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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองใน
ภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพ
การจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท่า
อากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย (2.1) เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการในการพัฒนาท่า
อากาศยานเมืองรองท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย  และ 
(2.2) เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองท่ีมีผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมือง
รองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ระหว่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) 
ควบคู่กัน ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพมีประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีช านาญการ
พิเศษในท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศ
ยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานระนอง จ านวน 6 คน  โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณมีประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้โดยสารและเจ้าหน้าท่ีสายการ
บินท่ีใช้บริการท่าอากาศยานเมืองรอง ได้แก่ ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และท่า
อากาศยานระนอง จ านวน 402 คน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย พบว่า ศักยภาพ
ของท่าอากาศยานเมืองรอง จ าเป็นท่ีจะต้องส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อให้ท่าอากาศยานมีทิศทาง
พัฒนาศักยภาพท่ีชัดเจน ท่าอากาศยานเมืองรองจ าเป็นท่ีจะต้องออกแบบแผนพัฒนาและนโยบายของ
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ท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพและชัดเจน รวมไปถึงต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความ
สะดวก พัฒนารูปแบบมาตรการรักษาและเฝ้าระวังความปลอดภัยท่ีรัดกุม พร้อมท้ังพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานและบุคคลากรของท่าอากาศยานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เสมอ และท่าอากาศ
ยานต้องมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือด้านการบินท้ังภายในประเทศและต่างประเทศอยู่เสมอ นอกจากนี้ 
ยังต้องพัฒนาระบบขนส่งและการเข้าถึงท่าอากาศยานให้มีความสะดวก พร้อมท้ังพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานในท่าอากาศยานให้สะดวกรวดเร็ว และบริหารจัดการด้านการเงินของท่าอากาศยานให้มี
ประสิทธิภาพให้สามารถยกระดับศักยภาพได้อย่างคลอบคลุมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

ส าหรับการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย 
พบว่า ศักยภาพการจัดการในการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยานเมืองรองของประเทศไทย ต้องให้ความส าคัญกับความปลอดภัยและกฎระเบียบ ในการ
ควบคุมและระงับเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นในท่าอากาศยาน พัฒนาบุคลากรและพนักงานให้สามารถมีความ
พร้อมในการบริการเสมอ ยกระดับระบบขนส่งสาธารณะให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการเดินทาง พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและตรงต่อความต้องการ  มุ่งเน้นการลด
ระยะเวลาในการเข้าถึงท่าอากาศยาน และเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานให้มีความรวดเร็วและเป็น
ระบบมากขึ้น และในส่วนของการศึกษาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ท่าอากาศยานต้องยกระดับการด าเนินงาน
โดยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ พัฒนาการบริการท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และ
มุ่งเน้นการส่งมอบบริการท่ีดีและรวดเร็ว ท่ีเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการสูงสุด 

จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงน าเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการของท่า
อากาศยานเมืองรองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย โดยก าหนดนเป็น 16 
แนวทางส าคัญ  คือ แนวทางท่ี 1 ออกแบบแผนการพัฒนาและนโยบายของท่าอากาศยานให้มี
ประสิทธิภาพใช้งานได้และเห็นผลได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานบริบทของพื้นท่ีอย่างยั่งยืน  
แนวทางท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการควบคุมความปลอดภัย ป้องกัน และระงับเหตุท่ีไม่คาดคิดของท่า
อากาศยานอย่างยั่งยืน แนวทางท่ี 3 ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม การทดสอบ และการประเมินผู้
ให้บริการให้มีความพร้อมในการบริการบนพื้นฐานของพฤติกรรมการเดินทางของคนพื้นท่ี แนวทางท่ี 4 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ สมดุลเท่าเทียมและท่ัวถึง  แนวทางท่ี 
5 ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการบริการในการเข้าถึงท่าอากาศยานเมืองรองให้สะดวกรวดเร็วและ
หลากหลายมากขึ้น แนวทางท่ี 6 ออกแบบการด าเนินงานและการบริหารงานในท่าอากาศยานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน แนวทางท่ี 7 พัฒนาคุณภาพการบริการท่ีสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
อย่างยั่งยืน  แนวทางท่ี 8 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ และผู้ใช้บริการมีทางเลือกใน
การรับบริการอย่างยั่งยืน  แนวทางท่ี 9 บริหารจัดการด้านการเงินให้มีสภาพคล่อง สมดุล และมี
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ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  แนวทางท่ี 10 ส่งเสริมการสร้างความร่วมกับภาคีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับท่า
อากาศยานท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่างยั่งยืน แนวทางท่ี 11 พฒันรูปแบบการส่งมอบบริการใน
ท่าอากาศยานท่ีมีคุณภาพและรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางท่ี 12 ยกระดับการบริการและการ
บริหารจัดการการบริการท่ีตรงต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน  แนวทางท่ี 
13 พัฒนาการบริการท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างยั่งยืน แนวทางท่ี 14 
มุ่งเน้นการส่งเสริมการก่อสร้างและออกแบบท่าอากาศยานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  แนวทางท่ี 15 
พัฒนารูปแบบและมาตรการการลดผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมของท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน และ
แนวทางท่ี 16 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับท่าอากาศยานให้ความส าคัญกับการ
อนุรักษ์และรักษาความเส่ือมโทรมของธรรมชาติโดยรอบท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 
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The study of management potential in secondary airport in Thailand has found 

that the potential of secondary airport must be significantly encouraged and 

developed. They need to establish plans and policies for development including 

infrastructure, facilities and security of the airport. In addition, the potential of staffs in 

the airport must also be improved to be ready to work and airports always have to 

cooperate with others both domestic and international airports. Furthermore, they 

need to develop the transportation and accessibility to be convenient and the system 

of management in the airport is being able to be as fast as possible. To raise potential 

of airport thoroughly and permanently, financial management needs to be improved as 

well. 

For the study of factors affecting to permanent development of secondary airport 

in Thailand, it was found that potential of developmental management in secondary 

airport affected service quality in secondary airport. It is important to focus on security 
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and rules for controlling and terminating an incident that may occur within the airport. 

The improvement of employees to be able to serve service and the development of 

transportation as an alternative way for passengers to transport are also needed. 

Besides, infrastructures and facilities will have to be improved to meet passenger’s 

need. it should aim at reducing passenger’s time to enter airport and raising potential 

management to be fast and systematic. In the part of the study of service quality 

affecting effectively to development of secondary airport, the airport must be 

developed by using and applying technology to improve service and give passengers 

the best service and to extremely meet passenger’s need. 

According to the study above, researcher offers the ways to permanently 

develop management potential of secondary airport in the southern region of Thailand. 

It is divided into 16 important ways: 1) creating efficient and workable plans and 

policies that is in the concrete form in the area of the airport. 2) raising quality, 

controlling security, protecting and terminating an incident permanently. 3) creating 

training curriculum, examination, and evaluation to the staffs whether their behavior is 

appropriate to give passengers service or not. 4) developing infrastructure and facilities 

efficiently and conveniently. 5) encouraging and developing service for being accessible 

to enter secondary airport fast, conveniently, and variously. 7) developing service that 

extremely meet passenger’s demand permanently. 8) developing transportation 

permanently and variously as an alternative way for passengers. 9) manage financial 



 ฉ 

plan efficiently and effectively. 10) encouraging for cooperating permanently with 

alliance and stakeholder including domestic and international airports. 11) improving 

distribution in the area of the airport fast and effectively. 12) raising service and 

management that is punctual and can meet passenger’s need permanently. 13) raising 

satisfaction of passengers permanently. 14) encouraging to build the building and 

creating airport that is suitable to environment. 15) developing preventing measure that 

may occur by airport permanently. 16) encouraging entrepreneurs and stakeholder 

involving with airport to preserve environment and reduce deterioration of 

environment affected by airport permanently. 
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วิทยานิพนธ์เล่มนี้ เปรียบเสมือนการเรียนรู้และการเดินทางท่องเท่ียวที่แสนพิเศษและยาวนาน 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

การท่องเท่ียวถือได้ว่าเป็นนโยบายหลักท่ีใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายการ
ท่องเท่ียวของประเทศนี้ ส่งผลให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวจ านวนมากขึ้นในทุกปี ส่งผล
กระทบท้ังทางบวกและทางลบ ด้วยจ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น ท าให้หลายหน่วยงานหันมาให้ความ
สนใจในเรื่องของการจัดการการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว
ภายใต้ทรัพยากรการท่องเท่ียวที่จ ากัดของ (แพรดาว ฟูพาณิชย์พฤกษ์, 2559) ดังนั้นภาครัฐจะต้องมี
การก าหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับการจัดการศักยภาพและเกิดความยั่งยืน 
เพื่อตอบสนองในสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีเปล่ียนไป และเพื่อเป็นการสร้างรายได้ท้ังต่อพื้นท่ีและ
ประเทศ เพื่อให้การท่องเท่ียวส าเร็จตามความต้องการของนักท่องเท่ียว ปัจจัยท่ีมีบทบาทส าคัญใน
การให้ความสะดวกสบายในการเดินทาง (กรมท่าอากาศยาน, 2016 ) นั้นคือ “ท่าอากาศยาน” ถือได้
ว่าท่าอากาศยานเป็นระบบคมนาคมขนส่งท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง จากสถิติการเดินทางของ
ผู้โดยสารและจ านวนเท่ียวบินท่ีเพิ่มมากขึ้นถึง 7% และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต จากการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาลและการขยายการพัฒนาศักยภาพของกรมท่าอากาศยาน เพื่อรองรับ
จ านวนนักท่องเท่ียวที่เพิ่มสูงขึ้น  

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กล่าวว่า “ท่าอากาศ
ยานเมืองรองหลายแห่งไม่สามารถรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจนเกิดความแออัด” 
ส าหรับนโยบายของรัฐบาลในขณะนี้ คือ “พยายามจะขยายการท่องเท่ียวที่เป็นจุดแข็งของไทยออกไป
ยังเมืองรองต่างๆ เพื่อลดความแออัดของและท่าอากาศยานและการท่องเท่ียวในเมืองหลัก รวมถึงลด
ความเส่ือมโทรมของสถานท่ีท่องเท่ียวจากความแออัดดังกล่าว ในขณะเดียวกัน จังหวัดในเมืองรอง
หลายจังหวัดถือว่ามีศักยภาพในการท่องเท่ียวท่ีควรได้รับการสนับสนุน ซึ่งหน้าท่ีของท่าอากาศยาน 
คือ เช่ือมโยงการเดินทางของนักท่องเท่ียวไปยังเมืองรองต่างๆ เหล่านี้ให้มากขึ้น” (ปราเสริฐ ปราสาท
ทองโอสถ, 2532) โดยท่าอากาศยานเมืองรองของกรมท่าอากาศยานท่ีมีจ านวนผู้โดยสารและจ านวน
เท่ียวบินเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จนเกิดความแออัด จึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพัฒนา
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ศักยภาพการจัดการให้เพียงพอก่อน เพื่อการรองรับจ านวนนักท่องเท่ียวและการขยายตัวของการ
ท่องเท่ียวเมืองรองในภาคใต้ของไทย (บรรจง อูปแก้ว, 2558) 

โดยเมื่อศึกษาข้อมูล ท่าอากาศยานในภาพรวมของประเทศในปัจจุบัน พบว่า เท่ียวบินและ
จ านวนผู้โดยสารในท่าอาอากาศยานเมืองรอง ภายใต้การก ากับของกรมท่าอากาศยานท้ัง 28 ท่า
อากาศยานท่ัวประเทศ มีจ านวนเพิ่มขึ้น โดย จ านวนเท่ียวบิน ต้ังแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 มีจ านวน
เท่ียวบินเพิ่มขึ้นถึง 58,394 เท่ียวบิน และต้ังแต่ปี 2557 ถึงปี 2560 มีจ านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นท้ังส้ิน 
8,131,307 คน (กรมท่าอากาศยาน, 2562) แสดงให้เห็นว่าท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย
ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการ การบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมนการรองรับของ
จ านวนเท่ียวบินและจ านวนผู้โดยสารท่ีเพิ่มมากขึ้นเหล่านี้  

นอกจากนี้ เมื่อศึกษาท่าอากาศยานเมืองรองภายใต้การก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยาน ใน
ด้านศักยภาพของท่าอากาศยาน ดังท่ีแสดงในตารางข้างต้น พบว่า ท่าอากาศยานเมืองรองภายใต้การ
ก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยานในภาคใต้ท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน และสามารถน ามาใช้ในการศึกษาใน
งานวิจัย โดยใช้เกณฑ์ในการประเมิน  คือ หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ , จ านวนเจ้าหน้าท่ีประจ าท่า
อากาศยาน, ความสามารถในการรองรับของอาคารผู้โดยสาร , ให้บริการเฉพาะ Domestic Flights 
และเป็นจังหวัดท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล จึงสามารถสรุปได้เป็นท่าอากาศ
ยานท่ีมีขนาดและศักยภาพการจัดการใกล้เคียงกันในการศึกษา คือ ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศ
ยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานตรัง เมื่อศึกษาสถิติของจ านวนเท่ียวบินและจ านวนผู้โดยสาร
ของท้ัง 3 ท่าอากาศยาน พบว่า ท่าอากาศยานระนอง มีจ านวนผู้โดยสาร เพิ่มขึ้นสูงถึง 18.51% และ
จ านวนเท่ียวบินเพิ่มขึ้นสูงถึง 7.73%, ท่าอากาศยานตรังมีจ านวนผู้โดยสาร เพิ่มขึ้นสูงถึง 23.16% 
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และจ านวนเท่ียวบินเพิ่มขึ้นสูงถึง 20.53%, แต่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ลดลงเล็กน้อยเพียง 
0.52% และจ านวนเท่ียวบิน ลดลงเพียง 4.55% ถือได้ว่าลดลงเพียงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า (สุขสวัสด์ิ 
สุวรรณ โณ , 2560) ซึ่ งเกิดจากการปิดท่าอากาศยานใน เหตุการณ์อุทกภั ยในพื้ น ท่ี จังหวัด
นครศรีธรรมราชท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ จึงส่งผลต่อจ านวนผู้โดยสารและจ านวนเท่ียวบินมีจ านวนลดลง 
แต่ใน ปี 2557-2559 มีจ านวนผู้โดยสารและเท่ียวบินเพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัดจากสถิติ (กรมท่าอากาศ
ยาน, 2016 ) จากจ านวนผู้โดยสารและเท่ียวบินท่ีเพิ่มขึ้นข้างต้น ล้วนมีส่วนเกิดจากการโฆษณา
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองรองท่ีผ่านมา เป็นตัวกระตุ้นจ านวนนักท่องเท่ียวให้เดินทางมากขึ้นและ
เดินทางท่องเท่ียวยังเมืองรองมากขึ้น จากการกระจายตัวของนักท่องเท่ียวที่เดินทางยังท่าอากาศยาน
เมืองรองมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดนี้ รวมไปถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติท่ีให้ท่าอากาศยานเร่ง
พัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคต่างๆ ให้มีศักยภาพมากขึ้น (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
, 2558) เพื่อรองรับต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว ท่ีเป็นผลมาจากการขยายตัวของกลุ่ม
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ ท่ีจะหล่ังไหลเข้ามาใช้บริการท่าอากาศยาน ท าให้ก าไร
เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา (กรมท่าอากาศยาน, 2561) ท่าอากาศยานเมืองรองจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ (ภัคจิรา แสนใจ, 
2558) ท้ังโครงสร้างพื้นฐาน ระบบพื้นฐาน การเข้าถึง สถานท่ีต้ังของท่าอากาศยาน ท่ีพัก ร้านอาหาร
และร้านของท่ีระลึก ส่ิงอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย เพื่อให้สามารถรองรับจ านวนของ
ผู้โดยสารท่ีเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้แหล่งท่องเท่ียวและธุรกิจท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละท่ีก็มี
ส่วนส าคัญในการดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางท่องเท่ียวและใช้บริการท่าอากาศยานเมืองรองในการ
เป็นประตูสู่แหล่งท่องเท่ียวเหล่านั้นด้วย (สมภพ  ชาตวนิช, 2555) นอกจากนี้การพัฒนาศักยภาพการ
จัดการ ยังจะสามารถใช้ในการวางแผนการรองรับการขยายตัวของนักท่องเท่ียวที่จะเพิ่มมากขึ้นเป็น 
68 ล้านคน ในอีก 10 ปี ข้างหน้าของท่าอากาศยานเมืองรองได้ ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าท่าอากาศ
ยานเมืองรองยังขาดการพัฒนาการจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน จึงส่งผลให้การให้บริการและการใช้บริการภายในท่าอากาศยานเหล่านี้ยังขาดมาตรฐานท่ีดี 
ประกอบกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ปลด “ธงแดง” ประเทศไทย ส่งผลให้
ธุรกิจการบินกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะตลาดสายการบินเช่าเหมาล า (Charter Flight) ท่ีมี
ปริมาณของนักท่องเท่ียวจีนสูงขึ้น กระทรวงคมนาคม จึงมีนโยบายให้มีการใช้วิธีการหมุนเครื่องบินไป
เลือกลงท่ีสนามบินเมืองรองมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความแออัดของท่าอากาศยานหลักและเป็นการเพิ่ม
โอกาสเปิดเส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ในเมืองรองอีกทางหนึ่งด้วย (กรมท่าอากาศยาน, 2561) 
 ดังนั้น หากท่าอากาศยานเมืองรองมีแนวทางในการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน สมดุล มี
มาตรฐาน ลดความแออัด และเพียงพอต่อความต้องการของการขยายตัวของนักท่องเท่ียว จะเป็นการ
ขยายประสิทธิภาพและศักยภาพท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันและเป็น
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ท่าอากาศยานเมืองหลักท่ีมีคุณภาพได้ในอนาคต ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาการจัดการท่า
อากาศยานเพื่อเพิ่มศักยภาพของท่าอากาศยานเมืองรอง จึงเลือกศึกษาท่าอากาศยานระนอง ท่า
อากาศยานตรัง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นท่าอากาศยานเมืองรองท่ีมีอัตราการ
เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด มีขนาดใกล้เคียงกัน และได้รับความนิยมในการใช้บริการของผู้โดยสาร
อย่างสูง (กรมท่าอากาศยาน, 2561) ในการศึกษาในครั้งนี้ ผนวกกับผู้วิจัยได้ค้นหาช่องว่างงานวิจัย 
(Research Gap) พบว่าในหัวข้อดังกล่าวนี้ยังมีผู้สนใจในการศึกษาน้อย โดยด้านเนื้อหาส่วนใหญ่มี
ผู้สนใจศึกษาท่ีมุ่งเน้นไปยังท่าอากาศยานเมืองหลักเป็นส าคัญ โดยส่วนใหญ่ศึกษาใน ด้านการบริหาร
จัดการ ได้แก่ ขีดความสามารถท่าอากาศยานนานาชาติของไทย(วีระภัทร ปิณฑะแพทย์, 2013),การ
พัฒนาท่าอากาศยาน (ระหัตร โรจนประดิษฐ์, 2558)(ปกรณ์ ปรียากร, 2544)(ระหัตร โรจนประดิษฐ์, 
2558), การพัฒนาพื้นท่ีว่างในท่าอากาศยาน (แพร ลาดสุวรรณ, 2553) (อานิสงส์ อธิโรจนพิทักษ์, 
2552),การบริหารทรัพยากรภายในท่าอากาศยาน (สิรวีร์ พราหมณ์สุวรรณ, 2558), ความปลอดภัย
ท่าอากาศยาน (พงษ์ศักด์ิ ฮงประยูร, 2015) (ประพันธ์ วันวา, 2555) (จิรกฤต จรรยา, 2556)  (อุไร
กาญขน์ ศิลปะรัตน์, 2548)(กันยารัตน์ ลีลากรกิจ, 2544) (รัชนี ทิมสุวรรณ, 2541), การบริหารงาน
และหลักธรรมมาภิบาล (ศศิรัตน์ จันทร์ชู,กังสดาล เชาว์วัฒนกุลและชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2017)(สุ
พจน์ วรเมธีกวีวงศ์, 2550) (วิชัย มากวัฒนสุข, 2546), การควบคุมการจราจรทางอากาศและวิทยุการ
บิน (Prajim Sangngarm, 2017)(พลภัทร บุราคม, 2542) (บัญชา กิ่งบัวหลวง, 2544), ผลกระทบท่า
อากาศยาน (วิรัช เอื้อ ทรงธรรม, 2550) (ณิชชารีย์ พรหมวิสุทธิพลและธวัชชัย ศุภดิษฐ์, 2549), ด้าน
การบริการ ได้แก่ ภาพลักษณ์ ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน (เบ็ญจ
มาส โลหกุล, 2016)(อริยาภรณ์ ต้ังศรีธนาวงศ์, 2558) (อภิรดี สีดอกบวบ, 2540)(ชัยชนะ ชลิตานนท์, 
2547)(กรรนภัทร กันแก้ว, 2015) (จิตตพัฒน์ พรหมพงษ์, 2558)(สกนต์ ยลวิลาศ, 2540)(สุกัญญา 
ธนมิตต์ รัสโซ, 2541) (นาตยา ประเสริฐสุวรรณ, 2544)(ประภาส เพ่งแพ, 2543) (พลภัทร บุราคม, 
2542), การให้บริการและคุณภาพการให้บริการท่าอากาศยาน (สุภกัญญา ชวนิชย์ และปริยากร มนู
เสวต, 2013) (แพร ลาดสุวรรณ , 2553)(อริยาภรณ์ ต้ังศรีธนาวงศ์ , 2558)(พริมา ทรัพย์สมวงศ์
และณัฐสพันธ์ เผ่าพันธุ์, 2559)(ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล, 2557)(กรรนภัทร กันแก้ว, 2558)(สกนต์ 
ยลวิลาศ, 2540), สายการบินท่ีให้บริการท่าอากาศยาน (ยุพดี ล้ิมมธุรสกุล, 2541), การขนส่งและ
คลังสินค้า (ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล, 2557)(ปฐม มณีโรจน์, 2535)(อานนท์ ปัตตพัฒน์, 2549),
ประสิทธิภาพท่าอากาศยาน (ณัฐพล วุฒิวิมล, 2551)(สชา ธนศรีวนิชชัย, 2541)(Prajim Sangngarm, 
2017) (ธีระยุทธ ส านวน, 2494)(วิชัย มากวัฒนสุข, 2546), ด้านทุนมนุษย์ ได้แก่ การฝึกอบรม การ
รับรู้และความพึงพอใจ และการท างานพนักงานท่าอากาศยาน (สุฐิต ห่วงสุวรรณ, 2015)(ณัฐกาญจน์ 
สุวรรณธาราและสุวจี รักลา, 2015)(ณัฐพล วุฒิวิมล, 2551)(อภิรดี สีดอกบวบ, 2540)(ชัยชนะ ชลิตา
นนท์, 2547)(ศศิรัตน์ จันทร์ชู,กังสดาล เชาว์วัฒนกุลและชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2017)(พชรภณ วีระ

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3+%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C+%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
http://repository.cmu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C+%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2
http://cmuir.cmu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95+%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C+%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://cmuir.cmu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0+%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://search.nida.ac.th:1701/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2+%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b9%8c+%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%8b%2c+%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2.&vl(2721017UI0)=creator&vl(2721018UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=NIDALIB&scp.scps=scope%3a(%22NIDALIBRARY%22)%2cscope%3a(ALEPH_JI)%2cscope%3a(NIDA_SFX)%2cscope%3a(NIDA_DSPACE)%2cprimo_central_multiple_fe
http://search.nida.ac.th:1701/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2+%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b9%8c+%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%8b%2c+%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2.&vl(2721017UI0)=creator&vl(2721018UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=NIDALIB&scp.scps=scope%3a(%22NIDALIBRARY%22)%2cscope%3a(ALEPH_JI)%2cscope%3a(NIDA_SFX)%2cscope%3a(NIDA_DSPACE)%2cprimo_central_multiple_fe
http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3+%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
https://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C+%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://repository.cmu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%9C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://repository.cmu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%9C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%B2+%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://cmuir.cmu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0+%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://cmuir.cmu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0+%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
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กิจพานิช, 2012)(Prajim Sangngarm, 2017)(จิรกฤต จรรยา, 2556)(ณัฐพร สารสังข์, 2549)(ยุพดี 
ล้ิมมธุรสกุล, 2541)(วราภรณ์ คล้ายประยงค์, 2546)(รัชนี ทิมสุวรรณ, 2541)(จรรยพร โพธิ์แก้ว, 
2545)(ชัยยุทธ์ ตันทโอภาส, 2547)(เรวดี ยอดจันทร์, 2549), ด้านการตลาด ได้แก่ กลยุทธ์การตลาด
ท่าอากาศยาน (สุวรรณศร นวษมณ, 2010) (จิตราพร ลดาดก, 2559) (รักชาติ แจ่มจันทร์, 2011)  

นอกจากนี้ ด้านพื้นท่ีส่วนใหญ่มีผู้สนใจศึกษาในท่าอากาศยานเมืองหลัก ในส่วนของท่า
อากาศยานเมืองรองในภาคใต้ของไทยยังมีผู้ศึกษาน้อย โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นการศึกษาท่ี ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ (ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา และสุวจี รักลา,2015) (สุวรรณศร  นวษมณ, 2010) (แพร 
ลาดสุวรรณ, 2553)(ณัฐพล วุฒิวิมล, 2551)(สิรวีร์ พราหมณ์สุวรรณ , 2558)(สชา ธนศรีวนิชชัย, 
2541) (ศศิรัตน์ จันทร์ชู, 2017)(พริมา ทรัพย์สมวงศ์และณัฐสพันธ์ เผ่าพันธุ์, 2559)(กรรนภัทร กัน
แก้ว, 2015) (จิตตพัฒน์ พรหมพงษ์, 2558)(กรรนภัทร กันแก้ว, 2558)(สกนต์ ยลวิลาศ, 2540) (นัทลี 
ดารานันทน์, 2506)(เมรี, 2549)(ธีระยุทธ ส านวน, 2494)(สุกัญญา ธนมิตต์ รัสโซ, 2541) (ณิชชารีย์ 
พรหมวิสุทธิพลและธวัชชัย ศุภดิษฐ์, 2549)(วิชัย มากวัฒนสุข, 2546)(ชัยยุทธ์ ตันทโอภาส, 2547) 
(ประภาส เพ่งแพ, 2543)(พลภัทร บุราคม, 2542)(อานนท์ ปัตตพัฒน์, 2549) (บัญชา กิ่งบัวหลวง, 
2544), ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ(ดอนเมือง) (จิตราพร ลดาดก, 2559) (อภิรดี สีดอกบวบ, 2540)(รัก
ชาติ แจ่มจันทร์, 2011)(ชานุวัฒน์ นพธัญญะ, 2014) (Prajim Sangngarm, 2017)(สกนต์ ยลวิลาศ, 
2540)(นัทลี ดารานันทน์ , 2506)(ธีระยุทธ ส านวน , 2494)(สุกัญญา ธนมิตต์ รัสโซ , 2541)(วิชัย 
มากวัฒนสุข, 2546)(ชัยยุทธ์ ตันทโอภาส, 2547)   (ประภาส เพ่งแพ, 2543)(พลภัทร บุราคม, 2542) 
(บัญชา กิ่งบัวหลวง, 2544), ท่าอากาศยานอู่ตะเภา (กรมประชาสัมพันธ์, 2559)(Thainews, 2016) 
(พิสุทธิ์ แดงเผือก , 2557) (ระหัตร โรจนประดิษฐ์, 2558), ท่าอากาศยานนานาชาติ (สุฐิต ห่วง
สุวรรณ , 2015), ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพฯ (สุภกัญญา ชวนิชย์และปริยากร มนูเสวต , 
2013), ท่าอากาศยานในก ากับกรมการบินพลเรือน  (สุภกัญญา ชวนิชย์และปริยากร มนูเสวต, 
2013), ท่าอากาศยานนานานชาติของไทย (วีระภัทร ปิณฑะแพทย์, 2013), ท่าอากาศยานระนอง 
(เบ็ญจมาส โลหกุล,2016), ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ชัยชนะ ชลิตานนท์, 2547)(อุทัย ศิริ, 2555)(รา
เมศ พุทธิบูลย์, 2553)  (ประพันธ์ วันวา, 2555)(อรทัย เนตตกุล, 2545)(จิรกฤต จรรยา, 2556)(ผทัย
รัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล, 2557)(นาตยา ประเสริฐสุวรรณ, 2544), บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด
(มหาชน) หรือ (AOT) (กันยารัตน์ ลีลากรกิจ, 2544)(ยุพดี ล้ิมมธุรสกุล, 2541)(สุพจน์ วรเมธีกวี
วงศ์, 2550)(รัชนี ทิมสุวรรณ, 2541) (วราภรณ์ คล้ายประยงค์, 2546)(วิชัย มากวัฒนสุข, 2546)(
จรรยพร โพธิ์แก้ว, 2545) (ชัยยุทธ์ ตันทโอภาส, 2547)(เรวดี ยอดจันทร์, 2549), ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ (อุไรกาญขน์ ศิลปะรัตน์, 2548) 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการของท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย โดยมี
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https://repository.nida.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3+%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3+%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%B2+%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://search.nida.ac.th:1701/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2+%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b9%8c+%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%8b%2c+%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2.&vl(2721017UI0)=creator&vl(2721018UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=NIDALIB&scp.scps=scope%3a(%22NIDALIBRARY%22)%2cscope%3a(ALEPH_JI)%2cscope%3a(NIDA_SFX)%2cscope%3a(NIDA_DSPACE)%2cprimo_central_multiple_fe
https://repository.nida.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://repository.nida.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://search.nida.ac.th:1701/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2+%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b9%8c+%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%8b%2c+%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2.&vl(2721017UI0)=creator&vl(2721018UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=NIDALIB&scp.scps=scope%3a(%22NIDALIBRARY%22)%2cscope%3a(ALEPH_JI)%2cscope%3a(NIDA_SFX)%2cscope%3a(NIDA_DSPACE)%2cprimo_central_multiple_fe
http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C+%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://repository.cmu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4
http://repository.cmu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A8+%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://repository.cmu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A8+%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://repository.cmu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C+%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2
http://cmuir.cmu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://cmuir.cmu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95+%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://repository.cmu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%9C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://repository.cmu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%9C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
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กรณีศึกษาเป็น ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงศักยภาพการจัดการ คุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อความยั่งยืนในพื้นท่ี
ภาคใต้ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเมืองรองเพื่อ
รองรับความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน ซึ่งผู้วิจัยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสามารถน าไปเป็นแนว
ทางการพัฒนาท่าอากาศยานในพื้นท่ีและเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการ จัดการและ
ให้บริการได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนาท่าอากาศ
ยานเมืองรอง รวมถึงสามารถน าไปเป็นข้อมูลทางวิชาการท่ีจะสามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้ 
 

1.2 ค าถามงานวิจัย  
 

1.2.1 ศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของ
ประเทศไทย ควรเป็นอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค ์
 

1.3.1 เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย 
 1.3.2 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศ
ไทย  

1.3.2.1 เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการในการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย 
1.3.2.2 เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย 

 1.3.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองใน
ภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย 
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศ
ยานเมืองรองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 
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1.4.1 ขอบเขตด้านพื้นที่  
ท่าอากาศยานเมืองรองภาคใต้ของประเทศไทย ภายใต้การก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยาน 

และมีขนาดใกล้เคียงกัน ได้แก่ ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช 

 
1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ท่าอากาศยานเมืองหลักและท่าอากาศยานเมืองรอง การจัดการท่าอากาศยานเมืองรอง 

ศักยภาพของท่าอากาศยานเมืองรอง คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรอง การพัฒนาท่า
อากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน และกรณีตัวอย่างท่าอากาศยานนานาชาติ  

 
1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร  

  1.4.3.1 เชิงคุณภาพ  
ผู้บริหารท่าอากาศยานเมืองรองและเจ้าหน้าท่ีช านาญการพิเศษท่าอากาศยานเมือง

รอง (ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) ในภูมิภาคภาคใต้

ของประเทศไทย 

  1.4.3.2 เชิงปริมาณ  
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางโดยใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรองเพื่อการ

เดินทางท่องเท่ียวและเจ้าหน้าท่ีสายการบินท่ีให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง ( ท่าอากาศยาน
ระนอง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) ในภูมิภาคภาคใต้ของประเทศไทย 
  



 8 

1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา  

การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตในการด าเนินงานในการวางแผนเพื่อการศึกษา ไว้ดังนี้  

เดือน 
กิจกรรม 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.เขี ย น โครง ร่างวิ ย า นิพน ธ์ 
ประกอบด้วย  

            

1.1 ก าหนดโจทย์/ปัญหา
และค าถามงานวิจัย 

            

1.2 ก าหนดช่ืองานวิจัย             
1.3 ก าหนดวัตถุประสงค์

งานวิจัย  
            

1.4 การศึกษารายงานการ
วิจัยที่เก่ียวข้อง  

            

1.5 ก า รก า ห น ด ก รอ บ 
แนวคิด/สมมุติฐานการวิจัย 

            

1.6 การเขียนภูมิหลัง และ
ความส าคัญของปัญหา 

            

1.7 การก าหนดนิยามศัพท์
เฉพาะ 

            

1.8 การก าหนดขอบเขต 
ของการศึกษาและการก าหนด 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

            

1.9 การก าหนดวิธีการ ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

            

1.10 การก าหนดวิธีการ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 

            

1.11 การก าหนดคาใชจ่าย 
และระยะเวลาในการด าเนินงาน 

            

2.ก ารเสนอ เค้ า โค รงเพื่ อขอ
อนุมัติด าเนินการ 

            

3.การด าเนินงานวิจัย โดยการ
พัฒนาเคร่ืองมือ เก็บข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูล 

            

4. การส รุปผลการวิ เคราะห์
ข้อมูลและเขียนรายงานการวิจัย  

            

5.การเผยแพร่ผลงานวิจัยไปยังผู้             
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เดือน 
กิจกรรม 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ที่เก่ียวข้อง  

6.ก า รส รุป ผ ล รา ย งา น ก า ร
ด าเนินการวิจัยและส่งเล่มฉบับ
สมบูรณ์ 

            

 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

ผลการศึกษาครั้งนี้จะน าไปสู่ข้อค้นพบและเป็นฐานข้อมูลส าหรับการพัฒนาศักยภาพและการ
บริการของท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเท่ียวเมืองหลัก 
ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย 
 1.5.1 หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถน าไปเป็นแนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานใน
พื้นท่ีและเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น  
 1.5.2 หน่วยงานภาครัฐ สามารถน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนา
ท่าอากาศยานเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวจากเมืองหลักสู่เมืองรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับต่อ
ความต้องการได้อย่างเพียงพอ  
 1.5.3 เพื่อเป็นแนวทางในการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาท่าอากาศยานของประเทศไทย 
4 ระยะ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ี กรมท่าอากาศยานและส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยได้ก าหนดนไว้ในกรอบแนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานของประเทศไทย 
 1.5.4 ข้อค้นพบจากการวิจัยจะเป็นข้อมูลทางวิชาการท่ีจะสามารถพัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ 
นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา หรือผู้ท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรอง เพื่อ
สนับสนุนการขยายตัวของนักท่องเท่ียวในพื้นท่ีอื่น ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดการพัฒนา
ท่าอากาศยาน เพื่อพัฒนาพื้นท่ีท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาการเป็นฐานในการ
พัฒนา 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1.6.1 นักท่องเท่ียว หมายถึง  นักท่องเท่ียวที่เดินทางท่องเท่ียวในจังหวัดเมืองรอง และเลือกใช้
ท่ าอากาศยาน เมือ งรอง (ท่ าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรั ง  และท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช) เป็นระบบขนส่งในการเดินทางท่องเท่ียว  

1.6.2 ท่าอากาศยานเมืองรอง  หมายถึง ท่าอากาศยานในก ากับของกรมท่าอากาศยาน ท่ีมี
ขนาดและคุณลักษณะใกล้เคียงกัน และมีพื้นท่ีต้ังอยู่จังหวัดท่องเท่ียวเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล  
ได้แก่ ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 

1.6.3 ศักยภาพของการจัดการท่าอากาศยานเมืองรอง หมายถึง ศักยภาพการจัดการหรือ
ความสามารถของท่าอากาศยานในเมืองท่องเท่ียวรองตามนโยบายของรัฐบาล ท่ีมีการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและกฎระเบียบท่ีรัดกุม มีบุคลากรและพนักงานท่ีปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมาย มีระบบขนส่งสาธารณะท่ีดี มีโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการหรือผู้โดยสารสามารถเข้าถึงท่าอากาศยานได้อย่างรวดเร็ว
และใช้เวลาไม่นาน  

1.6.4 คุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน (Airport Service Quality) หมายถึง คุณภาพหรือ

องค์ประกอบท่ีสามารถมีการด าเนินงานท่ีดี เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนด และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้ รวมไปถึงต้องเป็นการส่งมอบบริการท่ีเป็นเลิศ รวดเร็ว 
ฉับไว ตรงตามความความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

1.6.5 การพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่าอากาศยานในเมือง
รองตามนโยบายของรัฐบาล ท่ีมีการพัฒนาพื้นท่ีและการออกแบบท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน ลด
ผลกระทบและมลภาวะทุกรูปแบบ ร่วมไปถึงมีการควบคุมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด
และมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การด าเนินการท่าอากาศยานเมืองรองหรือท่าอกาศยานในภูมิภาค 

1.6.6 เมืองรอง หมายถึง เมืองท่ีได้รับการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยรัฐบาล ผ่านกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวต่างๆ และเป็นเมืองท่ีไม่ได้เป็นเมืองท่องเท่ียวหลัก หรือยังมีนักท่องเท่ียวเข้าไป
ไม่มากนัก มีการกระจายรายได้ถึงชุมชนท้องถิ่น โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาความเป็นเมืองรอง คือ 
เมืองดังหล่าวต้องมีนักท่องเท่ียวเข้าไปเท่ียวไม่ถึง 6 ล้านคนต่อปี (สัณหณัฐ เศรษฐศักดาศิริ, 2561)  
 



 
 

บทที่ 2  
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองใน
ภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย” ผู้วิจัยจะท าการน าเสนอการทบทวน
วรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาประกอบการท าวิจัยเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่น
และเท่ียงตรงตามระเบียบวิธีวิจัย โดยประเด็นท่ีจะศึกษาประกอบด้วย 

2.1 ท่าอากาศยานเมืองหลักของประเทศไทย 
   2.1.1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับท่าอากาศยานหลักของประเทศไทย 
 2.2 ท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย  
   2.2.1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน 
   2.2.2 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับท่าอากาศยานเมืองรองในการก ากับดูแลของ
   กรมท่าอากาศยาน 
   2.2.3 ข้อมูลสถิติการขนส่งท่าอากาศท่าอากาศเมืองรองของประเทศไทยใน
   การก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยาน 

2.2.4 ทิศทางการพัฒนาและมาตรฐานการพัฒนาท่าอากาศยานของ
ประเทศไทย 
2.2.5 สถานการณ์ของท่าอากาศยานเมืองรองในการก ากับดูแลของกรมท่า
อากาศยาน  

   2.2.6 ขีดความสามารถทางการแข่งขันของท่าอากาศยานเมืองรอง  
   (Airport Competitive Needs)  
 2.3 ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเมืองรอง  
   2.3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับศักยภาพด้านการท่องเท่ียว 

2.3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการท่าอากาศยาน  
(Airport Management) 

   2.3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับศักยภาพท่าอากาศยาน 
   2.3.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับศักยภาพท่าอากาศยานเมืองรอง 
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 2.4 การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน  
   2.4.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   2.4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 

2.4.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่าง
ยั่งยืน 
2.4.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยาน   
2.4.5 ปัจจัยช้ีวัดความส าเร็จ (Key Success Factors) ของการพัฒนาท่า
อากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน    

 2.5 กรณีตัวอย่างท่าอากาศยานนานาชาติ  
   2.5.1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับท่าอากาศยานนานาชาติ 

2.5.2  ท่ าอากาศยานนานาชาติ ท่ี ได้รางวัล  World Airport Skytrax 
Awards 2017 

   2.5.3 กรณีศึกษาตัวอย่างของท่าอากาศยานนานาชาติ 
   2.5.4 กรณีตัวอย่างท่าอากาศยานเมืองรองนานาชาติ 
 2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
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2.1. ท่าอากาศยานเมืองหลักของประเทศไทย  
 

2.1.1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับท่าอากาศยานเมืองหลักของประเทศไทย 
ท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยท่ีอยู่ในเมืองท่องเท่ียวหลักและมีช่ือเสียงของประเทศ 

ประกอบไปด้วย 6 ท่าอากาศยานและก ากับดูแลโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ปียา
พัชร  ศรีรัตน์, 2014) ได้แก่  
 
ตารางที่  2.1 ท่าอากาศยานหลักของประเทศไทย 

จังหวัด สถานที่ตั้ง IATA ICAO ท่าอากาศยาน ด าเนินงานโดย 

กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง DMK VTBD ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
(Don Mueang International 

Airport) 

บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

สมุทรปราการ บางพล ี BKK VTBS ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
(Suvarnabhumi International 

Airport) 

บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

เชียงใหม ่ เมือง CNX VTCC ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
(Chiang Mai International 

Airport) 

บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

เชียงราย แม่ฟ้า
หลวง 

CEI VTCT ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง 
(Mae Fah Luang International 

Airport) 

บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

ภูเก็ต ถลาง HKT VTSP ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
(Phuket International Airport) 

บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

สงขลา คลองหอย
โข่ง 

HDY VTSS ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 
(Hat Yai International Airport) 

บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

แหล่งที่มา : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88


 
 
ตารางที่ 2.2 สถิติการขนส่งทางอากาศยานของท่าอากาศยานหลักของไทย ปี พ.ศ. 2558 - 2560 

 แหล่งที่มา : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
ตารางที่ 2.3 สถิติการใช้บริการของผู้โดยสารของท่าอากาศยานหลักของไทย ปี พ.ศ. 2558 – 2560 

แหล่งที่มา : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
จากตารางท่ี 2.2 และ 2.3 จะเห็นได้ว่า สถิติการขนส่งทางอากาศยานและสถิติการใช้บริการ

ของผู้โดยสารในท่าอากาศยานหลักของไทย ในปี พ.ศ. 2558 – 2560 (AOT, 2017) โดยสถิติการ
ขนส่งทางอากาศยานและสถิ ติการใช้บริการของผู้โดยสาร ท้ัง International Flights และ 
Domestic Flights ในปี 2558 – 2559 มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น แต่ในปี 2560 มีอัตราลดลงอาจจะสืบ
เนื่องมาจากสถานการณ์การแข่งขันของสายการบินท่ีมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  ท าให้ผู้โดยสารมี

Airport International Domestic Total 

Year 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

Suvarnabhumi 257,951 264,278 259,906 75,312 86,230 85,861 333,263 350,508 345,767 

Don Mueang 77,004 88,266 83,263 163,597 168,494 170,281 240,601 256,760 253,544 

Chiang Mai 17,027 18,619 18,101 50,107 53,374 53,940 67,134 71,993 72,041 

Hat Yai 2,051 2,194 1,859 24,811 27,873 28,613 26,862 30,067 30,472 

Phuket 48,196 53,484 51,466 46,793 52,609 53,383 94,989 106,093 104,849 

Mae Fah Luang 492 1,004 743 13,581 16,657 16,158 14,073 17,661 16,901 

Total 402,721 427,845 415,338 374,201 405,237 408,236 776,922 833,082 823,574 

Airport International Domestic Total 

Year 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 
Suvarnabhumi 45,986,092 49,526,015 48,003,084 9,486,929 11,334,689 11,076,466 55,473,021 60,860,704 59,079,550 

Don Mueang 11,756,399 14,357,386 13,277,912 22,933,491 23,942,371 23,905,705 34,689,890 38,299,704 37,183,617 

Chiang Mai 2,098,385 2,302,013 2,184,152 7,109,871 7,928,057 7,789,297 9,208,256 10,230,070 9,973,449 

Hat Yai 262,009 283,899 250,112 3,609,459 4,083,465 4,097,018 3,871,468 4,367,364 4,347,130 

Phuket 7,936,456 9,200,058 8,742,510 6,785,554 7,655,579 7,487,921 14,722,010 16,855,637 16,230,431 

Mae Fah Luang 27,360 119,792 82,170 1,931,993 2,383,583 2,303,054 1,959,353 2,503,375 2,385,224 

Total 68,066,701 75,789,163 72,539,940 51,857,297 57,327,744 56,659,461 119,923,998 133,116,854 129,199,401 
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ทางเลือกในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินได้มากขึ้น และการเข้ามาของสายการบินต้นทุนต่ า
รายใหม่ ท าให้หลายสายการบินในท่าอากาศยานหลักจ าเป็นท่ีจะต้องลดจ านวนเท่ียวบินลงหรือ
เปล่ียนท่าอากาศยานปลายทางเป็นท่ีใหม่ ท่ีมีต้นทุนต่ ากว่า (BBC, 2017) เพื่อลดต้นทุนในการ
ประกอบกิจการ ท าให้จ านวนผู้โดยสารในปี 2560 ลดลงไปด้วย ถึงเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียวจะ
ขยายตัวมากขึ้น นักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน แต่ทุกสายการบินยังเผชิญกับปัญหาต้นทุนราคาน้ ามันท่ีแพงขึ้น
ประมาณ 20% (Positioningmag, 2018) ยิ่งไปกว่านั้น การแข่งขันกันด้านราคาท าให้ส่วนต่างก าไร
ลดลงจากการลดจ านวนเท่ียวบินนั้นเอง  จึงส่งผลต่อจ านวนผู้โดยสารและจ านวนเท่ียวบินในท่าอากาศ
ยานหลักของประเทศไทย  
 

2.2. ท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย 
 

2.2.1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับกรมท่าอากาศยาน 

 
ภาพที่ 2.1 โลโก้กรมท่าอากาศยาน 

แหล่งที่มา : กรมท่าอากาศยาน 

 
 กรมท่าอากาศยาน (Department of Airports , ช่ือย่อ : ทย. , DOA) หน่วยงานระดับกรม
ในสังกัดของ กระทรวงคมนาคม มีอ านาจหน้าท่ีพัฒนาโครงข่ายส่งเสริมกิจการท่าอากาศยานและ
บริหารท่าอากาศยานท้ัง 28 แห่งท่ัวประเทศไทยซึ่งเคยอยู่ภายใต้การบริหารดูแลของ กรมการบินพล
เรือน 

2.2.1.1 ประวัติความเปน็มาของกรมท่าอากาศยาน 
  เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2446 เมื่อสองพี่น้องตระกูลไรท์ (Wright) คือ “วิล
เบอร์” (Wilbur) และ “ออร์วิล” (Orville) ชาวอเมริกันได้ท าการบินด้วยเครื่องยนต์ เป็นผลส าเร็จ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
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ครั้งแรก ณ เมืองคิดตต้ีฮอก (Kitty Hawk) มลรัฐแคโรไลน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนับเป็น
จุดเริ่มต้นการบินของมนุษย์โดยแท้จริง (กรมท่าอากาศยาน, 2559) 
 

ภาพที่ 2.2 สองพี่น้องตระกูลไรท์ (Wright) 
แหล่งท่ีมา : vcharkarn.com 

 
  ส าหรับประเทศไทย การบินเริ่มเข้ามามีบทบาทในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อ  นายชาร์ล พันเดน บอร์น (Charies Van Den Born) นักบินลูกครึ่งเบลเยี่ยม-
ฝรั่งเศส น าเครื่องบินแบบอังรีฟาร์มัง 4 (Henry Farman IV) ช่ือ แวนด้า (Wanda) ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายกับเครื่องบินฟลายออร์ของพี่น้องตระกูลไวท์ บรรทุกลงเรือจากไซ่ง่อนมาแสดงการบินท่ีสนาม
ม้า สระปทุม (ราชกรีฑา สโมสร) ให้ชาวไทยได้ชมในระหว่าง วันท่ี 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2453 (ค.ศ.1911) โดยวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ
พระราชด าเนินไปทอดพระเนตรการแสดงการบินโดยมิได้มีหมายก าหนดการมาก่อน (กรมท่าอากาศ
ยาน, 2559) 

 
 

แหล่งที่มา : chaoprayanews.com 
 

ภาพที่ 2.3 พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี6) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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  ในการแสดงครั้งนั้น ท าให้ชาวสยามรู้สึกต่ืนเต้นสนใจเป็นอันมาก และปรารถนาให้มี
เครื่องบินในสยามประเทศบ้าง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงซื้อเครื่องบินล า
ดังกล่าวไว้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษากระทรวงกลาโหมจึงมีด าริท่ีจะจัดต้ัง “แผนกการบิน” ขึ้นใน
กองทัพ ด้วยตระหนักถึง ความจ าเป็นท่ีประเทศไทยจะต้องมีเครื่องบินไว้ป้องกันภัยของชาติ วาระนั้น
พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช เสนาบดี กระทรวงกลาโหม ได้
ทรงสนับสนุนให้มีการคัดเลือกนายทหารบก 3 นาย ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมประกอบด้วย  
   1.พันตรี หลวงศักด์ิศัลยาวุธ (สุณี สุววรณประทีป) ผู้บังคับกองพันพิเศษ
กองพลท่ี 5 
   2.ร้อยเอก หลวงอาวุธลิขิกร (หลง สินสุข) ผู้รั้งผู้บังคับกองพันพิเศษกองพล
ท่ี 9 
   3.ร้อยโททิพย์ เกตุทัต ผู้บังคับกองร้อยท่ี 3 โรงเรียนนายร้อยช้ันมัธยม 
  เดินทางไปศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งทรงเห็นว่ามีการความ
เจริญก้าวหน้าในด้านการบินยิ่งกว่าประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรปในขณะนั้น ระหว่างท่ีนายทหารท้ังสาม
ก าลังศึกษาวิชาการบิน ท่ีประเทศฝรั่งเศสนั้น กระทรวงกลาโหม ได้ส่ังซื้อเครื่องบิน แบบเบรเกต์ 
(Brequet) ชนิดปีก 2 ช้ัน จ านวน 3 ล า เครื่องบินแบบนิเออปอร์ท ชนิดปีกช้ันเดียว 4 ล า และ
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ชุ่ม อภัยวงศ์) ได้บริจาคเงินซื้อเครื่องบินแบบเบรเกต์ให้แก่กระทรวงกลาโหม
อีก 1 ล า เครื่องบินท้ัง 8 ล านี้ นายทหารท้ัง 3 นาย ได้เป็นผู้ทดลองบิน ณ ประเทศฝรั่งเศสแล้วจึงส่ง
มายังประเทศไทย จึงนับได้ว่าท้ังสามนายเป็นนักบินชุดแรงของประเทศไทย (กรมท่าอากาศยาน , 
2559) 
  เมื่อนายทหารท้ัง 3 นาย จบการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทย ในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2456 กระทรวงกลาโหม จึงได้เริ่มงานกิจการการบินอย่างจริงจัง โดยต้ัง “แผนกการ
บิน” ให้ขึ้นอยู่ในการบังคับบัญชาของพลเอกเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงอัครโยธิน จเรการช่าง
ทหารบกมีการสร้างโรงเก็บเครื่องบินหลังโรงเรียนพลต ารวจปทุมวันและใช้พื้นท่ีส่วนหนึ่งของสนามม้า
สระปทุม (ราชกรีฑา สโมสร)เป็นท่าอากาศยานสนามบิสระปทุม จึงเป็นสนามบินแห่งแรกของ
ประเทศไทย (กรมท่าอากาศยาน , 2559) และในปี พ.ศ. 2457 กระทรวงกลาโหมได้ด าเนินการ
ก่อสร้างสนามบินดอนเมืองแล้วเสร็จ เพื่อเป็นสนามบินท่ีใช้ในกิจการทหาร และได้เล่ือนฐานะแผนก
การบินทหารยกขึ้นเป็นกรม และได้เคล่ือนย้ายจากสนามราชกรีฑาสโมสรไปสู่ท่ีต้ังใหม่ท่ีดอนเมือง 
และเมื่อ ปี พ.ศ. 2468 ประเทศไทยได้ท าการจัดต้ังกองบินพลเรือน กรมบัญชาการกระทรวงพาณิชย์
และคมนาคม หลังจากนั้น การบินพลเรือนในประเทศได้จัดต้ังให้มีหน่วยงานท่ีเข้ามารับผิดชอบและ
ดูแลมาโดยตลอด เมื่อกิจการการขนส่งทางอากาศหรือการเดินอากาศ ได้เจริญเติบโตและขยายตัว
มากขึ้น รวมถึงขยายเส้นทางออกไปมากขึ้น จึงส่งผลให้การขนส่งทางอากาศของประเทศมี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น (กรมท่าอากาศยาน, n.d.) ต่อมาในปีพ.ศ. 2476 ได้มี
การเปล่ียนอีกครั้งจากกองบินพลเรือนเปล่ียนเป็นกองการบินพาณิชย์ ในส านักงานปลัดกระทรวง ของ
กระทรวงเศรษฐการ และต่อมาในปี พ.ศ. 2477 ได้ย้ายไปยังสังกัดของกรมการขนส่ง ทบวงพาณิชย์
และคมนาคมกระทรวงเศรษฐการ จนถึงปี พ.ศ. 2484 กรมการขนส่งได้มีการโอนย้ายกลับมาขึ้นกับ
กระทรวงคมนาคม และหลังจากนั้น พ.ศ. 2485 ได้มีการแบ่งแยกกองให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นกอง
ขนส่งทางอากาศ กรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม (กรมท่าอากาศยาน, 2559) 
  ต่อมาปี พ.ศ. 2491 ได้ท าการแยกการบินพลเรือนและการบินทหารออกจากกัน 
และถ่ายโอนการปฏิบัติกิจการให้กระทรวงคมนาคม และใน ปี พ.ศ. 2497 ได้มีการยกฐานะขึ้นเป็น 
ส านักงานการบินพลเรือน แต่ยังคงสถานะอยู่ในสังกัดกรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคมอยู่ จนกระท่ัง
พ.ศ. 2506 ได้ท าการยกฐานะอีกครั้งเป็น กรมการบินพาณิชย์ เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2506 และ
ได้เปล่ียนช่ือเป็น “กรมการขนส่งทางอากาศ” และในปี พ.ศ.2522 ได้มอบอ านาจให้ท่าอากาศแห่ง
ประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อ พ.ศ.2531 ได้มีการโอนการ
บริการ ท่าอากาศงานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานหาดใหญ่, ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การท่าอากาศยาน
แห่งประเทศไทย เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ต่อมาในขณะเดียวกันได้โอนการบริการ โทรคมนาคม  การ
บริการวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศและการควบคุมการจราจรทางอากาศ ท่ีท่าอากาศยานเชียงใหม่, 
ท่ากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานภูเก็ตให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบ และในปี พ.ศ.2535 ได้ออกพระราชกฤษฎีกา เปล่ียนการด าเนินงานของศูนย์ฝึกการบิน
พลเรือนภายใต้ การก ากับดูแลของกรมการบินพาณิชย์เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมในนาม 
“สถาบันการบินพลเรือน” (Civil Aviation Training Center) และเมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
ได้เปล่ียนช่ือจาก “กรมการบินพาณิชย์” เป็น “กรมการขนส่งทางอากาศ” ตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม (กรมท่าอากาศยาน, 2559) 
  และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนช่ืออีกครั้งจาก “กรมการขนส่งทางอากาศ” 
เป็น “กรมการบินพลเรือน” เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจด้านการบิน ซึ่งคลอบคลุมท้ัง
การขนส่งทางอากาศ และการเดินอากาศเป็นการสอดคล้องกับแนวทางในการก าหนดช่ือหน่อยงาน
ลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ (กรมท่าอากาศยาน , 2559) มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วัน ท่ี  24 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ต่อมาได้จัดต้ังเป็นกรมท่าอากาศยาน เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ประกาศ
ลง ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2558 มี นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมการบินพลเรือนคน
สุดท้ายเป็นอธิบดีกรมท่าอากาศยานคนแรก  โดยอ านาจหน้าท่ีของกรมท่าอากาศยาน คือ การพัฒนา
โครงข่ายการบิน ส่งเสริมกิจการท่าอากาศยานรวมถึงการบริหารท่าอากาศยานท้ัง 28 แห่งซึ่งเคยอยู่
ภายใต้การบริหารดูแลของ กรมการบินพลเรือน (กรมท่าอากาศยาน, n.d.)  

https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2552
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
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 2.2.1.2 วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร  
  วิสัยทัศน์ : “ท่าอากาศยาน มาตรฐานสากลส่งเสริมโครงข่ายคมนาคมของประเทศ” 
   ค่านิยม : I – DOA  
    I = Intelligence: การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
    D = Development: การพัฒนาขีดความความสามารถ 
    ท่าอากาศยาน บุคลากร ระบบ และการบริหารจัดการองค์กร 
    O = Operation: ปฏิบัติการได้มาตรฐานสากล 
    A = Accountability: ความรับผิดชอบในงาน 
   วัฒนธรรมองค์กร : “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมน าองค์กร” 
 2.2.1.3 พันธกิจ 
  (1) พัฒนาท่าอากาศยานให้คลอบคลุมทุกพื้นท่ี และสามารถรับการเติบโต

ด้านคมนาคมทางอากาศ 
   (2) ด าเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(3) บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2.1.4 ยุทธศาสตร์  
  (1) พัฒนาท่าอากาศยานเพื่อส่งเสริมโครงข่ายการบินให้ครอบคลุมท่ัวถึงทุก

พื้นท่ี  
  (2) ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวกให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล 
 (3) พัฒ นา และปรับปรุงการบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   (4) พัฒนาองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
(5) บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.2.2 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับท่าอากาศยานเมืองรองในการก ากับดูแลของกรมท่าอากาศ
ยาน 

 

2.2.2.1 ท่าอากาศยานเมืองรองในก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยาน 
 ท่าอากาศยานในก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยาน มีด้วยกันท้ังส้ิน 28 ท่าอากาศยานท่ัว
ประเทศไทย ซึ่งแบ่งตามภูมิภาคของประเทศ (กรมท่าอากาศยาน, 2561) ดังนี้  
 
ตารางที่ 2.4 รายช่ือท่าอากาศยานในก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยาน 

ภูมิภาค ท่าอากาศยาน 
ภาคเหนือ ท่าอากาศยานล าปาง  

ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน  
ท่าอากาศยานปาย  
ท่าอากาศยานพิษณุโลก  
ท่าอากาศยานตาก  
ท่าอากาศยานแพร่  
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์  
ท่าอากาศยานน่านนคร  
ท่าอากาศยานแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์  
ท่าอากาศยานขอนแก่น  
ท่าอากาศยานเลย  
ท่าอากาศยานนครพนม  
ท่าอากาศยานนครราชสีมา  
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด  
ท่าอากาศยานสกลนคร  
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี  
ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 

ภาคใต้ ท่าอากาศยานชุมพร  
ท่าอากาศยานกระบี่  
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  
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ภูมิภาค ท่าอากาศยาน 
ท่าอากาศยานนราธิวาส  
ท่าอากาศยานปัตตานี  
ท่าอากาศยานระนอง  
ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี  
ท่าอากาศยานตรัง 
ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
แหล่งที่มา : กรมท่าอากาศยาน, 2560 

  จากตารางท่ี 2.4 แสดงให้ว่า กรมท่าอากาศยาน มีการดูแล ควบคุม และก ากับการ
ท่าอากาศยานเมืองรองในหลายจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งในแต่ละจังหวัดมีการขยายตัวของจ านวน
ผู้โดยสารท่ีแตกต่างกัน อันจะเห็นได้จากในตารางถัดไป ซึ่งท่าอากาศยานเมืองรองท้ัง 28 ท่าอากาศ
ยาน (กรมท่าอากาศยาน , 2561) ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรท่ีส าคัญท่ีจะสามารถขยายตัวด้าน
อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย และเป็นบทบาทส าคัญในการส่งออกนักท่องเท่ียวไปยังเมือง
ท่องเท่ียวเมืองรอง และกระจายรายได้สู่เมืองท่องเท่ียวรองมากยิ่งขึ้น  
 

2.2.3 ข้อมูลสถิติการขนส่งท่าอากาศเมืองรองของประเทศไทยในการก ากับดูแลของ
กรมท่าอากาศยาน 
  2.2.3.1 ข้อมูลจ านวนเท่ียวบินท่าอากาศยานในก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยาน
เปรียบเทียบปี 2557-2560 (Air Traffic Comparison: Calendar of 2014-2017) มีรายละเอียด 
ดังนี้  
ตารางที่ 2.5 ข้อมูลจ านวนเท่ียวบินท่าอากาศยานในก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยาน ปี 2559-2560 

ท่าอากาศยาน 
จ านวนเที่ยวบิน 

2557/2014 2558/2015 2559/2016 2560/2017 2561/2018 

1. กระบี่ 21,322 27,964 28,063 28,919 28,639 
2. ขอนแก่น 6,713 10,354 12,185 13,068 13,416 
3. ชุมพร 1,202 1,561 1,496 1,480 2,059 

4. ตรัง 3,617 4,075 4,302 5,185 4,412 
5. นครพนม 1,460 2,274 2,923 2,798 3,400 

6. นครราชสีมา - 157 105 152 190 
7. นครศรีธรรมราช 6,860 19,294 18,854 18,082 17,004 
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ท่าอากาศยาน 
จ านวนเที่ยวบิน 

2557/2014 2558/2015 2559/2016 2560/2017 2561/2018 

8. นราธิวาส 732 1,512 2,039 1,892 1,486 

9. น่านนคร 2,000 4,036 4,123 3,446 3,976 
10. บุรีรัมย์ 408 1,508 2,258 2,609 3,197 

11. ปาย 434 560 620 212 484 

12. พิษณุโลก 3,888 5,076 4,079 5,398 5,314 

13. ระนอง 1,028 1,500 1,484 1,602 2,532 

14. ร้อยเอ็ด 1,008 3,074 3,222 3,518 3,713 

15. ล าปาง 2,427 4,387 4,807 4,652 4,636 
16. สกลนคร 1,476 3,333 2,672 2,910 2,827 

17. สุราษฎร์ธานี 10,175 13,257 13,813 15,396 14,000 
18. หัวหิน 346 767 613 283 458 

19. อุดรธานี 13,734 16,911 15,868 17,901 18,855 

20. อุบลราชธานี 7,752 10,951 11,697 12,042 11,795 

21. เพชรบูรณ์ - 70 38 2 56 

22. เลย 950 2,527 2,639 2,696 2,488 

23. แพร ่ 509 797 1,191 1,326 1,460 
24. แม่สอด 2,285 2,664 2,769 3,056 3,038 

25. แม่ฮ่องสอน 2,656 1,884 2,607 1,829 1,940 

รวม 92,982 140,493 144,467 150,454 151,376 

แหล่งที่มา : กรมท่าอากาศยาน,2562 
 

  จากตารางท่ี 2.5 จะเห็นได้ว่าจ านวนเท่ียวบินท่าอากาศยานเมืองรองในก ากับดูแล
ของกรม ท่าอากาศยานในปี 2557-2561 มีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นในหลายท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศ
ยาน ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแพร่ ถึงในหลายท่าอากาศยาน
มีจ านวนเท่ียวบินท่ีลดลง แต่เมื่อมาดูจ านวนเท่ียวบินรวมในแต่ละปี จะเห็นได้ว่า ผลรวมของจ านวน
เท่ียวบินในแต่ละปี มีจ านวนเท่ียวบินเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดย จากปี 2559 ถึง 2561 มีจ านวนเท่ียวบิน
เพิ่มขึ้นถึง 58,394 เท่ียวบิน (กรมท่าอากาศยาน, 2562) นั้นแสดงให้เห็นว่าท่าอากาศยานในเมืองรอง
ได้รับความนิยมมาขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องและนักท่องเท่ียวเลือกเดินทางโดยท่าอากาศยานเมืองรอง
เพื่อเดินทางไปยังเมืองรอง ดังนั้น ท่าอากาศยานเมืองรองจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองเพื่อรองรับต่อความต้องการของผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการซึ่งหมายรวมถึงสายบินในทุกมิติ  
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 2.2.3.2 ข้อมูลจ านวนผู้โดยสารท่าอากาศยานในก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยาน

เปรียบเทียบปี 2557-2560 (Air Traffic Comparison: Calendar of 2014-2017) มีรายละเอียด 

ดังนี้ 

ตารางที่ 2.6 ข้อมูลจ านวนผู้โดยสารท่าอากาศยานในก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยานปี 2559-2560 

ท่าอากาศยาน 
จ านวนผู้โดยสาร 

2557/2014 2558/2015 2559/2016 2560/2017 2561/2018 

1. กระบี่ 2,692,569 3,689,672 4,079,564 4,339,599 4,193,099 
2. ขอนแก่น 947,867 1,280,185 1,499,562 1,703,209 1,819,013 
3. ชุมพร 48,766 93,325 93,567 87,689 163,815 
4. ตรัง 529,228 612,629 648,979 799,279 691,270 
5. นครพนม 220,060 298,013 372,026 419,311 434,128 
6. นครราชสีมา - 3,155 89 6,975 10,671 
7. นครศรีธรรมราช 974,347 1,243,179 1,503,463 1,496,218 1,490,773 
8. นราธิวาส 111,328 162,413 241,721 258,864 216,856 
9. น่านนคร 113,849 349,264 376,420 349,956 428,202 
10. บุรีรัมย์ 17,431 117,710 197,988 220,856 340,692 
11. ปาย 4,289 5,481 6,046 2,110 1,779 
12. พิษณุโลก 456,535 549,951 492,117 600,093 672,084 
13. ระนอง 59,706 90,206 102,228 121,484 214,250 
14. ร้อยเอ็ด 69,930 234,419 334,955 395,601 431,785 
15. ล าปาง 120,520 261,428 290,420 280,062 268,638 
16. สกลนคร 199,492 425,453 347,351 378,057 382,962 
17. สุราษฎร์ธาน ี 1,319,660 1,856,315 1,726,061 2,247,344 2,108,289 
18. หัวหิน 10,559 11,437 12,076 2,780 34,779 
19. อุดรธาน ี 1,682,709 2,213,689 2,350,005 2,577,524 2,651,242 
20. อุบลราชธาน ี 1,076,957 1,467,256 1,726,061 1,791,828 1,832,340 
21. เลย 55,204 234,419 261,274 270,284 262,906 
22. แพร่ 23,371 48,673 72,274 80,961 88,971 
23. แม่สอด 96,330 144,598 174,612 180,094 193,329 
24. แม่ฮ่องสอน 34,269 39,740 55,368 61,327 63,328 
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ท่าอากาศยาน 
จ านวนผู้โดยสาร 

2557/2014 2558/2015 2559/2016 2560/2017 2561/2018 

25. เพชรบูรณ์ - 76 0 0 1,082 
รวม 10,864,976 15,482,934 17,270,208 18,671,505 18,996,283 

แหล่งที่มา : กรมท่าอากาศยาน,2562 

 

 จากตารางท่ี 2.6 จะเห็นได้ว่าจ านวนผู้โดยสารท่าอากาศยานเมืองรองในก ากับดูแลของ
กรมท่าอากาศยานในปี 2557-2560 จ านวนผู้โยสารในท่าอากาศยานท่ีเพิ่มข้ึนในหลายท่าอากาศยาน 
ได้แก่ ท่าอากาศยาน บุรีรัมย์  ระนอง ร้อยเอ็ด อุดรธานี อุบลราชธานี แพร่ แม่สอด และท่าอากาศ
ยานแม่ฮ่องสอน  ซึ่งมีจ านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นทุกปีและมีอัตราเพิ่มท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเห็นได้ชัด 
เมื่อดูผู้โดยสารรวมในแต่ละปี จะเห็นได้ว่า จ านวนผู้โดยสารรวมของท่าอากาศยานเมืองรองท่ัวท้ัง
ประเทศ มีจ านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยต้ังแต่ปี 2557 ถึง 2560 มีจ านวนผู้โดยสาร
เพิ่มขึ้นท้ังส้ิน 8,131,307 คน (กรมท่าอากาศยาน, 2562) จากจ านวนผู้โดยสารท่ีเพิ่มขึ้นอย่างก้าว
กระโดดจาการปล่อยแคมเปญท่องเท่ียวเมืองรองของรัฐบาล แสดงให้เห็นว่า ท่าอากาศยานเมืองรอง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองในการรองรับจ านวนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการซึ่ง
หมายรวมถึงสายบินในทุกมิติ 
 นอกจากนี้ (กรมท่าอากาศยาน, 2560) ได้ระบุถึงจ านวนสถิติของสนามบินเมืองรองในแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศไทยท่ีมีอัตราส่วนเพิ่มสูงขึ้น และกรมท่าอากาศยานเร่งพัฒนาขีดความสามมรถใน
การรองรับของแต่ละท่าอากาศยานเพื่อต้อนรับจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีขาดว่าจะขยายสู่เมืองรองมาก
ขึ้นจากการกระชาสัมพันธ์ในแคมเปญ “เมืองต้องห้ามพลาด” ของรัฐบาล  
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ภาพที่  2.4 ข้อมูลโดยรวมของเท่ียวบินและผู้โดยสาร 28 ท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน 

แหล่งท่ีมา : กรมท่าอากาศยาน, 2560 

 

 จากภาพท่ี 2.4 เป็นข้อมูลอัตราเท่ียวบินและผู้โดยสารโดยรวมในปี 2559-2560 ของ 28 ท่า
อากาศยานเมืองรองของประเทศไทยในการก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยาน ซึ่งจากภาพจะเห็นได้ว่า 
ปี 2559 ผู้โดยสารโดยรวม 17,030,803 ล้านคน (กรมท่าอากาศยาน, 2561) โดยแบ่งเป็นอัตราส่วน
แยกตามภูมิภาคได้ ดังนี้  ภายใต้ชายแดน 1%, ภาคใต้อ่าวไทย 21%, ภาคเหนือ 9%, อีสานตอนบน 
28%, ภาคใต้อันดามัน 28%, อีสานตอนล่าง 13% ส่วนในปี 2560 ผู้โดยสารรวม 16,149,185 ล้าน
คน โดยแบ่งเป็นอัตราส่วนแยกตามภูมิภาคได้ ดังนี้ ภายใต้ชายแดน 1%, ภาคใต้อ่าวไทย 21% , 
ภาคเหนือ 8%, อีสานตอนบน 29%, ภาคใต้อันดามัน 28%, อีสานตอนล่าง 13% จะเห็นได้ว่า ในปี 
2560 ถึงจะมีอัตราผู้โดยสารโดยรวมลดลง แต่ยังมีเปอร์เซ็นของผู้โดยสารในรายภูมิภาคท่ีเพิ่มขึ้นใน
บางภูมิภาค ได้แก่ อีสานตอนบน ท่ีเพิ่มจากเดิม 1% ส่วนในภูมิภาคท่ีมีอัตราท่ีคงท่ี ได้แก่ ภาคใต้
ชายแดน ภาคใต้อ่าวไทย ภาคใต้อันดามัน อีสานตอนล่าง และภูมิภาคท่ีมีอัตราลดลง ได้แก่ ภาคเหนือ 
ท่ีลดลงเพียง 1%  
 นอกจากนี้ อัตราเท่ียวบินโดยรวมของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย ท้ัง 28 ท่า
อากาศยานในการก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยาน ซึ่งจากภาพจะเห็นได้ว่า (กรมท่าอากาศยาน, 
2561) ในปี 2559 เท่ียวบินโดยรวม 142,934 เท่ียว โดยแบ่งเป็นอัตราส่วนแยกตามภูมิภาคได้ ดังนี้ 
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ภาคใต้อันดามัน 24%, ภายใต้ชายแดน 1%, ภาคใต้อ่าวไทย 25%, ภาคเหนือ 14%, อีสานตอนบน 
24%, อีสานตอนล่าง 12% ส่วนในปี 2560 เท่ียวบินโดยรวม 132,958 เท่ียว โดยแบ่งเป็นอัตราส่วน
แยกตามภูมิภาคได้ ดังนี้  ภาคใต้อันดามัน 24% , ภายใต้ชายแดน 1% , ภาคใต้อ่าวไทย 23% , 
ภาคเหนือ 14%, อีสานตอนบน 26%, อีสานตอนล่าง 12% จะเห็นได้ว่า ในปี 2560 ถึงจะมีอัตรา
เท่ียวบินโดยรวมลดลง แต่ยังมีเปอร์เซ็นของเท่ียวบินในรายภูมิภาคท่ีเพิ่มขึ้นในบางภูมิภาค ได้แก่ 
อีสานตอนบน ท่ีเพิ่มจากเดิม 2% ส่วนในภูมิภาคท่ีมีอัตราท่ีคงท่ี ได้แก่ ภาคใต้ชายแดน ภาคอีสาน
ตอนบน ภาคใต้อันดามัน อีสานตอนล่าง และภูมิภาคท่ีมีอัตราลดลง ได้แก่ ภาคใต้อ่าวไทย ท่ีลดลง
เพียง 2% ในภาพรวมยังถือว่ายังไม่วิกฤตมากนัก (กรมท่าอากาศยาน, 2561) หากได้รับการพัฒนา
ศักยภาพของท่าอากาศยานมากขึ้น อาจจะท าให้อัตราผู้โดยสารเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นสามารถกล่าวสรุป
โดยรวมได้ว่า ท่าอากาศยานในก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยาน มีอัตราการเติมโตเพิ่มขึ้น และมีข้อ
ได้เปรียบในเรื่องของการกระจายตัวที่คลอบคลุมพื้นท่ีมากท่ีสุดของประเทศไทย แม้อัตราการเติบโตท่ี
ไม่สูงมากนักแต่หากการกระตุ้นการท่องเท่ียวเมืองรองจากภาครัฐเป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น อาจจะส่งผลให้
อัตราการเดินทางโดยใช้ท่าอากาศยานเมืองรองเพิ่มสู่งขึ้น ดังนั้นท่าอากาศยานเมืองรองจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานเพื่อรองรับการเดินทางสู่เมืองรองท่ีจะมีอัตรา
สูงขึ้นในอนาคตอย่างมีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน  
 นอกจากนี้ กรมท่าอากาศยานได้ระบุสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานในก ากับ
ดูแล (Air Transport Traffic at Domestic Airport) ช่วงล่าสุด คือ ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2561 
ถึง 31 มกราคม 2561 (กรมท่าอากาศยาน, 2561) ดังนี้ 
  
ตารางที่ 2.7 สถิตการขนส่งท่าอากาศของท่าอากาศยานในก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยาน ระหว่าง 
1 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 

ท่าอากาศยาน 
Airport/Operator 

เที่ยวบิน 
Aircraft Movements 

ผู้โดยสาร 
Passengers 

บุรีรัมย์ 692 81,553 

ชุมพร 526 49,678 

หัวหิน 201 18,127 

ขอนแก่น 3,357 463,314 

กระบี่ 7,469 1,233,728 

ล าปาง 1,136 66,235 

เลย 638 74,954 

แม่ฮ่องสอน 522 18,642 



 27 

ท่าอากาศยาน 
Airport/Operator 

เที่ยวบิน 
Aircraft Movements 

ผู้โดยสาร 
Passengers 

แม่สอด 762 49,610 

นครพนม 648 91,021 

นครศรีธรรมราช 4,018 355,272 

น่านนคร 1,086 118,543 

นราธิวาส 360 54,363 

พิษณุโลก 1,364 180,186 

แพร่ 360 23,226 

ระนอง 610 63,547 

ร้อยเอ็ด 718 96,703 

สกลนคร 716 97,139 

สุราษฎร์ธาน ี 3,027 479,900 

ตรัง 1,080 173,988 

อุบลราชธาน ี 2,729 433,942 

อุดรธาน ี 4,536 641,307 

รวม (Total) 151,376 18,996,283 

แหล่งที่มา : กรมท่าอากาศยาน, 2562 

 

 จากตารางท่ี 2.7 จะเห็นได้ว่า ระหว่าง 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 ท่ีผ่านมา ท่า
อากาศยานเมืองรองในก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยาน จากสถิติมีหลายท่าอากาศยานท่ีท้ังจ านวน
เท่ียวบินและจ านวนผู้โดยสารเพียงเดือนเดียวมีอัตราเพิ่มขึ้นจ านวนมาก อาทิ ท่าอากาศยานขอนแก่น 
ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานน่านนคร 
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 
และท่าอากาศยานอุดรธานี ท่ีเพียงเดือนเดียว มีผู้โดยสารมากกว่า 100 ,000 คน นั้นแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพท่ีเพิ่มสูงขึ้นของอุตสาหกรรมการบินและการเดินทางของผู้โดยสารท่ีเพิ่มมากขึ้นจากท่ีลดลง
ในปีท่ีผ่านมา 
 

2.2.4 ทิศทางการพัฒนาและมาตรฐานการพัฒนาท่าอากาศยานของประเทศไทย 
  ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย , (2560) ได้ระบุถึงทิศทางในการพัฒนาท่า
อากาศยานของประเทศไทย ไว้ว่า ท่าอากาศยานถือได้ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความส าคัญของ



 28 

ระบบการขนส่งทางอากาศ เป็นส่วนอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายได้ให้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาถึงร้ายละ 
7 ของ GDP ของประเทศ อย่างไรก็ตามการก่อสร้างท่าอากาศยานต้องใช้เงินทุนในการลงทุนสูง 
นอกจากนั้นยังมีค่าบ ารุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท่าอากาศยาน เพื่อให้ด าเนินการได้ตาม
มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยท้ังในระดับประเทศและสากล (กฤษณา ไว
ส ารวจ และ พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์, 2561) ท่ีผ่านมาประเทศไทยไม่มีแผนแม่บทระบบท่าอากาศ
ยานของประเทศ การวางแผนพัฒนาท่าอากาศยานขาดการบูรณาการ ต่างคนต่างท า ท าให้ไม่สามารถ
รองรับความต้องการได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนั้น จังหวัดท่ียังไม่มีท่าอากาศยานได้ร้องขอให้มี
การก่อสร้างท่าอากาศยานในพื้นท่ี ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยมีแนวทางในการพัฒนาท่าอากาศยานท่ี
มีอยู่ในปัจจุบันและก่อสร้างท่าอากาศยานใหม่เพื่อรองรับความต้องการ ท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคต ส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จึงได้จัดท าแผนแม่บทการจัดต้ังสนามบินพาณิชย์ของ
ประเทศ โดยได้แบ่งกลุ่มท่าอากาศยานในประเทศไทยออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อก าหนดบทบาทและแนว
ทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.8 การแบ่งกลุ่มท่าอากาศยานเพื่อการพัฒนาขีดความความสามารถและมาตรฐานท่า
อากาศยานของประเทศไทย 

กลุ่มท่าอากาศยาน ค านิยาม ท่าอากาศยาน 
1) ท่าอากาศยานที่เป็น
ศูนย์กลางหลัก (Primary Hub 
Airports) 

– ต้ังอยู่ในพื้นท่ีเมืองขนาดใหญ่มาก 
– มีเท่ียวบินท้ังภายในและเท่ียวบิน
ระยะใกล้ ปานกลาง และระยะไกล
ระหว่างประเทศเช่ือมต่อกับท่าอากาศ
ยานศูนย์กลางหลักในต่างประเทศ 
(connecting flight) 
– มี จ า น ว น ผู้ โ ด ย ส า ร ม า ก ก ว่ า              
25 ล้านคนต่อปี 

สุวรรณภูมิ 
ดอนเมือง 

2) ท่าอากาศยานศูนย์กลางรอง 
(Secondary Hub Airports) 

– ต้ังอยู่ในพื้นท่ีเมืองขนาดใหญ่ 
– ให้บริการเท่ียวบินแบบจุดต่อจุด
(point to point) เท่ียวบินท้ังภายใน
และ ระ ย ะ ใก ล้   ป าน ก ลาง  แ ละ
ระยะไกล ระหว่างประเทศแต่ต่ ากว่า
ศูนย์กลางหลัก 
– จ า น ว น ผู้ โ ด ย ส า ร ร ะ ห ว่ า ง                     

เชียงใหม่ 
ภูเก็ต 
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กลุ่มท่าอากาศยาน ค านิยาม ท่าอากาศยาน 
5-25 ล้านคนต่อป ี

3) ท่าอากาศยานระดับภาค 
(Regional Airports) 

– ต้ังอยู่ ในพื้ น ท่ี เมื องขนาดใหญ่ ท่ี
ตอบ สน องความ ต้อ งก าร ใน ก าร
เดินทางทางอากาศของประชาชนใน
จังหวัดและในภาคนั้น ๆ 
– ให้บริการเท่ียวบินภายในประเทศ
เป็นหลัก อาจมีเท่ียวบินระยะใกล้ และ
ระยะปานกลางระหว่างประเทศ 
– มีจ านวนผู้โดยสารระหว่าง 1-5 ล้าน
คนต่อป ี

กระบี่ หาดใหญ่ 
อุดรธานี  

สุราษฎร์ธานี 
สมุย เชียงราย 

ขอนแก่น 
อุบลราชธานี 

นครศรีธรรมราช 

4) ท่าอากาศยานระดับจังหวัด 
(Local Airports) 

– ต้ังอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดเพื่อตอบสนอง
การเดินทางทางอากาศของประชากร
ในจังหวัดหนึ่งหรือพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง 
– ให้บริการเท่ียวบินภายในประเทศ
เป็นหลัก 
– มีจ านวนผู้โดยสารน้อยกว่า 1 ล้าน
คนต่อป ี

ตรัง พิษณุโลก ตาก
สกลนคร น่านนคร 
นครพนม ร้อยเอ็ด 

ล าปาง เลย นราธิวาส 
แม่สอด อู่ตะเภา แพร่ 
บุรีรัมย์ ชุมพร ระนอง 
ตราด สุโขทัย  หัวหิน  
แพร่ แม่ฮ่องสอน ปาย 
เพชรบูรณ์ แม่สะเรียง

นครราชสีมา 
 
แหล่งที่มา : ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
 

 นอกจากนี้ (ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, 2560) ได้ก าหนดแผนแม่บทฯ และ
ก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาในระยะ 20 ปี ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีท่ีรัฐบาลจัดท าขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน โดยจะส่งเสริมให้บรรลุผล
ตามนโยบายการเป็นศูนย์กลางการบินของประเทศ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ “ระบบท่าอากาศยานทีเ่ชื่อมโยงและขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ” 
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ตารางที่ 2.9 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาขีดความความสามารถและมาตรฐานท่าอากาศ
ยานของประเทศไทย 

มิติเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1) ความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัย 
(Safety&Security) 

– ท่าอากาศยานต้องด าเนินงานได้ไม่น้อยกว่ามาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยท่ีก าหนดโดย 
กพท. 
– อุบัติเหตุและอุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ้น ณ ท่าอากาศยาน ต้องไม่
มีอัตราเพิ่มขึ้น 
– การละเมิดมาตรฐานรักษาความปลอดภัยต้องไม่มีอัตรา
เพิ่มขึ้น 

2) ความสามารถในการเข้าถึง 
  (Accessibility) 

– จ านวนประชากรท่ัวประเทศร้อยละ 80 สามารถเข้าถึงท่า
อากาศยานท่ีมี เท่ียวบินภายในประเทศ เช่ือม ต่อกับท่า
อากาศยานศูนย์กลางหลัก ท่าอากาศยานศูนย์กลางรอง 
และ/หรือท่าอากาศยานระดับภาคได้ในระยะเวลาการ
เดินทางถนนและ/หรือทางรางไม่เกิน 90 นาที 
– จ านวนประชากรท่ัวประเทศร้อยละ 80 สามารถเข้าถึงท่า
อากาศยานท่ีมีเท่ียวบินระหว่างประเทศได้ในระยะเวลารวม
ในการเดินทางทุกรูปแบบไม่เกิน 180 นาที 

