว่ามี 2 ข้อ เช่นเดียวกันที่มีประสิทธิผลน้อยที่สุด คือ แสงสว่างของจุดบริการ  
และข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งท่าอากาศยานควรพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา แสงสว่างของจุด
บริการ และเพ่ิมเติมข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว หรือสอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  
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ภาพที่ 5.39 แสดงประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านจุดบริการรถเข็น 

 
  จากภาพที่ 5.39 ระดับประสิทธิผลต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่ มตั วอย่ า ง ในด้ านจุดบริการรถเข็น  ภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง 

((X ̅)=3.15,SD=1.011) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด 
พบว่า มี 2 ข้อที่มีระดับประสิทธิผลมากที่สุดแต่ก็ยังพบว่าท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุง 
จ านวนของรถเข็น เพราะจ านวนของรถเข็นไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  
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ภาพที่ 5.40 แสดงประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านจุดคอยรถรับ-ส่ง หรือรถ
โดยสาร 

 
  จากภาพที่ 5.40 ระดับประสิทธิผลต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในด้านจุดคอยรถรับ -ส่ง หรือรถโดยสาร ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

((X ̅)=3.19,SD=1.013) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด 
พบว่าการให้ข้อมูลของพนักงานมีประสิทธิผลมากที่สุด แต่ท่าอากาศยานต้องปรับปรุง สถานที่ของจุด
ให้บริการ เพราะสถานที่ให้บริการอาจจะคับแคบหรืออาจจะเป็นเรื่องของความสะอาดของสถานที่ 
ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 
  5.1.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

  ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน ซึ่งได้ผลสรุปดังนี้  
  เพศของผู้ใช้บริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกในท่าอากาศยาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านพฤติกรรมการใช้รถยนต์ในการ
เดินทางมาท่าอากาศยานด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหารในท่าอากาศยาน และด้านพฤติกรรม
การซื้อสินค้าในท่าอากาศยาน ส่วนด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการใช้บริการในรอบ 1 ปี ด้านการ
ใช้เวลาในท่าอากาศยาน ด้านที่จอดรถยนต์ และด้านราคาอาหาร มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



 289 

  อายุของผู้ใช้บริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกในท่าอากาศยาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านพฤติกรรมการใช้บริการในรอบ 
1 ปี และด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหารในท่าอากาศยาน ส่วนด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านการใช้เวลา
ในท่าอากาศยาน ด้านการใช้รถยนต์ในการเดินทางมาท่าอากาศยาน ด้านที่จอดรถยนต์ และด้านราคา
อาหาร มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  การศึกษาของผู้ใช้บริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกในท่าอากาศยาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านพฤติกรรมการใช้บริการในรอบ 
1 ปี ด้านการใช้รถยนต์ในการเดินทางมาท่าอากาศยาน และด้านราคาอาหาร ส่วนด้านอ่ืนๆ ได้แก่ 
ด้านการใช้เวลาในท่าอากาศยาน ด้านที่จอดรถยนต์ และ ด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหารในท่า
อากาศยาน มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  อาชีพของผู้ใช้บริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกในท่าอากาศยาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าในท่า
อากาศยาน ส่วนด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการใช้รถยนต์ในการเดินทางมาท่าอากาศยาน ด้าน
พฤติกรรมการรับประทานอาหารในท่าอากาศยาน ด้านพฤติกรรมการใช้บริการในรอบ 1 ปี ด้านการ
ใช้เวลาในท่าอากาศยาน ด้านที่จอดรถยนต์ และด้านราคาอาหาร มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  รายได้ของผู้ใช้บริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกในท่าอากาศยาน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้านคือด้านพฤติกรรมการใช้
บริการในรอบ 1 ปี ด้านการใช้เวลาในท่าอากาศยาน ด้านพฤติกรรมการใช้รถยนต์ในการเดินทางมา
ท่าอากาศยาน ด้านที่จอดรถยนต์ ด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหารในท่าอากาศยาน ด้านราคา
อาหาร และ ด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าในท่าอากาศยาน  

  สถานภาพของผู้ใช้บริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกในท่าอากาศยาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านราคาอาหาร ส่วนด้านอ่ืนๆ 
ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการใช้รถยนต์ในการเดินทางมาท่าอากาศยาน ด้านพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารในท่าอากาศยาน ด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าในท่าอากาศยาน ด้านพฤติกรรมการใช้บริการใน
รอบ 1 ปี ด้านการใช้เวลาในท่าอากาศยาน และด้านที่จอดรถยนต์ มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิผล
ในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน ได้ดังนี้ 
  เพศ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่า
อากาศยานในด้านบริการข้อมูลท่องเที่ยว และด้านจุดคอยรถโดยสาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 ส่วนด้านลานจอดรถ ด้านป้ายบอกทางนอกอาคาร ด้านป้ายบอกทางในอาคาร ด้าน
ประชาสัมพันธ์ ด้านร้านอาหาร ด้านห้องสุขา ด้านจุดที่นั่งพักคอย ด้านความปลอดภัย ด้านร้านค้า 
ด้านจุดเช็คอิน ด้านจุดตรวจ ด้านโทรศัพท์สาธารณะ ด้านนจุดรับสัมภาระ ด้านบริการรถยนต์ และ
ด้านจุดบริการรถเข็น มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  อายุ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่า
อากาศยานในด้านลานจอดรถ ด้านป้ายบอกทาง ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านป้ายแสดงตารางการบิน 
ด้านจุดรับสัมภาระ และด้านจุดบริการรถยนต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านป้ายใน
อาคาร ด้านร้านอาหาร ด้านห้องสุขา ด้านจุดที่นั่งพักคอย ด้านความปลอดภัย ด้านร้านค้า ด้านจุด
เช็คอิน ด้านจุดตรวจ ด้านโทรศัพท์สาธารณะ ด้านบริการข้อมูลท่องเที่ยว ด้านจุดบริการรถเข็น และ
ด้านจุดคอยรถโดยสารมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  การศึกษา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ท่าอากาศยานในด้านลานจอดรถ ด้านป้ายบอกทาง ด้านโทรศัพท์สาธารณะ ด้านป้ายแสดงตารางการ
บิน ด้านจุดรับสัมภาระ และด้านจุดบริการรถยนต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนด้าน
ป้ายในอาคาร ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านร้านอาหาร และด้านห้องสุขา ด้านจุดที่นั่งพักคอย ด้านความ
ปลอดภัย ด้านร้านค้า ด้านจุดเช็คอิน ด้านจุดตรวจ ด้านบริการข้อมูลท่องเที่ยว ด้านจุดบริการรถเข็น 
และด้านจุดคอยรถโดยสารมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  อาชีพ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่า
อากาศยานในด้านลานจอดรถ และด้านร้านค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนด้านป้าย
บอกทาง ด้านป้ายในอาคาร ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านร้านอาหาร ด้านห้องสุขา ด้ านจุดที่นั่งพักคอย 
ด้านความปลอดภัย ด้านโทรศัพท์สาธารณะ ด้านจุดเช็คอิน ด้านจุดตรวจ ด้านป้ายแสดงตารางการบิน 
ด้านจุดรับสัมภาระ ด้านจุดบริการรถยนต์ ด้านบริการข้อมูลท่องเที่ยว ด้านจุดบริการรถเข็น และด้าน
จุดคอยรถโดยสารอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  รายได้ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่า
อากาศยานในด้านลานจอดรถ ด้านป้ายบอกทาง ด้านป้ายในอาคาร ด้านประชาสัมพันธ์ ด้าน
ร้านอาหาร ด้านห้องสุขา ด้านจุดที่นั่งพักคอย ด้านความปลอดภัย ด้านร้านค้า ด้านจุดเช็คอิน ด้านจุด
ตรวจ ด้านโทรศัพท์สาธารณะด้านป้ายแสดงตารางการบิน ด้านจุดรับสัมภาระ ด้านจุดบริการรถยนต์ 
ด้านบริการข้อมูลท่องเที่ยว ด้านจุดบริการรถเข็น และด้านจุดคอยรถโดยสารอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

  สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ท่าอากาศยานในด้านลานจอดรถ ด้านป้ายบอกทาง ด้านป้ายในอาคาร ด้านประชาสัมพันธ์ ด้าน
ร้านอาหาร ด้านห้องสุขา ด้านจุดที่นั่งพักคอย ด้านความปลอดภัย ด้านร้านค้า ด้านจุดเช็คอิน ด้านจุด
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ตรวจ และด้านโทรศัพท์สาธารณะ ด้านป้ายแสดงตารางการบิน ด้านจุดรับสัมภาระ ด้านจุดบริการ
รถยนต์ ด้านบริการข้อมูลท่องเที่ยว ด้านจุดบริการรถเข็น และด้านจุดคอยรถโดยสาร อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยสถิติ Pearson 
correlation ในแต่ละด้านดังนี้ 
  ด้านลานจอดรถ ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านลานจอดรถกับประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  ดังนี้ ภาพรวมด้านลานจอดรถมีค่าความสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .719 อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแต่ละข้อพบว่ามีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทุกข้อเรียงล าดับได้ดังนี้ ป้ายแจ้งเตือนรถ
เข้าจอด (r=.675) ลูกศรก ากับทางรถ (r=.637) จ านวนกล้องวงจรปิด (r=.605) ความสว่างของลาน
จอด (r=.603) การให้บริการของพนักงาน (r=.595) ขนาดของช่องจดรถยนต์ (r=.594) จ านวนช่อง
จอดรถยนต ์(r=.574) 
  ด้านป้ายบอกทางนอกอาคาร ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านป้ายบอกทางนอก
อาคารกับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้ ภาพรวมด้านป้ายบอกทางนอกอาคารมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์ 
(r=.733) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความสัมพันธ์ระดับสูง 2 ข้อ ได้แก่ ขนาดของตัวหนังสือบน
ป้าย (r=.700) และภาษาที่ใช้บนป้าย (r=.700) ส่วนข้ออ่ืนๆ มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านการประชาสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านการประชาสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  ดังนี้ ภาพรวมด้านการประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์(r) เท่ากับ .778 เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดเป็นรายข้อพบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 2 ข้อ ได้แก่ พนักงานสื่อสาร
เข้าใจง่าย (r=.720) และภาษาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เข้าใจง่าย ( r=.721) ส่วนข้ออ่ืนๆ มี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านการจัดการร้านอาหาร  ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านการจัดการร้านอาหาร
กับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้ ภาพรวมด้านการจัดการร้านอาหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานในระดับปานกลาง (r=.691) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า สุขอนามัยของพนักงาน มีความสัมพันธ์ในระดับสูง ( r=.702) ส่วนข้อ
อ่ืนๆ มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง  
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  ด้านการจัดการห้องสุขา  ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านการจัดการห้องสุขากับ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  ดังนี้  ภาพรวมด้านการจัดการห้องสุขามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานในระดับสูง โดยมีค่าความสัม พันธ์ (r) เท่ากับ .805 เมื่อ
พิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อพบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูง จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ป้ายอธิบาย
สุขภัณฑ์ (r=.729) ป้ายบอกทาง (r=.727) ป้ายประเภทของห้องสุขา (r=.717) จ านวนห้องสุขา 
(r=.710) และแสงสว่างห้องสุขา (r=.710) ส่วนข้ออ่ืน ๆ มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
  ด้านป้ายบอกทางภายในอาคาร  ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านป้ายบอกทาง
ภายในอาคารกับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังนี้  ภาพรวมด้านป้ายในอาคารมีความสัมพันธ์
ในระดับสูง (r=.796) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความสัมพันธ์ในระดับสูงทั้งหมด เรียงล าดับดังนี้ 
ต าแหน่งที่ตั้งป้าย (r=.759) ภาษาที่ใช้ (r=.753) ขนาดของป้าย (r=.746) จ านวนป้าย (r=.726) และ
ขนาดช่องทางเดินใน (r=.716) 
  ด้านจุดที่ พักนั่ งคอย ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านจุดที่ พักนั่ งคอยกับ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  ดังนี้  ภาพรวมด้านที่นั่งพักคอย มีความสัมพันธ์ในระดับสูง ( r=.816) เมื่อ
พิจารณารายละเอียดรายข้อพบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงทุกข้อ เรียงตามล าดับได้ดังนี้ แสงสว่าง
ของสถนที่พักคอย (r=.736) การจัดสถานที่พักคอย (r=.736) ความแข็งแรงของเก้าอ้ี (.719) พนักพิง
แข็งแรง (r=.713) จ านวนของเก้าอ้ี/ที่นั่ง (r=.712) ความสะอาด (r=.701) 
  ด้านการรักษาความปลอดภัย ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านการรักษาความ
ปลอดภัยกับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังนี้ ภาพรวมด้านการรักษาความปลอดภัยมีความสัมพันธ์อยู่
ในระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .849 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า มี
ความสัมพันธ์ในระดับสูงทุกข้อ เรียงตามล าดับได้ดังนี้ ความรวดเร็วในการให้บริการ (r=.818) ความ
ทั่วถึงของ รปภ. (r=.811) ความพร้อมของพนักงาน รปภ. (r=.807) และจ านวนของพนักงาน รปภ. 
(r=.792) 
  ด้านการจัดการร้านค้า  ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านการจัดการร้านค้ากับ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  ดังนี้ ภาพรวมด้านการจัดการร้านค้ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .844 เมื่อพิจารณา
รายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงทุกข้อ เรียงล าดับได้ดังนี้ การจัดระเบียบ
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ร้านค้า (r=.813) ต าแหน่งที่ตั้ง (r=.808) การให้บริการของพนักงานขาย (r=.771) ป้ายบอกราคา
สินค้า (r=.771)  ร้านค้ามีความหลากหลาย (r=.775) 
  ด้านการจัดการจุดเช็คอิน ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านการจัดการจุดเช็คอิน
กับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้ ภาพรวมด้านการจัดการจุดเช็คอินมีความสัมพันธ์ในระดับสูง โดย
มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .852 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
ทุกข้อ โดยเรียงล าดับได้ดังนี้ การให้ข้อมูลของพนักงาน (r=.807) จ านวนของพนักงาน (r=.802) 
ความเพียงพอของจุดพักรอเช็คอิน (r=.799) ความพร้อมของพนักงาน (r=.790) ความเพียงพอของ
เค้าเตอร์ (r=.788) ความรวดเร็วในการให้บริการ (r=.768) 
  ด้านการจัดการจุดตรวจร่างกายและสัมภาระ  ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้าน
การจัดการจุดตรวจร่างกายและสัมภาระกับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศ
ยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังนี้ ภาพรวมด้านการจัดการจุด
ตรวจร่างกายและสัมภาระมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่า
อากาศยานในระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์(r) เท่ากับ .860 เมื่อพิจารณารายละเอียดรายข้อ พบว่า 
มีความสัมพันธ์ในระดับสูงทุกข้อ โดยเรียงล าดับได้ดังนี้ แสงสว่างของสถานที่ (r=.827) การให้ข้อมูล
ของพนักงาน (r=.826) ความพร้อมของเครื่องมือ (r=.821) ความสุภาพ อ่อนน้อม (r=.782) 
  ด้านการบริการโทรศัพท์สาธารณะ แสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านการ
บริการโทรศัพท์สาธารณะกับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังนี้ ภาพรวมด้านการบริการโทรศัพท์สาธารณะ
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .838 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นราย
ข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงทุกข้อเรียงล าดับได้ดังนี้ ความเพียงพอของโทรศัพท์ (r=.805) 
ความสะดวกต่อการใช้งาน (r=.802) จุดบริการโทรศัพท์สาธารณะ (r=.794) ความพร้อมใช้งาน 
(r=.789) และต าแหน่งที่ตั้งของโทรศัพท์ (r=.785) 
  ด้านป้ายแสดงตารางการบิน ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านป้ายแสดงตารางการ
บินกับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังนี้ ภาพรวมด้านป้ายแสดงตารางการบิน มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานในระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ .839 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงทุกข้อ โดย
เรียงล าดับดังนี้ การให้บริการข้อมูลของเที่ยวบิน (r=.811) สีที่ใช้บนป้ายแสดงตารางการบิน (r=.802) 
การแสดงข้อมูลเที่ยวบินเข้า-ออก (r=.799) ภาษาที่ใช้บนป้ายตารางการบิน (r=.788) ต าแหน่งที่ตั้ง
ของป้ายแสดงตารางการบิน (r=.783) และอักษรที่ใช้บนป้ายตารางการบิน (r=.773) 
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  ด้านจุดรับสัมภาระ ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านจุดรับสัมภาระกับประสิทธิผล
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ดังนี้ ภาพรวมด้านจุดรับสัมภาระมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความ
สะดวกในท่าอากาศยานอยู่ ในระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .877 เมื่อพิจารณา
รายละเอียดรายข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงทุกข้อ โดยเรียงล าดับได้ดังนี้ แสงสว่างของ
สถานที ่(r=.838) ป้ายแสดงจุดรับสัมภาระ (r=.832) จ านวนพนักงานให้บริการ (r=.817) ความพร้อม
ของสายพานล าเลียง (r=.816)ความพร้อมของพนักงานให้บริการ (r=.810) และความรวดเร็วในการ
รับกระเป๋า (r=.810) 
  ด้านจุดให้บริการรถยนต์สาธาณะ ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านจุดให้บริการ
รถยนต์สาธาณะกับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้ ภาพรวมด้านจุดให้บริการรถยนต์สาธารณะมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานในระดับสูง โดยมีค่า
ความสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .816 เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับสูงทั้งหมด โดยเรียงล าดับได้ดังนี้ สถานที่ของจุดให้บริการ (r=.785) จ านวนรถโดยสารสาธารณะ 
(r=.767) แสงสว่างของสถานที่ (r=.767) การให้ข้อมูลของพนักงาน (r=.765) จ านวนของแท็กซี่  
(r=.758) และจ านวนของรถเช่า  (r=.756) 
  ด้านจุดให้บริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและการจองโรงแรม ความสัมพันธ์ของ
ประสิทธิผลด้านจุดให้บริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและการจองโรงแรมกับประสิทธิผลการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้ 
ภาพรวมด้านจุดบริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและจองโรงแรมมีความสัมพันธ์ในระดับสูง โดยมีค่า
ความสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .841 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับสูงทั้งหมด เรียงล าดับได้ดังนี้ สถานที่ตั้งของจุดบริการ (r=.801) การให้ข้อมูลของพนักงาน 
(r=.788) ข้อมูลที่พัก (r=.782) ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว (r=.774) และแสงสว่างของสถานที่ (r=.774) 
  ด้านจุดให้บริการรถเข็น ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านจุดให้บริการรถเข็นกับ
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนี้ ภาพรวมด้านจุดบริการรถเข็น มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน ในระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์ ( r) เท่ากับ .796  เมื่อ
พิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงทุกข้อ เรียงล าดับได้ดังนี้ ที่ตั้งของ
จุดให้บริการ (r=.784) ความพร้มอใช้งาน (r=.784) และจ านวนรถเข็น (r=.775) 
  ด้านจุดคอยรถรับ-ส่งหรือรถโดยสาร ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลด้านจุดคอยรถ
รับ-ส่งหรือรถโดยสารกับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบว่า มี
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ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้ ด้านจุดคอยรถรับ-ส่งหรือรถโดยสารมี
ความสัมพันธ์ในระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์(r) เท่ากับ .793 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ 
พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงทุกข้อ เรียงล าดับได้ดังนี้ จ านวนของที่พักคอย (r=.781) การให้
ข้อมูลของพนักงาน (r=.770) และท่ีตั้งของจุดบริการ (r=.768) 
  สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยสถิติ Pearson correlation 
พบว่า ประสิทธิผลในด้านต่างๆ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่า
อากาศยานในภาพรวม โดยเรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านจุดรับสัมภาระ 
ด้านการจัดการจุดตรวจ ด้านการจัดการจุดเช็คอิน ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการจัดการ
ร้านค้า ด้านจุดให้ข้อมูลท่องเที่ยวและจองโรงแรม ด้านป้ายแสดงตารางการบิน ด้านการจัดการ
โทรศัพท์สาธารณะ ด้านที่พักนั่งคอย ด้านจุดบริการรถยนต์ ด้านป้ายภายในอาคาร ด้านจุ ดบริการ
รถเข็น ด้านจุดคอยรถโดยสาร ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านป้ายบอกทางภายนอกอาคาร ด้านลาน
จอดรถยนต์ และด้านการจัดการร้านอาหาร 
  5.1.1.5 แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน
รองในภูมิภาคของไทย 

 ด้านการให้บริการในปัจจุบันของท่าอากาศยานรอง พบว่า ท่าอากาศยานรองให้บริการโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการลานจอดรถยนต์ ด้านการจัดการป้ายบอกทาง ด้าน
การประชาสัมพันธ์ ด้านร้านอาหาร ด้านห้องสุขา ด้านป้ายภายในอาคาร ด้านจุดที่นั่งพักคอย ด้าน
การรักษาความปลอดภัย ด้านร้านค้าปลอดภาษี ด้านจุดเช็คอินและตรวจสอบสัมภาระ ด้านจุดตรวจ
ร่างกาย ด้านการบริการโทรศัพท์สาธารณะ ด้านป้ายแสดงตารางการบิน ด้านการจัดการจุดรับ
สัมภาระ ด้านจุดบริการแท็กซี่และรถยนต์สาธารณะ ด้านจุดบริการจองโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว 
ด้านจุดบริการรถเข็น และด้านจุดคอยรถรับ-ส่งหรือรถยนต์โดยสาร ซึ่งในการจัดการสิ่งอ านวยความ
สะดวกของท่าอากาศยานปัจจัยที่ส าคัญในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเพ่ือน ามาพัฒนาการ
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน แต่ถึงอย่างไรก็ตามในแต่ละด้านยังมีปัจจัยย่อยที่
จะต้องพัฒนาให้มีประสิทธิผลทัดเทียมกับตัวแปรอ่ืนๆ ในด้านเดียว ซึ่ งผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะ
ออกเป็น ภายในท่าอากาศยาน กับ ภายนอกท่าอากาศยาน สรุปได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.41 แสดงแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกภายนอกอาคารผู้โดยสาร 

 
จากภาพที่ 5.41 สามารถเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของ

ท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทยภายนอกท่าอากาศยาน ตามแต่ละด้าน ดังนี้ 
ด้านลานจอดรถ ท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องของสถานที่จอดรถโดยสร้าง

อาคารส าหรับจอดรถโดยเฉพาะ หรือจัดท าหลังคาส าหรับที่จอดรถกลางแจ้ง นอกจากนี้ควรมีที่จอด
รถจักรยานยนต์เป็นการเฉพาะในที่ร่ม ควรเพิ่มกล้องวงจรปิด ไฟส่องแสงเพ่ือความสว่างของลานจอด
รถให้ครอบคลุมทั้งหมด  

ด้านป้ายบอกทาง ท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องของป้ายบอกทางภายนอก
อาคารให้ชัดเจน จ านวนของป้ายที่ติดทั้งภายในและภายนอกของท่าอากาศยานเพราะมีความจ าเป็น
อย่างมากอาจจะท าให้ผู้ใช้บริการเดินทางไปขึ้นเครื่องบินโดยสารได้ทันเวลา เมื่อพิจารณาจ านวนแล้ว 
ท่าอากาศยานควรจะพิจารณาความถี่ของการติดตั้งป้ายให้มีอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ท่าอากาศยาน
ควรพิจารณาขนาดของป้ายที่ติดตั้งให้มีขนาดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  

ทางเชื่อมหรือสะพานเทียบเครื่องบิน เนื่องจากท่าอากาศยานทั้ง 3 ท่าอากาศยานที่
ท าการศึกษายังไม่มีสะพานเทียบเครื่องบิน ท าให้เมื่อเกิดลม ฝน หรือแดดที่ร้อนรุนแรง ผู้ใช้บริการ
อาจจะต้องตากแดด ตากลม หรือตากฝน ในการเดินทางไปขึ้นเครื่องบินหรือลงเครื่องบินโดยสาร 
ผู้ใช้บริการจึงมีความต้องการอยากให้ท่าอากาศยานจัดการบริการในส่วนตรงนี้เพิ่มเติม 
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ภาพที่ 5.42 แสดงแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคารผู้โดยสาร 

 
จากภาพที่ 5.42 สามารถเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของ

ท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทยภายในท่าอากาศยาน ตามแต่ละด้าน ดังนี้ 
ด้านการประชาสัมพันธ์  ท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุง ในเรื่องของการ

ประชาสัมพันธ์ เน้นภาษาในค่อยประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารของพนักงานประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน 
ฟังแล้วรู้เรื่องสื่อความหมายได้ดี และนอกจากนี้เนื้อหาหรือข้อมูลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ต้องพร้อม
และสามารถให้ข้อมูลได้ทันทีเมื่อผู้ใช้บริการสอบถาม เมื่อผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึง 
ประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานอาจจะเป็นด่านแรกที่นักท่องเที่ยวได้สัมพันธ์ก่อนเดินทางต่อไปยัง
จุดหมายปลายทาง 

 ด้านร้านอาหาร ท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องร้านอาหาร คือการเพ่ิมปริมาณ
ร้านอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ และร้านอาหารควรมีความหลากหลายของอาหาร มีความ
สะอาด และมีพนักงานบริการที่ให้การเป็นกันเอง รวมถึงราคาของอาหารควรเหมาะสม 
 ด้านห้องสุขา ท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุงห้องสุขา เพ่ิมจ านวนห้องสุขาถ้าหากจุด
บริการนั้นไม่สามารถเพ่ิมจ านวนห้องสุขาได้ ท่าอากาศยานอาจจะพิจารณาเพ่ือจุดบริการห้องสุขามาก
ขึ้นกว่าเดิม เพ่ือจะได้กระจายจ านวนผู้ใช้บริการไปจุดอ่ืน นอกจากนี้ควรจัดให้มีแสงสว่างของห้องสุขา 
รวมถึงความพร้อมในการใช้งานของสุขภัณฑ์ภายในห้องสุขาและวิธีการใช้  