3) ความสามารถในการเชื่อมต่อ 
  (Connectivity) 

– ท่าอากาศยานต้องรักษาและพัฒนาบริการด้านการบินให้มี
ความสามารถในการเช่ือมต่อกับ ท่าอากาศยานอื่น ท่ี
เหมาะสมกับประเภทของท่าอากาศยาน 
– ท่าอากาศยานต้องร่วมบูรณาการการพัฒนาระบบขนส่ง
รูปแบบอื่นกับบริการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานท่ี
เหมาะสมกับประเภทของท่าอากาศยาน 

4) คุณภาพการให้บริการ (Service 
Quality) 

– ท่าอากาศยานต้องด าเนินงานได้ไม่น้อยกว่ามาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยท่ีก าหนดโดย 
กพท. 
– ท่าอากาศยานต้องมีความสามารถในการให้บริการและ
พัฒนาบริการให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
คาดหวังของผู้ใช้บริการ 

5) ประสิทธิภาพการด าเนินงาน – ท่าอากาศยานต้องสามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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มิติเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
 (Operational Efficiency) โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องท่ีส าคัญ 
6) ความยั่งยืน (Sustainability) – ท่าอากาศยานต้องสามารถพัฒนาและรักษาสมดุลของการ

ด าเนินงานและ  การพัฒนาท่าอากาศยานใน 3 มิติหลัก 
ได้แก่ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม 

  แหล่งที่มา : ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
 

 นอกจากนี้ เพื่อให้ทิศทางการพัฒนาในระยะยาวอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง (ส านักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย, 2560) จึงก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเป็น 4 ระยะ ตามกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ดังนี้  
  ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) “ยกระดับขีดความสามารถในการรองรับปริมาณ
การจราจรขนส่ง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาท่ีให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนาปัจจัยท่ีส าคัญ
ของขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่งทางอากาศเพื่อให้เพียงพอกับ
ความต้องการท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
  ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2565 – 2569) “ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน” โดยมี
เป้าหมายการพัฒนาท่ีให้ความส าคัญกับการสร้างกลไกท่ีส่งเสริมการยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจท่าอากาศยาน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท่าอากาศยานทุกระดับให้ความส าคัญกับ
การด าเนินงานและการพัฒนาท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญในการด าเนินงานและธุรกิจท่าอากาศยาน 
  ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2570 – 2574) “ท่าอากาศยานช้ันน าแห่งนวัตกรรม” โดยมี
เป้าหมายการพัฒนาท่ีให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้
จริงและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความได้เปรียบในการแข่งขันจากการใช้นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้น 
และสามารถสร้างคุณค่าได้อย่างแท้จริง 
  ระยะท่ี 4 (พ.ศ. 2575 – 2579) “ท่าอากาศยานแห่งความยั่งยืน” โดยมีเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีให้ความส าคัญกับการสร้างการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนให้มีระบบท่าอากาศยาน
ท่ีมีการพัฒนาผลผลิตท่ีสร้างผลลัพธ์ ได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง สามารถขับเคล่ือนการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมได้อย่างสมดุล 
  ตามแผนแม่บทฯ ท่าอากาศยานท่ีมีอยู่ในปัจจุบันนั้น จะต้องมีการพัฒนา Airside 
และ Landside เพื่อให้รองรับปริมาณการจราจรท่ีเพิ่มขึ้นและยกระดับมาตรฐานเพื่อการพัฒนาท่า
อากาศยานในอนาคต นอกจากนี้ ยังจ าเป็นต้องมีการจัดต้ังท่าอากาศยานแห่งใหม่ (ส านักงานการบิน
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พลเรือนแห่งประเทศไทย, 2560) จ านวน 2 แห่ง คือ (1) ภาคใต้ เขตพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต โดยมีพื้นท่ีท่ี
เหมาะสมคือ ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และ (2) ภาคเหนือ เขตพื้นท่ีจังหวัด
เชียงใหม่/ล าพูน โดยมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมคือ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่และอ าเภอบ้านธิ 
จังหวัดล าพูน เนื่องจากพื้นท่ีเดิมท่ีมีอยู่ไม่สามารถรองรับการเติบโตได้ในอีก 20 ปีข้างหน้าได้อย่าง
เพียงพอ ขณะท่ีภาคอีสานไม่พบว่าต้องมีท่าอากาศยานแห่งใหม่ แต่พื้นท่ีท่ีอยู่นอกพื้นท่ีการให้บริการ 
(Catchment Area) มีความต้องการต่ าไม่ คุ้มค่าต่อการลงทุน สามารถใช้บริการท่าอากาศยาน
ใกล้เคียงได้ แต่อาจใช้เวลามากกว่า 90 นาที อย่างไรก็ตามหากภาคเอกชนมีความสนใจต้องการลงทุน
ก็สามารถด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ 
 นอกจากนี้ (กรมท่าอากาศยาน, 2561) การพัฒนาขีดความสามารถเดินหน้าแผนพัฒนาท่า
อากาศยาน 5 ปี เพื่อรองรับต่อความต้องการท่ีจะเพิ่มสูงขึ้นและยกระดับมาตรฐานการให้บริการเพื่อ
การพัฒนาในอนาคต โดยมีการคาดการว่าจะสามารถช่วยรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ถึง 58 ล้านคน 
ภายในปี 2568 โดยส่วนส าคัญท่ีจะช่วยให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานได้นั้น 
คือ “การพัฒนาความพร้อมในทุกมิติและมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่าย และส่งเสริมกิจการท่าอากาศ 
และท่าอากาศยานให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น” โดยในระยะแรกถึงระยะท่ี 2 ต้อง
มุ่งเน้นในการพัฒนาท่าอากาศยานในสังกัดให้มีความพร้อม, ระยะท่ี 3 พัฒนาโครงการพัฒนาท่า
อากาศยานร้อยเอ็ด   โครงการพัฒนาท่าอากาศยานล าปาง  โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสกลนคร 
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเลย และโครงการปรับปรุงความกว้างทางวิ่งและลานจอดเครื่องบิน ท่า
อากาศยานหัวหิน (ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, 2560) 

โดยแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวจะส่งผลให้ กรมท่าอากาศยานมีขีดความสามารถในการรองรับ
ปริมาณผู้โดยสาร ได้ประมาณ 58 ล้านคน ในปี 2568  และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ
รองรับอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ่ ได้เพิ่มขึ้น 5 ท่าอากาศยาน  ได้แก่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 
ตรัง ล าปาง แม่สอด และหัวหิน และยังช่วยเพิ่มปริมาณหลุมจอด  เพื่อรองรับอากาศยานเท่ียวบิน
ประจ าและไม่ประจ า รวมถึงการให้บริการจอดค้างคืน เพื่อสร้างโอกาสในการเป็นศูนย์กลางการบิน
ภูมิภาค ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และยกระดับมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยและความ
ปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO  (กรมท่าอากาศ
ยาน, 2561) และความร่วมมือกับส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  ในการเตรียมรับการ
ตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการก ากับดูแลด้านการรักษาความ  เพื่ อให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลท่ีท่ัวโลกยอมรับ โดย (สุรเมธี มณีสุโข, 2560) เร่งสร้างความร่วมมือกับส านักงานการ
บินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ในการเตรียมรับการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการก ากับ
ดูแลด้านการรักษาความปลอดภัย (Universal Security Audit Programmer ;USAP) โดยกรมท่า
อากาศยานได้รับการตรวจสอบมาตรฐานการด าเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยจากส านักงาน
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การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ซึ่งได้ตรวจสอบสนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยานแล้ว
จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และท่าอากาศยาน
อุดรธานี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสนามบินท้ัง 3 แห่ง ได้มีการน ามาตรการรักษาความปลอดภัยไปปฏิบัติ
ตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) ก าหนด และในปี พ.ศ. 2560 
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะได้ท าการตรวจสอบสนามบินอีก 4 ท่าอากาศยานได้แก่ 
ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานตรั ง และท่าอากาศยาน
อุบลราชธานี ซึ่งหากพบข้อบกพร่องหลังการตรวจสอบ กรมท่าอากาศยานจะด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานในเมืองรองหรือ
ท่าอากาศยานภูมิภาคให้ได้รับมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
 

2.2.5 สถานการณ์ของท่าอากาศยานเมืองรองในการก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยาน 
 สถานการณ์ท่าอากาศยานเมืองรองในก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน ท้ังใน
ส่วนของการบริการและสถิติการใช้บริการของผู้โดยสารและจ านวนเท่ียวบิน ในหลายท่าอากาศยานมี
อัตราท่ีเพิ่มขึ้น ในปี 2559-2560 อาทิ ท่าอากาศยานกระบี่ ขอนแก่น ตรัง นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
พิษณุโลก ระนอง ร้อยเอ็ด สกลนคร สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี และท่าอากาศยานเลย    
เป็นต้น (กรมท่าอากาศยาน, 2561) นับได้ว่าเป็นความส าเร็จในการให้บริการของท่าอากาศยานเมือง
รองในก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยานท่ีสามารถตอบสนองความ ต้องการและสามารถดึงดูด
ผู้โดยสารให้สามารถใช้บริการได้มากยิ่งขึ้นจากในปีท่ีผ่านมา กรมท่าอากาศยานได้ส ารวจความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการหรือผู้รับบริการต่อการให้บริการของท่าอากาศยานเมืองรองใน
สังกัดของกรมท่าอากาศยาน ตามแบบส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ (Satisfaction survey 
From) ประจ าปีงบประมาณ 2559 จากการปฏิบัติงานของกรมท่าอากาศนยานท้ัง 28 แห่ง เพื่อน าผล
ท่ีได้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการของท่า
อากาศยานในการให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ (กรมท่า
อากาศยาน, 2559) จากผลส ารวจพบว่า  

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการให้ด้านต่าง ๆ ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.17 หรือร้อยละ 83.44 โดยประกอบด้วยความพึงพอใจในด้าน
พนักงานประจ าท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 86.80 ,  ด้านความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 85.45 
ด้านความคุ้มค่าของค่าธรรมเนียมการใช้ท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 83.67 , ด้านสภาพท่าอากาศ
ยาน คิดเป็นร้อยละ 83.57, ด้านอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 77.72 (กรมท่า
อากาศยาน, 2559) 
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- ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการในด้านต่าง ๆ ภาพรวมอยู่ในระดับไม่พึงพอใจ
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.56 โดยส่ิงท่ีผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจสูงสุด คือ ด้านอุปกรณ์และส่ิงอ านวย
ความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 22.28, ด้านสภาพท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 16.43, ด้านความคุ้มค่า
ของค่าธรรมเนียมการใช้ท่าอากาศยานคิดเป็นร้อยละ 16.33, ด้านความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 
14.55, และด้านพนักงานประจ าท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 13.20 ตามล าดับ (กรมท่าอากาศยาน, 
2559) 
 จากผลการส ารวจจะเห็นได้ว่า ในปี 2559 ท่ีผ่านมา ผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานในสังกัด
กรมท่าอากาศยาน มีความพึงพอใจในการให้บริการจองพนักงานประจ าท่าอากาศยานมากท่ีสุด และ
ไม่พึงพอใจในด้านของส่ิงอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานมากท่ีสุด 
ดังนั้น เพื่อให้อัตราการใช้งานและการเดินทางเพิ่มสูงขึ้นในท้ัง 28 ท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน
จะต้องปรับปรุงศักยภาพของท่าอากาศยานเมืองรองในเรื่อ งของส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการให้ท่าอากาศยานเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการในการใช้
บริการท่าอากาศยานเมืองรอง ในก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยาน และพัฒนาในด้านอื่นตามล าดับ
อย่างตรงจุด เพื่อให้ท่าอากาศยานเมืองรองมีศักยภาพและสามารถแข่งขันกับท่าอากาศยานเมืองหลัก
และสามารถยกระดับให้ท่าอากาศยานเมืองรองเป็นท่าอากาศยานเมืองหลักได้ในอนาคต  
 นอกจากนี้ ท่ีสถานการณ์ของท่าอากาศยานเมืองรองดีขึ้นกว่าหลายปีท่ีผ่านมา เป็นเพราะ
การได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เห็นได้จาก การออกแคมเปญกระตุ้นการท่องเท่ียวเมืองรองมาก
ขึ้น ในการกระจายนักท่องเท่ียวไปสู่เมืองรอง โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวใน เมืองรอง 55 จังหวัด ต้ังแต่วัน ท่ี  1 ม.ค. ถึ ง  31 ธ.ค. 2561 (กรม
ประชาสัมพันธ์, 2561) โดยสามารถน าค่าใช้จากการท่องเท่ียวในเมืองรองมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ
ลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่น ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก และไม่จ าเป็นต้องพัก
เฉพาะโรงแรมท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายเท่านั้น แต่เป็นรีสอร์ต โฮมสเตย์ ได้เช่นกัน แต่ต้องเป็น 
โฮมสเตย์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ตามท่ีกรมการท่องเท่ี ยวก าหนดส าหรับ 55 
จังหวัดเมืองรองท่ีได้รับการลดหย่อนภาษี ประกอบด้วย  

1) ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย* พิษณุโลก* ตาก* เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย* 
ล าพูน อุตรดิตถ์ ล าปาง* แม่ฮ่องสอน* พิจิตร แพร่ น่าน* ก าแพงเพชร อุทัยธานี พะเยา  

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี* อุบลราชธานี* หนองคาย เลย* 
มุกดาหาร บุรีรัมย์* ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ สกลนคร* นครพนม* ร้อยเอ็ด* มหาสารคาม บึงกาฬ 
กาฬสินธุ์ ยโสธร หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ(MGR online, 2560)  

3) ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 12 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สุพรรณบุรี นครนายก 
สระแก้ว ตราด* จันทบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ปราจีนบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี 
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4) ภาคใต้ 9 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช* พัทลุง ตรัง* สตูล ชุมพร* ระนอง* นราธิวาส* 
ยะลา ปัตตานี (MGR online, 2560) 
 โดย เครื่องหมาย ( * ) หมายถึง จังหวัดท่ีมีท่าอากาศยาน ท่ีสามารถให้บริการและสามารถ
รองรับการเดินทางในการท่องเท่ียวจากการสนับสนุนของรัฐบาลในแคมเปญดังกล่าว ท าให้
สถานการณ์การท่องเท่ียวใน 55 จังหวัด 4 ภูมิภาค มีอัตราการท่องเท่ียวสูงขึ้น อัตราการใช้บริการท่า
อากาศยานสูงขึ้น จากสถิติในช่วงท่ีผ่านมา (กรมท่าอากาศยาน, 2561)  หลายท่าอากาศยานเมืองรอง
มีอัตราการใช้บริการและเท่ียวบินเพิ่มสูงขึ้นท่าสถิติข้างต้น ท าให้สถานการณ์การใช้บริการของท่า
อากาศยานเมืองรอง ในก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยาน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ดังนั้น ท่า
อากาศยานเมืองรองจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพ เพื่อการรองรับจ านวนนักท่องเท่ียวให้ท่าอากาศ
ยานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวได้อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ เพื่อขยายโอกาส
สามารถแข่งขันได้ในอนาคต และเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ท่าอากาศยานเมืองรอง สามารถพัฒนาเป็นท่า
อากาศยานเมืองหลักได้ อาทิ การเปิดเส้นทางใหม่ในการเดินทางระหว่าง ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่า
อากาศยานระนอง โดยกรมท่าอากาศยานร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเส้นทางบินดอน
เมือง-ระนอง-ดอนเมือง สนับสนุนโครงการทัวริสต์แอร์พอร์ต (Tourist Airports) เท่ียวบินปฐมฤกษ์
ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางดอนเมือง-ระนอง-ดอนเมือง โดยเปิดให้บริการ วันละ 1 
เท่ียวบิน (7 เท่ียวบินต่อสัปดาห์) โดยใช้เครื่องบินแบบแอร์บัส D320 จ านวน 186 ท่ีนั่ง ส าหรับการ
เปิดเส้นทางบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียมายังท่าอากาศยานระนองในครั้งนี้เป็นการสนับสนุน
นโยบายของกรมท่าอากาศยานภายใต้โครงการทัวริสต์แอร์พอร์ต (Tourist Airports) โดยท่าอากาศ
ยานระนองเป็นท่าอากาศยานน าร่องท่าอากาศยานแรก เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้น
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจังหวัดระนองเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพสูง
และมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีน่าสนใจ คาดว่าการเพิ่มเท่ียวบินดังกล่าวจะช่วยจูงใจให้
นักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง (นิเวศน์ เสระหมาน, 2018) จากการเปิดเส้นทางบินดังกล่าว ท าให้
ในปี 2559 มีผู้โดยสารจ านวน 102,581 คน และในปี 2560 มีผู้โดยสารจ านวน 121,484 คน เพิ่มข้ึน 
18,903 คน คิดเป็น 18% (กรมท่าอากาศยาน, 2561)  และกรมท่าอากาศยานพร้อมสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวเมืองรอง โดยเน้นย้ าให้ท่าอากาศยานท่ีอยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยานท้ัง 28 แห่ง
บริการผู้โดยสารทุกท่านเสมือนท่าอากาศยานเป็นบ้านของเรา ตามสโลแกน “ยิ้มแย้มยินดีสุขขีท่ีบ้าน
เรา” และในอนาคตคาดการณ์ได้เลยว่าจะส่งผลต่อสถานการณ์การใช้ท่าอากาศยานท่ีจะเพิ่มสูงขึ้น
อย่างแน่นอน (กรมท่าอากาศยาน, 2561)  ดังนั้น สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า การพัฒนาศักยภาพ
ของท่าอากาศยานเมืองรองเป็นบทบาทส าคัญ ในการพัฒนาการท่องเท่ียวส าหรับพื้นท่ีเมืองรองของ
ประเทศไทย หากศักยภาพของสถานท่ีท่องเท่ียวในพื้นท่ีพร้อม แต่ระบบการขนส่งท่าอากาศยานไม่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวหรือผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ อาจจะส่งผลให้
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เป็นข้อจ ากัดในการพัฒนาการท่องเท่ียวในอนาคต เพราะการคมนาคมขนส่งเป็นหนึ่งองค์ประกอบ
ส าคัญในการดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางท่องเท่ียวเมืองรองมากขึ้น  
 นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม มีแนวทางในการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคให้มี
ความเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายของชาติในการกระจาย
นักท่องเท่ียวสู่จังหวัดท่องเท่ียวเมืองรองมากขึ้น โดยด าเนินการปรับปรุงการให้บริการของท่าอากาศ
ยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ท้ัง 28 แห่ง (ท่าอากาศยานสังกัดกรมท่าอากาศยาน, 2017) ดังนี้ 

1. การปรับปรุงห้องน้ าท่ีให้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูมิภาคของกรมท่าอากาศยาน ซึ่ง
ปัจจุบัน กรมท่าอากาศยาน ได้ด าเนินการปรับปรุงเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้บริการผู้โดยสาร 

2. การปรับปรุงท่ีจอดรถส าหรับผู้โดยสารท่ีมาใช้บริการท่าอากาศยานภูมิภาคของ กรมท่า
อากาศยาน เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก โดยมอบให้ กรมท่าอากาศยาน 
พิจารณาวิธีการบริหารจัดการท่ีจอดรถ ซึ่งบางท่าอากาศยานอาจจะต้องก่อสร้างอาคารส าหรับจอดรถ
และน าระบบจัดเก็บค่าบริหารจอดรถมาใช้ 

3. ท่าอากาศยานภูมิภาคของ กรมท่าอากาศยานทุกแห่ง จะต้องจัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะ
ให้เข้าถึงท่าอากาศยานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร 

 
2 .2.6 ขี ดความสามารถท างการแข่ งขั น ท่ าอ ากาศยาน เมื อ งรอ ง (Airport  

Competitive Needs)  
 ขีดความสามารถทางการแข่งขันของท่าอากาศยานเมืองรอง (อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , ทิพสุดา 
โชติช่ืน และนครินทร์ เจริญเหล่าศิริ, 2559) สามารถประเมินได้โดยมี 3 กลุ่มประกอบกัน ดังนี้   
  1. กลุ่มปัจจัยพื้นฐาน (Basic Requirement) ได้แก่ สภาพแวดล้อม โครงสร้าง
พื้นฐาน และสภาวะเศรษฐกิจ  
  2. กลุ่มประสิทธิภาพ (Efficiency Enhancers) ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญสู่การผลักดัน
ความมีประสิทธิภาพของท่าอากาศยานเมืองรอง ได้แก่ การฝึกอบรม ประสิทธิภาพของตลาด ระดับ
การพัฒนารายได้ (การเงิน) และความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
  3. กลุ่มนวัตกรรมและระดับการพัฒนา (Innovation and Sophistication) ซึ่งเป็น
กุญแจส าคัญสู่การผลักดันระดับนวัตกรรมของประเทศ ได้แก่ ระดับการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม 
 นอกจากนี้ (ธมกร ธาราศรีสุทธิ, 2554) การการประเมินขีดความสามรถทางการแข่งขันของ
ท่าอากาศยานเมืองรอง แบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้  

1. ด้านเศรษฐกิจ เป็น ด้าน ท่ีมีความส าคัญ เป็นอย่างยิ่ ง ในการประเมินขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของท่าอากาศยานเมืองรอง ท่าอากาศยานถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรม
หลักท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศ ดังนั้น หากต้องประเมินขีดความสามารถทางการแข่งขันของท่า
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อากาศยานเมืองรอง จ าเป็นต้องประเมินความสามารถในการสร้างรายได้และผลก าไรของท่าอากาศ
ยานต่อประเทศหรือภาคีท่ีเกี่ยวข้อง เพราะรายได้ถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานภายในท่า
อากาศยานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2. ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ ภาครัฐมีส่วนส าคัญในการควบคุม ด าเนินการ วาง
นโยบาย ก ากับ ยับยั้ง การด าเนินงานของท่าอากาศยานได้ ดังนั้น ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
และการมอบหมายนโยบาย จึงมีผลต่อการประเมินขีดความสามรถของท่าอากาศยาน ว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีรัฐบาลควบคุมหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ 

3. ด้านประสิทธิภาพของเอกชน นอกจากภาครัฐท่ีท่าอากาศยานจะต้องร่วมมือใน
การพัฒนาท่าอากาศยานแล้วนั้น ภาคเอกชน ก็เป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมท่าอากาศยาน ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้ อาทิ ร้านอาหาร สายการบิน ร้านขายของท่ีระลึก ฯลฯ เป็นต้น ภาคี
เหล่านี้ ล้วนมีความส าคัญต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันของท่าอากาศยานท้ังส้ิน ซึ่งหาก
ภาคเอกชนให้การตอบรับในการด าเนินงานของท่าอากาศยาน ย่อมส่งผลทางบวกต่อความสามารถ
ทางการแข่งขันของท่าอากาศยาน 

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถือได้ว่าเป็นด้านหลักในการประเมินขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของท่าอากาศยาน เพราะหากโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น สาธารณูปโภค
พื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม ฯลฯ หากขาดโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น
ของผู้โดยสาร ในการรับบริการจากท่าอากาศยาน ย่อมส่งผลทางลบต่อท่าอากาศยานโดยตรง และ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแข่งขันต่อมาในอนาคต  
 นอกจากนี้ (Aeroport, 2012) กล่าวว่า ขีดความสามารถทางการแข่งขันของท่าอากาศยาน 
(Key Success Factor for an Airport) จ าเป็นต้องประกอบด้วยปัจจัยส าคัญๆ ดังนี้  

1. ความเข้มแข็งทางด้านการเงินหรือสถานการณ์ทางด้านการเงินท่ีแข็งแกร่ง (Strong 
Financial Situation) ได้แก่ ความสามารถในการลงทุนเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานในอนาคต กระแส
เงินสดสูงจะเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาและท าให้ท่าอากาศยานเป็นอิสระทางด้านการเงิน รายได้ท่ี
สมดุลกับกิจกรรมด้านการบินจะส่งผลในการพัฒนาขีดความสามารถในการเพิ่มหรือลดกิจกรรมของ
ท่าอากาศยาน เป็นต้น  

2. ความสาม ารถทางก ารแข่ งขั น ขอ ง ท่ าอ าก าศยาน ใน ด้ าน ต้น ทุน  (Cost 
Competitiveness) ได้แก่ การส่งเสริมและกระตุ้นให้ปริมาณการจราจรทางอากาศให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
การพัฒนานโยบายจูงใจผู้โดยสารส าหรับเส้นทางการบินใหม่ๆ การพัฒนาการตลาดท่ีครบวงจรในการ
แนะน าหรือเสนอบริการใหม่ๆในท่าอากาศยาน เป็นต้น  

3. โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพสูง (High Quality Infrastructure) ท่าอากาศยาน
จะต้องมีการคาดการณ์ความต้องการและพัฒนาสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีตอบสนองความต้องการของ



 38 

ตลาดหรือของผู้โดยสารอยู่เสมอ รวมไปถึงการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยท่ีดีขึ้น 
และตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารท่ีมีความแตกต่างมากขึ้นในปัจจุบัน เป็นต้น  

4. Flight Network หรือ ความสามารถในการเสนอหรือขยายเท่ียวบินท่ีคลอบคลุมไป
ยังภูมิภาคต่างๆ ตามความต้องการของภาคธุรกิจและภาคการท่องเท่ียว เป็นต้น  

5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (CSR & Environment 
impact) โดยรวมไปถึงความสามารถในการเติบโตและพัฒนาโดยได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น การ
สร้างนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าอากาศยาน เพื่อให้ท่าอากาศยานได้รับความนิยม
และความไว้ว่างใจจากผู้ใช้บริการมากขึ้น และต้องได้รับความร่วมมือท่ีดีจากชุมชมท้องถิ่นใกล้เคียง
ด้วย นอกจากนี้ ท่าอากาศยานต้องมีแผนปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีคลอบคลุมและใช้ได้จริง เพื่อ
เป็นการลดผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม  

6. การก าหนดก ลุ่ม ลูก ค้า ท่ี ชัด เจน  (Customer Orientation) ท่ าอาก าศยาน
จ าเป็นต้องมี เป้าหมายท่ีชัดเจนต่อกลุ่มลูกค้าท่ีท่าอากาศยานต้องการ และเหมาะสมต่อขีด
ความสามารถและสภาพบริบทของท่าอากาศเป็นส าคัญ และมีการเรียนรู้ความพึงพอใจของลูกค้าอยู่
สม่ าเสมอ เพื่อน ามาใช้ปรับปปรุงบริการในท่าอากาศยานให้มากขึ้น รักษากลุ่มลูกค้าเก่าและแสวงหา
ลูกค้าใหม่ๆ เพื่อขยายฐานการตลาดในอนาคต นอกจากนี้ ท่าอากาศยานจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและ
จูงใจร่วมไปถึงฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ าเสมอเพื่อการบริการมีคุณภาพ 

7. ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Operational Efficiency) ท่าอากาศยานต้องมี
ความสามารถในการจัดการกิจกรรมภายในท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ ท้ังในส่วนของ Airside 
และ Landside รวมไปถึงการจัดการกับภาวะวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ท่าอากาศยาน
จ าเป็นต้องมีการประสานงานกับพาร์ทเนอร์ระดับสูงของท่าอากาศยาน (ตัวแทนจัดการ, ร้านอาหาร, 
บริษัทเช้ือเพลิง ฯลฯ) และประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีท้ังภาครับและเอกชน เป็นต้น  
 นอกจากนี้ (Aeropolisgroup, 2014) ได้กล่าวถึง ขีดความสามารถทางการแข่งขันของท่า
อากาศยาน ไว้ดังนี้  

1. Airport Design โดยการมุ่งเน้นการวางแผนในการล่ืนไหลของการใช้บริการและการ
ออกแบบฟังก์ช่ันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและเพิ่มประสบการณ์ของผู้โดยสารให้มาก
ยิ่งขึ้น 

2. Integrated Airport Cities โดยท่าอากาศยานต้องใช้ประโยชน์จากการขยายตัว
ของเมืองในการพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานให้สูงขึ้น  และท่าอากาศยานต้องมีการ
ขยายตัวที่สอดคล้องหรือไปในแนวทางเดียวกันกับการขยายตัวของเมือง 
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3. Industry within Airport Cities โดยท่าอากาศยานต้องมีการวางแผนเพื่อส่งเสริม
และเพิ่มมูลค่าและความมั่งค่ังทางสังคมให้กับท่าอากาศยาน เพื่อให้อุตสาหกรรมภายในเมืองกับท่า
อากาศยานสามารถด าเนินธุรกิจไปด้วยกันได้  

4. การพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยาน ต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กับท้องถิ่น ให้
ท้องถิ่นได้ประโยชน์และประสบการณ์ในการพัฒนาท่าอากาศยานด้วย  

5. Implementation มุ่งเน้นการน าเสนอวิธีการแก้ไขอย่างครบวงจร ต้ังแต่ขั้นตอน
ของการวางแผน, การลงทุน, การออกแบบ, การพฒันา, การก่อสร้าง ผ่านการด าเนินงานของท่า
อากาศท่ีมีมาตรฐาน  
 นอกจากนี้ (Dinteren, 2016) ได้ระบุถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของท่าอากาศยาน ได้แก่ 

1. มุ่งเน้นการประสานงานร่วมกันระหว่างท่าอากาศยานและเมือง (Focus On 
Synergy Between The Airport And Existing City)  ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับแผนท่าอากาศ
ยาน คือ การสร้างความร่วมมือกันระหว่างเมืองท่ีมีอยู่ใกล้เคียงกับท่าอากาศยาน ซึ่งท่าอากาศยาน
และเมือง จ าเป็นต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน เพราะถือได้ว่าท้ังสองนั้นเปรียบเสมือนเสาเศรษฐกิจท่ีมี
ความสมบูรณ์และเช่ือมโยงกันจะท าให้เกิดความส าเร็จร่วมกัน การรวมกันอย่างสมดุลของท้ังสองจะ
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติของท่าอากาศยานในภูมิภาคในอนาคต  

2. ความ ยื ด ห ยุ่ น ใน ก ารว างแผน แ ละสถาน ท่ี ต้ั ง  (Flexibility in Plans and 
Accommodation) ความยืดหยุ่นเป็นส่ิงจ าเป็นในการเจริญเติบโตของท่าอากาศยาน ไม่ว่าจะเป็น
การเช่าอาคารหรือพื้นท่ีแทนท่ีจะซื้อเพื่อขยายท่าอากาศยานให้เติบโต เพื่อโอกาสท่ีดีกว่าในอนาคต  

3. มุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีตอบสนองต่อความต้องการและมีความน่าเช่ือถือ 
(The Need For Reachability And A Reliable Multi-Modal Infrastructure) ถือได้ว่าเป็น ส่ิง
ส าคัญในท่าอากาศยาน ซึ่งหากท่าอากาศยานมีระบบโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีดี 
จะส่งผลต่อระดับและคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน และส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการท่ี
ท่าอากาศยานสามารถควบคุมและจัดการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นผ่านการวางโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี 

4. ความแตกต่างของอุตสาหกรรมและธุรกิจ (Differentiation of Industrial and 
Business Estates) ส าหรับท่าอากาศยานนั้น แนวคิดเมืองกับท่าอากาศยานได้เปิดโอกาสให้เกิดการ
กระจายกิจกรรมทางการบินและสร้างรายได้ให้กับเมืองมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ท่าอากาศยานยัง
สามารถเปิดโอกาสในการเข้าถึงเมืองได้จากทุกมุมท่ัวโลก และภาพลักษณ์ท่ีทันสมัยของท่าอากาศยาน
ยังสามารถดึงดูดการเดินทางและพัฒนาอุตสาหกรรมของเมืองได้เป็นอย่างดี 

5. การวางแผนข้อบังคับและการก ากับดูแลในระดับภูมิภาค (Directive Planning 
and Regional Governance) การวางแผนเกี่ยวกับข้อบังคับท าให้แน่ใจได้ว่าโปรแกรมท่ีก าหนดนั้น
ได้รับการพัฒนาขึ้นในสถานท่ีท่ีเลือกไว้ ด้วยรูปแบบการแบ่งเขตท่ีชัดเจนนี้ ท าให้ท่าอากาศยาน
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สามารถสร้างเงื่อนไขท่ีสมบูรณ์แบบส าหรับแต่ละประเภทของอุตสาหกรรมภายในท่าอากาศยาน โดย
กลยุทธ์นี้ยังช่วยป้องกันกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีกระจัดกระจายและป้องกันอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการแลกเปล่ียนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่าอากาศยานเองกับ
บริษัทพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ  
 

2.3 ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเมืองรอง  
 

2.3.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
 ศักยภาพด้านการท่องเท่ียว (มุขสุดา พูลสวัสด์ิและ ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม, 2556) คือ ความ
พร้อมของแหล่งท่องเท่ียว หรือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเอื้ออ านวยในการพัฒนาและปรับปรุง หรือท าให้
เกิดความเปล่ียนแปลงรวมถึงความน่าสนใจของท้องถิ่นนั้น ว่ามีศักยภาพเพียงท่ีจะสามารถดึงดูดใจ
นักท่องเท่ียวให้ตัดสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวได้หรือไม่ 
 ศักยภาพด้านการท่องเท่ียว (บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา, 2548) หมายถึง ความพร้อมในด้าน
ลักษณะของแหล่งท่องเท่ียวในการให้บริการด้านการท่องเท่ียวแก่นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน ซึ่งแหล่ง
ท่องเท่ียวแต่ละท่ี ต้องมีลักษณะท่ีส าคัญ 4 ประการ คือ  
   1.ความน่าดึงดูดใจของสถานท่ี  
   2.ความสะดวกในการเข้าถึง 
   3.ความประทับใจ 
   4.องค์ประกอบของการบริการ 
 ศักยภาพด้านการท่องเท่ียว (ปาริฉัตร สิงห์ศักด์ิตระกูล และ พัชรินทร์ เสริมการดี, 2556)  
คือ ความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียว ท่ีเอื้อให้ เกิดการพัฒนาและปรับปรุงหรือท าให้ เกิดการ
เปล่ียนแปลง รวมไปถึงความน่าสนใจของท้องถิ่นนั้น ว่ามีความสามารถเพียงพอท่ีจะดึงดู ด
นักท่องเท่ียว ให้สามารถตัดส้ินใจเดินทางไปท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวนั้นได้หรือไม่  
 ศักยภาพด้านการท่องเท่ียว (สุภาภรณ หาญทอง, 2543) ได้ให้ค านิยาม “ศักยภาพด้านการ
ท่องเท่ียว” ว่าเป็นความสามารถหรือความพร้อมด้านการท่องเท่ียวเพื่อเอื้อต่อการจัดการ ไม่ว่าจะเป็น
เพื่อการเปล่ียนแปลงและการพัฒนา หรือการปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ ด้านการท่องเท่ียว ฉะนั้น 
แหล่งท่องเท่ียวในแต่ละท่ีจึงมีศักยภาพและความพร้อมในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นการ
ก าหนดปัจจัยในการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว ต้องมีการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมและน่าเช่ือถือ 
เพื่อจะน าไปใช้ประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างดี และแหล่งท่องเท่ียวนั้นมีการจัดการ
ด้านศักยภาพท่ีเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีนั้น 
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 นอกจากนี้ ศักยภาพด้านการท่องเท่ียว (วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์, 2550) ได้ระบุถึงกฎเกณฑ์ใน
การพิจารณาและการก าหนดศักยภาพหรือความส าคัญของแหล่งท่องเท่ียวไว้ ดังนี้  
   1.คุณค่าและคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว อันได้แก่ บรรยากาศ สภาพภูมิ
ทัศน์ทางธรรมาชาติ ความสวยงามของสถานท่ี ลักษณะเด่นเฉพาะตัว ความเก่าแก่และมีนัยส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ความส าคัญทางศาสนา รวมไปถึงวิถีชีวิต  
   2.ส่ิงอ านวยความสะดวก อันได้แก่ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรคมนาคม ท่ีพัก 
ร้านอาหาร เครื่องด่ืม สถานบริการและสถานบันเทิงต่างๆ รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัย 
   3.ความสะดวกในการเข้าถึง อันได้แก่ ลักษณะของการเดินทาง สภาพของ
เส้นทางในการเข้าถึง และระยะเวลาในการเดินทางจากตัวเมืองไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
   4.สภาพแวดล้อม อันได้แก่ ระบบนิเวศวิทยา สภาพภูมิอากาศ สภาพทาง
กายภาพของพื้นท่ี และสภาพอื่น ๆ ของแหล่งท่องเท่ียว 
   5.ข้อจ ากัดและความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียว อันได้แก่ ข้อจ ากัด
ด้านบริการ ข้อจ ากัดด้านพื้นท่ี ข้อจ ากัดด้านสาธารณูปโภค รวมไปถึงปัญหาเรื่องความปลอดภัยของ
นักท่องเท่ียว 
 นอกจากนี้ แนวคิดในการจัดการศักยภาพด้านการท่องเท่ียว (มุขสุดา พูลสวัสด์ิและ ใบเฟิร์น 
วงษ์บัวงาม, 2556) สามารถพิจารณาองค์ประกอบ ได้ดังนี้  
  1.คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว หมายถึง แก่นแท้จริงของแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถ
ดึงดูดใจนักท่องเท่ียวและเป็นส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว ซึ่งในแต่ละแหล่ง
ท่องเท่ียวมีคุณค่าท่ีแตกต่างกันออกไปตามฐานทรัพยากรท่ีแหล่งท่องเท่ียวในแต่ละท่ีมี  
  2.ความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียว หมายถึง ส่วนประกอบของสถานท่ีท่ีจะต้อนรับ
นักท่องเท่ียว หรือช่วยในการตัดสินใจในการเดินทางของนักท่องเท่ียว แม้ความพร้อมของแหล่ง
ท่องเท่ียวจะไม่ใช่ส่ิงดึงดูดใจหรือตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว แต่ความพร้อมของแหล่ง
ท่องเท่ียวมีอิทธิผลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเท่ียว ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้  
   2.1.สภาพการเข้าถึง หมายถึง สภาพการคมนาคมในการเดินทางไปสู่แหล่ง
ท่องเท่ียว ท่ีมีความพร้อมและสะดวกสบาย เหมาะกับการเดินทางท่องเท่ียวและเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเท่ียว ได้แก่ ขนส่งมวลชน หรือรถส่วนบุคคล เป็นต้น  
   2.2.ส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง ส่ิงบริการขั้นพื้นฐานต่างๆ ท่ีจ าเป็น
ต่อการท่องเท่ียวหรือระบบสาธารณูปโภคท่ีมีอยู่ในแหล่งท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวสามารถใช้ได้อย่าง
สะดวกสบายและเพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางท่องเท่ียว ได้แก่ ท่ีพัก ร้านอาหารและ
เครื่องด่ืม ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น 
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   2.3.สภาพแวดล้อม หมายถึง ส่ิงรอบตัวของแหล่งท่องเท่ียว ต้ังแต่สภาพ
ทางกายภาพหรือภูมศาสตร์ ระบบนิเวศ หากสภาพแวดล้อมเหล่านี้เกิดปัญหาย่อมส่งผลต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวโดยตรง 
   2.4.ความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียว หมายถึง ข้อก าจัดหรือ
อุปสรรคในการให้บริการของสถานท่ีท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ข้อจ ากัดด้านพื้นท่ีท่ีไม่สามารถ
รองรับนักท่องเท่ียวจ านวนมากได้ เนื่องจากความไม่เพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  
   2.5.การบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว หมายถึง มาตรการหรือวิธีการ
ด าเนินการด้านการท่องเท่ียวในรูปแบบของการจัดบุคลากรด้านการท่องเท่ียว ระบบให้ความรู้ การส่ือ
ความหมาย และการประชาสัมพันธ์ 
 นอกจากนี้ (ศิรินันทน์  พงษ์นิรันดร โอชัญญา บัวธรรมและ และชัชชญา ยอดสุวรรณ, 2559) 
กล่าวว่า ศักยภาพหรือปัจจัยท่ีมีผลต่อการดึงดูดใจของนักท่องเท่ียวให้เดินท่องเท่ียว มีดังนี้  
   1.สภาพของพื้นท่ี ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และสภาพ
ภูมิอากาศ 
   2.สภาพสังคมและวัฒนธรรม ท่ีมีความหลากหลาย ท้ังในทางความคิดและ
รูปแบบวัฒนธรรม รวมไปถึงวิถีการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างและสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน 
   3.พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว รูปแบบการเดินทางของนักท่องเท่ียว และวัน
เวลาในการเดินทางท่องเท่ียว มีผลต่อการก าหนดรูปแบบและวางแผนในการรองรับการท่องเท่ียวของ
สถานท่ีท่องเท่ียว 
   4.ศักยภาพของพื้ น ท่ี อันได้แก่  ส่ิงดึงดูดใจ ส่ิงอ านวยความสะดวก 
ความสามารถในการเข้าถึง เป็นปัจจัยส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเท่ียวและ
สามารถเป็นตัวช้ีวัดศักยภาพในการรองรับนักท่องเท่ียวของพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี  
 นอกจากนี้ (จารุจน์ กล่ินดีปลี, 2541) ได้ระบุถึงกฎเกณฑ์ในการพิจารณาถึงศักยภาพด้านการ
ท่องเท่ียว ดังนี้  
   1.ด้านพื้นท่ี คือ การดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวด้วยการใช้ทรัพยากร
ทางธรรมชาติท่ีมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว หรือมีเอกลักษณ์โดนเด่น มีประวัติศาสตร์ท่ียาวนาน มี
โบราณวัตถุและโบราณสถานท่ีส าคัญ และมีความเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกับระบบนิเวศ วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น รวมไปถึงต้องมีปัจจัยอื่นท่ีดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวในพื้นท่ี ได้แก่ ความ
สะดวกในการเข้าถึงและลักษณะภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเท่ียว เป็นต้น  
   2.ด้านการจัดการ คือ การจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวในพื้นท่ี และการบริหารจัดการและควบคุมจ านวนการเข้าถึงของ
นักท่องเท่ียวไม่ให้เกินไปกว่าขีดความสามารถในการรองรับ 
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   3.ด้านกระบวนการและกิจกรรม คือ การพิจารณาถึงความหลากหลายของ
กิจกรรมทางการท่องเท่ียว และการสร้างจิตส านึกท่ีดี รวมไปถึงการให้ความรู้เรื่องส่ิงแวดล้อม 
   4.ด้านการมีส่วนร่วม คือ การตรวจสอบและพิจารณาว่าองค์กรในท้องถิ่นได้
เข้ามามีบทบาทหรือส่วนร่วมในการ ดูแลและควบคุมแหล่งท่องเท่ียวในรูปแบบใดบ้าง และประชาชน
หรือชุมชนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจหรือสนใจท่ีจะให้แหล่งท่องเท่ียวในท้องถิ่นของตนนั้น ได้รับการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวหรือไม่  
 นอกจากนี้ (กิตติศักด์ิ กล่ินหมื่นไวย, ม.ป.ป) กล่าวว่า ศักยภาพและแนวทางในการจัดการ
การท่องเท่ียว สามารถจ าแนกได้ 6 ด้าน ดังนี้ 
   1.ศักยภาพด้านแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
พัฒนาการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนให้มีความน่าสนใจและใช้อัตลักษณ์แหล่งท่องเท่ียว
เป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียว ขณะเดียวกันคนในชุมชนท่องเท่ียวต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการ
จัดการการท่องเท่ียว และต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียวให้เข้าถึงและตรงจุด 
   2.ศักยภาพด้านความสามารถในการเข้าถึง โดยต้องมีการจัดการด้านพื้นท่ีท่ี
รองรับ และใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีในชุมชนอย่างเป็นระบบ เช่น มีการแบ่งพื้นท่ีการให้ประโยชน์
ส าหรับการท่องเท่ียวและท่ีพักอาศัยอย่างมีสัดส่วน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสรรพื้นท่ี
รองรับนักท่องเท่ียวโดยไม่บุกรุกพื้นท่ีท่ีเป็นโบราณสถานหรือแหล่งธรรมชาติท่ีส าคัญของชุมชน  
   3.ศักยภาพด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการก าหนด
ส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานท่ีคนในชุมชนสามารถน าไปใช้ได้จริงและนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาแล้วใช้
ประโยชน์ได้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดในการท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกเหล่านั้นไม่มี
ผลกระทบต่อชุมชน ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
   4.ศักยภาพด้านท่ีพักแรม ต้องมีการจัดการและจัดสรรพื้นท่ีในการสร้างท่ี
พัก ท้ังท่ีเป็นโรงแรมหรือโฮมสเตย์ ท่ีไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนในชุมชนและบริหารจัดการ
การใช้พื้นท่ีจากท่ีดินในบริเวณรอบชุมชนอย่างเป็นระบบ 
   5.ศักยภาพด้านกิจกรรมทางการท่องเท่ียว โดยในแหล่งท่องเท่ียวหรือพื้นท่ี
ท่องเท่ียวต้องมีกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีมีความสามารถในการดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียว
ให้เดินทางเข้ามาท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท่ีส าคัญ วิถีชีวิตของคนในชุมชน
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ เทศกาลส าคัญๆ เป็นต้น 
   6.ศักยภาพด้านการบริการเสริมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย
มุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการท่องเท่ียวของตนเอง และมี
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การจัดต้ังองค์กรการท่องเท่ียวขึ้นในชุมชนและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
จัดกิจกรรมทางการท่องเท่ียว  
 นอกจากนี้ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย , 2540) ได้ก าหนด
เกณฑ์ในการประเมินศักยภาพด้านการท่องเท่ียว ไว้ดังนี้  
   1.ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียว โดยจะพิจารณาจากสภาพ
ทรัพยากรท่ีมีความเหมาะสม มีเอกลักษณ์เฉพาะท่ีโดดเด่น โดยเน้นความส าคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
หรือระบบนิเวศท้องถิ่น หรือส่ิงดึงดูดใจว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด เพื่อให้ความส าคัญปัจจัยท่ีแตกต่าง
กันในแต่ละปัจจัย ดังนี้ 
    1.1.ชนิดของสถานท่ีหรือแหล่งท่องเท่ียว โดยพิจารณาจาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว โดยจะต้องเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่คงความด่ังเดิมและ
มีสภาพด่ังเดิม หรืออาจจะถูกดัดแปลงไปบ้างในบางส่วน แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความด้ังเดิมไว้นั้น 
    1.2.องค์ประกอบท่ีเป็นเอกลักษณ์ พิจารณาความส าคัญของระบบ
นิเวศ ความสมบูรณ์ ความหลากหลาย ความสัมพันธ์ที่เป็นระดับพื้นท่ี และความโดดเด่นด้านศักยภาพ  
   2.ศักยภาพด้านการจัดการ พิจารณาจากสภาพการจัดการในปัจจุบันว่าอยู่
ในกรอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากน้อยเพียงใด การพิจารณาการจัดการนี้จะบ่งช้ีถึงโอกาสในการ
เพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวให้สูงขึ้น ประกอบด้วย  
    2.1.มีการให้ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม พิจารณาจากรูปแบบการ
จัดการการส่ือความหมาย  
    2.2.การจัดการป้องกันและรักษาส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว 
โดยการมีมาตรการในการควบคุมดูแลส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และมีมาตรการควบคุมจ านวนนักท่องเท่ียวและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.3.องค์กรในการจัดการให้ความส าคัญในการร่วมมือ พิจารณา
จากรูปแบบองค์กรในการจัดการ เน้นความเป็นองค์กรประชาชน รัฐและเอกชน และดูถึงระดับของ
การมีส่วนร่วมว่ามีระดับมากน้อยเพียงใด 
 นอกจากนี้ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย , 2540) ยังได้เสนอ 
หลักเกณฑ์การพิจารณาและก าหนดศักยภาพหรือความส าคัญด้านการท่องเท่ียว โดยพิจารณาจาก 4 
ประกอบหลักๆ ดังนี้ 
   1.คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ ความสวยงาม ลักษณะเด่นในตัวเอง 
ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ บรรยากาศ วิถีชีวิต ความส าคัญทางศาสนา และสภาพภูมิทัศน์ทาง
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
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   2.สภาพแวดล้อม ได้แก่ กล่ิน เสียง ควัน สภาพอากาศและสภาพทาง
กายภาพ 

3.ส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ ท่ีพักแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิงต่างๆ 
สถานพยาบาล สถานท่ีรักษาความปลอดภัย และระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น  
   4.ข้อจ ากัดในการรองรับนักท่องเท่ียว ได้แก่ ข้อจ ากัดทางการบริการ
สาธารณูปโภค ข้อก าจัดทางพื้นท่ี ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว เป็นต้น 
 

2.3.2 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการท่าอากาศยาน(Airport Management) 
 การบริหารจัดการท่าอากาศยาน หรือ การจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management) 
(Roohollah, 2017) ประกอบด้วย  
 1.การจัดการระบบความปลอดภัย (Safety Management System) ท้ังภายในและ
ภายนอกท่าอากาศยาน ต้ังแต่ขั้นตอนการเข้ามาภายในท่าอากาศยานจนถึงขั้นตอนส่งผู้โดยสารสู่ท่า
อากาศยานปลายทาง อาทิ การตรวจสัมภาระ การตรวจสินค้าและภาษีอากร เป็นต้น  
 2.การจัดการด้านทุนมนุษย์ (Human Management) การบริหารจัดการผู้ใช้บริการและ
เจ้าหน้าท่ีของท่าอากาศยาน อาทิ จุดเช็คอิน จุดประชาสัมพันธ์ และจุดให้บริการต่างๆ เป็นต้น 
 3.การจัดการภ ัยค ุกคามและข ้อผ ิดพลาด (Threat and Error Management) การ
บริหารจัดการและป้องกันภัยที ่อาจจะเก ิดขึ ้น อาทิ อาชญากรรม การก่อการร้าย และภ ัย
ธรรมชาติ เป็นต้น  
 การจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management) (บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา , 2551) ท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถวัดได้ ดังนี้  
 1.การจัดการด้านความปลอดภัย เป็นส่ิงส าคัญมากต่อผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน เนื่องจาก
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นท่าอากาศยานจึงต้อง
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการอย่างเต็มท่ี  
 2.การจัดการด้านความสะดวกสบาย หรือ ส่ิงอ านวยความสะดวก เป็นส่ิงท่ีผู้ใช้บริการท่า
อากาศยานต้องการมาก ดังนั้น ท่าอากาศยานจึงต้องมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการได้รับความ
สะดวกสบายอย่างเต็มท่ี อาทิ ห้องน้ า เก้าอี้นั่งคอย ลานจอดรถ จุดขายสินค้า อินเตอร์เน็ต เป็นต้น  
 3.การจัดการด้านการด าเนินงานท่ีรวดเร็ว เป็นส่ิงท่ีผู้ใช้บริการท่าอากาศยานต้องการมาก 
ดังนั้น ท่าอากาศยานจึงต้องบริการผู้ใช้บริการด้วยความรวดเร็วและใช้เวลาน้อยท่ีสุด ต้ังแต่ขั้นตอน
การเช็คอิน จนถึงขั้นตอนการส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทาง  
 4.การจัดการด้านการประหยัด ได้แก่ การประหยัดต้นทุนในการไปใช้บริการท่าอากาศยาน 
และการประหยัดด้านจ่ายค่าบริการแก่ท่าอากาศยาน ดังนั้น ท่าอากาศยานจึงต้องพยายามด าเนินงาน
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อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มีต้นทุนต่ าท่ีสุด อันจะได้เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการต่ าท่ีสุด
ด้วย  
 การจัดการท่าอากาศยานให้มีคุณภาพ (Fernandes & Pacheco, 2010) สามารถระบุได้ 
ดังนี้  
 1.การจัดการคุณภาพการด าเนินงานและการให้บริการแก่ผู้โดยสาร  โดยการด าเนินงาน
ภายในท่าอากาศยานต่างๆ ต้องเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีขั้นตอนในการด าเนินงานน้อย
ท่ีสุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถมีเวลาในการท าธุระส่วนตัวได้  
 2.การปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง เนื่องจากในท่าอากาศยานมีขั้นตอนและหลายส่วน
งานในการให้บริการภายใน อาจท าให้การบริการเกิดข้อบกพร่องได้ ดังนั้น ท่าอากาศยานจ าเป็นท่ี
จะต้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและใช้เวลาไม่นาน เพื่อให้การด าเนินกิจกรรม
ภายในท่าอากาศยานด าเนินต่อไปได้ เพราะหากเกิดความล่าช้าก็จะส่งผลกระทบต่อขั้นตอนอื่น ๆ
ได้ 
 ปัจจัยที ่มีผลต่อการจัดการท่าอากาศยาน (บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา, 2551) ที่ส าคัญมี
ด้วยกันทั้งหมด 7 ปัจจัย คือ (1) มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของท่าอากาศยาน (2) งบประมาณ
ของท่าอากาศยาน (3) การสนับสนุนจากภายนอกของท่าอากาศยาน (4) สมรรถนะขององค์การ
ท่าอากาศยาน (5) การมีส่วนร่วมของผู้เกี ่ยวข้องกับท่าอากาศยาน (6) การสื่อสารภายในและ
ภายนอกท่าอากาศยาน (7) เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ โดยปัจจัยทั้ง 7 ดังกล่าว
ข้างต้นจะต้องสามารถวัดได้ นอกจากนี ้ การจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management) 
(Young, 2011) ยังจ าเป็นต้องค านึงถึง   
 1.การจัดการการด าเนินงานท่าอากาศยาน (Airport Operations Management) เป็นการ
จัดการและการด าเนินงานในท่าอากาศยานและการเปล่ียนแปลงทรัพยากรในท่าอากาศยาน เช่น 
วัตถุดิบ เครื่องจักร แรงงาน การจัดการ เงินทุน ให้เป็น Output เป็นสินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าเพิ่ม  
 2.การจัดการด้านความปลอดภัยท่าอากาศยาน (Airport Security) ท้ังภายในและภายนอก
ท่าอากาศยาน โดยท่าอากาศยานต้องเน้นในเรื่องของ การก าหนดมาตรฐานและการควบคุมการรักษา
ความปลอดภัยตามกฎระเบียบของรัฐซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล การจัดฝึกอบรมพนักงานท่า
อากาศยานให้มีความเช่ียวชาญอยู่เสมอ และการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
 3.การบริหารการเงินท่าอากาศยาน (Airport Financial Management) การจัดการด้าน
การเงินต้องเป็นอย่างสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของท่าอากาศยาน และใช้เงินในการลงทุนภายใน
ท่าอากาศยานอย่างสมดุล เพื่ อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรองรับความต้องการของผู้โดยสาร
และฟาสต์เนอร์ของท่าอากาศยาน  
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 4.การวางแผนท่าอากาศยาน (Airport Planning) ท่าอากาศยานจ าเป็นต้องมีแผนการ
บริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างชัดเจน อาทิ แผนความปลอดภัย แผนการเงิน แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการพัฒนาท่าอาศยาน ฯลฯ เพื่อให้ท่าอากาศยานมีทิศทางในการจัดการท่าอากาศยานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 5.การจัดการความจุและความล่าช้า (Airport Capacity and Delay) ท่าอากาศยาน
จ าเป็นต้องควบคุมความจุของการใช้ทรัพยากรภายในท่าอากาศยาน เพื่อให้ท่าอากาศยานสามารถ
รับรู้ได้ว่า ควรจ าเป็นท่ีจะพัฒนาท่าอากาศยานหากความจุก็การใช้ทรัพยากรมากจนเกินไปและท าให้
เกิดความล่าช้าภายในท่าอากาศยาน  
 6.การจัดการทางอากาศ (Airspace and Air Traffic Management) เป็นอีกหนึ่งอย่างท่ี
ส าคัญของการจัดการท่าอากาศยาน นั้นคือ การจัดการการเส้นทางทางอากาศหรือวิทยุการบิน ซึ่ ง
เป็นการจัดการท่ีถือได้ว่าเป็นใจความส าคัญของการเดินทางทางอากาศ ท่าอากาศยานจึงจ าเป็น
จะต้องให้ความส าคัญด้วย  
 7.การจัดการกฎระเบียบ (Regulations Management) การเดินทางทางอากาศเป็นการ
เดินทางท่ีจ าเป็นต้องรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ดังนั้น การจัดการด้าน
กฎระเบียบจึงมีความส าคัญเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมภายในท่าอากาศยานเป็นไปอย่างถูกต้องและลด
ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นได้  
 นอกจากนี้ การจัดการท่าอากาศยาน (รัธพร สุวรรณผ่องใส, 2015) กล่าวว่าสามารถระบุได้ 
ดังนี้  
 1.การวางแผนและการจัดการท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด าเนินงานของ
ท่าอากาศยานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้  
 2.การจัดการกระบวนการด าเนินงานของท่าอากาศยาน ในการให้บริการ  
 3.การจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ท่ีใช้ในการด าเนินงานและการให้บริการภายในท่า
อากาศยาน 
 4.การจัดการระบบโลจิตติกส์ ท้ังภายในและภายนอกท่าอากาศยาน เพื่อให้การขนถ่ายสินค้า
และผู้โดยสารเป็นไปตามมาตรฐานของท่าอากาศยานท่ีวางไว้  
 5.การจัดการทรัพยากรบุคคล ท้ังพนักงานท่าอากาศยานและผู้โดยสาร เพื่อให้สามารถ
ให้บริการและใช้บริการท่าอากาศยานอย่างท่ัวถึง รวดเร็ว และไม่มีข้อผิดพลาด  
 นอกจากนี้ การจัดการท่าอากาศยาน (พนมรัตน์ จันทรานนท์, 2559) จ าเป็นท่ีจะต้องมีการ
บริหารจัดการท่ีครอบคลุมในด้านต่างๆ อย่างสมดุล ได้แก่  
 1.การจัดการด้านรายได้และงบประมาณ  
 2.การจัดการด้านบุคลากร  
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 3.การจัดการด้านกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  
 4.การจัดการช่องทางการติดต่อส่ือสาร อาทิ ช่องทางออนไลน์ เคาน์เตอร์ประชามสัมพันธ์  
 5.การจัดการด้านคุณภาพการให้บริการ ควรมีการพัฒนาการให้บริการเพิ่มขึ้น อาทิ การใช้
เทคโนโลยีมากขึ้น เพิ่มช่องทางการเช็คอินมากขึ้น มีบริการร้านอาหารมากขึ้น เป็นต้น  
 6.การจัดการด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ให้ท่าอากาศยานมีกฎระเบียบท่ีเป็นมาตรฐานอยู่
เสมอ  
 7.การจัดการด้านการวางแผนก่อสร้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการในอนาคต อาทิ 
ขนาดลานจอดเครื่องบิน ขยายรันเวย์ ขยายอาคารท่ีพักผู้โดยสาร เป็นต้น  
 8.การจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นท่ีและส่ิงอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้โดยสารและสายการบินสามารถใช้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ียังขาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของท่าอากาศยาน 
 9.การจัดการด้านพลังงาน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายท่าอากาศยานและลดผลกระทบท่ีจะ
เกิดขึ้นจากท่าอากาศยานแก่ชุมชนใกล้ ท่าอากาศยานจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการในการจัดการด้าน
พลังงานของท่าอากาศยาน อาทิ ออกแบบท่าอากาศยานให้แสงจากภายนอกส่องสว่างได้ ออกแบบ
อาคารให้ลมสามารถพัดผ่านได้ เป็นต้น  
 นอกจากนี้ การจัดการท่าอากาศยาน (บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา, 2551) จ าเป็นต้องมีการจัดการ
ด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ 
 1.การจัดการด้านส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานของท่าอากาศยาน ท้ังเพื่อผู้ใช้บริการท่ัวไป
และผู้ใช้บริการพิเศษ หรือ คนพิการ สามารถใช้บริการได้ 
 2.การจัดการด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยาน  

3.การจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในท่าอากาศยาน ท้ังในส่วนของการป้องกันและการลด
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากกิจกรรมของท่าอากาศยาน อาทิ มลภาวะทางน้ า ทางอากาศ 
และการบุกพื้นท่ีป่า เพื่อขยายท่าอากาศยานเป็นต้น   

4.การจัดการด้านมลภาวะทางเสียงรอบท่าอากาศยาน เพื่อเป็นการลดผลกระทบ ซึ่งถือได้ว่า
เป็นผลกระทบหรือมลภาวะส าคัญท่ีเกิดจากการด าเนินการของท่าอากาศยาน ดังนั้น ท่าอากาศยานจึง
ต้องมีมาตรการในการป้องกันและลดมลภาวะทางเลียง เป็นต้น  

5.การจัดการด้านอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยาน ท้ังในส่วนของความจุ และความ
เพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก รวมถึงการจัดสัดส่วนในการให้บริการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญ 
เพื่อให้การด าเนินงานและการด าเนินกิจกรรมของท่าอากาศยานเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว เป็นต้น  
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2.3.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับศักยภาพท่าอากาศยาน 
 การประเมินศักยภาพและความพร้อมของท่าอากาศยานในการรองรับนักท่องเท่ียวที่จะเดิน
ทางเข้ามาท่องเท่ียวนั้น (วีระยุทธ เศรษฐเสถียร, 2560) สามารถจ าแนกได้เป็น 8 ด้าน ดังนี้  
   1.ด้านคุณภาพของสถานท่ีต้ังของท่าอากาศยาน ต้องเป็นสถานท่ีท่ีมีความ
พร้อมท้ังส่ิงอ านวยความสะดวก รวมไปถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพร้อม และความพร้อมของ
บุคลากรในการให้บริการ  
   2.ด้านความสามารถในการเข้าถึงท่าอากาศยาน หรือความสะดวกสบายใน
การเดินทางมายังท่าอากาศยาน โดยเฉพาะท่าอากาศยานท่ีมีเท่ียวบินมาก ๆ ท่าอากาศยานขนาด
ใหญ่ ต้องค านึงถึงการขนส่งผู้โดยสารจากตัวเมืองมายังท่าอากาศยาน และจากอากาศยานไปยังตัว
เมืองด้วย เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ การจราจร เป็นต้น  
   3.โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการหรือไม่ ใช้งานง่าย เข้าถึงง่าย และใช้เวลามากน้อย
เพียงใด    4.การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ การพัฒนาท่า
อากาศยานให้มีศักยภาพ จะต้องมีการสนับสนุนในด้านนโยบาย ด้านบุคลากร ด้านงบประมานท่ีมา
จากหน่วยงานรัฐ รวมท้ังการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด พร้อมกับการสร้างความเช่ือมั่นในกับ
ผู้ใช้บริการ 
   5.กิจกรรมเพิ่มเติมในท่าอากาศยาน กิจกรรมเพิ่มเติมในท่าอากาศยานเป็น
ปัจจัยส าคัญ นอกเหนือไปจากการเดินทางโดยอากาศยาน เช่น ร้านอาหาร ช้อปป้ิงมอลล์ เป็นต้น  
   6.ภาพลักษณ์และความมีช่ือเสียงของท่าอากาศยาน มีส่วนส าคัญในการ
ดึงดูดให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการท่าอากาศยาน โดยเฉพาะชาวต่างชาติ หากภาพลักษณ์หรือช่ือเสียง
ของท่าอากาศยานไม่เป็นท่ีรู้จักเพียงพอ จะส่งผลให้จ านวนผู้ใช้บริการลดน้อยลงไปด้วย 
   7.บุคลากรหรือผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน  ถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญในการ
ด าเนินงานในท่าอากาศยานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายหรือพันธกิจของท่าอากาศยานแต่ละท่า
อากาศนั้น โดยบุคลากรในท่าอากาศยานต้องมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีความเป็นมือ
อาชีพสูง และให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว ซึ่งครอบคลุมไปถึงการช่วยเหลือและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างเต็มใจ  
   8.ความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ในอุตสาหกรรมท่าอากาศยานและการ
บินโลกให้ความส าคัญกับความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง จึงมีมาตรการในการควบคุม ป้องกัน ระงับ
เหตุ และลดความเส่ียงจากอันตรายต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการของผู้โดยสาร  
 นอกจากนี้  การประเมินศักยภาพของท่าอากาศยาน (ภัคจิรา แสนใจ , 2558) ต้อง
ประกอบด้วย 8 ด้านส าคัญ ได้แก่ 
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   1.ด้านการเข้าถึงท่าอากาศยาน ไม่ว่าจะเป็นระบบราง หรือระบบคมนาคม
ชนิดอื่น ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  
   2.ด้านสถานท่ีต้ังของท่าอากาศยาน ท่ีห่างไกลจนเกินไป และเป็นจัด
ศูนย์กลางส าคัญของเมือง  
   3.ด้านท่ีพัก ร้านอาหารและร้านของท่ีระลึกใกล้เคียงหรือในท่าอากาศยาน 
ท่ีสามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารได้  
   4.ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ท้ังภายในและภายนอกท่าอากาศยาน ท่ีต้อง
เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสาร  
   5.ด้านแหล่งท่องเท่ียว ในจังหวัดท่ีต้ังของท่าอากาศยานเมืองรอง หากมี
แหล่งท่องเท่ียวที่เป็นที่นิยม จะส่งผลต่อการเลือกใช้ท่าอากาศยานด้วย  
   6.ด้านธุรกิจท่องเท่ียว ท่ีให้บริการในท่าอากาศยาน หากมีการให้บริการท่ีได้
มาตรฐาน ก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดีของท่าอากาศยานด้วย  
   7.ด้านความปลอดภัย ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีผู้ใช้บริการและท่าอากาศ
ยานให้ความส าคัญมากท่ีสุด หากท่าอากาศยานมี ความปลอดภัยท่ีไม่รัดกุมพอก็จะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์และการใช้บริการของผู้โดยสาร  
   8.ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน การได้รับการสนับสนุนและการ
สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน จะส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างเต็มท่ีและตรงต่อ
ความต้องการของผู้โดยสารและธุรกิจท่ีประกอบการในท่าอากาศยานมากขึ้น 
 นอกจากนี้ ปัจจัยท่ีมีผลต่อศักยภาพในการให้บริการของท่าอากาศยาน (ณัฐธินี พรภัทร
ประเสริฐ และอภิรดา นามแสง, 2559) มีปัจจัยดังนี้  
   1.ด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ ควรมีการให้บริการแก่สายการ
บินอย่างเป็นรูปธรรมและเท่าเทียมกัน เนื่องจากอากาศยานประเภท D380 ท่ีเข้ามาใช้บริการท่า
อากาศยานมากขึ้น ท าให้ท่าอากาศยานให้บริการแก่สายการบินอื่นได้อย่างจ ากัด ส่งผลให้การบริการ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
   2.ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ ควรมีการปรับปรุงการให้บริการในท่าอากาศ
ยานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐานท่ีชัดเจน เพื่อลดความสับสนในการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลดความผิดพลาด 
   3.ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ท่าอากาศยานต้องเพิ่มช่องทางในการ
ติดต่อ เพื่อเพิ่มคุณค่าของคุณภาพการบริการให้สูงขึ้น อีกท้ังยังสามารถยกระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  
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   4.ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ เพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงานท่าอากาศยาน เช่น การบริการ ทัศนคติ เพื่อให้พนักงาน
สามารถตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการได้ราบรื่น  
   5.ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ เป็นปัจจัยด้านการ
บริการท่ีเอาใจใส่ ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา และให้ความสนใจผู้รับบริการอย่างเท่ าเทียมกัน 
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
 ศักยภาพท่าอากาศยาน (ทิมาพร  ไตรบรรณ์, 2557) ได้ระบุถึง ศักยภาพของท่าอากาศยาน 
ไว้ดังนี้ 
  1.ศักยภาพในการดึงดูดใจผู้ใช้บริการ หมายถึง การท่ีท่าอากาศยานมีจุดเด่นท่ีสร้าง
แรงดึงดูดใจให้ผู้ใช้บริการเดินทางเข้ามาใช้บริการท่าอากาศยาน และท่าอากาศยานสามารถสร้าง
ความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการได้  
  2.ศักยภาพในการรองรับ หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีส่วนในการส่งเสริมท่าอากาศยาน
สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ 
ได้แก่ 
   2.1.ศักยภาพในการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
   2.2.ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเท่ียวจากปัจจัยภายนอก 
   2.3. ศักยภาพการบริการจัดการท่าอากาศยาน หมายถึง ความสามารถใน
การบริหารจัดการท่าอากาศยานโดยสามารถควบคุมดูแลให้ไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดได้ ได้แก่  
    2.3.1. การจัดการท่อากาศยานอย่างยั่งยืน 

2.3.2. การปลูกฝ่ังจิตส านึกและให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
ท่าอากาศยานแก่บุคลากร 
2.3.3. การจัดการด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน
รอบท่าอากาศยานมีส่วนร่วมในการพัฒนาและกระจายรายได้สู่
ชุมชน 

 นอกจากนี้  ศักยภาพของท่าอากาศยาน (พิสมัย จารุจิตติพันธ์, 2558) เพื่อพัฒนาการ
ท่องเท่ียว มีองค์ประกอบ ดังนี้  
  1.องค์ประกอบด้านพื้นท่ีหรือสถานท่ีต้ัง  
  2.องค์ประกอบด้านการบริหารและการจัดการท่าอากาศยาน 
  3.องค์ประกอบด้านกิจกรรมภายในท่าอากาศยาน 
  4.องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น 
ศักยภาพของท่าอากาศยาน (สมภพ  ชาตวนิช, 2555) ประกอบด้วย 
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  1.ด้านสภาพท่ีต้ังหรือสถานท่ีต้ังท่ีเป็นจุดส าคัญและสามารถเช่ือมต่อกับพื้นท่ีอื่นได้
ง่าย 
  2.ด้านการคมนาคมขนส่งหรือการเข้าถึงท่าอากาศยานท่ีต้องสะดวกและรวดเร็ว  
  3.ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกท้ังภายในและภายนอกท่าอากาศยาน 
  4.ด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน 
  5.ด้านการบริการและกิจกรรมภายในของท่าอากาศยาน 
  6.ด้านการจัดการสภาพพื้นท่ีโดยรอบท่าอากาศยาน ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด  
 นอกจากนี้ การมองท่าอากาศยานว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียงใดนั้น (ไทยรัฐ, 2561) สามารถ
มองได้จากปัจจัยส าคัญหลักๆ ดังนี้  
  1.ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ท่ีต้องมีประสิทธิภาพในการให้บริการได้อย่าง
สูงสุด  
  2.ด้านคุณภาพการบริการท่ีต้องตอบสนองต่อความต้องการของท้ังสายการบินและ
ผู้ใช้บริการอื่น ๆ ได้  
  3.ด้านการสร้างเครือข่ายการเช่ือมต่อกับการคมนาคมขนส่งรูปแบบอื่น ๆ ท่ีสะดวก 
รวดเร็ว หลากหลาย  
 นอกจากนี้ ศักยภาพหลักของท่าอากาศยานท่ีจ าเป็นต้องมี (บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา, 2551) คือ  
 1.ต้องค านึงถึงขีดความสามารถของตนเอง โดยค านึงถึงองค์ประกอบของเขตการบิน การใช้
เขตการบิน รูปแบบเขตการบิน องค์ประกอบอาคารสถานี การใช้อาคารสถานี การออกแบบเขตนอก
การบิน รูปแบบของเท่ียวบิน ความพอดีของเครื่องบินกับท่าอากาศยาน ความพอดีของผู้ใช้กับท่า
อากาศยาน ความพอดีของการลงทุน เป็นต้น  
 2. ต้องค านึงถึงความจุของเท่ียวบินในการให้บริการ โดยค านึงถึงองค์ประกอบการปฏิบัติงาน
ของสายการบิน ลักษณะของเครื่องบิน จ านวนเครื่องบิน อุปสงค์และอุปทานของเท่ียวบิน รูปแบบ
ของเท่ียวบิน ความจุของเท่ียวบิน ตารางบินและราคา ความพอดีของเครื่องบินกับผู้ใช้บริการ ความ
พอดีของเครื่องบินกับท่าอากาศยาน เป็นต้น  
 3. ต้องค านึงถึงอุปสงค์การเดินทางด้วยเครื่องบิน โดยค านึงถึงลักษณะของเท่ียวบิน ลักษณะ
ของอาคารสถานี จ านวนผู้ใช้บริการ การออกแบบเขตนอกการบิน รูปแบบของเขตนอกการบิน ความ
พอดีของผู้ใช้บริการกับเครื่องบิน ความพอดีของผู้ใช้บริการกับท่าอากาศยาน เป็นต้น  
 นอกจากนี้ (บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา, 2551) ยังได้กล่าวถึง ปัจจัยท่ีมีผลต่อศักยภาพหรือ
ประสิทธิภาพของท่าอากาศยาน  โดยท่าอากาศยานเปรียบเสมือนประตูเข้าสู่ประเทศ ส่ิงประทับใจท่ี
ท่าอากาศยานมีต่อผู้โดยสารท่ีเดินทางเข้ามาถึงท่าอากาศยาน ย่อมมีอิทธิพลท าให้เขาเหล่านั้นเกิด
ความรู้สึกต่อประเทศนั้นในแง่ต่างๆ เช่น ผู้โดยสารประทับใจต่อการบริการท่ีเป็นมิตรของพนักงานท่า
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อากาศยาน ความสะอาด และมีระบบท่ีดี ผู้โดยสารจะกล่าวชมเชยและสร้างภาพพจน์ท่ีดีต่อท่า
อากาศยานนั้น ท าให้เขาเหล่านั้นอยากกลับมาเยี่ยมอีกครั้งและอาจพาผู้อื่นมาใช้บริการท่าอากาศยาน
ด้วย ฉะนั้นประเทศต่างๆ จึงพยายามท่ีจะปรับปรุงท่าอากาศยานของตนให้สง่างาม มีความสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะดวดรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อให้ผู้โดยสารท่ีเข้ามาใช้บริการมีความ
ประทับใจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาท่องเท่ียวประเทศของตนมายิ่งขึ้น 
การท่ีท่าอากาศยานจะสามารถบริการผู้โดยสารให้ประทับใจย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการจัดการ
ของท่าอากาศยานนั้น ซึ่งปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพและศักยภาพของท่าอากาศยานท่ีส าคัญ มีอยู่ 
7 ปัจจัย คือ  
 1.มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของท่าอากาศยาน วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนของท่าอากาศยานจะ
น ามาซึ่งการบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างมีเป้าหมาย และตอบโจทย์อย่างตรงจุด  
 2.งบประมาณของท่าอากาศยาน จ าเป็นต้องบริหารจัดการด้านการเงินอย่างสมดุลกับความ
ต้องการในการพัฒนาของท่าอากาศยาน  
 3.การสนับสนุนจากภายนอกของท่าอากาศยาน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน เป็นต้น  
 4.สมรรถนะขององค์การท่าอากาศยาน ขีดความสามารถขององค์กร จะเป็นส่วนส าคัญใน
การพัฒนาศักยภาพให้สามารถตอบโจทย์และตรงต่อความต้องการได้อย่างสูงสุด  
 5.การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน และการสร้างความร่วมมือจะเป็นส่วน
ส าคัญในกาพัฒนาศักยภาพได้อย่างเข้มแข็ง  
 6.การส่ือสารภายในและภายนอกท่าอากาศยาน การส่ือสารในองค์กรและระหว่างองค์กรเป็น
ส่ิงส าคัญ เพื่อให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรท่ีเป็นเป้าหมายเดียวกัน  
 7.เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ถือได้ว่าเป็นผลกระทบภายนอกและเป็นส่วน
ส าคัญท่ีมีผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยาน 
 โดยปัจจัยท้ัง 7 ดังกล่าวข้างต้น เป็นปัจจัยส าคัญน าไปสู่ประสิทธิภาพทางการจัดการท่า
อากาศยาน ซึ่งสามารถวัดได้ 4 ด้าน คือ  
 1.ด้านความปลอดภัย เป็นส่ิงส าคัญมากต่อการใช้บริการท่าอากาศยาน เนื่องจากผู้ใช้บริการ
ท่าอากาศยานต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น ท่าอากาศยานจึงต้องรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการอย่างเต็มท่ี  
 2.ด้านความสะดวกสบาย เป็นส่ิงท่ีผู้ใช้บริการท่าอากาศยานต้องการมาก ดังนั้น ท่าอากาศ
ยานจึงต้องมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายอย่างเต็มท่ี  
 3.ด้านความรวดเร็ว เป็นส่ิงท่ีผู้ใช้บริการท่าอากาศยานต้องการมาก ดังนั้น ท่าอากาศยานจึง
ต้องบริการผู้ใช้บริการด้วยความรวดเร็วและใช้เวลาน้อยท่ีสุด  
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 4.ด้านการประหยัด เป็นส่ิงท่ีผู้ใช้บริการท่าอากาศยานต้องการมาก ซึ่งการประหยัดท่ี
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานต้องการนั้น มี 2 ลักษณะ คือ การประหยัดด้านต้นทุนในการไปใช้บริการท่า
อากาศยาน และประหยัดด้านจ่ายค่าบริการท่าอากาศยาน ดังนั้น ท่าอากาศยานจึงต้องพยายาม
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มีต้นทุนต่ าท่ีสุด อันจะได้เรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการต่ าสุดด้วย  
 ศักยภาพหรือประสิทธิภาพของการจัดการท่าอากาศยานนี้ ถือเป็นความส าเร็จของการ
จัดการท่าอากาศยาน ซึ่งน าไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ อันจะท าให้ท่าอากาศยาน
สามารถอยู่รอดได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการท่าอากาศยานกับความส าเร็จของการจัดการท่าอากาศยานได้ 
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ตารางที ่2.10 ตารางสกัดตัวแปรศักยภาพท่าอากาศยาน 
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บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) * * * *                 
วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ (2550)  *   * * *              

มุขสุดา พูลสวัสดิ ์
ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม (2556)  *   * * *              

กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย (ม.ป.ป)  *   *                
สถาบันวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(2540) 

    * * *              

วีระยุทธ เศรษฐเสถียร (2560)  *      * * * * * *        
ภัคจิรา แสนใจ (2558)  *   *   * *    * * * *     

ณัฐธินี พรภัทรประเสริฐ 
และอภิรดา นามแสง (2559)    *         *        

ทิพาพร ไตรบรรณ์ (2557) *      *          *    
พิสมัย จารุจิตติพันธ์ (2558)        * * *       *    



 
 

56 

ศักยภาพ 
ท่าอากาศยาน 

คว
าม

น่า
ดึง

ดูด
ใจ

ขอ
งส

ถา
นที่

 

คว
าม

สะ
ดว

กใ
นก

าร
เข

้าถึ
ง 

คว
าม

ปร
ะทั

บใ
จ 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บแ
ละ

คุณ
ภา

พข
อง

กา
รบ

ริก
าร

 

โค
รง

สร
้าง

พื้น
ฐา

นแ
ละ

สิ่ง
อ า

นว
ยค

วา
มส

ะด
วก

 

สภ
าพ

แว
ดล

้อม
 

ขีด
คว

าม
สา

มา
รถ

ใน
กา

รร
อง

รับ
 

คุณ
ภา

พข
อง

สถ
าน

ที่ตั้
ง 

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
ขอ

งภ
าค

รัฐ
 เอ

กช
น 

แล
ะท้

อง
ถิ่น

 

กิจ
กร

รม
ใน

ท่า
อา

กา
ศย

าน
 

ภา
พล

ักษ
ณ

์แล
ะช

ื่อเ
สีย

งท่
าอ

าก
าศ

ยา
น 

บุค
ลา

กร
 

คว
าม

ปล
อด

ภัย
 

ที่พ
ัก 

ร้า
นอ

าห
าร

 ร
้าน

ขา
ยข

อง
ที่ร

ะล
ึก 

แห
ล่ง

ท่อ
งเที่

ยว
 

ธุร
กิจ

ท่อ
งเที่

ยว
 

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

รท
่าอ

าก
าศ

ยา
น 

กา
รเช

ื่อม
โย

งกั
บข

นส
่งม

วล
ชน

อื่น
 

ด้า
นค

วา
มร

วด
เร

็วใ
นก

าร
ใช

้บร
ิกา

ร 

ด้า
นค

วา
มป

ระ
หย

ัดใ
นก

าร
ใช

้บร
ิกา

ร 

สมภพ ชาตวนิช (2012)  *  * * *  *         *    
ไทยรัฐ (2561)    *             * *   

วิภาดา น้อยพานิช (2557)     *        *     *   
วิวัฒน์ บุญยศักดิ์ (2548)  *     *    *  *        

เด่นเดือน เหลืองเซ็ง (2538)     *        *     *   
สุมาลี สุขดานนท์ (2012)     *  *      *     *   
จารุจน์ กลิ่นดีปลี (2541)     *  *  *            

ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2550)     *        *     *   
กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒ ิ

(2552)     *        *     *   

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2551)   * * * * *  *    *    *  * * 
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2.3.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับศักยภาพท่าอากาศยานเมืองรอง 
   ศักยภาพของท่าอากาศยานเมืองรอง (Romig, 2015) กล่าวว่า ศักยภาพของท่าอากาศยาน
เมืองรองจ าเป็นต้องค านึงถึง  

1.กิจกรรมภายในท่าอากาศยาน (Activity at the Airport) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญ
ท่ีจะช่วยให้ผู้ใช้บริการหรือผู้โดยสารเดินทางเข้ามาใช้บริการอีกครั้ง 

2.ความปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน (Airport Security) ความปลอดภัยในท่า
อากาศยานเป็นส่ิงส าคัญในการเดินทางทางอากาศและเป็นส่ิงส าคัญในการดูแลความปลอดภัยของ
ผู้โดยสารในท่าอากาศยานเมืองรอง  

3.บุคลากรผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน (Staff in the Airport) ถือได้ว่าบุคลากรมี
ส่วนส าคัญในการควบคุมและดูแลความเรียบร้อยภายในท่าอากาศยานเมืองรอง รวมไปถึงการ
ให้บริการและช่วยเหลือผู้ใช้บริการหรือผู้โดยสาร 

4.ระบบขนส่งสาธารณะ (Debarment Transportation) ระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากในการใช้บริการของผู้โดยสารหรือนักท่องเท่ียว มีส่วนส าคัญใน
การเลือกใช้บริการท่าอากาศยานเมืองรอง 

5.การฝึกอบรมและการทดสอบ (Training Operation and Testing) เป็นอีกหนึ่ง
ส่วนประกอบท่ีส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานเมืองรอง โดยจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบ
การปลอดภัยและทดสอบระบบให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ ร่วมไปถึงต้องอบรมและฝึกฝน
พนักงานในการตอบสนองต้องระบบเหล่านี้เป็นอย่างดี เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินพนักงานจะได้รับมือและ
ช่วยเหลือผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการท่าอากาศยานได้อย่างทันถ่วงที 
 นอกจากนี้ หากพูดถึงศักยภาพของท่าอากาศยานในเมืองท่องเท่ียวที่เป็นเมืองรองนั้น (Read, 
2017) กล่าวว่า จ าเป็นท่ีจะต้องต้ังเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานเมืองรองไว้ โดย
ส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีจะต้องดูเป็นเรื่องแรกในการประกอบกิจการท่าอากาศยาน คือ  

1.ความปลอดภัย ถือได้ว่าอุตสาหกรรมด้านการบินทุกประเภทจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้อง
ค านึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร  

2.พนักงานผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน ซึ่งพนักงานเหล่านี้เป็นส่วนส าคัญในการ
ให้บริการภายในท่าอากาศยานเมืองรอง  

3.สายการบินผู้ให้บริการ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเลือกใช้ท่าอากาศยาน หากท่า
อากาศยานเมืองรองเหล่านั้น มีการให้บริการของสายการบินที่ได้รับความนิยม หรือความไว้วางใจจาก
ผู้โดยสาร ก็จะเป็นส่วนส าคัญในการเลือกใช้ท่าอากาศยานไปด้วย  