 ด้านที่นั่งพักคอย ท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุง จ านวนที่นั่งพักคอย เพราะยังถือได้
ว่ายังไม่มีเพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาลักษณะของเก้าอ้ีที่มีความแข็งแรง
และสามารถวางสัมภาระได้ และควรเพิ่มแสงสว่างของจุดที่นั่งพักคอย  
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 ด้านรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องความปลอดภัย คือ
การเพ่ิมกล้องวงจรปิดให้เพียงพอ จ านวนของพนักงานรักษาความปลอดภัย กิริยามารยาทของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยให้มีอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกส่วนของท่าอากาศยาน 
 ด้านร้านค้า ท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องร้านค้า คือการเพ่ิมปริมาณของ
ร้านค้าความหลากหลายของสินค้า โดยเฉพาะร้านค้าของฝาก อาจเป็นของฝากจากจังหวัดนั้น ๆ หรือ
สินค้า OTOP ของจังหวัด เพ่ือเป็นของฝากของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ร้านค้าต้องมีการติดป้ายราคา
ที่ชัดเจน และพนักงานให้บริการที่เป็นความกันเองและยินดีให้บริการแนะน าทั้งสินค้าและข้อมูลต่าง 
ๆ 
 ด้านโทรศัพท์สาธารณะ ท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุงให้มีโทรศัพท์สาธารณะที่
เพียงพอหากไม่สามารถเพ่ิมจ านวนตู้โทรศัพท์ของจุดบริการได้ ก็อาจจะเพ่ิมจุดที่ให้บริการตู้โทรศัพท์
ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ต าแหน่งของการติดตั้งตู้อาจจะมี 2 ระดับ คือ ระดับสูง และระดับ
ต่ า เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่มีส่วนสูงไม่เท่ากัน นอกจากนี้ท่าอากาศยานต้องหมั่น
ตรวจสอบและเช็คการใช้งานของตู้โทรศัพท์หากเกิดการช ารุดต้องรีบด าเนินการแก้ไข   
 ด้านป้ายตารางการบิน ท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุงป้ายตารางการบินให้มีความ
เหมาะสมทั้งต าแหน่งที่ตั้ง และตัวอักษรที่ดูง่าย อาจจะพิจารณาถึงจ านวนป้ายด้วย 
 ด้านจุดบริการรถยนต์สาธารณะ เช่นรถแท็กซี่ รถเช่า ท่าอากาศยานควรพัฒนาและปรับปรุง
ให้มีความทันสมัย มีสถานที่กว้างขวาง มีข้อมูลการให้บริการ มีเจ้าหน้าที่ประจ าจุดคอยให้ค าแนะน า  
และควรจัดให้มีรถโดยสารสาธารณะเข้ามาให้บริการยังท่าอากาศยาน  
 นอกจากนี้ผู้ ใช้บริการมีความต้องการให้ท่าอากาศยานเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ผู้ใช้บริการมีความจ าเป็นอย่างมากในการเดินทาง ประกอบด้วยกัน 3 ความต้องการ คือ 1.ให้บริการตู้
กดเงินอัตโนมัติ (ATM) 2.ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เนตไร้สาย และ3.ให้บริการจุดชาร์ตแบตเตอรี่
โทรศัพท์มือถือ 
  

5.2 การอภิปรายผล 

5.2.1 จากผลการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร พบว่า แนวทางการพัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานรองนั้นประการแรกต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่
เพียงพอต่อการบริหารงาน ประการที่สองคือต้องมีบุคลากรที่เพียงพอและมีคุณภาพ ประการที่สาม
ต้องเพ่ิมต าแหน่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญในการดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดถึงการออกแบบ
เพ่ือก่อสร้างเพ่ิมเติ่ม เช่น ต าแหน่งวิศวกร เป็นต้น นอกจากนี้ในการพัฒนาท่าอากาศยานนั้น
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นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรแล้ว ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดเพ่ือ
ช่วยกันพัฒนาให้เป็นทิศทางเดียวกัน เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ือให้มีผู้ท่องเที่ยวก็
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้มีงบประมาณในการพัฒนาท่าอากาศยานอีกด้วย ซึ่งผลการศึกษา
ดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีความจ าเป็นพ้ืนฐาน (Basic Needs Theory) ซึ่งเกิดจากแนวคิดของ
นักวิชาการกลุ่ม องค์การกรรมกรระหว่างประเทศ (ILO = International Labour Organization) 
และนักเศรษฐศาสตร์ เช่น ดัดเลย์ เซียร์ ,(Duley Seer) พอล สทรีทเท็น (Pual Streeten), กุนนาร์ 
ไมด์ดัล (Gunnar Myrdal) ซึ่งเรียกร้องให้มีการด าเนินการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเงื่อนไขทางสังคมและ
การจัดเตรียมสถาบันต่างๆก่อนการพัฒนา ตามทฤษฎีนี้แนวทางการพัฒนามาจากกรอบความคิดใน
การวางแผนจากส่วนกลาง ไปสู่การวางแผนจากระดับล่าง (bottom–up planning) เน้นการกระจาย
อ านาจ (Decentralization) และความเจริญไปยังพ้ืนที่เป้าหมายอย่างทั่วถึง  และสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีที่ เหมาะสม (Appropriate Technology) ซึ่งผลการศึกษาด้านบริบทต้องการการ
ความสามารถในการบริหารจัดการที่หน่วยงานสามารถจัดการได้เองโดยต้องมีงบประมาณเพียงพอ มี
บุคลากรที่เหมาะสม และมีความสามารถ และมีต าแหน่งงานเพียงพอต่อการบริหารจัดการเอง เช่น 
วิศวกรประจ าหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิผลซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
ความจ าเป็นพ้ืนฐานของท่าอากาศยานแล้วจะเห็นว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการมีความต้องการนั้นล้วนมีความ
จ าเป็นต่อการอ านวยความสะดวกของผู้ใช้บริการทั้งนั้น พยอม วงศ์สารศรี (2548: 117) ได้กล่าวไว้ว่า
การพัฒนาการจัดการนั้นก็เพ่ือที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานในกระบวนการจัดการ การ
ออกแบบการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานได้อย่างเหมาะสมและสามารถ
พัฒนาการท างาน และการผลิตรูปแบบการบริการได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยการจัดข่ายงานที่บุคคล
สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้นการพัฒนาการจัดการจึงมีตัวแปรทางด้านจิตวิทยา 
(วรพจน์ บุษราคัมวดี, 2556: 82) ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์จึงมีความส าคัญเพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานเพ่ือรองรับการใช้บริการที่เกิดภายในท่าอากาศยาน 
นอกจากกนี้ผลการศึกษายังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เฉลิมชัย ชุติปัญญะบุตร (2555) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเชิงกลยุทธ์ของท่าอากาศยานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ค้นพบว่าผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน บุคลากรของท่าอากาศยาน และท่าอากาศ
ยานเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของการบริการของท่าอากาศยานและสอดคล้องกับผล
การศึกษาของสุทธิชัย ศรีเจริญประมง (2556) ที่ได้ท าการศึกษา แนวทางการพัฒนาการด าเนินการ
ด้านทุนมนุษย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการของสายการบินในประเทศไทย โดยสุทธิชัย ศรีเจริญ
มงคล พบว่าการพัฒนาบุคลากรส าคัญที่สุดที่จะน าไปสู่การพัฒนาการให้บริการของสายการบิน 
 5.2.2 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานรอง 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการให้พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานให้มีความ



 300 

สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น มีบริการมากยิ่งขึ้น เช่น รถเข็นสัมภาระ จุดบริการรถยนต์สาธารณะ จุด
บริการข้อมูลท่องเที่ยวและโรงแรม จุดที่นั่งพักคอย เป็นต้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนอกเหนือจากสิ่ง
อ านวยความสะดวกพ้ืนฐานแล้ว กลุ่มผู้ใช้บริการยังต้องการเพ่ิมเติมในด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ จุดบริการตู้
เอทีเอ็ม  จุดบริการอินเตอร์เน็ต ไวไฟ และจุดบริการชาร์ตแบตโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตาม
สมัยนิยมและถือว่าเป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานแล้ว สอดคล้องกับทฤษฎีความจ าเป็นพ้ืนฐาน (Basic 
Needs Theory) ตามทฤษฎีนี้แนวทางการพัฒนามาจากกรอบความคิดในการวางแผนจากส่วนกลาง 
ไปสู่การวางแผนจากระดับล่าง (bottom–up planning) ตามความต้องการความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน
ของประเทศจุดเน้นส าคัญของทฤษฎีความจ าเป็นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นการจะพัฒนาอะไรนั้นต้องมี
แผนการที่เหมาะสม ดังที่ อาทิตย์ วินิจสร (2559) กล่าวถึงการพัฒนาว่าการจัดตั้ งหรือพัฒนาท่า
อากาศยานให้มีขนาดเหมาะสม ไม่เกินความต้องการจริง ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามที่ก าหนด ใช้
เงินลงทุนและมีผลกระทบต่อชุมชนค่อนข้างมาก ดังนั้น เพ่ือท าให้ท่าอากาศยานที่ให้บริการต่อ
สาธารณะเกิดผลดีต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตามวัตถุประสงค์จึ งต้องมีการ
วางแผนท่าอากาศยาน โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ อย่างครบถ้วน ค านึงถึงผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการและชุมชนที่เป็นสถานที่ตั้งท่าอากาศยานนั้นๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ชิตพล บุตราช (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริการของท่า
อากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ที่ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้เพ่ิมรถรับส่ง
สาธารณะผู้โดยสารจากสนามบินไปจุดส าคัญต่าง ๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้าหรือสถานีขนส่ง ควรลด
ค่าธรรมเนียมบริการลานจอดรถให้มีราคาถูกลง และควรเพ่ิมจ านวนร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใน
อาคารผู้โดยสาร 
 นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของผู้ใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศ
ยานส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว ทั้งนี้เนื่องจากการให้บริการรถยนต์สาธารณะไม่เพียงพอและไม่สะดวก
ต่อการเดินทางต่อ ดังนั้นการให้บริการที่จอดรถจึงมีความจ าเป็น เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในการ
น ารถยนต์มาจอดไว้ในท่าอากาศยาน  
 5.2.3 จากผลการศึกษาประสิทธิผลของผู้รับบริการต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ท่าอากาศยาน พบว่า ระดับประสิทธิผลต่อการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานของ
กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิผลในระดับมากในด้านจุดที่
พักนั่งคอย ด้านการประชาสัมพันธ์ด้านป้ายบอกทางภายในอาคาร ด้านจุดเช็คอินด้านจุดตรวจสอบ
และด้านการจัดการห้องสุขาซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชนันทร์ ยิ่งไพทูรย์ (2550) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ซึ่งผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิผลสูงในด้านห้องพักผู้โดยสารชั่วคราว และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของคณานุช วิชิตนาค (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของผู้โดยสาร
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ภายในประเทศที่ใช้บริการของท่าอากาศยานดอนเมือง ผลการศึกษาพบว่า ระดับประสิทธิผลของ
ผู้โดยสารภายในประเทศที่ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
กลุ่มตัวอย่างมีระดับประสิทธิผลในด้านการเดินทางมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านการให้บริการของ
พนักงานและประสิทธิผลในด้านร้านอาหารและเครื่องดื่มน้อยที่สุด ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่างกัน มีประสิทธิผลแตกต่างกัน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตาม ใน
การศึกษาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นท่าอากาศยานขนาดใหญ่ระดับสากลจึงมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกมาก จึงท าให้กลุ่มผู้รับบริการมีประสิทธิผลสูง ในขณะที่ท่าอากาศยานรองภายในประเทศยังมี
สิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งถึงแม้ท่าอากาศยาน
ภายในประเทศสามารถพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกไห้ใด้ในระดับมาตรฐานแล้วก็จริง แต่ถ้าสามารถ
พัฒนาให้ได้ในระดับสากลจะยิ่งท าให้เกิดความประทับใจไม่แก่เฉพาะชาวไทยเท่านั้น แต่ยังสร้างความ
ประทับใจให้กับชาวต่างชาติอีกด้วยดังที่ Gronroos (1990) ได้แบ่งกระบวนการการจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการให้บริการออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 

 1) บริการหลัก (Core Service) เป็นบริการที่ท่าอากาศยานต้องการจะให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง เช่น บริการหลักของท่าอากาศยานคือการรับ -ส่ง
ผู้โดยสารทางอากาศโดยใช้เครื่องบินโดยสาร 

 2) บริการเสริม (Facilities Service) เป็นบริการที่ช่วยให้บริการหลักเป็นไปด้วยดี มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น ท่าอากาศยานมีเคาน์เตอร์ต้อนรับลูกค้าเพ่ือเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องบินโดยสาร 
ท่าอากาศยานมีบริการโหลดจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่องให้กับผู้ใช้บริการ ท่าอากาศยานมีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์การข้ึน-ลงของเครื่องบินโดยสาร เป็นต้น 