4.การมีส่วนรวมกับชุมชนท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียงท่าอากาศยาน หากท่าอากาศ
ยานเมืองรองไม่สร้างความร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียง ก็เป็นเรื่องยากในการขยายศักยภาพของท่า
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อากาศยานในอนาคต เพราะอาจจะเป็นท่ีต่อต้าน ฉะนั้นจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันกับชุมชน
ใกล้เคียง  

นอกจากนี้ ศักยภาพของท่าอากาศยานในเมืองขนาดเล็กหรือเมืองรอง ส่ิงส าคัญท่ีต้อง
ค านึงถึง (Durgin, 1993) กล่าวว่า ท่าอากาศยานเมืองรองในเมืองท่ีไม่ใช่เมืองท่องเท่ียวหลักนั้น 
โครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ (Anonymous, 1983) ศักยภาพของ
ท่าอากาศยานยังต้องค านึงถึง ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ให้การบริการภายในท่าอากาศยานนั้นราบรื่นมากยิ่งขึ้น ถึงจะเป็นท่าอากาศยานในเมืองรองแต่ก็ยังคง
มีจ าเป็น (Tomová, 2011) และอีกหนึ่งปัจจัยท่ีส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานเมือง
รอง คือ ท่าอากาศยานเมืองรองยังขาดการวิเคราะห์และการใช้กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพท่ีเป็น
รูปธรรม นอกจากนี้ (Hartmann, 1984) ยังระบุถึง ศักยภาพของท่าอากาศยานเมืองรอง มีปัจจัย
ส าคัญ ดังนี้  

1.ส่ิงอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน (The facility in the Airport)  
2.กฎระเบียบและการรักษาความปลอดภัย (The Deregulation and Airport Security) 
3.การบ ารุงรักษาท่าอากาศยาน (Airport Maintenance) 

 นอกจากนี้ (Zhang & Xie, 2005) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้โดยสารในการเลือกใช้ท่าอากาศ
ยานเมืองรอง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของท่าอาอากาศยาน ซึ่งมีปัจจัยส าคัญ ดังนี้ 
เวลาในการเข้าถึงท่าอากาศยานและความถี่ของการให้บริการโดยตรงกับปลายทางท่ีเลือกจะเป็น
ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด (Pels, 2003) ในการเลือกใช้บริการท่าอากาศยานเมืองรอง นอกจากนี้ เวลาใน
การเข้าถึง ความถี่ในการให้บริการ ความถี่ของเท่ียวบิน และค่าโดยสารยังเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบ
อย่างมากต่อการเลือกใช้ท่าอากาศยานเมืองรอง ดังนั้น ท่าอากาศยานเมืองรองต้องมีการให้บริการ
และออกแบบตารางบินในช่วงเวลาท่ีตรงต่อความต้องการของผู้โดยสารให้มากท่ีสุด ซึ่งจะเป็นแนวทาง
อีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพของท่าอากาศยานเมืองรองได้เป็นอย่างดี และนอกจากนี้ 
(Appold & Kasarda, 2013) ส่ิงอ านวยความสะดวก การพัฒนาพนักงาน พื้นท่ี  และระบบขนส่งก็
เป็นอีกปัจจัยท่ีมีความส าคัญ (Lipscomb, 2003) ยังได้ระบุศักยภาพของท่าอกาศยานเมืองรอง ไว้
ดังนี้  
 1.ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานเมืองรอง ท่ีเพียงพอและท่ัวถึง 
 2.การขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชน ท่ีสะดวกสบายและเพียงพอต่อความต้องการ  
 3.การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท่าอากาศยาน 
 4.การบริหารจัดการด้านการเงินท่ีมั่นคง และเกิดประโยชน์สูงสุด  
 5.การพัฒนาบุคลากรหรือพนักงานให้มีความพร้อมในการบริการเสมอ  
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 นอกจากนี้ (กรมท่าอากาศยาน, 2561) การพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานเมืองรองหรือ
ท่าอากาศยานในภูมิภาคนั้น ต้องมุ่งเน้นไปท่ีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัย และมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ อาทิ พัฒนาก่อสร้างอาคารพัก
ผู้โดยสาร ขยายทางวิ่งทางขับและลานจอดเครื่องบิน เพื่อรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ รวมไปถึงการ
พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกท้ังในท่าอากาศยานและนอกท่าอากาศยาน ร่วมไปถึงการจัดให้มีระบบ
ขนส่งสาธารณะให้สามารถเข้าถึงท่าอากาศยานได้ ร่วมไปถึงสถานท่ีจอดรถ เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ผู้โดยสารและรองรับความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสารและปริมาณการจราจรทางอากาศท่ี
เพิ่มสูงขึ้น (พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์, 2556) ท่าอากาศยานเมอืงรอง จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐเป็นส าคัญ ท้ังในส่วนของการวางนโยบาย งบประมาณ การพัฒนาขีดความสามารถในด้าน
อื่น ๆ เพื่อรองรับและให้บริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานเมืองรองท่ีมีความแตกต่างกันในด้านของ
บริบทต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นท่าอากาศยานเมืองรองนั้นอย่างมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 
ร่วมไปถึงเมืองรองต้องมีศักยภาพในด้านสถานท่ีท่องเท่ียวและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจท่ีดี เพื่อให้
สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางท่องเท่ียวและใช้ท่าอากาศยานเป็นประตูด้านแรกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในเมืองรอง  และจะส่งผลให้ท่าอากาศยานเมืองรองสามารถพัฒนาศักยภาพในการรองรับ
ได้อีกด้วย    
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ตารางที ่2.11 ตารางสกัดตัวแปรศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเมืองรอง 
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Romig (2015) * * * * *                
Read (2017)  * *   * *              

Durgin (1993)        *             
Anonymous (1983)             * *       

Tomová (2011)               *      
Hartmann (1984)  *      * *            

Zhang & Xie (2005)          *           
Pels (2003)      *    *           

Appold & Kasarda 
(2013) 

  * *    *   *          

Lipscomb (2003)   * *   * *    *         
Mattichon (2561)  *  *    *             
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พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ 
(2556) 

       *  * *     * *    

ธิตินันธุ์ ชาญโกศล 
(2560) 

*       *          *   

Roohollah (2017)  * *                  
บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา 

(2551) 
 *     * *    * *   *   *  

Fernandes & 
Pacheco (2010) 

        * *   *        

Young (2011)  *          * *  *    * * 
รัธพร สุวรรณผ่องใส 

(2015) 
  * *      *   * * *      

พนมรัตน์ จันทรานนท์ 
(2559) 

* * *     *  *  * *  *      
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จากการสกัดตัวแปรศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเมืองรอง  ตัวแปรท่ีมีกล่าวถึงใน
บทความ งานวิจัย และวารสารวิชาการต้ังแต่ 5 แหล่งขึ้นไป สามารถระบุตัวแปรได้ดังนี้ คือ ด้าน
ความปลอดภัยและกฎระเบียบ ด้านบุคลากรและพนักงาน ด้านระบบขนส่งสาธารณะ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก  ด้านการเข้าถึงท่าอากาศยาน และด้านประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานท่าอากาศยาน เป็นต้น 

 

2.4 การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 

2.4.1แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) (ส านักพัฒนาการท่องเท่ียว , 2548) 
หมายถึง การตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน  โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความ
ต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต  เพราะเนื่องจากทุกครั้งท่ีมีการตอบสนองความต้องการของคนรุ่น
ปัจจุบัน จะต้องมีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อ
อนาคต การพัฒนาท่ียั่งยืนจึงเป็นแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยการพยายามอนุรักษ์ ธรรมชาติ ไว้ใน
ลักษณะท่ีเป็นส่วนร่วม คือ หากมีความจ าเป็นท่ีจะด าเนินการให้กระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม ในท่ี
ใดท่ีหนึ่ง ก็จะต้องเสริมสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมในท่ีอื่น ๆ เพื่อเป็นการชดเชยเพื่อให้คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมคงอยู่ได้ดังเดิมในอนาคต (จ ารัส นวลนิ่ม, 2540) โดยเป็นการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงที
ละน้อย ๆ ผ่านกระบวนการล าดับและขั้นตอนต่าง ๆ ไปสู่ระดับท่ีสามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น และ
มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เหมาะสมกว่าเดิมมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะก้าวหน้าไปถึงขั้นท่ีสมบูรณ์และเป็นท่ี
น่าพึงพอใจ (ชนิตา รักษ์พลเมือง, 2532) เป็นการเปล่ียนไปในทางท่ีดีขึ้นในทิศทางท่ีก าหนด (ดารา ที
ปะปาล, 2538) เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นอย่างมีเป้าหมาย โดยเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีการก าหนด
ทิศทาง เพื่อให้บรรลุตามแผนท่ีก าหนดไว้ก่อนหน้า นอกจากนี้ (มีชัย สายอร่าม, 2540) การพัฒนายัง
กล่าวได้ว่า เป็นการเปล่ียนแปลงและสามารถสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และธ ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมท่ีดีงาม รวมไปถึงสามารถจัดสรรและกระจายทรัพยากรด้วยวิธีการ
บริหารท่ีเหมาะสม เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
  นอกจากนี้ ลักษณะของการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน (Swarbrooke, 1999) 
คือ ต้องมีลักษณะของความยุติธรรมทางสังคมส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคน 
ในขณะ ท่ี  World Tourism Organization (UNWTO, 2001) ไ ด้ ให้ มี ก ารให้ความหมาย การ
พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ว่า “เป็นการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเท่ียวและชุมชนเจ้าบ้านท่ีนักท่องเท่ียวไปเยือน ในขณะเดียวกันก็มีการป้องกันและสร้างโอกาส
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ในคนรุ่นต่อไปในอนาคต การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบนี้จะน าไปสู่การจัดการทรัพยากรท่ีตอบสนอง
ต่อความต้องการ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และยังท าให้เกิดการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมท่ีดีงาม รวม
ไปถึงกระบวนการทางนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ” 
 การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2536 อ้างถึงใน รุ่งนภา 
ด้วงทอง, 2554)  ได้กล่าวถึง การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ต้องค านึงถึงปัจจัยส าคัญต่อไปนี้ 
  1.ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของสภาพทางกายภาพ  
  2.ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการด้านการท่องเท่ียว 
  3.ต้องก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการกระจุกตัวของ
รายได้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น 
  4.การจัดการพื้นท่ีต้องเป็นไปด้วยความยั่งยืนและผ่านการยินยอมของประชาชนใน
ชุมชนท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีนั้น  

การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น (กริช สะอิ้งทอง, 2545) ต้องมีความยั่งยืนด้วยกันท้ังหมด 3 ด้าน 
ด้วยกัน คือ 
  1.ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Sustainability) 
   1.1.การเติบโตต้องอยู่ในอัตราท่ีบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หาก
โตเร็วเกินไปอาจท าให้ส่ิงรองรับนักท่องเท่ียวด้านต่าง ๆ ไม่พร้อม ไม่เพียงพอ อาจจะมีผลท าให้
นักท่องเท่ียวเกิดความไม่พึงพอใจ และไม่ใช่บริการในระยะยาว ส่งผลต่อการประกอบการท่าอากาศ
ยานในระยะยาวได้ในอนาคต  

1.2.การเติบโตของการท่องเท่ียวอาจท าให้คนหันมาประกอบกิจการด้าน
การท่องเท่ียวกันหมด จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมอื่น  
   1.3.การเติบโตท่ีต้องอาศัยวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และผู้เช่ียวชาญจาก
ต่างประเทศเป็นผลท าให้เงินตราต่างประเทศรั่วไหลออกนอกประเทศ  
  2.ความยั่งยืนทางด้านสังคม (Social Sustainability) 

2.1. การหล่ังไหลของนักท่องเท่ียวมากจนเกินไป ซึ่งมีผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อสถานท่ีท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวและชุมชนท้องถิ่น 
   2.2.การเข้ามาของวัฒนธรรมท่ีแตกต่างอาจส่งผลให้วัฒนธรรมด้ังเดิมของ
ชุมชนท่ีสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจางหายไปในอนาคต  

   2.3.ความรุ่งเรืองของการท่องเท่ียวอาจจะน ามาซึ่งความเส่ือมโทรมของ
สภาพสังคมท้องถิ่น อาชญากรรม และสะท้อนออกมาในรูปแบบการกระท าท่ีไม่พึงประสงค์ต่อ
นักท่องเท่ียว ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวในภาพรวม 
  3.ความยั่งยืนทางด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Sustainability) 
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   3.1.การพัฒนาการท่องเท่ียวที่ขาดความควบคุม อาจจะเป็นบ่อเกิดของการ
ท าลายสภาพส่ิงแวดล้อมได้ในอนาคต  

3.2.การเร่งพัฒนาโดยใช้เทคนิคการก่อสร้างท่ีไม่ เหมาะสมกับบริบทของ
พื้นท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายของทรัพยากรอย่างถาวร  

3.3.กิจกรรมของนักท่องเท่ียวจ านวนมาก น ามาซึ่งของเสียจ านวนมากต่อ
สภาพแวดล้อมในสถานท่ีท่องเท่ียว  
 การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน (บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา, 2548) ได้ระบุไว้ 3 มิติ ได้แก่  
  1.มิติด้านการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเท่ียว  คือ การพัฒนาการท่องเท่ียว
เพื่อความยั่งยืนนั้น ต้องมีแนวคิดในการให้นักท่องเท่ียวท่ีสนใจจะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและ
วัฒนธรรม เช่น การสนับสนุนการท่องเท่ียว โดยการจัดให้มีการส่ือความหมายทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ท่ีดีให้แก่นักท่องเท่ียว เพื่อให้นักท่องเท่ียว
ได้รับความพึงพอใจในการเดินทางท่องเท่ียวในแต่ละครั้งอย่างสูงสุด 
  2.มิติด้านการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวและส่ิงแวดล้อม อัน
ได้แก่ ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาทุกฝ่าย ในการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน ซึ่งต้องมีแนวคิดท่ีจะให้
ความรู้ ความเข้าใจและการสร้างจิตส านึกแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวทุกฝ่าย ในการป้องกัน
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นอันดับแรก เพื่อให้คงไว้ซึ่ งความมีคุณค่าและความสวยงาม
ของทรัพยากรทางการท่องเท่ียว ซึ่งวิธีการในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการ
ท่องเท่ียวมีหลายรูปแบบ เช่น การจัดให้มีเส้นทางเดินทางเท้าหรือเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อสร้าง
เสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ธรรมชาติหรือวัฒนธรรมแก่นักท่องเท่ียว การจัดท าโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นในการส่ือความหมายธรรมชาติหรือวัฒนธรรมในแหล่งท่องเท่ียว การจัดให้มี
นิทรรศการ รวมถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐและมัคคุเทศก์ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในแหล่งท่องเท่ียว
ให้สามารถช้ีแนะและอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีนักท่องเท่ียวได้พบเจอ เป็นต้น 
  3.มิติด้านการสร้างความมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน ชุมชนต้องมีแนวคิดและมีบทบาทในการพัฒนาและถือได้ว่าเป็น
บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่น ด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนและช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวท้ังใน
ทางตรงและทางอ้อม เช่น การน าสินค้าท้องถิ่นมาขาย การจ้างงานคนในท้องถิ่นหรือการดึงคนใน
ท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจท่องเท่ียว เป็นต้น 
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2.4.2.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน  
 การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน (Barbier, 2016) ได้กล่าวถึง การพัฒนาท่าอากาศยาน
อย่างยั่งยืน หมายถึง การปรับปรุงคุณภาพและบริการท่าอากาศยาน รวมไปถึงยกระดับมาตรฐานท่า
อากาศยานเพื่อรองรับผู้ใช้บริการ โดยการพัฒนาท่าอากาศยานท่ียั่งยืน ประกอบไปด้วย ส่วนประกอบ
พื้นฐาน 3 องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่  
  1.องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ 
  2.องค์ประกอบทางด้านสังคม 
  3.องค์ประกอบทางด้านส่ิงแวดล้อม 
 การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน (มนัส สุวรรณ, 2538) เพื่อให้ประสบความส าเร็จมีส่ิงท่ี
ส าคัญท่ีต้องน ามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  
  1.ความต้องการของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน 
  2.ความสามารถในการให้บริการของท่าอากาศยาน 
  3.ความสะดวกในการใช้บริการและการเข้าถึงท่าอากาศยาน  
  4.ความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี ซึ่งประกอบด้วยความสามารถท่ีจะรับได้เชิง
กายภาพ ความสามารถท่ีจะรับได้ในเชิงสังคม และความสามารถท่ีจะรับได้ในเชิงนิเวศวิทยา  
 หลักการพื้นฐานของการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน (ภัทร์ธนกัลย์ เต่ียไพบูลย์, 2557) 
ได้กล่าวถึง หลักการพื้นฐานของการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน ไว้ 10 ประการ คือ  
  1.ก ารใช้ทรัพ ยากรยั่ งยื น  (Using Resource Sustainable) คื อ  เป็ น การใช้
ทรัพยากรในท่าอากาศยานอย่างพอดีเท่าท่ีจ าเป็น และใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนและลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นท้ังกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
รวมไปถึงวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของชุมชนใกล้เคียงท่าอากาศยาน 
  2.การลดการบริโภคของเสียท่ีเกินความจ าเป็น (Reducing Over Consumption 
and Waste) คือ เป็นการลดการบริโภคท่ีมากเกินความจ าเป็น และการลดของเสียเพื่อช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการท านุบ ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีถูกท าลายในระยะยาว และเพื่อเพิ่มคุณค่าและคุณภาพ
ของท่าอากาศยานในการท่องเท่ียวด้วย  
  3.การรักษาความหลากหลาย (Maintaining Diversity)  คือ เป็นการรักษาไว้ซึ่ง
ความหลากหลายของธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนรอบท่าอากาศยาน ซึ่งมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินการของท่าอากาศยานในระยะยาว และยังสามารถช่วยในการขยายฐานการท่องเท่ียวใน
อนาคตได้อีกด้วย 
  4.การรวมการพัฒนาท่าอากาศยานเข้าอยู่ในการวางแผน ( Integrating Airport 
Into Planning) คือ เป็นการรวมการพัฒนาท่าอากาศยานเข้ากับแผนพัฒนาแห่งชาติ และแผนพัฒนา
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ท้องถิ่น อีกท้ังต้องมีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment - 
EIA) เพื่อหาทางป้องกันผลกระทบด้านลบท่ีอาจเกิดขึ้นน้อยท่ีสุด อันจะช่วยขยายศักยภาพท่าอากาศ
ยานในระยะยาว 
  5.การสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น (Supporting Local Economics) คือ เป็นการให้
ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างเต็มท่ี ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เป็นการสร้าง
ค่าตอบแทนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและส่ิงแวดล้อม แต่ต้องช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
รอบท่าอากาศยานด้วย อาทิ การจ้างงาน กิจกรรม CSR เป็นต้น  
  6.การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น (Involving Local Communities) คือ เป็นการ
ให้คนในชุมชนรอบข้างท่าอากาศยานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท่าอากาศยานอย่างเต็มท่ี เหมือนกับ
คนในชุมชนเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญในการพัฒนาท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีน า
รายได้สู่ชุมชนและประเทศ 
  7.การศึกษาระหว่างผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน (Consulting Stakeholders and 
The Public) คือ เป็นการปรึกษาหารือกันอย่างสม่ าเสมอระหว่างรัฐบาลกับท่าอากาศยาน รวมถึง
ผู้ประกอบการประชาชนในท้องถิ่น องค์กรและสถาบันท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาท่าอากาศยานให้ไป
ในทิศทางเดียวกันและสร้างความเข้าใจในการด าเนินการของท่าอากาศยาน เพื่อเป็นการลดข้อขัดแย้ง
และลดปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น 
  8.การฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff) คือ เป็นการฝึกอบรมบุคลากรของท่า
อากาศยานให้มีความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการช่วยในการ
ยกระดับการบริการในท่าอากาศยานให้ดีขึ้น 
  9.การตอบสนองการตลาดท่องเท่ียว (Marketing Tourism Responsibly) คือ เป็น
การจัดเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานในการรองรับตลาดการท่องเท่ียวท่ีก าลังเติบโต และเป็น
ตลาดส าคัญในการด าเนินกิจการท่าอากาศยาน พร้อมท้ังเผยแพร่ข้อมูลให้นักท่องเท่ียวเข้าใจและ
เคารพในวัฒนธรรมของชาติ เพราะถือได้ว่าเป็นประตูด่านแรกในการต้อนรับนักท่องเท่ียว และเพื่อ
เป็นการลดข้อขัดแย้งท่ีอาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน และเพื่อเป็นการช่วยยกระดับ
ความพึงใจของนักท่องเท่ียวให้เดินทางท่องเท่ียวมากยิ่งขึ้น 
  10.การวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ (Undertaking Research) คือ เป็นการวิจัยและ
ติดตาม ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาในท่าอากาศยาน  
 องค์ประกอบหลักของการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน (บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา, 2542) 
อ้างถึงใน (ภัทร์ธนกัลย์ เต่ียไพบูลย์, 2557) ได้กล่างถึง องค์ประกอบหลักของการพัฒนาท่าอากาศ
ยานอย่างยั่งยืน ไว้ 6 ด้าน ดังต่อไปนี้  
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  1.องค์ประกอบด้านการพัฒนาทรัพยากรท่าอากาศยาน เป็นการพัฒนาสถานท่ี 
รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการในท่าอากาศยาน ให้สามารถเพียงพอต่อความต้องการและ
สามารถดึงดูดใจนักท่องเท่ียวหรือผู้ใช้บริการเลือกเดินทางและใช้บริการท่าอากาศยานนั้น โดยต้องมี
การประเมินศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับพื้นท่ีด้วย 
  2.องค์ประกอบด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในท่าอากาศยาน เป็นการสร้าง
สภาพแวดล้อมในการใช้บริการภายในท่าอากาศยานให้มีสภาพดี รวมไปถึงป้องกันผลกระทบด้านลบ
จากการใช้บริการของผู้ใช้บริการจ านวนมากในแต่ละวันภายในท่าอากาศยาน โดยต้องมีการติดตาม
และประเมินผลเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการ
ของผู้ใช้บริการ  
  3.องค์ประกอบด้านการพัฒนาธุรกิจ เป็นการพัฒนาการบริการท่าอาศยานเพื่อเป็น
การอ านวยความสะดวกโดยตรงแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้
ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการท่าอากาศยาน 
  4.องค์ประกอบด้านการพัฒนาการตลาด เพื่อเป็นการพัฒนาและแสวงหาตลาด
ผู้ใช้บริการท่ีมีคุณภาพใหม่ๆ รวมไปถึงคู่ค้าของท่าอากาศยานใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ของท่า
อากาศยานท่ีเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของตลาดใหม่ นั้นก็หมายความว่าท่าอากาศยานจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
และสามารถยกระดับคุณภาพท่าอากาศยานให้ดีขึ้นในอนาคต  
  5.องค์ประกอบด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เป็นการพัฒนาและ
ให้โอกาสคนในชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น และสามารถสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนรอบท่าอากาศยาน และยังสามารถให้ชุมชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท่า
อากาศยานด้วย 
  6.องค์ประกอบด้านการพัฒนาจิตส านึก เป็นการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและรอบท่าอากาศยาน ให้แก่บุคลากรท่ีท างานในท่าอากาศยาน
และชุมชนภายนอก เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและมีแนวทางในการอนุรักษ์ร่วมกันของชุมชนและ
ท่าอากาศยาน 
 การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน (Manchester Airport Sustainable Development 
Plan, 2016) กล่าวว่า การจะพัฒนาท่าอากาศยานให้เกิดความยั่งยืนนั้น ต้องก าหนดแผนพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (SDP) โดยต้องก าหนดบริบทเชิงกลยุทธ์ส าหรับการพัฒนาระยะยาวของท่าอากาศยาน  ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.5 Sustainable Development Plan 

แหล่งที่มา : Manchesterairport.co.uk 

 1.ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ท่าอากาศยานจะต้องเพิ่มผลก าไรทางเศรษฐกิจให้กับท่า
อากาศยาน รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีดีและมีความสมดุลมากขึ้น และประโยชน์ต่อชุมชนและ
ผู้ใช้บริการ 
 2.ด้านการเข้าถึง (Surface Access)  มุ่งเน้นและมุ่งมั่นท่ีจะปรับปรุงการเข้าถึงของท่าอากาศ
ยานด้วยความรวดเร็วและสะดวก นอกจากนี้ต้องมุ่งมั่นท่ีจะขยายและปรับปรุงบริการการขนส่ง
สาธารณะ บริหารจัดการการเติบโตของถนนโดยการปรับปรุงทางเลือกในการเดินทางท่ียั่งยืน เพื่อการ
เดินทางของผู้โดยสาร, พนักงานและคนในท้องถิ่น รวมไปถึงการจ้างงานและให้โอกาสในการจ้างงาน
คนในท้องถิ่นมากขึ้น 
 3.ด้านการใช้พื้นท่ี (Land Use) ท่าอากาศยานต้องมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างสูงสุด 
และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ให้ความปลอดภัย เพื่อการด าเนินธุรกิจเพื่อให้ท่าอากาศยานและคู่ค้าท่ี
ให้บริการของเราในท่าอากาศยาน พัฒนาและเติบโตไปพร้อมกัน 
 4.ด้านส่ิงแวดล้อม (Environment) ท่าอากาศยานต้องมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และผลกระทบจากการด าเนินงานของท่าอากาศ
ยานด้วย 
 5.ด้านชุมชน (Community) ท่าอากาศยานต้องมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ท่ียั่งยืนกับ
ชุมชนท้องถิ่น และแสวงหาข้อสรุปเพื่อท าความเข้าใจกับประเด็นท่ีมีความส าคัญต่อบทบาทของชุมชน
ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการจ้างงาน คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และท่าอากาศยานและคู่ร่วมค้าต้อง
มุ่งเน้นการท างานร่วมกัน 
 นอกจากนี้ การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน (Changi  Airport, 2018) ของท่าอากาศ
ยานชางฮี ของประเทศสิงคโปร์ ได้ระบุถึงการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน ไว้ดังนี้  
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ภาพที่ 2.6 การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 

แหล่งที่มา : Changiairport.com 

  1.ด้านการบริหารจัดการการใช้พลังงาน  (Energy Efficiency) การประหยัด
พลังงานและประสิทธิภาพเป็นประเด็นส าคัญท่ีต้องให้ความสนใจเนื่องจากการใช้พลังงานเป็นสาเหตุ
ส าคัญของการเส่ือมสภาพของส่ิงแวดล้อม เนื่องจากอุปทานพลังงานของโลกของน้ ามัน ถ่านหิน และ
ก๊าซ มีจ ากัด ท่าอากาศยานจ าเป็นต้องหาวิธีประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อลดการใช้พลังงานและความ
เสียหายด้านส่ิงแวดล้อมด้วยการพัฒนาแนวทางการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในอนาคต 
  ท่าอากาศยานถือว่าเป็นธุรกิจท่ีใช้ไฟฟ้าสูง เพื่อการส่องสว่างในอาคารและพื้นท่ี
กลางแจ้งรวมท้ังระบายความร้อนและระบายอากาศภายในพื้นท่ี ร่วมกับเช้ือเพลิงท่ีใช้ในยานพาหนะ
ของท่าอากาศยาน และอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องบินเหล่านี้ เป็นส่วนส าคัญของการใช้พลังงานในท่า
อากาศยาน แหล่งพลังงานส่วนใหญ่ผลิตการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นอุตสาหกรรมท่ี
ผลิตก๊าซเรือนกระจก (GHG) สู่โลกมากท่ีสุด 
  2.ด้านการบริหารจัดการการใช้น้ า (Water Management) น้ าเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับ
ชีวิตและท่าอากาศยาน ถึงแม้ว่า 70% ของพื้นผิวโลกจะถูกปกคลุมไปด้วยน้ า แต่ปริมาณน้ าจืดของ
ดาวเคราะห์น้อยของเรานั้นหายากเพียงประมาณ 3% ของปริมาณน้ าท้ังหมดของโลก ผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อน เช่น ความแห้งแล้งและการละลายน้ าแข็งจะช่วยลดปริมาณน้ าด่ืมท่ีลดลง การใช้น้ ายัง
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการใช้พลังงานท่ีจ าเป็นต่อการบ าบัด จึงเป็นปัจจัยท่ี
ส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท่าอากาศยาน  
  3.ด้านการบริหารจัดการของเสีย (Waste Management) การจัดการของเสีย
กลายเป็นปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเร่งด่วนท่ีสุดแห่งหนึ่ง การลดการใช้ซ้ าและการรีไซเคิลสามารถช่วย
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยลดปริมาณวัตถุดิบหลักท่ีใช้ การจัดการของเสียอย่างยั่งยืน หมายถึง 
ลดการฝังกลบและการเผาขยะให้เป็นทางเลือกอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น ของเสียท่ี
เกิดจากท่าอากาศยานส่วนใหญ่มาจากการด าเนินงานของสถานีและเท่ียวบินการบ ารุงรักษาตลอดจน
การก่อสร้างและการจัดหาสาธารณูปโภค จึงเป็นปัจจัยท่ีส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท่า
อากาศยาน 
  4.ด้านการบริหารจัดการเสียงรบกวน (Noise Management) การจัดการเสียง
รบกวนของเครื่องบินเป็นความท้าทายท่ีส าคัญส าหรับผู้ให้บริการท่าอากาศยานท่ัวโลก ขอบเขตท่ี
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ชุมชนได้รับผลกระทบจากเสียงจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ประเภทเครื่องบิน ระยะเวลา
การด าเนินงาน การจัดการพื้นท่ีทางอากาศ และความใกล้เคียงของกิจกรรมการสร้างเสียงรบกวน  
ส่วนใหญ่แล้วเสียงดังท่ีเกิดขึ้น เกิดจากการด าเนินงานของสายการบินและการสนับสนุนภาคพื้นดิน 
(การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ การเติมเช้ือเพลิง การบรรจุสัมภาระและการจัดเตรียมเครื่องบินใหม่) การ
บ ารุงรักษาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดิน 
 การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน (Airport Sustainability, 2017) กล่าวว่า การกระท า
หรือการพัฒนาท่าอากาศยานท่ียั่งยืน กระท าเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ช่วยรักษาระดับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมั่นคง  และช่วยให้บรรลุ "ความก้าวหน้าทางสังคม" เพื่อการด าเนินการท่ีท าให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ตามวิธีท่ีสอดคล้องกับความต้องการและคุณค่าของชุมชนในท้องถิ่น โดย
มีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านการปฏิบัติงาน, และด้านสังคม
หรือชุมชน ซึ่งท้ัง 4 ด้าน มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน มีความเช่ือมโยงกันจะ
ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้  

 
ภาพที่ 2.7 Sustainable Airport Development 

แหล่งท่ีมา : Federal Aviation Administration, United States Department of Transportation 
 

 การพัฒนาการท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่า
อากาศยานให้สูงขึ้น (Seyhani Koç and Vildan Durmaz, 2015) มีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้  
   1.ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (Economic Sustainable) 
   2.ความยั่งยืนทางสภาพแวดล้อม (Environment Sustainable) 
   3.ความยั่งยืนทางสังคม (Social Sustainable)  

https://www.faa.gov/
https://www.transportation.gov/
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 การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน (Airports Sustainability Declaration, 2016) กล่าว
ว่า ส่ิงส าคัญท่ีสุดของท่าอากาศยาน คือ การเสริมสร้างระบบของสนามบินท่ียั่งยืนและยืดหยุ่นท่ัวโลก
ผ่านความร่วมมืออย่างโปร่งใส และใช้นวัตกรรมการมีส่วนร่วมร่วมกัน ท่าอากาศยานจะท างานอย่าง
เต็มความสามารถ และท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายท่ัวโลก บนพื้นฐานของสังคม ส่ิงแวดล้อม และ
เศรษฐกิจท่ีดีขึน้ และสามารถปรับตัวได้เมื่อเผชิญกับการเปล่ียนแปลง โดยมีปัจจัยส าคัญ ดังนี้  
   1.การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) 

-การเพิ่มความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานโดยการแบ่งปัน
แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดและการพัฒนาใหม่ๆ 
    - แบ่งปันความส าเร็จความล้มเหลวและความท้าทายในโลกท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
    - ขยายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคู่ค้าในห่วงโซ่คุณค่า
ของท่าอากาศยาน 
    - เน้นความคิดริเริ่มใหม่ท่ีให้ผลลัพธ์ที่ดีและวัดได้ 
   2.การสร้างความโปร่งใส (Transparency) 
    - ใช้ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพท่ีส าคัญเพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่ือสารอย่าง
โปร่งใส 
    - การเปิดเผยอย่างเปิดเผยดัชนีช้ีวัดและผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 
    - สนับสนุนการใช้มาตรฐานท่าอากาศยานในปัจจุบันและใน
อนาคต เช่น ACI (Airport Carbon Accreditation) ซึ่งเป็นหัวข้อด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
   3.การใช้นวัตกรรม (Innovation) 

- พิจารณาการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และบูรณาการเข้าด้วยกันและ
ใช้เป็นแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายของท่าอากาศยาน 
    - สนับสนุนการกระตุ้นให้เกิดการเริ่มต้นการใช้การพัฒนาท่า
อากาศยานอย่างยั่งยืนเพื่อเริ่มต้นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และใช้ในการพัฒนาท่าอากาศยาน 
    - ค านึงถึงรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่าอากาศยานท่ียั่งยืนในรูปแบบ
ใหม่ๆ 
    - มุ่งมั่นในการท าธุรกิจท่าอากาศยานท่ีให้ผลประโยชน์ทางสังคม
เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม 
   4.การสร้างข้อตกลงร่วมกัน (Engagement) 
    - สร้างสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยปลอดภัยและปลอดภัยส าหรับ
พนักงานนักเดินทางและชุมชน 
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    - การให้ความรู้แก่พนักงานของท่าอากาศยาน เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนแก่ท่าอากาศยาน เพื่อการบรรลุเป้าหมาย 

- ชักชวนพันธมิตรทางธุรกิจและคนอื่น ๆ ให้มีส่วนร่วมในการ
บรรลุผลส าเร็จของท่าอากาศยาน 
    - ด าเนินการเพื่อส ารวจรูปแบบการใช้งานท่ีน่าสนใจและสร้าง
ความผูกพันกับชุมชนท้องถิ่น 
    - มุ่งมั่นท่ีจะฟังและท าความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่า
อากาศยาน 
 การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน (Antwerp International Airport, 2016) ได้ระบุถึง
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน ดังนี้  
  1.การรักษาสมดุลด้านส่ิงแวดล้อม (Keep In Balance With The Environment) 
  ท่าอากาศยานต้องพัฒนาท่าอากาศยานภายใต้กรอบการพัฒนาท่ียั่งยืน คือ การ
พัฒนาศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งท่ีทันสมัย ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ท่า
อากาศยานต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการน าเสนอการเข้าถึงท่ีรวดเร็วและราบรื่น ผ่านสนามบินและ
สร้างประสบการณ์การเดินทางท่ีโดดเด่นส าหรับผู้ใช้บริการทุกคน 
  2 .ก ารปรับ ป รุ งรูป แบ บ การพั ฒ น าอย่ างยั่ งยื น  ( Improving Sustainable 
Development) 
  ในการตระหนักถึงโอกาสในอนาคตท่ีสนามบินสนามบินจะวางแผนอย่างรอบคอบ
และค านึงถึงประเด็นต่อไปนี้ ซึ่งมีความส าคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ได้แก่ เศรษฐกิจท้องถิ่นการ
เข้าถึงส่ิงแวดล้อมชุมชน และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในการเข้าถึงโอกาสในอนาคตเหล่านี้สนามบินจะ
พยายามลดการรบกวนในท้องถิ่นและผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
  3.การส่ือสาร (Communication) 
  ท่าอากาศยานต้องการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ 
ด้วยเหตุนี้ท่าอากาศยานจึงติดต่อส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับหัวข้อท่ี
น่าสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือท่ีดีระหว่างคู่สัญญาทุกฝ่าย  
 การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน (Abu Dhabi Airport, 2014) ได้ระบุถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน ไว้ดังนี้  
  1.ความแน่วแน่ของผู้บริหารและทีมงานผู้เชียวชาญระหว่างประเทศ (Steadfast 
Leader In The Industry and International Team of Experts) ท่าอากาศยานต้องรวบรวม
ผู้เช่ียวชาญ ท่ีมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาและการขยายสนามบินท่ีส าคัญท่ีสุดในโลก เพื่อสร้างการ
พัฒนาท่าอากาศยานท่ียั่งยืนและอย่างชาญฉลาดและทันสมัย  
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  2.การได้รับการจัดอันดับและการได้รับการรับรอง (Rated and Accredited)  
  โดยค านึงถึงแนวทางการออกแบบระบบนิเวศของท่าอากาศยาน อาคารผู้โดยสาร
การประหยัดพลังงานของท่าอากาศยาน ซึ่งหากได้รับการรับรองและการจัดอันดับจะเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการเป็นแรงขับให้มีการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
  3.การใช้พลังงาน (Energy Consumption)  
  ท่าอากาศยานต้องได้รับการออกแบบท่ีลดการใช้พลังงาน ท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี
ของแต่ละประเทศ อาทิ ระบบกระจกส่องแสงในอาคาร ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ ท่า
อากาศยานต้องระบบการจัดการอาคาร และระบบการวัดและการวัดพลังงานขั้นสูง เพื่อให้สามารถ
บันทึกและตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารได้ ท าให้สามารถเข้าใจถึงการใช้พลังงาน
ของเราอย่างชัดเจนซึ่งจะท าให้สามารถปรับปรุงได้ เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน  
  4.การใช้วัสดุในการก่อสร้าง (Construction materials) 
  มุ่งเน้นการใช้วัสดุในการก่อสร้างส่วนประกอบของท่าอากาศยานท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ลดปัญหาขยะท่ีเกิดการกระบวนการในท่าอากาศยาน เพื่อความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม
และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.การใช้น้ า (Water Usage)  
  มุ่งเน้นการลดการใช้น้ า ใช้อย่างประหยัดและเกิดคุณค่า หรือเกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังต้องมีระบบบริหารจัดการน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นกับ
ขั้นตอนหรือกระบวนการของท่าอากาศยานอย่างเห็นผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  6.การจัดการของเสีย (Waste Management) 
  ลดประมานของเสียท่ีเกิดจากระบวนการในท่าอากาศยาน และน าวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วมา
รีไซเคิล เพื่อน ากลับมาใช้ซ้ า และมุ่งเน้นการผลิตพลังงานจากของเสียให้ได้มากท่ีสุด  
  7. การปล่อยก๊าซ (Gas emissions) 
  ท่าอากาศยานต้องมุ่งเน้นในการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นอันตรายต่อ
โลก และน ามาใช้และปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการและการพัฒนาท่าอากาศ
ยานอย่างยั่งยืน  
 การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน (กรอบแนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน , 
2011) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ระบุถึงแนวทางหรือปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาท่า
อากาศยานอย่างยั่งยืน ไว้ 3 มิติ หลักๆ ดังนี้  
  1.มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic) มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายขีดความ
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สมารถของท่าอากาศยานอันจะเป็นปัจจัยหลักต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 
3 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่  
   1.1.Internal Economic Development  มุ่งพัฒนาสถานะทางเศรษฐกิจ
ให้เติบโตอย่างมั่นคง   
   1.2.Local Economic Development ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้
เติบโตไปพร้อมกันกับท่าอากาศยาน  
   1.3.Regional Economic Development ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
การเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศและระดับภูมิภาค 
  2.มิติด้านสังคม (Social) มุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพให้
พร้อมแก่การเติบโตของธุรกิจท่าอากาศยานไปพร้อมกับการดูแลและการพัฒนาสังคมโดยรอบท่า
อากาศยานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยแบ่งออกเป็น 3 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
   2.1.Socio-Organization Development พัฒนาสังคมภายในองค์กร
 อย่างสมดุล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาของท่าอากาศยายท่ี
ยั่งยืน 
   2.2.Business Ecosystem Promotion พัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจท่า
อากาศยานให้เข้มแข็ง การส่งเสริมให้ชุมชนหรือสังคมโดยรอบท่าอากาศยาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบนิเวศทางธุรกิจท่าอากาศยานท่ีเหมาะสมแก่การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
   2.3.Community and Society as a Whole ร่วมเป็นพลเมืองท่ีดีของ
ประเทศ ส่งเสริมสังคมในวงกว้างโดยยึดหลักการเป็นพลเมืองท่ีดี เพื่อพัฒนาธุรกิจท่าอากาศยานท่ีคืน
ก าไรสู่สังคม มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต อย่างเหมาะสมกับชุมชนหรือสังคมในวงกว้าง  
  3.มิติด้านส่ิงแวดล้อม (Environment) ท่าอากาศยานต้องให้ความส าคัญกับการ
รักษาความสมดุลและความสมบูรณ์ของส่ิงแวดล้อมโดยรอบท่าอากาศยาน โดยมุ่งพัฒนาสู่ท่าอากาศ
ยานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Airport) โดยแบ่งออกเป็น 3 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
   3.1.Environment Management System การพัฒนาระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมภายในท่าอากาศยาน เพื่อให้สามารถตอบสนองและสอดคล้องไปตามมาตรฐานการ
ควบคุมมลพิษสากล 
   3.2.Eco-Friendly Community  มุ่งเน้นการสร้างสังคมท่ีดีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ลดผลกระทบท่ีเกิดกับส่ิงแวดล้อม  
   3 .3 .Global Environment ร่ ว ม อนุ รั ก ษ์ ระบ บ นิ เว ศข อ งโลก ด้ าน
ส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่2.12 ตารางสกัดตัวแปรการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 
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ส านักพัฒนาการท่องเที่ยว(2548)        * *      
จ ารัส นวลนิ่ม (2540)   *  *          

ดารา ทีปะปาล (2538)   *            
ชัย สายอร่าม, (2540)      * * *       
Swarbrooke (1999)  *             

UNWTO (2001)    *  * *        
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2536) * *  * *          

กริช สอ้ิงทอง, 2545      * * *       
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548)  *  *    *   *    
Edward B. Barbier (2016)      * * *       

มนัส สุวรรณ (2538 *         *     
Shirley Eber (1992)  *    * * * * *     

บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา (2542) * *   *   * *  * *   

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=228579
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Manchester Airport (2016)  *  *  * * * *      
Airport Sustainability (2018)  *       *   * *  
Airport Sustainability(2017)  *    * * * * *     

Seyhani Koç and Vildan Durmaz. (2015)      * * *      * 
Airports Sustainability Declaration(2016)  * *   * * *      * 

Antwerp International Airport (2016)  * *   *         
Abu Dhabi Airport (2014)        * *   * *  

ท่าอากาศยานไทย (2011) *     * * *       
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2551)  *    * *        

จากตารางท่ีสกัดตัวแปร การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน จะเห็นได้ว่าตัวแปรท่ีมีถูกกล่าวถึงในบทความ งานวิจัย และวารสารวิชาการต้ั งแต่ 10 
แหล่งขึ้นไป  สามารถระบุตัวแปรได้ดังนี้  คือ ด้านการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้าน
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
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2.4.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน 
 การพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองหรือเมืองท่องเท่ียวรองท่ีไม่ใช่เมืองท่องเท่ียวหลักนั้นได้

ระบุถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน โดย (Halpern & Graham, 
2015) มุ่งพัฒนาเส้นทางผ่านสายการบินท่ีใช้บริการท่าอากาศยานเมืองรอง คือ การดึงดูดเส้นทางใหม่
ด้วยสายการบินใหม่  การดึงดูดเส้นทางใหม่ๆ กับสายการบินเดิมท่ีท่าอากาศยานมีอยู่แล้ว ขยาย
จ านวนเส้นทางเดิมหรือรักษาเส้นทางเดิมท่ีมีอยู่ไว้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยาน 
อย่างยั่งยืนและความอยู่รอดของท่าอากาศยานเมืองรองในอนาคตท้ังส้ิน จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ
สายการบิน ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ใช้บริการหลักของท่าอากาศยานเมืองรองเช่นกัน นอกจากนี้ การพัฒนา
ท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนนั้น จ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาข้อจ ากัดของท่าอากาศยานในด้านต่าง ๆ (Mint, 
2016) ได้แก่ พื้นท่ีของท่าอกาศยาน หลุมจอดเครื่องบินหรืออากาศยานแต่ละขนาด ความจุของ
รันเวย์ ความจุของอาคารผู้โดยสาร การพัฒนาเส้นทางของสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรอง ซึ่ง
องค์ประกอบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองในอนาคต 

นอกจากนี้  การพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนนั้น (Lipscomb, 2003) ต้อง
ค านึงถึง การลดผลกระทบท่ีเกิดจากท่าอากาศยานทุกรูปแบบ อาทิ ผลกระทบเรื่องเสียง มลภาวะทาง
อากาศ หรือผลกระทบด้านอื่นท่ีเกิดจากท่าอากาศยาน เป็นต้น ซึ่งอาจจะเป็นภัยอันตรายอันเกิดจาก
การบินท่ีมีต่อชุมชนท้ังทางด้านสุขภาพและการด าเนินชีวิตประจ าวันท่ีอาศัยอยู่บริเวณรอบ ๆ ท่า
อากาศยานและพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานอยู่ ณ ท่าอากาศยานโดยตรง (สุชาติ คงแสงงาม , 
2014) โดยหากท่าอากาศยานในเมืองรองลดผลกระทบเหล่านี้ได้ จะส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศ
ยานเมืองรองให้เป็นรูปธรรมและได้รับการสนับสนุนจากชุมชนใกล้เคียงมากยิ่งขึ้น  (Uysal & Sogut, 
2017) การพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีตรงกับความต้องการของ
ปัจจุบันโดยไม่กระทบต่อความสามารถของคนในอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 
ได้แก่ การอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติและลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นท่ีมีผลต่อคุณภาพของ
ส่ิงแวดล้อมและทุนมนุษย์ด้วย ประกอบด้วย  

1.การลดผลกระทบเชิงลบ ท้ังต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม จากการประกอบกิจการของท่า
อากาศยานเมืองรอง เนื่องจากท่าอากาศยานเมืองรองส่วนใหญ่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนจึงจ าเป็นต้องให้
คามส าคัญกับเรื่องนี้เป็นส าคัญ  

2.พัฒนาการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีส าหรับท่าอากาศยานเมืองรองเพื่อความยั่งยืน 
หลีกไปไม่ได้เลยในการประกอบกิจการท่าอากาศยานท่ีจ าเป็นจะต้องน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ด าเนินงานให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่ งขึ้น ดังนั้น ท่าอากาศยานเมืองรองแต่ละพื้นท่ีจ าเป็นต้อง
ออกแบบเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานส่ิงอ านวยความสะดวกบนบริบทของท่าอากาศยานนั้น ๆ 
จะสามารถควบคุมดูแลได้อย่างท่ัวถึงตามบริบทของสภาพแวดล้อมของแต่ละท่าอากาศยาน 
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3.การบังคับใช้กฎระเบียบตามมาตรฐานการบินโลก ได้แก่ มาตรฐานจากองค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยอาจจะมีการปรับแต่งกฎระเบียบย่อยให้สอดคล้องกับบริบทของ
ขนาดของแต่ละท่าอากาศยานในเมืองเล็กแต่ในส่วนของกฎระเบียบหลักยังคงต้องควบคุมให้มี
มาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพราะความปลอดภัยเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินงานท่าอากาศยาน 

นอกจากนี้ (Oto, Cobanoglu, & Geray, 2012) ยังได้ศึกษาถึงการพัฒนาท่าอากาศยาน
เมืองรองอย่างยั่งยืน เพื่อการด าเนินงานและการได้รับการยอมรับอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นของท่าอกา
กาศยาน ไว้ดังนี้  

1.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรับผิดชอบต่อสังคม คือ ท่าอากาศยานเมืองรอง
ต้องได้รับการพัฒนาไปพร้อมกับจริยธรรมทางส่ิงแวดล้อมและทางสังคม ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาไป
ควบคู่กับท่าอากาศยานด้วยถึงจะน าไปสู่ความยั่งยืนได้ โดยสนามบินควรเป็นตัวอย่างและเป็นผู้น าใน
การเปล่ียนแปลงจริยธรรมด้านส่ิงแวดล้อมของภูมิภาค 

2.การพัฒนาเทคโนโลยี อาจกล่าวหมายรวมไปถึงเทคโนโลยีท่ีอ านวยความสะดวกท้ังภายใน
และภายนอกท่าอากาศยานท่ีไม่เป็นผลกระทบต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงชุมชนใกล้เคียง
โดยรอบท่าอากาศยานด้วย 

3.การฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานและเจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยานให้มีความรู้อยู่สม่ าเสมอ 
รวมไปถึงศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ท่าอากาศยานสามารถพัฒนาให้ตรง
ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างยั่งยืน 

4.ท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคต้องมีการวางแผนในการพัฒนาการด าเนินงาน รวมไปถึง
โครงสร้างของท่าอากาศยานเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนของ
ท่าอากาศยานในอนาคต  

นอกจากนี้ (Adler, Ülkü, & Yazhemsky, 2013) ได้ระบุถึงการพัฒนาท่าอากาศยานเมือง
รองหรือท่าอากาศยานภูมิภาคให้เกิดความยั่งยืน ไว้ดังนี้  

1.การควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในท่าอากาศยาน เพื่อเป็นการ
หลีกเล่ียงผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้นกับท่าอากาศยานเมืองรอง เนื่องจากท่าอากาศยานใน
เมืองเล็กเหล่านี้ มีโอกาสในการสร้างรายได้น้อย หากควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้ก็จะเป็นอีก
ส่วนหนึ่งท่ีจะท าให้ท่าอากาศยานพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน 

2.การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก และพื้นท่ีอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด ท่าอากาศยานเมืองรองต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการพัฒนาท่าอากาศยาน 
หากโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานมีมากมาย แต่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานและไม่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการท่าอากาศ
ยาน ก็จะเป็นส่วนในการท าให้การพัฒนาในท่าอกาศยานเมืองรองไม่ส าเร็จและไม่เกิดความยั่งยืน 
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3.การได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางหรือรัฐบาลกลาง ก็จะเป็นส่วนท่ีเข้ ามาช่วยให้ท่า
อากาศยานเมืองรองในภูมิภาคสามารถพัฒนาไปอย่างยั่งยืนได้ 

4.ท่าอากาศยานเมืองรองต้องมีการบริหารจัดการในรูปแบบของระบบท่ีมีประสิทธิภาพ จะ
เป็นส่วนช่วยในการพัฒนาท่าอากาศยานได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงมากยิ่งขึ้น 

5.กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นภายในท่าอากาศยานเมืองรอง ซึ่งหมายรวมถึง การจัดการ
ภาคพื้นดิน บริการดับเพลิง บริการรถพยาบาล การเติมเช้ือเพลิง การท าความสะอาด การรักษาความ
ปลอดภัยรถยนต์ การจัดการและก าจัดท่ีจอดรถ (Adler et al, 2013) ซึ่งเป็นส่วนท่ีจะส่งผลให้ท่า
อากาศยานเกิดความยั่งยืนท้ังส้ิน ดังนั้น ส่ิงเหล่านี้ต้องได้รับการออกแบบและพัฒนาอย่างตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการบนพื้นฐานของบริบทเชิงพื้นท่ีของท่าอากาศยานเมืองรองในแต่ละ
ภูมิภาคเหล่านั้น เป็นต้น 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถกล่างสรุปโดยรวมได้ว่า การพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่าง
ยั่งยืนต้องค านึงท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่าอากาศยาน ซึ่งปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้ใช้บริการท่ี
หมายรวมท้ังผู้โดยสารและสายการบิน การด าเนินงานและการวางแผน งบประมาณ โครงสร้าง
พื้นฐาน และกิจกรรมภายในท่าอากาศยาน รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และลดผลกระทบเชิงลบท่ีอาจจะเกิดผลกระทบในระยะยาวต่อชุมชนและพนักงาน รวมถึงผู้ใช้บริการ
ภายในท่าอากาศยาน การใช้เทคโนโลยี และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
สามารถใช้ในการด าเนินงานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด การฝึกอบรมพนักงานให้มีความพร้อมท้ัง
ทางด้านร่างกายและความรู้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่วนของปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรเอกชนและชุมชน เพื่อให้การพัฒนาท่า
อากาศยานเมืองรองเกิดขึ้นและด าเนินการไปได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการยอมรับและมีส่วนร่วม
ร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ เป็นต้น 
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 ตารางที ่2.13 ตารางสกัดตัวแปรการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน 
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Halpern&Graham (2015) *          
Mint (2016)  *         

Lipscomb (2003)   *        
สุชาติ คงแสงงาม (2014)   * *       
Uysal & Sogut, (2017)   *  *      

Oto,Cobanoglu,&Geray, (2012)  *   * * * *   
Adler, Ülkü, & Yazhemsky, (2013)  *  *     *  

Adler et al, (2013)         *  
Ali Jamshidi, (2015)    *  * *    

Iyyanki V. Muralikrishna,  
Valli Manickam, (2017) 

     *     

Rai Salil, (2016)   *  *     * 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614012268#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128119891000026
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128119891000026
https://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Rai,+Salil/$N?accountid=44809
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การพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน 
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Antonín Kazda, (2017)  * *        
Isabella de Castro Carvalho, (2013)  * *       * 

Cremer Ismael, (2015)   *    * *  * 
Uysal, Murat Pasa, (2017)  * *       * 

Kaszewski & Sheate, (2004)  *  * *     * 
พนมรัตน์ จันทรานนท์, (2559)  *        * 

จากตารางสกัดตัวแปรการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน ตัวแปรท่ีมีกล่าวถึงในบทความ งานวิจัย และวารสารวิชาการต้ังแต่ 6 แหล่งข้ึนไป สามมารถ
ระบุตัวแปรได้ดังนี้ คือ ด้านการพัฒนาพื้นท่ีและการออกแบบท่าอากาศยาน  ด้านลดผลกระทบและมลภาวะทุกรูปแบบ และด้านการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235214651731089X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344913000530#!
https://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Cremer,+Ismael/$N?accountid=44809
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ตารางท่ี  2.14 สรุปการสกัดตัวแปรการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนและท่าอากาศยานเมืองรอง 

สรุปสกัดตัวแปรการพัฒนา 
ท่าอากาศยานอยา่งยั่งยืน 
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ส านักพัฒนาการท่องเที่ยว(2548)            *  *    
จ ารัส นวลนิ่ม (2540)   *     *   *       

ดารา ทีปะปาล (2538)   *               
ชัย สายอร่าม, (2540)     * *        *    
Swarbrooke (1999)  *                

UNWTO (2001)    * * *   *         
ททท. (2536) * *  *       *       

กริช สอ้ิงทอง,(2545)     * *        *    
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548)  *  *    *      *    
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สรุปสกัดตัวแปรการพัฒนา 
ท่าอากาศยานอยา่งยั่งยืน 
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Edward  (2016)     * *        *    
มนัส สุวรรณ (2538 *      * *       *   

Shirley (1992)  *   * * *     *      
บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2542) * *      * *  * *      

Manchester Airport (2016)  *  * * *     * *  *  *  
Airport Sustainability (2018)  *          *  *    
Airport Sustainability (2017)  *   * * *       *    

Seyhani (2015)     * *      *      
Airports Sustainability Declaration (2016)  * *  * *       * *   * 

Antwerp International Airport (2016)  * *  *       *     * 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=228579
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สรุปสกัดตัวแปรการพัฒนา 
ท่าอากาศยานอยา่งยั่งยืน 
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Abu Dhabi Airport (2014)            *  *   * 
ท่าอากาศยานไทย (2011) *    * *            

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2551)  *   * *      *      
Halpern,Graham (2015)          *        

Mint (2016)           *       
Lipscomb (2003)            *      

สุชาติ คงแสงงาม (2014)  *          *      
Uysal & Sogut, (2017)            * *     

Oto,Cobanoglu,&Geray, (2012)       *    *  * * *   
Adler, Ülkü, & Yazhemsky, (2013)  *         *     *  
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สรุปสกัดตัวแปรการพัฒนา 
ท่าอากาศยานอยา่งยั่งยืน 
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Adler et al, (2013)                *  
Ali Jamshidi, (2015)  *            * *   

Iyyanki V. ,(2017)              *    
Rai Salil, (2016)            * *    * 

Antonín Kazda, (2017)           * *     * 
Isabella (2013)           * *     * 

Cremer Ismael, (2015)       *     *   *  * 
Uysal, Pasa, (2017)           * *     * 

Kaszewski & Sheate, (2004)  *         *  *    * 
พนมรัตน์ จันทรานนท์, (2559)           *      * 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614012268#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128119891000026
https://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Rai,+Salil/$N?accountid=44809
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235214651731089X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344913000530#!
https://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Cremer,+Ismael/$N?accountid=44809
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จากตารางสรุปการสกัดตัวแปรการการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนและท่าอากาศยาน
เมืองรอง ตัวแปรท่ีมีกล่าวถึงในบทความ งานวิจัย และวารสารวิชาการตั้งแต่ 10 แหล่งขึ้นไป สามารถ
ระบุตัวแปรได้ดังนี้ คือ การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคี, การพัฒนาเศรษฐกิจ, การ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม, การพัฒนาพื้นท่ีและการออกแบบท่าอากาศยาน , ลดผลกระทบและ
มลภาวะทุกรูปแบบ, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, การใช้พลังงานทดแทนและ
พลังงานสะอาด   

 
2.4.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน 
คุณภาพในการให้บริการของท่าอากาศยาน (Airport Service Quality) (Crosby, 1988 

อ้างถึงใน กนกกาญจน์ ปานเปรม, 2557) เป็นการด าเนินงานท่ีปราศจากข้อผิดพลาด และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และสามารถทราบถึงความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
ได้อีกด้วย  

การพัฒนาคุณภาพบริการท่าอากาศยาน (Crosby, 1995) คือ การได้ท าตามข้อก าหนด 
(Conformance to Requirement) โดยต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการด้วย 
 คุณภาพของการบริการของท่าอากาศยาน (Feigenbaum, 2004) คือ ส่ิงท่ีดีท่ีสุดในการ
บริการของท่าอากาศยานในมุมมองของลูกค้าโดยมองจากหลักการใช้งาน ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการท่ีวัดจากความสามารในการตอบสนองความต้องการ 
 คุณภาพในการให้บริการของท่าอากาศยาน (Lewis and Blon, 1993 อ้างถึงใน กนก
กาญจน์ ปานเปรม, 2557) ได้ให้ค านิยามหรือความหมายของของคุณภาพในการให้บริการของท่า
อากาศยานว่า เป็นส่ิงท่ีช้ีวัดถึงระดับของการบริการท่ีส่งมอบโดยผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการว่ามีความ
สอดคล้องดีเพียงใดกับความต้องการของผู้รับบริการ ดังนั้น ในการส่งมอบบริการท่ีดีจึงหมายถึง การ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการบนพื้นฐานท่ีผู้รับบริการคาดหวังได้ 
 คุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน (Mcneil, Mary M. ; Nevin, Ann I., 2009) ได้ให้
ความหมายของ คุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน หมายถึง คุณภาพของการบริการท่ีแสดงให้
เห็นว่าสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการภายในท่าอากาศยานได้หรือบริการท่ีไร้ซึ่ง
ข้อผิดพลาด 
 การท่ีท่าอากาศยานจะประสบความส าเร็จในการด าเนินการนั้น จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพ
การบริการอย่างเป็นระบบเพื่อการก้าวไปสู่การเป็นท่าอากาศยานท่ีมีความเป็นเลิศในด้านการบริการ 
ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการบริการนั้นมีข้ันท่ีท าได้ (วีรพงษ์  เฉลิมรัตน์, 2539) ดังนี้  
   1.ผู้บริหารท่าอากาศยานจะต้องมีการก าหนดนโยบายการให้บริการลูกค้าท่ี
มีความชัดเจน คลอบคลุม โดยผ่านการบูรณาการการใช้ส่ือต่าง ๆ ในการปลูกฝังจิตส านึกการ
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ให้บริการท่ีเป็นเลิศให้แก่พนักงาน เช่น การติดประกาศนโยบาย ค าขวัญ วลีข้อความในการส่งเสริม
การให้บริการท่ีดีเป็นเลิศ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานในองค์กรทราบถึงนโยบายและเป้าหมายในองค์กร 
เพื่อการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
   2.จัดท าแผนกลยุทธ์ของท่าอากาศยานให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับ
นโยบายขององค์กรและภาครัฐ อีกท้ังสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคในการให้บริการ
ลูกค้า แก่พนักงานในท่าอากาศยานในทุกระดับ 
   3.มอบหมายแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้แล้วนั้น แจ้งให้พนักงานทราบและ
น าไปปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของท่าอากาศยานท่ีได้วางไว้ 
   4.ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
หลักของท่าอากาศยาน และจัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต้อง เพื่อให้พนักงานมีแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศของคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน  
   5.สร้างจิตส านึกด้านการบริการท่ีเป็นเลิศให้แก่พนักงานของท่าอากาศยาน 
เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การจัดการศึกษาดูงานในองค์กรท่ีประสบความส าเร็จในการพัฒนา
คุณภาพการบริการภายในท่าอากาศยาน 
   6.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อมของท่าอากาศยาน
ให้สวยงาม เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน และก าหนดมาตรฐานหลักในการบริหาร
จัดการท่าอากาศยาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง  
   7.น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ 
และน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ้น  และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการภายในท่าอากาศยาน 
   8.ปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรด้านคุณภาพการบริการท่ีเป็นเลิศ
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของท่า
อากาศยาน  
   9.มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์และภาพพจน์ท่ีดีในการให้บริการแก่ท่า
อากาศยาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและน าข้อผิดพลาดท่ีพบเจอมาปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาให้ดีขึ้น 
   10.ด าเนินการปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบ วิธีการในการสนองตอบต่อข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ ว
และสม่ าเสมอ 
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   11.ให้ความส าคัญกับลูกค้าเป็นส าคัญ โดยการแบ่งกลุ่มลูกค้า ให้บริการ
ลูกค้าเฉพาะกลุ่มเป็นพิเศษเพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้บริการให้แก่ลูกค้า เช่น การจัดช่องทาง
พิเศษ การจัดท่ีจอดรถพิเศษ เป็นต้น  
   12.การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในท่าอากาศยาน โดยมุ่งเน้น
การให้ความส าคัญต่อลูกค้าภายใน คือ พนักงานด้วยกัน เพื่อให้พนักงานเห็นและเข้าใจความต้องการ
ของลูกค้าจะได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง 
   13.จัดท าโครงการหรือแคมเปญท่ีเน้นให้เห็นว่าลูกค้าเป็นบุคคลส าคัญต่อ
ท่าอากาศยาน เช่น การส ารวจความคิดเห็นของลูกค้า การรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน เพื่ อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันถ่วงที  
   14.ปรับปรุงการให้บริการภายในท่าอากาศยานให้มีความทันสมัยเพื่อสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้า ท้ังต้องปรับเปล่ียนและพัฒนาวิธีการให้บริการท่ีทันสมัยอยู่เสมอ  
   15.น าระบบการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน จัดท าให้เป็น
มาตรฐานปฏิบัติงานหลักในองค์กร และมีการทดสอบเพื่อวัดเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานในการให้บริการ 
และปรับปรุงมาตรฐานให้มีความทันสมัยมากขึ้น  
 นอกจากนี้ (วิทยา  ด่านธ ารงกูล, 2548) ได้กล่าวถึงลักษณะการให้บริการของท่าอากาศยาน
ท่ีเป็นเลิศ ท่ีจะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพการบริการภายในท่าอากาศยาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการกลับมา
ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ ดังนี้  
   1.มุ่งเน้นการสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผู้ใช้บริการ  
   2.มุ่งเน้นการสร้างการให้บริการท่ีรวดเร็ว  
   3.มุ่งเน้นการให้บริการผู้ใช้บริการด้วยความเอาใจใส่อย่างจริงจัง ด้วยการ
ผ่านการแสดงออกท่ีดี สุภาพ นอบน้อม ในขณะเดียวกันพนักงานจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการให้ข้อมูลและช่วยเหลือผู้ให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการท่ีดีผ่านตัว
พนักงาน   
   4.จะต้องเตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือและตอบสนองต่ออารมณ์ ความรู้สึก 
และความต้องการของผู้ใช้บริการอยู่ตลอดเวลา และพนักงานจะต้องสามารถจัดการปัญหาให้แก่
ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี ผ่านเทคนิคการบริการอย่างมืออาชีพ 
   5.พัฒนาและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการอารมณ์ของพนักงาน 
ให้สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ
แห่งความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ  
   6.พยายามเข้าถึงความต้องการของผู้ใช้บริการให้ ดี ท่ี สุด ปฏิบั ติกับ
ผู้ใช้บริการทุกคนเหมือนเป็นคนพิเศษ มีไหวพริบปฏิภาณ 
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   7.พยายามแสดงออกให้ผู้ใช้บริการเห็นถึงความจริงใจ เพื่อเป็นการสร้าง
ความประทับใจให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการอีกครั้ง 
   8.ให้บริการลูกค้าด้วยความแตกต่างและประทับใจ และมีการบริหารจัดการ
ในการใช้ความรู้ความสามารถในการลดขั้นตอนในการให้บริการ เพื่อความรวดเร็วไม่ให้ผู้ใช้บริการ
รู้สึกใช้เวลาเกินความจ าเป็น และมุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าตนเองคือคนส าคัญ 
 นอกจากนี้ (Kano, Seraku, Takahashi and Tsuji, 1996) ได้ให้ความหมายของคุณภาพ
การบริการของท่าอากาศยาน สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะตามแบบจ าลองคุณภาพ ดังนี้ 
   1.คุณภาพการบริการท่ีจ าเป็นต้องมี (Must-be Quality) ท่ีจ าเป็นต้องมีอยู่
ในบริการหรือผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้าหรือผู้รับบริการคาดหวังว่าจะได้รับโดยไม่จ าเป็นต้องเรียกร้อง 
   2.คุณภาพการบริการท่ีประทับใจ (Attractive Quality) คือ คุณภาพการ
บริการท่ีลูกค้าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับ แต่ถ้าองค์กรหรือท่าอากาศยานสามารถท่ีจะสร้างคุณภาพนี้ได้
ตรงกับความต้องการของลูกค้า ก็จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจจนกลายเป็นความประทับใจ และ
น าไปสู่การเพิ่มยอดขายให้บริการหรือสินค้านั้น ๆ ได้ 
  คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานท่ีผู้โดยสารสามารถรับรู้ได้เมื่อเดินทางเข้ามาใช้บริการ
ท่าอากาศยาน  (Graham, 2014) แบ่งออกเป็น 6 องค์ประกอบส าคัญด้วยกัน คือ  
   1.ด้านความปลอดภัย (Security) 
   2.ด้านการโยกย้ายหรือการถ่ายโอนผู้โดยสาร (Transfer) 
   3.ด้านการเช็คอินและกระเป๋า (Check-in and Bag drop) 
   4.ด้านการติดตามสัมภาระ (Bag Claim) 
   5.ด้านการขึ้นเครื่อง (Boarding) 
   6.ด้านเวลา (Dwell Time) 
  คุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน (สมวงศ์ พงศ์สถาพร, 2547 อ้างถึงใน กนกกาญจน์ 
ปานเปรม, 2557) เป็นทัศนคติของลูกค้าท่ีสะสมความคาดหวังต่อความต้องการบริการท่ีจะได้รับ 
หลังจากท่ีได้รับการบริการ หากการบริการอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ ลูกค้าก็จะเกิดความพอใจ
ซึ่งระดับความพึงพอใจแตกต่างกันออกไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการแต่ละบุคคล ความพึง
พอใจของลูกค้าเป็นการประเมินผลท่ีได้จากการได้รับบริการมา ณ ขณะนั้น 

คุณภาพของการบริการภายในท่าอากาศยาน (Johnston, 1995 อ้างถึงใน กนกกาญจน์ ปาน
เปรม, 2557) หมายถึง การบริการท่ีเป็นเลิศ ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือเกินไปจากความ
ต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ จนท าให้ ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ นอกจากนี้  (Peter 
Hernon, 1999) กล่าวว่า คุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน (Service Quality of Airport) 
สามารถพิจารณา ได้ดังนี้ 



90 
 

 1. ความเป็นเลิศ (Excellence) ซึ่งหมายถึงเครื่องหมายของมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ท่ีสูง 
แต่อาจเป็นเรื่องยากในการวัดผล เนื่องจากองคประกอบของความเป็นนเลิศอาจเปล่ียนไป  

2. คุณคา (Value) คุณคามีหลายองคประกอบด้วยกัน จึงยากท่ีจะตัดองคประกอบเฉพาะ 
ด้านท่ีใชในการตัดสินคุณคาออกไปได้นอกจากนั้น คุณค่าและคุณภาพเป็นส่ิงท่ีไม่เหมือนกัน  

3. ความสอดคลองกับรายละเอียด (Conformance to specifications) ความสอดคลอง 
นั้นขึ้นอยู่กับการลดความคลาดเคล่ือน ขอบกพรอง หรือขอผิดพลาดในการปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งจะ 
เอื้ออ านวยใหการวัดผลมีความแม่นย าและน าไปสู่ประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึ้นของท่าอากาศยาน  

4. การสนองความคาดหวัง (Meeting expectations) โดยเนนท่ีความคาดหวังและการ
ประเมินผลบริการจากทัศนะของผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานดังกล่าว สามารถกล่าวสรุปได้ว่า 
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานหรือภายในท่าอากาศยาน หมายถึง การประเมินของผู้รับบริการ
หรือผู้ใช้บริการท่าอากาศยานต่อบริการท่ีได้รับ โดยจะตัดสินว่าบริการนั้นดีหรือไม่ดีจากความพึง
พอใจท่ีได้รับจากการบริการนั้น ว่ามีความเป็นเลิศมากน้อยเพียงใด หรือเป็นไปตามท่ีคาดหวังหรือเกิน
จากท่ีคาดหวังไปเพียงใด ผ่านตัวพนักงานหรือเทคโนโลยีในการอ านวยความสะดวกท่ีทันสมัย และ
การบริการเหล่านั้นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทางท่ีดีขึ้น เพียงพอต่อการรองรับความต้องการ
ของลูกค้าหรือผู้รับบริการท่ีแตกต่างกันอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานท่ีเหมาะสม บนพื้นฐานของ
ความเป็นเลิศ มีคุณค่า การด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับรายละเอียด พร้อมท้ังตอบสนองต่อความ
คาดหวังท่ีผู้โดยสารต้องการจากท่าอากาศยานได้  
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ตารางที ่2.15 ตารางสกัดตัวแปรการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน 
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Crosby (1988) * *                    
Crosby (1995) * *                    

Feigenbaum 2004)  * *                   
Lewis and Blon (1993)  * *                   
American Society for 

Quality (2009) 
 *                    

วีรพงษ์  เฉลิมรัตน์ (2539)    * * * * * * * *           
วิทยา  ด่านธ ารงกูล 

(2548) 
 * *   *      * *         

Kano, Seraku, 
Takahashi and Tsuji 

(1996) 
 *           * *        
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การพัฒนาคุณภาพ
การบริการของ 
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GRAHAM (2014)               * * * * * *  
สมวงศ์ พงศ์สถาพร 

(2547) 
 *                   * 

Johnston (1995)  * *                   
อภิวุฒิ ต้ังจิตการุญ (2555)  * *       *  *   *       

เบญชภา แจ้งเวชฉาย, 
(2561) 

 *          *        *  

พิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล 
(ม.ป.ป.) 

* * * *  *  *             * 

Gronroos (1982)                     * 
Lewis, and Bloom 

(1983) 
 * *                  * 

วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์  *                    

http://www.impressionconsult.com/web/index.php/expert/95-pisit.html
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การพัฒนาคุณภาพ
การบริการของ 
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(2543) 

ZINELDIN (1996) * *         *          * 
Peter Hernon (1999) *  *                  * 



94 
 

จากตารางท่ีสกัดตัวแปรการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน ตัวแปรท่ีมีกล่าวถึง

ในบทความ งานวิจัย และวารสารวิชาการต้ังแต่ 5 แหล่งขึ้นไป สามมารถระบุตัวแปรได้ดังนี้ คือ ด้าน

การด าเนินงานท่ีดีตามข้อก าหนด ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้านการส่งมอบ

บริการท่ีดีและรวดเร็วฉับไว และด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการ  

2.4.5 ปัจจัยชี้วัดความส าเร็จ (Key Success Factors) ของการพัฒนาท่าอากาศยาน
เมืองรองอย่างยั่งยืน   
 ปัจจัยช้ีวัดความส าเร็จของท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน (Clarke, 1999) ได้แก่  

1. การมีมาตรฐาน  
ท่าอากาศยานต้องมุ่งเน้นในการสร้างมาตรฐาน การมีมาตรฐานท่ีดีของท่าอากาศ

ยาน ท้ังในการให้บริการ ส่ิงอ านวยความสะดวก รวมถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัย มีผลต่อ
ความส าเร็จของท่าอากาศยาน และมาตรฐานเหล่านั้นต้องรักษามันให้มีความคงท่ีและสม่ าเสมอ  

2. การบริหารงานท่ีประสบผลส าเร็จ  
การบริหารงานภายในท่าอากาศยาน เป็นปัจจัยส าคัญในการท่ีจะท าให้การ

ด าเนินงานภายในท่าอากาศยานเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถขจัดปัญหา และให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างตรงจุด ซึ่งปัจจัยนี้เป็นส่ิงส าคัญต่อการวัดความส าเร็จของท่าอากาศยานในการ
ด าเนินงานและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3. การจูงใจผู้ใช้บริการ  
การดึงให้ผู้ใช้บริการเลือกเดินทางและใช้บริการท่าอากาศยานเป็นส่ิงส าคัญ ดังนั้น 

ท่าอากาศยานจ าเป็นท่ีจะต้องมีการจูงใจเพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการให้มีจ านวนมากขึ้น ร่วมถึงดึงดูดสายการ
บินให้เลือกเปิดเส้นทางมายังท่าอากาศยานมากขึ้น ผ่านการพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยาน ร่วมถึง
ส่ิงจ าเป็นหรือส่ิงอ านวยความสะดวกให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ  

นอกจากนี้ (Mbewana, 2007) ได้ระบุถึงปัจจัยช้ีวัดความส าเร็จของท่าอากาศยาน
เมืองรองอย่างยั่งยืนไว้ ดังนี้ 

1. การเข้าถงึเทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
2. มีแผนพัฒนาธุรกิจท่ีครอบคลุม 
3. มีเกณฑ์มาตรฐานท่ีเข้มข้น (Graham, 2014) 
4. ความพร้อมในการใช้เงินทุน 
5. คุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการ  
6. การสนับสนุนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
7. นโยบายและการสนับสนุนจากรัฐบาล 
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8. การจัดการแรงจูงใจ 
9. ความยั่งยืนทางการเงิน 
10. ผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ในงาน 
11. การมีเครือข่ายภาคีท่ีเกี่ยวข้อง  

 นอกจากนี้ Key Success Factors ของท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน (ภัทรภร ชัย
พุทธนพันธ์, 2554) ได้แก่  
  1.ด้านการบริการท่ีดีและเป็นเลิศ  
  2.ด้านการบริหารงาน  
  3.ด้านการพัฒนาทักษะของพนักงาน  
  4.ด้านโครงสร้าง 
  5.ด้านกลยุทธ์ของท่าอากาศยาน 
  6.ด้านบุคลากร 

ปัจจัยช้ีวัดความส าเร็จ (สกุลวิวรรธน์ วราภรณ์, 2559) กล่าวว่า  ปัจจัยช้ีวัดความส าเร็จ (Key 
Success Factors) ของท่าอกาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน ได้แก่  
  1.การวางแผนกลยุทธ์ 
  2.การบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
  3.การมีส่วนร่วม 
  4.ระบบข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผล  
  5.การปฏิบัติงาน 
  6.การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในองค์กร  
  7.การสร้างแรงจูงใจ  
  8.การสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภายนอก 
  9.การบริการจัดการองค์กร  
  10.ภาวะความเป็นผู้น า  

นอกจากนี้  (สุฐะภร จันทรา , 2560) ได้ระบุถึงปัจจัยช้ีวัดความส าเร็จ (Key Success 

Factors) ของท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน ได้แก่ การมีผู้บริหารท่ีดีและการด าเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ประสานงานกับชุมชนท้องถิ่น (วรกาญจน์ ธิรศริโชติ , 2549) บนพื้นฐานการใช้

ทรัพยากรและนวัตกรรมเทคโนโลยี ท่ี ทันสมัย (ราณี อมรินทร์รัตน์ , 2017) และมีกลยุทธ์และ

แผนพัฒนาท่ีดี เพื่อให้สามารถบรรลุความส าเร็จอย่างท่ีต้ังเป้าหมายไว้ (อนนต์กร โอภากร, 2547) 

นอกจากนี้ยังหมายร่วมถึงงบประมาณในการบริหารจัดการต้องมีความยั่งยืน การมีส่วนร่วมในการ

http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/browse?type=author&value=%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B9%8C%2C+%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://search.nida.ac.th:1701/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c+%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b4.&vl(2721017UI0)=creator&vl(2721018UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=NIDALIB&scp.scps=scope%3a(%22NIDALIBRARY%22)%2cscope%3a(ALEPH_JI)%2cscope%3a(NIDA_SFX)%2cscope%3a(NIDA_DSPACE)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://search.nida.ac.th:1701/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3+%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3.&vl(2721017UI0)=creator&vl(2721018UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=NIDALIB&scp.scps=scope%3a(%22NIDALIBRARY%22)%2cscope%3a(ALEPH_JI)%2cscope%3a(NIDA_SFX)%2cscope%3a(NIDA_DSPACE)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking


96 
 
บริหารจัดการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต้องสอดคล้องไปกับการพัฒนาการตลาดอย่างเข้าถึง ตรง

จุด และทันสมัย โดยท าการตลาดผ่านการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานเพื่อเป็นตัวแทนหรือ

ภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานในการบริการท่ีมีคุณภาพในสายตาผู้ใช้บริการหรือผู้โดยสาร (ภัทรภร 

ชัยพุทธนพันธ์, 2554) และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอต่อการใช้

บริการอย่างท่ัวถึง 
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ตารางที ่2.16 ตารางสกัดตัวแปรปัจจัยช้ีวัดความส าเร็จ (Key Success Factors) 
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Angela Clarke 

(1999) 
* * * * * *                

A.J. Buys & 

P.N. Mbewana, 

(2007) 

 *    * * * * * * *          

Geneve (2012)  * *   *   *   * * * * * * * *   
Aeropolisgrou

p (2014) 
*    *       *    *      

Dinteren 

(2016) 
 *      *        *   * * * 

สุฐะภร จันทรา 

(2560) 
   *   *    * *          

อนนต์กร โอภากร 

(2547) 
        * * *  *     *    

วรกาญจน์ ธิรศริ

โชติ (2549) 
           *    *  * *   

ราณี อมรินทร์

รัตน์ (2017) 
      *      *         

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786398000313#!
http://search.nida.ac.th:1701/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%90%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%a3+%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2&vl(2721017UI0)=creator&vl(2721018UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=NIDALIB&scp.scps=scope%3a(%22NIDALIBRARY%22)%2cscope%3a(ALEPH_JI)%2cscope%3a(NIDA_SFX)%2cscope%3a(NIDA_DSPACE)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://search.nida.ac.th:1701/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3+%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3.&vl(2721017UI0)=creator&vl(2721018UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=NIDALIB&scp.scps=scope%3a(%22NIDALIBRARY%22)%2cscope%3a(ALEPH_JI)%2cscope%3a(NIDA_SFX)%2cscope%3a(NIDA_DSPACE)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://search.nida.ac.th:1701/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c+%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b4.&vl(2721017UI0)=creator&vl(2721018UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=NIDALIB&scp.scps=scope%3a(%22NIDALIBRARY%22)%2cscope%3a(ALEPH_JI)%2cscope%3a(NIDA_SFX)%2cscope%3a(NIDA_DSPACE)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://search.nida.ac.th:1701/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c+%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b4.&vl(2721017UI0)=creator&vl(2721018UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=NIDALIB&scp.scps=scope%3a(%22NIDALIBRARY%22)%2cscope%3a(ALEPH_JI)%2cscope%3a(NIDA_SFX)%2cscope%3a(NIDA_DSPACE)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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ภัทรภร ชัยพุทธน

พันธ์ (2554) 
 *       *  * *      *    

ปาณภิัส ติ

ปะวรรณา 

(2556) 

 *         *     *      

อดิเทพ ก าแพง

เสรี (2557) 
 *           *        * 

อัศกร ปานเพชร 

(2559) 
 *       *   * *      *   

รรริธร วะทา 

(2553) 
       *     *        * 

เพ็ญนิภา พูล

สวัสด์ิ (2558) 
 *    *            * * *  

อุไรรัตน์ ศิริจันทร์ 

(2556) 

    

 
        *     *    

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%AA+%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2
http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%AA+%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2
http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3+%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2
https://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2+%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2+%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
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จากตารางท่ีสกัดตัวแปรปัจจัยช้ีวัดความส าเร็จของท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน ตัวแปรท่ีมี ผู้

กล่าวถึงในบทความ งานวิจัย และวารสารวิชาการต้ังแต่ 6 แหล่งขึ้นไป สามมารถระบุตัวแปรได้ดังนี้ 

คือ ด้านโครงสร้างทางกายภาพ ด้านการมีแผนพัฒนาท่าอากาศยาน ด้านการพัฒนาการตลาดท่า

อากาศยาน และด้านการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน2.5 กรณีตัวอย่างท่าอากาศยานนานาชาติ 

 

2.5.1.ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับท่าอากาศยานนานาชาติ 
2.5.1.1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ World Airport Skytrax Awards 

 
ภาพที่ 2.8 Logo World Airport Skytrax Awards 

แหล่งท่ีมา : Worldairportawards.com 
 
  ท่าอากาศยานท่ีได้รับรางวัลท่าอากาศยานท่ีดีระดับโลก (World Airport Skytrax 
Awards 2017) โดย  รางวัล World Airport Awards เป็น รางวัลอันทรงเกี ยร ติ ท่ี สุดส าหรับ
อุตสาหกรรมท่าอากาศยานและเป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับโลกในด้านความเป็นเลิศของท่าอากาศยาน
ท่ีรู้จักกันในช่ือ Passengers Choice Awards (World Airport Awards, 2018)  
  รางวัล World Airport Awards เริ่มขึ้นในปี 2542 เมื่อ Skytrax ได้เปิดตัวการ
ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้ารายแรกในสนามบินระดับโลกในปี 2543 การส ารวจนี้ดึงดูดผู้ใช้ 1.02 
ล้านคนท่ัวโลกซึ่งเติบโตขึ้นเป็นประจ าทุกปีโดยมีผลการส ารวจ 2016-2017 จ านวน 13.82 ล้าน
รายการ การให้ความส าคัญคือ การน าเสนอการส ารวจลูกค้าและกระบวนการรับรางวัลจากสนามบิน
ท่ีเป็นอิสระเป็นกลางและเป็นสากลและ ethos นี้ยังคงมีความส าคัญทุกด้านในปัจจุบัน กระบวนการ
ส ารวจและรางวัลจะได้รับจาก Skytrax ไม่ใช่การด าเนินการท่ีก่อให้เกิดก าไร ค าช้ีแนะส าคัญของการ
ส ารวจ คือ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกตัวเลือกได้ว่าควรเลือกสนามบินใดท่ีพวกเขาคิดว่าดีท่ีสุดโดยให้
ความส าคัญกับตราสินค้าว่าเป็น Passenger's Choice Awards 
  การด าเนินงานเริ่มต้ังแต่ปี 2542 โดยการส ารวจท่าอากาศยานท่ัวโลก จัดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อความชัดเจนในกระบวนการและหลักการความเป็นอิสระ ไม่มีการสนับสนุนจาก
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ภายนอก หรืออิทธิพลภายนอกใด ๆ ท่ีใช้กับส่วนใดส่วนหนึ่งของการส ารวจท าให้การศึกษาของลูกค้า
ท่ีสนามบินท่ัวโลกเป็นท่ีเคารพนับถือมากท่ีสุด โดย รางวัล World Airport Awards ปี 2017 ได้ใช้
แบบสอบถามในการส ารวจถึง 13.82 ล้านชุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามถึง 105 สัญชาติของลูกค้าสาย
การบินในช่วงระยะเวลาส ารวจ ซึ่งด าเนินการต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ถึงกุมภาพันธ์ การส ารวจ
ครอบคลุมท่าอากาศยาน 555 แห่งท่ัวโลกและประเมินประสบการณ์การเดินทางผ่านบริการสนามบิน
และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ  โดยเช็คจากการเช็คอินขาเข้า การถ่ายโอน การช้อปปิ้ง 
การรักษาความปลอดภัย และการเข้าเมืองผ่านการออกเดินทางท่ีประตู (World Airport Awards  
Methodology, 2018) 
 Skytrax World Airport Awards เป็นรางวัลท่ีได้รับการยกย่องจากอุตสาหกรรมสนามบิน
ท่ัวโลก โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลนั้นมาจาก “การส ารวจจากนักเดินทางจากท่ัวโลก โดย
วัดจากความพึงพอใจของลูกค้าท่ีสนามบินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกทุกปีเพื่อตัดสินผู้ชนะรางวัล” (World 
Airport Awards, 2018) รางวัล World Airport Awards เป็นมาตรฐานระดับโลกด้านความเป็นเลิศ
ของท่าอากาศยาน (สนามบินท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดในโลก, 2017) 
 

2.5.2 ท่าอากาศยานนานาชาติที่ได้รางวัล World Airport Skytrax Awards 2017 
 Skytrax องค์การการจัดอันดับมาตรฐานของสายการบินระดับนานาชาติ เผยแพร่ผลการจัด
อัน ดับ  “World Airport Awards” ห รือก าร จัดอั น ดับ ท่ าอ ากาศยาน ท่ี ดี ท่ี สุ ด ใน โลก ผ่ าน
เว็บไซต์ Worldairportawards.com เป็นประจ าทุกปี และในปี 2017 ก็ได้ประกาศรายช่ือสนามบินท่ี
ดีท่ีสุดออกมาแล้ว โดยองค์การการจัดอันดับท่าอากาศยานของสหราชอาณาจักรนี้ ท าการวัดจาก
ความพึงพอใจของผู้โดยสารกว่า 14 ล้านคน จาก 105 สัญชาติ ท่ีเป็นผู้โดยสารจากท่าอากาศยานท่ัว
โลกกว่า 550 แห่ง ผ่านการส ารวจต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2016 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ซึ่งผล
ส ารวจนี้ครอบคลุมท้ังในเรื่องการบริการ การรักษาความปลอดภัย ไปจนถึงทักษะการใช้ภาษาของ
เจ้าหน้าท่ีในสนามบินนั้น ๆ จ านวน 39 ข้อ โดย ท่าอากาศยานท่ีได้รับรางวัลในปี 2017  (The 
world's Top 10 Airports of 2017, 2017) แต่ละด้านมีดังนี้  
  

http://worldairportawards.com/
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ตารางที่ 2.17 The World’s Top 10 Airport 2017 
Number The World’s Top 10 Airport 2017 

1 Singapore Changi Airport 
2 Tokyo International Airport (Haneda) 
3 Incheon International Airport 
4 Munich Airport 
5 Hong Kong International Airport 
6 Hamad International Airport 
7 Chubu Centrair Nagoya 
8 Zurich Airport 
9 London Heathrow Airport 
10 Frankfurt Airport 

แหล่งท่ีมา : Worldairportawards.com 
 

  นอกจากนี้ Skytrax ยังมีการจัดอันดับท่าอากาศยานท่ีดีและมีคุณภาพในด้านอื่น ๆ 
ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ไว้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.18 The World’s Cleanest Airports ท่าอากาศยานท่ีสะอาดท่ีสุดในโลก 

Number The World’s Cleanest Airports 
1 Tokyo Haneda 
2 Seoul Incheon 
3 Centrair Nagoya 
4 Taiwan Taoyuan 
5 Tokyo Narita 
6 Singapore Changi 
7 Hong Kong 
8 Zurich 
9 Kansai Osaka 
10 Doha Hamad 

แหล่งท่ีมา : Worldairportawards.com  
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ตารางที่ 2.19 The World’s Most Improved Airports ท่าอากาศยานท่ีปรับปรุงดีขึ้น 
Number The World’s Most Improved Airports 

1 Soekarno–Hatta 
2 Hamad Doha 
3 Houston IAH 
4 Delhi 
5 Haikou Meilan 
6 Guangzhou 
7 Phoenix 
8 Tokyo Narita 
9 Paris CDG 
10 Los Angeles 

แหล่งท่ีมา : Worldairportawards.com 
 
ตารางที่ 2.20 The World’s Best Airport Hotels ท่าอากาศยานท่ีมีโรงแรมในท่าอากาศยานท่ีดี
ท่ีสุดในโลก 

Number The World’s Best Airport Hotels 
1 Crowne Plaza Changi Airport 
2 Pullman Guangzhou Airport 
3 Hong Kong Sky City Marriott 
4 Hilton Munich Airport 
5 Regal Airport Hong Kong 
6 Langham Place Beijing 
7 Fairmont Vancouver Airport 
8 Mövenpick Hotel Bahrain 
9 Hilton Frankfurt Airport 
10 Sofitel Heathrow 

แหล่งท่ีมา : Worldairportawards.com 
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ตารางที่ 2.21  The World’s Best Airport Staff Service ท่าอากาศยานท่ีมีพนักงานบริการดีท่ีสุด
ในโลก 

Number The World’s Best Airport Staff Service 
1 Taiwan Taoyuan 
2 Seoul Incheon 
3 Tokyo (Haneda) 
4 Singapore Changi 
5 Central Japan 
6 Kansai 
7 Kuala Lumpur 
8 Narita 
9 Hong Kong 
10 Vienna 

แหล่งท่ีมา : Worldairportawards.com 
 

ตารางที่ 2.22 The World’s Best Airports for Dining ท่าอากาศยานท่ีมีท่ีรับประทานอาหารดี
ท่ีสุดในโลก 

Number The World’s Best Airports for Dining 
1 Hong Kong 
2 Singapore Changi 
3 Tokyo Narita 
4 Seoul Incheon 
5 Doha Hamad 
6 Kansai Osaka 
7 Centrair Nagoya 
8 London Heathrow 
9 Houston 
10 Munich 

แหล่งท่ีมา : Worldairportawards.com 
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ตารางที่  2.23 The World’s Best Regional Airports ท่าอากาศยานท่ีแสดงออกถึงความเป็นด่ัง
เดิมเฉพาะถิ่นที่ดีท่ีสุดในโลก 

Number The World’s Best Regional Airports 
1 Centrair Nagoya 
2 Cincinnati / Northern Kentucky 
3 Hamburg 
4 Denver 
5 Cologne / Bonn 
6 Durban King Shaka 
7 London City 
8 Dusseldorf 
9 Xi’an 
10 Gimpo 

แหล่งท่ีมา : Worldairportawards.com 
 
ตารางที่  2.24 The World’s Best Airport Shopping ท่าอากาศยานท่ีมีศูนย์ช้อปป้ิงดีท่ีสุดในโลก 

Number The World’s Best Airport Shopping 
1 London Heathrow 
2 Seoul Incheon 
3 Hong Kong 
4 Singapore Changi 
5 Doha Hamad 
6 Dubai 
7 Amsterdam Schiphol 
8 Paris CDG 
9 Frankfurt 
10 Zurich 

แหล่งท่ีมา : Worldairportawards.com 
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ตารางที่  2.25 Best Airports by Passenger Numbers ท่าอากาศยานท่ีมีผู้โดยสารใช้งานมาท่ีสุด
ในโลก 

Number Best Airports by Passenger numbers 
1 Tokyo Haneda Airport Best Airport 60 million+ passengers 
2 Singapore Changi Airport Best Airport 50 million+ passengers 
3 Munich Airport Best Airport 40-50 million passengers 
4 Hamad International Airport Best Airport 30-40 million passengers 
5 Zurich Airport Best Airport 20-30 million passengers 
6 Centrair Nagoya Best Airport 10-20 million passengers 
7 Cincinnati / Northern Kentucky Best Airport 5-10 million passengers 
8 London City Airport Best Airport under 5 million passengers 

แหล่งท่ีมา : Worldairportawards.com 
 
 จากตารางท่ี The Best Airports ท้ังหมดข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ท่าอากาศยานแต่ละท่า
อากาศยานท่ีได้รับรางวัลมีความแตกต่างและบริบทท่ีไม่เหมือนกัน จะเห็นได้ว่าท่าอากาศยานเหล่านั้น
มีจุดแข็งและจุดอ่อนท่ีมีความแตกต่างตามบริบทของพื้นท่ี ภูมิประเทศ นโยบาย เป้าหมาย การ
บริหารงาน กฎหมายและข้อบังคับ ร่วมไปถึงสังคมและวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งในการก าหนด
บทบาทในการพัฒนาท่าอากาศยาน เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกัน (บุญเลิศ 
จิตต้ังวัฒนา, 2551) ดังนั้น แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาท่าอากาศยานนั้นต้องค านึงถึงองค์ประกอบท่ี
ส าคัญในหลายๆด้าน และไม่จ าเป็นต้องเป็นท่าอากาศยานท่ีดีพร้อมในทุก ๆ ด้าน แต่ต้องเป็นท่า
อากาศยานท่ีมีจุดเด่นและความพร้อมในด้านใดด้านหนึ่ง มุ่งเน้นพัฒนาจุดแข็งในด้านนั้นก็สามารถจูง
ใจผู้ใช้บริการให้เลือกเดินทางมาใช้บริการ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้
อย่างตรงจุด ตามแผนและนโยบายของแต่ละท่าอากาศยาน บนพื้นฐานความแตกต่างอย่างสมดุล 
ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานเมืองรองเพื่อมุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศใน
อนาคต ท่าอากาศยานเมืองรองเหล่านั้น ไม่จ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในทุก ๆ มิติ แต่จ าเป็นต้อง
ศึกษาถึงความจ าเป็นเชิงบริบทของท่าอากาศยาน ท้ังในส่วนของพื้นท่ี และผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถ
ออกแบบการบริการและกิจกรรมในท่าอากาศยาน (วีระยุทธ เศรษฐเสถียร, 2560) ท่ีจะตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างตรงจุด คุ้มค่า บนพื้นฐานขีดความสามารถในการรองรับของแต่ละ
ท่าอากาศยานอย่างสมดุลเพื่อการพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน   
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2.5.3.กรณีศึกษาตัวอย่างของท่าอากาศยานนานาชาติ 
 ทางผู้วิจัย ได้เลือกศึกษากรณีตัวอย่าง ในการจัดการท่าอากาศยานนานาชาติ จากการได้รับ
การประกาศรางวัลจาก World Airport Skytrax Awards 2017 มาเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี้ เพื่อเป็นการค้นหา Gap ในการจัดการท่าอากาศยานของไทย เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างมาตรฐานและศักยภาพของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย ให้สามารถรองรับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการและสามารถพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานให้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงท่าอากาศ
ยานนานาชาติของโลก ท่าอากาศยานท่ีเลือกเป็นท่าอากาศยานท่ีได้ Top 5 ท่าอากาศยานท่ีดีท่ีสุดใน
โล ก  2 0 1 7  ไ ด้ แ ก่  Singapore Changi Airport, Tokyo International Airport (Haneda) , 
Incheon International Airport, Munich Airport, Hong Kong International Airport. 
  
 2.5.3.1 Singapore Changi Airport 
 ท่าอากาศยานชางฮี ประเทศสิงคโปร์ จากเกาะเล็ก ๆ บนแผนท่ีโลก ถูกจัดให้เป็นสนามบิน
ท่ีดีท่ีสุดในโลกเป็นปีท่ี 5 ติดต่อกัน เป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบินในประเทศอย่าง สิงคโปร์
แอร์ไลน์, ซิลก์แอร์ และไทเกอร์แอร์ รวมถึงยังได้รับเลือกให้เป็นสนามบินท่ีมีความคึกคักมากท่ีสุดของ
โลกเป็นอันดับท่ี 16 อีกด้วย ท่าอากาศยานชางฮี ประเทศสิงคโปร์  ได้รับการยกย่องจากผู้มาเยือนใน
ด้านสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม และส่ิงอ านวยความสะดวก มาตรฐานความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ มี
ทางเลือกของแหล่งช้อปป้ิงและร้านอาหารให้ผู้โดยสารเลือกชิมและเลือกซื้ออย่างหลากหลาย รวมถึง
ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านความบันเทิงอย่าง โรงภาพยนตร์ 24 ช่ัวโมง สปา สระว่ายน้ าบนดาดฟ้า 
ตลอดจนสวนผีเส้ือแห่งแรกของโลกท่ีต้ังอยู่ในท่าอากาศยาน (Momentum, 2017) โดยมีสถิติในการ
ขนส่งทางอากาศ ดังนี้ คือ ผู้โดยสาร 62.2 ล้านคน ในปี 2017 มี 7 ,200 เท่ียวบินต่อสัปดาห์ มี
เส้นทางเช่ือมต่อ 400 เมืองท่ัวโลก มี 2.13 ล้าน ในการขนส่งสินค้า ได้รับรางวัลการันตี มากกว่า 540 
รางวัล เส้นทางเช่ือมต่อกว่า 45 เมือง ภายในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเช่ือมต่อ 10 
ประเทศในกลุ่มอาเซียนท้ังหมด  
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ภาพที่ 2.9 Passenger Movement at Changi Airport 

แหล่งที่มา : Changiairport.com 
 

 จากภาพท่ี 2.9 พบว่า จ านวนผู้โดยสารท่ีเดินทางเข้ามาใช้บริการท่าอากาศยาน Singapore 
Changi Airport มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปี 2013 -2017 โดยในปี 2013 มีจ านวนผู้ โดยสารและ
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาใช้บริการท่าอากาศยาน 53.70 ล้านคน ในปี 2014  มีจ านวนผู้โดยสาร
และนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาใช้บริการท่าอากาศยาน 54.10 ล้านคน ในปี 2015 มีจ านวน
ผู้โดยสารและนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาใช้บริการท่าอากาศยาน 55.45 ล้านคน ในปี 2016 มี
จ านวนผู้โดยสารและนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาใช้บริการท่าอากาศยาน 58.70 ล้านคน และในปี 
2017 มีจ านวนผู้โดยสารและนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาใช้บริการท่าอากาศยาน 62.22 ล้านคน จะ
เห็นได้ว่าท่าอากาศยาน Singapore Changi Airport มีจ านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นทุกปี  

 
ภาพที่ 2.10 Commercial Aircraft Movements at Changi Airport 

แหล่งที่มา : Changiairport.com 
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 จากภาพท่ี 2.10 พบว่า จ านวนเท่ียวบินท่ีเดินทางเข้ามาใช้บริการท่าอากาศยาน Singapore 
Changi Airport มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปี 2013-2017 โดยในปี 2013 มีเท่ียวบินท่ีเดินทางเข้ามาใช้
บริการท่าอากาศยาน 343.80K. ในปี 2014  มีเท่ียวบินท่ีเดินทางเข้ามาใช้บริการท่าอากาศยาน 
341.40K ในปี 2015 มีเท่ียวบินท่ีเดินทางเข้ามาใช้บริการท่าอากาศยาน 346.30K ในปี 2016 มี
เท่ียวบินท่ีเดินทางเข้ามาใช้บริการท่ากาศยาน 360.50K และในปี 2017 มีเท่ียวบินท่ีเดินทางเข้ามาใช้
บริการท่าอากาศยาน 373.20K จะเห็นได้ว่าท่าอากาศยาน Singapore Changi Airport มีจ านวน
เท่ียวบินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า  
 ด้วยช่ือเสียงและจ านวนผู้โดยสารและเท่ียวบินท่ีเพิ่มมากขึ้นของ  Singapore Changi 
Airport ส่งผลให้ Singapore Changi Airport มีศักยภาพในการรองรับจ านวนผู้โดยสารและจ านวน
เท่ียวบินเป็นอย่างมาก และสามารถขยายศักยภาพในการยอมรับ และเป็นท่าอากาศยานท่ีดีท่ีสุดใน
โลกหลายปีซ้อน (World Airport Awards, 2018) ด้วยศักยภาพและความสามารถของ Singapore 
Changi Airport ท้ังสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายกระจายอยู่ท่ัวท้ังสามอาคารผู้โดยสาร ท่ีสามารถส่ง
มอบประสบการณ์ในการเดินทางและการใช้บริการท่ีไม่มี วันส้ินสุด ส่งผลให้ Singapore Changi 
Airport เป็นสนามบินท่ีมีช่ือเสียงของสิงคโปร์และเป็นจุดหมายปลายทางท่ีเหมาะสมกับตัวเอง 
(visitsingapore, 2018)  ถือได้ว่า Singapore Changi Airport เป็นสนามบินหลักของสิงคโปร์เป็น
ประสบการณ์ท่ีไม่ควรพลาด โดยนักเดินทางทางอากาศไม่จ าเป็นต้องออกไปเท่ียวเพื่อสัมผัสกับ
ประสบการณ์อืน่ ท้ังเรื่องการช้อปปิ้ง การรับประทานอาหารและความบันเทิง เพราะในท่าอากาศยาน
มีความพร้อมในการส่งมอบประสบการณ์เหล่านั้น โดยผู้โดยสารจะได้รับการตอบสนองความต้องการ
ในการซื้อสินค้าก่อนท่ีคุณจะเดินทางเข้าเมืองด้วยร้านจ าหน่ายสินค้าปลอดภาษีท่ีดีท่ีสุด ท่ีจ าหน่ายทุก
อย่างต้ังแต่เครื่องส าอางและสุราไปจนถึงนาฬิกาสุดหรูและเครื่องประดับแฟช่ัน นอกจากนี้ ยังมีเครื่อง
เล่นวิดีโอเกม โทรทัศน์จอขนาดใหญ่ และโรงภาพยนตร์สองแห่งเพื่อให้คุณเพลิดเพลิน ถ้าคุณต้องการ
ท่ีจะท างาน สามารถใช้บริการจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตฟรีและ hunker และมีท่ีนั่งท่ีสะดวกสบาย
มากท่ีสามารถพบได้ท่ัวท่าอากาศยานเพื่อการผ่อนคลายมากขึ้น ผู้โดยสารสามารถเดินเล่นในสวน
ผีเส้ือแห่งแรกของโลกในท่าอากาศยานหรือจะรับบริการการนวดฝ่าเท้าแบบตะวันออกก็สามารถท าได้
ในท่าอากาศยานแห่งนี้ และยังมีอาหารท่ีมีความหลากหลายให้ ผู้โดยสารหรือนักท่องเท่ียวเลือกรับ
บริการท่ีดีเย่ียม (Singapore Changi Airport, 2108)  

 นอกจากนี้ ท่าอากาศยานมีการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ท้ังการขยายท่าอากาศยาน
ใหม่ท่ีเน้นความทันสมัย หลากหลาย (Visitsingapore, 2018) อาทิ Free Singapore Tour, Fun Of 
The Family, Nature Trail, Orchid Garden And Koi Pond (Terminal 2) , Entertainment 
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Deck, Sunflower Garden (Terminal 2) , Video Game Action, Music And Movie Treats, 
Grab A Bite, Butterfly Garden (Terminal 3), Transit Hall, Baggage Belts เป็นต้น ส่งผลให้ท่า
อากาศยาน Singapore Changi Airport  (Changiairport, 2018) มีศักยภาพเพียงพอในการรองรับ
ความต้องการของผู้โดยสารท่ีมีความหลากหลาย จึงไม่แปลกใจท่ีท่าอากาศยานแห่งนี้จะได้รับความ
นิยมในการเดินทางมาใช้บริการ จากนักท่องเท่ียวหรือผู้โดยสารท่ัวทุกมุมโลกนั้นเอง 

 2.5.3.2 Tokyo International Airport (Haneda) 

  ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ หรือช่ืออย่างเป็นทางการ คือ ท่าอากาศยาน
นานาชาติโตเกียว เป็นท่าอากาศยานศูนย์กลางภายในประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดในดินแดนอาทิตย์อุทัย 
ได้รับความนิยมจากบรรดาผู้โดยสารว่ามีความสะดวกสบายในเรื่องการเดินทาง เพราะต้ังอยู่ห่างจาก
ใจกลางกรุงโตเกียวราว 15 กิโลเมตร และยังโดดเด่นในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ความสะอาด 
รวมถึงร้านค้าท่ีหลากหลายให้ช้อปปิ้ง (The Momentum, 2017) ท าให้ท่าอากาศยาน  Tokyo 
International Airport (Haneda) มีจ านวนผู้โดยสารเพิ่มข้ึน ดังภาพ  

 
ภาพที่ 2.11 Passenger traffic between 2000 and 2016 (in millions) 

แหล่งที่มา : haneda-airport.jp 

 จากภาพ ท่ี 2 .11 เห็นได้ว่า ต้ังแต่ปี  2011 – 2016 ท่าอากาศยาน Tokyo 
International Airport (Haneda) มีจ านวนผู้โดยสารท่ีเพิ่มจ านวนมากขึ้น โดยในปี 2011 มีจ านวน
ผู้โดยสาร 62.58 ล้านคน ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า ในปี 2012 มีจ านวนผู้โดยสาร 66.8 ล้านคน ในปี 
2013 มีจ านวนผู้โดยสาร 68.91 ล้านคน ในปี 2014 มีจ านวนผู้โดยสาร 72.83 ล้านคน ในปี 2015 มี
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จ านวนผู้โดยสาร 75.32 ล้านคน และในปี 2016 มีจ านวนผู้โดยสาร 79.7 ล้านคน จะเห็นได้ว่าต้ังแต่
ปี 2012 เป็นต้นมา ท่าอากาศยาน Tokyo International Airport (Haneda) มีจ านวนผู้โดยสาร
เดินทางใช้บริการเพิ่มขึ้น 

 ศักยภาพของท่าอากาศยาน Tokyo International Airport (Haneda) (Haneda-
Airport, 2011) เดิมนั้นมีบทบาทส าคัญ คือ การให้บริการในภูมิภาคโตเกียวและจัดการเท่ียวบิน
ภายในประเทศเกือบท้ังหมด แต่ในปัจจุบันมีบทบาทจัดการเท่ียวบินระหว่างประเทศมากท่ีสุด มี
เส้นทางการบินและเท่ียวบินท่ีเช่ือมต่อกับเมืองส าคัญ ๆ ในภูมิภาคของญี่ปุ่น ใช้งานได้ประมาณ 
เท่ียวบินตรง 490 เท่ียวบินทุกวันไปยังท่าอากาศยาน 49 แห่งจากฮอกไกโดไปยังโอกินาวา จ านวน
ผู้โดยสารท่ีเดินทางมาถึงและออกจาก Haneda เกินกว่า 60 ล้านคนต่อปีและ 60% ของนักท่องเท่ียว
ในประเทศใช้ Haneda จึงเป็นศูนย์กลางส าคัญส าหรับการขนส่งทางอากาศในประเทศญี่ปุ่น 
(Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 2008) และยังมีเส้นทางไปยังทวีป
ยุโรปอเมริกาเหนือตะวันออกกลางและเอเชีย ปัจจุบันมีการเช่ือมต่อกับสามเมืองในสามประเทศใน
ยุโรป (ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และเยอรมนี) 5 เมืองในสหรัฐอเมริกา 1 เมืองในสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ และ 9 เมืองใน 8 ประเทศและภูมิภาคต่างๆในเอเชีย (เกาหลี ไต้หวัน จีน ฮ่องกง ไทย 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย) โดยมีเท่ียวบินสูงสุด 56 เท่ียวต่อวัน  ผู้โดยสารสามารถออก
เดินทางจากฮาเนดะตอนดึกและมาถึงจุดหมายปลายทางในตอนเช้าท าให้พวกเขาใช้ เวลาในการ
เดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท่าอากาศยาน Tokyo International Airport (Haneda) เปิด
ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง / 7 วันต่อสัปดาห์และต้ังอยู่ในท าเลท่ีสะดวกสบายในกรุงโตเกียวเพิ่ม
จ านวนช่องเป็น 447,000 ต าแหน่งจากตารางท่ีเท่ียวบินในช่วงฤดูร้อน 2014 ท่ีผ่านมา  

 นอกจากนี้ ท่าอากาศยาน Tokyo International Airport (Haneda) ยังมีการขยาย
และอัพ เกรดเครือข่ายการบิน (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism,   
2008) เริ่มในตารางเท่ียวบินช่วงฤดูร้อนปี 2013 สนามบินฮาเนดะได้ขยายจ านวนช่องส าหรับ
เท่ียวบินภายในประเทศโดย 20,000 ถึง 410,000 เท่ียวต่อปี (370,000 ช่องในเวลากลางวันและ 
40,000 ในช่วงดึกและตอนเช้า) ช่องว่างเพิ่มเติมถูกจัดสรรให้กับสายการบินหลังจากได้รับการ
ประเมินจากมุมมองของการจัดต้ังเครือข่ายท่ีหลากหลายของการบินในภูมิภาคและอื่น ๆ โดยอ้างถึง 
"การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายการบินท่ัวประเทศ" "การบริจาค
เพื่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางบินระหว่างสนามบินฮาเนดะ และสนามบินภูมิภาค" และรายการอื่น ๆ 
และมีแผนจะขยายและปรับปรุงเขตการบินระหว่างประเทศเพื่อรองรับเท่ียวบินระหว่างประเทศ 
90,000 เท่ียวขยายอาคาร International Passenger Terminal และพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวก
อื่น ๆ เพื่อรองรับ 447,000 ช่องและเพื่อยืดรันเวย์ C ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการเพิ่มความสามารถ
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ในการขนส่งทางไกล เท่ียวบินระหว่างประเทศ ด้วยมาตรการเหล่านี้และด้วยเส้นทางท่ีมีความต้องการ
สูงและธุรกิจเช่นเท่ียวบินระยะยาวในเอเชียยุโรปและสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลากลางวันมีการวางแผน
เพื่อรองรับความต้องการในการขนส่งทางอากาศท่ีแข็งแกร่งในเขตมหานครโตเกียวและเพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งภายในประเทศและ เพื่อเป็นท่าอากาศยานท่ีเป็น international hub ของภูมิภาค  
 การเพิ่มศักยภาพด้านการบินของ (Brown, 2010) ท่าอากาศยาน Tokyo International 
Airport (Haneda) คือ ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่ โดยอาคารใหม่นี้ สร้างความประทับใจ
ให้กับผู้มาเยี่ยมได้เป็นอย่างดี โดยดึงเอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นออกมาได้อย่างโดดเด่น ด้วยจ านวน
ผู้โดยสารท่ีมีจ านวนมาก แต่การบริการท่ีไม่เพียงพอ ท่าอากาศยาน Tokyo International Airport 
(Haneda) จึงท าการติดต้ังเครื่องอ านวยความสะดวกท่ีทันสมัยจ านวนมากในท่าอากาศยาน เพื่อ
รองรับความต้องการของผู้โดยสารท่ีไม่ต้องการรอคิวนาน ๆ ในการใช้บริการต่างๆ ท้ังในส่วนของการ
ตรวจสอบความปลอดภัย และการใช้บริการของสายการบินที่มีการจัดสัดส่วนท่ีต้ังท่ีผู้โดยสารสามารถ
เห็นเพื่อรับบริการได้ง่าย และเป็นสัดส่วนท่ีชัดเจน นอกจากนี้ ท่าอากาศยานยังมี lounge รวมท่ี
สามารถใช้บริการได้ เพื่อรองรับผู้โดยสารท่ีเดินทางกับสายการบินท่ีไม่มี lounge ให้บริการ แต่การใช้ 
lounge ของท่าอากาศยานจะมีค่าบริการแต่ไม่แพงมากนัก เพียงแค่ $12. เท่านั้น (Airlinereporter, 
2010) และในท่าอากาศยานยังมี entertainment ท่ีให้ความบันเทิงแก่ผู้โดยสารอย่างครบครัน จึงท า
ให้ท่าอากาศยาน Tokyo International Airport (Haneda) จึงได้รับรางวัลระดับโลก และเป็นท่ี
สนใจของผู้โดยสารและนักท่องเท่ียวในการเลือกเดินทางมาใช้บริการท่าอากาศยาน Tokyo 
International Airport (Haneda) แห่งนี้  
 
  2.5.3.3 Incheon International Airport 
  สนามบินนานาชาติแห่งแดนกิมจิยังคงรักษามาตรฐานจากการติดอันดับ 1 ใน 3 
ต่อไป ด้วยการคงมาตรฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกครบครันทุก ๆ ด้าน ท้ังเรื่องความปลอดภัย 
ความสะอาด ทัศนียภาพโดยรอบ ฯลฯ รวมถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีใต้ผ่านส่วนจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมภายในท่าอากาศยาน (The Momentum, 2017) โดยท่าอากาศยาน Incheon 
International Airport มีจ านวนผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และเท่ียวบิน ดังนี้  
  

https://www.airlinereporter.com/author/admin/
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ตารางที่ 2.26 Annual Traffic in Incheon International Airport 2001-2017 

 
แหล่งที่มา : airport.kr 
  จากตาราง ท่ี ท่ี  2.26 พบว่า จ านวน ผู้โดยสารของท่าอากาศยาน Incheon 
International Airport ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมานั้น มี มีจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2013 มีจ านวน
ผู้โดยสาร 41.5 ล้านคน ในปี 2014 มีจ านวนผู้โดยสาร 45.5 ล้านคน ในปี 2015 มีจ านวนผู้โดยสาร 
49.2 ล้านคน ในปี 2016 มีจ านวนผู้โดยสาร 57.7 ล้านคน และในปี 2017 มีจ านวนผู้โดยสาร 62 
ล้านคน จะเห็นได้ว่า ท่าอากาศยาน Incheon International Airport มีจ านวนผู้โดยสารท่ีเดินทาง
มาใช้บริการเพิ่ ม สูงขึ้น ใน ทุกปี  นอกจากนี้  ใน ช่วง 5ปี  ท่ี ผ่านมา ท่าอากาศยาน Incheon 
International Airport มีจ านวนเท่ียวบินเข้ามาใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยในปี 2013 มี
จ านวนเท่ียวบินถึง 271,224 เท่ียว ในปี 2014 มีจ านวนเท่ียวบินถึง 290,043 เท่ียว ในปี 2014 มี
จ านวนเท่ียวบิน 290,043 เท่ียว ในปี 2015 มีจ านวนเท่ียวบิน 305,446 เท่ียว ในปี 2016 มีจ านวน
เท่ียวบิน 339,673 เท่ียว และในปี 2017 มีจ านวนเท่ียวบินถึง 360,295 เท่ียว จะเห็นได้ว่าในช่วง 5 
ปีท่ีผ่านมา ท่าอากาศยาน Incheon International Airport มีจ านวนเท่ียวบินท่ีบินเข้ามาใช้บริการ
เพิ่มจ านวนมากขึ้นทุกปี  
 นอกจากนี้ ท่าอากาศยาน Incheon International Airport (Airports-Worldwide, 2010) 
ได้มีการพัฒนาศักยภาพของท่าอกาศยานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อรองรับความต้องการของผู้โดยสารและ
จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มสูงขึ้น โดยการขยายการเดินทางและการเข้าถึงท่าอากาศยานและมีเส้นทาง
เช่ือมต่อกับแผ่นดินใหญ่โดยใช้ทางพิเศษสายอินชอน (ทางด่วน 130) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นสะพาน 
Yeongjong ทางด่วนยังเช่ือมต่อท่าอากาศยานเป็นข้อได้เปรียบท่ีท าให้การเดินทางจากภาคใต้ไปยัง
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เมืองอินชอนไปยังท่าอากาศยานต่างๆท่ัวโลกได้สะดวกยิ่งขึ้น ท่าอากาศยานมีการให้บริการโดยรถ
ประจ าทางจากทุกส่วนของเกาหลีใต้ รวมท้ังบริการเรือข้ามฟากแบบด้ังเดิมระหว่างท่าเรือยงจิงและ
เมืองอินชอน รถลีมูซีนของสนามบินท างานตลอด 24 ช่ัวโมงจากกรุงโซลไปยังเมืองอินชอนและมีรถ
ประจ าทางส ารองหลายแห่ง ขนส่งผู้คนจากสถานท่ีต่างๆท้ังภายในและภายนอกกรุงโซล นอกจากนี้ยัง
มีรถไฟเช่ือมท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนไปยังท่าอากาศยานระหว่างประเทศกิมโป (และรถไฟใต้
ดินโซลสาย 5 สาย 9) อีกท้ังมีบริการ รถแท็กซี่ และเรือข้ามฟาก จากการขนส่งและการเดินทางเข้าถึง
ท่ีสะดวกสบาย (Airports-Worldwide, 2010) ส่งผลให้ ท่าอากาศยาน  Incheon International 
Airport มีศักยภาพในการรองรับและการให้บริการท่ีเพิ่มสูงขึ้น บวกกับท าเลท่ีต้ังของสนามบินเป็น
ยุทธศาสตร์ท่ีดี จึงท าให้ท่าอากาศยาน Incheon International Airport ได้รับความนิยมสูงจากสาย
การบินและผู้โดยสาร (Airport, 2016) ท่าอากาศยานยังได้รับรางวัล "Best in Service Award in 
Class" จากการประชุม IATA และ ACI ครั้งท่ี 1 ท่ีสนามบินนานาชาติฮ่องกงและสิงคโปร์ สนามบิน
ชางฮี นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของโลกโดย Airports Council International 
อาคารผู้โดยสารท่ีมีจ านวนมากพอในการให้บริการถึง 44 อาคารผู้โดยสารหลัก จึงท าให้ท่าอากาศ
ยาน Incheon International Airport มีศักยภาพสูงในการรองรับนักท่องเท่ียวนั้นเอง นอกจากนี้ ท่า
อากาศยาน Incheon International Airport ยังมีส่ิงอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานท่ี
ได้รับรางวัลการันตีความส าเร็จมากมาย ท้ังในด้านหอควบคุมท่ีได้รับยกย่องเป็นอันดับ 3 ของโลกในปี 
2544 รัน เวย์ ท่ี ได้มาตรฐานและสามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ ได้เพียงพอ (Airports-
Worldwide, 2010) 
 
  2.5.3.4  Munich Airport 
  Munich Airport (MUC) เป็นท่าอากาศยานท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเยอรมนี รอง
จากท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต และเป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบินดังของประเทศ
อย่าง แอร์เบอร์ลิน, ลุฟต์ฮันซา และคอนดอร์ ซึ่งเป็น 3 สายการบินหลักของประเทศ ท่าอากาศยาน
แห่งแคว้นบาวาเรียยังมีจุดเด่นท่ีสถาปัตยกรรมท่ีเน้นออกแบบด้วยกระจก ให้ความรู้สึกว่าท่าอากาศ
ยานดูโปร่ง สบายตา และยังมีสนามมินิกอล์ฟ รวมถึงส่วนจัดแสดงเครื่องบิน ท่ีมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ให้ผู้โดยสารได้พักผ่อนหย่อนใจ (Momentum, 2017) 
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ตารางที่ 2.27 Passenger and Aircraft Movement in Munich Airport 2010-2017 

 
แหล่งที่มา : munich-airport.com 

  จากตารางท่ี ท่ี  2.27 แสดงให้ เห็นได้ว่า จ านวนผู้โดยสารของท่าอากาศยาน  
Munich Airport ในช่วง 8 ปี ท่ีผ่านมานั้น (2010-2017) มีจ านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
จ านวนผู้โดยสารในปี 2010 มีจ านวน 34.7 ล้านคน ในปี 2011 มีจ านวนผู้โดยสาร 37.8 ล้านคน ในปี 
2012 มีจ านวนผู้โดยสาร 38.4 ล้านคน ในปี 2013 มีจ านวนผู้โดยสาร 38.7 ล้านคน ในปี 2014 มี
จ านวนผู้โดยสาร 39.7 ล้านคน ในปี 2015 มีจ านวนผู้โดยสาร 41.0 ล้านคน ในปี 2016 มีจ านวน
ผู้โดยสาร 42.3 ล้านคน และในปี 2017 มีจ านวนผู้โดยสารเพิ่มข้ึนถึง 44.6 ล้านคน โดยคิดเป็น 5.5% 
ของจ านวนผู้โดยสารในปีท่ีผ่านมา  
  นอกจากนี้  จ านวนเท่ียวบินท่ีเดินทางเข้ามาใช้บริการท่าอากาศยาน Munich 
Airport มีจ านวนเท่ียวบินท่ีเพิ่มขึ้นและลดลงแต่ใน 3 ปี ท่ีผ่านมามีจ านวนเพิ่มขึ้น ในปี 2015-2017 
โดยในปี 2015 มีจ านวนเท่ียวบินเพิ่มขึ้น 380 เท่ียวบิน ในปี 2016 มีจ านวนเท่ียวบิน 394 เท่ียวบิน 
และในปี 2017 ท่ีผ่านมาสูงขึ้นถึง 405 เท่ียวบิน โดยคิดเป็น 2.6% ของจ านวนเท่ียวบินในปีท่ีผ่านมา 
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและการให้บริการท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้โดยสารเลือกท่าอากาศยาน Munich 
Airport เป็นจุดหมายปลายทางและจุดเช่ือมต่อในการเดินทาง 
 นอกจากนี้ท่าอากาศยาน Munich Airport มีการพัฒนาศักภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ
จ านวนผู้โดยสาร จ านวนเท่ียวบิน เพื่อรองรับความต้องการของผู้โดยสารและเท่ียวบินท่ีเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (wikipedia, 2016) ท่าอากาศยานมิวนิคมีพื้นท่ีท้ังหมด 15.75 ตารางกิโลเมตร (3,890 
เอเคอร์) ส่ิงอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในพื้นท่ีระหว่างรันเวย์ท้ังสองด้าน 
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ไม่ว่าจะเป็นถนนทางเข้าและทางรถไฟ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการขนถ่ายและบ ารุงรักษา และมี
การบริการจอดรถระยะยาวในวันหยุดและศูนย์ผู้มาเยือน พัฒนาอาคารผู้โดยสาร 1 และอาคาร
ผู้โดยสาร 2 ท่ีสามารถรองรับจ านวนผู้โดยสารได้ถึง 20-25 ล้านคน และยังมีการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีท่า
อากาศยานท่ีมีความเช่ียวชาญและสามารถแก้ปัญหาให้แก่ผู้โดยสารได้มากขึ้นและรักษาความ
ปลอดภัยท่ีมีมาตรฐานมากขึ้น (Deutsche Lufthansa AG, 2016)  และยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในการรองรับนักท่องเท่ียวโดยการสร้าง 'Visitors Park' ซึ่งประกอบด้วย 'Visitors Hill' ซึ่งสามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ท่ีดีของท่าอากาศยาน รวมถึงร้านอาหารและร้านค้าส าหรับโมเดลเครื่องบินและของ
สะสมอื่น ๆ อีกท้ังมีการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ ท้ังรถเมล์ และพัฒนาท่ีต้ังของสถานีรถไฟช่ือ 
Besucherpark ท่ีท าให้ ผู้โดยสารสามารถเดินทางจากตัวเมืองเข้ามายังท่าอาอาศยานได้อย่าง
สะดวกสบาย และยังเพิ่มการรันเวย์ท่ี 3 เพื่อรองรับจ านวนเท่ียวบินและการใช้บริการ (Munich 
Airport, 2016) นอกจากนี้ยังมีระเบียงชมวิวของผู้เข้าชมบนหลังคาอาคาร 2 ท่ีมีระเบียงกว้างและมี
พื้นท่ีนั่งเล่นพร้อมทิวทัศน์ความสวยงามของท่าอากาศยานได้อีกด้วย ยังมีโรงแรมในท่าอากาศยานถึง 
2 โรงแรมในการให้บริการส าหรับผู้โดยสารและพนักงานต้อนรับของสายการบินต่างๆ (Airliner 
World, 2015) และยังเป็นท่าอากาศยานท่ีใส่ใจส่ิงแวดล้อม มีการว่างแผนพัฒนาท่าอากาศยานท่ี
ค านึงถึงส่ิงแวดล้อมท้ังในท่าอากาศยานและพื้นท่ีใกล้เคียง ท้ังเรื่องของ เสียงรบกวน น้ า ดิน และ
พลังงานสะอาด 

 
  2.5.3.5 Hong Kong International Airport 
  ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงเปิดใช้งานเพื่อการพาณิชย์เมื่อปี 1998 แต่กลับขึ้น
ช่ือในเรื่องความสะดวกและทันสมัยไม่เป็นรองใคร และเป็นจุดเปล่ียนถ่ายผู้โดยสารท่ีส าคัญของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เอเชียตะวันออก รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเป็นฐานหลักของ
สายการบินประจ าชาติอย่างคาเธย์แปซิฟิกและดรากอนแอร์  นอกจากนี้ HKG ยังมีบริการ “SkyCity 
Nine Eagles” หรือสนามกอล์ฟ 9 หลุมรองรับนักท่องเท่ียวท่ีต้องหยุดพักรอเท่ียวบินแบบยาวๆ 
บริเวณใกล้กับอาคารผู้โดยสาร 2 อีกด้วย (Momentum, 2017) 
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ตารางที่ 2.28 Finalized Civil International Air Treffic Statistics HKIA 2015-2016 

 
แหล่งท่ีมา : munich-airport.com 
 จากตารางท่ีท่ี 2.28 แสดงให้เห็นว่า ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ท่าอากาศยาน Hong Kong 
International Airport  มีจ านวนผู้โดยสาร จ านวนเท่ียวบิน และจ านวนการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ท่ีเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2015 มีจ านวนผู้โดยสารถึง 68.4 ล้านคน จ านวนเท่ียวบินถึง 40.6 เท่ียวบิน 
และจ านวนการขนส่งสินค้าทางอากาศถึง 43.8 เท่ียวบิน ในปี 2016 มีจ านวนผู้โดยสารถึง 70.5 ล้าน
คน จ านวนเท่ียวบินถึง 41.2 เท่ียวบิน และจ านวนการขนส่งสินค้าทางอากาศถึง 45.2 เท่ียวบิน และ
ในปี 2017 มีจ านวนผู้โดยสารถึง 72.8 ล้านคน จ านวนเท่ียวบินถึง 42.1 เท่ียวบิน และจ านวนการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศถึง 49.3 เท่ียวบิน จากสถิติจะเห็นได้ว่า อัตราการใช้บริการของผู้โดยสารและ
สายการบิน ในท่ากาศยาน Hong Kong International Airport มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
มีอัตราการได้รับความนิยมในการเดินทางไปใช้บริการสูงขึ้นทุกปี 

นอกจากนี้  การท่ีท่าอากาศยาน Hong Kong International Airport ได้รับความนิยม
เพิ่มขึ้นเกิดจากการพัฒนาท่าอากาศยาน Hong Kong International Airport ท่ีมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อรองรับการใช้บริการของผู้โดยสารและสายการบิน (Denslow&Neil, 2554) โดยท่า
อากาศยานนานาชาติฮ่องกง เป็นสนามบินหลักใน ฮ่องกง ต้ังอยู่บน เกาะ เช็กตักก๊อก  ท่าอากาศยาน 
Hong Kong International Airport เป็นผู้มี ส่วนส าคัญต่อเศรษฐกิจของฮ่องกงโดยมีพนักงาน
ประมาณ 65,000 คน มีสายการบินมากกว่า 100 สายการบินจากท่าอากาศยานไปยังกว่า 180 เมือง
ท่ัวโลก ในปี พ.ศ. 2558 HKIA จัดการผู้โดยสารจ านวน 68.5 ล้านคน  (Hongkong International 
Airport, 2018) ท าให้เป็นท่าอากาศยานท่ีคึกคักท่ีสุดอันดับ 5 ของโลก ในปี 2017 และยังเป็นท่า
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhjOauvKoITJBSW9wAVTtfZq2Nv-zA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Islands_and_peninsulas_of_Hong_Kong&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiwIxjAAtv7SsFnopa2h7mZivKvPw#Islands
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Chek_Lap_Kok&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhfAOAM5WVYKhf63E0fyLOGpaJFuA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/World%2527s_busiest_airports_by_passenger_traffic&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhD3gi5gHMt_rF7SgzyR_Wj6_gKDA
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อากาศยานท่ีพลุกพล่านท่ีสุดในโลกโดยการขนส่งสินค้าอีกด้วย นอกจากนี้ท่าอากาศยาน Hong Kong 
International Airport ยังพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น พัฒนาเส้นทาง
บินกว่า 220 เส้นทางกับ 100 สายการบินท่ัวโลก (Hongkongairport, 2016) พัฒนาศักยภาพและ
จ านวนพนักงานท่าอากาศยานเพื่อรองรับจ านวนนักท่องเท่ียวกว่า 73 ,000 คน พัฒนาและขยาย
ร้านค้า ร้านขายของท่ีระลึกในท่าอากาศยานกว่า 320 ร้านค้า และกว่า 100 ร้านอาหารท่ัวท้ังอาคาร
ผู้โดยสาร ขยายรันเวย์ในการให้บริการเครื่องบินขนาดใหญ่ได้เพิ่มมากขึ้นถึง 2 รันเวย์ ขยายอาคาร
ผู้โดยสารและพื้นท่ีของท่าอากาศยานเพิ่มขึ้นกว่า 1 ,255 hectares  และขยายการรองรับจ านวน
เท่ียวบินกว่า 1,100 เท่ียวบินต่อวัน  นอกจากนี้ยังมีการขายการให้บริการท่ีเข้าถึงผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น 
ท้ังการขนส่งมวลชนจากตัวเมืองสู่ท่าอากาศยาน ท่ีจอดรถท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น และให้ ผู้โดยสาร
สามารถเข้าถึงการบริการผ่านมือถือบนแอฟฟริเคช่ัน (HKG My Flight Mobile App)  และยัง
ครอบคลุมการบริการส่วนอื่น ท่ีมีความจ าเป็น ได้แก่  Airline Lounges, ฟรี Wi-Fi,  Baggage 
Storage, Mobility Assistance, Lost&Found (Hongkongairport, 2016) นอกจากนี้ มีการพัฒนา
ส่ิงอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานท่ีมีความทันสมัยอมากยิ่งขึ้นแก่ผู้โดยสาร เพื่อรองรับการ
เติบโตของผู้โดยสารท่าอากาศยาน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ "ผลักดันและดึงผ่าน" เพื่อขยายการเช่ือม
ต่อไปยังแหล่งท่ีมาของผู้โดยสารและสินค้าใหม่ ๆ ซึ่งหมายถึงการปรับเครือข่ายไปยังตลาดท่ีก าลัง
เติบโตอย่างรวดเร็วในจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยมีการขนส่งมวลชนท่ีให้บริการ ได้แก่ รถบัส 
แท็กซี่ เรือข้ามฝาก และสถานีรถไฟเป็นต้น  
 นอกจากนี้ ท่าอากาศยาน Hong Kong International Airport ยังมีการใส่ใจในเรื่องของ
การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน (Hongkongairport, 2016) โดยแบ่งออกเป็น 2 หมวด ได้แก่  
  1. Environmental Management คือ การลดมลภาวะท่ีจะเกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมโดยรอบท่าอากาศยาน ได้แก่ Carbon Management, Waste Management, Air 
Quality, Noise, Water, และ Biodiversity. 
  2. Community Investment คือ การคืนก าไรสู่ชุมชนหรือสังคมมากขึ้น โดยการ
ใหเ้ยาวชนมีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังและสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของฮ่องกง เพื่อให้เยาวชน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของท่าอากาศยานและการพัฒนาในอนาคตของท่าอากาศ
ยานนานาชาติฮ่องกง (HKIA) จึงมีการจัดทัวร์ท่าอากาศยานและการเยี่ยมชมด้านการศึกษาการเจรจา
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเยาวชนและโครงการความร่วมมือท่ี HKIA เป็นส่วนขยายในการเรียนรู้ในช้ัน
เรียน อาทิ การเข้าชมการศึกษาของ HKIA, กิจกรรมเยาวชน (Sustanability Report, 2016) เป็นต้น  
  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/World%2527s_busiest_airports_by_cargo_traffic&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiLsdI-oGYiKmcCOGO5sCz2ZPjBeg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/World%2527s_busiest_airports_by_cargo_traffic&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiLsdI-oGYiKmcCOGO5sCz2ZPjBeg
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2.5.4 กรณีตัวอย่างท่าอากาศยานเมืองรองนานาชาติ 
 

2.5.4.1. ท่าอากาศยานอะกิตะ หรือ อาคิตะ (Akita Airport) ประเทศญี่ปุ่น  
 ท่าอากาศยานอะกิตะ เป็นท่าอากาศยานประเภทสวนสาธารณะของเมืองท่ีต้ังอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของใจกลางเมืองอาคิตะประมาณ 25 กิโลเมตร เส้นทางการบินในประเทศ คือ 
โตเกียว, ซับโปโร, นาโกย่า และโอซาก้าท่ีเป็นเท่ียวบินปกติ (ปัจจุบันได้ระงับเท่ียวบินปกติไปโซล)การ
เดินทางไปแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ มีบริการโนริไอแท็กซี่ (แท็กซี่แบบแชร์กัน) ท่ีใช้บริการได้ต้ังแต่ 1 คน
ขึ้นไปท่ี “อะ-เอ-รุ” ลานขายของท่ีระลึก ภายในร้านท่ีให้ความรู้สึกถึงความอ่อนโยนของไม้สน ท่ี
ตกแต่งได้อย่างสวยงาม อาคิตะจะช่วยสร้างเวลาของการช้อปปิ้ง มีสินค้าหลากชนิดอย่างครบครันซึ่ง
นอกจากจะมีสินค้าของท่าอากาศยานแล้ว ยังมีวัตถุดิบปรุงอาหารตามฤดูกาลและสาเกจากโรงกล่ัน
สาเก เป็นต้น (Tohokuandtokyo, n.d.) ถือได้ว่าเป็นท่าอากาศยานท่ีส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนใน
การเป็นช่องทางการขายอีกด้วย  
 นอกจากนี้ในการเดินทางใช้บริการหรือเดินทางออกจากท่าอากาศยานอะกิตะ (Bonson 
Lam, 2014)  ก็ยังมีบริการรถลีมูซีนให้บริการตามตาราง ซึ่งสามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้ และท่า
อากาศยานยังมีการจัดสรรรถให้บริการท่ีจะตรงกับเท่ียวบินขาเข้าและขาออกภายในประเทศ ซึ่งรถ
ประจ าทางปกติจะออกทุก ๆ 15 นาที หลังจากเท่ียวบินมาถึง ดังนั้น ผู้โดยสารควรจะมีเวลาเพียงพอ
เพื่อการตรวจคนเข้าเมืองและการศุลกากรอย่างชัดเจน ถ้าหากเกิดพลาดรถประจ าทาง ต้องรอเวลา
ประมาณ 20 ถึง 80 นาที เพื่อรอรถประจ าทางคันถัดไปจะมาถึงในเวลาของเท่ียวบินถัดไป ค่าโดยสาร
ขาเดียวอยู่ ท่ี 900 เยน ส าหรับผู้ใหญ่ และ 450 เยน ส าหรับเด็ก โดยรถประจ าทางจะจอดเป็น
จุดส าคัญๆ ใจกลางเมืองท่ีให้ผู้โดยสารหรือนักท่องเท่ียวสามารถเดินทางต่อเองได้อย่างไม่ยาก (Akita-
airport, 2018) ยังมีบริการโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกส าคัญๆ อื่น ๆ อาทิ ศูนย์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเท่ียว บริการเช่ารถ (Information Center & Rent-A-Car 
Reception Desk), ระบบความปลอดภัยอัตโนมัติ, ATM, Coin Lockers, Barrier-free Restroom, 
Nursing Room, Royal Sky Lounge ( Private Waiting Room) , Paid Lounge, Special 
Lounge, Relaxation Room, Onagoriphone, Kids Corner, Exhibition Area - Mina no 
Hiroba Kuu, Rooftop Lawn, Gas Station, Restaurant, shops and shopping เป็นต้น ถือได้
ว่าเป็นท่าอากาศยานอะกิตะเป็นท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศท่ีมีศักยภาพในการรองรับและมี
การบริหารจัดการภายในท่าอากาศยานท่ีดี เพื่อความสะดวกสบาย ส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอใน
การเดินทางของผู้โดยสารและนักท่องเท่ียวให้สามารถได้รับบริการอย่างดีท่ีสุด ถึงจะเป็นเพียงแค่ท่า
อากาศยานระดับท่ี 2 ในเมืองรองของประเทศก็ตาม  
 

https://th.japantravel.com/profile/bonson-lam/9
https://th.japantravel.com/profile/bonson-lam/9
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ภาพที่ 2.12 Akita Airport 

แหล่งท่ีมา : akita-airport.com 
 

2.5.4.2 ท่าอากาศยานกิมโป (Gimpo Airport) ประเทศเกาหลีใต้ 
ท่าอากาศยานคิมโพ (เกาหลี: 김포국제공항) หรือรู้จักกันในช่ือ ท่าอากาศยานคิมโพ 

(IATA: GMP, ICAO: RKSS) ต้ังอยู่ทางฝ่ังตะวันตกของโซล ห่างจากย่านใจกลางประมาณ 15 
กิโลเมตร เคยเป็นท่าอากาศยานหลักของเกาหลีใต้ ก่อนถูกแทนท่ีด้วยท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน 
ในปี ค.ศ. 2001 สถิติปี ค.ศ. 2014 มีผู้โดยสาร 21,566,946 คน (Gimpo Airport, 2016) นับว่ามาก
เป็นอันดับท่ี 3 ของประเทศ รองจากอินช็อนและเชจู ท่าอากาศยานคิมโพ มีการปรับปรุงมาเป็นท่า
อากาศยนรองและใช้ส าหรับเท่ียวบินภายในประเทศเกาหลีใต้เท่านั้น ก่อนท่ีจะมีการขยายเส้นทางไป
ดินแดนใกล้เคียง เพื่อลดความแออัดจากท่าอากาศยานหลักอย่างท่าอากาศยานอินช็อน  

ในส่วนของส่ิงอ านวยความสะดวกและการเดินทางเช่ือมต่อระหว่าง ท่าอากาศยานกิมโป กับ
กรุงโซลนั้นเรียกว่ามีความสะดวกอย่างมาก (Gimpo Airport, 2016) เพราะผู้โดยสารสามารถใช้
บริการของรถไฟใต้ดินโซล สาย 5 ได้เลยอีกท้ังรถไฟด่วนเออาร์อีเอ็กซ์ ก็เช่ือมต่อระหว่างท่าอากาศ
ยานกิมโป กับท่าอากาศยานอินชอนอีกด้วย โดยมีสถานีอยู่ช้ันใต้ดิน นอกจากนี้รถไฟใต้ดินโซล สายท่ี 
9 จะเช่ือมระหว่างกิมโปกับย่านคังนัมอีกด้วย ภายในท่าอากาศยานก็มีส่ิงอ านวยความสะดวก หลาย
อย่าง อาทิ จอแสดงเท่ียวบิน จุดบริการของสายการบิน ร้านอาหาร Restaurants&Cafe ร้านขาย
ของท่ีระลึกและ Shopping mall  จุดนั่งพักและจุดบริการของบริษัทท่องเท่ียว ร่วมถึงจุดบริการรถ
โดยสารเข้าเมืองหลากหลายประเภท อาทิ Town Bus, City Bus, Limousine Bus, Bus, Taxi และ 
รถเช่า ร่วมไปถึงมีสถานท่ีบริการ Checkroom, Post Office, Lost And Found, ลาดจอดรถ ท่ีจัด
สัดส่วนได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี ร่วมไปถึงมีการใช้
เทคโนโลยีในการให้บริการ อาทิ การตรวจค้นสัมภาระ การซื้อต๋ัวรถไฟฟ้าอัตโนมัติ CCTV เป็นต้น ใน
การควบคุมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการในท่าอากาศ
ยาน   
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ภาพที่  2.13 Gimpo Airport 

แหล่งท่ีมา : www.airport.co.kr/gimpoeng/main.do 
 

  2.5.4.3 ท่าอากาศยานกุนหมิงฉางซุย (Kunming Changshui Airport) ประเทศจีน 
ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางซุย (IATA: KMG; ICAO: ZPPP) เป็นท่าอากาศยานท่ี

ให้บริการในคุนหมิงซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลยูนนานในประเทศจีน สนามบินต้ังอยู่ในหมู่บ้าน 
Changshui ประมาณ 30 กม. จากใจกลางเมืองคุนหมิง  โดยท่าอากาศยานคุนหมิงฉางฉุย เป็น
ศูนย์กลางของสายการบิน China Eastern Airlines, Kunming Airlines, Lucky Air, Ruili Airlines, 
สายการบิน Sichuan และ Hongtu Airlines โดยในปี 2559 ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง (KMG) 
ให้บริการผู้โดยสาร 41,980,339 คน (kunming-airport, 2019) 

โดยภายในท่าอากาศยาน มีส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการ (kunming-airport, 2019) 
อ า ทิ  Restaurants and cafeterias, Free Wifi access, Special assistance for passengers 
with reduced mobility, Banks and ATMs: Fudian Bank, China Citic Bank, Bank of 
Communications, Post Saving Bank of China and Travelex China., Currency Exchange, 
Wifi access for free, Baby Change Facilities, Disabled Parking, Lost and Found (inquiry 
desks), Shops and Dutty free, Car rental services, Transportation access, Parking 
access, Taxi/Shuttle access, Medical services (3  first aid rooms), 1 5  inquiry desks, 
Luggage storage (Departures Hall on F3 and at the Domestic exit of the Hall Base 1), 
Luggage Packing at the Departures Hall on F3, Children Playrooms, Lounges: there are 
some lounges at Kunming Airport providing showers, relaxing area and many other 
services and facilities. เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังมีบริการรถโดยสารเช่ือมต่อท่าอากาศยานหลากหลายเส้นทาง (kunming-
airport, 2019) อาทิ รถโดยสารจากท่าอากาศยานไปยัง Xiaoximen (West Inn/ Nanjiang Hotel) 
รถโดยสารจากท่าอากาศยานไปยังศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติไปจนถึง Wujiaba รถ
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โดยสารจากท่าอากาศยานไปยังสถานีขนส่งสายเหนือ, ไปยังโรงแรมเอ็มพาร์คแกรนด์และสถานีขนส่ง
สายใต้ (นิวล่ัวเซียวัน), ไปยังเขตใหม่เฉิงหลง (Howard Johnson Tropical Hotel), Dianchi Hotel, 
สถานีขนส่งตะวันตก, สถานีรถไฟคุนหมิง เป็นต้น และยังมีบริการรถเช่าจากท่าอากาศยาน และ Taxi 
ให้บริการอีกด้วย  

 

  
ภาพที่  2.14 Kunming Changshui Airport 

แหล่งท่ีมา : renegadetravels.com 
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2.6.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 รุ่งนภา ด้วงทอง, (2554)  ศึกษาเรื่อง  ศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของตลาดเก่า 
119 ปี เจ็ดเสมียน ต าบลเจ็ดเสมียน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอ
ศักยภาพและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน ต าบล
เจ็ดเสมียน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี   ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วิธี
ด าเนินงานวิจัยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์กับกลุ่ม
เฉพาะและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึง เดือนมีนาคม 2552 และ
สรุปผลการศึกษาแบบพรรณนาโวหาร โดยอธิบายถึงสังคม วัฒนธรรม ความรู้ความเข้าใจ การกระท า 
ความรู้สึก และความประทับใจท่ีมีต่อตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมือน จากการศึกษาพบว่า ตลาดเก่า 
119 ปี เจ็ดเสมียนมีความเป็นไปได้ท่ีจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยมีจุด
แข็งทางด้านภูมิศาสตร์ มีวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและศิลปะร่วมสมัยท่ีเป็น
เอกลักษณ์ จุดอ่อนด้านการบริหาร เนื่องจากผู้น าและชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจการท่องเท่ียว
ค่อนข้างจ ากัด ท าให้เกิดความขัดแย้งในการด าเนินงาน โอกาสทางด้านการแลกเปล่ียนแบ่งปันข้อมูล
ข่าวสารการท่องเท่ียวระหว่างคนรู้จัก หน่วยงาน และกลุ่มต่างๆความนิยมรูปแบบการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม และการส่งเสริมการท่องเท่ียวของภาครัฐมีมากขึ้น แต่อุปสรรคท่ีส าคัญ คือ ปัญหาด้าน
งบประมาณการขาดเงินทุนหมุนเวียนและขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจัง 
 ณัฐธินี พรภัทรประเสริฐ และอภิรดา นามแสงม, (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพ
การให้บริการของหลุมจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบันของการใช้บริการหลุมจอดอากาศยาน ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการหลุมจอด
อากาศยาน และน าเสนอแนวทางในการบริหารจัดการหลุมจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการในหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในการ
ควบคุมดูแลภายใต้องค์กรต่อไป ประชากรเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าท่ีสายการบินท่ีเข้ามาใช้งานหลุมจอด
อากาศยาน ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 350 คน น าข้อมูลท่ีได้ มาวิเคราะห์โดยวิธีการสถิติเชิงพรรณนา และสถิติแหล่งท่ีมา ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันในช่วงเวลาท่ีศึกษามี
จ านวนเท่ียวบินโดยสารท่ีใช้บริการท้ังหมด 154,886 เท่ียวบิน สามารถจัดสรรให้เข้าใช้บริการ หลุม
จอดอากาศยานแบบประชิดอาคารได้ 111,631 เท่ียวบิน หรือร้อยละ 72.10 และก าหนดให้เข้าใช้
หลุมจอดอากาศยานระยะไกลท้ังหมด 43,255 หรือร้อยละ 27.90 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 20 - 30 ปี ประกอบไปด้วย ระดับบริหาร จ านวน 39 คน และระดับ
ปฏิบัติการจ านวน 311 คน ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 - 3 ปี จากการศึกษาคุณภาพ
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การให้บริการด้วย SERVQUAL Model พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพ
การให้บริการท้ัง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความเช่ือถือไว้วางใจ 
การตอบสนองต่อผู้รับบริการการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจใน
ผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกออกมาตามตัวแปร พบว่า ระดับความคิดเห็นสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน ในคุณภาพการบริการปัจจัยเชิงด้านหน้าท่ี ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านความเช่ือถือไว้วางใจ 
อยู่ในระดับสูงสุด และปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ มีระดับคุณภาพในการบริการใน
ระดับต่ าสุด จึงเสนอแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์คุณภาพการบริการท่ีดี ตามปัจจัยท้ัง 5 ด้าน โดย
การสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 จัดต้ังคณะกรรมการการทดสอบพนักงานบริหารจัดการ
หลุมจอดอากาศยานทุก ๆ 6 เดือน เพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารให้เข้าถึงได้ง่าย จัดต้ังหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบการร้องขอของลูกค้าโดยตรง และการจัดฝึกอบรม แก่พนักงานบริหารจัดการหลุมจอด
อากาศยาน เพื่อสร้างมาตรฐานและสร้างคุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้รับบริการ
ต่อไป 
 ทิพาพร ไตรบรรณ์ , (2557)  ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา หมู่บ้านอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษา
นโยบายด้านการท่องเท่ียวของหมู่บ้านอรัญญิก (2) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวของคนในชุมชนอรัญญิก (3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวของหมู่บ้าน
อรัญญิก โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยสอบถามกับกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทย 
จ านวน 400 คน และกลุ่มผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านอรัญญิก จ านวน 235 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 4 แห่ง และกลุ่มผู้ประกอบการใน
หมู่บ้านอรัญญิก จ านวน 11 แห่ง แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) ผล
การศึกษา พบว่า (1) นโยบายการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวของภาครัฐยังไม่สามารถด าเนินการพัฒนา
ได้อย่างเต็มท่ี โดยหน่วยงานภาครัฐควรมีการร่วมมือกับชาวบ้านในหมู่บ้านอรัญญิก เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปได้ตามท่ีมุ่งหวัง (2) ชาวบ้านในหมู่บ้านอรัญญิกยังขาดการมีส่วนร่วมและขาดความรู้
ในการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียวมาอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน (3) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานท้องถิ่น และคนในหมู่บ้านจะรับจ้างตีมีดส่งให้กับร้านค้ามีดในหมู่บ้าน เป็นการกระจาย
รายได้ และมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (4) นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกต่อปัจจัยต่าง ๆ 
ได้แก่ ด้านการเดินทาง ด้านความสะอาดและการก าจัดขยะ และด้านผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก ส่วน
ปัจจัยรองลงมาท่ีนักท่องเท่ียวมีทัศนคติว่าควรปรับปรุงเพิ่มเติม ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านส่ิง
อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว ด้านอาหารและเครื่องด่ืม ด้านการบริการการท่องเท่ียว 
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ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย คือ หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนโดยให้คนในหมู่บ้านมีส่วน
ร่วมในการรับรู้การพัฒนาการท่องเท่ียวของหมู่บ้าน และควรจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานด้าน
การพัฒนาการท่องเท่ียวให้มากยิ่งขึ้น 

ปาริฉัตร สิงห์ศักด์ิตระกูล และ พัชรินทร์ เสริมการดี, (2556) ศึกษาเรื่อง การศึกษาศักยภาพ
และแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนบ้านทุ่งมะปรัง อ าเภอควนโดนและบ้าน
โตนปาหนัน อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพด้านการ
ท่องเท่ียวความต้องการ เกี่ยวกับการท่องเท่ียว และแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ
ชุมชนบ้าน ทุ่งมะปรัง อ าเภอควนโดน และบ้านโตนปาหนัน อ าเภอวนกาหลง จังหวัดสตูล โดย เป็น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสังเกต การสอบถาม และการสนทนา
กลุ่มย่อย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผู้น าและตัวแทนชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน และนักท่องเท่ียวในจังหวัดสตูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า แหล่งท่องเท่ียวของ
ชุมชนบ้านทุ่งมะปรังและบ้านโตนปาหนันเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีศักยภาพด้านการ
ท่องเท่ียวโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ี
ค านึงถึงศักยภาพด้านการท่องเท่ียว และความต้องการของนักท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 1) ด้าน
แหล่งท่องเท่ียวควรสร้าง จุดเด่นของพื้นท่ีโดยน าธรรมชาติมาเสนอเป็นจุดขาย ปรับปรุงความสะอาด
และภูมิทัศน์ ให้สวยงามและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักท่องเท่ียวและ 
ชาวบ้าน 2) ด้านความพร้อมทางการท่องเท่ียว ควรจัดเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก จัดท าส่ือ
ความหมายทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและจัดเตรียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นส าหรับการถ่ายทอดความรู้
และเรื่องราวของแหล่งท่องเท่ียวและ 3) ด้านการพัฒนาการตลาดจัดท าเส้นทางท่องเท่ียวที่เช่ือมโยง
แหล่งท่องเท่ียวของท้ังสองชุมชน เน้นกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีมีการเรียนรู้และสร้างความเร้าใจสอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน และจัดท าคู่มือแผ่นพับ ใบปลิวและพัฒนาเว็บไซต์
ส าหรับประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ส าหรับข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรมีแนวนโยบายในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์การจัดการการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ ท่ีมีความยั่งยืน  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเพื่อการวางแผนและการ
ด าเนินงานควรมีการสร้างเครือข่ายกับชุมชนท่ีมีการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และจัดให้มีกลไก
ท่ีส าคัญของผู้ประกอบการท่องเท่ียวในการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวระหว่างชุมชนบ้านทุ่งมะปรัง 
และชุมชนบ้านโตนปาหนัน 

สุฐะภร จันทรา, (2560) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจงานบริการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ โดยจ ากัดขอบเขตของการศึกษาในกลุ่ม
ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพเท่านั้น งานวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณท่ีมีวัถตุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัย
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ความส าเร็จของผู้ประกอบการในธุรกิจงานบริการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ในกลุ่มธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ 
และเพื่อศึกษาปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจงานบริการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ใน
กลุ่มธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ท่ีมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานด้านลูกค้า และด้านการเงิน วิธี
การศึกษาท่ีใช้ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทยจ านวน 
109 ราย โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) การ
วิเคราะห์ความถอดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) และการ
ทดสอบสัมประสิทธิ์ สห สัมพั นธ์ของล า ดับ ท่ี ของสเปี ยร์  (Spearman’s Rank Correlation 
Coefficient) โดยผลการศึกษาพบว่า ผลการวิจัยปัจจัยความส าเร็จกับผลการด าเนินงานด้านลูกค้า 
พบว่า ปัจจัยความส าเร็จในกลุ่มมุ่งเน้นการบริหารงานภายในกลุ่ม กลุ่มมุ่งเน้นนวัตกรรมและมุ่งเน้น
การส่ือสารทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานทางด้านลูกค้าในระดับค่อนข้างสูงมาก 
มีค่าเท่ากับ 0.757 ในระดับสูงมาก ในส่วนของผลการวิจัยปัจจัยความส าเร็จกับผลการด าเนินงานด้าน
การเงิน พบว่า ปัจจัยความส าเร็จในกลุ่ม ท้ัง 5 กลุ่มมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานทางด้าน
การเงินในเชิงบวก และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของล าดับท่ีของ สเปียร์ (Spearman’s Rank 
Correlation Coefficient) โดยสามารถเรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ปัจจัย
ความส าเร็จกลุ่มมุ่งเน้นการบริหารภายใน (0.444) ปัจจัยความส าเร็จกลุ่มมุ่งเน้นการส่ือสารทาง
การตลาด (0.438) ปัจจัยความส าเร็จกลุ่มท่ีมุ่งเน้นการจัดการต้นทุน (0.340) ปัจจัยความส าเร็จกลุ่ม
มุ่งเน้นนวัตกรรม (0.318) และปัจจัยความส าเร็จกลุ่มมุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์ (0.278) ตามล าดับ 

Adler, N., Ülkü, T., & Yazhemsky, E, (2013) ศึกษาเรื่ อ ง  Small regional airport 
sustainability: Lessons from benchmarking. ท่าอากาศยานขนาดเล็กและระดับภูมิภาคมักมี
การจราจรอย่างจ ากัด เนื่องจากมีข้อก าหนดโครงสร้างพื้นฐานและรายได้ไม่เพียงพอท่ีจะครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายของท่าอากาศยาน ค าถามคือว่า ท่าอากาศยานดังกล่าวอาจมีโครงสร้างการจัดการและอาจ
ได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพช่วยลดการพึ่งพาทางการเงินของท่าอากาศยานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนหรือโอกาสในการยึด
สังหาริมทรัพย์ บทความนี้ใช้การวิเคราะห์หข้อมูลโดยสมมติว่าข้อมูลการบินด้านนอกเป็นผลภายนอก
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสนามบินภูมิภาคยุโรป 85 สนามในช่วงท่ีผ่านมา คาดว่าโอกาสในการ
ออมและรายได้จะอยู่ท่ีระดับ 50% และ 25% ตามล าดับเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกินกว่า
ความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไปในช่วงเวลา การใช้ การลดของขั้นตอน โดยจะตรวจสอบสาเหตุของผล
การด าเนินงานท่ีไม่ดีซึ่งรวมถึงตัวแปรการตัดสินใจ เช่น ความล้มเหลวในการค้นหาโอกาสในเชิง
พาณิชย์หรือการผลิตกิจกรรมภาคพื้นดินและการเติมเช้ือเพลิงภายในองค์กร นอกจากนี้เรายังทราบว่า
การท่ีระบบท่าอากาศยานลดประสิทธิภาพในการส่ังซื้อ 5% ในท่ีสุดผู้โดยสารมีอัตราการใช้งานเกิน
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กว่าช่วงผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเป็น 464,000 คน อย่างไรก็ตามท่าอากาศยานท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถครอบคลุมงบประมาณการด าเนินงานประจ าปีได้เพียง 166,000 คนต่อปีเท่านั้น 

Clarke, A,  (1999) ศึกษาเรื่อง  A practical use of key success factors to improve 
the effectiveness of project management  ในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงมีความส าคัญมากขึ้น
เครื่องมือต่างๆ เช่น การจัดการหากใช้อย่างถูกต้องอาจเป็นวิธีท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับองค์กรในการ
จัดการการเปล่ียนแปลงนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีความเข้าใจท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความ
จ าเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านค่าใช้จ่ายเวลาและคุณภาพ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้
เห็นว่าการมุ่งเน้นไปท่ีจ านวนของปัจจัยความส าเร็จ กับปัญหาดังกล่าวเป็นส่ิงส าคัญ ท่าอากาศยาน
สามารถเอาชนะหรือลดปัญหาลงได้ ปัญหาท่ีกล่าวในท่ีนี้ ขึ้นอยู่กับข้อสังเกตจาก บริษัทด้านวิศวกรรม
การบินและอวกาศ อย่างไรก็ตามพวกเขาเป็นแบบอย่างของผู้ท่ีเห็นในหลายองค์กรท่ีใช้การจัดการ
โครงการเพื่อการจัดการการเปล่ียนแปลง  ผลการศึกษา พบว่า การใช้ประโยชน์จากปัจจัยความส าเร็จ
ท่ีส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการโครงการ ต้องส่งเสริมและขจัดปัญหา ดังนี้  

ปัญหาท่ี 1: พยายามหา “มาตรฐาน” 
ปัญหาท่ี 2: การรับรู้ผลตอบแทนจากการบริหารโครงการไม่ดี 
ปัญหาท่ี 3: การจัดการโครงการถือว่าเป็นเครื่องมือ “การรายงานข้อมูลองค์กร” 
ปัญหาท่ี 4: การเปล่ียนโครงการอย่างเป็นทางการไม่เพียงพอ 
ปัญหาท่ี 5: การจัดการโครงการไม่มีประสิทธิภาพ 
ปัญหาท่ี 6: ประเด็นทางวัฒนธรรมและปัจเจกชน 
ปัญหาท่ี 7: แรงจูงใจ 
Halpern, N., & Graham, A., (2015). ศึกษาเรื่อง Airport Route Development : A 

Survey Of Current Practice. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบริการทางอากาศและในหลาย ๆ ด้าน 
กรณีกระแสการท่องเท่ียวโดยใช้ท่าอากาศยานมุ่งเน้นความพยายามทางการตลาดของสายการบินผ่าน
กระบวนการท่ีเรียกว่าการพัฒนาเส้นทาง ขณะท่ีการพัฒนาเส้นทางเป็นแนวคิ ดท่ีรู้จักกันดีใน
อุตสาหกรรมท่าอากาศยานแต่ได้รับความสนใจในสาขาวิชาการหรืออุตสาหกรรมเท่านั้น ผลท่ีตามมา
ก็คือความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับสาเหตุท่ีท่าอากาศยานใช้การพัฒนาเส้นทางซึ่งเป็นวิธีการท่ีใช้กัน
โดยท่ัวไปและมีส่วนร่วมในระดับใด ในการเติมช่องว่างนี้บทความนี้จะศึกษาแนวทางปฏิบัติในการ
พัฒนาท่าอากาศยานโดยใช้แบบส ารวจออนไลน์ของท่าอากาศยาน 124 แห่งท่ัวโลก ผลการวิจัยพบว่า 
สนามบินส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างมากในการพัฒนาเส้นทางส าหรับวัตถุประสงค์หลายประการและ
กระบวนการและระดับของการมีส่วนร่วมมีมากมายแม้ว่าเรื่องนี้มักขึ้นอยู่กับขนาดของท่าอากาศยาน
สถานท่ีหรือความเป็นเจ้าของ ผลลัพธ์มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับท่าอากาศยานท่ีมีความก้าวหน้า
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น้อยในกิจกรรมการพัฒนาเส้นทางและผู้ท่ีต้องการอภิปรายเกี่ยวกับเส้นทางและกลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการท่องเท่ียวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Zhang, Y., & Xie, Y, (2005). ศึกษาเรื่อง Small Community Airport Choice Behavior 
Analysis: A Case Study Of GTR  ประเด็นการเลือกใช้ท่าอากาศยานดึงดูดความสนใจเป็นอย่าง
มาก อย่างไรก็ตามการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการใช้แบบจ าลองทางเลือกแบบแยกขั้นสูง
เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกท่าอากาศยานในเขตมหานครท่ีมีสนามบินแข่งขันกันอยู่หลายแห่ง 
พฤติกรรมการเลือกของผู้โดยสารในการเลือกระหว่างท่าอากาศยานชุมชนขนาดเล็กในท้องถิ่นและ
สนามบินพาณิชย์ขนาดใหญ่ท่ีอยู่ไกลออกไป ดูปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกท่าอากาศยานของผู้
เดินทางทางอากาศในเมืองท่ีมีบริการอากาศชุมชนขนาดเล็ก ข้อมูลเกี่ยวกับท่าอากาศยานภูมิภาค
สามเหล่ียมทองค าในรัฐมิสซิสซิปปี ใช้ในการศึกษาการขนส่งหรือโลจิสติกเพื่อระบุปัจจัยส าคัญท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกท่าอากาศยานของสายการบิน ราคาบัตรประสบการณ์ท่าอากาศยานภูมิภาค
สามเหล่ียมทองค าและก าหนดการเท่ียวบินเป็นผลดีท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกท่าอากาศยานของผู้เดินทางทางอากาศในเมืองท่ีมีบริการอากาศชุมชนขนาดเล็ก 
แบ่งตามรูปแบบการเดินทาง มีรายละเอียด ดังนี้ ผู้โดยสารท่ีเดินทางมาพักผ่อน ให้ความส าคัญด้าน
ราคามากท่ีสุด 85.7 %รองลงมา คือ Distance to airport 61.9% ผู้โดยสารท่ีเดินทางเพื่อธุรกิจ ให้
ความส าคัญด้านราคามากท่ีสุด 63.0% รองลงมา คือ ให้ความส าคัญกับตารางการบิน 53.7%  
ผู้โดยสารท่ีเดินทางเพื่อการพักผ่อนและธุรกิจ (Leisure & business) ให้ความส าคัญด้านราคามาก
ท่ีสุด 69.3% รองลงมา คือ Distance to airport 50.7% และ Time of flights 48.0% ตามล าดับ  

 



 
 

 

บทที่ 3 
กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจยั 

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการ 
ท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

ส าหรับพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 

• ศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรอง 

• คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรอง 

• การพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างย่ังยืน 

• ศักยภาพการจัดการ 
ท่าอากาศยานเมืองรอง 

1. ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
กฎระเบียบ  
2.ด้านบุคลากรและพนักงาน  
3.ด้านระบบขนส่งสาธารณะ  
4.ด้านโครงส ร้างพื้ นฐานและสิ่ ง
อ านวยความสะดวก  
5.ด้านการเข้าถึงท่าอากาศยาน 
6.ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

• คุณภาพการบริการของ 
ท่าอากาศยานเมืองรอง 

1.ด้านการด าเนินงานที่ ดีตาม
ข้อก าหนดการบริการ 
2.ด้านการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ  
3.ด้านการส่งมอบบริการที่ดีและ
รวดเร็ว 
 4. ด้ า น ค ว าม ค า ด ห วั งข อ ง
ผู้ใช้บริการ 

 

H1 H2

• การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 
1.การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
ของภาคี 
2.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
3.การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
4.การพัฒนาพื้ นที่และการออกแบบท่ า
อากาศยาน 
5.การลดผลกระทบและมลภาวะทุกรูปแบบ 
6.การอนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
7.การใช้พลั งงานทดแทนและพลังงาน
สะอาด 
 

เชิงปริมาณ 
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3.2 สมมุติฐานงานวิจัย 

3.2.1 สมมุติฐาน 1: ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเมืองรองส่งผลต่อคุณภาพการ
บริการท่าอากาศยานเมืองรองหรือไม่  

3.2.1.1 ความปลอดภัยและกฎระเบียบส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน
เมืองรอง  

3.2.1.2 บุคลากรและพนักงานส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
3.2.1.3 ระบบขนส่งสาธารณะส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
3.2.1.4 โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกส่งผลต่อคุณภาพการบริการใน

ท่าอากาศยานเมืองรอง 
3.2.1.5 การเข้าถึงท่าอากาศยานส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยานเมือง

รอง 
3.2.1.6 ประสิทธิภาพการด าเนินงานส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน

เมืองรอง 
 

3.2.2. สมมุติฐาน 2 : คุณภาพการบริการท่าอากาศยานเมืองรองส่งผลต่อการพัฒนาท่า
อากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนหรือไม่  

3.2.2.1 การด าเนินงานส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน 
3.2.2.2 การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยาน

เมืองรองอย่างยั่งยืน 
3.2.2.3 การส่งมอบบริการท่ีดีและรวดเร็วส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรอง

อย่างยั่งยืน 
3.2.2.4 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่าง

ยั่งยืน 
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3.3 ตัวแปรท่ีใช้ในงานวิจัย  
 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรท่ีจะศึกษา ดังนี้  

3.3.1 ตัวแปรต้น  
ประกอบด้วยตัวแปรเชิงปริมาณ คือ 1) ด้านศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเมืองรองใน

ภูมิภาคภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่  
1.ด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบ  
2.ด้านบุคลากรและพนักงาน  
3.ด้านระบบขนส่งสาธารณะ  
4.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก  
5.ด้านการเข้าถึงท่าอากาศยาน 
6.ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

2) คุณภาพการบริการท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่  
1.ด้านการด าเนินงานท่ีดีตามข้อก าหนดการบริการ 
2.ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ  
3.ด้านการส่งมอบบริการท่ีดีและรวดเร็วฉับไว 
4.ด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

 และตัวแปรเชิงคุณภาพ คือ ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเมืองรอง คุณภาพการบริการ
ท่าอากาศยานเมืองรอง และการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนในภูมิภาคภาคใต้ของ
ประเทศไทย  

 
3.3.2 ตัวแปรตาม  

 ประกอบด้วยตัวแปรเชิงปริมาณ 1) การพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนในภูมิภาค
ภาคใต้ของประเทศไทย 

1) การพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนในภูมิภาคภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ 
1.การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคี  
2.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
3.การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
4.การพัฒนาพื้นท่ีและการออกแบบท่าอากาศยาน 
5.การลดผลกระทบและมลภาวะทุกรูปแบบ 



131 
 

 

6.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
7.การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
 