 3) บริการสนับสนุน (Supporting Service) เป็นบริการที่ช่วยเพิ่มมูลค่า ท าให้ลูกค้า
รู้สึกว่าบริการที่ได้รับมีคุณค่าแตกต่างจากบริการของคู่แข่งขัน เช่น บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
บริการซักรีด บริการนวดแผนไทย บริการโทรศัพท์สาธารณะ บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา บริการ
ร้านค้าของที่ระลึกบริการห้องน้ า บริการความปลอดภัย บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในระหว่างการ
รอคอย เป็นต้น 
 5.2.4 จากผลการศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก
ของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทยพบว่า 1) การให้บริการในปัจจุบันของท่าอากาศยานรองโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการลานจอดรถยนต์ ด้านการจัดการป้ายบอกทาง ด้าน
การประชาสัมพันธ์ ด้านร้านอาหาร ด้านห้องสุขา ด้านป้ายภายในอาคาร ด้านจุดที่นั่งพักคอย ด้าน
การรักษาความปลอดภัย ด้านร้านค้าปลอดภาษี ด้านจุดเช็คอินและตรวจสอบสัมภาระ ด้านจุดตรวจ
ร่างกาย ด้านการบริการโทรศัพท์สาธารณะ ด้านป้ายแสดงตารางการบิน ด้านการจัดการจุดรับ
สัมภาระ ด้านจุดบริการแท็กซี่และรถยนต์สาธารณะ ด้านจุดบริการจองโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว 
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ด้านจุดบริการรถเข็น และด้านจุดคอยรถรับ -ส่งหรือรถยนต์โดยสาร 2) การเพ่ิมเติมสิ่งอ านวยความ
สะดวกในท่าอากาศยานรอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้เพ่ิมเติมสิ่งอ านวยความสะดวกดังนี้  ท่า
อากาศยานความเพ่ิมเติมร้านอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ควรเพ่ิมเติมจ านวน
ห้องสุขา ควรเพ่ิมเติมที่นั่งพักคอยทั้งด้านขาออกและขาเข้า (นั่งคอยญาติ) เพ่ิมเติมจุดเช็คอินและจุด
ตรวจร่างกายและสัมภาระเพ่ือความสะดวกรวดเร็วของผู้ใช้บริการ ควรเพ่ิมเติมจุดไวไฟ (wifi) จุด
ชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ จุดเช็คอินอัตโนมัติ ควรเพ่ิมทางเชื่อมเข้าเครื่องซึ่งจะเพ่ิมความสะดวก
ในกรณีที่ฝนตก เพ่ิมเติมสถานที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพ่ิมเติมจุดบริการแลกเปลี่ยน
เงินตรา และเพ่ิมเติมตู้บริการกดเงินอัตโนมัติ (ATM) 3)การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในท่า
อากาศยานรอง พบว่า ควรปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัย โดยเพ่ิมกล้องวงจรปิดให้เพียงพอ
กับบริเวณสถานที่ ปรับปรุงความสะอาดของห้องสุขา ปรับปรุงการให้บริการของพนักงานบริการ 
ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้มีความชัดเจนทั้งด้านเสียงและป้ายประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงจุดบริการ
รถแท็กซี่ให้มีบริเวณกว้างมากขึ้น และปรับปรุงความสะอาดของร้านอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏี
ภาวะความทันสมัย (Modernization Theory) และปัจจุบันเป็นยุคที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นส าคัญ ซึ่ง
ทฤษฏีภาวะความทันสมัย (Modernization Theory) ลักษณะที่ส าคัญของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่
ความทันสมัยนั้น (พัชรินทร์ สิรสุนทร,2547) เช่น การเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตและเทคโนโลยี
ในการด ารงชีวิตจากแบบเรียบง่ายในสังคมจารีต ไปสู่การด ารงชีวิตที่อาศัยความรู้และเทคโน โลยี
ระดับสูง มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น ดังนั้นการเพ่ิมจุดบริการด้านตู้ ATM ก็ดี จุดแลกเงินตรา
ต่างประเทศ หรือการให้บริการจุดชาร์ตโทรศัพท์มือถือจึงมีความจ าเป็น เพราะสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้รับบริการ พยอม วงศ์สารศรี (2548 : 117)ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาการจัดการนั้นก็
เพ่ือที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานในกระบวนการจัดการ การออกแบบการจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานได้อย่างเหมาะสมและสามารถพัฒนาการท างาน และการผลิต
รูปแบบการบริการได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยการจัดข่ายงานที่บุคคลสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิผล ดังนั้นการพัฒนาการจัดการจึงมีตัวแปรทางด้านจิตวิทยา (วรพจน์ บุษราคัมวดี , 2556: 
82) ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์จึงมีความส าคัญเพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานเพ่ือรองรับการใช้บริการที่เกิดภายในท่าอากาศยาน โดยผลการศึกษายังสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ชิตพล บุตราช (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริการของท่า
อากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ที่ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้เพ่ิมรถรับส่ง
สาธารณะผู้โดยสารจากสนามบินไปจุดส าคัญต่าง ๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้าหรือสถานีขนส่ง ควรลด
ค่าธรรมเนียมบริการลานจอดรถให้มีราคาถูกลง และควรเพ่ิมจ านวนร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใน
อาคารผู้โดยสาร 
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 5.2.5 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศอายุ การศึกษา และอาชีพของผู้ใช้บริการ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในด้านพฤติกรรมการใช้รถยนต์ในการเดินทางมาท่าอากาศยาน ด้านพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารในท่าอากาศยาน และด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าในท่าอากาศยานด้านลานจอดรถ 
ด้านป้ายบอกทาง ด้านโทรศัพท์สาธารณะ ด้านป้ายแสดงตารางการบิน ด้านจุดรับสัมภาระ และด้าน
จุดบริการรถยนต์ดังนั้นผู้บริหารจึงควรพัฒนาที่จอดรถ พัฒนาร้านค้าภายในอาคารท่าอากาศยานให้
เพียงพอต่อผู้ใช้บริการตลอดถึงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านอ่ืน ๆ ดังได้กล่าวแล้ว 
 นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานในด้านบริการข้อมูลท่องเที่ยว และด้านจุดคอยรถโดยสาร อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อายุ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกในท่าอากาศยานในด้านลานจอดรถ ด้านป้ายบอกทาง ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านป้ายแสดง
ตารางการบิน ด้านจุดรับสัมภาระ และด้านจุดบริการรถยนต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
การศึกษา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานใน
ด้านลานจอดรถ ด้านป้ายบอกทาง ด้านโทรศัพท์สาธารณะ ด้านป้ายแสดงตารางการบิน ด้านจุดรับ
สัมภาระ และด้านจุดบริการรถยนต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอาชีพ มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานในด้านลานจอดรถ และด้าน
ร้านค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 Nadler, L. and Nadler, Z. (1990: 54) ได้กล่าวว่า
ลักษณะของแต่ละบุคคล เช่น ภูมิหลัง ประสบการณ์การศึกษา การฝึกอบรม ทักษะ และอายุ เป็นต้น 
มีผลท าให้บุคคลมีทัศนคติความต้องการหรือความคาดหวังแตกต่างกัน ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อม
ของตนก็เป็นแรงสะท้อนที่ท าให้เกิดทัศนคติที่แตกต่างของแต่ละบุคคลได้เช่นกัน ซึ่งทัศคติของ
ผู้ใช้บริการก็ยังส่งผลต่อการจัดการการบริการที่จะรองรับผู้มาใช้บริการอีกด้วย จึงได้มีการแบ่ง
ประเภทของลูกค้าที่มีต่อทัศนคติที่แตกต่างกัน (กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์, 2557: 106)  
 ซึ่งกล่าวสรุปโดยรวมแล้วปัจจัยส่วนบุคคลคือ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลในการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยสถิติ Pearson correlation พบว่า 
ประสิทธิผลในด้านต่างๆ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในภาพรวม 
ซึ่งหมายความว่าการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ นั้นมีผลต่อประสิทธิผลในภาพรวม
ของการบริหารจัดการท่าอากาศยาน หรือส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานท่าอากาศยานนั่นเอง 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองใน
ภูมิภาคของไทยมขี้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาดังนี้ 
 1. ท่าอากาศยานควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานจริง
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่รวดเร็วต่อการใช้บริการ 
 2. ท่าอากาศยานอาจมีการก าหนด/เพ่ิมต าแหน่งงานที่เหมาะสมให้กับท่าอากาศยานเพ่ือให้
หน่วยงานสามารถด าเนินงานเองได้ตามสมควร 
 3. ท่าอากาศยานควรฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สามารถท างานได้จริงในต าแหน่งที่
บรรจุเข้ามา และนอกจากนี้ต้องหมั่นพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ
เพ่ือให้เข้ากับความทันสมัย 
 4. ท่าอากาศยานควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือพัฒนาไปด้วยกัน
กับหน่วยงานภายในจังหวัด เช่น การท่องเที่ยว เป็นต้น 
 5. ท่าอากาศยานอาจให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกในท่าอากาศยานด้วยการท าความร่วมมือ (MOU) เพ่ือพัฒนาร่วมกัน 
 6. ท่าอากาศยานควรเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร รถยนต์โดยสารสาธารณะ รถเช่า เป็นต้น 
 7. ท่าอากาศยานควรขยาย/พัฒนาจุดบริการต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น จุดเช็คอิน จุดตรวจ
ร่างกาย/สัมภาระ จุดรับสัมภาระ จุดรอรับสัมภาระ จุดรอรถโดยสาร เป็นต้น 
 8. ท่าอากาศยานควรเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกเร่งด่วนที่ผู้รับบริการต้องการที่หน่วยงาน
สามารถท าได้เลย เช่น การเพ่ิมจ านวนห้องสุขา จุดบริการไวไฟ (Wifi) จุดบริการชาร์ตแบต
โทรศัพท์มือถือ ขยายจุดบริการรถยนต์โดยสารสาธารณะพร้อมทั้งจัดหารถยนต์สาธารณะมาบริการ 
 9. ท่าอากาศยานควรเพ่ิมเติม/พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นในล าดับต่อมา เช่น 
อาคารที่จอดรถ หรือจัดท าหลังคาที่จอดรถ เป็นต้น 
 10. ท่าอากาศยานอาจมีการพิจารณาท าข้อตกลงกับเครือข่ายผู้ให้บริการในด้านอ่ืนๆ เพ่ือ
เพ่ิมเติม/พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ร้านค้า ตู้ ATM บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
จุดบริการรถเช่า จุดบริการให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และจองโรงแรม เป็นต้น 
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของพนักงานท่าอากาศยาน 
 2. ควรศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
บนเครื่องบินโดยสาร 
 3. ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและเหรียบเทียบกับ
นักท่องเที่ยวชาวไทย เพ่ือน ามาพัฒนาท่าอากาศยานในการรองรับการเจริญเติบโตทางการท่องเที่ยว
ของประเทศ 
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ภาคผนวก ก บทสมัภาษณ์ 

 
แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย 
บทสัมภาษณ์นี้ เป็นการสัมภาษณ์เพ่ือถามถึงบริบทการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก

ของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย โดยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะน าไปใช้ในการประกอบ
การศึกษาของนายพีรันธร พัวเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต การ
จัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ (การจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง) คณะการ
จัดการการท่องเที่ยว  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้การสัมภาษณ์ 
ชื่อและนามสกุลของผู้ให้การสัมภาษณ์........................................................................................... ........ 
หน่วยงาน..................................................................................................................... ........................... 
ต าแหน่ง................................................................................................ .................................................. 
วัน-เดือน-ปี ที่ให้ข้อมูล.............................................................................................................. ............. 

1. บริบทของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานรอง 
..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
2. ปัญหาของการให้บริการของท่าอากาศยานในการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 
..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
3. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของ 
ท่าอากาศยาน 
................................................................................................................................. .................

................................................................................................................................................................ 
 

หมายเหตุ การสัมภาษณ์อาจมีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในการสัมภาษณ์และการ
บันทึกเสียงในขณะที่ก าลังท าการสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

เรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของ
ไทย 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ (การจัดการธุรกิจการบินและ
การขนส่ง) คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกและประสิทธิผลการจัดการสิ่งอ านวยความ
สะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย โดยข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจะน าไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย 
ผู้วิจัยจักเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับและขอขอบพระคุณท่านที่กรอกแบบสอบถามนี้ 
แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของ

ไทย 
ส่วนที่ 3 ประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรอง 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรอง  
 
                                                       นายพีรันธร พัวเจริญ 

     นักศึกษาระดับปริญญาโท  
    หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 
 
 

ชุดที่................... 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมายถูก✓ลงในวงเล็บ ( ) หน้าข้อที่สอดคล้องกับตัวท่านมากที่สุด 
1. เพศ 
 (  ) 1. ชาย    (  ) 2. หญิง 
2.อาย ุ
 (  ) 1. 19 ปีหรือน้อยกว่า  (  ) 2. 20– 29 ปี  (  ) 3. 30– 39 ปี  
  

(  ) 4. 40– 49 ปี   (  ) 5. 50– 59 ปี  (  ) 6. 60 ปีหรือมากกว่า 
3. ระดับการศึกษา 
 (  ) 1. มัธยมศึกษาตอนต้นหรือน้อยกว่า (  ) 2. มัธยมศึกษาตอนปลายปวช.หรือเทียบเท่า
 (  ) 3. อนุปริญญาปวส. หรือเทียบเท่า (  ) 4. ปริญญาตรี   

(  ) 5. ปริญญาโท   (  ) 6. ปริญญาเอก 
4. อาชีพ  

 (  ) 1. นักเรียน/นักศึกษา  (  ) 2. ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ   
(  ) 3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ (  ) 4. พนักงานบริษัทเอกชน  
(  ) 5. ธุรกิจส่วนตัว  (  ) 6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................... 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
(  ) 1. 10,000 บาท หรือน้อยกว่า   (  ) 2. 10,001 - 20,000 บาท  
(  ) 3. 20,001 -30,000  บาท   (  ) 4. 30,001-40,000 บาท  
(  ) 5. 40,001 -50,000 บาท   (  ) 6. 50,001 บาทข้ึนไป 