3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.4.1 เชิงคุณภาพ  
  3.4.1.1 ประชากร 
  ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยานเมืองรองในก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยาน 
ประกอบด้วย 3 ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช  
  3.4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการแจกแบบสัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี้ ได้เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท่ีเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะเป็นกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะกรณี (Case Study Research) เช่นนี้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกนั้นจะต้องมีคุณสมบัติท่ี
สามารถให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงลึกได้ต่อประเด็นท่ีผู้วิ จัยสนใจ ปรากฏการณ์ท่ีสนใจอย่าง
เข้มข้น ลุ่มลึก เห็นภาพพจน์ รวมท้ัง ครอบคลุมครบถ้วนทุกแง่มุม และสอดคล้องกับขอบเขตหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบโดยตรง (องอาจ นัยพัฒน, 2554) ในการบริหารจัดการท่าอากาศยานเมืองรองในก ากับ
ดูแลของกรมท่าอากาศยาน ในภาคใต้ของไทย ผู้วิจัยจึงเลือกผู้บริหารท่าอากาศยานต้องด ารงต าแหน่ง 
“ผู้อ านวยการท่าอากาศยาน” ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากกรมท่าอากาศยานเท่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ท่ีมี
ความรู้และรอบรู้ในการจัดการท่าอากาศยานเมืองรองเหล่านั้น ส่วนเจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยาน ต้องอยู่
ในต าแหน่ง “เจ้าหน้าท่ีช านาญการพิเศษ” และได้รับการเห็นชอบจากผู้อ านวยการท่าอากาศยานว่ามี
องค์ความรู้ และประสบการณ์การท างานในท่าอากาศยานเพียงพอท่ีสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้ โดย 
(Robert K. Yin, 2011) กล่าวว่า “วิธีนี้เป็นวิธีการแสวงหาความรู้เชิงประจักษ์ประเภทหนึ่ง ท่ีใช้
ส าหรับศึกษาปรากฏการณ์ร่วมสมัยใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจริงภายในบริบท ณ ช่วงเวลานั้น โดยเฉพาะเมื่อ
ขอบเขตระหว่างปรากฏการณ์และบริบทแวดล้อมปรากฏการณ์ท่ีสนใจศึกษาไม่เด่นชัด” ผู้วิจัยจึง
เลือกใช้การศึกษาเฉพาะกรณีแบบเน้นสาระภายใน หรือ Intrinsic Case Study ในการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างเชิงคุณภาพ โดยเป็นการศึกษาท่ีให้ความส าคัญกับเนื้อหาสาระท้ังท่ีมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษ 
และมีลักษณะปกติท่ัวไป และท้ังท่ีมีปรากฏเห็นได้อย่างเด่นชัดและมีลักษณะแฝงเร้น ซึ่งอยู่ภายใต้ตัว
ของกรณีตัวอย่างเฉพาะราย (องอาจ นัยพัฒน, 2554) พร้อมท้ังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ให้ได้ความ
สมบูรณ์มากท่ีสุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกจ านวนผู้ให้ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีท้ังหมด จ านวน 6 คน 
ดังตารางท่ี 3.1 
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ตารางที่  3.1 แสดงจ านวนผู้บริหารท่าอากาศยานและเจ้าหน้าท่ีผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 

1.ผู้บริหารท่าอากาศยานระนอง 1 

2.เจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยานช านาญการพิเศษท่าอากาศยานระนอง 1 

3.ผู้บริหารท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 1 

4.เจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยานช านาญการพิเศษท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 1 

5.ผู้บริหารท่าอากาศยานตรัง 1 

6.เจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยานช านาญการพิเศษท่าอากาศยานตรัง 1 

รวม 6 

 
 จากตารางท่ี 3.1 แสดงจ านวน ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงท่ีสามารถ
ให้ข้อมูลในการบริหารจัดการ การพัฒนาท่าอากาศยาน  เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 
จ านวนท้ังส้ิน 6 คน จาก 3 ท่าอากาศยานเมืองรอง และเกณฑ์ในการเลือกดูจากผู้อ านวยการและ
เจ้าหน้าท่ีช านาญการพิเศษท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในช่วงเวลาท่ีผู้วิจัยขออนุญาติเข้าไปเก็บข้อมูล โดย
ผู้บริหารท่าอากาศยานต้องด ารงต าแหน่ง “ผู้อ านวยการท่าอากาศยาน” ท่ีได้รับการแต่งต้ังจาก
กรมท่าอากาศยานเท่านั้น ส่วนเจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยาน ต้องอยู่ในต าแหน่ง “เจ้าหน้าที่ช านาญการ
พิเศษ” และได้รับการอนุญาตในการให้ข้อมูลจากผู้อ านวยการท่าอากาศยานเท่านั้น ซึ่งท่าอากาศยาน
เมืองรองท่ีผู้วิจัยเลือก เลือกจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแล จ านวนเจ้าหน้าท่ีประจ าท่าอากาศยาน  
ความสามารถในการรองรับของอาคารผู้โดยสาร ให้บริการเฉพาะ Domestic Flights และเป็นจังหวัด
ท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวรอง ตามนโยบายของรัฐบาล  
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3.4.2 เชิงปริมาณ  
  3.4.2.1 ประชากร  
   1) ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน โดยแบ่งเป็น  
    1.ผู้ โดยสารท่ี ใช้บริการท่าอากาศยานตรั ง  ท่ าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานระนอง 
    2.เจ้าหน้าท่ีสายการบิน ท่ีใช้บริการท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศ
ยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานระนอง 
 
  3.4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง  

ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ในกรณีท่ีทราบจ านวนของประชากรของ (Cochran, 1977 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ท่ีระดับ
ความเช่ือมั่น 95% และก าหนดให้มีความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่าง 0.05 ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ดังสูตรการค านวณต่อไปนี้  
  สูตร 

n=
Z2

4e2
 

 
 โดยท่ี             n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ 
         p = สัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร         
          e = ระดับความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมให้เกิดข้ึนได้ 
         Z = ค่า Z ท่ีระดับความเช่ือมั่นหรือระดับนัยส าคัญ 
    - ถ้าระดับความเช่ือมั่น 95% หรือ ระดับนัยส าคัญ 0.05 
     มีค่า Z = 1.96 
    - ถ้าระดับความเช่ือมั่น 99% หรือ ระดับนัยส าคัญ 0.01  
     มีค่า Z = 2.58 
 ในท่ีนี้ ผู้วิจัยให้มีระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ 5% 
และสัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากับ 0.5  ดังนั้นสามารถแทนสูตรการค านวณได้ ดังนี้  
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n =
Z2

4e2
 

n=
(1.96)2

4(0.05)2
 

n=384.16 ≈384  

 โดยจากการค านวณได้จ านวน 384 คน และเพิ่มจ านวนไป 5 เปอร์เซ็นต์ เพื่อป้องกัน
การคลาดเคล่ือนของข้อมูล จึงได้กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่คลาดเคล่ือน จ านวน 402 คน (Cochran, 1977 
อ้างใน มารยาท โยทองยศ และ ปราณี สวัสดิสรรพ์ , 2556) 

3.4.2.3. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

   การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ผู้วิจัยใช้วิธีการน า
จ านวนผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช แล้ว
น ามาค านวณโดยใช้วิธีการค านวณบัญญัติไตรยางศ์ จากสูตรการกระจายสัดส่วน (นิยม ปุราค า, 
2517) ดังนี้  

nh=
(Nh)n

N
 

 
 โดย  nh แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการในแต่ละท่าอากาศยาน  
   n   แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการศึกษา เท่ากับ 400 คน 
   Nh แทน จ านวนประชากรในแต่ละท่าอากาศยาน  
   N   แทน จ านวนประชากรท้ังหมดเท่ากับ 2,400,776 คน 
 
ตารางที่  3.2 จ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

ท่าอากาศยาน จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

ที่ใช้จริง 
ท่าอากาศยานระนอง 121,484 20.24 20 
ท่าอากาศยานตรัง 799,279 133.17 133 

ท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช 

1,500,013 249.02 249 

รวม 2,400,776 402.43 402 
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  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิ จัยใช้วิธีการสุ่มตัวตัวอย่าง 3 ท่าอากาศยาน แบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ตามเกณฑ์ต่างๆ และใช้สูตรค านวณของ Cochran ได้ออกมาเป็น 
384 ตัวอย่าง แต่เมื่อใช้สูตรการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ซึ่งเป็นการเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยค านึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของประชากร จึงได้กลุ่มตัวอย่างออกมา ดังตารางท่ี 3.2 
และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
งานวิจัยครั้งนี้ ท้ังส้ิน 402 ตัวอย่าง โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการเลือกกลุ่มประชากร คือ เลือกจากจ านวน
ผู้โดยสารและจ านวนเจ้าหน้าท่ีสายการบินท่ีใช้บริการในท่าอากาศยานเมืองรองท้ัง 3 ท่าอากาศยาน 
(ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) มาใช้ในการค านวณ
เพื่อหากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย ซึ่งลักษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

3.5 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

ในการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคอย่าง
ยั่งยืน  ส าหรับเขตพื้น ท่ีภาคใต้ของประเทศไทย ผู้ วิ จัยใช้การวิ จัยเชิง คุณภาพ (Qualitative 
Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
คือ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย (2.1) เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการใน
การพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองของ
ประเทศไทย (2.2) เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองท่ีมีผลต่อการพัฒนาท่า
อากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการของท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย ในการ
วิจัยครั้งนี้จึงใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ใช้ตอบวัตถุประสงค์ในข้อ 
1 ส่วนแบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ตอบวัตถุประสงค์ในข้อ 2 (2.1) และ 2 (2.2)  น าข้อมูลท่ี
ได้จากทุกส่วนมาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองใน
ภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 ตามล าดับ 
  

http://www.udru.ac.th/kmudru/document/research2.pdf
http://www.udru.ac.th/kmudru/document/research2.pdf
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3.5.1 เชิงคุณภาพ  
  ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดยใช้แนวทาง
ด าเนินการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus Group ) เป็นค าถามปลายเปิด โดยมีประเด็นค าถาม 
ดังต่อไปนี้  
 1.สถานการณ์การใช้บริการของผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง (ท่าอากาศยานระนอง 
ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) ปัจจุบันเป็นอย่างไร  
 2.ท่านคิดว่าศักยภาพการจจัดการด้านใดบ้างท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาท่าอากาศยาน
เมืองรอง (ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) ให้ประสบ
ความส าเร็จ 
 3.ท่านคิดว่าคุณภาพการบริการด้านใดบ้างท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมือง
รอง (ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) 

4.ท่านคิดว่าปัจจัยด้านใดบ้างท่ีช่วยให้การพัฒนาของท่าอากาศยานเมืองรอง (ท่าอากาศยาน
ระนอง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) เกิดความยั่งยืน  

หลังจากนั้น จะใช้การวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล อภิปราย และสรุปผลการศึกษาร่วมกับการศึกษาเชิงปริมาณต่อไป 

 
3.5.2 เชิงปริมาณ  

  ผู้วิ จัยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ เพื่ออธิบาย บรรยาย หรือสรุป ลักษณะของกลุ่มข้อมูลท่ีเป็นตัวเลข โดยใช้เครื่องมือใน
การศึกษา ดังนี้  
   3.5.2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน
เมืองรองในก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยาน ในท่าอากาศยานเมืองรองภาคใต้ของไทย ได้แก่ ท่า
อากาศยานระนอง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานตรัง 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบเกี่ยวกับศักยภาพกสนจัดการท่าอากาศยานเมืองรอง  
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรอง  
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปหรือข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเท่ียวและ

เจ้าหน้าท่ีสายการบินท่ีเลือกใช้ท่าอากาศยานเมืองรอง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ  
อาชีพ  รายได้ และช่วงเวลาในการเดินทาง เป็นต้น  

https://home.kku.ac.th/nikom/Descriptive_nk_2559.pdf
https://home.kku.ac.th/nikom/Descriptive_nk_2559.pdf
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 โดยแบบสอบถามนั้นเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งได้แบ่งระดับ
ความเห็นออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน ระดับความคิดเห็น 
5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
4 เห็นด้วย 
3 ปานกลาง 
2 ไม่เห็นด้วย  
1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

  
 จากนั้นจึงน าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลการศึกษา ดังนี้  

1. ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) เพื่อ
วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ในการแปรความหมายของคะแนนใช้คะแนนเฉล่ียของ
กลุ่มตัวอย่างเป็นเกณฑ์ผู้วิจัยจะใช้หลักเกณฑ์ในการแปรผล โดยจะใช้สูตรค านวณค่าพิสัยตามช่วงช้ัน 
(ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ดังนี้   

=   
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด

 จ านวนชั้น
 

    =    
 5   −   1

  5
 

    =       0.80  

 โดยมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการแปรความหมายข้อมูล โดยใช้วิธีของ Likert Scale แบบจ าแนกแต่ละ
ช่วงย่อยต่างกัน แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ  ดังตาราง  
 
ตารางที่ 3.3 การแปรความหมายความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดับคะแนน ระดับความเห็น 
ระดับ 5 คะแนนต้ังแต่ 4.21-5.00 เห็นด้วยมากท่ีสุด 
ระดับ 4 คะแนนต้ังแต่ 3.41-4.20 เห็นด้วยมาก 
ระดับ 3 คะแนนต้ังแต่ 2.61-3.40 เห็นด้วยปานกลาง 
ระดับ 2 คะแนนต้ังแต่ 1.81-2.60 เห็นด้วยน้อย 
ระดับ 1 คะแนนต้ังแต่ 1.00-1.80 เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
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3.6 การพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
 

3.6.1 ขั้นตอนการพัฒนาตัวแปรงานวิจัยเชิงปริมาณ 

• ขั้นตอนท่ี 1 สกัดตัวแปรจากวรรณกรรม ด้านศักยภาพการจัดการท่าอากาศยาน 
(ตารางท่ี 2.11) ด้านคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน (ตารางท่ี 2.15) และด้านการพัฒนาท่า
อากาศยานอย่างยั่งยืน (ตาราง 2.14) รายละเอียด ดังนี้  

 
1. ตัวแปรด้านศักยภาพการจัดการท่าอากาศยาน  

  จากการทบทวนวรรณกรรมและสกัดตัวแปรด้านศักยภาพการจัดการท่าอากาศยาน 
เพื่อออกแบบแบบสอบถาม โดยสามารถแบ่งเป็นด้านหลัก 6 ด้านส าคัญ ได้แก่ ด้านความปลอดภัย
และกฎระเบียบ ด้านบุคลากรและพนักงาน  ด้านระบบขนส่งสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิง
อ านวยความสะดวก ด้านการเข้าถึงท่าอากาศยาน และด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยมีข้อ
ค าถามย่อยท้ังส้ิน 28 ข้อ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3.4  
 
ตารางที่  3.4 ตัวแปรด้านศักยภาพการจัดการท่าอากาศยาน  

ตัวแปรด้านศักยภาพการจัดการท่าอากาศยาน CODE 
1.ด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบ  AS 

1 การตรวจเช็คยานพาหนะก่อนเข้าท่าอากาศยาน As1 
2 การตรวจสอบบุคคลก่อนเข้าอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยาน  As2 
3 การตรวจสอบสัมภาระของท่าอากาศยาน As3 
4 การควบคุม และระงับเหตุท่ีไม่คาดคิดของท่าอากาศยาน  As4 
5 การป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนของท่าอากาศยาน As5 
6 การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยาน As6 
7 การรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสากลของท่าอากาศยาน As7 
8 การใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน As8 

2.ด้านบุคลากรและพนักงาน  AM 
1 จ านวนของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน Am1 
2 ทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน  Am2 
3 การบริการท่ีดีและรวดเร็วของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน  Am3 
4 การควบคุม ช่วยเหลือ และการดูแลจากผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน  Am4 
5 การฝึกอบรมและทดสอบผู้ให้บริการให้มีความพร้อมในการบริการอยู่เสมอ Am5 

3.ด้านระบบขนส่งสาธารณะ  AT 
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ตัวแปรด้านศักยภาพการจัดการท่าอากาศยาน CODE 

1 ความเพียงพอของระบบขนส่งท่ีเชื่อมต่อกับท่าอากาศยาน At1 
2 สภาพของยานพาหนะของระบบขนส่งท่ีเชื่อมต่อกับท่าอากาศยาน At2 
3 ความสะดวกสบายของจุดรับ-ส่งขนส่งสาธารณะในท่าอากาศยาน At3 
4 ตารางเดินรถท่ีแน่นอนของระบบขนส่งสาธารณะในท่าอากาศยาน At4 
5 ราคาค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะของท่าอากาศยาน At5 

4.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  AI 
1 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน  Ai1 
2 สิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและใช้งานได้

เป็นอย่างด ี
Ai2 

3 การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกรูปแบบใหม่ในท่าอากาศยาน Ai3 
4 สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในท่าอากาศยาน   Ai4 
5 สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้งานง่าย  Ai5 

5.ด้านการเข้าถึงท่าอากาศยาน   AA 
1 ระยะทางจากตัวเมืองในการเข้าถึงท่าอากาศยาน  Aa1 
2 ระยะเวลาจากตัวเมืองในการเข้าถึงท่าอากาศยาน  Aa2 
3 ประเภทของระบบขนส่งสาธารณะในการเข้าถึงท่าอากาศยาน  Aa3 

6.ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน  AP 
1 การด าเนินงานท่ีมีความรวดเร็วของท่าอากาศยาน Ap1 
2 กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินงานอย่างมีระบบของท่าอากาศยาน  Ap2 
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2. ตัวแปรด้านคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน 
   จากการทบทวนวรรณกรรมและสกัดตัวแปรด้านคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยาน เพื่อออกแบบแบบสอบถาม โดยสามารถแบ่งเป็น 4 ด้านส าคัญ ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน  
ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้านการส่งมอบบริการท่ีดีและรวดเร็ว และด้าน
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ โดยมีข้อค าถามย่อยท้ังส้ิน 31 ข้อ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3.5 
 
ตารางที่  3.5 ตัวแปรด้านคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน 

ตัวแปรด้านคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน Code 

1.ด้านการด าเนินงาน SO 

1 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการในการด าเนินงานให้มี
ความทันสมัย 

So1 

2 การมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์และภาพพจน์ท่ีดีในการให้บริการ  So2 
3 การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริการอยู่เสมอ  So3 
4 การมุ่งเน้นการด าเนนิงานด้านการบริการที่มีความปลอดภัย So4 

2.ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  SN 

1 การบริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน  Sn1 

2 ความรวดเร็วในการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน Sn2 
3 ทัศนคติท่ีดีของผู้ให้บริการในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ Sn3 
4 ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและ

เสมอภาค 
Sn4 

3.ด้านการส่งมอบบริการที่ดีและรวดเร็ว  SD 

1 การส่งมอบบริการที่รวดเร็วในท่าอากาศยาน  Sd1 

2 การส่งมอบบริการด้วยการลดข้ันตอนท่ีซับซ้อนลง  Sd2 

3 การส่งมอบบริการที่ดีมีความน่าเชื่อถือในท่าอากาศยาน  Sd3 
4 การส่งมอบบริการที่เป็นเลิศและแตกต่างในท่าอากาศยาน  Sd4 
5 ผู้ให้บริการที่ส่งมอบบริการในท่าอากาศยาน  Sd5 

6 ผู้ใช้บริการสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารสารสนเทศจากท่าอากาศยาน Sd6 
7 การพัฒนาผู้ให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ Sd7 
8 การพัฒนาผู้ให้บริการที่สามารถส่งมอบบริการที่ดี โดยท่ีผู้ใช้บริการไม่ต้องร้องขอ  Sd8 
9 การพัฒนาผู้ให้บริการที่สามารถสร้างความประทับใจโดยลูกค้าไม่ได้คาดหวังว่าจะ

ได้รับ  
Sd9 
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ตัวแปรด้านคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน Code 

4.ด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการ SE 

1 ภาพรวมด้านการบริการของผู้ให้บริการท่าอากาศยาน  Se1 
2 การให้บริการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าของผู้ให้บริการท่าอากาศยาน  Se2 
3 การให้บริการของผู้ให้บริการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  Se3 
4 การให้บริการของผู้ให้บริการที่มีความเอาใจใส่ในการบริการ  Se4 
5 การให้บริการมีข้ันตอนท่ีไม่ซับซ้อน  Se5 
6 การให้บริการมีความรวดเร็ว Se6 
7 การให้บริการท่ีมีความถูกต้อง ชัดเจน  Se7 
8 ท่าอากาศยาน มีความสะอาด สวยงาม  Se8 
9 ท่าอากาศยานท่ีมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ Se9 
10 ท่าอากาศยานมีป้ายบอกชั้นตอนการปฏิบัติตนท่ีชัดเจน  Se10 
11 ขนาดของสถานท่ีเพียงพอต่อการใช้บริการในท่าอากาศยาน  Se11 
12 อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ  Se12 
13 ผู้ให้บริการสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก Se13 
14 อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้งานง่ายและประหยัดเวลา Se14 

 
3. ตัวแปรด้านการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน   

   จากการทบทวนวรรณกรรมและสกัดตัวแปรด้านการพัฒนาท่าอากาศยาน
อย่างยั่งยืน เพื่อออกแบบแบบสอบถาม โดยสามารถแบ่งเป็นด้านหลัก 7 ด้านส าคัญ ได้แก่ ด้านการ

สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคี ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
ด้านการพัฒนาพื้นท่ีและการออกแบบท่าอากาศยาน ด้านการลดผลกระทบและมลภาวะทุกรูปแบบ ด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด โดยมีข้อ
ค าถามย่อยท้ังส้ิน 53 ข้อ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3.6 
 
ตารางที่  3.6 ตัวแปรด้านการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยนื 

ตัวแปรด้านการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน Code 
1.ด้านการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคี  STC 

1 การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการ
พัฒนาท่าอากาศยานอย่างย่ังยืน  

Stc1 

2 การติดต่อสื่อสารและการท าความเข้าใจร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีที่
เก่ียวข้องของท่าอากาศยาน 

Stc2 
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ตัวแปรด้านการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน Code 
3 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานอย่าง

ย่ังยืน 
Stc3 

4 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคเอกชนในการส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยาน
อย่างย่ังยืน 

Stc4 

5 การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างย่ังยืน Stc5 
6 การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถ่ิน  Stc6 
7 การพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้าธุรกิจในท่าอากาศยาน  Stc7 
8 การสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ Stc8 

2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  STE 
1 การพัฒนาธุรกิจการบินมีความส าคัญต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างย่ังยืน Ste1 
2 การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการช่วยส่งเสริมความย่ังยืน Ste2 
3 การเพ่ิมผลก าไรให้แก่ท่าอากาศยานช่วยพัฒนาความย่ังยืน Ste3 
4 การพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างย่ังยืน ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ Ste4 
5 การพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างย่ังยืน ช่วยส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน Ste5 
6 การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถ่ินรอบท่าอากาศยานเกิดจากการพัฒนาท่า

อากาศยานอย่างย่ังยืน 
Ste6 

7 ขีดความสามารถในการรองรับของท่าอากาศยานจ าเป็นต่อการพัฒนาความย่ังยืน Ste7 
8  การควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานช่วยสร้างความย่ังยืน  Ste8 

3.ด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  STS 
1 ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของชุมชนท้องถ่ินรอบท่าอากาศยานมีส่วนช่วยพัฒนาความย่ังยืน Sts1 
2 การพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างย่ังยืนจ าเป็นต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของ

ชุมชนท้องถ่ิน 
Sts2 

3 การคืนก าไรสู่สังคมหรือชุมชนท้องถ่ินมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาความย่ังยืน Sts3 
4 การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างย่ังยืนเกิดจากการจ้างงานและให้โอกาสในการจ้างงาน

แก่คนในท้องถ่ิน 
Sts4 

5 การพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างย่ังยืนจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

Sts5 

6 การสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนรอบข้างท่าอากาศยานในการใช้ชีวิตประจ าวัน
ช่วยพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างย่ังยืน 

Sts6 

7 ผลกระทบด้านความแตกต่างของวัฒนธรรมอาจมีผลต่อสภาพจิตใจ หรือจารีต
ประเพณีของชุมชนรอบข้างท่าอากาศยาน 

Sts7 

8 การเผยแพร่ข้อมูลให้นักท่องเท่ียวเข้าใจและเคารพในวัฒนธรรมของชาติช่วยส่งเสริม
การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างย่ังยืน 

Sts8 

4.ด้านการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบท่าอากาศยาน  STD 
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ตัวแปรด้านการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน Code 
1 การจัดสรรพ้ืนที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด Std1 
2 การพัฒนาพ้ืนที่และการออกแบบท่าอากาศยานที่มีความปลอดภัยในการใช้บริการ  Std2 
3 การมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด Std3 
4 การออกแบบท่าอากาศยานที่มุ่งเน้นเป็นท่าอากาศยานสีเขียว (Green Airport) Std4 

5.ด้านการลดผลกระทบและมลภาวะทุกรูปแบบ  STF 
1 การลดการใช้และการบริโภคทรัพยากรที่เกินความจ าเป็น Stf1 
2 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประจ าทุกปีสามารถช่วยป้องกันผลกระทบ

ด้านลบที่อาจเกิดข้ึน 
Stf2 

3 การป้องกันและลดผลกระทบด้านลบจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการจ านวนมากใน
แต่ละวันภายในท่าอากาศยาน 

Stf3 

4 การมีระบบติดตามและประเมินผลเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง Stf4 
5 การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบกิจการท่าอากาศยาน  Stf5 
6 การลดการปล่อยของเสียและมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม Stf6 
7 การมีมาตรการในการจัดการของเสียท่ีเกิดจากท่าอากาศยานอย่างเป็นรูปธรรม Stf7 
8 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในท่าอากาศยาน เพ่ือให้สามารถ

ตอบสนองและสอดคล้องไปตามมาตรฐานการควบคุมมลพิษสากล 
Stf8 

9 การพัฒนาแนวทางการใช้พลังงานอย่างย่ังยืนช่วยลดผลกระทบจากการใช้พลังงาน
และความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม 

Stf9 

10 การลดผลกระทบจากการด าเนินงานของท่าอากาศยาน Stf10 
11 การลดผลกระทบและมลภาวะที่เกิดข้ึนจากท่าอากาศยานโดยการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ  
Stf11 

6.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  STP 
1 การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรอบท่าอากาศ

ยาน 
Stp1 

2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในท่าอากาศยานให้มีคุณภาพ Stp2 
3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมความย่ังยืนท่าอากาศ

ยาน 
Stp3 

4 การมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Stp4 
5 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในท่าอากาศยาน เพ่ือการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
Stp5 

6 การอนุรักษ์และท านุบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกท าลายใน
ระยะยาว 

Stp6 

7 การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

Stp7 
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ตัวแปรด้านการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน Code 
8 การสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้แก่เจ้าหน้าท่ีและพนักงาน 
Stp8 

9 การมุ่งเน้นการสร้างสังคมที่ดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบที่เกิดกับ
สิ่งแวดล้อม 

Stp9 

7.ด้านการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  STR 
1 การออกแบบระบบการจัดการการลดใช้พลังงานและหันมาใช้พลังงานทดแทนหรือ

พลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ (ระบบกระจกส่องแสงในอาคาร ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) 

Str1 

2 การออกแบบการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ของท่า
อากาศยานให้มากที่สุด 

Str2 

3 ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงในการใช้พลังงานสะอาด
และพลังงานทดแทนในท่าอากาศยาน  

Str3 

4 การใช้พลังงานอย่างย่ังยืนต้องมีระบบการจัดการพลังงานในอาคาร เพ่ือให้สามารถ
บันทึกและตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารได้ 

Str4 

5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการส่งเสริมใช้พลังงานสะอาดและพลังงาน
ทดแทน  

Str5 

 

• ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบหาความค่าความตรงเนื้อหา (Validity) โดยผู้วิจัยน า
แบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้าน
อุตสาหกรรมการบิน การท่องเท่ียวและการบริการ โดยใช้การตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา 
(Index of item-Objective Concurrence: IOC) ตามสูตร ดังนี้ 

 

สูตร      IOC=
∑ R

N
 

 
  เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องของค าถามกับเนื้อหา 

   ∑R แทน ผลรวมของคะแนนของผู้เช่ียวชาญทุกคน 
    N แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
 
โดยผู้วิจัยได้เกณฑ์พิจารณาการประเมิน จากเกณฑ์กี่พิจารณา ดังนี้  
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 +1 หมายถึง ข้อค าถามหรือข้อความดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือมีความตรงกับ
เนื้อหา 
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามหรือข้อความดังกล่าวหรือตรงตามเนื้อหาหรือไม่ 
 1 หมายถึง ข้อค าถามหรือข้อความดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ตรงเนื้อหา 
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ตารางที ่ 3.7 แสดงการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องเมือโดยผู้เช่ียวชาญ (IOC) ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยาน 

ข้อค าถามศักยภาพการจัดการท่าอากาศยาน ค่า IOC 

1. การตรวจสอบยานพาหนะก่อนเข้าท่าอากาศยานเมืองรอง 0.66 

2. การตรวจสอบบุคคลก่อนเข้าอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานเมืองรอง  1 

3. การตรวจสอบสัมภาระของท่าอากาศยานเมืองรอง 1 

4. การควบคุม ป้องกัน และระงับเหตุที่ไม่คาดคิดของท่าอากาศยานเมืองรอง  0.66 

5. การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยานเมืองรอง  1 

6. การรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสากลของท่าอากาศยานเมืองรอง  1 

7. การป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนของท่าอากาศยานเมืองรอง  1 

8. การใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานเมืองรอง 1 

9. จ านวนของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 1 

10. ทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง  1 

11. การบริการที่ดีและรวดเร็วของผู้ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง  1 

12. การควบคุม ช่วยเหลือ และการดูแลจากผู้ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง  1 

13. การฝึกอบรมและทดสอบผู้ให้บริการให้มีความพร้อมในการบริการอยู่เสมอ 1 

14. จ านวนของระบบขนส่งที่เช่ือมต่อกับท่าอากาศยานเมืองรอง  1 

15. ระบบขนส่งทางรางในการเดินทางมายังท่าอากาศยานเมืองรอง  1 

16. ระบบขนส่งทางบกในการเดินทางมายังท่าอากาศยานเมืองรอง 1 

17. สภาพของยานพาหนะในการเลือกใช้บริการเพ่ือเดินทางมายังท่าอากาศยานเมืองรอง  1 

18. ความสะดวกของจุดรับ-ส่งระบบขนส่งสาธารณะ 1 
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19. ตารางเดินรถที่แน่นอนของระบบขนส่งสาธารณะ 1 

20. ราคาค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะ 1 

21. ความสะดวกสบายในการเดินทางของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 0.33 

22. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานเมืองรอง  1 

23. การบ ารุง รักษา และซ่อมแซมสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานเมืองรอง 0.66 

24. การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกรูปแบบใหม่ในท่าอากาศยานท่าอากาศยานเมืองรอง   1 
25. สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับบุคคลพิเศษในท่าอากาศยานเมืองรอง(คนพิการ สตรีมีครรภ์ พระสงฆ์ ฯลฯ) 1 
26. สิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้งานง่าย  1 

27. ระยะทางในการข้าถึงท่าอากาศยานเมืองรอง  1 

28. ระยะเวลาในการเข้าถึงท่าอากาศยานเมืองรอง  1 

29. ประเภทของระบบขนส่งสาธารณะในการเข้าถึงท่าอากาศยานเมืองรอง  1 

30. การด าเนินงานที่มีความรวดเร็วของท่าอากาศยานเมืองรอง 1 

31. กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินงานอย่างมีระบบของท่าอากาศยานเมืองรอง  1 
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ตารางที ่ 3.8 แสดงการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องเมือโดยผู้เช่ียวชาญ (IOC) คุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน 
ข้อค าถาม ค่า IOC 

1. นโยบายด้านการบริการท่าอากาศยานเมืองรองท่ีเป็นไปตามข้อก าหนดการบริการ 0.66 

2. แผนพัฒนาคุณภาพการบริการท่าอากาศยานเมืองรอง  0.66 
3. การจัดท านโยบายท่ีมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรอง  0.66 
4. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการในการด าเนินงานให้มีความทันสมัย 1 
5. การมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์และภาพพจน์ท่ีดีในการบริการ  1 
6. การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริการอยู่เสมอ  1 
7. การมุ่งเน้นในการแบ่งกลุ่มลูกค้า เพื่อส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ 0.66 
8. การมุ่งเน้นการด าเนินงานด้านการบริการท่ีมีความปลอดภัย 1 
9. การบริการท่ีตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานเมืองรอง  1 
10.ความรวดเร็วในการบริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้บริการท่าอากาศยานเมืองรอง 1 
11.การพัฒนาผู้ให้บริการท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง  0.33 
12.การพัฒนาผู้ให้บริการท่ีสามารถส่งมอบบริการท่ีดี โดยท่ีผู้ใช้บริการไม่ต้องร้องขอ  0.33 

13.การพัฒนาผู้ให้บริการท่ีสามารถสร้างความประทับใจโดยลูกค้าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับ  0.33 
14.ทัศนคติท่ีดีของผู้ให้บริการในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 1 
15.ความคาดหวังของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ  0.66 
16.การตอบสนองต่อความต้องการของผู้ให้บริการท่ีมีความต่อเนื่องและเสมอภาค 0.66 
17. การส่งมอบบริการท่ีรวดเร็วในท่าอากาศยานเมืองรอง  1 
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ข้อค าถาม ค่า IOC 
18. การส่งมอบบริการด้วยการลดขั้นตอนท่ีซับซ้อนลง  1 
19. การส่งมอบบริการท่ีดีมีความน่าเช่ือถือในท่าอากาศยานเมืองรอง  1 
20. การส่งมอบบริการท่ีเป็นเลิศและแตกต่างในท่าอากาศยานเมืองรอง  1 
21. ผู้ให้บริการส่งมอบบริการในท่าอากาศยานเมืองรอง  1 
22. การส่งมอบข้อมูลสารสนเทศของของท่าอากาศยานเมืองรอง  0.66 
23.การให้บริการของผู้ให้บริการท่าอากาศยานเมืองรอง  0.66 
24.การให้บริการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าของผู้ให้บริการท่าอากาศยานเมืองรอง  1 
25.การให้บริการของผู้ให้บริการมีความรู้ ความเช่ียวชาญ  1 
26.การให้บริการของผู้ให้บริการท่ีมีความเอาใจใส่ในการบริการ  1 
27.ความคาดหวังในการให้บริการของผู้ให้บริการท่าอากาศยานเมืองรอง 0.66 
28.การให้บริการมีขั้นตอนท่ีไม่ซับซ้อน  1 
29.การให้บริการมีความรวดเร็ว 1 
30.การให้บริการท่ีมีความถูกต้อง ชัดเจน  1 
31.ท่าอากาศยานเมืองรอง มีความสะอาด สวยงาม  1 
32.ท่าอากาศยานเมืองรองท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ 1 
33.ท่าอากาศยานเมืองรองมีป้ายบอกช้ันตอนการปฏิบัติตนท่ีชัดเจน  1 
34.ขนาดของสถานท่ีเพียงพอต่อการใช้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง  1 
35.อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ  1 
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ข้อค าถาม ค่า IOC 
36.ผู้ให้บริการสามารถให้ข้อมูลสารสนเทศของอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก 0.66 
37.อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใช้งานง่ายและประหยัดเวลา 1 
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ตารางที ่ 3.9 แสดงการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องเมือโดยผู้เช่ียวชาญ (IOC) การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 
ข้อค าถาม ค่า IOC 

1. การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคีท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน  1 
2. การติดต่อส่ือสารและการท าความเข้าใจร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีท่ีเกี่ยวข้องของท่าอากาศยานเมืองรอง 1 
3. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน 1 
4. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคเอกชนในการส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน 1 
5. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน 1 
6. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่น  1 
7. การพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้าในท่าอากาศยานเมืองรอง  1 
8. การสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ 1 
9. การพัฒนาธุรกิจการบินมีความส าคัญต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน 1 
10.การพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการช่วยส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน 1 
11.การเพิ่มผลก าไรให้แก่ท่าอากาศยานเมืองรองช่วยพัฒนาความยั่งยืน 1 
12.การพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 1 
13.การพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน ช่วยส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน 1 
14.การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นรอบท่าอากาศยานเมืองรอง เกิดจากการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 1 
15.ขีดความสามารถในการรองรับของท่าอากาศยานเมืองรองจ าเป็นต่อการพัฒนาความยั่งยืน 1 
16.การควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานช่วยสร้างการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน  1 
17.การส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการพฒันาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยัง่ยืน 1 



 
 

 

152 

ข้อค าถาม ค่า IOC 
18.การพัฒนาการพฒันาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 1 
19.การคืนก าไรสู่สังคมหรือชุมชนท้องถิ่นมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาความยั่งยืน 1 
20.การพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องส่งเสริมการจ้างงานและให้โอกาสในการจ้างงานคนในท้องถิ่น 1 
21.การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมท่ีดีงามมีความส าคัญต่อการพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน 1 
22.การพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนรอบข้างท่าอากาศยานในการใช้

ชีวิตประจ าวัน 
1 

23.การลดผลกระทบทางวัฒนธรรมท่ีอาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อสภาพจิตใจหรือจารีต ประเพณีของชุมชนรอบข้างท่าอากาศยานเมืองรอง  0.66 
24.การพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องเผยแพร่ข้อมูลให้นักท่องเท่ียวเข้าใจและเคารพในวัฒนธรรมของชาติ 1 
25.การจัดสรรพื้นท่ีให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 1 
26.การพัฒนาพื้นท่ีและการออกแบบท่าอากาศยานเมืองรองท่ีมีความปลอดภัยในการใช้บริการ  1 
27.การมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 1 
28.การออกแบบท่าอากาศยานท่ีมุ่งเน้นเป็นท่าอากาศยานสีเขียว (Green Airport) 1 
29.การลดการใช้และการบริโภคทรัพยากรท่ีเกินความจ าเป็น 1 
30.การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment - EIA) เพื่อหาทางป้องกันผลกระทบด้านลบท่ีอาจเกิดขึ้น 1 
31.การป้องกันและลดผลกระทบด้านลบจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการจ านวนมากในแต่ละวันภายในท่าอากาศยานเมืองรอง 1 
32. การมีระบบติดตามและประเมินผลเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 1 
33. การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการประกอบกิจการท่าอากาศยานเมืองรอง  1 
34. การลดการปล่อยของเสียและมลภาวะสู่ส่ิงแวดล้อม 1 



 
 

 

153 

ข้อค าถาม ค่า IOC 
35. การมีมาตรการในการจัดการของเสียท่ีเกิดจากท่าอากาศยานอย่างเป็นรูปธรรม 1 
36. การพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมภายในท่าอากาศยาน เพื่อให้สามารถตอบสนองและสอดคล้องไปตามมาตรฐานการควบคุมมลพิษ

สากล 
1 

37. การลดผลกระทบจากการใช้พลังงานและความเสียหายด้านส่ิงแวดล้อมด้วยการพัฒนาแนวทางการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 1 
38. การลดผลกระทบจากการด าเนินงานของท่าอากาศยาน 1 
39. การมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบและมลภาวะท่ีเกิดขึ้นจากท่าอากาศยานเมืองรอง  1 
40. การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยรอบท่าอากาศยาน 1 
41. การพัฒนาส่ิงแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในท่าอากาศยานให้มีคุณภาพ 1 
42. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรอบท่าอากาศยานอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเห็นผลได้จริง  0.66 
43. การมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นไปตามแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังระดับประเทศและระดับสากล   
44. การมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 
45. การพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมภายในท่าอากาศยาน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน 1 
46. การอนุรักษ์และท านุบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีถูกท าลายในระยะยาว 1 
47. การพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการอนุรักษ์ให้มากขึ้น 
1 

48. การมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้แก่เจ้าหน้าท่ีและพนักงานของท่า
อากาศยานเพื่อความยั่งยืน  

1 

49. การมุ่งเน้นการสร้างสังคมท่ีดีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและลดผลกระทบท่ีเกิดกับส่ิงแวดล้อม 1 
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ข้อค าถาม ค่า IOC 
50. การมุ่งเน้นการร่วมอนุรักษ์ระบบนิเวศของโลกด้านส่ิงแวดล้อมกับองค์กรด้านส่ิงแวดล้อมสากล 0.33 
51. การออกแบบการลดใช้พลังงานและหันมาใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดมากขึ้น (ระบบกระจกส่องแสงในอาคาร ระบบพลังงาน

แสงอาทิตย์) 
1 

52. การออกแบบการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดท่ีสอดคล้องกับพื้นท่ีของท่าอากาศยานให้มากท่ีสุด 1 
53. การท่ีท่าอากาศยานน าพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดมาใช้ในการให้บริการภายในท่าอากาศยานเมืองรอง ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรู้สึกมี

ความต้องการท่ีจะเดินมามาใช้บริการมากข้ึน  
0.66 

54. ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานเมืองรองรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในท่าอากาศยาน  1 
55. ระบบการจัดการอาคารและการวัดพลังงานขั้นสูง เพื่อให้สามารถบันทึกและตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารได้ เพื่อลดการ

ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
1 

56. การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดในท่าอากาศยานเมืองรองต้องมีระบบการจัดการท่ีดีเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่าง
สูงสุด  

0.66 

57. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการส่งเสริมใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน  1 
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• ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองเก็บข้อมูลก่อน (Pretest) หรือ Pilot test โดยผู้วิจัยจะลงทดลอง
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวนท้ังหมด 100 ชุด และน ามาท าการวิเคราะห์ ค่าความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถาม และวิเคราะห์องค์ประกอบ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เพื่อสกัด
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมาใช้และเพื่อลดจ านวนตัวแปรในการเก็บข้อมูลจริง    

• ขั้นตอนท่ี 4 ทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) หรือ ความคงเส้นคงวา โดยผู้วิจัยได้น า
เครื่องมือท่ีสร้างขึ้น คือ แบบสอบถาม จ านวนท้ังหมด 100 ชุดท าการทดสอบกับกลุ่มท่ีมีความ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานเมืองรอง อื่น ๆ ของประเทศไทย จากนั้นจึงได้
น าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเท่ียงโดยวิธีวัดความคงท่ีภายใน หรือ ความคงเส้นคงวาภายใน 
( Internal Consistency) ด้ ว ย สั ม ป ระ สิ ท ธิ์ แ อ ลฟ า  (Coefficient Alpha) ข อ ง  ค รอ น บ าค 
(Cronbach) มีสูตรค านวณ ดังนี้ 
 

สูตร         αK= 
k

k-1
  (1-

∑ si
2

st
2 ) 

 

           เมือ่  αK แทน ค่าความเช่ือมั่น 
       k   แทน จ านวนข้อในแบบสอบถาม 

       si
2  แทน ค่าความแปรปรวนรายข้อของแบบสอบถาม 

       st
2  แทน ค่าความแปรปรวนของแบบสอบถาม 

 
โดยมีเกณฑ์การแปรผลการวิเคราะห์ ค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมืออยู่ระหว่าง  0.00 – 

1.00 ยิ่งใกล้ 1.00 ยิ่งมีความเช่ือมั่นสูง โดยค่าความเช่ือมั่นหรือความเช่ือมั่นได้ของแบบสอบถาม ควร
มีค่าความเช่ือมั่นสูง ระหว่าง 0.71 – 1.00  (เกยีรติสุดา ศรีสุข, 2552)  ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความ
เช่ือถือได้ สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลจริงได้ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ ดังนี้  

0.00 – 0.20: ความเช่ือมั่นต่ ามากหรือไม่มีเลย 
0.21 – 0.40: ความเช่ือมั่นต่ า 
0.41 - 0.70  : ความเช่ือมั่นปานกลาง 
0.71 – 1.00  : ความเช่ือมั่นสูง 

 

จากการท าสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) หรือ ความคงเส้นคงวา ของแบบสอบถาม
พบว่า มีค่า Reliability = 0.989 ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.71 – 1.00 ถือได้ว่าเป็นแบบสอบถามท่ีมีความ
เช่ือมั่นสูง ตามเกณฑ์ (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552) 
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Cronbach's Alpha 
0.989 

 

• ขั้นตอนท่ี 5 ใช้สถิติการสกัดปัจจัย Exploratory Factor Analysis (EFA) โดยผู้วิจัย
จะใช้ EFA เพื่อศึกษาว่าองค์ประกอบร่วมท่ีจะสามารถอธิบายความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างตัวแปรต่าง 
ๆ โดยท่ีจ านวนองค์ประกอบร่วมท่ีหาได้จะมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนตัวแปรนั้น จึงท าให้ทราบว่ ามี
องค์ประกอบร่วมอะไรบ้าง และเพื่อลดจ านวนตัวแปร โดยการรวมตัวแปรหลาย ๆ ตัวให้อยู่ใน
องค์ประกอบเดียวกัน องค์ประกอบท่ีได้ถือเป็นตัวแปรใหม่ ท่ีสามารถหาค่าข้อมูลขององค์ประกอบท่ี
สร้างขึ้นได้ เรียกว่า Factor Score (เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย , 2549) จึงสามารถน าองค์ประกอบ
ดังกล่าวไปเป็นตัวแปรส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป และเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอันเนื่องมาจาก
การ ท่ี ตั วแป รอิ ส ระขอ งเทคนิ คก ารวิ เคราะห์ สมการความถดถอยมี ความ สัมพั น ธ์ กั น 
(Multicollinearity) ซึ่งวิธีการอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหานี้ คือ การรวมตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธ์
ไว้ด้วยกัน โดยการสร้างเป็นตัวแปรใหม่หรือเรียกว่า องค์ประกอบ โดยใช้เทคนิค Factor Analysis 
แล้วน าองค์ประกอบดังกล่าวไปเป็นตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์ความถดถอยต่อไป (กัลยา วานิช
บัญชา, 2551) ส่ิงส าคัญ คือ วิธี EFA ท าให้ผู้วิจัยเห็นโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีศึกษา 
เนื่องจากเทคนิค Factor Analysis จะหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ของตัวแปรทีละคู่ 
แล้วรวมตัวแปรท่ีสัมพันธ์กันมากไว้ในองค์ประกอบเดียวกัน โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบต้อง ≥0.5  จึง
ถือว่าเป็นข้อท่ีถือได้ว่าใช้ได้ จึงจะสามารถวิเคราะห์โครงสร้างท่ีแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ 
ท่ีอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันได้ ท าให้สามารถอธิบายความหมายของแต่ละองค์ประกอบได้ ตาม
ความหมายของตัวแปรต่าง ๆ ท่ีอยู่ในองค์ประกอบนั้น (น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, 2556) โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้  

1) ตรวจสอบความเหมาะสมและข้อตกลงเบ้ืองต้นของการวิเคราะห์ 
2) สกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction)  
3) หมุนแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation)  
4) แปลความหมายและต้ังช่ือองค์ประกอบ ( Interpreting and Naming 

Factor) 
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1.ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
(1) ผลการวิเคราะห์เชิงส ารวจด้านศักยภาพการจัดการท่าอากาศยาน 

 
ตารางที่  3.10 ค่า KMO and Bartlett's Test Pertest แบบสอบถามด้านศักยภาพการจัดการท่า
อากาศยยาน 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .910 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3022.734 

df 378 
Sig. .000 

 
จากตาราง 3.10 การตรวจสอบความเหมาะสมเบ้ืองต้นของชุดตัวแปรศักยภาพการจัดการท่า

อากาศยาน โดยผลการส ารวจตรวจพบว่า ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy (KMO) เท่ากับ 0.910 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.80 ซึ่งเข้าใกล้ 1 และค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ 
(Bartlett’s Test of Sphericity) พบว่า ค่าไคแสควร์เท่ากับ 3022.734 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.000 ดังนั้น แสดงให้ เห็นว่าตัวแปรต่างๆ มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากท่ีจะน ามาใช้เป็น
แบบสอบถามเพื่อน ามาวิเคราะห์ ต่อไป (Cerny & Kaiser,1977) โดยรายละเอียดดังตารางท่ี 3.8



 

 

158 

ตารางที ่ 3.11 ตารางแสดงตัวแปร Pertest ด้านศักยภาพการจัดการท่าอากาศยาน 

Factor Group Code Item 
Factor  

Loading 
Cronbach’s 

Alpha 
ศักยภาพการจัดการ

ท่าอากาศยาน 
กลุ่มท่ี 1 Ai1 1. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน .806 0.959 

At4 2. ตารางเดินรถท่ีแน่นอนของระบบขนส่งสาธารณะในท่าอากาศยาน .786 
At3 3. ความสะดวกสบายของจุดรับ-ส่งขนส่งสาธารณะในท่าอากาศยาน .768 
At5 4. ราคาค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะของท่าอากาศยาน .767 
Am3 5. การบริการที่ดีและรวดเร็วของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน .741 
At2 6. สภาพของยานพาหนะของระบบขนส่งท่ีเชื่อมต่อกับท่าอากาศยาน .735 
At1 7. ความเพียงพอของระบบขนส่งท่ีเชื่อมต่อกับท่าอากาศยาน .715 
Am5 8. การฝึกอบรมและทดสอบผู้ให้บริการให้มีความพร้อมในการบริการอยู่เสมอ .616 
Ai2 9. สิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและใช้งาน

ได้เป็นอย่างดี 
.584 

Am4 10. การควบคุม ช่วยเหลือ และการดูแลจากผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน .534 
กลุ่มท่ี 2 As8 11. การใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน .856 0.961 

As5 12. การป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนของท่าอากาศยาน .758 
As4 13. การควบคุม และระงับเหตุท่ีไม่คาดคิดของท่าอากาศยาน .757 
Am1 14. จ านวนของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน .754 
As2 15. การตรวจสอบบุคคลก่อนเข้าอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยาน .744 
As7 16. การรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสากลของท่าอากาศยาน .736 
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Factor Group Code Item 
Factor  

Loading 
Cronbach’s 

Alpha 
Am2 17. ทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน .695 
As3 18. การตรวจสอบสัมภาระของท่าอากาศยาน .695 
As1 19. การตรวจเช็คยานพาหนะก่อนเข้าท่าอากาศยานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยาน 
.685 

As6 20. การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยาน .683 
กลุ่มท่ี 3 Ai5 21. สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้งานง่าย .746 0.908 

Ai4 22. สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในท่าอากาศยาน   .704 
Ad1 23. ระยะทางจากตัวเมืองในการเข้าถึงท่าอากาศยาน .686 
Ai3 24. การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกรูปแบบใหม่ในท่าอากาศยาน .599 

กลุ่มท่ี 4 Ad3 25. ประเภทของระบบขนส่งสาธารณะในการเข้าถึงท่าอากาศยาน .890 0.901 
Ap1 26. การด าเนินงานท่ีมีความรวดเร็วของท่าอากาศยาน .879 
Ad2 27. ระยะเวลาจากตัวเมืองในการเข้าถึงท่าอากาศยาน .852 
Ap2 28. กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินงานอย่างมีระบบของท่าอากาศยาน .826 

 
จากตารางท่ี 3.11 เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) พบว่า ตัวแปรท้ัง 28 ตัวในแบบสอบถามเมื่อน าไปท าการ 

Pertest กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม มีค่า Factor  Loading มากกว่า 0.5 และมีค่า Cronbach’s Alpha มากกว่า 0.9 
ทุกกลุ่มซึ่งเข้าใกล้ 1 ตามเกณฑ์ (กัลยา วานิชบัญชา, 2551) จึงถือได้ว่าตัวแปรเหล่านี้สามารถน าไปใช้ในการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้  
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(2) ผลการวิเคราะห์เชิงส ารวจด้านคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน 
 
ตารางที่  3.12 ค่า KMO and Bartlett's Test Pertest แบบสอบถามด้านคุณภาพการบริการของ
ท่าอากาศยาน 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .911 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3089.891 

df 435 
Sig. .000 

 
จากตาราง 3.12 การตรวจสอบความเหมาะสมเบ้ืองต้นของชุดตัวแปรคุณภาพการบริการ

ของท่าอากาศยาน โดยผลการส ารวจตรวจพบว่า ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy (KMO) เท่ากับ 0.911 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.80 ซึ่งเข้าใกล้ 1 และค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ 
(Bartlett’s Test of Sphericity) พบว่า ค่าไคแสควร์เท่ากับ 3089.891 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.000 ดังนั้น แสดงให้ เห็นว่าตัวแปรต่างๆ มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากท่ีจะน ามาใช้เป็น
แบบสอบถามเพื่อน ามาวิเคราะห์ต่อไป (Cerny & Kaiser,1977) โดยรายละเอียดดังตารางท่ี 3.13
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ตารางที ่ 3.13 ตารางแสดงตัวแปร Pertest ด้านคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน 

Factor Group Code Item 
Factor 

Loading 
Cronbach’s 

Alpha 
คุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยาน 

กลุ่มที่ 1 Se3 1. การให้บริการของผู้ให้บริการมีความรู้ ความเช่ียวชาญ  .763 0.957 

Sd5 2. ผู้ให้บริการที่ส่งมอบบริการในท่าอากาศยาน  .747 

Sd8 3. การพัฒนาผู้ให้บริการที่สามารถส่งมอบบริการที่ดี โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องร้องขอ .703 
Sd6 4. ผู้ใช้บริการสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารสารสนเทศจากท่าอากาศยาน .699 

Se5 5. การให้บริการมีข้ันตอนที่ไม่ซับซ้อน .683 

Se1 6. ภาพรวมด้านการบริการของผู้ให้บริการท่าอากาศยาน  .674 
Se4 7. การให้บริการของผู้ให้บริการที่มีความเอาใจใส่ในการบริการ .672 

Sd4 8. การส่งมอบบริการที่เป็นเลิศและแตกต่างในท่าอากาศยาน .622 

Se2 9. การให้บริการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าของผู้ให้บริการท่าอากาศยาน .617 
Sd7 10. การพัฒนาผู้ให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ .583 

Sd3 11. การส่งมอบบริการที่ดีมีความน่าเช่ือถือในท่าอากาศยาน .573 

Sd9 12. การพัฒนาผู้ให้บริการที่สามารถสร้างความประทับใจโดยลูกค้าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับ .563 
Se6 13. การให้บริการมีความรวดเร็ว .531 

กลุ่มที่ 2 Se11 14. ขนาดของสถานที่เพียงพอต่อการใช้บริการในท่าอากาศยาน  .807 0.916 

Se10 15. ท่าอากาศยานมีป้ายบอกช้ันตอนการปฏิบัติตนที่ชัดเจน .791 
Se12 16. อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ .736 

Se9 17. ท่าอากาศยานที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ .726 

Se8 18. ท่าอากาศยาน มีความสะอาด สวยงาม .715 
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Factor Group Code Item 
Factor 

Loading 
Cronbach’s 

Alpha 
Se14 19. อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้งานง่ายและประหยัดเวลา .592 

Se13 20. ผู้ให้บริการสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับการใช้อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก .548 
Sd2 21. การส่งมอบบริการด้วยการลดข้ันตอนที่ซับซ้อนลง .537 

กลุ่มที่ 3 So2 22. การมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์และภาพพจน์ที่ดีในการให้บริการ .833 0.923 

So3 23. การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริการอยู่เสมอ .793 
So1 24. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการในการด าเนินงานให้มีความ

ทันสมัย 
.763 

So4 25. การมุ่งเน้นการด าเนินงานด้านการบริการที่มีความปลอดภัย .730 

กลุ่มที่ 4 Sn1 26. การบริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน .698 0.914 
Sn3 27. ทัศนคติที่ดีของผู้ให้บริการในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ .669 

Sd1 28. การส่งมอบบริการที่รวดเร็วในท่าอากาศยาน .655 

Sn4 29. ให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเน่ืองและเสมอ
ภาค 

.627 

Sn2 30. การส่งมอบบริการที่รวดเร็วในท่าอากาศยาน .607 

จากตารางท่ี 3.13 เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) พบว่า ตัวแปรท้ัง 31 ตัวในแบบสอบถามเมื่อน าไปท าการ 
Pertest กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม และมีค่า Factor  Loading มากกว่า 0.5 โดยมีตัวแปรท่ีโดยตัดออก คือ Se7 : การ
ให้บริการท่ีมีความถูกต้อง ชัดเจน จึงเหลือตัวแปรท่ีใช้เพียง 30 ตัวแปร โดยในแต่ละกลุ่มมีค่า Cronbach’s Alpha มากกว่า 0.9 ทุกกลุ่มซึ่งเข้าใกล้ 1 ตามเกณฑ์ (กัลยา 
วานิชบัญชา, 2551) จึงถือได้ว่าตัวแปรเหล่านี้สามารถน าไปใช้ในการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้  
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(3) ผลการวิเคราะห์เชิงส ารวจด้านกาพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน  
 
ตารางที่  3.14 ค่า KMO and Bartlett's Test Pertest แบบสอบถามด้านการพัฒนาท่าอากาศยาน
อย่างยั่งยืน 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .871 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 6644.034 

df 1176 
Sig. .000 

 
จากตาราง 3.14 การตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้นของชุดตัวแปรการพัฒนาท่าอากาศ

ยานอย่างยั่งยืน โดยผลการส ารวจตรวจพบว่า ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy (KMO) เท่ากับ 0.871 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.80 ซึ่งเข้าใกล้ 1 และค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ 
(Bartlett’s Test of Sphericity) พบว่า ค่าไคแสควร์เท่ากับ 6644.034 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.000 ดังนั้น แสดงให้ เห็นว่าตัวแปรต่างๆ มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากท่ีจะน ามาใช้เป็น
แบบสอบถามเพื่อน ามาวิเคราะห์ต่อไป (Cerny & Kaiser,1977) โดยรายละเอียดดังตารางท่ี 3.15
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ตารางที ่ 3.15 ตารางแสดงตัวแปร Pertest ด้านการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 

Factor Group  Code Item 
Factor 

Loading 
Cronbach’s 

Alpha 
การพัฒนา 

ท่าอากาศยาน
อย่างยั่งยืน 

กลุ่มที่ 1 Stc5 1. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างย่ังยืน .805 0.972 
Stc8 2. การสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ .792 

Stc7 3. การพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้าธุรกิจในท่าอากาศยาน .772 

Stc6 4. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถ่ิน .746 

Std1 5. การจัดสรรพ้ืนที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด .740 

Stc3 6. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างย่ังยืน .734 

Stf1 7. การลดการใช้และการบริโภคทรัพยากรที่เกินความจ าเป็น .719 

Stc1 8. การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยาน

อย่างย่ังยืน 

.714 

Ste1 9. การพัฒนาธุรกิจการบินมีความส าคัญต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างย่ังยืน .707 

Ste2 10. การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการช่วยส่งเสริมความย่ังยืน .701 

Std2 11. การพัฒนาพ้ืนที่และการออกแบบท่าอากาศยานที่มีความปลอดภัยในการใช้บริการ .687 

Stc2 12. การติดต่อสื่อสารและการท าความเข้าใจร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีที่เกี่ยวข้องของท่าอากาศ

ยาน 

.679 

Stc4 13. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคเอกชนในการส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างย่ังยืน .632 

Str4 14. การใช้พลังงานอย่างย่ังยืนต้องมีระบบการจัดการพลังงานในอาคาร เพ่ือให้สามารถบันทึกและตรวจสอบ

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารได้ 

.632 
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Factor Group  Code Item 
Factor 

Loading 
Cronbach’s 

Alpha 
Str3 15. ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงในการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนใน

ท่าอากาศยาน 

.586 

 กลุ่มที่ 2 Sts8 16. การเผยแพร่ข้อมูลให้นักท่องเที่ยวเข้าใจและเคารพในวัฒนธรรมของชาติช่วยส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศ

ยานอย่างย่ังยืน 

.875 0.974 

Sts4 17. การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างย่ังยืนเกิดจากการจ้างงานและให้โอกาสในการจ้างงานแก่คนในท้องถ่ิน .872 

Sts5 18. การพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างย่ังยืนจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม .840 

Sts2 19. การพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างย่ังยืนจ าเป็นต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ิน .836 

Ste7 20. ขีดความสามารถในการรองรับของท่าอากาศยานจ าเป็นต่อการพัฒนาความย่ังยืน .831 

Ste8 21. การควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานช่วยสร้างความย่ังยืน .828 

Sts3 22. การคืนก าไรสู่สังคมหรือชุมชนท้องถ่ินมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาความย่ังยืน .806 

Sts6 23. การสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนรอบข้างท่าอากาศยานในการใช้ชีวิตประจ าวันช่วยพัฒนาการพัฒนา

ท่าอากาศยานอย่างย่ังยืน 

.803 

Sts7 24. ผลกระทบด้านความแตกต่างของวัฒนธรรมอาจมีผลต่อสภาพจิตใจ หรือจารีตประเพณีของชุมชนรอบ

ข้างท่าอากาศยาน 

.798 

Ste4 25. การพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างย่ังยืน ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ .790 

Sts1 26. ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของชุมชนท้องถ่ินรอบท่าอากาศยานมีส่วนช่วยพัฒนาความย่ังยืน .790 

Ste5 27. การพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างย่ังยืน ช่วยส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน .743 

Ste3 28. การเพ่ิมผลก าไรให้แก่ท่าอากาศยานช่วยพัฒนาความย่ังยืน .742 
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Factor Group  Code Item 
Factor 

Loading 
Cronbach’s 

Alpha 
Ste6 29. การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถ่ินรอบท่าอากาศยานเกิดจากการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างย่ังยืน .695 

 กลุ่มที่ 3 Stf8 30. การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในท่าอากาศยาน เพ่ือให้สามารถตอบสนองและสอดคล้องไป

ตามมาตรฐานการควบคุมมลพิษสากล 

.806 0.974 

Stf9 31. การพัฒนาแนวทางการใช้พลังงานอย่างย่ังยืนช่วยลดผลกระทบจากการใช้พลังงานและความเสียหายด้าน

สิ่งแวดล้อม 

.740 

Stf6 32. การลดการปล่อยของเสียและมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม .728 

Stf11 33. การลดผลกระทบและมลภาวะที่เกิดข้ึนจากท่าอากาศยานโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี

ประสิทธิภาพ 

.719 

Stf5 34. การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบกิจการท่าอากาศยาน .716 

Stp1 35. การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรอบท่าอากาศยาน .680 

Stf7 36. การมีมาตรการในการจัดการของเสียท่ีเกิดจากท่าอากาศยานอย่างเป็นรูปธรรม .673 

Str1 37. การออกแบบระบบการจัดการการลดใช้พลังงานและหันมาใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดอย่างมี

ประสิทธิภาพ (ระบบกระจกส่องแสงในอาคาร ระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 

.636 

Stf10 38. การลดผลกระทบจากการด าเนินงานของท่าอากาศยาน .610 

Stp4 39. การมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม .584 

Stp6 40. การอนุรักษ์และท านุบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกท าลายในระยะยาว .583 

Stp2 41. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในท่าอากาศยานให้มีคุณภาพ .578 

Stp3 42. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมความย่ังยืนท่าอากาศยาน .573 
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Factor Group  Code Item 
Factor 

Loading 
Cronbach’s 

Alpha 
Stp5 43. การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในท่าอากาศยาน เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

.570 

Stp7 44. การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม .548 

Stp9 45. การมุ่งเน้นการสร้างสังคมที่ดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม .542 

Str2 46. การออกแบบการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ของท่าอากาศยานให้มาก

ที่สุด 

.533 

Str5 47. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการส่งเสริมใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน .528 

 กลุ่มที่ 4 Stf2 48. การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประจ าทุกปีสามารถช่วยป้องกันผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดข้ึน .615 0.889 
Stf3 49. การป้องกันและลดผลกระทบด้านลบจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการจ านวนมากในแต่ละวันภายในท่า

อากาศยาน 

.506 
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จากตารางท่ี 3.15 เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) พบว่า ตัวแปรท้ัง 53 ตัวในแบบสอบถามเมื่อน าไปท าการ Pertest กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม และมีค่า Factor  Loading มากกว่า 0.5 โดยมี
ตัวแปรท่ีโดยตัดออก ซึ่งมีค่า Factor  Loading น้อยกว่า 0.5 คือ  

1. Stp 8: การสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมให้แก่เจ้าหน้าท่ีและพนักงาน 

2. Std 3: การมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. std 4: การออกแบบท่าอากาศยานท่ีมุ่งเน้นเป็นท่าอากาศยานสีเขียว (Green Airport) 

4. Stf 4: การมีระบบติดตามและประเมินผลเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 

ดังนั้น จึงเหลือตัวแปรท่ีใช้เพียง 49 ตัวแปร โดยในแต่ละกลุ่มมีค่า Cronbach’s Alpha 
มากกว่า 0.8 ทุกกลุ่มซึ่งเข้าใกล้ 1 ตามเกณฑ์ (กัลยา วานิชบัญชา, 2551) จึงถือได้ว่าตัวแปรเหล่านี้
สามารถน าไปใช้ในการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้  

 
3.6.2 ขั้นตอนการพัฒนาข้อค าถามงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาต้ังค าถาม 
เพื่อให้งานวิจัยครอบคลุมทุกประเด็น ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิจัยเชิงคุณภาพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน

การพัฒนางานวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ต้ังค าถามกึ่งโครงสร้าง เพื่อใช้นการสัมภาษณ์ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยานตามกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ระบุไว้ในงานวิจัย  

ขั้นตอนที่ 2 ต้ังค าถามเพื่อหาประเด็นเพิ่มเติมของงานวิจัย ได้แก่  
1.สถานการณ์การใช้บริการของผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง (ท่าอากาศยานระนอง 

ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) ปัจจุบันเป็นอย่างไร  
 2.ท่านคิดว่าศักยภาพการจจัดการด้านใดบ้างท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาท่าอากาศยาน
เมืองรอง (ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) ให้ประสบ
ความส าเร็จ 
 3.ท่านคิดว่าคุณภาพการบริการด้านใดบ้างท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมือง
รอง (ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) 

4.ท่านคิดว่าปัจจัยด้านใดบ้างท่ีช่วยให้การพัฒนาของท่าอากาศยานเมืองรอง (ท่าอากาศยาน
ระนอง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) เกิดความยั่งยืน  
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โดยค าถามท่ีได้มาจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ท้ังนี้ค าถามท่ีต้ังขึ้นมากจาก
ความคิดส่วนตัวของผู้วิจัยท่ีคาดว่าประเด็นใดท่ีในวรรณกรรมยังไม่สามารถตอบได้ หรือให้ข้อมูลได้
อย่างชัดเจน จึงได้น ามาต้ังเป็นค าถามเพื่อหาประเด็นเพิ่มเติมจากผู้เช่ียวชาญในสายงานนั้น  

ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบสามเส้า (Triangulation Method) โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
ตรวจสอบความสอดคล้องสามเส้าด้านข้อมูล โดยพิจารณาจากแหล่งท่ีมาของข้อมูลในด้านเวลา 
สถานท่ี และบุคคลท่ีแตกต่างกัน และได้ท าการพิจารณาว่า ถ้าเก็บข้อมูลต่างเวลา ต่างสถานท่ี และ
ผู้ให้ข้อมูลต่างคนจะยังได้ข้อมูลเหมือนเดิมหรือไม่ (อรุณี อ่อนสวัสด์ิ, 2551) โดยผู้วิ จัยได้เลือกใช้
การตรวจสอบความสอดคล้องสามเส้าด้านข้อมูลจากแหล่งข้อมูลด้านสถานท่ีท่ีแตกต่างกัน และบุคคล
ผู้ให้ข้อมูลท่ีแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาข้อมูลท่ีได้พบว่า ในสถานท่ีท่ีแตกต่างกันและบุคคลท่ีแตกต่างกัน 
ข้อมูลท่ีได้ไม่มีความแตกต่างกันจึงสามารถใช้ค าถามงานวิจัยนี้ได้  

ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) โดยการใช้ความเช่ือถือ 
(Credibility) หาความสอดคล้องของข้อมูล และการตีความของผู้วิจัยกับความเป็นจริงของผู้ให้ข้อมูล
และนักวิจัย (Sandelowski, 1986 cited in Yanwaree, 2002) จากการประเมินของผู้วิจัยและการ
ตีความจากนักวิจัย พบว่า ค าถามมีความน่าเช่ือสูงท่ีจะสามารถใช้ในการสอบถามผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยานช านาญการพิเศษได้  

ขั้นตอนที่ 5 น าไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างและท าการการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปราย และสรุปผลการศึกษาร่วมกับการศึกษาเชิงปริมาณ
ต่อไป 
 

3.7 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.7.1 เชิงคุณภาพ  
  3.7.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ดังนี้  
   1) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกึ่งโครงสร้างจากผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีในท่าอากาศยานเมืองรองในก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยาน โดยขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมมี ดังนี้  
    ขั้นท่ี 1 ผู้วิจัยด าเนินการออกแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างโดย
ก าหนดโครงร่างการตอบค าถามปลายเปิด และท าการติดต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีช านาญการพิเศษ
ท่าอากาศยานเมืองรองในก ากับดูแลของกรมท่าอากาศยาน เพื่อท าการขอสัมภาษณ์โดยจะเป็นการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีค าตอบล่วงหน้า ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถให้ข้อมูลได้ตามความพอใจอย่างอิสระ  
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    ขั้นท่ี 2 ภายหลังการได้ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตามขั้นตอนท่ี 1 
ผู้วิจัยจะน าผลการสัมภาษณ์หรือข้อมูลท่ีได้มาท าการเรียบเรียงประเด็นค าถามและผลท่ีได้จากค าตอบ 
เพื่อท าการตีความและวิเคราะห์เพื่อท าการสรุปผลการวิจัย ตีความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
สรุปผล 
    ขั้นท่ี 3 หลังจากขั้นตอนท่ี 2 ผู้วิจัยจะน าผลการวิจัยท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ น ามาสรุปผลการวิจัยเพื่อน าเสนอตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 และ 2 ในล าดับต่อไป 
    ขั้นท่ี 4 เมื่อท าการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ีได้ โดยข้อมูลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจะน าข้อมูลมาท าการ
ถอดรหัส จัดหมวดหมู่ หาแก่นสาระ ตีความแต่ละประเด็น โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา Content 
Analysis เพื่อแบ่งเนื้อหาท าให้ทราบโครงสร้าง ล าดับของเนื้อหา และขอบเขตเนื้อหาอย่าง
ละเอียด โดยผลจากการแยกแยะแจกแจงเนื้อหาจะสามารถช่วยให้แบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็นหัวเรื่อง 
หัวเรื่องย่อยและหัวข้อย่อยได้ง่ายข้ึนในการวิเคราะห์ข้อมูล (โยธิน แสวงดี, มปพ.) จากนั้นผู้วิจัยจะน า
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์โดยเริ่มจากการอ่านและท าความเข้าใจข้อความหรือถ้อยค า
ต่างๆท่ีปรากฎ จับประเด็นส าคัญต้ังเป็นดัชนีและจัดระบบให้รหัส จัดหมวดหมู่ จ าแนกประเภท 
ตีความ ตรวจสอบความหมาย และสร้างข้อสรุปจากดัชนี หมวดหมู่ และความหมายท้ังหมดเพื่อใช้ใน
การเขียนงานวิจัยต่อไป 
  3.7.1.2 ข้ อมู ล ทุ ติ ยภู มิ  (Secondary Data) ไ ด้ แก่  แห ล่งข้ อมู ล ท่ี ผู้ วิ จั ย ไ ด้
ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ บทความทางวิชาการ บทความวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและเอกสาร
ต่าง ๆ ของทางราชการท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ เอกสาร บทความ วารสาร หนังสือและส่ิงพิมพ์ออนไลน์ เว็ป
ไซต์ และส่ือท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นต้น 
 

3.7.2 เชิงปริมาณ  
การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่งข้อมูลด้วยกัน โดยมีรายละเอี ยด 

ดังนี้ 
3.7.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)   

   1) น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากคณะการ
จัดการการท่องเท่ียว สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไปยังท่าอากาศยานเมืองรองในก ากับดูแล
ของกรมท่าอากาศยาน ภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยาน
ตรัง และท่าอากาศยานระนอง เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
การแจกแบบสอบถาม 
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2) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) จาก
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานเมืองรองในภาคใต้ของไทย ท้ังขาเข้าและขาออก โดยผู้วิจัยใช้วิธีถามค าถาม
น า 1 ค าถามเพื่อตรวจสอบว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มท่ีต้องการ คือ เป็นนักท่องเท่ียวและใช้บริการท่า
อากาศยานเมืองรองในภาคใต้ของไทยเพื่อการเดินทาง และเป็นพนักงานของสายการบินท่ีใช้บริการ
ท่าอากาศยานเมืองรองในภาคใต้ของไทย จ านวน 402 ตัวอย่าง โดยเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage Stage sampling) ใช้วิธีการเลือก ได้แก่  

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) ใช้ในการเลือกก าหนดท่า
อากาศยานในภาคใต้ของประเทศไทย โดยใช้เกณฑ์หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแล, จ านวนเจ้าหน้าท่ี
ประจ าท่าอากาศยาน, ความสามารถในการรองรับของอาคารผู้โดยสาร, ให้บริการเฉพาะ Domestic 
Flights และเป็นจังหวัดท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล   

การเลือกแบบโควต้า (Quota Sampling) ใช้ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดย
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ระบุจ านวนผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีช านาญการพิเศษ
ในท่าอากาศยานเมืองรองภาคใต้ของประเทศไทย จ านวนท่าอากาศยานละ 2 ท่าน 3 ท่าอากาศยาน 
รวมเป็น  6 ท่าน ตามเกรณ์การเลือกท่าอากาศยานท่ีได้ระบุไว้ ส่วนระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใช้ใน
การน ามาค านวณโดยใช้วิธีการค านวณบัญญัติไตรยางศ์ จากสูตรการกระจายสัดส่วน เพื่อหากลุ่ม
ตัวอย่างท่ีจะใช้เก็บแบบสอบถามในแต่ละท่าอากาศยาน โดยแบ่งการเก็บจากการเทียบสูตร
บัญญัติไตรยางศ์ เป็นท่าอากาศยานระนอง จ านวน 20 ชุด ท่าอากาศยานตรัง 133 ชุด ท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช จ านวน 249 ชุด รวมทั้งหมด 402 ชุด 

การเลือกแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) ใช้ในการ
เลือกผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานท่ีก าหนดไว้ 3 ท่าอากาศยาน โดย
แบ่งเป็น ผู้โดยสารสายการบินและเจ้าหน้าท่ีสายการบิน ซึ่งจะเลือกตามความสะดวกของผู้วิจัยไม่ได้
ก าหนดกฎเกณฑ์หรือแยกประเภทผู้ให้ข้อมูล จากนั้นจึงแจกแบบสอบถาม พร้อมท้ังอธิบายให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขอความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม เมื่อด าเนินการแจกแบบสอบถามครบถ้วนตามจ านวน 402 ชุดแล้ว น าไปลงรหัส
ต่าง ๆ และท าการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics), ใช้การวิเคราะห์ Exploratory Factor Analysis (EFA) เพื่อตัด
ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง และท าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ (Multiple Regression Analysis) เพื่อ
พิสูจน์สมมติฐาน อธิบาย บรรยาย หรือสรุปผลต่อไป 
  3.7.2 .2  ข้ อมู ล ทุ ติยภู มิ  (Secondary Data) ไ ด้แก่  แห ล่งข้ อมู ล ท่ี ผู้ วิ จั ย ไ ด้
ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ บทความทางวิชาการ บทความวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและเอกสาร

https://home.kku.ac.th/nikom/Descriptive_nk_2559.pdf
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ต่าง ๆ ของทางราชการท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ เอกสาร บทความ วารสาร หนังสือและส่ิงพิมพ์ออนไลน์ เว็ป
ไซต์ และส่ือท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นต้น 
 

3.8 จริยธรรมการวิจัย 
 
 การวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ  มากมาย (อัศวิน แสงพิกุล, 2556) ต้ังแต่ 
การก าหนดปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การก าหนดประชากร การเลือกตัวอย่าง การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการแปลความมหายข้อมูลและการสรุปผล ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ 
นักวิจัยต้องกระท าอย่างถูกต้อง ซื่อตรง และไม่ล าเอียง เพื่อให้ได้ค าตอบของการวิจัยท่ีสะท้อนความ
เป็นจริง รวมท้ังไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมและบรรทัดฐานของสังคม ท้ังนี้การด าเนินงานดังกล่าว ผู้วิจัย
จ าเป็นต้องอาศัยหลักจริยธรรมเป็นหลักยึดเพื่อให้การท าวิจัยนั้นถูกต้องและเหมาะสม หากนักวิจัย
ขาดจริยธรรมในการวิจัยแล้ว ปัญหาหรือผลกระทบอื่น ๆ อาจจะเกิดขึ้นได้ ท้ังต่อตัวนักวิจัยเอง 
ผลงานวิจัย หรือผู้ให้ข้อมูล ดังนั้นประเด็นเรื่องจริยธรรมจึงมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆใน
กระบวนการวิจัย โดยจริยธรรมในการวิจัยมีรายละเอียด (วิจารณ์ พานิช, 2551) ดังนี้  

ข้อ 1. นักวิ จัยต้องด ารงไว้ซึ่ งความซื่ อสัตย์และมี คุณธรรมในทางวิชาการและการ
จัดการ นักวิจัยต้องด ารงไว้ซึ่งซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยการไม่น าผลงานวิชาการของผู้อื่นมาเป็นของตน
และไม่ลอกเลียนงานวิชาการของผู้อื่น โดยต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคล หรือแหล่งท่ีมาของข้อมูล ท่ี
น ามาใช้ในงานวิจัยทุกเมื่อ และผู้วิจัยจะต้องซื่อตรงต่อการสรรหาหรือแสวงหาทุนวิจัย และมีด ารงไว้
ซึ่งเป็นธรรม เกี่ยวกับผลประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัย 

ข้อ 2.นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย ตามข้อตกลงท่ีได้ก าหนดนหรือท าไว้ 
กับหน่วยงานท่ีสนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานท่ีตนสังกัด นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและ
ข้อตกลงการวิจัยท่ีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาท างานวิจัยให้ได้ผลดีท่ีสุดและเป็นไป
ตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบ ไม่ละท้ิงงาน ระหว่างด าเนินการ 

ข้อ 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัย นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ใน
สาขาวิชาการท่ีท าวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความช านาญหรือมีประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับ
เรื่องท่ีท าวิจัย เพื่อน าไปสู่งานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือ 
การสรุปท่ีผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 

ข้อ 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีศึกษาวิจัยไม่ว่าจะเป็นส่ิงท่ีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเท่ียงตรงในการท าวิจัย ท่ีเกี่ยวข้องกับคน 
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สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม มีจิตส านึกและมีปณิธานท่ีจะอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

ข้อ 5. นักวิจัยต้องมีการเคารพศักด์ิศรีและหลักสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
นักวิจัยต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดซึ่งความเคารพในศักดิ์ศรีของความ
เป็นเพื่อนมนุษย์ ผู้วิจัยต้องถือเป็นภาระหน้าท่ี ท่ีจะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยให้แก่บุคคลท่ีเป็น
กลุ่มตัวอย่างโดยไม่คิดท่ีจะหลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น 

ข้อ 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากซึ่งอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย 
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความล าเอียงทางวิชาการ อาจ
ส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 

ข้อ 7. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัย 
เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบ จนเกินความเป็นจริงและไม่ใช้ผลงานวิจัย 
ไปในทางมิชอบ 

ข้อ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น นักวิจัยพึงมี ใจกว้าง พร้อมท่ีจะ
เปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และ
พร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 

ข้อ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจัยพึงมีจิตส านึก ท่ีจะอุทิศ
ก าลังสติปัญญาในการท าวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญและประโยชน์สุขของ
สังคมและมวลมนุษยชาติ 

โดยจากจริยธรรมทางการวิจัยท้ัง 9 ข้อ ผู้วิจัยได้น ามาปรับใช้ในการท าวิจัยในครั้งนี้ คือ 
ผู้วิจัยด ารงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ และด ารงไว้ซึ่งซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง โดยการไม่น าผลงานวิชาการของผู้อื่นมาเป็นของตนและไม่ลอกเลียนงานวิชาการของผู้อื่น โดย
ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคล หรือแหล่งท่ีมาของข้อมูล ท่ีน ามาใช้ในงานวิจัยทุกเมื่อ ผู้วิจัยมีพื้น
ฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความช านาญหรือมีประสบการณ์ 
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องท่ีท าวิจัย เพื่อน าไปสู่งานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การ
ตีความ หรือการสรุปท่ีผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย และเท่ียงตรงในการท า
วิจัย มีการเคารพศักด์ิศรีและหลักสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย นักวิจัยต้องไม่ค านึงถึง 
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดซึ่งความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นเพื่อนมนุษย์ ผู้วิจัย
ต้องถือเป็นภาระหน้าท่ี มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากซึ่งอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย และ
เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่ น  เพื่ อความก้ าวหน้าทางวิชาการอย่างเคร่งครัด



 
 

 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองใน
ภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย” ใช้ระบบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน อันประกอบ
ไปด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ภายใต้วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพ
การจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท่า
อากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย (2.1) เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการในการพัฒนาท่า
อากาศยานเมืองรองท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย (2.2) 
เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองท่ีมีผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรอง
อย่างยั่งยืนของประเทศไทย 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศ
ยานเมืองรองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณจากผู้โดยสารสายการบินและ
เจ้าหน้าท่ีสายการบินท่ีใช้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง ในภูมิภาคภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ 
ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานระนอง และใช้แบบสอบถามกึ่ง
โครงสร้างในการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพจากผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีช านาญการพิเศษของท่า
อากาศยานตรัง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานระนอง โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในครั้งนี้ สามารถแบ่งออกได้ท้ังส้ิน  4  ประเด็น ดังต่อไปนี้  

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
  4.2.1 องค์ประกอบเชิงส ารวจศักยภาพการจัดการท่าอากาศยาน  
  4.2.2 องค์ประกอบเชิงส ารวจคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน 
  4.2.3 องค์ประกอบเชิงส ารวจการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน  
4.3 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ (Multiple Regression Analysis) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 
  4.3.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการจัดการท่าอากาศ

ยานเมืองรองท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานเมืองรอง
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  4.3.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการท่าอากาศ
ยานเมืองรองท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน  

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีช านาญการพิเศษท่ีเกี่ยวข้องใน
ท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาค ในพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย  

ท้ังนี้ เพื่อความเข้าใจในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดอักษรย่อและ
สัญลักษณ์แทนตัวแปรและค่าสถิติต่างๆ ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 
ตารางที่  4.1 แสดงอักษรย่อและสัญลักษณ์แทนตัวแปรและค่าสถิติ 

รหัส ความหมาย 
A ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยาน 
As ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านความปลอดภัย 
As1 การตรวจเช็คยานพาหนะก่อนเข้าท่าอากาศยาน 
As2 การตรวจสอบบุคคลก่อนเข้าอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยาน 
As3 การตรวจสอบสัมภาระของท่าอากาศยาน 
As4 การควบคุม และระงับเหตุท่ีไม่คาดคิดของท่าอากาศยาน 
As5 การป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนของท่าอากาศยาน 
As6 การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยาน 
As7 การรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสากลของท่าอากาศยาน 
As8 การใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน 

Am ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านบุคลากรและพนักงาน 
Am1 จ านวนของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน 
Am2 ทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน 
Am3 การบริการที่ดีและรวดเร็วของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน 
Am4 การควบคุม ช่วยเหลือ และการดูแลจากผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน 
Am5 การฝึกอบรมและทดสอบผู้ให้บริการให้มีความพร้อมในการบริการอยู่เสมอ 

At ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านระบบขนส่งสาธารณะ 
At1 ความเพียงพอของระบบขนส่งท่ีเชื่อมต่อกับท่าอากาศยาน 
At2 สภาพของยานพาหนะของระบบขนส่งท่ีเชื่อมต่อกับท่าอากาศยาน 
At3 ความสะดวกสบายของจุดรับ-ส่งขนส่งสาธารณะในท่าอากาศยาน 
At4 ตารางเดินรถท่ีแน่นอนของระบบขนส่งสาธารณะในท่าอากาศยาน 
At5 ราคาค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะของท่าอากาศยาน 

Ai ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
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รหัส ความหมาย 
สะดวก 

Ai1 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน 
Ai2 สิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและใช้งานได้เป็นอย่างดี 
Ai3 การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกรูปแบบใหม่ในท่าอากาศยาน 
Ai4 สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในท่าอากาศยาน   
Ai5 สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้งานง่าย 

Ad ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านการเข้าถึงท่าอากาศยาน  
Ad1 ระยะทางจากตัวเมืองในการเข้าถึงท่าอากาศยาน 
Ad2 ระยะเวลาจากตัวเมืองในการเข้าถึงท่าอากาศยาน 
Ad3 ประเภทของระบบขนส่งสาธารณะในการเข้าถึงท่าอากาศยาน 

Ap ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
Ap1 การด าเนินงานท่ีมีความรวดเร็วของท่าอากาศยาน 
Ap2 กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินงานอย่างมีระบบของท่าอากาศยาน 
S คุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน 
So คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานด้านการด าเนินงาน  
So1 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการในการด าเนินงานให้มีความทันสมัย 
So2 การมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์และภาพพจน์ท่ีดีในการใหบ้ริการ 
So3 การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริการอยู่เสมอ 
So4 การมุ่งเน้นการด าเนินงานด้านการบริการที่มีความปลอดภัย 

Sn คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานด้านการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

Sn1 การบริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน 
Sn2 ความรวดเร็วในการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน 
Sn3 ทัศนคติท่ีดีของผู้ให้บริการในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
Sn4 ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและเสมอภาค 

Sd คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานด้านการส่งมอบบริการที่ดีและรวดเร็ว 
Sd1 การส่งมอบบริการที่รวดเร็วในท่าอากาศยาน 
Sd2 การส่งมอบบริการด้วยการลดข้ันตอนท่ีซับซ้อนลง 
Sd3 การส่งมอบบริการที่ดีมีความน่าเชื่อถือในท่าอากาศยาน 
Sd4 การส่งมอบบริการที่เป็นเลิศและแตกต่างในท่าอากาศยาน 
Sd5 ผู้ให้บริการที่ส่งมอบบริการในท่าอากาศยาน 
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รหัส ความหมาย 
Sd6 ผู้ใช้บริการสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารสารสนเทศจากท่าอากาศยาน 
Sd8 การพัฒนาผู้ให้บริการที่สามารถส่งมอบบริการที่ดีโดยท่ีผู้ใช้บริการไม่ต้องร้องขอ 
Sd9 การพัฒนาผู้ให้บริการที่สามารถสร้างความประทับใจโดยลูกค้าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับ 

Se คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
Se1 ภาพรวมด้านการบริการของผู้ให้บริการท่าอากาศยาน 
Se2 การให้บริการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าของผู้ให้บริการท่าอากาศยาน 
Se3 การให้บริการของผู้ให้บริการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
Se4 การให้บริการของผู้ให้บริการท่ีมีความเอาใจใส่ในการบริการ  
Se5 การให้บริการมีข้ันตอนท่ีไม่ซับซ้อน 
Se6 การให้บริการมีความรวดเร็ว 
Se7 การให้บริการท่ีมีความถูกต้อง ชัดเจน 
Se8 ท่าอากาศยาน มีความสะอาด สวยงาม 
Se9 ท่าอากาศยานท่ีมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ 
Se10 ท่าอากาศยานมีป้ายบอกชั้นตอนการปฏิบัติตนท่ีชัดเจน 
Se11 ขนาดของสถานท่ีเพียงพอต่อการใช้บริการในท่าอากาศยาน 
Se12 อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ 
Se13 ผู้ให้บริการสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
Se14 อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้งานง่ายและประหยัดเวลา 
St การพัฒนาท่าอกาศยานอย่างยั่งยืน  
Stc การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนด้านการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม

ของภาคี 
Stc1 การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคีท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมการพัฒนาท่า

อากาศยานอย่างยั่งยืน 
Stc2 การติดต่อสื่อสารและการท าความเข้าใจร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีท่ีเกี่ยวข้อง

ของท่าอากาศยาน 
Stc3 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 
Stc4 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคเอกชนในการส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 
Stc5 การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 
Stc6 การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถ่ิน 
Stc7 การพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้าธุรกิจในท่าอากาศยาน 
Stc8 การสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ 
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รหัส ความหมาย 
Ste การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
Ste1 การพัฒนาธุรกิจการบินมีความส าคัญต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 
Ste2 การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการช่วยส่งเสริมความยั่งยืน 
Ste3 การเพิ่มผลก าไรให้แก่ท่าอากาศยานช่วยพัฒนาความยั่งยืน 
Ste4 การพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
Ste5 การพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน ช่วยส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน 
Ste6 การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถ่ินรอบท่าอากาศยานเกิดจากการพัฒนาท่าอากาศยาน

อย่างยั่งยืน 
Ste7 ขีดความสามารถในการรองรับของท่าอากาศยานจ าเป็นต่อการพัฒนาความยั่งยืน 
Ste8 การควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานช่วยสร้างความยั่งยืน 

Sts การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
Sts1 ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของชุมชนท้องถ่ินรอบท่าอากาศยานมีส่วนช่วยพัฒนาความยั่งยืน 
Sts2 การพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชน

ท้องถ่ิน 
Sts3 การคืนก าไรสู่สังคมหรือชุมชนท้องถ่ินมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาความยั่งยืน 
Sts4 การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนเกิดจากการจ้างงานและให้โอกาสในการจ้างงานแก่คน

ในท้องถ่ิน 
Sts5 การพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
Sts6 การสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนรอบข้างท่าอากาศยานในการใช้ชีวิตประจ าวันช่วย

พัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 
Sts7 ผลกระทบด้านความแตกต่างของวัฒนธรรมอาจมีผลต่อสภาพจิตใจ หรือจารีตประเพณีของ

ชุมชนรอบข้างท่าอากาศยาน 
Sts8 การเผยแพร่ข้อมูลให้นักท่องเท่ียวเข้าใจและเคารพในวัฒนธรรมของชาติช่วยส่งเสริมการ

พัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 

Std การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนด้านการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบท่า
อากาศยาน 

Std1 การจัดสรรพื้นท่ีให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 
Std2 การพัฒนาพื้นท่ีและการออกแบบท่าอากาศยานท่ีมีความปลอดภัยในการใช้บริการ 
Std3 การมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
Std4 การออกแบบท่าอากาศยานท่ีมุ่งเน้นเป็นท่าอากาศยานสีเขียว (Green Airport) 

Stf การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนด้านการลดผลกระทบและมลภาวะทุกรูปแบบ 
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รหัส ความหมาย 
Stf1 การลดการใช้และการบริโภคทรัพยากรท่ีเกินความจ าเป็น 
Stf2 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประจ าทุกปีสามารถช่วยป้องกันผลกระทบด้านลบ

ท่ีอาจเกิดข้ึน 
Stf3 การป้องกันและลดผลกระทบด้านลบจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการจ านวนมากในแต่ละ

วันภายในท่าอากาศยาน 
Stf4 การมีระบบติดตามและประเมินผลเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 
Stf5 การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการประกอบกิจการท่าอากาศยาน 
Stf6 การลดการปล่อยของเสียและมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม 
Stf7 การมีมาตรการในการจัดการของเสียท่ีเกิดจากท่าอากาศยานอย่างเป็นรูปธรรม 
Stf8 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในท่าอากาศยาน เพื่อให้สามารถตอบสนองและ

สอดคล้องไปตามมาตรฐานการควบคุมมลพิษสากล 
Stf9 การพัฒนาแนวทางการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนช่วยลดผลกระทบจากการใช้พลังงานและ

ความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม 
Stf10 การลดผลกระทบจากการด าเนินงานของท่าอากาศยาน 
Stf11 การลดผลกระทบและมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากท่าอากาศยานโดยการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ 
Stp การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน ด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
Stp1 การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรอบท่าอากาศยาน 
Stp2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในท่าอากาศยานให้มีคุณภาพ 
Stp3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีช่วยส่งเสริมความยั่งยืนท่าอากาศยาน 
Stp4 การมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
Stp5 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมภายในท่าอากาศยาน เพื่ อการอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
Stp6 การอนุรักษ์และท านุบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีถูกท าลายในระยะยาว 
Stp7 การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
Stp8 การสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้แก่เจ้าหน้าท่ีและพนักงาน 
Stp9 การมุ่งเน้นการสร้างสังคมท่ีดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบท่ีเกิดกับสิ่งแวดล้อม 

Str การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนด้านการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
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รหัส ความหมาย 
สะอาด 

Str1 การออกแบบระบบการจัดการการลดใช้พลังงานและหันมาใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงาน
สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ (ระบบกระจกส่องแสงในอาคาร ระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 

Str2 การออกแบบการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดท่ีสอดคล้องกับพื้นท่ีของท่าอากาศ
ยานให้มากที่สุด 

Str3 ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสะอาดและ
พลังงานทดแทนในท่าอากาศยาน 

Str4 การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนต้องมีระบบการจัดการพลังงานในอาคาร เพื่อให้สามารถบันทึก
และตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารได้ 

Str5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการส่งเสริมใช้พลังงานสะอาดและพลงังานทดแทน 
 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 

ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้โดยสารสายการบินและเจ้าหน้าท่ีสายการบินท่ีใช้
บริการท่าอากาศยานเมืองรอง ในภูมิภาคภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศ
ยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานระนอง โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ รายได้ ช่วงเวลาในการเดินทาง ซึ่งใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าแจกแจง
ความถี่ (Frequencies)  ค่าร้อยละ (Percentage) โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ
ตารางและแปรผลโดยการบรรยาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 
ตารางที่  4.2 จ านวน ร้อยละข้อมูลท่ัวไปจ าแนกตามท่าอากาศยาน (n=402) 

ท่าอากาศยาน จ านวน(คน) ร้อยละ 
ตรัง 133 33.1 

นครศรีธรรมราช 249 61.9 
ระนอง 20 5.0 

รวม 402 100 
 
 จากตารางท่ี 4.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 402 คน โดยจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งตามการค านวณการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota 
Sampling) (นิยม ปุราค า, 2517) โดยท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 
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61.9 รองลงมา คือ ท่าอากาศยานตรัง จ านวน 133 คน คิดเป็น 33.1 และท่าอากาศยานระนอง 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดับ 
 
ตารางที่  4.3 จ านวน ร้อยละข้อมูลท่ัวไปจ าแนกตามผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน (n=402) 

ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
เจ้าหน้าท่ีสายการบิน 49 12.2 
ผู้โดยสารสายการบิน 253 87.8 

รวม 402 100 
 
 จากตารางท่ี 4.3 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 402 คน โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นผู้โดยสารท่ีใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยาน จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.8 รองลงมา คือ เจ้าหน้าท่ีสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรอง จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.2 ตามล าดับ  
 
ตารางที่  4.4 จ านวน ร้อยละท่ัวไปของสายการบินท่ีผู้ใช้บริการเลือกรับบริการ (n=402) 

สายการบิน จ านวน (คน) ร้อยละ 
นกแอร ์ 88 21.9 

ไทย ไลอ้อน แอร์ 190 47.3 
แอร์ เอเชีย 124 30.8 

รวม 402 100 
 จากตารางท่ี 4.4 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจ านวน 402 คน  โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.3 รองลงมา คือ  ผู้โดยสาร สายการบิน แอร์ เอเชีย จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 และ
ผู้โดยสารสายการบินนกแอร์ จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 ตามล าดับ  

 
ตารางที่  4.5 จ านวน ร้อยละท่ัวไปของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจ าแนกตามเพศ (n=402) 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 107 26.6 
หญิง 295 73.4 

รวม 402 100 



 

 

182 

 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 402 คน โดยส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.4 และเพศชาย จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.6 ตามล าดับ   
  
ตารางที่  4.6 จ านวน ร้อยละท่ัวไปของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานตามอายุ (n=402) 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 24 6.0 

21-30 ปี 247 61.4 
31-40 ปี 84 21.0 
41-50 ปี 29 7.2 
51-60 ปี 15 3.7 

60 ปีข้ึนไป 3 0.7 

รวม 402 100 
  

จากตาราง 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 402 คน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 รองลงมา คือ
อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21 อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.2 อายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 อายุระหว่าง 51-60 
ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 
ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 4.7 จ านวน ร้อยละท่ัวไปของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจ าแนกตามระดับการศึกษา (n=402) 

  

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 65 16.2 

ปริญญาตร ี 289 71.9 
ปริญญาโทหรือสูงกว่า 48 11.9 

รวม 402 100 
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จากตารางท่ี 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 402 คน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 71.9 
รองลงมา คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 65  คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 
จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 ตามล าดับ  
 
ตารางที่  4.8 จ านวน ร้อยละท่ัวไปของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจ าแนกตามสถานภาพ (n=402) 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 292 72.6 

สมรส 93 23.1 
หย่าร้าง/หม้าย 2 0.5 

อื่นๆ 15 3.8 

รวม 402 100 
  

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 402 คน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 72.6 รองลงมา คือ 
สถานภาพสมรส จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 สถานภาพหย่าร้าง/หม้าย จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.5 และสถานภาพอื่น ๆ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดับ 

 
ตารางที่  4.9 จ านวน ร้อยละท่ัวไปของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจ าแนกตามอาชีพ (n=402) 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 132 32.8 

ข้าราชการ 21 5.3 
พนักงานราชการ/ลูกจ้างของรัฐ 43 10.7 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 43 10.7 
พนักงานบริษัท 91 22.6 
ธุรกิจส่วนตัว 55 13.7 
รับจ้างท่ัวไป 6 1.5 

แม่บ้าน 7 1.7 
อื่น ๆ 4 1.0 

รวม 402 100 
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จากตารางท่ี  4.9 กลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 402 คน โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 
รองลงมา คือ ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 ประกอบอาชีพพนักงานราชการ/ลูกจ้าของรัฐและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 ประกอบอาชีพข้าราชการ จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.3  ประกอบอาชีพแม่บ้าน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ประกอบอาชีพรับจ้าง
ท่ัวไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ประกอบอาชีพอื่น ๆ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
ตามล าดับ  
   
ตารางที่  4.10 จ านวน ร้อยละท่ัวไปของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจ าแนกตามรายได้ (n=402) 

รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 106 26.4 

10,001-30,000 บาท 255 63.4 
30,001-50,000 บาท 29 7.2 
มากกว่า 50,001 บาท 12 3.0 

รวม 402 100 
 จากตารางท่ี 4.10 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 402 คน  โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ีย 10,001-30,000 บาท จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 
รองลงมา คือ รายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ านวน 106 คิดเป็นร้อยละ 26.4  รายได้
ระหว่าง 30,001-50,000 บาท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 รายได้มากกว่า 50,001 บาท 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดับ  
 
ตารางที่  4.11 จ านวน ร้อยละท่ัวไปของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจ าแนกตามช่วงเวลาในการเดินทาง 
(n=402) 

ช่วงเวลาในการเดินทาง จ านวน (คน) ร้อยละ 
06.00 - 09.00 น. 51 12.7 
09.01 – 12.00 น. 149 37.1 
12.01 – 15.00 น. 90 22.4 
15.01 – 18.00 น. 54 13.4 
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ช่วงเวลาในการเดินทาง จ านวน (คน) ร้อยละ 
18.01 -  21.00 น. 56 13.9 
มากกว่า 21.01 น. 2 0.5 

รวม 402 100 
  

จากตารางท่ี  4.11 ก ลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจ านวน 402 คน  โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงเวลาในการเดินทางระหว่าง 09.01 – 12.00 น. จ านวน 149 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.1 รองงมา คือ ช่วงเวลา 12.01-15.00 น. จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 ช่วงเวลา 
18.01 -  21.00 น. จ านวน 56 คิดเป็นร้อยละ 13.9 ช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. จ านวน 54 คิดเป็น
ร้อยละ 13.4 ช่วงเวลา 06.00 - 09.00 น. จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 ช่วงเวลามากกว่า 
21.01 น. จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ  

 

4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เป็นการจัด
กลุ่มตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน และตัดตัวแปรท่ีไม่สามารถจัดเข้ากลุ่ม ใด ๆ ได้
ออกไป ถือเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง โดยในการวิจัยครั้งนี้มี ตัว
แบบการวัด จ านวน 3 ตัวแบบ ได้แก่ ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยาน คุณภาพการบริการท่า
อากาศยาน และการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน แสดงตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

4.2.1 ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยาน  
 4.2.1.1 การตรวจสอบความเหมาะสมเบ้ืองต้นของชุดตัวแปรศักยภาพการจัดการท่า
อากาศยาน โดยผลการส ารวจตรวจพบว่า ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy (KMO) เท่ากับ 0.895 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.80 ซึ่งเข้าใกล้ 1 และค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ 
(Bartlett’s Test of Sphericity) พบว่า ค่าไคแสควร์เท่ากับ 4869.365 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.000 ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าตัวแปรต่าง ๆ มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากท่ีจะน ามาวิเคราะห์ต่อไป 
(Cerny & Kaiser,1977) แสดงดังตารางท่ี 4.12  
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ตารางที่  4.12 ค่า KMO and Bartlett's Test ของศักยภาพการจัดการท่าอากาศยาน 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .895 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 4869.365 
df 351 
Sig. .000 

 

  4.2.1.2 สกัดองค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis : PCA) ผลการสกัดองค์ประกอบแสดงเฉพาะองค์ประกอบท่ีมีค่าไอเกน 
(Eigenvalue) มากกว่าหรือเท่ากับ 1 เพราะถือว่าเป็นไปตามหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Guttman, 1954) 6 องค์ประกอบ มีพิสัยของค่าไอเกน (Eigenvalue) อยู่ระหว่าง 1.10-8.29 ค่า
ร้อยละของความแปรปรวน (% of Variance) อยู่ ระหว่าง  4.07-30.71 และร้อยละค่าความ
แปรปรวนสะสม (Cumulative % of Variance) เท่ากับ 62.52 ดังตารางท่ี 4.13 
 
ตารางที่  4.13 การสกัดองค์ประกอบของศักยภาพท่าอากาศยาน 

องค์ประกอบ ความแปรปรวน 
ร้อยละความ
แปรปรวน 

ร้อยละความ
แปรปรวนสะสม 

1 8.29 30.71 30.71 
2 2.78 10.29 41.00 
3 2.20 7.85 48.85 
4 1.46 5.41 54.26 
5 1.13 4.19 58.45 
6 1.10 4.07 62.52 

 

  4.2.1.3 การหมุนแกนองค์ประกอบ ผู้วิ จัยหมุนองค์ประกอบแบบมุมฉาก 
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax with Kaiser Normalization) เพื่อให้ตัวแปร
มีลักษณะท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งตามเกณฑ์การพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบท่ีเหมาะสมนั้นต้องมี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป (Tabachnick & Fidell, 2014) และถ้า
ตัวแปรสังเกตได้มีน้ าหนักในองค์ประกอบใดมาก ควรจัดตัวแปรนั้นเข้ากับองค์ประกอบนี้  
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  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสามารถแบ่งองค์ประกอบของด้านศักยภาพการจัดการท่า
อากาศยานได้เป็น 6 องค์ประกอบ มีจ านวนตัวแปรสังเกตได้ท้ังส้ิน 27 ตัวแปร โดยมี 1 ตัวแปรท่ีโดน
ตัดออก คือAt1 : ความเพียงพอของระบบขนส่งท่ีเช่ือมต่อกับท่าอากาศยาน เนื่องจากมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) น้ อยกว่ า 0.50 จากนั้นท าการต้ั ง ช่ือ องค์ประกอบ ท้ัง 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ การลดความเส่ียง ปัจจัยพื้นฐาน การเฝ้าระวัง การปฏิบัติงาน ระบบขนส่ง และ
บุคลากร ดังแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจในตารางท่ี 4.14 
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ตารางที ่ 4.14 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของตัวแปรศักยภาพท่าอากาศยาน 

รหัส ตัวแปรที่สกัดได้ 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

Cronbach’s 
Alpha 

การลดความสี่ยง ปัจจัยพื้นฐาน การเฝ้าระวัง การปฏิบัติงาน 
ระบบ
ขนส่ง 

บุคลากร 
 

As6 การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยาน .785      0.852 
As7 การรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสากลของท่าอากาศยาน .755       
As8 การใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน .753       
As5 การป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของท่าอากาศยาน .726       
Ai4 สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในท่าอากาศยาน    .714     0.790 
Ai2 สิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและใช้งานได้

เป็นอย่างดี 
 .647      

Ai3 การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกรูปแบบใหม่ในท่าอากาศยาน  .624      
Ai5 สิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้งานง่าย  .622      
Aa1 ระยะทางจากตัวเมืองในการเข้าถึงท่าอากาศยาน  .565      
As2 การตรวจสอบบุคคลก่อนเข้าอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยาน   .758    0.826 
As3 การตรวจสอบสัมภาระของท่าอากาศยาน   .740     
As1 การตรวจเช็คยานพาหนะก่อนเข้าท่าอากาศยาน   .710     
As4 การควบคุม และระงับเหตุที่ไม่คาดคิดของท่าอากาศยาน   .638     
Am1 จ านวนของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน   .506     
Aa3 ประเภทของระบบขนส่งสาธารณะในการเข้าถึงท่าอากาศยาน    .841   0.808 
Ap1 การด าเนินงานที่มีความรวดเร็วของท่าอากาศยาน    .827    
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รหัส ตัวแปรที่สกัดได้ 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

Cronbach’s 
Alpha 

การลดความสี่ยง ปัจจัยพื้นฐาน การเฝ้าระวัง การปฏิบัติงาน 
ระบบ
ขนส่ง 

บุคลากร 
 

Ap2 กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานอย่างมีระบบของท่าอากาศยาน    .731    
Aa2 ระยะเวลาจากตัวเมืองในการเข้าถึงท่าอากาศยาน    .695    
At3 ความสะดวกสบายของจุดรับ-ส่งขนส่งสาธารณะในท่าอากาศยาน     .694  0.806 
At4 ตารางเดินรถที่แน่นอนของระบบขนส่งสาธารณะในท่าอากาศยาน     .654   
At2 สภาพของยานพาหนะของระบบขนส่งที่เช่ือมต่อกับท่าอากาศยาน     .638   
At5 ราคาค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะของท่าอากาศยาน     .537   
Ai1 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน     .514   

Am5 การฝึกอบรมและทดสอบผู้ให้บริการให้มีความพร้อมในการบริการอยู่เสมอ      .721 0.790 
Am4 การควบคุม ช่วยเหลือ และการดูแลจากผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน      .718  
Am3 การบริการที่ดีและรวดเร็วของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน      .716  
Am2 ทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน      .625  

ค่าความเชือ่มั่นโดยรวมด้านศักยภาพการจัดการท่าอากาศยาน 0.909 
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4.2.1 คุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 
 
 4.2.2.1 การตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้นของชุดตัวแปรคุณภาพการบริการใน
ท่าอากาศยาน โดยผลการส ารวจตรวจพบว่า ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy (KMO) เท่ากับ 0.926 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.80 ซึ่งเข้าใกล้ 1 และค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ 
(Bartlett’s Test of Sphericity) พบว่า ค่าไคแสควร์เท่ากับ 6278.036 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.000 ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าตัวแปรต่างๆ มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากท่ีจะน ามาวิเคราะห์ต่อไป 
(Cerny & Kaiser,1977) แสดงดังตารางท่ี 4.15 
 

ตารางที่  4.15 ค่า KMO and Bartlett's Test ของคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .926 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 6278.036 

df 378 

Sig. .000 
 

4.2.2.2 สกัดองค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis : PCA) ผลการสกัดองค์ประกอบแสดงเฉพาะองค์ประกอบท่ีมีค่าไอเกน 
(Eigenvalue) มากกว่าหรือเท่ากับ 1 เพราะถือว่าเป็นไปตามหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Guttman, 1954) 5 องค์ประกอบ มีพิสัยของค่าไอเกน (Eigenvalue) อยู่ระหว่าง 1.24-10.43        
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of Variance) อยู่ระหว่าง  4.41-37.25 และร้อยละค่าความ
แปรปรวนสะสม (Cumulative % of Variance) เท่ากับ 63.10 ดังตารางท่ี 4.16 
 

ตารางที่  4.16 การสกัดองค์ประกอบของคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 

องค์ประกอบ ความแปรปรวน 
ร้อยละความ
แปรปรวน 

ร้อยละความ
แปรปรวนสะสม 

1 10.43 37.25 37.25 
2 2.35 8.40 45.65 
3 2.19 7.82 53.47 
4 1.46 5.22 58.69 
5 1.24 4.41 63.10 



191 
 

 

4.2.2.3 การหมุน แกนองค์ประกอบ ผู้วิ จัยหมุน องค์ประกอบแบบมุมฉาก 
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax with Kaiser Normalization) เพื่อให้ตัวแปร
มีลักษณะท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งตามเกณฑ์การพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบท่ีเหมาะสมนั้นต้องมี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป (Tabachnick & Fidell, 2014) และถ้า
ตัวแปรสังเกตได้มีน้ าหนักในองค์ประกอบใดมาก ควรจัดตัวแปรนั้นเข้ากับองค์ประกอบนี้  

  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสามารถแบ่งองค์ประกอบของด้านศักยภาพการจัดการท่า
อากาศยานได้เป็น 5 องค์ประกอบ มีจ านวนตัวแปรสังเกตได้ท้ังส้ิน 28 ตัวแปร โดยมี 2 ตัวแปรท่ีโดน
ตัดออก คือSd1: การส่งมอบบริการท่ีรวดเร็วในท่าอากาศยาน และ Sd7 : การพัฒนาผู้ให้บริการท่ี
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เนื่องจากมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading) น้อยกว่า 0.50 จากนั้นท าการต้ังช่ือ องค์ประกอบท้ัง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ให้บริการ 
กายภาพ การให้บริการ การปรับปรุงและพัฒนา การตอบสนองความต้องการ ดังแสดงผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจในตารางท่ี 4.17 
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ตารางที ่ 4.17 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของตัวแปรคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 

รหัส ตัวแปรที่สกัดได้ 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

Cronbach’s 
Alpha ผู้ให้บริการ กายภาพ การให้บริการ 

การปรับปรุง
และพัฒนา 

การตอบสนอง
ความต้องการ 

Se5 การให้บริการมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน .804     0.909 
Se4 การให้บริการของผู้ให้บริการที่มีความเอาใจใส่ในการบริการ .789     
Se3 การให้บริการของผู้ให้บริการมีความรู้ ความเช่ียวชาญ .783     
Se1 ภาพรวมด้านการบริการของผู้ให้บริการท่าอากาศยาน .676     
Se2 การให้บริการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าของผู้ให้บริการท่าอากาศยาน .654     
Se6 การให้บริการมีความรวดเร็ว .637     
Sd9 การพัฒนาผู้ให้บริการที่สามารถสร้างความประทับใจโดยลูกค้าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับ .600     
Se8 ท่าอากาศยาน มีความสะอาด สวยงาม .540     
Sd8 การพัฒนาผู้ให้บริการที่สามารถส่งมอบบริการที่ดี โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องร้องขอ .526     
Se12 อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ  .781    0.872 
Se10 ท่าอากาศยานมีป้ายบอกช้ันตอนการปฏิบัติตนที่ชัดเจน  .760    
Se11 ขนาดของสถานที่เพียงพอต่อการใช้บริการในท่าอากาศยาน  .753    
Se14 อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้งานง่ายและประหยัดเวลา  .731    
Se13 ผู้ให้บริการสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับการใช้อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก  .698    
Se9 ท่าอากาศยานที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ  .573    
Sd3 การส่งมอบบริการที่ดีมีความน่าเช่ือถือในท่าอากาศยาน   .798   0.834 
Sd4 การส่งมอบบริการที่เป็นเลิศและแตกต่างในท่าอากาศยาน   .768   
Sd5 ผู้ให้บริการที่ส่งมอบบริการในท่าอากาศยาน   .721   
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รหัส ตัวแปรที่สกัดได้ 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

Cronbach’s 
Alpha ผู้ให้บริการ กายภาพ การให้บริการ 

การปรับปรุง
และพัฒนา 

การตอบสนอง
ความต้องการ 

Sd2 การส่งมอบบริการด้วยการลดขั้นตอนที่ซับซ้อนลง   .644   
Sd6 ผู้ใช้บริการสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารสารสนเทศจากท่าอากาศยาน   .584   
So3 การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริการอยู่เสมอ    .805  0.842 
So4 การมุ่งเน้นการด าเนินงานด้านการบริการที่มีความปลอดภัย    .753  
So2 การมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์และภาพพจน์ที่ดีในการให้บริการ    .747  
So1 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการในการด าเนินงานให้มีความทันสมัย    .656  
Sn3 ทัศนคติที่ดีของผู้ให้บริการในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ     .757 0.803 
Sn1 การบริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน     .739 
Sn2 ความรวดเร็วในการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน     .693 
Sn4 ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเน่ืองและเสมอภาค     .681 

ค่าความเชือ่มั่นโดยรวมด้านคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 0.932 
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4.2.1 การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน  
 4.2.3.1 การตรวจสอบความเหมาะสมเบ้ืองต้นของชุดตัวแปรการพัฒนาท่าอากาศ
ยานอย่างยั่งยืน โดยผลการส ารวจตรวจพบว่า ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy (KMO) เท่ากับ 0.932 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.80 ซึ่งเข้าใกล้ 1 และค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ 
(Bartlett’s Test of Sphericity) พบว่า ค่าไคแสควร์เท่ากับ 10233.666 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.000 ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าตัวแปรต่างๆ มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากท่ีจะน ามาวิเคราะห์ต่อไป 
(Cerny & Kaiser,1977) แสดงดังตารางท่ี 4.18 
 

ตารางที่  4.18 ค่า KMO and Bartlett's Test ของการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .932 
Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 10233.666 
df 903 
Sig. .000 

 

4.2.3.2 สกัดองค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis : PCA) ผลการสกัดองค์ประกอบแสดงเฉพาะองค์ประกอบท่ีมีค่าไอเกน 
(Eigenvalue) มากกว่าหรือเท่ากับ 1 เพราะถือว่าเป็นไปตามหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Guttman, 1954) 8 องค์ประกอบ มีพิสัยของค่าไอเกน (Eigenvalue) อยู่ระหว่าง 1.15-14.22 ค่า
ร้อยละของความแปรปรวน (% of Variance) อยู่ ระหว่าง 2.68-33.07 และร้อยละค่าความ
แปรปรวนสะสม (Cumulative % of Variance) เท่ากับ 65.20 ดังตารางท่ี 4.19 

 
ตารางที่  4.19 การสกัดองค์ประกอบของความยั่งยืนท่าอากาศยาน 

องค์ประกอบ ความแปรปรวน 
ร้อยละความ
แปรปรวน 

ร้อยละความ
แปรปรวนสะสม 

1 14.22 33.07 33.07 
2 3.54 8.23 41.30 
3 2.54 5.92 47.22 
4 2.06 4.79 52.01 
5 1.78 4.15 56.17 
6 1.53 3.55 59.72 
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องค์ประกอบ ความแปรปรวน 
ร้อยละความ
แปรปรวน 

ร้อยละความ
แปรปรวนสะสม 

7 1.21 2.80 62.52 
8 1.15 2.68 65.20 

 

4.2.3.3 การหมุน แกนองค์ประกอบ ผู้วิ จัยหมุน องค์ประกอบแบบมุมฉาก 
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax with Kaiser Normalization) เพื่อให้ตัวแปร
มีลักษณะท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งตามเกณฑ์การพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบท่ีเหมาะสมนั้นต้องมี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป (Tabachnick & Fidell, 2014) และถ้า
ตัวแปรสังเกตได้มีน้ าหนักในองค์ประกอบใดมาก ควรจัดตัวแปรนั้นเข้ากับองค์ประกอบนี้  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสามารถแบ่งองค์ประกอบของด้านการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนได้เป็น 
8 องค์ประกอบ มีจ านวนตัวแปรสังเกตได้ท้ังส้ิน 43 ตัวแปร โดยมี 6 ตัวแปรท่ีโดนตัดออก คือ  

Ste1 : การพัฒนาธุรกิจการบินมีความส าคัญต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 
Stf9 : การพัฒนาแนวทางการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนช่วยลดผลกระทบจากการใช้พลังงาน

และความเสียหายด้านส่ิงแวดล้อม 
Sts5 : การพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
Sts6 : การสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนรอบข้างท่าอากาศยานในการใช้ชีวิตประจ าวัน

ช่วยพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 
Std1 : การจัดสรรพื้นท่ีให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 
Std2 : การพัฒนาพื้นท่ีและการออกแบบท่าอากาศยานท่ีมีความปลอดภัยในการใช้บริการ 

เนื่ องจากมี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) น้อยกว่า 0.50 จากนั้นท าการต้ังช่ือ 
องค์ประกอบท้ัง 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างความร่วมมือ ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การลดมลภาวะ 
พลังงานทดแทน สังคม การป้องกัน และวัฒนธรรม ดังแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ
ในตารางท่ี 4.20 
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ตารางที ่ 4.20 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของตัวแปรการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 

รหัส ตัวแปรที่สกัดได้ 

น้ าหนักองค์ประกอบ 
Cronbach’s 

Alpha 
การมี
ส่วน
ร่วม 

การ
อนุรักษ์ 

เศรษฐกิจ 
การลด

ผลกระทบ 
พลังงาน สังคม 

การ
ป้องกัน 

วัฒนธรรม 

Stc4 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคเอกชนใน
การส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานอย่าง
ยั่งยืน 

.751        0.907 

Stc3 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในการ
ส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 

.745        

Stc6 การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่น .741        
Stc5 การมี ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในการ

ส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 
.731        

Stc2 การติดต่อส่ือสารและการท าความเข้าใจ
ร่วมกันกับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียและภาคีท่ี
เกี่ยวข้องของท่าอากาศยาน 

.731        

Stc7 การพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้าธุรกิจในท่า
อากาศยาน 

.709        

Stc1 การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม .646        



 
 

 

197 

197 

รหัส ตัวแปรที่สกัดได้ 

น้ าหนักองค์ประกอบ 
Cronbach’s 

Alpha 
การมี
ส่วน
ร่วม 

การ
อนุรักษ์ 

เศรษฐกิจ 
การลด

ผลกระทบ 
พลังงาน สังคม 

การ
ป้องกัน 

วัฒนธรรม 

ของภาคี ท่ี เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการ
พัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 

Stc8 การสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ .646        
Stp4 การมุ่ งเน้นการสร้างความสมดุลในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 .759       0.891 

Stp3 การอนุ รักษ์ ท รัพ ย ากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีช่วยส่งเสริมความยั่งยืนท่า
อากาศยาน 

 .736       

Stp5 การพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม
ภายใน ท่าอากาศยาน เพื่ อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน 

 .711       

Stp2 การพัฒนาส่ิงแวดล้อมและสภาพแวดล้อมใน
ท่าอากาศยานให้มีคุณภาพ 

 .695       

Stp6 ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ท า นุ บ า รุ ง รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีถูก

 .677       
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รหัส ตัวแปรที่สกัดได้ 

น้ าหนักองค์ประกอบ 
Cronbach’s 

Alpha 
การมี
ส่วน
ร่วม 

การ
อนุรักษ์ 

เศรษฐกิจ 
การลด

ผลกระทบ 
พลังงาน สังคม 

การ
ป้องกัน 

วัฒนธรรม 

ท าลายในระยะยาว 
Stp1 การรักษาไว้ซึ่ งความหลากหลายของ

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยรอบท่าอากาศ
ยาน 

 .665       

Stp7 การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

 .601       

Stp9 การมุ่งเน้นการสร้างสังคมท่ีดีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมและลดผลกระทบท่ีเกิดกับ
ส่ิงแวดล้อม 

 .540       

Ste5 การพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานอย่าง
ยั่งยืน ช่วยส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน 

  .749      0.883 

Ste3 การเพิ่มผลก าไรให้แก่ท่าอากาศยานช่วย
พัฒนาความยั่งยืน 

  .719      

Ste6 การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นรอบ   .715      
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รหัส ตัวแปรที่สกัดได้ 

น้ าหนักองค์ประกอบ 
Cronbach’s 

Alpha 
การมี
ส่วน
ร่วม 

การ
อนุรักษ์ 

เศรษฐกิจ 
การลด

ผลกระทบ 
พลังงาน สังคม 

การ
ป้องกัน 

วัฒนธรรม 

ท่าอากาศยานเกิดจากการพัฒนาท่าอากาศ
ยานอย่างยั่งยืน 

Ste4 การพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานอย่าง
ยั่งยืน ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

  .711      

Ste7 ขีดความสามารถในการรองรับของท่า
อากาศยานจ าเป็นต่อการพัฒนาความยั่งยืน 

  .690      

Ste8 การควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานช่วยสร้างความยั่งยืน 

  .567      

Ste2 การพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริการช่วยส่งเสริมความยั่งยืน 

  .545      

Stf8 การพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม
ภายใน ท่าอากาศยาน  เพื่ อ ให้ สามารถ
ตอบสนองและสอดคล้องไปตามมาตรฐาน
การควบคุมมลพิษสากล 

   .766     0.876 

Stf6 การลดการปล่อยของเสียและมลภาวะสู่    .749     
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รหัส ตัวแปรที่สกัดได้ 

น้ าหนักองค์ประกอบ 
Cronbach’s 

Alpha 
การมี
ส่วน
ร่วม 

การ
อนุรักษ์ 

เศรษฐกิจ 
การลด

ผลกระทบ 
พลังงาน สังคม 

การ
ป้องกัน 

วัฒนธรรม 

ส่ิงแวดล้อม 
Stf7 การมีมาตรการในการจัดการของเสียท่ีเกิด

จากท่าอากาศยานอย่างเป็นรูปธรรม 
   .732     

Stf5 การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจาก
การประกอบกิจการท่าอากาศยาน 

   .669     

Stf11 การลดผลกระทบและมลภาวะท่ีเกิดขึ้นจาก
ท่าอากาศยานโดยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ 

   .656     

Stf10 การลดผลกระทบจากการด าเนินงานของท่า
อากาศยาน 

   .602     

Str3 ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้
เป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสะอาดและ
พลังงานทดแทนในท่าอากาศยาน 

    .742    0.834 

Str2 การออกแบบการใช้พลังงานทดแทนและ
พลังงานสะอาดท่ีสอดคล้องกับพื้นท่ีของท่า

    .709    
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รหัส ตัวแปรที่สกัดได้ 

น้ าหนักองค์ประกอบ 
Cronbach’s 

Alpha 
การมี
ส่วน
ร่วม 

การ
อนุรักษ์ 

เศรษฐกิจ 
การลด

ผลกระทบ 
พลังงาน สังคม 

การ
ป้องกัน 

วัฒนธรรม 

อากาศยานให้มากท่ีสุด 
Str4 การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนต้องมีระบบการ

จัดการพลังงานในอาคาร เพื่อให้สามารถ
บันทึกและตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของอาคารได้ 

    .700    

Str1 การออกแบบระบบการจัดการการลดใช้
พลังงานและหันมาใช้พลังงานทดแทนหรือ
พลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ (ระบบ
กระจกส่องแสงในอาคาร ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) 

    .690    

Str5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน
การส่งเสริมใช้พลังงานสะอาดและพลังงาน
ทดแทน 

    .570    

Sts2 การพัฒนาการพัฒนาท่าอากาศยานอย่าง
ยั่งยืนจ าเป็นต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของ

     .766   0.842 
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รหัส ตัวแปรที่สกัดได้ 

น้ าหนักองค์ประกอบ 
Cronbach’s 

Alpha 
การมี
ส่วน
ร่วม 

การ
อนุรักษ์ 

เศรษฐกิจ 
การลด

ผลกระทบ 
พลังงาน สังคม 

การ
ป้องกัน 

วัฒนธรรม 

ชุมชนท้องถิ่น 
Sts3 การคืนก าไรสู่สังคมหรือชุมชนท้องถิ่นมี

ความจ าเป็นต่อการพัฒนาความยั่งยืน 
     .751   

Sts1 ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของชุมชนท้องถิ่นรอบท่า
อากาศยานมีส่วนช่วยพัฒนาความยั่งยืน 

     .684   

Sts4 การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนเกิดจาก
การจ้างงานและให้โอกาสในการจ้างงานแก่
คนในท้องถิ่น 

     .582   

Stf2 การประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็น
ประจ าทุกปีสามารถช่วยป้องกันผลกระทบ
ด้านลบท่ีอาจเกิดขึ้น 

      .760  0.857 

Stf1 การลดการใช้และการบริโภคทรัพยากรท่ี
เกินความจ าเป็น 

      .743  

Stf3 การป้องกันและลดผลกระทบด้านลบจาก
การใช้บริการของผู้ใช้บริการจ านวนมากใน

      .664  
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รหัส ตัวแปรที่สกัดได้ 

น้ าหนักองค์ประกอบ 
Cronbach’s 

Alpha 
การมี
ส่วน
ร่วม 

การ
อนุรักษ์ 

เศรษฐกิจ 
การลด

ผลกระทบ 
พลังงาน สังคม 

การ
ป้องกัน 

วัฒนธรรม 

แต่ละวันภายในท่าอากาศยาน 
Sts7 ผลกระทบด้านความแตกต่างของวัฒนธรรม

อาจมีผลต่อสภาพจิตใจ หรือจารีตประเพณี
ของชุมชนรอบข้างท่าอากาศยาน 

       .873 0.838 

Sts8 การเผยแพร่ข้อมูลให้นักท่องเท่ียวเข้าใจและ
เคารพในวัฒนธรรมของชาติช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 

       .850 

ค่าความเชื่อโดยรวมด้านการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 0.950 
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4.3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย 
เป็นการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม โดยใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค านวณหาสัมประสิทธิ์ต่างๆ ในการ
อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามว่ามีอิทธิพลต่อกันมากน้อยเพียงใด โดยได้
ก าหนดสมมติฐานการวิจัยและวิเคราะห์ผลตามสมมติฐาน ดังนี้ 

 สมมติฐาน 1 : ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเมืองรองส่งผลต่อคุณภาพการบริการ 
ท่าอากาศยานเมืองรองหรือไม่  

1.1 ความปลอดภัยและกฎระเบียบส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยานเมืองรอง  
1.2 บุคลากรและพนักงานส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
1.3 ระบบขนส่งสาธารณะส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
1.4 โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศ

ยานเมืองรอง 
1.5 การเข้าถึงท่าอากาศยานส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
1.6 ประสิทธิภาพการด าเนินงานส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
สมมติฐาน 2 : คุณภาพการบริการท่าอากาศยานเมืองรองส่งผลต่อความยั่งยืนของท่าอากาศ

ยานเมืองรองหรือไม่  
2.1 การด าเนินงานส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน 
2.2 การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรอง

อย่างยั่งยืน 
2.3 การส่งมอบบริการท่ีดีและรวดเร็วส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน 

2.4 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน 
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4.3.1 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) 
ระหว่างศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเมืองรองท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยาน
เมืองรอง 

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ของศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเมืองรองท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานเมืองรอง 
เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาตัวแปรศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเมืองรองท่ีส่งผลต่อคุณภาพการ
บริการในท่าอากาศยาน ตามสมมติฐานงานวิจัย ดังนี้  

 
4.3.1.1 สมมติฐานหลักท่ี 1 ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเมืองรองส่งผลต่อ

คุณภาพการบริการท่าอากาศยานเมืองรอง 
1) สมมติฐานย่อยท่ี 1.1 ความปลอดภัยและกฎระเบียบส่งผลต่อคุณภาพการ

บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง  
 
ตารางที่  4.21 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความปลอดภัยและกฎระเบียบกับคุณภาพการ
บริการในท่าอากาศยาน 

ด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบ 
คุณภาพการบริการใน

ท่าอากาศยาน 
R P Value 

1. การตรวจเช็คยานพาหนะก่อนเข้าท่าอากาศยาน .167 .000 
2. การตรวจสอบบุคคลก่อนเข้าอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยาน  .135 .003 
3. การตรวจสอบสัมภาระของท่าอากาศยาน .182 .000 
4. การควบคุม และระงับเหตุที่ไม่คาดคิดของท่าอากาศยาน  .215 .000 
5. การป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนของท่าอากาศยาน .194 .000 
6. การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยาน .176 .000 
7. การรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสากลของท่าอากาศยาน .181 .000 
8. การใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน .192 .000 

 

จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านความปลอดภัยและ
กฎระเบียบ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน โดยท่ีการควบคุมและระงับเหตุท่ี
ไม่คาดคิดของท่าอากาศยานมีความสัมพันธ์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 21.5 รองลงมา คือ การป้องกัน
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นของท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 19.4 การใช้เทคโนโลยีในการรักษาความ
ปลอดภัยของท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 19.2 การตรวจสอบสัมภาระของท่าอากาศยาน คิดเป็น
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ร้อยละ 18.2 การรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสากลของท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 
18.1 การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 17.6 การ
ตรวจเช็คยานพาหนะก่อนเข้าท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และการตรวจสอบบุคคลก่อนเข้า
อาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ตามล าดับ  

 
ตารางที่  4.22 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความปลอดภัยและกฎระเบียบท่ีส่งผลต่อคุณภาพการ
บริการในท่าอากาศยาน 

ด้านความปลอดภัยและ
กฎระเบียบ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error β 
4.การค วบ คุ มและระ งับ เห ตุที่ ไม่
คาดคิดของท่าอากาศยาน 

.112 .039 .159 2.851 .005 

8.การใช้เทคโนโลยีในการรักษาความ
ปลอดภัยของท่าอากาศยาน 

.083 .040 .114 2.040 .042 

R = .237 , R2 = .052, F = 11.88 , P Value < 0.05 

 
 จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านความปลอดภัยและ
กฎระเบียบส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 52 ซึ่งเมื่อแยกพิจารณาตาม
ตัวแปรย่อยในองค์ประกอบด้านความปลอดและกฎระเบียบ พบว่า การควบคุมและระงับเหตุท่ีไม่

คาดคิดของท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 16 (β = .159, t = 2.851) รองลงมา คือ การใช้เทคโนโลยี

ในการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 11.4 (β  = .114, t = 2.040) 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่  4.23 ผลการทดสอบสมมติฐานของความปลอดภัยและกฎระเบียบท่ีส่งผลต่อคุณภาพการ
บริการในท่าอากาศยาน 
สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบ ผลการวิเคราะห์ 

H1.1.1 การตรวจเช็คยานพาหนะก่อนเข้าท่าอากาศยาน ปฏิเสธ 
H1.1.2 การตรวจสอบบุคคลก่อนเข้าอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยาน  ปฏิเสธ 
H1.1.3 การตรวจสอบสัมภาระของท่าอากาศยาน ปฏิเสธ 
H1.1.4 การควบคุม และระงับเหตุที่ไม่คาดคิดของท่าอากาศยาน  สนับสนุน 
H1.1.5 การป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนของท่าอากาศยาน ปฏิเสธ 
H1.1.6 การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ปฏิเสธ 
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สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบ ผลการวิเคราะห์ 
H1.1.7 การรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสากลของท่าอากาศยาน ปฏิเสธ 
H1.1.8 การใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน สนับสนุน 

 

 จากตารางท่ี 4.23 แสดงให้เห็นว่า ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านความปลอดภัย
และกฎระเบียบ ประกอบด้วย การควบคุมและระงับเหตุท่ีไม่คาดคิดของท่าอากาศยาน และการใช้
เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
คุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน ในขณะท่ี การตรวจเช็คยานพาหนะก่อนเข้าท่าอากาศยาน การ
ตรวจสอบบุคคลก่อนเข้าอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยาน การตรวจสอบสัมภาระของท่าอากาศยาน 
การป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นของท่าอากาศยาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความ
ปลอดภัยของท่าอากาศยาน และการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสากลของท่าอากาศ
ยาน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 

 

• แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณผลการทดสอบสมมติฐานของความ
ปลอดภัยและกฎระเบียบที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 

 

 
 
 

 

H1.1.1 

คุณภาพการบริการใน
ท่าอากาศยาน 

H1.1.8 

H1.1.7 

H1.1.2 

H1.1.3 

H1.1.5 

H1.1.6 

H1.1.4 
β = 0.159, P < 0.05 

ภาพที่  4.1 แสดงความสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณผลการทดสอบสมมติฐานของความปลอดภัยและ
กฎระเบียบท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 
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2) สมมติฐานย่อยท่ี 1.2 บุคลากรและพนักงานส่งผลต่อคุณภาพการบริการใน
ท่าอากาศยานเมืองรอง 

 

ตารางที่  4.24 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและพนักงานกับคุณภาพการบริการในท่า
อากาศยาน 

ด้านบุคลากรและพนักงาน 
คุณภาพการบริการ
ในท่าอากาศยาน 

R P Value 
1. จ านวนของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน .145 .002 
2. ทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน .204 .000 
3. การบริการที่ดีและรวดเร็วของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน .230 .000 
4. การควบคุม ช่วยเหลือ และการดูแลจากผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน .195 .000 
5. การฝึกอบรมและทดสอบผู้ให้บริการให้มีความพร้อมในการบริการอยู่เสมอ .243 .000 

 
จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านบุคลากรและพนักงาน มี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน โดยท่ีการฝึกอบรมและทดสอบผู้ให้บริการให้มี
ความพร้อมในการบริการอยู่เสมอความสัมพันธ์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 24.3 รองลงมา คือ การบริการท่ี
ดีและรวดเร็วของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 23 ทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้
ให้บริการในท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 20.4 การควบคุม ช่วยเหลือ และการดูแลจากผู้ให้บริการ
ในท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 19.5 จ านวนของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 14.5 
ตามล าดับ  
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ตารางที่  4.25 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของบุคลากรและพนักงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการใน
ท่าอากาศยาน 

ด้านบุคลากรและพนักงาน 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error β 
5.การ ฝึกอบ รม และทดสอ บ ผู้
ให้บริการให้มีความพร้อมในการ
บริการอยู่เสมอ 

.117 .038 .171 3.064 .002 

3.การบริการท่ีดีและรวดเร็วของผู้
ให้บริการในท่าอากาศยาน 

.098 .038 .143 2.569 .011 

R = .273, R2 = .070, F = 16.049, P Value < 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านบุคลากรและพนักงานส่งผล
ต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 70 ซึ่งเมื่อแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยใน
องค์ประกอบด้านความปลอดและกฎระเบียบ พบว่า การฝึกอบรมและทดสอบผู้ให้บริการให้มีความ

พร้อมในการบริการอยู่เสมอ คิดเป็นร้อยละ 17.1 (β = .171, t = 3.064) รองลงมา คือ การบริการท่ี

ดีและรวดเร็วของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน  คิดเป็นร้อยละ 14.3 (β  = .143, t = 2.569) 
ตามล าดับ 

 

ตารางที่  4.26 ผลการทดสอบสมมติฐานของบุคลากรและพนักงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการใน
ท่าอากาศยาน 
สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านพนักงานและบุคลากร ผลการวิเคราะห์ 

H1.2.1 จ านวนของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน ปฏิเสธ 
H1.2.2 ทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน  ปฏิเสธ 
H1.2.3 การบริการที่ดีและรวดเร็วของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน  สนับสนุน 
H1.2.4 การควบคุม ช่วยเหลือ และการดูแลจากผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน  ปฏิเสธ 
H1.2.5 การฝึกอบรมและทดสอบผู้ให้บริการให้มีความพร้อมในการบริการ

อยู่เสมอ 
สนับสนุน 

 

จากตารางท่ี 4.26 แสดงให้เห็นว่า ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านบุคลากรและ
พนักงาน ประกอบด้วย การบริการท่ีดีและรวดเร็วของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน และการฝึกอบรม
และทดสอบผู้ให้บริการให้มีความพร้อมในการบริการอยู่เสมอ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติกับคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน ในขณะท่ีจ านวนของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน และการควบคุม ช่วยเหลือ และการดูแลจากผู้
ให้บริการในท่าอากาศยาน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับคุณภาพการบริการในท่า
อากาศยาน 

 

• แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณผลการทดสอบสมมติฐานของบุคลากร
และพนักงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 

 
 
 
 
 
  

ภาพที่  4.2 แสดงความสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณผลการทดสอบสมมติฐานของบุคลากรและพนักงาน
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 

H1.2.1 

คุณภาพการบริการใน
ท่าอากาศยาน 

H1.2.2 

H1.2.3 

H1.2.4 

H1.2.5 

β = 0.143, P < 0.05 
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3) สมมติฐานย่อยท่ี 1.3 ระบบขนส่งสาธารณะส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่า
อากาศยานเมืองรอง 
 
ตารางที่  4.27 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างระบบขนส่งสาธารณะกับคุณภาพการบริการในท่า
อากาศยาน 

ด้านระบบขนส่งสาธารณะ 
คุณภาพการบริการ
ในท่าอากาศยาน 
R P Value 

1. สภาพของยานพาหนะของระบบขนส่งที่เช่ือมต่อกับท่าอากาศยาน .204 .000 
2. ความสะดวกสบายของจุดรับ-ส่งขนส่งสาธารณะในท่าอากาศยาน .170 .000 
3. ตารางเดินรถที่แน่นอนของระบบขนส่งสาธารณะในท่าอากาศยาน .211 .000 
4. ราคาค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะของท่าอากาศยาน .234 .000 

 

 จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านระบบขนส่งสาธารณะ มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน โดยท่ีราคาค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะ
ของท่าอากาศยานมีความสัมพันธ์สูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 23.4 รองลงมา คือ ตารางเดินรถท่ีแน่นอน
ของระบบขนส่งสาธารณะในท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 21.1 สภาพของยานพาหนะของระบบ
ขนส่งท่ีเช่ือมต่อกับท่าอากาศยาน  คิดเป็นร้อยละ 20.4 ความสะดวกสบายของจุดรับ-ส่งขนส่ง
สาธารณะในท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 17  ตามล าดับ 
 
ตารางที่  4.28 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของระบบขนส่งสาธารณะท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการใน
ท่าอากาศยาน 

ด้านระบบขนส่งสาธารณะ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error β 
4.ราคาค่ าโดยสารของระบบขนส่ ง
สาธารณะของท่าอากาศยาน 

.133 .037 .185 3.599 .000 

1.สภาพของยานพาหนะของระบบ
ขนส่งที่เช่ือมต่อกับท่าอากาศยาน 

.098 .036 .139 2.711 .007 

R = .268 , R2 = .067, F = 15.400 , P Value < 0.05 
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จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านระบบขนส่งสาธารณะส่งผล
ต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 67 ซึ่งเมื่อแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยใน
องค์ประกอบด้านระบบขนส่งสาธารณะ พบว่า ราคาค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะของท่าอากาศ

ยาน คิดเป็นร้อยละ 18.5 (β = .185, t = 3.599) รองลงมา คือ สภาพของยานพาหนะของระบบขนส่ง

ท่ีเชื่อมต่อกับท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 13.9 (β = .139, t = 2.711) ตามล าดับ 

 
ตารางที่  4.29 ผลการทดสอบสมมติฐานของระบบขนส่งสารธารณะท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการใน
ท่าอากาศยาน 
สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านระบบขนส่งสาธารณะ ผลการวิเคราะห์ 

H1.3.1 สภาพของยานพาหนะของระบบขนส่งที่เชื่อมต่อกับท่าอากาศยาน สนับสนุน 
H1.3.2 ความสะดวกสบายของจุดรับ-ส่งขนส่งสาธารณะในท่าอากาศยาน ปฏิเสธ 
H1.3.3 ตารางเดินรถที่แน่นอนของระบบขนส่งสาธารณะในท่าอากาศยาน ปฏิเสธ 
H1.3.4 ราคาค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะของท่าอากาศยาน สนับสนุน 

 
จากตารางท่ี 4.29 แสดงให้เห็นว่า ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านระบบขนส่ง

สาธารณะ ประกอบด้วย สภาพของยานพาหนะของระบบขนส่งท่ีเช่ือมต่อกับท่าอากาศยาน และราคา
ค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะของท่าอากาศยาน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
คุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน ในขณะท่ีความสะดวกสบายของจุดรับ-ส่งขนส่งสาธารณะในท่า
อากาศยาน และตารางเดินรถท่ีแน่นอนของระบบขนส่งสาธารณะในท่าอากาศยาน ไม่มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 
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• แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณผลการทดสอบสมมติฐานของระบบขนส่ง
สารธารณะที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 

 

 
 
 

4) สมมติฐานย่อยท่ี 1.4 โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกส่งผลต่อ
คุณภาพการบริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 
ตารางที่ 4.30 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกกับ
คุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
คุณภาพการบริการ
ในท่าอากาศยาน 
R P Value 

1. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน  .171 .000 
2. สิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและใช้งานได้เป็น

อย่างดี 
.195 .000 

3. การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกรูปแบบใหม่ในท่าอากาศยาน .227 .000 
4. สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในท่าอากาศยาน   .265 .000 
5. สิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้งานง่าย  .272 .000 

  
จากตารางท่ี 4.30 พบว่า ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิง

อ านวยความสะดวก มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน โดยท่ี ส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีใช้งานง่ายมีความสัมพันธ์สูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.2 รองลงมา คือ ส่ิงอ านวยความสะดวก

ภาพที่  4.3 แสดงความสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณผลการทดสอบสมมติฐานของระบบขนส่งสารธารณะ
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 

H1.3.1 

คุณภาพการบริการใน
ท่าอากาศยาน 

H1.3.2 

H1.3.3 

H1.3.4 
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ส าหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 26.5 การพัฒนาส่ิงอ านวย
ความสะดวกรูปแบบใหม่ในท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 22.7 ส่ิงอ านวยความสะดวกในท่าอากาศ
ยานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและใช้งานได้เป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 19.5 และความเพียงพอของส่ิง
อ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 17.1 ตามล าดับ 

 
ตารางที่  4.31 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error β 
5.สิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้งานง่าย .134 .036 .194 3.712 .000 
4.สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษในท่าอากาศยาน   

.131 .038 .183 3.492 .001 

R = .318 , R2 = .097, F = 22.486 , P Value < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิง

อ านวยความสะดวกส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 97 ซึ่งเมื่อแยก
พิจารณาตามตัวแปรย่อยในองค์ประกอบด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ส่ิง

อ านวยความสะดวกท่ีใช้งานง่าย คิดเป็นร้อยละ 19.4 (β = .194, t = 3.712) รองลงมา คือ ส่ิง

อ านวยความสะดวกส าหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 18.3 (β 
= .183, t = 3.429) ตามล าดับ 

 
ตารางที่  4.32 ผลการทดสอบสมมติฐานของโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 
สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ผลการวิเคราะห์ 

H1.4.1 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน ปฏิเสธ 
H1.4.2 สิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและใช้

งานได้เป็นอย่างดี 
ปฏิเสธ 

H1.4.3 การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกรูปแบบใหม่ในท่าอากาศยาน ปฏิเสธ 
H1.4.4 สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในท่า

อากาศยาน 
สนับสนุน 

H1.4.5 สิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้งานง่าย สนับสนุน 
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 จากตารางท่ี 4.32 แสดงให้เห็นว่า ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษในท่าอากาศยาน และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใช้งานง่าย มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน ในขณะท่ีความเพียงพอของส่ิงอ านวยความ
สะดวกในท่าอากาศยาน ส่ิงอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและใช้งาน
ได้เป็นอย่างดี  และการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกรูปแบบใหม่ในท่าอากาศยาน ไม่มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 
 

• แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณผลการทดสอบสมมติฐานของโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 

 
 

  

ภาพที่ 4.4 แสดงความสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณผลการทดสอบสมมติฐานของโครงสร้างพื้นฐาน
และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 

H1.4.1 

คุณภาพการบริการใน
ท่าอากาศยาน 

H1.4.2 

H1.4.3 

H1.4.4 

H1.4.5 
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5) สมมติฐานย่อยท่ี 1.5 การเข้าถึงท่าอากาศยานส่งผลต่อคุณภาพการบริการใน
ท่าอากาศยานเมืองรอง 
ตารางที่ 4.33 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการเข้าถึงท่าอากาศยานกับคุณภาพการบริการในท่า
อากาศยาน 

ด้านการเข้าถึงท่าอากาศยาน 
คุณภาพการบริการ
ในท่าอากาศยาน 
R P Value 

1. ระยะทางจากตัวเมืองในการเข้าถึงท่าอากาศยาน  .264 .000 
2. ระยะเวลาจากตัวเมืองในการเข้าถึงท่าอากาศยาน  .426 .000 
3. ประเภทของระบบขนส่งสาธารณะในการเข้าถึงท่าอากาศยาน  .424 .000 

 
จากตารางท่ี 4.33 พบว่า ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านการเข้าถึงท่าอากาศยาน มี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน โดยท่ีระยะเวลาจากตัวเมืองในการเข้าถึงท่า
อากาศยานมีความสัมพันธ์สูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.6 รองลงมา ประเภทของระบบขนส่งสาธารณะ
ในการเข้าถึงท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 42.4 และระยะทางจากตัวเมืองในการเข้าถึงท่าอากาศ
ยาน คิดเป็นร้อยละ 26.4 ตามล าดับ 
 
ตารางที่  4.34 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการเข้าถึงท่าอากาศยานท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการ
ในท่าอากาศยาน 

ด้านการเข้าถึงท่าอากาศยาน 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error β 
2.ระยะเวลาจากตัวเมืองในการเข้าถึงท่า
อากาศยาน 

.171 .034 .273 5.052 .000 

3.ประเภทของระบบขนส่งสาธารณะใน
การเข้าถึงท่าอากาศยาน 

.155 .031 .266 4.925 .000 

R = .478, R2 = .225, F = 59.175 , P Value < 0.0.5 
 

จากตารางท่ี 4.34 พบว่า ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านการเข้าถึงท่าอากาศยาน
ส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ซึ่งเมื่อแยกพิจารณาตามตัวแปร
ย่อยในองค์ประกอบด้านการเข้าถึงท่าอากาศยาน  พบว่า ระยะเวลาจากตัวเมืองในการเข้าถึงท่า
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อากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 27.3 (β = .273, t = 5.052) รองลงมา คือ ประเภทของระบบขนส่ง

สาธารณะในการเข้าถึงท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 26.6 (β = .266, t = 4.925) ตามล าดับ 
 

ตารางที่  4.35 ผลการทดสอบสมมติฐานของการเข้าถึงท่าอากาศยานท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการ
ในท่าอากาศยาน 
สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านการเข้าถึงท่าอากาศยาน ผลการวิเคราะห์ 

H1.5.1 ระยะทางจากตัวเมืองในการเข้าถึงท่าอากาศยาน  ปฏิเสธ 
H1.5.2 ระยะเวลาจากตัวเมืองในการเข้าถึงท่าอากาศยาน  สนับสนุน 
H1.5.3 ประเภทของระบบขนส่งสาธารณะในการเข้าถึงท่าอากาศยาน  สนับสนุน 

 
 จากตารางท่ี 4.35 แสดงให้เห็นว่า ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านการเข้าถึงท่า
อากาศยาน ประกอบด้วย ระยะเวลาจากตัวเมืองในการเข้าถึงท่าอากาศยาน และประเภทของระบบ
ขนส่งสาธารณะในการเข้าถึงท่าอากาศยาน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับคุณภาพการ
บริการในท่าอากาศยาน ในขณะท่ีระยะทางจากตัวเมืองในการเข้าถึงท่าอากาศยาน ไม่มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 
 

• แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณผลการทดสอบสมมติฐานของการเข้าถึงท่า
อากาศยานที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 

 

 

 

 

ภาพที่  4.5 แสดงความสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณผลการทดสอบสมมติฐานของการเข้าถึงท่าอากาศ
ยานท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 

H1.5.1 

H1.5.2 

H1.5.3 

คุณภาพการบริการใน
ท่าอากาศยาน 

β = 0.273, P < 0.05 



218 
 

 

218 

6) สมมติฐานย่อยท่ี 1.6 ประสิทธิภาพการด าเนินงานส่งผลต่อคุณภาพการบริการใน
ท่าอากาศยานเมืองรอง 
 
ตารางที่  4.36 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการด าเนินงานกับคุณภาพการบริการ
ในท่าอากาศยาน 

ด้านประสทิธิภาพการด าเนินงาน 
คุณภาพการบริการ
ในท่าอากาศยาน 
R P Value 

1. การด าเนินงานที่มีความรวดเร็วของท่าอากาศยาน .421 .000 
2. กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินงานอย่างมีระบบของท่าอากาศยาน  .477 .000 

 
จากตารางท่ี 4.36 พบว่า ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านประสิทธิภาพการ

ด าเนินงาน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน โดยท่ีกระบวนการและขั้นตอนการ
ด าเนินงานอย่างมีระบบของท่าอากาศยานมีความสัมพันธ์สูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.7 รองลงมา คือ 
การด าเนินงานท่ีมีความรวดเร็วของท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 42.1 ตามล าดับ 

 
ตารางที่  4.37 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพการ
บริการในท่าอากาศยาน 

ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error β 
2.ก ร ะ บ ว น ก า รแ ล ะ ข้ั น ต อ น ก า ร
ด าเนินงานอย่างมีระบบของท่าอากาศ
ยาน 

.219 .033 .351 6.594 .000 

1.การด าเนินงานที่มีความรวดเร็วของท่า
อากาศยาน 

.134 .033 .216 4.053 .000 

R = .508, R2 = .254, F = 69.325, P Value < 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.37 พบว่า ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 25.4 ซึ่งเมื่อแยกพิจารณา
ตามตัวแปรย่อยในองค์ประกอบด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน พบว่า กระบวนการและขั้นตอนการ

ด าเนินงานอย่างมีระบบของท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 35.1 (β = .351, t = 6.594) รองลงมา 
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คือ การด าเนินงานท่ีมีความรวดเร็วของท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 21.6 (β = .216, t = 4.053) 
ตามล าดับ 

ตารางที่ 4.38 ผลการทดสอบสมมติฐานของประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพการ
บริการในท่าอากาศยาน 
สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์ 

H1.6.1 การด าเนินงานที่มีความรวดเร็วของท่าอากาศยาน สนับสนุน 
H1.6.2 กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานอย่างมีระบบของท่าอากาศยาน  สนับสนุน 

 
จากตารางท่ี 4.38 แสดงให้เห็นว่า ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานด้านประสิทธิภาพการ

ด าเนินงาน ประกอบด้วย การด าเนินงานท่ีมีความรวดเร็วของท่าอากาศยาน และกระบวนการและ
ขั้นตอนการด าเนินงานอย่างมีระบบของท่าอากาศยาน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
คุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน  

• แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณผลการทดสอบสมมติฐานของประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 4.6 แสดงความสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณผลการทดสอบสมมติฐานของประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 

H1.6.1 

คุณภาพการบริการใน
ท่าอากาศยาน 

H1.6.2 
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• แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.7 แสดงความสัมพันธ์ผลการ
ทดสอบสมมติฐานงานวิจัยศักยภาพการ
จัดการท่าอากาศยานท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
การบริการในท่าอากาศยาน 

H1.1.8 

H1.1.4 

1. ด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบ  

2. ด้านบุคลากรและพนักงาน  

3. ด้านระบบขนส่งสาธารณะ  

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  

6. ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน  

คุณภาพ 

การบริการใน

ท่าอากาศยาน 

H1.2.3 

H1.2.5 

H1.3.1 

H1.3.4 

H1.4.4 

H1.4.5 

H1.5.2 

H1.5.3 

H1.6.1 

H1.6.2 

5. ด้านการเข้าถึงท่าอากาศยาน  
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 จากภาพท่ี 4.7 แสดงความสัมพันธ์ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยศักยภาพการจัดการท่า
อากาศยานท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน สามารถอธิบายได้ว่า ด้านความปลอดภัย
และกฎระเบียบท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน มี 2 สมมติฐานท่ีสนับสนุน คือ 

สมมติฐานท่ี 1.1.4 การควบคุม และระงับเหตุท่ีไม่คาดคิดของท่าอากาศยาน (β = 0.159) และ

สมมติฐานท่ี 1.1.8 การใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน  (β = 0.114)  
ด้านบุคลากรและพนักงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน มี  2 สมมติฐานท่ีสนับสนุน 

คือ สมมติฐานท่ี 1.2.3 การบริการท่ีดีและรวดเร็วของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน (β = 0.143) และ

สมมติฐานท่ี 1.2.5 การฝึกอบรมและทดสอบผู้ให้บริการให้มีความพร้อมในการบริการอยู่เสมอ (β = 
0.171) ด้านระบบขนส่งสาธารณะท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน มี 2 สมมติฐานท่ี
สนับสนุน คือ สมมติฐานท่ี 1.3.1 สภาพของยานพาหนะของระบบขนส่งท่ีเช่ือมต่อกับท่าอากาศยาน 

(β = 0.159) และสมมติฐานท่ี 1.3.4 ราคาค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะของท่าอากาศยาน 

(β = 0.114) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่า
อากาศยาน มี 2 สมมติฐานท่ีสนับสนุน คือ สมมติฐานท่ี 1.4.4 ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้

ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในท่าอากาศยาน (β = 0.183) และสมมติฐานท่ี 1.4.5 ส่ิงอ านวยความ

สะดวกท่ีใช้งานง่าย (β = 0.194) ด้านการเข้าถึงท่าอากาศยานท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่า
อากาศยาน มี 2 สมมติฐานท่ีสนับสนุน คือ สมมติฐานท่ี 1.5.2 ระยะเวลาจากตัวเมืองในการเข้าถึงท่า

อากาศยาน (β = 0.273) และสมมติฐานท่ี 1.5.3 ประเภทของระบบขนส่งสาธารณะในการเข้าถึงท่า

อากาศยาน (β = 0.266) ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานส่งผลต่อคุณภาพการบริการในท่าอากาศ
ยาน มี 2 สมมติฐานท่ีสนับสนุน คือ สมมติฐานท่ี 1.6.1 การด าเนินงานท่ีมีความรวดเร็วของท่าอากาศ

ยาน (β = 0.216) และสมมติฐานท่ี 1.6.2 กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานอย่างมีระบบของ

ท่าอากาศยาน (β = 0.351) 
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4.3.2 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ระหว่างคุณภาพการบริการท่าอากาศยานเมืองรองที่ส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยาน
เมืองรองอย่างยั่งยืน  
 

4.3.2.1  สมมติฐานหลักท่ี 2  คุณภาพการบริการท่าอากาศยานเมืองรองส่งผลต่อ
การพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนหรือไม่  

1) สมมติฐานย่อยท่ี 2.1 การด าเนินงานส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน  
 
ตารางที่ 4.39 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานกับการพัฒนาท่าอากาศยานอย่าง
ยั่งยืน 

ด้านการด าเนินงาน 
ความยั่งยืนของ     
ท่าอากาศยาน 
R P Value 

1. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการในการด าเนินงานให้มีความ
ทันสมัย 

.356 .000 

2. การมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์และภาพพจน์ที่ดีในการให้บริการ  .365 .000 
3. การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริการอยู่เสมอ  .368 .000 

4. การมุ่งเน้นการด าเนินงานด้านการบริการที่มีความปลอดภัย .343 .000 

 
จากตารางท่ี 4.39 พบว่า คุณภาพการบริการในท่าอากาศยานด้านการด าเนินงาน มีความสัมพันธ์

กับการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน โดยท่ีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริการอยู่เสมอมี
ความสัมพันธ์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมา คือ การมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์และภาพพจน์ท่ีดีใน
การให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 36.5 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการในการด าเนินงาน
ให้มีความทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 35.6 และการมุ่งเน้นการด าเนินงานด้านการบริการท่ีมีความปลอดภัย คิด
เป็นร้อยละ 34.3 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.40 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่าง
ยั่งยืน 

ด้านการด าเนินงาน 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error β 
3.การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการ
บริการอยู่เสมอ 

.111 .038 .184 2.935 .004 

1.การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการบริการในการด าเนินงาน
ให้มีความทันสมัย 

.113 .033 .189 3.387 .001 

2.การมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์และ
ภาพพจน์ที่ดีในการให้บริการ 

.087 .043 .135 2.049 .041 

R = .429, R2 = .178, F = 29.953, P Value < 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.40 พบว่า คุณภาพการบริการในท่าอากาศยานด้านการด าเนินงานส่งผลต่อ
ความยั่งยืนของท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 18 ซึ่งเมื่อแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยในองค์ประกอบ
ด้านการด าเนินงาน พบว่า การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริการอยู่เสมอ คิดเป็นร้อยละ 18.4 

(β = .184, t = 2.935) รองลงมา คือ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการในการ

ด าเนินงานให้มีความทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 19 (β = .189,t = 3.387) และการมุ่งเน้นการสร้าง

ภาพลักษณ์และภาพพจน์ท่ีดีในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 13.5 (β = .135, t = 2.049) ตามล าดับ 

ตารางที่ 4.41 ผลการทดสอบสมมติฐานของการด าเนินงานส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่าง
ยั่งยืน 
สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านการด าเนินงาน  ผลการวิเคราะห์ 

H2.1.1 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการในการ
ด าเนินงานให้มีความทันสมัย 

สนับสนุน 

H2.1.2 การมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์และภาพพจน์ที่ดีในการให้บริการ  สนับสนุน 
H2.1.3 การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริการอยู่เสมอ  สนับสนุน 
H2.1.4 การมุ่งเน้นการด าเนินงานด้านการบริการที่มีความปลอดภัย ปฏิเสธ 

 
จากตารางท่ี 4.41 แสดงให้เห็นว่า คุณภาพการบริการในท่าอากาศยานด้านการด าเนินงาน 

ประกอบด้วย การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการในการด าเนินงานให้มีความ
ทันสมัย การมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์และภาพพจน์ท่ีดีในการให้บริการ และการปรับปรุงและ
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พัฒนารูปแบบการบริการอยู่เสมอ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการพัฒนาท่าอากาศ
ยานอย่างยั่ งยืน ในขณะท่ี การมุ่งเน้นการด าเนินงานด้านการบริการท่ีมีความปลอดภัย  ไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 

 

• แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณผลการทดสอบสมมติฐานของการด าเนินงาน
ส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

2) สมมติฐานย่อยท่ี 2.2 การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการส่งผลต่อการ
พัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน  
 

ตารางที่ 4.42 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการกับการ
พัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 

ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ความยั่งยืนของ 
ท่าอากาศยาน 
R P Value 

1) การบริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน  .390 .000 

2) ความรวดเร็วในการบริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้บริการท่าอากาศ
ยาน 

.370 .000 

3) ทัศนคติท่ีดีของผู้ให้บริการในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ .408 .000 

4) ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
และเสมอภาค 

.440 .000 

H2.1.1 

ความยั่งยืนของ 
ท่าอากาศยาน 

H2.1.2 

H2.1.3 

H2.1.4 

ภาพที่ 4.8 แสดงความสัมพันธ์ผลการทดสอบสมมติฐานของการด าเนินงานส่งผลต่อการพัฒนาท่า
อากาศยานอย่างยั่งยืน 
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จากตารางท่ี 4.42 พบว่า คุณภาพการบริการในท่าอากาศยานด้านการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน โดยท่ีผู้ให้บริการ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและเสมอภาคมีความสัมพันธ์สูงสุด 
คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมา คือ ทัศนคติท่ีดีของผู้ให้บริการในการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 41 การบริการท่ีตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน คิดเป็น
ร้อยละ 39 และความรวดเร็วในการบริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน คิด
เป็นร้อยละ 37 ตามล าดับ  

 
ตารางที่  4.43 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีส่งผลต่อ
การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 

ด้านการตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error β 
4.ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ ใช้บริการได้
อย่างต่อเนื่องและเสมอภาค 

.156 .033 .257 4.757 .000 

1.การบริการท่ีตรงต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน 

.127 .032 .198 3.945 .000 

3.ทัศนคติท่ีดีของผู้ให้บริการในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

.099 .032 .170 3.089 .002 

R = .509, R2 = .254, F = 46.931, P Value < 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.43 พบว่า คุณภาพการบริการในท่าอากาศยานด้านการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการส่งผลต่อยั่งยืนของท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 25 ซึ่งเมื่อแยกพิจารณาตาม
ตัวแปรย่อยในองค์ประกอบด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ให้บริการ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและเสมอภาคส่งผลต่อยั่งยืนของ

ท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 26 (β = .257, t = 4.757) รองลงมา คือ การบริการท่ีตรงต่อความ

ต้องการของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 20 (β = .198, t = 3.945) และทัศนคติท่ีดีของ

ผู้ให้บริการในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 17 (β = .170, t = 
3.089) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.44 ผลการทดสอบสมมติฐานของการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการส่งผลต่อการ
พัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 
สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ผลการวิเคราะห์ 

H2.2.1 การบริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน  สนับสนุน 
H2.2.2 ความรวดเร็วในการบริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้บริการท่า

อากาศยาน 

ปฏิเสธ 

H2.2.3 ทัศนคติที่ดีของผู้ให้บริการในการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

สนับสนุน 

H2.2.4 ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้
อย่างต่อเน่ืองและเสมอภาค 

สนับสนุน 

 

จากตารางท่ี 4.44 แสดงให้เห็นว่า คุณภาพการบริการในท่าอากาศยานด้านการตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย การบริการท่ีตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการท่า
อากาศยาน ทัศนคติท่ีดีของผู้ให้บริการในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ  และผู้
ให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและเสมอภาค มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน ในขณะท่ี ความ
รวดเร็วในการบริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 

 

• แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ผลการทดสอบสมมติฐานของการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

  
ภาพที่  4.9 แสดงความสัมพันธ์ผลการทดสอบสมมติฐานของการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 

H2.2.1 

ความยั่งยืนของ 
ท่าอากาศยาน 

H2.2.2 

H2.2.3 

H2.2.4 
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3) สมมติฐานย่อยท่ี 2.3 การส่งมอบบริการท่ีดีและรวดเร็วส่งผลต่อการพัฒนาท่า
อากาศยานอย่างยั่งยืน  
 
ตารางที่  4.45 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการส่งมอบบริการท่ีดีและรวดเร็วกับการพัฒนาท่า
อากาศยานอย่างยั่งยืน 

ด้านการส่งมอบบริการที่ดีและรวดเร็ว 
ความยั่งยืนของ 
ท่าอากาศยาน 
R P Value 

1. การส่งมอบบริการด้วยการลดข้ันตอนท่ีซับซ้อนลง  .272 .000 

2. การส่งมอบบริการที่ดีมีความน่าเชื่อถือในท่าอากาศยาน  .320 .000 

3. การส่งมอบบริการที่เป็นเลิศและแตกต่างในท่าอากาศยาน  .338 .000 

4. ผู้ให้บริการที่ส่งมอบบริการในท่าอากาศยาน  .384 .000 

5. ผู้ใช้บริการสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารสารสนเทศจากท่าอากาศยาน .424 .000 

6. การพัฒนาผู้ให้บริการท่ีสามารถส่งมอบบริการท่ีดี โดยท่ีผู้ใช้บริการไม่ต้อง
ร้องขอ  

.391 .000 

7. การพัฒนาผู้ให้บริการท่ีสามารถสร้างความประทับใจโดยลูกค้าไม่ได้คาดหวัง
ว่าจะได้รับ  

.442 .000 

 
จากตารางท่ี 4.45 พบว่า คุณภาพการบริการในท่าอากาศยานด้านการส่งมอบบริการท่ีดีและ

รวดเร็วมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน โดยท่ีการพัฒนาผู้ให้บริการท่ีสามารถ
สร้างความประทับใจโดยลูกค้าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับมีความสัมพันธ์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 44 
รองลงมา คือ ผู้ใช้บริการสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารสารสนเทศจากท่าอากาศยาน คิดเปน็ร้อยละ 42 
การพัฒนาผู้ให้บริการท่ีสามารถส่งมอบบริการท่ีดี โดยท่ีผู้ใช้บริการไม่ต้องร้องขอ คิดเป็นร้อยละ 39 ผู้
ให้บริการท่ีส่งมอบบริการในท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 38  การส่งมอบบริการท่ีเป็นเลิศและ
แตกต่างในท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 34 การส่งมอบบริการท่ีดีมีความน่าเช่ือถือในท่าอากาศยาน 
คิดเป็นร้อยละ 32 และการส่งมอบบริการด้วยการลดขั้นตอนท่ีซับซ้อนลง คิดเป็นร้อยละ 27 
ตามล าดับ  
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ตารางที่  4.46 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการส่งมอบบริการท่ีดีและรวดเร็วท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
ท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 

ด้านการส่งมอบบริการที่ดีและ
รวดเร็ว 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error β 
7.การพัฒนาผู้ให้บริการที่สามารถสร้าง
ความประทับใจโดยลูกค้าไม่ได้คาดหวัง
ว่าจะได้รับ 

.138 .030 .254 4.539 .000 

5.ผู้ ใ ช้บ ริก ารส ามารถ ได้ รับ ข้อมู ล
ข่าวสารสารสนเทศจากท่าอากาศยาน 

.123 .025 .249 4.914 .000 

6.การพัฒนาผู้ให้บริการที่สามารถส่ง
มอบบริการที่ ดี โดยที่ผู้ใช้บริการไม่
ต้องร้องขอ 

.067 .032 .117 2.083 .038 

R = .514, R2 = .258, F = 47.537, P Value < 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.46 พบว่า คุณภาพการบริการในท่าอากาศยานด้านการส่งมอบบริการท่ีดีและ
รวดเร็วส่งผลต่อยั่งยืนของท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 26 ซึ่งเมื่อแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยใน
องค์ประกอบด้านการส่งมอบบริการท่ีดีและรวดเร็ว พบว่า การพัฒนาผู้ให้บริการท่ีสามารถสร้างความ

ประทับใจโดยลูกค้าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับส่งผลต่อยั่งยืนของท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 25 (β 
= .254, t = 4.539) รองลงมา คือ ผู้ใช้บริการสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารสารสนเทศจากท่าอากาศ

ยาน คิดเป็นร้อยละ 25 (β = .249, t = 4.914) และการพัฒนาผู้ให้บริการท่ีสามารถส่งมอบบริการท่ี

ดี โดยท่ีผู้ใช้บริการไม่ต้องร้องขอ คิดเป็นร้อยละ 12 (β = .117, t = 2.083) ตามล าดับ 

ตารางที่  4.47 ผลการทดสอบสมมติฐานของการส่งมอบบริการท่ีดีและรวดเร็วส่งผลต่อการพัฒนาท่า

อากาศยานอย่างยั่งยืน 

สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านการส่งมอบบริการที่ดีและรวดเร็ว ผลการวิเคราะห์ 
H2.3.1 การส่งมอบบริการด้วยการลดข้ันตอนท่ีซับซ้อนลง  ปฏิเสธ 
H2.3.2 การส่งมอบบริการที่ดีมีความน่าเชื่อถือในท่าอากาศยาน  ปฏิเสธ 
H2.3.3 การส่งมอบบริการที่เป็นเลิศและแตกต่างในท่าอากาศยาน  ปฏิเสธ 
H2.3.4 ผู้ให้บริการที่ส่งมอบบริการในท่าอากาศยาน  ปฏิเสธ 

H2.3.5 ผู้ใช้บริการสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารสารสนเทศจากท่า
อากาศยาน 

สนับสนุน 
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H2.3.6 การพัฒนาผู้ให้บริการที่สามารถส่งมอบบริการที่ ดี โดยที่
ผู้ใช้บริการไม่ต้องร้องขอ  

สนับสนุน 

H2.3.7 การพัฒนาผู้ให้บริการที่สามารถสร้างความประทับใจโดยลูกค้า
ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับ  

สนับสนุน 

 
จากตารางท่ี 4.47 แสดงให้เห็นว่า คุณภาพการบริการในท่าอากาศยานด้านการส่งมอบ

บริการท่ีดีและรวดเร็ว ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารสารสนเทศจากท่าอากาศ
ยาน การพัฒนาผู้ให้บริการท่ีสามารถส่งมอบบริการท่ีดี โดยท่ีผู้ใช้บริการไม่ต้องร้องขอ และการพัฒนา
ผู้ให้บริการท่ีสามารถสร้างความประทับใจโดยลูกค้าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับ มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน ในขณะท่ี การส่งมอบบริการด้วยการลด
ขั้นตอนท่ีซับซ้อนลง  การส่งมอบบริการท่ีดีมีความน่าเช่ือถือในท่าอากาศยาน การส่งมอบบริการท่ี
เป็นเลิศและแตกต่างในท่าอากาศยาน และผู้ให้บริการท่ีส่งมอบบริการในท่าอากาศยาน ไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 