6. สถานภาพ 
(  ) 1. โสด (  ) 2. สมรส   (  ) 3. หย่า   (  ) 4. หม้าย  (  ) 5. แยกกันอยู่ 

 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมายถูก✓ ลงในวงเล็บ ( ) หน้าข้อที่สอดคล้องกับตัวท่านมากที่สุด 
1. ท่านเคยใช้บริการท่าอากาศยานแห่งนี้มาแล้วกี่ครั้งในรอบปีที่ผ่านมา 
 (  ) 1. 1-2 ครั้ง    (  ) 2. 3-4 ครั้ง 
 (  ) 3. 5-6 ครั้ง   (  ) 4. 7 ครั้งข้ึนไป 
2. ก่อนขึ้นเครื่องบินท่านใช้เวลาอยู่ที่ท่าอากาศยานนานเท่าใด 
 (  ) 1. น้อยกว่า 1 ชั่วโมง   (  ) 2. 1 – 2 ชั่วโมง (  ) 3. มากกว่า 2 ชั่วโมง  
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3. ท่านเดินทางมาท่าอากาศยานด้วยวิธีใด 
 (  ) 1. รถแท็กซี่  (  ) 2. รถลีมูซีน  (  ) 3. รถส่วนตัว  (  ) 4. รถเช่า 
 (  ) 5. รถรับจ้าง (วินมอเตอร์ไซค์, รถตู,้ รถตุ๊ก) (  ) 6. อื่นๆ โปรดระบุ.......................... 
4.ท่านเลือกจอดรถบริเวณใด 

(  ) 1. บริเวณใกล้ป้อมยาม   (  ) 2. บริเวณใกล้อาคารผู้โดยสาร    
(  ) 3. บริเวณท่ีมีหลังคา     (  ) 4. บริเวณท่ีโล่งแจ้ง   
(  ) 5. จุดจอดเฉพาะ(แม่และเด็ก, คนพิการ) (  ) 6. โซนส าหรับผู้หญิง  

5. ท่านชอบป้ายสัญลักษณ์ภายในท่าอากาศยานที่มีลักษณะอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  ) 1. ตัวอักษรใหญ่   
(  ) 2. ข้อความสื่อความหมายตรงประเด็น 
(  ) 3. ตั้งอยู่ในท่ีที่เห็นได้ชัดเจน  
(  ) 4. มีการติดตั้งป้ายสม่ าเสมอตลอดเส้นทางภายในท่าอากาศยาน 
(  ) 5. ข้อความอ่านเข้าใจง่าย  
(  ) 6. มีภาษาท้องถิ่นและสากล 
(  ) 7. อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................  

6. ท่านชอบเส้นทางเดินภายในท่าอากาศยานที่มีลักษณะอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  ) 1. ขนาดของเส้นทางเดินที่ใหญ่ (  ) 2. มีสีที่มองเห็นชัดเจน 
(  ) 3. แบ่งเลนช่องทางเดินชัดเจน  (  ) 4. มีขนาดพอเหมาะที่สามารถเดินสวนกันได้ 
(  ) 5. แสงสว่างในเวลากลางคืนเพียงพอ (  ) 6. อื่นๆ โปรดระบุ.................................... 

7.ท่านมักเลือกซ้ืออาหารและเครื่องดื่มแบบใดระหว่างรอขึ้น-ลงเครื่องบินโดยสาร ณ ท่าอากาศยาน   
(  ) 1. อาหารจานเดียวตามสั่ง (  ) 2. อาหารส าเร็จรูป (  ) 3. อาหารฟาสฟู้ด 
(  ) 4. อาหารแบบเมนูเซ็ท (  ) 5. อาหารมังสวิรัต (  ) 6. อาหารกล่องส าเร็จรูป 
(  ) 7. ของขบเค้ียว/เบเกอร์รี่ (  ) 8. เครื่องดื่ม โปรดระบุ.................................... 

 (  ) 9. อื่นๆ โปรดระบุ.............................................................  
8. ท่านคิดว่าอาหารและเครื่องดื่มควรมีราคาเท่าใด 

(  ) 1. 50 บาทหรือน้อยกว่า  (  ) 2. 51 บาท – 100 บาท  
(  ) 3. 101 บาท – 150 บาท  (  ) 4. 151 บาท – 200 บาท  
(  ) 5. มากกว่า 200 บาท   (  ) 6. ไม่จ ากัดราคา 
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9. ท่านเลือกเข้าห้องน้ าโดยค านึงถึงอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (  ) 1. ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ  (  ) 2. ลักษณะโปร่ง ระบายอากาศดี 
 (  ) 3. สุขภัณฑ์ท่ีพร้อมใช้งาน  (  ) 4. ห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ หรือ คนพิการ  
 (  ) 5. พนักงานบริการอยู่ในห้องน้ า (  ) 6. ค าแนะน าการใช้งาน 
 (  ) 7. อื่นๆ โปรดระบุ................................................  
10. ลักษณะของที่นั่งพักท่ีท่านเลือกนั่งเป็นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (  ) 1. แข็งแรงวางสัมภาระได้ (  ) 2. มีพนักพิง       (  ) 3. มีเบาะนุ่ม  

(  ) 4. ช่วงนั่งกว้าง  (  ) 5. ปรับเอนพนักพิงได้       (  ) 6. มีที่พักแขน     
(  ) 7. อื่นๆ โปรดระบุ.............................. 

11. อะไรที่ท าให้ท่านซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในท่าอากาศยาน 
(  ) 1. ปลอดภาษี   (  ) 2. โปรโมชั่นน่าสนใจ 
(  ) 3. สินค้าซื้อได้เฉพาะที่  (  ) 4. มั่นใจในคุณภาพของสินค้า 
(  ) 5. ความสะดวกในการซื้อสินค้า (  ) 6. ราคาสินค้า 
(  ) 7. ไม่ได้ซื้อ    (  ) 8. อื่นๆ โปรดระบุ.........................................  

12. เคาน์เตอร์เช็คอินและสัมภาระท่ีท่านอยากใช้บริการเป็นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 (  ) 1. มีระบบการจัดการที่ดี 

(  ) 2. มีเคาน์เตอร์เช็คอินให้เลือกหลากหลาย 
 (  ) 3. พนักงานให้บริการสะดวกและรวดเร็ว  

(  ) 4. พนักงานสามารถให้ข้อมูลต่างๆ ภายในท่าอากาศยานได้อย่างถูกต้อง 
(  ) 5. อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................................................  

13. สิ่งอ านวยความสะดวกใดบ้างที่ท่านต้องการใช้บริการระหว่างอยู่ภายในท่าอากาศยาน (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
 (  ) 1. จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา   

(  ) 2. จุดบริการรถรับ-ส่ง  
(  ) 3. จุดบริการรถเช่า     
(  ) 4. จุดแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก   
(  ) 5. จุดบริการรถเข็น     
(  ) 6. จุดบริการชาร์ตแบตโทรศัพท์มือถือ   
(  ) 7. จุดบริการตู้เอทีเอ็ม     
(  ) 8. จุดบริการอินเตอร์เน็ต ไวไฟ 
(  ) 9. อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................................................................................  
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ส่วนที่ 3 ประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรอง 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมายถูก✓ลงในวงเล็บ ( ) หน้าข้อที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด
เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน 

1.ด้านการจัดการลานจอดรถยนต์ 

 ปัจจัยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจัดการลาน
จอดรถยนต์ 

ระดับความพึงพอใจของ 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. ขนาดของช่องจอดรถยนต์      
2. ป้ายแจ้งเตือนรถเข้าจอด      

3. ลูกศรก ากับทางรถ      
4. การให้บริการของพนักงานลานจอดรถยนต์      

5. จ านวนช่องจอดรถยนต์      

6. ความสว่างของลานจอดรถยนต์      
7. จ านวนกล้องวงจรปิด      

2.ด้านการจัดการป้ายบอกทางภายนอกอาคารในท่าอากาศยาน 

 ปัจจัยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจัดการป้าย
บอกทาง 

ระดับความพึงพอใจของ 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. ระดับต าแหน่งของป้ายบอกทาง      
2. ความถี่ของป้ายปรากฎตลอดเส้นทาง      

3. ขนาดของตัวหนังสือบนป้าย      

4. ขนาดของป้ายบอกทางเดิน      
5. ภาษาท่ีใช้บนป้ายบอกทางเดิน      

6. สีของตัวหนังสือบนป้าย      

7. จ านวนป้ายบอกทางเดิน      
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3.ด้านการจัดการป้ายบอกทางภายในอาคารในท่าอากาศยาน 

 ปัจจัยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจัดการป้าย
ภายในอาคาร 

ระดับความพึงพอใจของ 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. ต าแหน่งที่ตั้งของป้าย      
2. ภาษาท่ีใช้บนป้าย      