 

• แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ผลการทดสอบสมมติฐานของการส่งมอบบริการที่ดีและรวดเร็ว
ส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความยั่งยืนของ 
ท่าอากาศยาน 

H2.3.5 H2.3.1 

H2.3.2 

H2.3.3 

H2.3.4 

H2.3.6 

H2.3.7 

ภาพที่ 4.10 แสดงความสัมพันธ์ผลการทดสอบสมมติฐานของการส่งมอบบริการท่ีดีและรวดเร็วส่งผล
ต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 
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4) สมมติฐานย่อยท่ี 2.4 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศ
ยานอย่างยั่งยืน  
 
ตารางที่ 4.48 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของผู้ใช้บริการกับการพัฒนาท่า
อากาศยานอย่างยั่งยืน 

ด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
ความยั่งยืนของ 
ท่าอากาศยาน 
R P Value 

1. ภาพรวมด้านการบริการของผู้ให้บริการท่าอากาศยาน  .499 .000 
2. การให้บริการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าของผู้ให้บริการท่าอากาศยาน  .421 .000 
3. การให้บริการของผู้ให้บริการมีความรู้ ความเช่ียวชาญ  .450 .000 
4. การให้บริการของผู้ให้บริการที่มีความเอาใจใส่ในการบริการ  .394 .000 
5. การให้บริการมีข้ันตอนที่ไม่ซับซ้อน  .474 .000 
6. การให้บริการมีความรวดเร็ว .393 .000 
7. การให้บริการที่มีความถูกต้อง ชัดเจน  .429 .000 
8. ท่าอากาศยาน มีความสะอาด สวยงาม  .446 .000 
9. ท่าอากาศยานที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ .435 .000 
10. ท่าอากาศยานมีป้ายบอกช้ันตอนการปฏิบัติตนที่ชัดเจน  .448 .000 
11. ขนาดของสถานที่เพียงพอต่อการใช้บริการในท่าอากาศยาน  .408 .000 
12. อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ  .456 .000 
13. ผู้ให้บริการสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับการใช้อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก .493 .000 
14. อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้งานง่ายและประหยัดเวลา .460 .000 

 
จากตารางท่ี 4.48 พบว่า คุณภาพการบริการในท่าอากาศยานด้านความคาดหวังของ

ผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน โดยท่ีภาพรวมด้านการบริการของผู้
ให้บริการท่าอากาศยานมีความสัมพันธ์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา คือ ผู้ให้บริการสามารถให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 49 การให้บริการมีขั้นตอนท่ี
ไม่ซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 47 อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใช้งานง่ายและประหยัดเวลา คิด
เป็นร้อยละ 46 อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 45.6  การให้บริการของ
ผู้ให้บริการมีความรู้ ความเช่ียวชาญ คิดเป็นร้อยละ 45 ท่าอากาศยานมีป้ายบอกช้ันตอนการปฏิบัติ
ตนท่ีชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 44.8 ท่าอากาศยาน มีความสะอาด สวยงาม คิดเป็นร้อยละ 44.6 ท่า
อากาศยานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 43.5 การให้บริการท่ีมีความถูกต้อง 
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ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 42.9 การให้บริการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าของผู้ให้บริการท่าอากาศยาน 
คิดเป็นร้อยละ 42 ขนาดของสถานท่ีเพียงพอต่อการใช้บริการในท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 40.8 
การให้บริการของผู้ให้บริการท่ีมีความเอาใจใส่ในการบริการ คิดเป็นร้อยละ 39.4 และการให้บริการมี
ความรวดเร็วคิดเป็นร้อยละ 39.3 ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 4.49 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความคาดหวังของผู้ใช้บริการท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท่า
อากาศยานอย่างยั่งยืน 

ด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error β 
1.ภาพรวมด้านการบริการของผู้ให้บริการ
ท่าอากาศยาน 

.115 .026 .217 4.478 .000 

13.ผู้ให้บริการสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 

.107 .030 .187 3.561 .000 

5.การให้บริการมีข้ันตอนที่ไม่ซับซ้อน .101 .023 .210 4.463 .000 
14.อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ใช้งานง่ายและประหยัดเวลา 

.082 .030 .141 2.738 .006 

12.อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เพียงพอ 

.071 .028 .125 2.539 .011 

R = .650, R2 = .415, F = 57.888, P Value = 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.49 พบว่า คุณภาพการบริการในท่าอากาศยานด้านความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการส่งผลต่อยั่งยืนของท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 41.5 ซึ่งเมื่อแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อย
ในองค์ประกอบด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการ พบว่า ภาพรวมด้านการบริการของผู้ให้บริการท่า

อากาศยาน ส่งผลต่อยั่งยืนของท่าอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ 22 (β = .217, t = 4.478) รองลงมา 

คือ การให้บริการมีขั้นตอนท่ีไม่ซับซ้อน  คิดเป็นร้อยละ 21 (β = .210, t = 4.463)  ผู้ให้บริการ

สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 19 (β = .187, t 

= 3.561) อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใช้งานง่ายและประหยัดเวลา คิดเป็นร้อยละ 14 (β = 

.141, t = 2.738) และอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 12.5 (β = .125, 
t = 2.539) ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.50 ผลการทดสอบสมมติฐานของความคาดหวังของผู้ใช้บริการส่งผลต่อการพัฒนาท่า
อากาศยานอย่างยั่งยืน 
สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ผลการวิเคราะห์ 

H2.4.1 ภาพรวมด้านการบริการของผู้ให้บริการท่าอากาศยาน  สนับสนุน 
H2.4.2 การให้บริการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าของผู้ให้บริการท่าอากาศยาน  ปฏิเสธ 
H2.4.3 การให้บริการของผู้ให้บริการมีความรู้ ความเช่ียวชาญ  ปฏิเสธ 
H2.4.4 การให้บริการของผู้ให้บริการที่มีความเอาใจใส่ในการบริการ  ปฏิเสธ 
H2.4.5 การให้บริการมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน  สนับสนุน 
H2.4.6 การให้บริการมีความรวดเร็ว ปฏิเสธ 
H2.4.7 การให้บริการที่มีความถูกต้อง ชัดเจน  ปฏิเสธ 
H2.4.8 ท่าอากาศยาน มีความสะอาด สวยงาม  ปฏิเสธ 
H2.4.9 ท่าอากาศยานที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ ปฏิเสธ 
H2.4.10 ท่าอากาศยานมีป้ายบอกช้ันตอนการปฏิบัติตนที่ชัดเจน  ปฏิเสธ 
H2.4.11 ขนาดของสถานที่เพียงพอต่อการใช้บริการในท่าอากาศยาน  ปฏิเสธ 
H2.4.12 อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ  สนับสนุน 
H2.4.13 ผู้ให้บริการสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับการใช้อุปกรณ์และสิ่งอ านวย

ความสะดวก 
สนับสนุน 

H2.4.14 อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้งานง่ายและประหยัดเวลา สนับสนุน 
 
จากตารางท่ี 4.50 แสดงให้เห็นว่า คุณภาพการบริการในท่าอากาศยานด้านความคาดหวัง

ของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย ภาพรวมด้านการบริการของผู้ให้บริการท่าอากาศยาน, อุปกรณ์และส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ, ผู้ให้บริการสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และส่ิงอ านวย
ความสะดวก, และอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใช้งานง่ายและประหยัดเวลา มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน  ในขณะท่ี  การให้บริการให้
ค าปรึกษาและค าแนะน าของผู้ให้บริการท่าอากาศยาน, การให้บริการของผู้ให้บริการมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ,  การให้บริการของผู้ให้บริการท่ีมีความเอาใจใส่ในการบริการ,  การให้บริการมีข้ันตอนท่ีไม่
ซับซ้อน, การให้บริการมีความรวดเร็ว, การให้บริการท่ีมีความถูกต้อง ชัดเจน, ท่าอากาศยาน มีความ
สะอาด สวยงาม, ท่าอากาศยานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ, ท่าอากาศยานมีป้ายบอกช้ันตอน
การปฏิบัติตนท่ีชัดเจน ,  และขนาดของสถานท่ีเพียงพอต่อการใช้บริการในท่าอากาศยาน ไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับคุณภาพการบริการในท่าอากาศยาน 
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• แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ผลการทดสอบสมมติฐานของความคาดหวังของผู้ใช้บริการส่งผล
ต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความยั่งยืนของ 
ท่าอากาศยาน 

H2.4.1 

H2.4.2 H2.4.3 
H2.4.4 

H2.4.5 

H2.4.12 
H2.4.8 

H2.4.14 

H2.4.13 

H2.4.6 

H2.4.7 

H2.4.11 
H2.4.10 

H2.4.9 

ภาพที่ 4.11 แสดงความสัมพันธ์ผลการทดสอบสมมติฐานของความคาดหวังของผู้ใช้บริการส่งผลต่อการพัฒนา
ท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 
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• แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยคุณภาพการบริการในท่าอากาศยานที่ส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพที่ 4.12 แสดงความสัมพันธ์การถดถอย
พหุคูณผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย
คุณภาพการบริการในท่าอากาศยานท่ีส่งผล
ต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 

H2.4.13 

H2.4.12 

2.ด้านการตอบสนองความต้องการ 
ของผู้ใช้บริการ  

H2.1.1 

H2.2.3 
การพัฒนา 

ท่าอากาศยาน
อย่างย่ังยืน 

H2.1.2 

H2.1.3 

H2.2.1 

H2.2.4 

H2.3.5 

H2.3.7 

3.ด้านการส่งมอบบริการที่ดีและรวดเร็ว  
H2.3.6 

H2.4.1 

H2.4.5 

H2.4.14 

β = 0.210 

β = 0.117 

β = 0.135 
1.ด้านการด าเนินงาน  

4.ด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
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 จากภาพท่ี 4.12 แสดงความสัมพันธ์ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยคุณภาพการบริการใน
ท่าอากาศยานท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน สามารถอธิบายได้ว่า ด้านการ
ด าเนินงานท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน มี 3 สมมติฐานท่ีสนับสนุน คือ สมมติฐานท่ี 

2.1.1 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการในการด าเนินงานให้มีความทันสมัย(β 

= 0.189) สมมติฐานท่ี 2.1.2  การมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์และภาพพจน์ท่ีดีในการให้บริการ(β = 

0.135) และสมมติฐานท่ี 2.1.3 การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริการอยู่เสมอ (β = 0.184), 
ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน มี 3 
สมมติฐานท่ีสนับสนุน คือ สมมติฐานท่ี 2.2.1 การบริการท่ีตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการท่า

อากาศยาน(β = 0.198) สมมติฐานท่ี 2.2.3 ทัศนคติท่ีดีของผู้ให้บริการในการตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ(β = 0.170) และสมมติฐานท่ี 2.2.4 ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและเสมอภาค(β = 0.257), ด้านการส่งมอบบริการท่ีดีและ
รวดเร็วท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน  มี 3 สมมติฐานท่ีสนับสนุน คือ สมมติฐานท่ี 

2.3.5 ผู้ใช้บริการสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารสารสนเทศจากท่าอากาศยาน(β = 0.249) สมมติฐานท่ี 

2.3.6 การพัฒนาผู้ให้บริการท่ีสามารถส่งมอบบริการท่ีดี โดยท่ีผู้ใช้บริการไม่ต้องร้องขอ(β = 0.117) 
และ สมมติฐานท่ี 2.3.7 การพัฒนาผู้ให้บริการท่ีสามารถสร้างความประทับใจโดยลูกค้าไม่ได้คาดหวัง

ว่าจะได้รับ(β = 0.254), ), ด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยาน
อย่างยั่งยืน มี 5 สมมติฐานท่ีสนับสนุน คือ สมมติฐานท่ี  2.4.1 ภาพรวมด้านการบริการของผู้

ให้บริการท่าอากาศยาน(β = 0.217) สมมติฐานท่ี 2.4.5 การให้บริการมีขั้นตอนท่ีไม่ซับซ้อน(β = 

0.210) สมมติฐานท่ี 2.4.12 อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ(β = 0.125) สมมติฐานท่ี 

2.4.13 ผู้ให้บริการสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก(β = 0.187) 

และสมมติฐานท่ี 2.4.14 อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใช้งานง่ายและประหยัดเวลา(β = 
0.141) 
 



 
 

 

236 

 
 
 

คุณภาพการบริการ

ของท่าอากาศยาน

เมืองรอง 

ศักยภาพการ

จัดการท่าอากาศ

ยาน 

เมืองรอง 

ด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบ (H1.1.4, H1.1.8) 

ด้านบุคลากรและพนักงาน (H1.2.3, H1.2.5) 

ด้านระบบขนส่งสาธารณะ (H1.3.1, H1.3.4) 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
(H1.4.4, H1.4.5) 

การพัฒนา 

ท่าอากาศยาน

อย่างยั่งยืน  ด้านการเข้าถึงท่าอากาศยาน (H1.5.2, H1.5.3) 

ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน (H1.6.1, H1.6.2) 

ด้านการด าเนินงาน (H2.1.1, H2.1.2, H2.1.3) 

ด้านการตอบสนองความต้องการ 
ของผู้ใช้บริการ (H2.2.1, H2.2.3, H2.2.4) 

ด้านการส่งมอบบริการที่ดีและรวดเร็ว 
(H2.3.5, H2.3.6, H2.3.7) 

ด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
(H2.4.1, H2.4.5, H2.4.12, H2.4.13, H2.4.14) 

 

ภาพที่ 4.13 โมเดลแสดงภาพรวมการแสดงความสัมพันธ์ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานและคุณภาพการบริการใน
ท่าอากาศยานท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน 
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จากภาพท่ี 4.13 การแสดงความสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐาน
งานวิจัยศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานและคุณภาพการบริการในท่าอากาศยานท่ีส่งผลต่อการ
พัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน แสดงให้เห็นว่า ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเมืองรองท่ีส่งผล
ต่อคุณการบริการในท่าอากาศยานเมืองรองมี 6 ปัจจัยส าคัญ ได้แก่ 1)ด้านความปลอดภัยและ
กฎระเบียบ ประกอบด้วย การควบคุม และระงับเหตุท่ีไม่คาดคิดของท่าอากาศยาน (สมมติฐานท่ี 
1.1.4) และการใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน (สมมติฐานท่ี 1.1.8), 2)
ด้านบุคลากรและพนักงาน ประกอบด้วย การบริการท่ีดีและรวดเร็วของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน
(สมมติฐานท่ี 1.2.3) และ การฝึกอบรมและทดสอบผู้ให้บริการให้มีความพร้อมในการบริการอยู่เสมอ
(สมมติฐานท่ี 1.2.5), 3)ด้านระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย สภาพของยานพาหนะของระบบ
ขนส่งท่ีเช่ือมต่อกับท่าอากาศยาน (สมมติฐานท่ี 1.3.1) และราคาค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะ
ของท่าอากาศยาน (สมมติฐานท่ี 1.3.4), 4)ด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ประกอบด้วย ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในท่าอากาศยาน 
(สมมติฐานท่ี 1.4.4) และ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใช้งานง่าย(สมมติฐานท่ี 1.4.5), 5)ด้านการเข้าถึง
ท่าอากาศยาน ประกอบด้วย ระยะเวลาจากตัวเมืองในการเข้าถึงท่าอากาศยาน (สมมติฐานท่ี 1.5.2) 
และประเภทของระบบขนส่งสาธารณะในการเข้าถึงท่าอากาศยาน (สมมติฐานท่ี 1.5.3), 6)ด้าน
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วย การด าเนินงานท่ีมีความรวดเร็วของท่าอากาศยาน 
(สมมติฐานท่ี 1.6.1) และ กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานอย่างมีระบบของท่าอากาศยาน 
(สมมติฐานท่ี 1.6.2) ตามล าดับ  และในส่วนของคุณภาพการบริการในท่าอากาศยานเมืองรองท่ีส่งผล
ต่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน มี 4 ปัจจัยส าคัญได้แก่ 1)ด้านการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการในการด าเนินงานให้มีความทันสมัย 
(สมมติฐานท่ี 2.1.1) การมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์และภาพพจน์ท่ีดีในการให้บริการ (สมมติฐานท่ี 
2.1.2)  และการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริการอยู่เสมอ(สมมติฐานท่ี 2.1.3), 2)ด้านการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย การบริการท่ีตรงต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน(สมมติฐานท่ี 2.2.1) ทัศนคติท่ีดีของผู้ให้บริการในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ(สมมติฐานท่ี 2.2.3) และผู้ให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและเสมอภาค(สมมติฐานท่ี 2.2.4), 3)ด้านการส่งมอบบริการท่ีดีและ
รวดเร็ว ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารสารสนเทศจากท่าอากาศยาน
(สมมติฐานท่ี 2.3.5) การพัฒนาผู้ให้บริการท่ีสามารถส่งมอบบริการท่ีดี โดยท่ีผู้ใช้บริการไม่ต้องร้องขอ
(สมมติฐานท่ี 2.3.6) และการพัฒนาผู้ให้บริการท่ีสามารถสร้างความประทับใจโดยลูกค้าไม่ได้คาดหวัง
ว่าจะได้รับ(สมมติฐานท่ี 2.3.7), 4)ด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย ภาพรวมด้านการ
บริการของผู้ให้บริการท่าอากาศยาน(สมมติฐานท่ี 2.4.1) การให้บริการมีขั้นตอนท่ีไม่ซับซ้อน
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(สมมติฐานท่ี 2.4.5) อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ(สมมติฐานท่ี 2.4.12) ผู้ให้บริการ
สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก(สมมติฐานท่ี  2.4.13) และ 
อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใช้งานง่ายและประหยัดเวลา(สมมติฐานท่ี 2.4.14) ตามล าดับ 
 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 

การศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) กับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการท่าอากาศยาน โดยแบ่งออกเป็น ผู้อ านวยการหรือผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีช านาญการพิเศษท่ี
เกี่ยวข้องในท่าอากาศยาน 3 ท่าอากาศยาน คือ ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศ
ยานนครศรีธรรมราช โดยใช้แนวทางด าเนินการสัมภาษณ์แบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่ง
ได้คัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยได้ต้ัง จ านวน 6 คน  ส าหรับเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
หลัก ตามล าดับดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1.สถานการณ์การใช้บริการของผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง (ท่าอากาศยานระนอง 
ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) ในปัจจุบัน 
 2.ศักยภาพการจัดการท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรอง (ท่าอากาศยาน
ระนอง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) ให้ประสบความส าเร็จ 
 3.คุณภาพการบริการท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรอง (ท่าอากาศยาน
ระนอง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) 

4.ปัจจัยท่ีช่วยให้การพัฒนาของท่าอากาศยานเมืองรอง (ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยาน
ตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) เกิดความยั่งยืน  

ท้ังนี้ หลังจากผู้วิจัยได้น าเสนอการบรรยายข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในภาพรวมแล้ว จะ
ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อการ 
ตีความหมายของปรากฏการณ์ ว่าบ่งบอกหรือบ่งช้ี ส่ือถึง และให้ความหมายว่าอย่างไร โดยต้องมี
หลักการทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีผ่านมา วัฒนธรรม จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ค่านิยม ฯลฯ เพื่อพิจารณาและตีความหมายขึ้นมา (โยธิน แสวงดี, 2559) โดยการตีความหมายมา
จากปรากฏการณ์ท่ีเห็น ด้วยการน าหลักการทางวิชาการ ความรู้ท่ีเรามีอยู่จาก ทฤษฎี วรรณกรรมท่ี
ผ่านมา กฏ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค่านิยม ธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ความเช่ือ 
ลัทธิ ศาสนา ฯลฯ ไปทาบ แล้วพิจารณาว่า ปรากฏการณ์ สัญลักษณ์  พฤติกรรม การแสดงออก ภาพ 
วัตถุ กล่ิน ข้อความ เสียง ท่ีเห็นและอ่านนั้นส่ือความหมายให้เราทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้น
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ผู้วิจัยจึงก าหนดรหัสของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักดังตารางท่ี 4.51 และวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
เป็นล าดับต่อไป 

 
ตารางที่ 4.51 จ านวนและรหัสผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน รหัส 
1.ผู้บริหารท่าอากาศยาน 3 D 

1.1 ผู้บริหารท่าอากาศยานระนอง 1 D1 
1.2 ผู้บริหารท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 1 D2 
1.3 ผู้บริหารท่าอากาศยานตรัง 1 D3 

2.เจ้าหน้าที่ช านาญการพิเศษ 3 F 
1.1 เจ้าหน้าท่ีช านาญการพิเศษท่าอากาศยานระนอง 1 F1 
1.2 เจ้าหน้าท่ีช านาญการพิเศษท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 1 F2 
1.3 เจ้าหน้าท่ีช านาญการพิเศษท่าอากาศยานตรัง 1 F3 

 
4.4.1 สถานการณ์การใช้บริการของผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยาน

ตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ในปัจจุบัน 
 
ตารางที่  4.52 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพสถานการณ์และแนวโน้มการใช้บริการของผู้ใช้บริการ
ในท่าอากาศยานเมืองรองในปัจจุบัน 

ประเด็น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่ รวม 
1.มีผู้ใช้บริการจ านวนมากขึ้นจากการท่องเท่ียวที่โตขึ้น  D1 D2 D3 F1 F2 F3 6 
2.วัฒนธรรมการเดินทางท่ีเปล่ียนไปและใช้บริการได้
ง่ายข้ึน  

D1 D2 D3 F1 F2 F3 6 

3.มีตารางเวลามากขึ้น D3 F1 F2 3 
4.สนามบินหลักมีศักยภาพท่ีจ ากัด  D3 F3 2 
5.มีโอกาสจากการขยายการท่องเท่ียวเมืองรอง D1 D2 D3 F1 F2 F3 6 
6.การกระจายตัวของนักท่องเท่ียว  D1 D2 F1 F2 F3 6 
7.นโยบายของรัฐช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียว D1 D2 D3 F1 F2 F3 6 
8.สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้น D3 F3 2 
9.ราคาในการเดินทางไม่แพงมาก D1 D2 D3 F1 F2 F3 6 
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 จากตารางท่ี 4.52 แสดงการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ในเรื่องของสถานการณ์การใช้
บริการของผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานเมืองรองในปัจจุบัน ปรากฏว่าถสานการณ์การในปัจจุบันท่ี
ส าคัญ แบ่งเป็น 9 ปัจจัยหลัก ได้แก่ (1)มีผู้ใช้บริการจ านวนมากขึ้นจากการท่องเท่ียวท่ีโตขึ้น (2)การ
เดินทางง่ายขึ้น (3)มีตารางเวลามากขึ้น (4)สนามบินหลักมีศักยภาพท่ีจ ากัด (5)มีโอกาสจากการขยาย
การท่องเท่ียวเมืองรอง (6)การกระจายตัวของนักท่องเท่ียว (7)นโยบายของรัฐช่วยส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว (8)สถานท่ีท่องเท่ียวที่เพิ่มข้ึน (9)ราคาในการเดินทางไม่แพงมาก โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้  

“การท่องเท่ียวที่เติบโตและขยายตัวมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ท าให้สถานการณ์ในท่าอากาศยาน 
มีความคึกคักไปด้วย” (D1) 

“ด้วยการเดินทางท่ีเข้ามาจ านวนมากของนักท่องเท่ียวท าให้สนามบินหลักๆไม่เพียงพอในการรองรับ 
จึงเป็นโอกาสส าคัญให้ท่าอากาศยานเมืองรองในการพัฒนาศักยภาพมากขึ้น” (D3) 

“การเดินทางท่ีง่าย และการจองต๋ัวเครื่องบินที่สะดวก ผู้โดยสารสามารถท าได้ด้วยตนเองได้” (F1) 
“ราคาต๋ัวยังมีเวลาท่ีไม่แพงมากเมื่อเทียบกับราคาการขนส่งชนิดอื่น และประหยัดเวลามากกว่า” 

(D1) (D2) (D3) 
“รัฐบาลให้การส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองรองท าให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเท่ียว” (F1) 

“การเกิดของสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆในจังหวัดรองมากขึ้น ท าให้กระตุ้นการเดินทางให้แก่นักท่องเท่ียว
มากขึ้นไปด้วย” (F3) 

 
4.4.2 ศักยภาพการจัดการที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรอง (ท่า

อากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) ให้ประสบความส าเร็จ 
 
ตารางที่ 4.53 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพศักยภาพการจจัดการท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาท่า
อากาศยาน 

ประเด็น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่ รวม 

• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
- การขยายอาคาร ขยายรันเวย์ ลานจอดต้อง

เพียงพอ 
- ส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานบุคคลท่ัวไป 

(ห้องน้ า เครื่องปรับอากาศ ทางเดิน เก้าอี้ ลาน
จอดรถ ป้ายบอกทาง บริการน้ าด่ืมฟรี) 

- ส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานส าหรับบุคคล

D1 D2 D3 F1 F2 F3 6 
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ประเด็น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่ รวม 
พิเศษ 

- ร้านค้าและเครื่องด่ืม ร้านขายของท่ีระลึก  
- เทคโนโลยีในการอ านวยความสะดวก 

• การจัดการความปลอดภัยโดยรอบท่าอากาศยาน  
- พัฒ นาศักยภาพของเจ้าหน้ าท่ี รักษาความ

ปลอดภัย 
- ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
- พัฒนาขั้นตอนการตรวจคนเข้าออก 
- มีมาตรการในการป้องกันเหตุ  
- การใช้เครื่องมือท่ีถูกต้อง (ช่าง) 

D1 D2 D3 F1 F2 F3 6 

• การจัดการการรักษาความปลอดภัย  
- แบ่งเป็นเขตหวงห้ามและเขตไม่หวงห้าม (ทางวิ่ง 

ลานจอด) 
- การตรวจสอบรถก่อนเข้าท่าอากาศยาน 
- การเข้าออกท่าอากาศยานต้องทางเดียว  
- การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษาความ

ปลอดภัย (CCTV, เครื่องจับโลหะ ฯลฯ) 

D1 D2 D3 F1 F2 F3 6 

• การพัฒนาศักยภาพของพนักงานและบุคลากร  
- ฝึกอบรม (การปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน, การ

ระงับเหตุ, ภาษา) 
- ปลูกจิตส านึกการบริการ 
- มีมาตรการในการลดผลกระทบระหว่างเจ้าหน้าท่ี

และผู้โดยสาร  
- ให้ปฏิบัติตามกฎการบินด้านความปลอดภัยอย่าง

เคร่งครัด 
- การใช้เครื่องมือ  
- พิธีการบิน  
- พัฒนาหน้าท่ี ให้แต่ละ ส่วนงานมีหน้าท่ี ท่ี ไม่

ซ้ าซ้อนกัน  

D1 D2 D3 F1 F2 F3 6 
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ประเด็น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่ รวม 
- ประเมินความเพียงพอของพนักงาน  
- รับสมัครคนเพิ่มในส่วนท่ีขาด 

• พัฒนาความร่วมมือในการขยายเส้นทางใน
ประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศ 

D1 D2 D3 F3 4 

• การมีแผนพัฒนาที่ชัดเจน 
- ต้องเป็นแผนพัฒนาเชิงรุก (อะไรท่ีจะป้องกัน

ความเส่ียงได้รีบท าก่อน) 
- ต้องประยุกต์ใช้นโยบายให้ได้ เพื่อการพัฒนาการ

เห็นผล 

D3 F3 2 

• การพัฒนาการด าเนินงานที่รวดเร็ว  
- ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย  

D2 F2 2 

• การพัฒนาเส้นทางการเข้าถึง  
- ถนน รถสาธารณะ รถเช่า รถเข้าเมือง และมินิ

บัส 

D3 F3 2 

• การจัดการด้านการเงิน  D1 D2 F2 3 

• การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ  
- ให้มีความหลากหลาย ให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือก 

D1 D2 F2 3 

 
จากกตารางท่ี 4.53 แสดงการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ในเรื่องของศักยภาพการ

จัดการท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาท่าอากาศยาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยาน สามารถสรุป
ประเด็นส าคัญท้ังส้ิน 10 ประเด็น ได้แก่ (1)การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (2)การจัดการความปลอดภัย
โดยรอบท่าอากาศยาน (3)การจัดการการรักษาความปลอดภัย (4)การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
และบุคลากร (5)พัฒนาความร่วมมือในการขยายเส้นทางในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศ 
(6)การมีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน (7)พัฒนาการด าเนินงานท่ีรวดเร็ว (8)การพัฒนาเส้นทางการเข้าถึง  
(9)การจัดการด้านการเงิน (10)การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้  

“จ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในแผนพัฒนาระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อสอดรับ
แผนพัฒนา 20 ปี” (D3) “ต้องมีแผนพัฒนาในเชิงรุก คือ ส่ิงไหนท่ีต้องท าเพื่อลดความเส่ียงได้รีบท า
ก่อน หรือส่ิงอ านวยความสะดวกอันไหนช ารุดต้องรีบซ่อมก่อน เพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจ” (D2) 
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“การขยายและพัฒนาอาคารผู้โดยสารและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีดีในท่าอากาศยาน สามารถท าให้
รองรับผู้โดยสารได้มากยิ่งขึ้น สามารถรองรับได้อีกในอนาคต 5-6 ปีข้างหน้า” (F3) 

“ต้องพัฒนาความปลอดภัยโดยรอบท่าอากาศยาน ท้ังเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการตรวจสอบความปลอดภัย การตรวจสอบสัมภาระ การตรวจสอบบุคคล ผ่านการใช้

เทคโนโลยี” (D3) (F3) 
“การจัดการและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การสร้างจิตส านักในการให้บริการ เพื่อส่งเสริม

ภาพลักษณ์ของประเทศ ผ่านการมีมาตรการป้องกันเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าท่ีและ
ผู้โดยสาร” (D3) “ต้องพัฒนาพนักงานท่าอากาศยานและพนักงานสายการบินให้ปฏิบัติตามกฎของท่า
อากาศยานไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมสมรรถนะของพนักงานผ่านการฝึกอบรมในเรื่องของการ

ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน และความรู้ด้านความปลอดภัย” (D1) (F1) 
“จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพฒันาเส้นทางระหว่างประเทศ และยกระดับการบินภายในประเทศ” (D3) 

“จ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของกรมการบินพลเรือน และของ ICAO ซึ่งต้องให้
ความส าคัญ” (D1) 

“ต้องมีระบบขนส่งในผู้โดยสารมีทางเลือกในการใช้บริการ เปิดเส้นทางใหม่ และบริการรูปแบบใหม่
ในการขนส่ง และราคาท่ีผู้โดยสารเข้าถึงได้ มีตารางเวลาเดินทางท่ีแน่นอน และมาตรการลดปัญหา

ระหว่างผู้ประกอบการรถเช่า รถเข้าเมือง และรถโดยสารประจ าทาง มีโซนในการจอดรถของพนักงาน
และผู้โดยสาร รวมถึงรถประจ าทางอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อความ

ปลอดภัย ง่ายต่อการควบคุม” (D1) 
“การพัฒนาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยาน มีหัวใจหลัก Safety Security และFacility โดย
ผ่านการจัดการในทฤษฎี 4M  คือ Man Money Material และ Management โดยการจัดการ

วิธีการท างานของพนักงานในท่าอากาศยานโดยใช้ 4M” (D2) 
“การดูแล Safety Security ต้องท าต้ังแต่เริ่มเข้ามาในท่าอากาศยาน ตรวจรถ ตรวจคน ตรวจ
สัมภาระ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุเบ้ืองต้น ป้องกันอุปกรณ์ ป้องกันผู้โดยสารและเจ้าหน้าท่ีในท่า

อากาศยาน และป้องกันทรัพย์สิน ท้ังในส่วนของ Airside และ Landside” (D2) 
“ต้องการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกท้ังของคนปกติและผู้โดยสารพิเศษ ซึ่งมีความต้องการท่ีแตกต่าง

กัน ดังนั้นท่าอากาศยานต้องมีการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อรองรับ” (D2) (F2) 
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4.4.3 คุณภาพการบริการที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรอง (ท่า
อากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) 
 
ตารางที่ 4.54 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพการบริการท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาท่าอากาศยาน 

ประเด็น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่ รวม 
1. การพัฒนาพนักงานเพื่อการบริการ  

- การใช้บริการท่ีดี  
- สุขภาพ อ่อนน้อม  
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  
- ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการได้ดี 

D1 D2 D3 F1 F2 F3 6 

2. มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
- การรักษาความปลอดภัย  
- การอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆให้แก่ผู้ใช้บริการ  

D1 D2 D3 F1 F2 F3 6 

3. การออกแบบนโยบายในการตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ  
- ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ  
- ออกแบบท่าอากาศยานให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้

ร่วมกันได้  

D1 D3 F1 F3 4 

4. การพัฒนาด้านกายภาพ 
- สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

D1 D2 D3 F1 F2 F3 6 

5. มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการใชบ้ริการ  
- ความเพียงพอของการบริการ โดยท่ีผู้ใช้บริการไม่

ต้องร้องขอ  
D1 D2 D3 F1 F2 F3 6 

6. การด าเนินงานที่รวดเร็วขึ้น  
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีใช้เวลานาน  
- ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย  

D2 D3 F2 F3 4 

 
 จากกตารางท่ี 4.54 แสดงการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ในเรื่องของคุณภาพ
การบริการท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาท่าอากาศยาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยาน ระบุว่า 
มีประเด็นส าคัญท้ังส้ิน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1)การพัฒนาพนักงานเพื่อการบริการ (2)การมุ่งเน้นการ
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ตอบอสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ (3)การออกแบบนโนบายให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ (4)การพัฒนาด้านกายภาพ (5)มุ่งเน้นการสร้างความพึ่งพอใจในการใช้บริการ (6)การ
ด าเนินงานท่ีรวดเร็ว โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้  

“การด าเนินงานในท่าอากาศยานต้องสามารถลดขั้นตอนท่ียุ่งยากลงได้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการหรือ
ผู้โดยสารสามารถมีเวลาในการท าภารกิจส่วนตัวอื่น ก่อนการเดินทางโดยอาจจะเป็นการน าเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยแทนตัวบุคคล เป็นต้น เพื่อลดความล่าช้าและข้อร้องเรียนท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย” (D2) 
“การบริการในท่าอากาศยานส่ิงส าคัญ คือ ต้องสามารถตอบโจทย์ความพึงพอใจในการใช้บริการของ

ผู้โดยสารให้ได้ โดยต้องด าเนินการในเชิงรุก ส่ิงท่ีต้องมีก็ควรมี ส่ิงท่ีต้องท าก็ควรท า โดยไม่ต้องให้
ผู้ใช้บริการหรือสายการบินร้องขอ” (D1) (D2) 

“การบริการท่ีดีในท่าอากาศยานต้องให้ความเช่ือมั่นแก่ผู้โดยสารให้เกิดความพึงพอใจ ผ่านในส่ิงท่ี
ผู้โดยสารสามารถมองเห็นได้ เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่น เช่น พนักงาน กายภาพ สภาพของท่า

อากาศยานเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์และเป็นการป้องกันข้อร้องเรียน” (D1) 
“การบริการต้องพัฒนาด้านกายภาพเป็นหลัก เพราะเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผู้โดยสารจะต้องร้องหา เป็นส่ิง

แรกเสมอ เช่น ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน เป็นต้น หากระบบพวก
นี้บกพร่อง ไม่ดีเท่าท่ีควรท่ีผู้โดยสารคาดหวังไว้ ก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการบริการในท่าอากาศ

ยานในภาพกว้างได้” (D1) 
“การบริการท่ีจะมีคุณภาพต้องผ่าน 2 ส่วนหลัก คือ ตัวบุคคลหรือพนักงานท่ีให้บริการในท่าอากาศ

ยาน และเครื่องไม้เครื่องมือส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ หากส่ิงเหล่านี้ท่าอากาศยานท าไม่ดี ไม่เป็นท่ี
พอใจ ไม่เพียงพอ ไม่น่าใช้งาน ก็จะส่งผลต่อการบริการในภาพรวมได้” (D3) 
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4.4.4 ปัจจัยที่ช่วยให้การพัฒนาของท่าอากาศยานเมืองรอง (ท่าอากาศยานระนอง ท่า
อากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) เกิดความยั่งยืน 
 
ตารางที่ 4.55 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพปัจจัยท่ีช่วยให้การพัฒนาของท่าอากาศยานเกิดความ
ยั่งยืน 

ประเด็น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่ รวม 
1. การสร้างความร่วมมือร่วมกัน (ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ชุมชน) 
- มีการประสานงานกับนโยบายจังหวัด  
- ภาครัฐ ในพื้ น ท่ี มี ส่ วน ช่วยและท างาน ร่วมกั น 

(หอการค้า ททท. ผู้ว่าราชการจังหวัด อบต. พาณิชย์
จังหวัด กระทรวงสาธารณะสุข กรมบรรเทาสาธารณะ
ภัย เป็นต้น) 

- การจ ากัดเวลาขึ้นลงของท่าอากาศยานเพื่อลดการ
รบกวนชุมชนใกล้เคียง  

- การท าความเข้าใจร่วมกัน  
- มีส่วนในการช่วยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  

D1 D2 D3 F1 F2 F3 6 

2. การออกแบบท่าอากาศยาน  
- เน้นเป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  
- Greed Airport (ท่าอากาศยานสีเขียว) 
- ท่ีต้ังของท่าอากาศยานต้องห่างชุมชน  
- ใช้เครื่องปรับอากาศใหม่ ประหยัดไฟมากกว่า  

D1 D2 D3 F1 F2 F3 6 

3. การอนุรักษ์และรักษาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ 
- ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง และมาตรฐานสากล 
- ควบคุมคาร์บอนที่เครื่องบินปล่อยออกมา  
- มีมาตรการวัดค่าน้ ากรดด่าง ท่ีปล่อยออกจากท่า

อากาศยาน 
- การพัฒนาการใช้พลังงานสะอาด (พลังงาน

แสงอาทิตย์) 

D1 D2 D3 F1 F2 F3 6 

4. การลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากท่าอากาศยาน 
- มลพิษทางเสียงและมลพิษทางอากาศ 

D1 D2 D3 F1 F2 F3 6 
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ประเด็น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่ รวม 
- แนวร่อน  
- แรงส่ันสะเทือน  
- ลดการใช้พลังงานท่ีไม่จ าเป็นเมื่อไม่มีเท่ีบินลง  

5. ระบบการบริหารงาน  
- วิสัยทัศน์และทัศนคติของผู้บริหาร 
- ตัวของผู้บริหารต้องรอบรู้ และแก้ไขปัญหาได้ดี  

D2 F2 2 
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 จากกตารางท่ี 4.55 แสดงการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ในเรื่องของปัจจัยท่ีช่วย
ให้การพัฒนาของท่าอากาศยานเกิดความยั่งยืน  ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยาน ระบุว่า มี
ประเด็นส าคัญท้ังส้ิน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1)การสร้างความร่วมมือร่วมกัน (2)การออกแบบท่า
อากาศยาน (3)การอนุรักษ์และรักษาความเส่ือมโทรมของธรรมชาติ (4)การลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก
ท่าอากาศยาน (5)ระบการบริหารงาน โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้  

“เพื่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาพนักงานในการให้บริการท่ีมี
มาตรฐาน การบริการท่ีดีจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการซ้ าและอยากท่ีจะใช้บริการท่าอากาศ

ยานมากขึ้น” (D3) 
“การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนต้องมุง่เน้นการพัฒนาท่าอากาศยานในรูปแบบ Greed Airport 

ต้ังแต่ขั้นตอนการออกแบบท่าอากาศยาน และมุ่งเน้นการน าพลังงานสะอาดเข้ามาใช้เพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ยังต้องค านึงถงึผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อชุมชน และมลภาวะต่างๆให้ได้รับผลกระทบในทาง

ลบให้น้อยท่ีสุด” (D3) 
“ต้องพัฒนาการสร้างความร่วมมือกับภาคีในชุมชน โดยชุมชนหรือมวลชนรอบท่าอากาศยานต้องท า
ให้อยู่ร่วมกับท่าอากาศยานให้ได้ ถ้าชุมชนรอบท่าอากาศยานมีทัศนคติในทางลบต่อท่าอากาศยานจะ
ด าเนินการในเรื่องอื่นๆ ยาก เช่น การจ ากัดเวลาในการขึ้นลงเพื่อลดเสียงรบกวน การท าความเข้าใจ
ร่วมกัน และมีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน OTOP เพื่อท าให้ชุมชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับท่าอากาศยาน 
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงสาธารณะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงพาณิชย์ 
พาณิชย์จังหวัด ต้องบูรณาการท างานร่วมกันเพื่อให้ท่าอากาศยานด าเนินงานไปได้อย่างยั่งยนื” (D3) 
“ต้องสร้างความร่วมมือร่วมกนัเอกชนให้นักท่องเท่ียวได้เท่ียวตั้งแต่ลงมาใช้บริการท่าอากาศยาน เช่น 

ขายแผนการท่องเท่ียว เป็นต้น” (D1) 
“ภาครัฐในพื้นท่ีมีส่วนช่วยและท างานร่วมกัน โดยต้องมีการสนับสนุนการประสานงานกับนโยบายการ

ท่องเท่ียวของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว” (D1) 
“ต้องมุ่งเนน้การอนุรกัษ์ธรรมชาตและส่ิงแวดล้อม ลดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด และใน

อนาคตมุ่งเน้นการออกแบบท่าอากาศยานประหยัดพลังงาน จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการพัฒนาท่า
อากาศยานอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต คือ สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของท่าอากาศยานได้เยอะ” (D1) 
“การเลือกท่ีต้ังของท่าอากาศยานต้ังแต่ก่อตั้งก็เป็นส่วนในการส่งเสริมความยั่งยืน หากเลือกท่ีต้ังผิด 

ไม่ดี อาจจะส่งผลต่อการด าเนินการในระยะยาวได้ในอนาคต อาทิ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชท่ีต้ัง
บนพื้นท่ีท่ีเป็นทางผ่านของน้ าท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมท่าอากาศยาน ส่งผลต่อการด าเนินการ เป็นต้น” 

(D2) 
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“ปัจจุบันภาคเอกชนอยากเข้ามามีส่วนร่วมกับท่าอากาศยานเยอะ แต่นโยบายในปัจจุบันต้องการให้มี
ร้านค้าน้อย โดยข้อจ ากัดด้านพื้นท่ี เพื่อให้ท่าอากาศยานมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้ผู้โดยสารได้มาก

ยิ่งขึ้น เพื่อความยั่งยืนและสมดุลท่าอากาศยานจึงต้องเน้นการบริการจัดการให้มีร้านค้าท่ีพอดี มีโซนท่ี
ชัดเจน เพื่อไม่ให้มีผลต่อการให้บริการแก่ผู้โดยสารในท่าอากาศยาน” (D2) 

“วิสัยทัศน์และทัศนคติในการบริหารงานของผู้บริหารท่าอากาศยานมีผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยาน
อย่างยั่งยืนในอนาคต และระบบการบริหารงานก็มีส่วน โดยท่าอากาศยานของรัฐอาจจะไม่ทันสมัย
เท่าท่าอากาศยานของเอกชน แต่ในท่ากลับกันค่าใช้จ่ายในท่าอากาศยานรัฐ มีราคาท่ีถูกกว่ามาก ยัง
เป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสารท่ีมีรายได้ไม่สูงมากแต่จ าเป็นต้องเดินทางสายการบิน จึงมีส่วนในการ

ส่งเสริมความยั่งยืนเพราะการรองรับผู้โดยสารในส่วนนี้” (D2) 
“เพื่อความยั่งยืน เราก็มีการส่งเสริมความเป็น รูปแบบ Greed Airport ของท่าอากาศยาน ซึ่งยังอยู่
ในกระบวนการการพัฒนา โดยในอนาคตหากมีการขยายท่าอากาศยานก็คงต้องเข้า Greed Airport 
Concept เป็นส าคัญ เพื่อเป็นการรักษาโลกและลดใช้พลังงานท่ีไม่จ าเป็น โดยกิจกรรมในตอนนี้ท่ีท่า
อากาศยานท าได้ คือ มีกิจกรรมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า 
ปรับภูมิทัศน์โดยรอบท่าอากาศยาน แต่ก็ต้องค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ โดยตามกฎแล้วท่า
อากาศยานไม่ควรท่ีจะมีต้นไม้สูงเยอะ เพราะจะมผีลต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยาน” (D2) 

 
ท้ังนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

ตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาค
อย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีช านาญการ
พิเศษในท่าอากาศยาน จ านวน 6 คน และการเก็บแบบสอบถามผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
จ านวน 402 คน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ วัตถุประสงค์
ข้อท่ี 1 เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย วัตถุประสงค์ข้อท่ี 
2  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย 
วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2.1 เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการในการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย  วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2.2 เพื่อศึกษา
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองท่ีมีผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน
ของประเทศไทย โดยสามารถสรุปเป็นตารางตามตารางท่ี เพื่อจะน าเสนอข้อมูลดังกล่าวสู่การน าเสนอ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ี
ภาคใต้ของประเทศไทย ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 4.56  

 



 
 

 

250 

ตารางที ่4.56 สรุปผลการศึกษาระหว่างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 
ข้อมูลระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) 
ข้อมูลระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) 
ความเหมอืนและความแตกต่างของ 

ข้อมูลระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 

1. เ พื่ อ ศึ ก ษ า
ศักยภาพการจัดการ
ของท่าอากาศยาน
เ มื อ ง ร อ ง ข อ ง
ประเทศไทย 

1.การลดความเสี่ยง 
- การปฏิบั ติตามกฎระเบียบด้านความ

ปลอดภัยของท่าอากาศยาน 
- การรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยใน

ระดับสากลของท่าอากาศยาน 
- การใช้ เทค โนโล ยี ในการรักษาความ

ปลอดภัยของท่าอากาศยาน 
2.ปัจจัยพื้นฐาน 
- สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ต้องการ

ความช่วยเหลือพิเศษในท่าอากาศยาน   
- สิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและใช้งานได้เป็น
อย่างดี 

- การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกรูปแบบ
ใหม่ในท่าอากาศยาน 

3.การเฝ้าระวัง  
- การตรวจสอบบุคคลก่อนเข้าอาคาร

ผู้โดยสารของท่าอากาศยาน 

• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยการขยายอาคาร ขยาย
รันเวย์ ลานจอดต้องเพียงพอ สิ่งอ านวยความสะดวก
พ้ืนฐานบุคคลทั่วไป (ห้องน้ า เคร่ืองปรับอากาศ ทางเดิน 
เก้าอี้ ลานจอดรถ ป้ายบอกทาง บริการน้ าด่ืมฟรี)สิ่ ง
อ านวยความสะดวกพ้ืนฐานส าหรับบุคคลพิเศษ ร้านค้า
และเคร่ืองด่ืม ร้านขายของที่ระลึก และเทคโนโลยีในการ
อ านวยความะสะดวก 

• การจัดการความปลอดภัยโดยรอบท่าอากาศยาน 
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ใช้
เคร่ืองมือและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ทันสมัย 
การใช้เคร่ืองมือที่ถูกต้อง พัฒนาข้ันตอนการตรวจคนเข้า
ออกให้ดีข้ึน และต้องมีมาตรการในการป้องกันเหตุ  

• การจัดการการรักษาความปลอดภัย แบ่งเป็นเขตหวง
ห้ ามและเขตไม่ห วงห้ าม  (ทางว่ิง ลานจอด) การ
ตรวจสอบรถก่อนเข้าท่าอากาศยาน การเข้าออกท่า
อากาศยานต้องทางเดียว และการน าเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการรักษาความปลอดภัย  

• การพัฒนาศักยภาพของพนักงานและบุคลากร 

• ความเหมือน  
- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย

ความสะดวกในท่าอากาศยาน ต้องมีความ
พร้อมและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

- การจัดการการรักษาความปลอดภัย ลด
ความเสี่ยง และมีมาตรการในการเฝ้าระวัง
บุคคลและยานพาหนะในการเข้าออกใน
พ้ืนที่ท่าอากาศยาน 

- การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ต้องได้รับ
การฝึ กอบรมและ ต้องมี การป ระ เมิ น
บุคลากรอยู่เสมอๆ 

- ระบบขนส่งสาธารณะที่ เช่ือมต่อกับท่ า
อ าก าศ ย าน  ต้ อ งมี ค วา ม ส ะ ด วก  มี
หลากหลายให้ผู้ใช้บริการสมารถเลือกได้ 
และอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน  

- การด าเนินงานในท่าอากาศยาน ต้องมีความ
รวดเร็ว และลดขบวนการและข้ันตอนที่ไม่
จ าเป็นลง อาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
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- การตรวจสอบสัมภาระของท่าอากาศยาน 
- การตรวจเช็คยานพาหนะก่อนเข้าท่ า

อากาศยาน 
4.การปฏิบัติงาน  
- การด าเนินงานที่มีความรวดเร็วของท่า

อากาศยาน 
- กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินงาน

อย่างมีระบบของท่าอากาศยาน 
5.ระบบขนส่ง 
- ความสะดวกสบายของจุดรับ -ส่งขนส่ง

สาธารณะในท่าอากาศยาน 
- ตารางเดินรถที่แน่นอนของระบบขนส่ง

สาธารณะในท่าอากาศยาน 
- สภาพของยานพาหนะของระบบขนส่งที่

เช่ือมต่อกับท่าอากาศยาน 
6.บุคลากร  
- การฝึกอบรมและทดสอบผู้ให้บริการให้มี

ความพร้อมในการบริการอยู่เสมอ 
- การควบคุม ช่วยเหลือ และการดูแลจากผู้

ฝึกอบรม (การปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน, การระงับ
เหตุ, ภาษา) ปลูกจิตส านึกการบริการ พัฒนามาตรการ
ในการลดผลกระทบระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผู้โดยสาร ให้
ปฏิบัติตามกฎการบินด้านความปบอดภัยอย่างเคร่งครัด 
พัฒนาหน้าที่ให้แต่ละส่วนงานมีหน้าที่ที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน
และประเมินความเพียงพอของพนักงานเสมอ 

• พัฒนาความร่วมมือในการขยายเส้นทางในประเทศ
และเส้นทางระหว่างประเทศ 

• การมีแผนพัฒนาที่ชัดเจน ต้องเป็นแผนพัฒนาเชิงรุก 
(อะไรที่ จะป้ องกันความ เสี่ ย งได้ รีบท าก่ อน  ต้อ ง
ประยุกต์ใช้นโยบายให้ได้ เพ่ือการพัฒนาการเห็นผล 

• การพัฒนาการด าเนินงานที่รวดเร็ว ผ่านใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวก 

• การพัฒนาเส้นทางและการเข้าถึงท่าอากาศยาน (ถนน 
รถสาธารณะ รถเช่า รถเข้าเมือง และมินิบัส) 

• การจัดการด้านการเงินและงบประมาณ 

• การพั ฒ นา ระบบขนส่ งส า ธารณ ะ ให้ มี ค วาม
หลากหลาย ให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือก 

 

การด าเนินงาน  

• ความแตกต่าง 
- การพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือส่งเสริม
และสร้างความร่วมมือด้านการบิน 

- การพัฒ นาเส้นทางการบิ นและขยาย
เส้นทางการบินกับสายการบินและท่ า
อากาศยานอื่น ๆ เพ่ือการบริการที่เป็นเลิศ  

- การพัฒนาเส้นทางและการเข้าถึงท่าอากาศ
ยาน ให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางมายังท่า
อากาศยานได้สะดวก อาทิ ถนน รถโดยสาร 
ฯลฯ เป็นต้น   
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ให้บริการในท่าอากาศยาน 
- การบริการที่ดีและรวดเร็วของผู้ให้บริการ

ในท่าอากาศยาน 

 
 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการพัฒนา
ท่าอากาศยานเมือง
รองอย่างยั่งยืนของ
ประเทศไทย  

2. 1 เ พื่ อ
ศึกษาศักยภาพการ
จัดการในการพัฒนา
ท่าอากาศยานเมือง
ร อ ง ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ
คุณภาพการบริการ
ของท่ าอากาศยาน
เมืองรองของประเทศ
ไทย 

 

1.ด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบ ได้แก่ 
การควบคุมและระงับเหตุที่ไม่คาดคิดของท่า
อากาศยาน และการใช้เทคโนโลยีในการ
รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน 
2.ด้านบุคลากรและพนักงาน ได้แก่ การ
บริการที่ดีและรวดเร็วของผู้ให้บริการในท่า
อากาศยาน และการฝึกอบรมและทดสอบผู้
ให้บริการให้มีความพร้อมในการบริการอยู่
เสมอ 
3.ด้านระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ สภาพ
ของยานพาหนะของระบบขนส่งที่เช่ือมต่อ
กับท่าอากาศยาน และราคาค่าโดยสารของ
ระบบขนส่งสาธารณะของท่าอากาศยาน 
4.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวก ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในท่า

• ศักยภาพ การจัดการด้ านความปลอดภั ยและ
กฎระเบียบในท่าอากาศยานที่ส าคัญ  คือ การพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าห น้าที่ รักษาความปลอดภัย การใช้
เคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการใช้เคร่ืองมือที่
ถูกต้อง  พัฒนาข้ันตอนการตรวจคนเข้าออก และการมี
มาตรการในการป้องกันเหตุ เพ่ือความปลอดภัยสูงสุดในท่า
อากาศยานเพราะถือได้ว่าความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักของ
ศักยภาพการจัดการในท่าอากาศยาน 

• ศักยภาพการจัดการด้านบุคลากรและพนักงานในท่า
อากาศยานที่ส าคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
และบุคลากรผ่านการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในท่าอากาศ
ยาน การระงับเหตุ และด้านภาษาและการสื่อสาร  และ
ยังให้ความคิดเห็นในด้านอื่นว่า ศักยภาพการจัดการท่า
อากาศยานยังจ าเป็นที่จะต้องปลูกจิตส านึกในการบริการ
ให้แก่พนักงาน มีมาตรการในการลดผลกระทบระหว่าง
เจ้าหน้าที่และผู้โดยสาร ให้เจ้าหน้าที่และพนักงานปฏิบัติ

• ความเหมือน  
- ความ ป ล อดภั ยแ ละก ารจั ด ก ารด้ าน

กฎระเบียบ และปฏิบัติในท่าอากาศยาน ให้
มีความทันสมัย รัดกุมและมีความเป็นสากล
มากย่ิงข้ึน  

- พนักงานและบุคลากร ต้องมุ่ งเน้นการ
บริการที่ ดี  เข้าถึงผู้ ใช้บ ริการ สามารถ
สื่อสารได้หลากหลายภาษา และมุ่งเน้นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการในท่าอากาศยาน 

- ระบบขนส่ งสาธารณ ะ เน้นให้มี ค วาม
หลากหลาย ราคาเหมาะสม อยู่ในจุดที่
เข้าถึงง่าย และมีสภาพที่ดีพร้อมให้บริการ
ได้อย่างปลอดภัย  

- สิ่งอ านวยความสะดวก ต้องออกแบบมาให้
ผู้ใช้บริการที่สามารถใช้บริการได้ ไม่ ว่าจะ
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อากาศยาน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้
งานง่าย 
5.ด้านการเข้ าถึงท่าอากาศยาน  ได้แก่ 
ระยะเวลาจากตัวเมืองในการเข้าถึงท่ า
อากาศยาน และประเภทของระบบขนส่ง
สาธารณะในการเข้าถึงท่าอากาศยาน 
6.ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน ได้แก่ 
การด าเนินงานที่มี ความรวดเร็วของท่ า
อากาศยาน และกระบวนการและข้ันตอน
การด าเนินงานอย่างมีระบบของท่าอากาศ
ยาน 

ตามกฎการบินอย่างเคร่งครัดผ่านการใช้เคร่ืองมือที่ถูกต้อง 
โดยต้องมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ให้แต่ละส่วนงานมีหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน และในทุกปีท่าอากาศยาน
ต้องจัดการด้านก าลังคนโดยมีการประเมินความเพียงพอของ
พนักงานเพ่ือให้ทุกส่วนงานด าเนินงานได้อย่างลื่นไหลไม่
ติดขัดด้านทรัพยากรบุคคลและหากส่วนไหนขาดก็ให้รับเข้า
มาเพ่ิมเติมทันที เพ่ือการบริหารจัดการและการด าเนินงาน
ในท่าอากาศยานมีประสิทธิภาพ  

• การให้บริการด้านระบบขนส่งในท่าอากาศยานเมือง
รองน้ันจ าเป็นต้องมุ่งเน้นให้มีความหลากหลายให้ผู้ใช้บริการ
มีทางเลือกมากข้ึน ให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสในการในการ
เลือกใช้บริการด้วยตัวเอง  

• ศักยภาพการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานที่ส าคัญ คือสิ่งอ านวย
ความสะดวกพ้ืนฐานส าหรับบุคคลพิเศษ นอกจากน้ีผู้ให้
สัมภาษณ์ยังให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า การขยายอาคาร 
ขยายรันเวย์ ลานจอดต้องเพียงพอ รวมไปถึงสิ่งอ านวยความ
สะดวกพ้ืนฐานบุคคลทั่วไป (ห้องน้ า เคร่ืองปรับอากาศ 
ทางเดิน เก้าอี้ ลานจอดรถ ป้ายบอกทาง บริการน้ าด่ืมฟรี)  

เป็ นบุ ค คลทั่ วไปห รือผู้ ต้ อ งก ารค วาม
ช่วยเหลือพิเศษ  

- พัฒนาการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน  มีความรวดเร็ว ลด ข้ันตอนที่ ไม่
จ าเป็นออกไป โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือ
โยกย้ายก าลังคนไปใช้ในส่วนอื่นแทน 

- การเข้าถึงท่าอากาศยานต้องใช้เวลาไม่นาน 
ให้ผู้ โดยสารสามารถจัดการและควบคุม
เวลาการเดินทางด้วยตัวเองได้  
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ร้านค้าและเคร่ืองด่ืม ร้านขายของที่ระลึก และส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีในการอ านวยความะสะดวก ก็เป็นสิ่ งส าคัญ
เมื่องพูดถึงศักยภาพด้านการจัดการของท่าอากาศยานเมือง
รอง 

• ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานจ าเป็นต้องพัฒนา
เส้นทางการเข้าถึงท่าอากาศยาน โดยต้องพัฒนาศักยภาพ
ของ ถนน รถโดยสารสาธารณะ รถเช่า รถเข้าเมือง และมินิ
บัส เพ่ือให้ผู้ใช้บริการหรือผู้โดยสารมีช่องทางในการเดินทาง
มายังท่าอากาศยานได้ง่ายมากข้ึน 

• ศักยภาพการจัดการท่ าอากาศยานจ า เป็น ต้อง
พัฒนาการด าเนินงานที่รวดเร็วของท่าอากาศยาน โดย
การลดข้ันตอนและลดเวลาในการด าเนินงานในท่าอากาศ
ยานผ่านการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะท าให้ท่าอากาศยานสามารถ
ให้บริการผู้ใช้บริการได้ดีและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2. 2 เ พื่ อ
ศึกษาคุณ ภาพการ
บริการของท่าอากาศ
ยานเมืองรองที่มีผล
ต่ อ ก า รพั ฒ น าท่ า

1.ด้ านก ารด า เนิ น งาน  ได้ แก่  ก ารน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
บริการในการด าเนินงานให้มีความทันสมัย, 
ก ารมุ่ ง เน้ น การส ร้ างภ าพ ลั กษ ณ์ แล ะ
ภาพพจน์ที่ ดี ในการให้บ ริการ และการ

• เพ่ือการบริการในท่าอากาศยานให้มีความรวดเร็ว ลด
เวลา ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานของพนักงานที่ใช้เวลานาน 
โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ด านเนินงานของท่าอากาศยาน และมีเวลาในผู้ใช้บริการได้
ใช้เวลาในการเตรียมตัวก่อนเดินทาง  

• ความเหมือน  
- ท่าอากาศยานต้องลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ของพนักงานในท่าอากาศยานให้ใช้เวลาน้อย
ที่สุด เพ่ือให้ผู้โดยสารสามารถมีเวลาในการ
ท าธุระส่วนตัวก่อนเดินทาง 
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อากาศยานเมืองรอง
อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ข อ ง
ประเทศไทย 

 

ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริการอยู่
เสมอ 
2.ด้านการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ได้แก่ การบริการที่ตรงต่อความ
ต้องการของผู้ ใช้บ ริการท่ าอากาศยาน , 
ทัศนคติที่ดีของผู้ให้บริการในการตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ ใช้บ ริการ และผู้
ให้ บ ริการสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเน่ืองและ
เสมอภาค 
3.ด้านการส่งมอบบริการที่ดีและรวดเร็ว 
ได้ แก่  ผู้ ใ ช้บ ริการสามารถได้ รับ ข้อมู ล
ข่าวสารสารสนเทศจากท่าอากาศยาน, การ
พัฒนาผู้ให้บริการที่สามารถส่งมอบบริการที่
ดีโดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องร้องขอ และการ
พัฒนาผู้ ให้บ ริการที่ สามารถสร้างความ
ประทับใจโดยลูกค้าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับ 
4.ด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ได้แก่ 
ภาพรวมด้านการบริการของผู้ให้บริการท่า

• การตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บ ริการ แบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ คือ การตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการเชิงปฐมภูมิ และการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการเชิงทุติยภูมิ โดยเชิงปฐมภูมิ ประกอบด้วยการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการใน
ท่าอากาศยาน และการด านวยความสะดวกในด้านต่างๆ
ให้แก่ผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานต้ังแต่เดินทางเข้ามาใช้
บริการในท่าอากาศยาน เชิงทุติยภูมิ  ประกอบด้วยการ
พัฒนาและส่งเสริมหาแนวทางในการพัฒนาเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งในด้านการออกนโยบายที่
สนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ การส ารวจความ
คิดเห็นความต้องการของผู้ใช้บริการ การออกแบบท่าอากาศ
ยานให้ผู้ใช้บริการทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างลงตัว ซึ่ง
การตอบสนองความต้องการเหล่าน้ีจะส่งผลต่อคุณภาพการ
บริการและการยกระดับคุณภาพการบริการในท่าอากาศ
ยานได้มากข้ึน 

• เพ่ือคุณภาพการบริการที่ดี ท่าอากาศยานจ าเป็นต้อง
พัฒนาพนักงานผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน เพ่ือมุ่งเน้นการ
สร้างความพ่ึงพอใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการในท่า

- การน าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเคร่ืองมือในการ
ด าเนินงานและลดข้ันตอนกรปฏิบัติงาน  

- โดยการบริการในท่าอากาศยานต้องสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้
อย่างตรงจุด ต่อเน่ือง และมีความเท่าเทียม
กัน  

- เน้นการออกแบบการบริการที่ เป็นไปตาม
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ทุกอย่างต้อง
เพียงพอ พร้อมใช้งาน ใช้งานง่าย สะดวก 
รวดเร็ว เป็นต้น  

• ความแตกต่าง  
- การสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการอยู่

เสมอ โดยที่ผู้ ใช้บริการไม่ต้องร้องขอ ทั้ง
อาจจะผ่านตัวพนักงานหรือการบริการผ่าน
เคร่ืองมือที่ทันสมัย เป็นต้น  
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อากาศยาน , การให้บริการมี ข้ันตอนที่ ไม่
ซับซ้อน, อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่ เพียงพอ , ผู้ ให้บ ริการสามารถให้ ข้อมูล
เก่ียวกับการใช้อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวก และอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ใช้งานง่ายและประหยัดเวลา 

อากาศยานโดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องร้องขอ ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้บริการที่ดี มีความสุภาพ อ่อนน้อม มีไวพริบ แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี และใช้เทคโนโลยีในการให้บริการได้เป็น
อย่างดี เพ่ือให้คุณภาพการบริการในท่าอากาศยานมี
ประสิทธิภาพและส่งมอบบริการได้อย่างรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

• ความคาดหวังของผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานส่วนใหญ่
จะมุ่ งห วั งใน เ ร่ือ งขอ งโค รงส ร้างท า งก ายภ าพ ที่ มี
ประสิท ธิภาพ ไม่ ว่าจะเป็นสาธารณู ปโภค ข้ันพ้ืนฐาน 
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ ใช้งานได้เป็น
อย่างดี และไม่ซับซ้อนในการใช้งาน  
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4.5 สรุป 

การศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองใน
ภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย โดยบทท่ี 4 ว่าด้วย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัย
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวที่ใช้บริการท่าอากาศยานเมือง
รอง (ท่าอากาศยาระนอง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) จ านวนท้ังส้ิน 402 
คน และได้วิเคราะห์ด้วยการใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ในประเด็นการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางประชากรศาสตร์, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) 
ได้แก่ ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเมืองรอง คุณภาพการบริการในท่าอากาศยานเมืองรอง และ
การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ระหว่างศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเมืองรองท่ีส่งผลต่อคุณภาพการ
บริการท่าอากาศยานเมืองรอง และระหว่างคุณภาพการบริการท่าอากาศยานเมืองรองท่ีส่งผลต่อการ
พัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดนวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) กับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีช านาญการพิเศษ จ านวนท้ังส้ิน 6 ท่าน ได้แก่ ท่าอากาศยานตรัง 2 
ท่าน ท่าอากาศยานระนอง 2 ท่าน และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 2 ท่าน และได้ท าการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พร้อมท้ังอธิบายเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การใช้บริการในท่า
อากาศยานเมืองรองในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยจะน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไป
สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลการวิจัยเพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่าอากาศ
ยานเมืองรองในภาคใต้ของประเทศไทย ให้มีความเหมาะสมและยั่งยืน ตลอดจนน าเสนอข้อเสนอแนะ
จากการวิจัย ดังรายละเอียดในบทถัดไป  
 



 
 

 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองใน
ภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย ใช้ระบบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Methodology) อันประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ภายใต้วัตถุประสงค์ 
คือ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย (2.1) เพื่อศึกษาศักยภาพ
การจัดการในการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมือง
รองของประเทศไทย (2.2) เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศ
ไทย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ
จากผู้โดยสารสายการบินและเจ้าหน้าท่ีสายการบินท่ีใช้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง ในภูมิภาค
ภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยาน
ระนอง จ านวนท้ังส้ิน 402 คน และใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ใน
การเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพจากผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีช านาญการพิเศษ ท่าอากาศยานตรัง ท่า
อากาศยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานระนอง จ านวนท้ังส้ิน 6 คน 
 ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อในการน าเสนอเป็น 5 ส่วน ได้แก่ การสรุปผลการวิจัย การอภิปราย
ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะของการวิจัย  ข้อจ ากัดของการวิจัย และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้ง
ต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
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5.1 สรุปผลการวิจัย  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีช านาญการพิเศษท่าอากาศยาน

ระนอง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และแบบสอบถามผู้โดยสารท่ีใช้
บริการในท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช สามารถ
น าเสนอเป็นผลสรุปของการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมือง
รองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย ได้ดังนี้  

 
5.1.1 ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการของท่า

อากาศยานเมืองรองของประเทศไทย (การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) 
   ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองของ
ประเทศไทย (ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) จากการ
เก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) กับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ช านาญการพิเศษของท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคภาคใต้ของประเทศไทย (ท่าอากาศยาน
ระนอง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) จ านวน  6 คน พบว่า ศักยภาพการ
จัดการท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคภาคใต้ของประเทศไทย มีประเด็นส าคัญอยู่ 10 ส าคัญ 
หลักๆ ได้แก่  
   ประเด็นที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การขยายอาคาร ขยายรันเวย์ ลาน
จอดต้องเพียงพอ รวมไปถึงส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานบุคคลท่ัวไป (ห้องน้ า เครื่องปรับอากาศ 
ทางเดิน เก้าอี้ ลานจอดรถ ป้ายบอกทาง บริการน้ าด่ืมฟรี) และส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานส าหรับ
บุคคลพิเศษ ร้านค้าและเครื่องด่ืม ร้านขายของท่ีระลึก และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการอ านวย
ความสะดวก  
   ประเด็นที่ 2 การจัดการความปลอดภัยโดยรอบท่าอากาศยาน โดยการพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย พัฒนาขั้นตอนการ
ตรวจคนเข้าออก มีมาตรการในการป้องกันเหตุ และการใช้เครื่องมือท่ีถูกต้องของช่าง หรือเจ้าหน้าท่ี  
   ประเด็นที่ 3 การจัดการการรักษาความปลอดภัย โดยการแบ่งเป็นเขตหวงห้ามและ
เขตไม่หวงห้าม (ทางวิ่ง ลานจอด) การตรวจสอบรถก่อนเข้าท่าอากาศยานการเข้าออกท่าอากาศยาน
ต้องทางเดียว และการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษาความปลอดภัย (อาทิ CCTV, เครื่องจับ
โลหะ ฯลฯ เป็นต้น)  
   ประเด็นที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของพนักงานและบุคลากร ผ่านการฝึกอบรม (การ
ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน, การระงับเหตุ, ภาษา) ปลูกจิตส านึกการบริการ และต้องมีมาตรการใน
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การลดผลกระทบระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผู้โดยสาร การปฏิบัติตามกฎการบินด้านความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัดในการการใช้เครื่องมือ พิธีการบิน และพัฒนาหน้าท่ีให้แต่ละส่วนงานมีหน้าท่ีท่ีไม่ซ้ าซ้อนกัน 
และให้มีการประเมินความเพียงพอของพนักงานอยู่เสมอ พร้อมรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมเมื่อส่วนใน
ขาดอยู่เสมอๆ  
   ประเด็นที่ 5 พัฒนาความร่วมมือในการขยายเส้นทางในประเทศและเส้นทาง
ระหว่างประเทศ โดยการมุ่งเน้นในการสร้างความร่วมมือกับท่าอากาศยานและสายการบินท่ีมี
เส้นทางต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางในการยกระดับท่าอากาศยานเมืองรองให้มีศักยภาพในการ
รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ขึ้นได้ในอนาคต  
   ประเด็นที่ 6 การมีแผนพัฒนาที่ชัดเจน โดยจ าเป็นต้องมีแผนพัฒนาเชิงรุก คือ ส่ิงใด
ท่ีจะป้องกันความเส่ียงได้รีบท าก่อน และต้องประยุกต์ใช้นโยบายให้ได้ เพื่อการพัฒนาท่ีเห็นผลได้ชัด  
   ประเด็นที่ 7 การพัฒนาการด าเนินงานที่รวดเร็ว ผ่านการใช้เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ
และทันสมัย เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
   ประเด็นที่ 8 การพัฒนาเส้นทางการเข้าถึง ได้แก่ ถนน รถสาธารณะ รถเช่า รถเข้า
เมือง และมินิบัส ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางเข้าถึงท่าอากาศยานได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการท่าอากาศยานมากยิ่งขึ้น  
   ประเด็นที่ 9 การจัดการด้านการเงิน ให้มีความมั่นคง ลดต้นทุนท่ีไม่จ าเป็น และ
ลงทุนในส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อท่าอากาศยาน ผู้ใช้บริการและสายการบิน  
   ประเด็นที่ 10 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ให้มีความหลากหลาย ให้ผู้ใช้บริการ
มีทางเลือกในการเดินทางและการใช้บริการมากข้ึน 
   ส าหรับผลการิเคราะห์เชิงปริมาณศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรอง
ของประเทศไทย (ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) จาก
การเก็บข้อมูลแบบสอบถามกับผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ซึ่งแบ่งเป็น ผู้โดยสารและเจ้าหน้าท่ีสายการ
บินของท่าอากาศยานเมืองรอง ในภูมิภาคภาคใต้ของประเทศไทย (ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศ
ยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) จ านวน  402 คน พบว่า  ศักยภาพการจัดการท่าอากาศ
ยานเมืองรองในภูมิภาคภาคใต้ของประเทศไทย ท่ีผู้ใช้บริการท่าอากาศยานให้ความส าคัญมีประเด็น
ส าคัญอยู่ 6 ประเด็น ได้แก่ 
  ประเด็นที่ 1 การลดความเสี่ยงในท่าอกาศยาน โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน
ความปลอดภัยของท่าอากาศยาน มุ่งเน้นการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยตามท่ีสากลก าหนด
และใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน 
  ประเด็นที่ 2 พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ผ่านการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในท่าอากาศยาน  และส่ิงอ านวยความสะดวกอื่น ๆ ในท่าอากาศยานอยู่
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ในสภาพพร้อมใช้งานและใช้งานได้เป็นอย่างดี และพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกรูปแบบใหม่ในท่า
อากาศยาน 
 ประเด็นที่ 3 การรักษาและเฝ้าระวังความปลอดภัย ต้ังแต่การตรวจเช็คยานพาหนะ
ก่อนเข้าท่าอากาศยาน การตรวจสอบบุคคลก่อนเข้าอาคารผู้โดยสารและจุดประตูขึ้นเครื่อง และการ
ตรวจสอบสัมภาระของท่าอากาศยาน 
 ประเด็นที่ 4 การปฏิบัติงานของท่าอากาศยาน  โดยจ าเป็นต้องพัฒนาการด าเนินงาน
ท่ีมีความรวดเร็ว และพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานอย่างมีระบบของท่าอากาศยาน 
  ประเด็นที่ 5 ระบบขนส่ง ต้องมีความสะดวกสบายของจุดรับ-ส่งของขนส่งสาธารณะใน
ท่าอากาศยาน มีตารางเดินรถท่ีแน่นอน และมีสภาพของยานพาหนะของระบบขนส่งท่ีเช่ือมต่อกับท่า
อากาศยานอยู่ในสภาพท่ีดี  
  ประเด็นที่ 6 บุคลากรและพนักงาน ต้องมีการฝึกอบรมและทดสอบผู้ให้บริการให้มี
ความพร้อมในการบริการอยู่เสมอ และสามารถควบคุม ช่วยเหลือ และดูแลจากใช้บริการในท่าอากาศ
ยาน พร้อมท้ังสามารถบริการท่ีดีและรวดเร็วของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน 
  จากข้อมูลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการของ
ท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย สามารถสรุปได้ว่า ศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยาน
เมืองรองของประเทศไทยนั้นจ าเป็นท่ีจะต้องส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพท่ีส าคัญ 7 ประเด็นส าคัญ 
ดังนี้ เพื่อให้ท่าอากาศยานมีทิศทางพัฒนาศักยภาพท่ีชัดเจน ท่าอากาศยานเมืองรองจ าเป็นท่ีจะต้อง
ออกแบบแผนพัฒนาและนโยบายของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพและชัดเจน รวมไปถึงต้อง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก พัฒนารูปแบบมาตรการรักษาและเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยท่ีรัดกุม พร้อมท้ังพัฒนาศักยภาพของพนักงานและบุคคลากรของท่าอากาศยานให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เสมอ และท่าอากาศยานต้องมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือด้านการบินทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาระบบขนส่งและการเข้าถึงท่า
อากาศยานให้มีความสะดวก พร้อมท้ังพัฒนารูปแบบการด าเนินงานในท่าอากาศยานให้สะดวก
รวดเร็ว และบริหารจัดการด้านการเงินของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพให้สามารถยกระดับ
ศักยภาพได้อย่างคลอบคลุมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ดังท่ีแสดงบนแผนภาพท่ี 5.1 
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พัฒนาพนักงานและบุคลากร  

การพัฒนาความร่วมมือด้านการบิน  

การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการเข้าถึง 

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

การรักษาและเฝ้าระวังความปลอดภัย 

การพัฒนาระบบด าเนินงานและระบบการเงิน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

การออกแบบแผนพัฒนาและนโยบายที่มีประสิทธิภาพ 

ศักยภาพการจัดการของ 

ท่าอากาศยานเมืองรอง 

ของประเทศไทย  

ภาพที่ 5.1 แสดงศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยาน
เมืองรองของประเทศไทย 
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5.1.2 ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาท่า
อากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย  
 

5.1.2.1 ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2.1 เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการใน
การพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองของ
ประเทศไทย (การวิจัยคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ) 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการในการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย จากการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีช านาญการพิเศษในท่าอากาศยาน เกี่ยวกับศักยภาพการจัดการใน
การพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองของ
ประเทศไทย จ านวน 6 คน และการเก็บข้อมูลแบบสอบถามผู้โดยและนักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการสาย
การบินในท่าอากาศยานเมืองรอง จ านวน 402 คน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  

• ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการในการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย พบว่า ด้านความปลอดภัยและ
กฎระเบียบ ได้แก่ การควบคุม และระงับเหตุท่ีไม่คาดคิดของท่าอากาศยาน และการใช้เทคโนโลยีใน
การรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ซึ่งเมื่อน ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพมีความ
สอดคล้องในเรื่องของการจัดการความปลอดภัยในท่าอากาศยาน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ศักยภาพ
การจัดการด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบในท่าอากาศยานท่ีส าคัญ คือ การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้
สามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและการใช้เครื่องมือท่ีถูกต้อง พัฒนาขั้นตอนการตรวจคน
เข้าออก และการมีมาตรการในการป้องกันเหตุ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในท่าอากาศยานเพราะถือได้
ว่าความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักของศักยภาพการจัดการในท่าอากาศยาน 

• ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการในการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย พบว่า ด้านบุคลากรและพนักงาน 
ได้แก่ การบริการท่ีดีและรวดเร็วของผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน และการฝึกอบรมและทดสอบผู้
ให้บริการให้มีความพร้อมในการบริการอยู่เสมอ ซึ่งเมื่อน ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพมี
ความสอดคล้องในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ศักยภาพการ
จัดการด้านบุคลากรและพนักงานในท่าอากาศยานท่ีส าคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพของพนักงานและ
บุคลากรผ่านการฝึกอบรมการปฏิบั ติงานในท่าอากาศยาน การระงับเหตุ และด้านภาษาและการ
ส่ือสาร และยังให้ความคิดเห็นในด้านอื่นว่า ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานยังจ าเป็นท่ีจะต้องปลูก
จิตส านึกในการบริการให้แก่พนักงาน มีมาตรการในการลดผลกระทบระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผู้โดยสาร 



264 
 

 

264 

ให้เจ้าหน้าท่ีและพนักงานปฏิบัติตามกฎการบินอย่างเคร่งครัด โดยต้องมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีให้แต่
ละส่วนงานมีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีไม่ซ้ าซ้อนกัน และในทุกปีท่าอากาศยานต้องจัดการด้านก าลังคน
โดยมีการประเมินความเพียงพอของพนักงานเพื่อให้ทุกส่วนงานด าเนินงานได้อย่างล่ืนไหลไม่ติดขัด
ด้านทรัพยากรบุคคลและหากส่วนไหนขาดก็ให้รับเข้ามาเพิ่มเติมทันที เพื่อการบริหารจัดการและการ
ด าเนินงานในท่าอากาศยานมีประสิทธิภาพ  

• ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการในการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย พบว่า ด้านระบบขนส่งสาธารณะ 
ได้แก่ สภาพของยานพาหนะของระบบขนส่งท่ีเช่ือมต่อกับท่าอากาศยาน และราคาค่าโดยสารของ
ระบบขนส่งสาธารณะของท่าอากาศยาน ซึ่งเมื่อน ามาวิเคราะห์กับข้อมูลเชิงคุณภาพมีความแตกต่าง
กันในเรื่องของการจัดการยานพาหนะ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า การให้บริการด้านระบบขนส่งในท่า
อากาศยานเมืองรองนั้นจ าเป็นต้องมุ่งเน้นให้มีความหลากหลายให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกมากขึ้น ให้
ผู้ใช้บริการมีโอกาสในการในการเลือกใช้บริการด้วยตัวเอง  

• ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการในการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย พบว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในท่า
อากาศยาน และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใช้งานง่าย ซึ่งเมื่อน ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพมี
ความสอดคล้องในเรื่องของการจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน โดยผู้ให้
สัมภาษณ์ระบุว่า ศักยภาพการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกในท่าอากาศ
ยานท่ีส าคัญ คือ ส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานส าหรับบุคคลท่ีต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ยังให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การขยายอาคาร ขยายรันเวย์ ลานจอดต้อง
เพียงพอ รวมไปถึงส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานบุคคลท่ัวไป (ห้องน้ า เครื่องปรับอากาศ ทางเดิน 
เก้าอี้ ลานจอดรถ ป้ายบอกทาง บริการน้ าด่ืมฟรี) ร้านค้าและเครื่องด่ืม ร้านขายของท่ีระลึก และ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการอ านวยความะสะดวก ก็เป็นส่ิงส าคัญเมื่องพูดถึงศักยภาพด้านการ
จัดการของท่าอากาศยานเมืองรอง 

• ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการในการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย พบว่า ด้านการเข้าถึงท่าอากาศ
ยาน ได้แก่ ระยะเวลาจากตัวเมืองในการเข้าถึงท่าอากาศยาน และประเภทของระบบขนส่งสาธารณะ
ในการเข้าถึงท่าอากาศยาน ซึ่งเมื่อน ามาวิเคราะห์กับข้อมูลเชิงคุณภาพมีความแตกต่างกันในเรื่องของ
การจัดการการเข้าถึงท่าอากาศยาน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยาน
จ าเป็นต้องพัฒนาเส้นทางการเข้าถึงท่าอากาศยาน โดยต้องพัฒนาศักยภาพของ ถนน ท่ีจอดรถ จุด
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รับ-ส่ง รถโดยสารสาธารณะ รถเช่า รถเข้าเมือง และมินิบัส เพื่อให้ผู้ใช้บริการหรือผู้โดยสารมีช่องทาง
ในการเดินทางมายังท่าอากาศยานได้ง่ายมากขึ้น 

• ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการในการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย พบว่า ด้านประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ได้แก่ การด าเนินงานท่ีมีความรวดเร็วของท่าอากาศยาน และกระบวนการและขั้นตอน
การด าเนินงานอย่างมีระบบของท่าอากาศยาน ซึ่งเมื่อน ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพมีความ
สอดคล้องในเรื่องของประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ศักยภาพการจัดการท่า
อากาศยานจ าเป็นต้องพัฒนาการด าเนินงานท่ีรวดเร็วของท่าอากาศยาน โดยการลดขั้นตอนและลด
เวลาในการด าเนินงานในท่าอากาศยานผ่านการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะท าให้ท่าอากาศยานสามารถ
ให้บริการผู้ใช้บริการได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ศักยภาพการจัดการในการพัฒนาท่าอากาศ
ยานเมืองรองท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย ท่ีเป็นปัจจัย
ส าคัญท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ได้แก่ 1)ด้านความ
ปลอดภัยและกฎระเบียบ 2)ด้านบุคลากรและพนักงาน 3)ด้านระบบขนส่งสาธารณะ 4)ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก 5)ด้านการเข้าถึงท่าอากาศยาน และ 6)ด้านประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ดังท่ีแสดงในแผนภาพท่ี 5.2  
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ภาพที่ 5.2 แสดงศักยภาพการจัดการในการพัฒนาท่าอากาศ
ยานเมืองรองท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานเมืองรองของประเทศไทย 

ด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบ 
- การควบคุม และระงับเหตุ 
- การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี 

 

ด้านการเข้าถึงท่าอากาศยาน 
- ระยะเวลาการเข้าถึง 
- ประเภทของระบบขนส่ง 
- พัฒนา ถนน ท่ีจอดรถ จุดรับส่ง ความหลากหลายของพาหนะ  

 

ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเมืองรอง  

ด้านบุคลากรและพนักงาน  
- การฝึกอบรมและทดสอบ  
- การบริการท่ีดีและรวดเร็ว  
- มาตรการการลดผลกระทบระหว่างเจ้าหน้าท่ีและ

พนักงาน  
1. การจัดการด้านก าลังคน  
ด้านระบบขนส่งสาธารณะ 

- สภาพของยานพาหนะ 
- ราคาค่าโดยสาร  
- ความหลากหลายของยานพาหนะ 

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
- ส าหรับบุคคลพิเศษ 
- ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก 
- บุคคลท่ัวไป รูปแบบใหม่ 
- ใช้เทคโนโลยี  

 

ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน  
- การด าเนินงานท่ีรวดเร็ว 
- มีระบบชัดเจน 
- ลดขั้นตอนผ่านการใช้เทคโนโลยี 

 

คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรอง  
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5.1.2.2. ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2.2 เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานเมืองรองท่ีมีผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย 
(การวิจัยคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ) 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองท่ีมีผลต่อการพัฒนาท่า
อากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย จากการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีช านาญการพิเศษในท่าอากาศยาน เกี่ยวกับคุณภาพการบริการของท่าอากาศ
ยานเมืองรองท่ีมีผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย จ านวน 6 คน 
และการเก็บข้อมูลแบบสอบถามผู้โดยสารและนักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยาน
เมืองรอง จ านวน 402 คน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  

• ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยานเมอืงรอง ด้านการด าเนินงาน ท่ีมีผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของ
ประเทศไทย ได้แก่ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการในการด าเนินงานให้มี
ความทันสมัย, การมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์และภาพพจน์ท่ีดีในการให้บริการ และการปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบการบริการอยู่เสมอ ซึ่งเมื่อน ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพมีความ
สอดคล้องในเรื่องของการด าเนินงาน ท่ีรวดเร็วขึ้นโดยผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า เพื่อการบริการในท่า
อากาศยานให้มีความรวดเร็ว ลดเวลา ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีใช้เวลานาน โดยการ
น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของท่าอากาศยาน และมีเวลาใน
ผู้ใช้บริการได้ใช้เวลาในการเตรียมตัวก่อนเดินทาง  

• ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยานเมืองรอง ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ท่ีมีผลต่อการพัฒนาท่า
อากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ได้แก่ การบริการท่ีตรงต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน , ทัศนคติท่ีดีของผู้ให้บริการในการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและ
เสมอภาค ซึ่งเมื่อน ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพมีความสอดคล้องในเรื่องของการตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเชิงปฐมภูมิ และการตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการเชิงทุติยภูมิ โดยเชิงปฐมภูมิ ประกอบด้วยการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการในท่าอากาศยาน และการอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆให้แก่
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ผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานต้ังแต่เดินทางเข้ามาใช้บริการในท่าอากาศยาน เชิงทุติยภูมิ ประกอบด้วย
การพัฒนาและส่งเสริมหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ท้ังใน
ด้านการออกนโยบายท่ีสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ การส ารวจความคิดเห็นความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ การออกแบบท่าอากาศยานให้ผู้ใช้บริการทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างลงตัว ซึ่ง
การตอบสนองความต้องการเหล่านี้จะส่งผลต่อคุณภาพการบริการและการยกระดับคุณภาพการ
บริการในท่าอากาศยานได้มากขึ้น 

• ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยานเมืองรอง ด้านการส่งมอบบริการที่ดีและรวดเร็ว ท่ีมีผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมือง
รองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ได้แก่ ผู้ใช้บริการสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารสารสนเทศจากท่า
อากาศยาน การพัฒนาผู้ให้บริการท่ีสามารถส่งมอบบริการท่ีดีโดยท่ีผู้ใช้บริการไม่ต้องร้องขอ และการ
พัฒนาผู้ให้บริการท่ีสามารถสร้างความประทับใจโดยลูกค้าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับ  ซึ่งเมื่อน ามา
วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพมีความสอดคล้องในเรื่องของการส่งมอบบริการท่ีดีและรวดเร็ว โดย
ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า เพื่อคุณภาพการบริการท่ีดี ท่าอากาศยานจ าเป็นต้องพัฒนาพนักงานผู้ให้บริการ
ในท่าอากาศยาน เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึ่งพอใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการในท่าอากาศยาน
โดยท่ีผู้ใช้บริการไม่ต้องร้องขอ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการท่ีดี มีความสุภาพ อ่อนน้อม มีไวพริบ แก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และใช้เทคโนโลยีในการให้บริการได้เป็นอย่างดี เพื่อให้คุณภาพการบริการใน
ท่าอากาศยานมีประสิทธิภาพและส่งมอบบริการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

• ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยานเมืองรอง ด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ท่ีมีผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรอง
อย่างยั่งยืนของประเทศไทย ได้แก่ ภาพรวมด้านการบริการของผู้ให้บริการท่าอากาศยาน การ
ให้บริการมีขั้นตอนท่ีไม่ซับซ้อน อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ ผู้ให้บริการสามารถให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก และอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใช้
งานง่ายและประหยัดเวลา ซึ่งเมื่อน ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพมีความสอดคล้องในเรื่อง
ของความคาดหวังของผู้ใช้บริการในบางประเด็น โดยผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานส่วนใหญ่จะมุ่งหวังในเรื่องของโครงสร้างทางกายภาพท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่
ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ ใช้งานได้เป็นอย่าง
ดี และไม่ซับซ้อนในการใช้งาน  
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมือง
รองท่ีมีผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผล
ต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ได้แก่ 1)ด้านการด าเนินงาน 2)ด้าน
การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 3)ด้านการส่งมอบบริการท่ีดีและรวดเร็ว และ 4)ด้าน
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ  ดังท่ีแสดงบนแผนภาพท่ี 5.3  
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ภาพที่ 5.3 แสดงคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองท่ีมีผลต่อ
การพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย การพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างย่ังยืน  

ด้านการด าเนินงาน  

• การใช้เทคโนโลยี  

• สร้างภาพลักษณ์และภาพพจน ์

• ใช้เทคโนโลยีพัฒนารูปแบบการบริการเสมอ  

ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

• การออกแบบบริการท่ีตรงต่อความต้องการ  

• ทัศนคติของผู้ให้บริการ  

• การบริการที่สม่ าเสมอและเสมอภาค 
 

ด้านการส่งมอบบริการที่ดีและรวดเร็ว  

• ผู้ใช้บริการสามารถรับรู้ข่าวสารสารสนเทศได้ดี 

• ส่งมอบบริการโดยไม่ต้องร้องขอ  

• ผู้ ให้บริการสามารถสร้างความประทับใจ เกิดความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ   

ด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการ  

• ภาพรวมการบริการที่ดี  

• ข้ันตอนการบริการไม่ซับซ้อน  

• อุปกรณ์อ านวยความสะดวกเพียงพอ ใช้งานง่าย ใช้เวลาไม่นาน  

คุณภาพการบริการท่าอากาศยานเมืองรอง  
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย  
 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรอง
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและ
ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ท่ี 1 เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมือง
รองของประเทศไทย วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรอง
อย่างยั่งยืนของประเทศไทย วัตถุประสงค์ท่ี 2.1 เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการในการพัฒนาท่า
อากาศยานเมืองรองท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย  
วัตถุประสงค์ท่ี 2.2 เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองท่ีมีผลต่อการพัฒนาท่า
อากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย และวัตถุประสงค์ท่ี 3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของ
ประเทศไทย  

ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และแปรผลข้อมูลท่ีได้ในระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากการเก็บข้อมูล
แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีช านาญการพิเศษของท่าอากาศยานเมืองรอง จ านวน 6 คน 
และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน จ านวน 402 
คน ขณะท่ีผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม และศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับท่าอากาศยานเมืองหลักของ
ประเทศไทย ท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเมืองรอง 
การพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน การพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน  การพัฒนา
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน ปัจจัยช้ีวัดความส าเร็จ (Key Success Factors) ของการ
พัฒนาท่าอากาศยาน กรณีตัวอย่างท่าอากาศยานนานาชาติ และน าผลการศึกษาท้ังระเบียบวิธีวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องท่ีได้ทบทวนวรรณกรรมมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการของท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทยท่ี
เหมาะสมกับพื้นท่ีอย่างมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพการบริการท่ีตรงต่อความต้องการของ
นักท่องเท่ียว เพื่อมุ่งสู่การการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในอนาคต 
โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้  
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5.2.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคอย่าง
ยั่งยืน ส าหรับพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 

จากสถานการณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทยในปัจจุบัน เพื่อให้การท่องเท่ียวส าเร็จ
ตามความต้องการของนักท่องเท่ียว ปัจจัยท่ีมีบทบาทส าคัญในการให้ความสะดวกสบายในการ
เดินทางให้แก่นักท่องเท่ียว (กรมท่าอากาศยาน, 2016 ) นั้นคือ ท่าอากาศยาน ถือได้ว่าท่าอากาศยาน
เป็นระบบคมนาคมขนส่งท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง จากสถิติการเดินทางของผู้โดยสารและจ านวน
เท่ียวบินท่ีเพิ่มมากขึ้นถึง 7% (กรมท่าอากาศยาน, 2560) และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต จากการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาลและการขยายการพัฒนาศักยภาพของกรมท่าอากาศยาน เพื่อรองรับ
จ านวนนักท่องเท่ียวที่เพิ่มสูงขึ้น และจากสถานการณ์ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าท่าอากาศยานเมืองรองยัง
ขาดการพัฒนาการจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงส่งผลให้
การให้บริการและการใช้บริการภายในท่าอากาศยานเหล่านี้ยังขาดมาตรฐานท่ีดี (กรมท่าอากาศยาน, 
2561) ประกอบกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ปลด “ธงแดง” ประเทศไทย 
ส่งผลให้ธุรกิจการบินกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะตลาดสายการบินเช่าเหมาล า (Charter Flight) ท่ี
มีปริมาณของนักท่องเท่ียวจีนสูงขึ้น กระทรวงคมนาคม จึงมีนโยบายให้มีการใช้วิธีการหมุนเครื่องบิน
ไปเลือกลงท่ีท่าอากาศยานเมืองรองมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความแออัดของท่าอากาศยานหลักและเป็นการ
เพิ่มโอกาสเปิดเส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ในเมืองรองอีกทางหนึ่งด้วย  

 นอกจากนี้ ท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคภาคใต้ส่วนใหญ่ด าเนินการด้านการ
พัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของกรมท่าอากาศยาน หรือ ทย.  ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ระดับกรมในสังกัดของ กระทรวงคมนาคม มีอ านาจหน้าท่ีพัฒนาโครงข่ายส่งเสริมกิจการท่าอากาศ
ยานและบริหารท่าอากาศยานท้ัง 28 แห่งท่ัวประเทศไทย ซึ่ งเคยอยู่ภายใต้การบริหารดูแล
ของ กรมการบินพลเรือน ซึ่งพันธกิจหลักในการพัฒนาท่าอากาศยานให้คลอบคลุมทุกพื้นท่ี และ
สามารถรับการเติบโตด้านคมนาคมทางอากาศ ด าเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
และบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (กรมท่าอากาศยาน, n.d.) รวมถึงเป็นหน่วยงานหลักท่ี
รับผิดชอบเรื่องของนโยบาย  งบประมาณ ซึ่งหากท่าอากาศยานเล็ก ๆ เหล่านี้มีแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืนก็จะสามารถ ยกระดับมาตรฐานและ
คุณภาพการบริการสู่สากลได้ตามพันธกิจหลักขององค์กรท่ีได้ต้ังไว้ ดังท่ี  Adler, N., Ülkü, T., & 
Yazhemsky, E, (2013) ก ล่าวไว้ ในการศึกษาเรื่อ ง Small regional airport sustainability: 
Lessons from benchmarking.   โดยกล่าวว่า “สนามบินขนาดเล็กและระดับภูมิภาคมักมีข้อจ ากัด 
ท้ังโครงสร้างพื้นฐานและรายได้ไม่เพียงพอท่ีจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของท่าอากาศยาน ท่าอากาศยาน
ดังกล่าวอาจมีโครงสร้างการจัดการและอาจได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพช่วยลดการพึ่งพาทางการเงินของท่าอากาศยาน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
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เกี่ยวกับเงินอุดหนุนหรือโอกาสในการยึดสังหาริมทรัพย์” ขณะท่ีงานการศึกษาของ Zhang, Y., & 
Xie, Y,  (2005). โดยศึกษาเรื่อง Small community airport choice behavior analysis: A case 
study of GTR  เป็นประเด็นการเลือกใช้ท่าอากาศยาน โดยผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกท่าอากาศยานของผู้เดินทางทางอากาศในเมืองท่ีมีบริการอากาศชุมชนขนาดเล็ก 
แบ่งตามรูปแบบการเดินทาง มีรายละเอียด ดังนี้ ผู้โดยสารท่ีเดินทางมาพักผ่อนให้ความส าคัญด้าน
ราคามากท่ีสุด 85.7 %  รองลงมา คือ  Distance to airport 61.9% ผู้โดยสารท่ีเดินทางเพื่อธุรกิจ
ให้ความส าคัญด้านราคามากท่ีสุด 63.0% รองลงมา คือ ให้ความส าคัญกับตารางการบิน 53.7% 
ผู้โดยสารท่ีเดินทางเพื่อการพักผ่อนและธุรกิจ (Leisure & business) ให้ความส าคัญด้านราคามาก
ท่ี สุด69.3%   รองลงมา คื อ   Distance to airport  50.7%   และ  Time of flights  48.0% 
ตามล าดับ ดังนั้น การมองหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองใน
ภูมิภาคอย่างยั่งยืน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ท่าอากาศยานเหล่านั้นมีแนวทางในกรยกระดับ
มาตรฐานและคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน และส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งถือได้
ว่าเป็นเมืองภูมิภาคเศรษฐกิจและภูมิภาคแห่งการท่องเท่ียว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะน าท่า
อากาศยานยกระดับศักยภาพการจัดการอย่างยั่งยืน อันจะน าไปสู่การเสนอแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของระเทศ
ไทย  

ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้สรุปข้อมูลการวิจัยในระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณตามวัตถุประสงค์ท่ี 1 ถึง วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 ในการเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ี
ภาคใต้ของระเทศไทย ดังภาพท่ี 5.4 และ 5.5 
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ภาพที่ 5.4 แผนผังการรวบรวมข้อมูลเพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคสู่ความยั่งยืน 
ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ท่ี 1 
เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย 

(การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการ
ของท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาค 
สู่ความยั่งยืน ส าหรับพื้นที่ภาคใต้ของ

ประเทศไทย 
วัตถุประสงค์ท่ี 2  

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน
ของประเทศไทย (การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) 

วัตถุประสงค์ท่ี 2.1 
เพ่ือศึกษาศักยภาพการจัดการในการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองที่ส่งผลต่อคุณภาพ

การบริการของท่าอากาศยานเมืองรองของประเทศไทย  
(การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) 

วัตถุประสงค์ท่ี 2.2 
เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานเมืองรองที่มีผลต่อการพัฒนาท่า

อากาศยานเมืองรองอย่างย่ังยืนของประเทศไทย 
(การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) 
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12 แนวทาง 
• ความปลอดภัย 

• บุคลากรและพนักงาน 

• ระบบขนส่งสาธารณะ 

• การเข้าถึงท่าอากาศยาน 

• การด าเนินงานและการบริหารงาน 

• โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก 

• การตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 

• การส่งมอบบริการ  

• ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

• การออกแบบแผนและนโยบายการพัฒนา 

• การพัฒนาความร่วมมือ 

• การพัฒนาระบบการเงิน 

เชิงปริมาณ + เชิงคุณภาพ 

4 แนวทาง 
• การสร้างความพึงพอใจ 

• การออกแบบท่าอากาศยาน 

• การอนุรักษ์และรักษาความเส่ือมโทรมของธรรมชาติ  

• การลดผลกระทบท่ีเกิดจากท่าอากาศยาน  

 

เชิงคุณภาพ 

16 แนวทาง 
การพัฒนาศักยภาพการจดัการ 

ท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน  
ส าหรับพื้นทีภ่าคใตข้องประเทศไทย 

ภาพที่  5.5 แสดงการวิเคราะห์แนวทางการจัดการท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย 
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 จากแผนภาพท่ี 5.4 และภาพท่ี 5.5 แสดงถึงแผนผังการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคอย่าง
ยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย โดยผู้วิจัยน าประเด็นท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ท าการสังเคราะห์ วิเคราะห์ และสกัดประเด็นเข้าด้วยกัน
จึงสามารถน าเสนอแนวทางออกเป็น 16 แนวทางส าคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 แนวทางที่ 1 ออกแบบแผนการพัฒนาและนโยบายของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ 
ใช้งานได้และเห็นผลได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานบริบทของพื้นที่อย่างยั่งยืน  

1. มุ่งเน้นการเขียนแผนพัฒนาท่าอากาศยานและนโยบายของท่าอากาศยานเชิงรุกท่ี
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและเห็นผลชัดเจนอย่างยั่งยืน  
 ท่าอากาศยานเมืองรองในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นองค์กรส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการคมนาคมของประเทศ ดังนั้น แผนพัฒนาและนโยบายท่ีส่งลงมาจากส่วนกลาง หรือจาก
ผู้อ านวยการแต่ละท่าอากาศยานก็ดี จ าเป็นท่ีจะเป็นแผนหรือนโยบายท่ีสามารถใช้ได้จริงใน “เชิงรุก” 
และมีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของท้องถิ่นเป็นส าคัญ เนื่องจากท่าอากาศยานเมืองรอง
ส่วนใหญ่ เป็นท่าอากาศยานขนาดกลางถึงขนาดเล็ก หากท่าอากาศยานใช้นโยบายรวมศูนย์จากกลาง 
จะท าให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนา ไม่ว่าระบบบริหารจัดการเอง หรือระบบอื่น ๆ ฉะนั้นเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน การออกแบบนโยบายของท่าอากาศ
ยานเมืองรอง จ าเป็นต้องมีความพิเศษ และแตกต่างกันไปตามบริบทของท่าอกาศยาน โดยปรับไป
ตามบริบทของพื้นท่ีและผู้ใช้บริการ ท่ีมีวัฒนธรรมการเดินทางมีความแตกต่างกัน โดยต้องเป็นแผน
หรือนโยบายท่ีสามารถหยืดหยุ่นได้พอสมควร เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ โดยการว่างนโยบายเชิงรุกนี้   คือ การท่ีท่าอากาศยาน เจ้าหน้าท่ี หรือ
ผู้อ านวยการสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเร่งด่วน หรือปัญหาเฉพาะหน้าได้ก่อน ไม่จ าเป็นต้องรอ
ค าส่ังจากส่วนกลาง เนื่องจากท่าอากาศยานเมืองรองเป็นท่าอากาศยานเล็ก เมื่อเกิดปัญหาจะส่งผล
ต่อระบบอื่นเป็นรูปแบบ Domino ได้ง่าย ดังนั้น ท่าอากาศยานเมืองรองต้องออกแบบนโยบายและ
แผนงานเชิงรุก ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยเร็ว เพื่อให้กิจกรรมในท่าอากาศยานด าเนินการต่อไปได้
และมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานให้น้อยท่ีสุด  

2. มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าท่ี พนักงาน บุคลากรท่าอากาศยานเรียนรู้และเข้าใจแผนพัฒนา
และนโยบายในทิศทางเดียวกัน 
 เพื่อให้แผนพัฒนาท่าอากาศยาน และนโยบายการพัฒนาท่าอากาศยาน สามารถ
บรรลุได้ตามเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ของแผนและนโยบายเหล่านั้น ส าหรับท่าอากาศยานเมืองรอง
แล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเจ้าหน้าท่ี บุคลากร หรือผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีความเข้าใจ และทราบถึงเป้าหมาย
ของแผนและนโยบายการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างชัดเจน เนื่องจากการจะมุ่งสู่หรือกระท าให้แผน



277 
 

 

277 

เหล่านั้นประสบความส าเร็จได้ หนึ่งในองค์ประกอบท่ีส าคัญก็คือ เจ้าหน้าท่ี บุคลากร หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นกลไกลหลักท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนแผนและนโยบายการพัฒนาท่าอากาศยาน การท่ี
เจ้าหน้าท่ี บุคลากร หรือผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจ รับรู้ รับทราบ และพร้อมจะให้ความร่วมมือในการ
ขับเคล่ือนแผนและนโยบายการพัฒนา จะส่งผลให้ทุกคนจะปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองในแต่ละส่วนงาน
ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนท่าอากาศยานเหล่านั้นอย่างเต็มประสิทธิภาพ เปรียบด่ังรถแข่งท่ี
มุ่งเข้าเส้นชัยท่ีชัดเจน ซึ่งแตกต่างกับ เจ้าหน้าท่ี บุคลากร หรือผู้ปฏิบัติงาน ไม่เข้าใจหรือไม่ทราบถึง
เป้าหมายของท่าอากาศยานท่ีจะพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น เปรียบด่ังรถท่ีขับไปเรื้อยๆ 
อย่างไม่มีจัดหมายปลายทางว่าจะไปเจอกับอะไรข้างหน้า ท าให้การขับเคล่ือนแผนและนโยบายการ
พัฒนาท่าอากาศยานก็จะเป็นไปได้อย่างล่าช้า หรือไม่ประสบความส าเร็จอย่างท่ีท่าอากาศยานได้
ต้ังเป้าหมายไว้ ฉะนั้น การพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานเมืองรองอย่างยั่งยืน นอกจากการมี
แผนพัฒนาและนโยบายท่ีดีแล้วนั้น ฟันเฟื่องทุกส่วนก็เป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนหรือเป็น
แรงผลักดันให้ท่าอากาศยานยกระดับศักยภาพของตนเองสู่ท่าอากาศยานเมืองรองอย่างมีมาตรฐาน
และได้รับการยอมรับในระดับสากล  
 แนวทางที่ 2 ยกระดับคุณภาพการควบคุมความปลอดภัย ป้องกัน และระงับเหตุที่ไม่
คาดคิดของท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน  
 ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานถือได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีทุกคนให้
ความส าคัญเป็นอันดับแรก รวมถึงองค์กรท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ กรมท่าอากาศยาน
ไทย , องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : 
ICAO) ให้ความส าคัญเป็นอันดับสูงสุดในการเดินทางด้านการบิน (กรมท่าอากาศยาน, 2016) ดังนั้น 
เพื่อให้การป้องกันและรักษาความปลอดภัยรัดกุมมากขึ้น นอกจากจะมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
แล้วนั้น ยังจ าเป็นท่ีจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการป้องกันและควบคุมความปลอดภัยให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลท่ีได้ก าหนดไว้ในท่าอากาศยานเมืองรองก็เช่นกัน จ าเป็นท่ีจะต้อง ควบคุมและ
รักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยาน รวมไปถึงการเข้ารับเหตุท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทันถ่วงที ท้ังนี้ใน
หลายท่าอากาศยานเมืองรองท่ีเป็นขนาดเล็ก ขาดการยกระดับคุณภาพของมาตรการความปลอดภัย
เหล่านี้ ขาดความทันสมัย ไม่ท่ัวถึงและไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้บริการ และส่งผลให้การด าเนินงาน
ในท่าอากาศยานล้าช้า ดังนั้น ท่าอากาศยานเมืองรองจ าเป็นต้องยกระดับคุณภาพการจัดการความ
ปลอดภัยให้มีความทันสมัย และใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยในส่วนท่ีจ าเป็น
ส่วนอื่นมากยิ่งขึ้น ต้ังแต่กระบวนการตรวจสอบยานพาหนะก่อนเข้าท่าอากาศยาน ตรวจสอบบุคคล
ก่อนเข้าท่าอากาศยานและก่อนขึ้นเครื่องบิน ตรวจสอบสัมภาระ เป็นต้น เพื่อให้สามารถสร้างความ
มั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการและเทคโนโลยีเหล่านี้ยังเข้ามาช่วยให้
การด าเนินงานในท่าอากาศยานรวดเร็วขึ้น และสามารถลดกระบวนการการท างานและลดเจ้าหน้าท่ี
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ปฏิบัติงานในบ้างขั้นตอนไปได้ เทคโนโลยีจึงเป็นส่วนส าคัญต่อการรักษาและควบคุมความปลอดภัย 
รวมถึงการระงับเหตุในท่าอากาศยานได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ กันความผิดพลาดท่ี
อาจจะเกิดขึ้นและยกระดับคุณภาพและศักยภาพของท่าอากาศยานเมืองรองได้เป็นอย่างยิ่ง  
  แนวทางที่ 3 ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม การทดสอบ และการประเมินผู้ให้บริการให้
มีความพร้อมในการบริการบนพื้นฐานของพฤติกรรมการเดินทางของคนพื้นที่  

1. ส่งเสริมการใช้หลักสูตรการฝึกอบรมในการให้บริการในท่าอากาศยานท่ีเป็นสากล
บนพื้นฐานของบริบทการเดินทางของแต่ละพื้นท่ี 
 เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน ถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญในการ
ส่งมอบบริการท่ีดีและความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง ดังนั้น การผลิต
เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรออกไปปฏิบัติงานบริการในท่าอากาศยานท่ีจ าเป็นต้องใช้ความเช่ียวชาญเฉพาะ
จึงเป็นส่ิงส าคัญของท่าอากาศยานท่ีจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการบริการในท่าอากาศยาน โดยการ
บริการในท่าอากาศยานอาจจะมีความแตกต่างกับการบริการในส่วนธุรกิจอื่นอยู่พอสมควร ฉะนั้น 
เพื่อให้การบริการในท่าอากาศยานราบรื่นและลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในท่าอากาศยาน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในท่าอากาศยาน ส่วนงานท่ีรับผิดชอบในการฝึกอบรมและดูแลเจ้าหน้าท่ีและผู้ให้บริการใน
ท่าอากาศยาน จ าเป็นต้องออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีเป็นระบบและการบริการในรูปแบบสากล 
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการบริการ ภาษาและการส่ือสาร บุคลิกภาพ การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทาง 
การใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็น และทัศนคติ โดยต้องยึดหลักของพฤติกรรมการเดินทางและพฤติกรรมความ
ต้องการการบริการตามบริบทของพื้น โดยหลักสูตรนี้อาจจะอ้างอิงจากรูปแบบการให้บริการในท่า
อากาศยานสากลหรือท่าอากาศยานขนาดใหญ่ แต่จ าเป็นต้องน ามาปรับเปล่ียนให้เข้ากับบริบทของ
พื้นท่ีท่าอากาศยานและรูปแบบการเดินทางของผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานเมืองรองมากขึ้น ซึ่ง
ผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานเมืองรองหรือท่าอากาศยานขนาดเล็กค่อนข้างมีรูปแบบการเดินทาง
เฉพาะท่ีชัดเจนและแตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ี ดังนั้น การบริการหรือรูปแบบการบริการในท่าอากาศ
ยานเมืองรองจึงไม่สามารถอ้างอิงจากรูปแบบการบริการเหมือนกับท่าอากาศยานขนาดใหญ่ในเมือง
ใหญ่ได้ท้ังหมด เพื่อให้การบริการท่ีส่งมอบออกไปสามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้มากท่ีสุด หลักสูตร
การฝึกอบรมต้องออกแบบมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการตามบริบทของพื้นท่ีท่ีมี
ความแตกต่างกัน การอ้างอิงรูปแบบการฝึกอบรมจากท่าอากาศยานขนาดใหญ่มาท้ังหมดตามค าส่ัง
จากส่วนกลาง จึงเป็นช่องว่างส าคัญ ท่ีท าให้การบริก ารในท่าอากาศยานเมืองรองไม่ประสบ
ความส าเร็จหรือไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในอากาศยาน ตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว้ ดังนั้น ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานในเรื่องของคน การผลิตผู้ให้บริการท่ีเข้าใจและตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละพื้นท่ีจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก  
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2. พัฒนาระบบการทดสอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานและ
บุคลากรผู้ให้บริการในท่าอากาศยานอย่างสม่ าเสมอ  
 เมื่อมีหลักสูตรท่ีผลิตเจ้าหน้าท่ี บุคลากร และผู้ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง
ตามบริบทของพื้นท่ีและรูปแบบการบริการแล้ว ส่ิงท่ีท่าอากาศยานเมืองรองควรกระท าเป็นการส าคัญ 
คือ การทดสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของพนักงานและบุคลากรในท่า
อากาศยานเมืองรอง เพื่อให้ผู้บริหารหรือภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและออกแบบหลักสูตร
การฝึกอบรมการให้บริการในท่าอากาศยาน สามารถประเมินผลของหลักสูตร และสามารถหาวิธีหรือ
แนวทางในการแก้ไขและปรับปรุง เพื่อยกระดับการบริการผ่านตัวบุคคลามากขึ้น โดยต้องมีการ
ประเมินและทดสอบผลการปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่  
 ระยะท่ี 1 (ช่วงเริ่มต้นหลักสูตร) จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ 1 
เดือน ในระยะ 3 เดือนแรก เพื่อท าการแก้ไขและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ โดยในช่วงนี้ จะยัง
สามารถแก้ไขและปรับลดขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีไม่ได้ผลเมื่อน าไปฝึกกับพนักงงานออก ถือว่ายังอยู่ในช่วงท่ี
สามารถแก้ไขได้ เพราะผู้ปฏิบัติงานยังคงอยู่ในช่วงปรับตัว  
 ระยะท่ี 2 (ช่วงกลางหลักสูตร) เป็นช่วงท่ีผ่านระยะเริ่มต้นมาแล้วได้ระยะหนึ่ง 
ผู้ปฏิบัติงานเริ่มน าไปใช้ได้อย่างราบรื่นและได้ผลดี ในช่วงนี้อาจจะติดตามและประเมินผลทุก ๆ  3-4 
เดือน เพื่อหาแนวทางพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบให้ดีขึ้น   
 ระยะท่ี 3 (ช่วงหลักสูตรอยู่ตัว) เป็นช่วงท่ีพนักงานผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร
และเริ่มออกไปปฏิบัติหน้าท่ีตามความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมมาเป็นระยะหนึ่งพอสมควร การประเมิน
ในส่วนนี้ต้องประเมินภาพรวมของหลักสูตร เมื่อผลิตผู้ให้บริการออกไปแล้วการท างานเป็นอย่างไร 
รวมถึงส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง เมื่อได้รับบริการจากเจ้าหน้าท่ี
และพนักงานผู้ให้บริการในท่าอากาศยาน เพื่อหาข้อเสนอแนะและข้อปรับปรุงท่ีดีขึ้น เพื่อยกระดับ
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการบริการท่ีดีในหลักสูตรต่อไป โดยต่อยอดจากความส าเร็จท่ีผ่านมา  
 แนวทางที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ สมดุล
เท่าเทียม และทั่วถึง 

1. พัฒนาการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกในรูปแบบใหม่ 
ส าหรับผู้ใช้บริการท่ัวไป และผู้ใช้บริการท่ีต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  
 โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน ถือได้ว่าเป็นส่ิง
ส าคัญท่ีผู้ใช้บริการจะร้องหาเป็นอันดับแรก เมื่อเดินทางเข้ามาใช้บริการในท่าอากาศยาน โดยส่ิง
อ านวยความสะดวกเหล่านั้นหากพัฒนาเป็นจุดแข็งก็จะส่งผลภาพบวกให้ท่าอากาศยาน ในทางตรงกัน
ข้ามหากจัดสรรผิดพลาดก็จะส่งผลภาพลบให้กับท่าอากาศยานทันที เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีผู้ใช้บริการ
ได้ใช้โดยตรงและมองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเดินทางเข้ามาใช้บริการในท่าอากาศยาน ฉะนั้นท่า
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อากาศยานเมืองรองจ าเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอกับปริมาณ
การใช้งานในแต่ละบริบทพื้นท่ี โดยท่าอากาศยานต้องศึกษาและส ารวจช่วงเวลาท่ีผู้โดยสารใช้บริการ
สูงสุดและช่วงเวลาท่ีผู้ใช้บริการน้อยท่ีสุด แล้วน ามาค านวณเพื่อจัดสรรส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
เหมาะสม นอกจากนี้เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานเมืองรองให้มีประสิทธิภาพ ท่า
อากาศยานจ าเป็นต้องพัฒนาและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกในรูปแบบ
ใหม่ๆ ท่ีทันสมัย และตรงต่อความต้องการในการใช้งานของท่าอากาศยาน โดยจ าเป็นต้องพัฒนาและ
ออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกเหล่านี้ให้รองรับผู้ใช้บริการได้ทุกรูปแบบ ท้ังผู้ใช้บริการท่ัวไปและผู้
บริการท่ีต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ซึ่งมีความต้องการส่ิงอ านวยความสะดวกและโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นหากท่าอากาศยานเมืองรองต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยาน
ของตน ต้องให้ความส าคัญกับโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกในด้านกายภาพ ส่วนใด
ช ารุดต้องปรับปรุงทันที ส่วนใดไม่เพียงพอต้องจัดสรรหามาเพิ่มเติมทันที ส่วนใดยังขาดต้องพัฒนา
จัดสรรให้มีทันที เพื่อรองรับความหลากหลายของผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง เพราะปัจจัย
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการโดยตรง และเป็นส่วนท่ีมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความรู้สึกของผู้ใช้บริการ 

2. ยกระดับการจัดสรรพื้นท่ีในท่าอากาศยานให้มีสัดส่วนท่ีชัดเจนและสะดวกในการ
ใช้บริการ  
 ท่าอากาศยานเมืองรองส่วนใหญ่นั้นเป็นท่าอากาศยานขนาดกลาง จนถึงขนาดเล็ก 
มีพื้นท่ีในการให้บริการ และอาคารโดยสารค่อนข้างท่ีจะมีความจ ากัด ฉะนั้นการจัดสรรพื้นท่ีในท่า
อากาศยานให้มีสัดส่วนท่ีสมดุล พอเหมาะ และเป็นระเบียบเรียบร้อย ค่อนข้างเป็นปัญหาส าคัญของ
ผู้บริหารท่าอากาศยาน เพื่อให้การบริการในท่าอากาศยานและการใช้บริการในท่าอากาศยานของ
ผู้โดยสารเพียงพอและมีสัดส่วนท่ีชัดเจน ท่าอากาศยานเมืองรองต้องมีการวางแผนการจัดสรรพื้นท่ี
การใช้บริการท่ีชัดเจนว่าร้านค้า ร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร และบริการอื่น ๆ ในท่าอากาศยาน
เมืองรอง ควรเหมาะสมท่ีจะอยู่ส่วนใดในท่าอากาศยานโดยค านึงถึงบริบทพื้นท่ีของท่าอากาศยาน
เมืองรองนั้น ๆ ซึ่งจากการศึกษาการจัดสรรพื้นท่ีในท่าอากาศยานท่ีมีประสิทธิภาพจะท าให้ผู้ใช้บริการ
เดินทางมาใช้เวลาอยู่ในท่าอากาศยานนานกว่าท่าอากาศยานท่ีจัดสรรพื้นท่ีการให้บริการท่ีบกพร่อง 
ผู้ใช้บริการจะเดินทางมาแค่เพื่อท่ีจะโดยสารเครื่องบินของสายการบินเพียงเท่านั้น จะไม่ใช้เวลาอยู่ใน
ท่าอากาศยานนาน ดังนั้น เพื่อยกระดับศักยภาพของท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนในอนาคต ท่าอากาศ
ยานเมืองรองต้องให้ความส าคัญกับการจัดสรรพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ในท่าอากาศยานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดอย่างมีระเบียบ ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการในแต่ละพื้นท่ีได้ง่าย มีความชัดเจน และสอดคล้อง
กับความต้องการหรือเป้าหมายของท่าอากาศยานและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในท่า
อากาศยาน ท้ังผู้โดยสารสายการบินและสายการบิน ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ใช้บริการในสายการบินเช่นกัน  
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แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการบริการในการเข้าถึงท่าอากาศยานเมืองรองให้
สะดวกรวดเร็วและหลากหลายมากข้ึน  

1. พัฒนาความหลากหลายของรูปแบบการขนส่งและมุ่งเน้นการย่นระยะเวลาในการ
เดินทางไปยังท่าอากาศยานเมืองรอง  
 การเดินทางเข้าถึงท่าอากาศยาน สามารถพูดถึงได้หลายลักษณะและมีรูปแบบการ
เข้าถึงท่ีมีความหมายท่ีแตกต่างกันออกไป แต่เมื่อพูดถึงการเข้าถึงท่าอากาศยาน หลายคนอาจจะ
คิดถึงเพียงแค่ระบบขนส่งมวลชนหรือระบบขนส่งสาธารณะเพียงเท่านั้น แต่จากการศึกษาในครั้งนี้ 
พบว่า นอกเหนือจากระบบขนส่งมวลชนหรือระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ รถโดยสารประจ าทาง รถ
เช่า รถเข้าเมือง และรถนิมิบัสแล้วนั้น การเข้าถึงยังหมายรวมถึง สภาพและรูปแบบของถนน ทางเท้า
และจุดจอดรถรับ-ส่งผู้ใช้บริการ ดังนั้น ท่าอากาศยานเมืองรองนอกจากจะมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบ
ระบบขนส่งในท่าอาอากาศยานเมืองรองให้มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกแล้วนั้น 
ท่าอาอากาศยานเมืองรองยังต้องให้ความส าคัญกับเส้นทางถนน ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ล าบากเมื่อจะ
เดินทางมาใช้บริการยังท่าอากาศยานเมืองรอง ทางเท้าสะดวกอยู่ในภาพท่ีใช้งานได้อย่างปลอดภัย
และจัดจุดรับ-ส่งผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการท่ีเดินทางมายังท่าอากาศยานให้มีความคล่องตัว เข้าถึงได้
ง่าย โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริการรู้สึกมีช่องทางหรือมีทางเลือกในเลือกใช้บริการท่าอากาศยานได้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น ก็จะเป็นปัจจัยส าคัญในการขยายศักยภาพของท่าอากาศยาน
เมืองรอง ให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มมากข้ึนอย่างยั่งยืนในอนาคต   
 แนวทางที่  6 ออกแบบการด าเนินงานและการบริหารงานในท่าอากาศยานให้ มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  

1. พัฒนาระบบและรูปแบบการด าเนินงานและการบริหารงานในท่าอากาศยานและ
นอกท่าอากาศยานอย่างเป็นขั้นตอนผ่านการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ท่าอากาศยานเมืองรองจ าเป็นต้องมีรูปแบบการด าเนินงานบางอย่าง ท่ีมีรูปแบบ
เฉพาะตัวตามบริบทของท่าอากาศยานเมืองรองแต่ละพื้นท่ี โดยท่าอากาศยานเมืองรองต้องออกแบบ
รูปแบบการด าเนินงานท่ีเป็นระบบขั้นตอนตามศักยภาพของอาคารหรือพื้นท่ีท่ีให้บริการ โดยไม่
สามารถอ้างอิงรูปแบบการด าเนินงานในท่าอากาศยานหลักหรือท่าอากาศยานใหญ่ได้ท้ังหมด 
เนื่องจากมีท่าอากาศยานเมืองรองมีข้อจ ากัดในหลากหลายด้าน ท้ังจ านวนคน ขนาดของพื้นท่ี 
รูปแบบของอาคาร ดังนั้นการพัฒนาระบบและรูปแบบการด าเนินงานในท่าอากาศยานเมืองรองต้อง
ค านึงถึงศักยภาพของท่าอากาศยานด้านกายภาพเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญกับความ
ปลอดภัยในท่าอากาศยานอย่างสูงสุดและมีขั้นตอนท่ีชัดเจน เพื่อยกระดับการด าเนินงานของท่า
อากาศเมืองรองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จ าเป็นต้องการลดขั้นตอนท่ีท่ีเกินจ า เป็นลง และน า
เทคโนโลยีท่ีประสิทธิภาพและมีความแม่นย ามากกว่าเข้ามาช่วยในการด าเนินงานให้มากขึ้น อาทิ 
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ยกเลิกการใช้เครื่องตรวจบุคคลและสัมภาระก่อนเข้าท่าอากาศยาน และหันมาใช้ระบบสายพาน
ล าเลียงอัตโนมัติ (EDS) ซึ่งสามารถตรวจจับวัตถุอันตรายได้อย่างแม่นย า มาใช้แทนเพื่อลดขั้นตอน
และความวุ่นวายท่ีประตูทางเข้าท่าอากาศยาน เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยให้การด าเนินงานในท่าอากาศ
ยานเมืองรองรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและลดขั้นตอนท่ีใช้เวลานานไปได้ค่อนข้างมาก หากท่าอากาศยาน
เมืองรองให้ความส าคัญกับระบบและรูปแบบการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนโดยน าเทคโนโลยีเข้ามา
เป็นเครื่องมือช่วยในการยกระดับการด าเนินงานให้ดีขึ้น นอกจากจะท าให้ผู้ใช้บริการสามารถมีเวลา
ท าภาระกิจส่วนตัวในท่าอากาศยานได้มากขึ้นแล้วนั้น ยังส่งผลให้ท่าอากาศยานเมืองรองพัฒนา
ศักยภาพการจัดการท่าอากาศยานให้ดีขึ้นและสามารถแข่งขันกับท่าอากาศยานหลักในเมืองใหญ่ได้
เป็นอย่างดี เพื่อรองรับการกระจายตัวของนักท่องเท่ียวจากเมืองหลักได้ในอนาคตตามนโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองรองของรัฐบาล  
 แนวทางที่ 7 พัฒนาคุณภาพการบริการที่สนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอย่าง
ยั่งยืน   

1. มุ่งเน้นการออกแบบการบริการท่ีตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างยั่งยืน
ผ่านการส ารวจความคิดเห็น  

การบริการในท่าอากาศยานเมืองรองเป็นอีกปัจจัยท่ีบ่งบอกถึงศักยภาพการจัดการ
ท่าอากาศยานว่ามีประสิทธิภาพหรือเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการหรือไม่ หลายคนอาจจะ
คิดว่าการบริการในท่าอากาศยานเมืองรองเป็นหน้าท่ีของสายการบินหรือพนักงานของสายการบินท่ี
ให้บริการอยู่ในท่าอากาศยานนั้น ๆ โดยท่าอากาศยานต้องควบคุมดูแลพนักงานในส่วนนี้ด้วย แต่การ
บริการอีกส่วนท่ีมีความส าคัญเช่นกัน คือ การบริการและการอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน
ผ่านเจ้าหน้าท่ีหรือเครื่องมือต่างๆ ซึ่งการบริการในท่าอากาศยานเมืองรองมีหลากหลายส่วน ท้ัง
พนักงานส่วนหน้าและส่วนหลัง ท้ังท่ีผ่านการใช้เครื่องมือในการบริการและการอ านวยความสะดวก
แบบตัวต่อตัว อาทิ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานตรวจบุคคลและสัมภาระ พนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีออฟฟิต พนักงานควบคุมการบิน พนักงานบริการภาคพื้นของสายการบิน ฯลฯ เป็นต้น ซึ่ง
แต่ละส่วนมีบทบาทความส าคัญท่ีแตกต่างกันแต่จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้ ฉะนั้นการออกแบบ
การบริการในท่าอากาศยานเมืองรองแต่ละท่ี จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องออกแบบบริการตามรูปแบบการ
เดินทางของคนในพื้นท่ีหรือตามวัฒนธรรมการเดินทางของคนในพื้นท่ี โดยท่าอากาศยานเมืองรองต้อง
ใช้การส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อน ามาออกแบบรูปแบบการบริการท่ี
ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการของแต่ละท่าอากาศยานเมืองรองเป็นหลัก ซึ่งรูปแบบการบริการท่ี
เป็นแนวทางส่วนกลางเมื่อน ามาปฏิบัติอาจจะต้องมีการปรับรูปแบบให้เข้ากับวัฒนธรรมการเดินทาง
และความต้องการของคนในพื้นท่ีของแต่ละท่าอากาศยานเมืองรอง ก็จะสามารถช่วยให้ท่าอากาศยาน
เมืองรองในพื้นท่ีแต่ละพื้นท่ีสามารถยกระดับการบริการท่ีตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมาก
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ยิ่งขึ้นและเป็นส่วนช่วยในเป็นแรงผลักให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการท่าอากาศยานมากขึ้นอย่างยั่งยืน
ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุฐิต ห่วงสุวรรณ และสุกรี แก้วมณี (2257) ท่ีระบุว่า 
“การส ารวจความคิดเห็นผู้โดยสารสามรถให้ข้อมูลส าคัญแก่ท่าอากาศยานได้ในการพัฒนาการบริการ 
และการปรับปรุงสถานท่ีให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการมากยิ่งขึ้น และยัง
สามารถเป็นช่องทางให้สายการบินท่ีใช้บริการในท่าอากาศยานและผู้บริหารท่าอากาศยานสามารถ
สร้างความร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการในท่าอากาศยานได้มาก
ยิ่งขึ้น เป็นต้น” 

2. ส่งเสริมการส่งมอบบริการท่ีดี รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และไม่ซับซ้อนโดยท่ี
ผู้ใช้บริการไม่ต้องร้องขอ  
 เมื่อท่าอากาศยานเมืองรองพัฒนารูปแบบการบริการท่ีตรงต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการในแต่ละบริบทของท่าอากาศยานแล้วนั้น การน ารูปแบบการบริการเหล่านั้นท่ีได้ออกแบบ
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละท่าอากาศยานเมืองรองก็มีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยจาก
การศึกษา ผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานเมืองรองส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการบริการท่ีรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ใช้เวลาไม่มาก ถ่ายทอดข้อมูลเข้าใจง่าย ชัดเจน พนักงงานพร้อมท่ีจะให้บริการ พูดจาดี 
มารยาทดี มีจิตใจท่ีรักการบริการ และมีขั้นตอนท่ีไม่ยุ่งยากและซับซ้อนมากจนเกินไป โดยจะมีความ
ประทับใจเป็นอย่างมากหากได้รับการเอาใจใส่จากเจ้าหน้าท่ีของพนักงานโดยท่ีพวกเขาไม่ต้องไปร้อง
ขอความช่วยเหลือ แต่เจ้าหน้าท่ีพร้อมท่ีจะช่วยเหลือเสมอ โดยจะท าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกได้รับความเอา
ใจใส่จากเจ้าหน้าท่ีและพนักงานประจ าท่าอากาศยาน ฉะนั้นนอกเหนือจากรูปแบบการบริการท่ีตรง
ต่อความต้องการแล้วนั้น การส่งมอบบริการท่ีดี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้บริการโดย
ผู้ใช้บริการไม่ต้องร้องขอ ก็จะมีส่วนให้ผู้ใช้บริการรู้สึกประทับใจและอยากกลับมาใช้บริการอีกครั้ง 
ดังนั้น การบริการท่ีจะยกระดับศักยภาพการจัดการด้านการบริการในท่าอากาศยานไม่ใช่หน้าท่ีของ
สายการบิน หรือร้านค้า บริษัทต่างๆ ในท่าอากาศยานเพียงเท่านั้น แต่เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารท่า
อากาศยานเมืองรองท่ีจ าเป็นต้องเอาใจใส่และก าหนดทิศทางการบริการให้ไปในทิศทางเดียวกันในทุก
ส่วนท่ีสัมผัสกับผู้ใช้บริการโดยตรง เพราะหากมีข้อผิดพลาดก็จะมีผลต่อภาพลักษณ์ในการบริการของ
ท่าอากาศยานโดยตรง 
 แนวทางที่ 8 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ และผู้ใช้บริการมีทางเลือกใน
การรับบริการอย่างยั่งยืน 
 ระบบขนส่งสาธารณะเป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบการบริหารจัดการในท่าอากาศยาน 
เพราะหากท่าอากาศยานใดไม่มีระบบขนส่งท่ีดีพอ ก็จะส่งผลต่อการใช้บริการท่าอากาศยาน  โดย
ระบบขนส่งสาธารณะท่ีเช่ือมต่อกับท่าอากาศยานต้องสามารถรองรับจ านวนผู้โดยสารได้อย่าง
เพียงพอ มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย ราคาค่าโดยสารต้องเหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป โดย
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ให้ผู้โดยสารสามารถมีก าลังท่ีจะจ่ายได้ และผู้ประกอบการสามารถประกอบกิจการได้ โดยต้องมีความ
สมดุลระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ นอกจากนี้ระบบขนส่งสาธารณะท่ีเช่ือมต่อกับท่าอากาศ
ยานต้องมีความหลากหลาย ให้ผู้โดยสารมีทางเลือกท่ีจะใช้บริการด้วยตนเองได้ อาทิ รถบัส รถมินิบัส 
รถเช่า รถแท็กซี่ รถตู้ รถสองแถว รถสองแถวขนาดใหญ่ (6 ล้อ) ฯลฯ เป็นต้น โดยระบบขนส่ง
สาธารณะท่ีเช่ือมต่อท่าอากาศยานนี้ จะเป็นส่วนประกอบส าคัญในการเป็นส่วนเช่ือมโยง หรือเป็น
ตัวกลางในการเช่ือมโยงระหว่างผู้โดยสารและท่าอากาศยานเมืองรอง ดังนั้น หากมุ่งเน้นท่ีจะให้ท่า
อากาศยานเมืองรองสามารถพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้น มีคุณภาพการบริการท่ีดีขึ้น ผู้บริหารหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง จ าเป็นท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับบทบาทของระบบขนส่งสาธารณะ และออกแบบรูปแบบ
การให้บริการท่ีสามารถให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ เพื่อเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้โดยสารเลือกใช้ 
หากท่าอากาศยานเมืองรองใด พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะท่ีเช่ือมต่อท่าอากาศยานให้ใช้งานได้ดี 
และผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ง่าย จะมีผลกระทบต่อท่าอากาศยานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ผลกระทบนี้
หมายถึง ผลกระทบในส่วนของความพึงพอใจท่ีจะมากขึ้น ผลกระทบในส่วนของผู้ใช้บริการท่ีจะมาก
ขึ้น ผลกระทบในส่วนของรายได้ของผู้ประกอบการและท่าอากาศยานจะมากขึ้น และจะท าให้ท่า
อากาศยานพัฒนาได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนอย่างแน่นอน  
 แนวทางที่ 9 บริหารจัดการด้านการเงินให้มีสภาพคล่อง สมดุล และมีประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืน   

 เพื่อศักยภาพท่ีดีของท่าอากาศยานเมืองรอง อีกหนึ่งปัจจัยท่ีมีผลส าคัญในการบริการจัดการ
ท่าอากาศยาน ก็คือการบริการจัดการด้านการเงินในการพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานเมืองรอง
ให้ดีขึ้น การบริการจัดการด้านการเงินให้มีศักยภาพท่ีดีและให้มีความพร้อมเมื่อเกิดเหตุจ าเป็นท่ีต้อง
ใช้เงินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงส่วนท่ีบกพร่องซึ่งต้องใช้เงินเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินงาน ดังนั้นท่า
อากาศยานเมืองรองนอกจากจะพัฒนาการบริการจัดการและศักยภาพในด้านอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ
แล้วนั้น ประสิทธิภาพด้านการเงินก็ควรท่ีจะต้องใส่ใจในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ สมดุล และ
คล่องตัวอยู่เสมอ เพราะเมื่อหากท่าอากาศยานเมืองรองจ าเป็นท่ีต้องใช้เงิน ในการยกระดับศักยภาพ
และประสิทธิภาพจะสามารถดึงมาใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องรองบสนับสนุนจากส่วนกลาง ซึ่งจะ
สอดคล้องกับแนวทางการวางนโยบายเชิงรุกท่ีได้กล่าวไปในข้างต้น เพื่อให้ท่าอากาศยานสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้และสามารถแก้ไขปัญหาท้ังเบ้ืองหน้าและเบ้ืองหลังได้อย่างทันท่วงที ให้การบริการ
และการด าเนินงานในท่าอากาศยานสามารถด าเนินการต่อไปได้ และไม่ส่งผลต่อผู้ใช้บริการในท่า
อากาศยาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในท่าอากาศยานได้โดยตรง โดยท่าอากาศยานเมืองรอง
อาจใช้เครื่องมือในการบริการจัดการ อาทิ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) การ
บริหารจัดการความเส่ียง (Risk Management) หรือ น าระบบการวิเคราะห์งบการเงิน (Financial 
statement analysis) เข้ ามาช่วยในการประเมินประสิทธิภาพการด าเนิน งานของกิ จการ 
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(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธราช, 2550) โดยจะเป็นการแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะ และการ
ด าเนินงานของกิจการ กระบวนการวิเคราะห์งบการเงิน  ประกอบด้วย การพิจารณารายการแต่
รายการ และน ามาเปรียบเทียบความส าคัญของรายการต่าง ๆ ทางการเงิน การวิเคราะห์จะแสดงถึง
จุดแข็ง และจุดอ่อนของกิจการ ซึ่งจะช่วยในการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจตลอดจนช่วยพยากรณ์
สถานการณ์ในอนาคตของท่าอากาศยานเมืองรองได้ ท าให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และประเมิน
แนวทางในการวางแผนด้านการเงินเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการได้ในอนาคต  
 แนวทางที่ 10 ส่งเสริมการสร้างความร่วมกับภาคีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับท่าอากาศ
ยานทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างยั่งยืน  

1. พัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ีท่าอากาศยานเมืองรอง 
 การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ ภาคการเกษตร ภาคสังคมและชุมชนในพื้นท่ีท่าอากาศ
ยานเมือรอง เนื่องจากการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรอง จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องให้ความส าคัญกับการ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นท่ี อาทิ ชุมชนท่องเท่ียว องค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เทศบาล ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด(ทกจ.) วิสาหกิจ
ชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) สายการบิน บริษัท และร้านค้าต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มี
ส่วนส าคัญในการสนับสนุนและเป็นกลไกลและแรงผลักดันให้ท่าอากาศยานเมืองรองพัฒนาศักยภาพ
มากยิ่งขึ้น หากท่าอากาศยานเมืองรองขาดแรงผลักดันจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเหล่านี้ จะส่งผลให้ท่า
อากาศยานเมืองรองพัฒนาได้ไม่เต็มศักยภาพเท่าท่ีควร ดังนั้นหากท่าอากาศยานเมืองรองต้องการท่ี
จะผลักดันและยกระดับศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานและการบริการในท่าอากาศยานให้
สามารถรองรับจ านวนนักท่องเท่ียวที่เพิ่มข้ึน ท่าอากาศยานเมืองรองต้องให้ความส าคัญกับการร่วมมือ
กับภาคีท้ังภายในและภายนอกท่าอากาศยาน ซึ่งความร่วมมือเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
พัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องพัฒนาไปพร้อมกันกับเศรษฐกิจ
ของหน่วยงานและท้องถิ่นอย่างมั่นคง อาจจะท าร่วมกันผ่านการสร้างกิจกรรมร่วมกัน การให้ความ
ช่วยเหลือและการช่วยแก้ปัญหาร่วมกัน การท่ีมีท่ีปรึกษาท่ีดีคอยให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือจะ
ช่วยให้ภาคีแต่ละภาคส่วนสามารถด าเนินการต่อไปได้ และช่วยหนุนเสริมให้ภาคีเกิดความเข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ีท่าอากาศยานเมืองรอง อาจจะเป็น
การสร้างความร่วมมือกันได้หลายรูปแบบ เช่น การสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกัน หรือการสร้างความร่วมมือด้านกิจกรรม เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ีท่าอากาศยานเมืองรอง จึงเป็นกลไกส าคัญของการพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพการจัดการและคุณภาพการบริการในท่าอากาศยานเมืองรองให้มีประสิทธิภาพอย่าง
สูงสุดบนพื้นฐานของบริบทพื้นท่ีในท่าอากาศยานเมืองรองแต่ละพื้นท่ี  
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2. พัฒนาความร่วมระหว่างหน่วยงานสากลระหว่างประเทศ เพื่ อยกระดับ
ความสามารถของท่าอากาศยาน  

นอกจากการพัฒนาความร่วมมือของภาคีท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกท่าอากาศ
ยานเมืองรองภายในประเทศจะมีส่วนส าคัญแล้วนั้น เพื่อการยกระดับศักยภาพท่าอากาศยานเมืองรอง
ให้มีศักยภาพท่ีสามารถแข่งขันกับท่าอากาศยานขนาดใหญ่และรองรับจ านวนนักท่องเท่ียวจากเมือง
หลักตามความต้องการของรัฐบาลท่ีจะลดปริมาณความแออัดในท่าอากาศยานเมืองหลักนั้น อีกหนึ่ง
ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีต้องได้รับการสร้างความร่วมมือ คือ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติ ท้ังในด้านทรัพยากร องค์
ความรู้ พนักงาน หรือระบบการบริการจัดการ รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือกับสายการบินในการ
ขยายเส้นทางการบินให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นท้ังภายในและภายนอกประเทศ  เพื่อเป็นการยกระดับ
ความสามารถของท่าอากาศยานเมืองรองให้มีศักยภาพและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานนานาชาติ
มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการท างานร่วมกับสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ  อาทิ องค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ(International Civil Aviation Organization-ICAO), สมาคมท่า
อากาศยานระหว่างประเทศแห่งอาเซียน (ASEAN International Airport Association-AAA), 
สมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (The Airports Council International-ACI), และสมาคม
ผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ( International Air Transport Association-
IATA) เป็นต้น ให้องค์กรเหล่านี้เข้ามามีบทบาทในการสร้างความรวมมือร่วมกันให้ท่าอากาศยานเมือง
รองท่ีเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพและความสามารถในการให้บริการด้านการบินให้เป็น
ท่ียอมรับ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจ เมื่อเดินทางเข้ามาใช้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง ว่ามี
ศักยภาพด้านความปลอดภัยท่ีมีความเท่าเทียมกับท่าอากาศยานขนาดใหญ่และผ่านการสร้างความ
ร่วมมือเหล่านี้ ซึ่งจะท าให้ท่าอากาศยานเมืองรองพัฒนาศักยภาพการจัดการและการบริการในท่า
อากาศยานให้มีมาตรฐานท่ีดีมากยิ่งขึ้นตามบริบทของพื้นท่ีของท่าอากาศยาน เพื่อรองรับการขยายตัว
ของนักท่องเท่ียวในอนาคตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 แนวทางที่ 11 พัฒนรูปแบบการส่งมอบบริการในท่าอากาศยานที่มีคุณภาพและรวดเร็ว
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 หากจะพูดถึงการบริการในท่าอากาศยาน หลีกเล่ียงไม่ได้เลยว่าการบริการนั้นเป็นส่วนส าคัญ
ในการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานท่ีมีผลกระทบเป็น
อย่างสูง แต่ถึงการบริการจะมีรูปแบบท่ีดีมากเพียงใด ก็จะไม่สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้เลยหากขาด
รูปแบบการส่งมอบบริการท่ีดีเหล่านั้นให้ถึงมือผู้ใช้บริการ โดยการส่งมอบบริการนั้นต้อง เป็นการ
พิจารณาท่ีจุดสัมผัสบริการ (Touch Point) ว่าในการให้บริการผู้ใช้บริการของท่าอากาศยานมีจุด
สัมผัสบริการอะไรบ้าง เช่น เคาน์เตอร์เช็คอิน พนักงานรักษาความปลอดภัย ป้ายประกาศ พนักงาน



287 
 

 

287 

ให้ข้อมูลข่าวสาร (Call Center) เป็นต้น โดยท่าอากาศยานต้องบริหารจุดสัมผัสบริการทุกจุดท่ีท่า
อากาศยานมีให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือนโยบายท่ีท่าอากาศยานต้องการต้ังเป้าหมายไว้เพื่อส่งมอบ
ให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยการส่งมอบบริการเหล่านั้น ต้องอยู่บนพื้นท่ีฐานของความต้องการของ
ผู้ใช้บริการและเป้าหมายของท่าอากาศยานเป็นหลัก โดยการส่งมอบบริการท่ีจะประสบความส าเร็จ
ในท่าอากาศยานนั้น ไม่จ าเป็นต้องให้บริการตามใจผู้ใช้บริการไปเสียทุกอย่าง แต่ต้องออกแบบบริการ
และส่งมอบบริการท่ีท าให้ลูกค้ารู้สึกพอใจ และตอบโจทย์กับเป้าหมายของท่าอากาศยานท่ีอยากจะ
เป็น คือท่าอากาศยานและผู้ประกอบการในท่าอากาศยานมีก าไรและอยู่รอดในการประกอบธุรกิจได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยผู้ให้บริการหรือผู้ส่งมอบบริการต้องค านึงถึงปัจจัยส าคัญ ดังนั้น คือ  

1) ความถูกต้อง (Accuracy) โดยต้องส่งมอบบริการท่ีถูกต้องตามรูปแบบหรือมาตรการท่ีวาง
ไว้ ให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องจากท่าอากาศยาน 

2) เวลา (Time) ต้องสร้างความสมดุลระหว่างเวลาในการให้บริการและเวลาในการรอรับ
บริการ ท่ีต้องไม่นานและไม่น้อยจนเกินไป  

3) ความสม่ าเสมอ (Consistency) การส่งมอบบริการในท่าอากาศยานต้องมีความสม่ าเสมอ
และเท่าเทียมกัน โดยว่าผู้ใช้บริการจะเป็นใครต้องได้รับการเอาใจใส่ให้ความส าคัญ และได้รับการ
บริการและการส่งมอบบริการอย่างเท่าเทียม  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น หากท่าอากาศยานเมืองรองสามารถออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
ส่งมอบบริการท่ีดีให้แก่ผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานได้อย่างมีคุณภาพ โดยท่ีผู้ใช้บริการไม่ต้องร้องขอ 
สร้างความประทับใจ และเกินความคาดหวังของผู้รับบริการท่ีคาดไว้แล้วนั้น เช่ือได้เลยว่าจะสามารถ
ยกระดับศักยภาพของท่าอากาศยานและการให้บริการในท่าอากาศยานให้ไปในทิศทางท่ีดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืนได้อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  
 แนวทางที่ 12 ยกระดับการบริการและการบริหารจัดการการบริการที่ตรงต่อความ
คาดหวังของผู้ใชบ้ริการในท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน  
 การให้บริการในท่าอากาศยานถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญส่วนหลักๆ ท่ีท่าอากาศยานจ าเป็นต้อง
ออกแบบและควบคุมการบริการเหล่านั้นให้มีมาตรฐานและสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการ
ในท่าอากาศยาน โดยการบริการในท่าอากาศยานเมืองรองโดยภาพรวมนั้นต้องมีการบริการและการ
บริหารจัดการการบริการท่ีดี ตรงต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการ โดยอาจกล่าวได้ว่า การบริการนั้น
ต้องมีข้ันตอนในการให้บริการท่ีไม่ซับซ้อน ไม่เสียเวลาในการรับบริการมากจนเกินไป ต้องกระชับและ
เข้าถึงได้ง่าย หากการบริการนั้นต้องผ่านบุคคล ต้องออกแบบให้ไม่ยืดเย้ือยาวนาน หรือใช้เวลานาน
จนเกินไป เพราะอาจจะท าให้ ผู้รับบริการเบื่อและหงุดหงิดได้ หรือหากเป็นการรับบริการผ่าน
เครื่องมือหรือส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ิงอ านวยความสะดวกเหล่านั้น ต้องมีความเพียงพอ ใช้งานง่าย 
ไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป และใช้เวลาไม่นานมากนักและสามารถผ่านไปยังกระบวนการอื่นในท่า
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อากาศยานได้เลย โดยส่ิงเหล่านี้ ผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานคาดหวังท่ีจะได้รับมากท่ีสุดเมื่อเดิน
ทางเข้าไปใช้บริการในท่าอากาศยาน ดังนั้น ท่าอากาศยานเมืองรองต้องมุ่งเน้นการตอบสนองต่อ
ความคาดหวังเหล่านี้ให้ได้มากท่ีสุด โดยอาจจะศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
ในท่าอากาศยานผ่านการส ารวจหรือแบบสอบถาม เพื่อให้ท่าอากาศยานสามารถยกระดับการบริการ
และการบริหารจัดการการบริการให้ตรงต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต โดย
ความคาดหวังเหล่านี้หากได้รับการตอบสนองอยู่สม่ าเสมอ นั้นก็จะหมายถึงการเดินทางกลับมาใช้
บริการในท่าอากาศยานอย่างต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น 
 แนวทางที่ 13 พัฒนาการบริการที่สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ
อย่างยั่งยืน 
 เมื่อท่าอากาศยานตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้ตามแนวทาง ข้อท่ี 12 ได้
แล้วนั้น ส่ิงท่ีจะตามมา คือความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการในท่าอากาศยาน โดยความ
คาดหวังและความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีแยกออกจากกันอย่างส้ินเชิงเลยทีเดียวไม่ได้ ดังนั้นท่าอากาศยาน
เมืองรองนอกจากจะให้ความส าคัญกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการแล้ว ยังต้องส่งเสริมการสร้าง
ความพึงพอใจในการบริการให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างดีท่ีสุด โดยอาจกล่าวได้ว่า การสร้างความพอใจ
ใหก้ับผู้ใช้บริการ ต้องสร้างความความพอใจให้เกิดข้ึนกับผู้ใช้บริการภายหลังจากการรับบริการไปแล้ว 
โดยพยายามท าให้ผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานได้รับผลประโยชน์มากกว่าท่ีพวกเขาคาดหวัง ซึ่งความ
คาดหวังของผู้ใช้บริการมักเกิดจากประสบการณ์ท่ีประสบพบเจอมา ฉะนั้นการออกแบบบริการท่ีดี
ต้ังแต่ผู้โดยสารก้าวเข้ามาในบริเวณของท่าอากาศยาน ก็จะเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมความพึง
พอใจให้เกิดกับผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานได้มากยิ่งขึ้น โดยเมื่อท่าอากาศยานพัฒนาการสร้างความ
พึงพอใจให้เกิดขึ้นในท่าอากาศยานได้อย่างสูงสุดแล้วนั้น ความพึงพอใจเหล่านั้ นจะเป็นผลสะท้อน
กลับมายังท่าอากาศยาน คือ หากรูปแบบการบริการของท่าอากาศยานเกินความคาดหวังมาก ก็จะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในระดับสูง แต่หากรูปแบบการบริการในท่าอากาศยานเกินความคาดหวังใน
ระดับน้อย ก็จะส่งผลต่อความพึงพอใจในระดับน้อย จะเห็นได้ว่าความคาดหวังและความพึงพอใจจะ
แยกกันโดยส้ินเชิงไม่ได้ หากท่าอากาศยานต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการบริการให้ดี
มากยิ่งขึ้น และเกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ท่าอากาศยานเมืองรองต้องส่งเสริมการสร้างความพึงพอใจ
ให้มากยิ่งขึ้น อาจจะเป็นการสร้างความพึงพอใจผ่านตัวบุคลลหรือผ่านเครื่องมือ ก็ ขึ้นอยู่กับบริบท
ของท่าอากาศยานและความพร้อมของท่าอากาศยานเมืองรองเหล่านั้น ท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อท่าอากาศยานอย่างสูงสุดและเกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น  
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 แนวทางที่ 14 มุ่งเน้นการส่งเสริมการก่อสร้างและออกแบบท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
 ปัจจุบันแนวคิดอาคารสีเขียว (Green Building) ก าลังได้รับความนิยมจากหลากหลายภาค
ธุรกิจท่ีให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ โดยท่าอากาศยานในปัจจุบันก็ให้ความส าคัญกับแนวคิดนี้ คือ การ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบของท่าอากาศยานเมืองรองให้เป็นท่าอากาศยานท่ีเป็นท่าอากาศยานสี
เขียว หรือ Green Airport มากขึ้น นอกจากนี้ในปัจจุบันโลกให้ความส าคัญกับการรออกแบบและ
สร้างอาคารท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานท่ีเป็นพลังงานสะอาดมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อลดผลกระทบต่อโลกและชุมชนใกล้เคียงให้น้อยท่ีสุด โดยอาจจะเป็นการออกแบบอาคาร
โดยสารท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก หรือมีลมพัดผ่านได้ดี เพื่อลดการเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือการ
ติดต้ังเครื่องสร้างพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในกิจกรรมของท่าอากาศยานแทนการใช้พลังงานไฟฟ้ารูป
แบบเดิมในปัจจุบัน การใช้วัสดุท่ีโปร่งแสงเพื่อลดการเปิดใช้หลอดไฟในเวลากลางวัน หรือการปลูก
ต้นไม้โดยรอบท่าอากาศยานนอกเขตการบิน เพื่อเป็นตัวช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ 
เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ จะเป็นส่วนส าคัญในการช่วยให้ ท่าอากาศยานลดต้นทุนในการบริหาร
จัดการท่าอากาศยานได้ ถึงในช่วงเริ่มต้นอาจจะต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก แต่ผลท่ีจะได้กับมาคุ้มค่า
กว่าเสียอย่างแน่นอน นอกจากจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นในท่าอากาศยานได้แล้วนั้น ยัง
จะเป็นส่วนช่วยดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีมีทัศนคติรักษาให้เลือกเดินทางเข้ามาใช้บริการได้อีกด้วย เพราะ
คนกลุ่มนี้ถือว่าการได้ใช้บริการท่าอากาศยานท่ีเป็นกรีนแอร์พอต นอกจากจะได้ตอบสนองความ
ต้องการของตนเองในการเดินทางแล้วนั้น ยังมีส่วนช่วยในการลดมลภาวะท่ีจะเกินขึ้นจากการ
ประกอบกิจการด้านการบินได้อีกด้วย ฉะนั้น ท่าอากาศยานเมืองรองหากจะมีแผนการพัฒนาท่า
อากาศยานหรือขยายท่าอากาศยาน จ าเป็นต้องน าแนวคิด “ท่าอากาศยานสีเขียว” มาปรับใช้ เพื่อ
เป็นการยกระดับศักยภาพและการบริการในท่าอากาศยานให้เป็นท่าอากาศยานท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และเป็นท่าอากาศยานท่ีลดใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืนในอนาคต  
 แนวทางที่ 15 พัฒนารูปแบบและมาตรการการลดผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของท่า
อากาศยานอย่างยั่งยืน  
 มาตรการและรูปแบบการลดผลกระทบจากกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในท่าอากาศยานเป็นส่วนส าคัญ 
เนื่องจาก ผลกระทบเหล่านั้นไม่ได้เพียงเกิดขึ้นกับส่ิงแวดล้อมโดยรอบท่าอากาศยานเท่านั้น แต่
ผลกระทบเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับชุมชนและประชาชนท่ีอยู่โดยรอบท่าอากาศยานด้วย ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อม อาทิ มลพิษทางเสียงจากการขึ้นลงของเครื่องบิน มลภาวะทางอากาศ 
แรงส่ันสะเทือนจากการขึ้นลงของเครื่องบิน มลภาวะในแหล่งน้ าจากการปนเปื้อนของละอองน้ ามัน 
ปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในอากาศ เป็นต้น โดนปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของท่า
อากาศยานเหล่านี้ หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อการด าเนินงานของท่าอากาศ
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ยานในอนาคตได้ ดังนั้นท่าอากาศยานเมืองรองถือได้ว่าเป็นท่าอากาศยานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ท่ี
อาจะอยู่ใกล้ชิดกับชุมชน จึงต้องมีมาตรการหรือรูปแบบในการป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบ
เหล่านี้ให้เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อท่าอากาศยานให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยมาตรการลด
ผลกระทบท่ีออกมานี้ ต้องเป็นมาตรการท่ีออกแบบมาเพื่อการบริหารจัดการในท่าอากาศยานเมือง
รองนั้น ๆ โดยเฉพาะ เนื่องจากท่าอากาศยานเมืองรองแต่ละท่าอากาศยานมีบริบท รูปแบบ และ
องค์ประกอบต่าง ๆ แตกต่างกัน จะใช้มาตรการท่ีออกจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะ
อาจจะแก้ไขปัญหาได้ไม่ตรงจุด ดังนั้นผู้บริหารท่าอากาศยานเมืองรอง ต้องออกแบบมาตรการและ
ปรับเปล่ียนมาตรการท่ีสามารถใช้ได้จริงในบริบทท่าอากาศยานแต่ละท่ี เพื่อให้สามารถลดผลกระทบ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง เพราะท่าอากาศยานเมืองรองจะอยู่และด าเนินการต่อไปได้นั้น 
ชุมชนและประชาชนเป็นภาคีท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนให้ท่าอากาศยานเมืองรองสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน  
 แนวทางที่  16 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับท่าอากาศยานให้
ความส าคัญกับการอนุรักษ์และรักษาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติโดยรอบท่าอากาศยานอย่าง
ยั่งยืน  
 นอกจากท่าอากาศยานและผู้ใช้บริการจะให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและ
การลดมลภาวะความเส่ือมโทรมของธรรมชาติโดยรอบท่าอากาศยานแล้วนั้น อีกหนึ่งภาคีท่ีต้องให้
ความส าคัญและต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อให้ประสบความส าเร็จ คือ 
ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับท่าอากาศยาน เพราะถือได้ว่าบุคคลหรือนิติบุคคลกลุ่มนี้ เป็น
กลไกส าคัญในการด าเนินงานของท่าอากาศยานให้สามารถขับเคล่ือนไปได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นต่อให้
ท่าอากาศยานส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและลดความเส่ือมโทรมของธรรมชาติเพียงใด แต่หาก
ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มนี้  ย่อมไม่เกิดผลและไม่ประสบ
ความส าเร็จตามเป้ามายท่ีวางไว้ ดังนั้นท่าอากาศยานต้องเป็นตัวกลางท่ีส าคัญในการสร้างความ
ร่วมมือและส่งเสริมความร่วมมือให้ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับท่าอากาศยานเมืองรอง
มองเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางเดียวกัน แล้วด าเนินกิจการให้ตอบสนองต่อเป้าหมายนั้นไป
ด้วยกัน เพื่อความส าเร็จของท่าอากาศยาน ซึ่งความส าเร็จนั้นไม่ใช่เพียงจะส่งผลดีต่อท่าอากาศยาน 
หรือผู้ใช้บริการในพื้นท่ีเพียงเท่านั้น แต่มันจะส่งผลกระทบในด้านดีต่อตัวผู้ประกอบการในท่าอากาศ
ยาน และสามารถเป็นส่วนช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการได้อีกด้วย จะเห็นได้ว่า ผลกระทบ
จากการเส่ือมโทรมของธรรมชาติเป็นท่ีได้รับความสนใจจากสายตาของประชาคมโลกและของ
นักท่องเท่ียวมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน หากท่าอากาศยานเมืองรองส่งเสริมภาพลักษณ์และการด าเนินงาน
เป็นท่าอากาศยานหรือองค์กรท่ีให้ความส าคัญกับปัญหาเหล่านี้ เช่ือได้เลยว่าจะสามารถพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับการบริการในท่าอากาศยาน ร่วมถึงสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางเข้ามา
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ใช้บริการและเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพื้นท่ีหรือจังหวัดท่ีต้ังของท่าอากาศยานนั้นได้มากยิ่งขึ้นอย่าง
ยั่งยืนอย่างแน่นอน  
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ภาพที ่5.6 แสดงแนวทางการพฒันาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย 



293 
 

 

293 

จากแผนภาพท่ี 5.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการของท่าอากาศยานเมืองรองใน
ภูมิภาคอย่างยั่งยืน ส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย ท้ัง 16 แนวทางข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า
ค่อนข้างครอบคลุมในหลากหลายมิติของการจัดการศักยภาพท่าอากาศยานและการพัฒนาคุณภาพ
การบริการอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับแผนแม่บทของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
(กพท.) โดยแผนแม่บทการจัดต้ังสนามบินพาณิชย์ของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาในระยะ 20 ปี มี
เป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์อีก 6 ด้าน ได้แก่  Safety & Security, Accessibility, Connectivity, 
Service Quality, Operational Efficiency และ Sustainability หากท่าอากาศยานเมืองรองใน
ภูมิภาคภาคใต้ของประเทศไทย น าไปประยุกต์ใช้ในมิติท่ีท่าอากาศยานเหล่านั้นยังขาด ซึ่งครอบคลุม
ท้ัง สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม จะเป็นส่วนส าคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของท่าอากาศยาน
ให้เข้มแข็งมากขึ้น เช่ือได้เลยว่าท่าอากาศยานเมืองรองเหล่านั้น จะสามารถยกระดับการบริการและ
สามารถดึงดูดให้ผู้ใช้บริการและสายการบินมั่นใจท่ีจะมาใช้บริการมากยิ่งขึ้น  และสามารถมัดใจ
ผู้ใช้บริการให้เลือกท่ีจะใช้บริการท่าอากาศยานเป็นอันดับแรก นอกเหนือไปจากท่ีจะสร้างรายได้ให้แก่
ท่าอากาศยานและสายการบินในท่าอากาศยานแล้วนั้น หากท่าอากาศยานเหล่านี้ น าแนวทางท้ัง 16 
แนวทางไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องจะเป็นส่วนช่วยในการกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในท่า
อากาศยานและผู้ประกอบการร่วมท่าอากาศยาน รวมไปถึงชุมชนใกล้เคียงท่าอากาศยานให้สามารถ
ใช้ท่าอากาศยานเป็นส่วนเช่ือมโยงนักท่องเท่ียวและเจ้าบ้านได้อย่างสมดุล บนพื้นฐานของบริบทของ
พื้นท่ีท่ีต้ังของท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนได้อย่างแน่นอน 

 

5.3 ข้อเสนอแนะของการวิจัย  
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

องค์กร หน่วยงาน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการท่าอากาศยานและท่าอากาศยานเมืองรอง
โดยท่ัวไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้และความเข้าใจในการยกระดับศักยภาพการจัดการท่า
อากาศยานเมืองรอง คุณภาพการบริการในท่าอากาศยานเมืองรอง เพื่อสู่การเป็นท่าอากาศยานเมือง
รองท่ีมีความยั่งยืนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในทุกมิติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1) ด้านวิชาการ  
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สถาบันการศึกษา คณาจารย์ นักเรียน

นักศึกษา ร่วมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กรมท่าอากาศยาน องค์การบริการส่วนจังหวัด องค์การบริการ
ส่วนต าบล ร้านค้าและร้านอาหาร บริษัทขนส่ง รถรับจ้าง มหาวิทยาลัย ฯลฯ สามารถน าผลการวิจัย
ไปใช้ในการเรียนรู้ และเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการพัฒนาความรู้ และยกระดับการมีส่วนร่วมระหว่าง
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ภาคส่วนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการการพัฒนาท่าอากาศยานให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและไม่มีผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อพื้นท่ีโดยรอบท่ีต้ังท่า
อากาศยาน และสามารถให้ท่าอากาศยานกระจายรายได้สู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างท่ัวถึงและสมดุล
มากยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาไปพร้อมกัน  

2) ด้านนโยบาย  
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนท้ังส่วนกลางและในพื้นท่ี สามารถใช้งานวิจัย

ไปเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมองหาแนวทางในการพัฒนาท่าอากาศยาน
เมืองรองในพื้นท่ีตามบริบทและศักยภาพของตนได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีทิศทางในการ
พัฒนาเพื่อยกระดับท่าอากาศยานเมืองรองไปในทิศทางเดียวกันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและมี
เป้าหมายเดียวกัน เพื่อใช้ท่าอากาศยานเมืองรองเป็นประตูในการรองรับนักท่องเท่ียวท่ีจะกระจายตัว
มากจากเมืองหลักตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองรองของรัฐบาล อาทิ แคมเปญ 12 
ต้องห้ามพลาด, 12 เมืองต้องห้ามพลาด พลัส และ Amazing Thailand Go Local เท่ียวท้องถิ่นไทย 
ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต เป็นต้น  

3) ด้านปฏิบัติการ  
พนักงานและบุคลากรในภาคส่วนบริการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน 

หรือชุมชนท่องเท่ียว สามารถใช้งานวิจัยในการยกระดับคุณภาพการบริการระดับบุคคลและระดับ
องค์กรในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถพัฒนาการบริการให้ตรงต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง ซึ่งมีบริบทและรูปแบบการรับบริการท่ีแตกต่างกันออกไปให้
สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการและสร้างแผนการตลาดเพื่อมาตอบสนองความต้องการการรับบริการและ
เพิ่มรายได้ให้กับกิจการได้มากยิ่งขึ้น  

 

5.4 ข้อจ ากัดของการวิจัย  
ขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยต้ังแต่เริ่มเขียนเค้าโครงการวิจัย จนกระท่ังส้ินสุดการวิจัย ผู้วิจัย

พบข้อก ากัดในการด าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับ การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง โดยข้อมูลในบางส่วน
ค่อนข้างสืบค้นและค้นหายาก เนื่องจากเรื่องท่ีผู้วิจัยสนใจมีผู้สนใจศึกษาน้อย จึงเป็นอุปสรรคในการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาซึ่งท าให้การร่างและทบทวนวรรณกรรมค่อนข้างนานจึงส่งผลให้
การด าเนินงานวิจัยล่าช้าไปพอสมควร นอกจากนี้พื้นท่ีท่ีผู้วิจัยสนใจค่อนข้างเดินทางล าบาก และมี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่อนข้างสูง รวมถึงผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานค่อนข้างให้ความร่วมมือน้อย 
เนื่องจากบางท่านมีความเร่งรีบในการเดินทางจึงเป็นอุปสรรคต่อการเก็บแบบสอบถามงานวิจัย  
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5.5 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งถัดไป  
 

1) การศึกษาในครั้งนี้ เน้นการพัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองเฉพาะในพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศ
ไทย ซึ่งอาจจะไม่สามารถน าไปใช้ยกระดับศักยภาพการจัดการและคุณภาพการบริการในท่าอากาศ
ยานเมืองรองเพื่อความยั่งยืนในภูมิภาคอื่นได้ เนื่องจากมีบริบทของพื้นท่ีและวัฒนธรรมการเดินทางท่ี
แตกต่างกัน ดังนั้นในการศึกษาครั้งถัดไปหากเป็นไปได้ควรท าการศึกษาให้คลอบคลุมท่าอากาศยาน
เมืองรองในภาพรวมทั้งประเทศ เพื่อให้ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาท่าอากาศยานได้มาก
ยิ่งขึ้น   

2) ควรพัฒนาการศึกษาท่าอากาศยานเมืองรองในมิติอื่นมากขึ้น นอกเหนือจากศักยภาพการ
จัดการในท่าอากาศยานเมืองรอง รวมไปถึงนอกเหนือจากการยกระดับคุณภาพการบริการในท่า
อากาศยานเมืองรอง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในมิติท่ีแตกต่างออกไปของท่าอากาศยานเมืองรอง  

3) ควรศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีใช้ท่าอากาศยานเมืองรองในการท่องเท่ียวระหว่าง
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานเมืองรองท่ี
สามารถเข้าถึงท้ังนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติได้มากยิ่งขึ้น  

4) ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการศึกษา คือ Exploratory Factor Analysis (EFA) 
และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ในการวิจัยครั้งถัดไปอาจจะใช้เครื่องมือการ
วิเคราะห์ขั้นสูงชนิดอื่นท่ีสามารถพัฒนาแนวทางงานวิจัยให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้
ศึกษาและผู้น าวิจัยไปใช้ได้มากยิ่งขึ้น  

5) ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเน้นศึกษาเชิงปริมาณเพียงแค่นักท่องเท่ียวและผู้โดยสาร
ชาวไทยเท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะศึกษาในส่วนของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติร่วมด้วย ซึ่ง
อาจจะได้ผลการวิจัยท่ีมีความแตกต่างออกไป นอกจากนี้การศึกษาเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษา
และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยานเมืองรอง ท้ังหมด 6 คน โดย
เลือกท่าอากาศยานท่ีเป็นโมเดลในการศึกษาเพียง 3 ท่าอากาศยานเมืองรองในพื้นท่ีภาคใต้ของ
ประเทศไทย การศึกษาในครั้งถัดไปอาจจะเลือกกลุ่มสัมภาษณ์ท่ีมีจ านวนมากขึ้น และเลือกท่าอากาศ
ยานท่ีเป็นโมเดลมากขึ้น เพื่อการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและได้ประเด็นการศึกษาท่ีแตกต่างออกไป 
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