3. ขนาดของป้าย      

4. จ านวนของป้าย      
5. ขนาดของช่องทางเดินภายในอาคาร      

4.ด้านการจัดการประชาสัมพันธ์ 

 ปัจจัยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจัดการ
ประชาสัมพันธ์ 

ระดับความพึงพอใจของ 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. พนักงานประชาสัมพันธ์สื่อสารเข้าใจ      
2. พนักงานประชาสัมพันธ์มีความสุภาพอ่อนน้อม      

3. ระดับการมองเห็นป้ายประชาสัมพันธ์      

4. ภาษาท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์      
5. สีและตัวอักษรของป้ายประชาสัมพันธ์      

6. ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์      

5.ด้านการจัดการร้านอาหาร 

 ปัจจัยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจัดการ
ร้านอาหาร 

ระดับความพึงพอใจของ 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. สุขอนามัยของพนักงาน      

2. จ านวนของร้านอาหาร      

3. ความหลากหลายของอาหาร      
4. คุณภาพของอาหาร      
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 ปัจจัยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจัดการ
ร้านอาหาร 

ระดับความพึงพอใจของ 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

5. ราคาของอาหาร      

6.ด้านการจัดการห้องสุขา 

 ปัจจัยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจัดการห้อง
สุขา 

ระดับความพึงพอใจของ 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. ความสะอาดของห้องสุขา (อ่างล้างหน้า,ชักโครก,กระจก
ส่องหน้า) 

     

2. ความพร้อมในการใช้งานของห้องสุขา (กระดาษช าระ,น้ า,
น้ ายาล้างมือ,สายฉีดช าระ) 

     

3. ป้ายบอกทางเข้าห้องสุขา      

4. ป้ายอธิบายการใช้งานสุขภัณฑ์ในห้องสุขา      
5. ป้ายแบ่งประเภทของห้องสุขา (ชาย-หญิง) (บุคคลพิเศษ)      

6. จ านวนของห้องสุขา      

7. แสงสว่างของห้องสุขา      
7.ด้านการจัดการจุดที่นั่งพักคอย 

 ปัจจัยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจัดการจุดที่
นั่งพักคอย 

ระดับความพึงพอใจของ 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. ความสะอาดของที่นั่งพักคอย      

2. เก้าอ้ีของที่นั่งพักคอย (ความแข็งแรง,ความสะดวกสบาย)      
3. พนักพิงของที่นั่งพักคอย (ความแข็งแรง)      

4. จ านวนของที่นั่งพักคอย      

5. การจัดสถานที่ของนั่งพักคอย      
6. แสงสว่างของจุดที่นั่งพักคอย      
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8.ด้านการจัดการรักษาความปลอดภัย 

 ปัจจัยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจัดการ 
รักษาความปลอดภัย 

ระดับความพึงพอใจของ 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. จ านวนของพนักงานรักษาความปลอดภัย      
2. ความพร้อมของพนักงานในการให้บริการ      

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 

     

4. ความท่ัวถึงของพนักงานรักษาความปลอดภัย      

9.ด้านการจัดการร้านคา้ 

 ปัจจัยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจัดการ
ร้านค้าปลอดภาษีและร้านค้าอ่ืนๆ 

ระดับความพึงพอใจของ 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. ต าแหน่งที่ตั้งของร้านค้า       
2. ความหลากหลายของร้านค้า      

3. ความเป็นระเบียบของสินค้าในร้าน      

4. ความชัดเจนของป้ายราคาสินค้า      
5. การให้บริการของพนักงานขาย      

10.ด้านการจัดการจุดเช็คอิน 

 ปัจจัยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจัดการจุด
เช็คอินและตรวจสอบสัมภาระ 

ระดับความพึงพอใจของ 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. ความพร้อมของพนักงาน      
2. ความรวดเร็วในการบริการของพนักงาน      

3. ความเพียงพอของเคาน์เตอร์      

4. การให้ข้อมูลของพนักงานในการเช็คอิน      
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 ปัจจัยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจัดการจุด
เช็คอินและตรวจสอบสัมภาระ 

ระดับความพึงพอใจของ 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

5. จ านวนของพนักงานที่ให้บริการในจุดเช็คอินและโหลด
สัมภาระ 

     

11.ด้านการจัดการจุดตรวจร่างกายและสัมภาระ 

 ปัจจัยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจัดการจุด
ตรวจร่างกาย 

ระดับความพึงพอใจของ 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. ความพร้อมของเครื่องมือในการตรวจสอบร่างกาย      

2. การให้ข้อมูลของพนักงาน ณ จุดตรวจร่างกาย      

3. ความสุภาพ อ่อนน้อมของพนักงาน      
4. แสงสว่างของสถานที่      

12.ด้านการจัดการโทรศัพท์สาธารณะ 

 ปัจจัยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจัดการ
โทรศัพท์สาธารณะ 

ระดับความพึงพอใจของ 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. สถานที่ของจุดบริการโทรศัพท์สาธารณะ       
2. ความพร้อมใช้งานของโทรศัพท์สาธารณะ      

3. ความสะดวกต่อการใช้งาน      

4. ความเพียงพอของโทรศัพท์สาธารณะ      
5. ระดับต าแหน่งที่ตั้งของโทรศัพท์สาธารณะ      
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13.ด้านการจัดการป้ายแสดงตารางการบิน 

 ปัจจัยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจัดการป้าย
แสดงตารางการบิน 

ระดับความพึงพอใจของ 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. ต าแหน่งที่ตั้งของป้ายแสดงตารางการบิน      

2. ตัวอักษรที่ใช้บนป้ายตารางการบิน      

3. ภาษาท่ีใช้บนป้ายตารางการบิน      
4. สีที่ใช้บนป้ายตารางการบิน      

5. การให้บริการข้อมูลเที่ยวบินเมื่อล่าช้า      
6. การแสดงข้อมูลเที่ยวบินขาเข้า-ขาออก      

14.ด้านการจัดการจุดรับสัมภาระ 

 ปัจจัยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจัดการจุด
รับสัมภาระ 

ระดับความพึงพอใจของ 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. ป้ายแสดงให้เห็นถึงจุดรับสัมภาระ      

2. ความพร้อมของพนักงานที่ให้บริการ      
3. จ านวนของพนักงานผู้ให้บริการ      

4. ความพร้อมในการใช้บริการของสายพานล าเลียง      
5. ความรวดเร็วในการรับกระเป๋าสัมภาระ      

6. แสงสว่างของสถานที่      

15.ด้านการจัดการจุดบริการรถแท็กซ่ี รถเช่าและรถยนต์สาธารณะ 

 ปัจจัยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจัดการจุด
บริการ 

รถแท็กซ่ีรถเช่าและรถสาธารณะ 

ระดับความพึงพอใจของ 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. สถานที่ของจุดให้บริการ      
2. การให้ข้อมูลของพนักงาน      
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 ปัจจัยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจัดการจุด
บริการ 

รถแท็กซ่ีรถเช่าและรถสาธารณะ 

ระดับความพึงพอใจของ 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

3. จ านวนของรถแท็กซ่ี      

4. จ านวนของรถเช่า      

5. จ านวนของรถโดยสารสาธารณะ      
6. แสงสว่างของสถานที่      

16.ด้านการจัดการจุดบริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและจองโรงแรม 

 ปัจจัยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจัดการจุด
บริการจองโรงแรมและสถานทีท่องเที่ยว 

ระดับความพึงพอใจของ 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. สถานที่ตั้งของจุดให้บริการ       
2. การให้ข้อมูลของพนักงาน      

3. ข้อมูลของที่พัก      

4. ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว      
5. แสงสว่างของสถานที่      

17.ด้านการจัดการจุดบริการรถเข็น 

 ปัจจัยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจัดการจุด
บริการรถเข็น 

ระดับความพึงพอใจของ 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. สถานที่ตั้งของจุดให้บริการ      
2. จ านวนของรถเข็น      

3. ความพร้อมใช้งานของรถเข็น      
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18.ด้านการจัดการจุดคอยรถรับ-ส่ง หรือ รถโดยสาร 

 ปัจจัยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจัดการจุด
คอยรถรับ-ส่ง หรือ รถโดยสาร  

ระดับความพึงพอใจของ 
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. สถานที่ตั้งของจุดบริการ      

2. การให้ข้อมูลของพนักงาน      

3. จ านวนของที่นั่งพักคอย      
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของ
ไทย 

ท่านคิดว่าการให้บริการในท่าอากาศยานเป็นอย่างไร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
ท่านคิดว่าสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานควรเพ่ิมเติมอะไรบ้าง 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
 จากการที่ท่านใช้บริการท่าอากาศยานท่านคิดว่าการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยานโดยรวมแล้วควรปรับปรุงอย่างไร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
 

* ขอบพระคุณท่ีท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครับ* 
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ภาคผนวก ค ภาพการสัมภาษณ์ผู้บริหารท่าอากาศยาน 3 ท่าอากาศยาน 
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หัวหน้ากลุ่มพิธีการบินและอ านวยความสะดวก ท่าอากาศยานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการท่าอากาศยานพิษณุโลก 
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