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บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องการจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทยและ 2)
เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย
ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดับความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของท่า
อากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง 2) แนวทางการจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของ
ท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย มีดังนี้ (1) เพิ่มเติม
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่นั่งพักคอยทั้งด้านขาออกและขา
เข้า (ที่พักส�ำหรับญาติ) จุดเช็คอินและจุดตรวจร่างกาย
และสัมภาระ จุดไวไฟ (wifi) จุดชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์
มือถือ จุดเช็คอินอัตโนมัติ ทางเชือ่ มเข้าเครือ่ ง สถานทีจ่ อด
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จุดบริการแลกเปลีย่ นเงินตรา
และตูบ้ ริการกดเงินอัตโนมัติ (ATM) (2) ควรปรับปรุงการ
รักษาความปลอดภัย ความสะอาดของห้องสุขา การบริการ
ของพนักงาน จุดบริการรถแท็กซีแ่ ละความสะอาดของร้าน
อาหาร นอกจากนีย้ งั พบว่า ความพึงพอใจในต่างๆ มีความ
สัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการจัดการสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ในภาพรวม เรียงล�ำดับดังนี้ ด้านจุดรับสัมภาระ ด้านจุด
ตรวจร่างกายและสัมภาระ ด้านจุดเช็คอิน ด้านการรักษา
ความปลอดภัย ด้านร้านค้า ด้านจุดให้ขอ้ มูลท่องเทีย่ วและ
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จองโรงแรม ด้านป้ายแสดงข้อมูลตารางการบิน ด้านการ
ให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ ด้านจุดที่พักนั่งคอย ด้านจุด
บริการรถยนต์เช่า ด้านป้ายภายในอาคาร ด้านจุดบริการรถ
เข็น ด้านจุดคอยรถโดยสาร ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้าน
ป้ายบอกทางภายนอกอาคาร ด้านลานจอดรถยนต์ และ
ด้านร้านอาหาร ซึง่ ผลการวิจยั ทีค่ น้ พบนีห้ น่วยงานต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกภายในท่าอากาศยาน รวมทัง้ ก�ำหนดแนวทาง
การจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : สิง่ อ�ำนวยความสะดวก / การจัดการสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวก /ท่าอากาศยาน /ท่าอากาศยานรองในภูมภิ าค

Abstract

The research entitled “Facilities Management in
Regional Secondary Airport in Thailand” aims 1) to evaluate
the efficiency of facility management in secondary airports
in the regions of Thailand and 2) to provide suggustions
on the possible development of facility management
in secondary airports in the regions of Thailand.
Results reveals that 1)the overall satisfaction
towards the facility management in secondary airports
is moderate. 2) improvements for the facility
management in secondary airports in Thailand include

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
อาจารย์ ดร. คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1
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(1) a need for additional facilities for outbound and
inbound passengers (seats for the waiting families),
check-in counters, physical examination and luggage
points, WiFi hotspots, charging points, automatic checkin counters, jet bridges, parking area for personal
vehicals, currency exchange booths and automated
teller machines (ATM). (2) the security and cleanliness
of restrooms, staff service, taxi service and restaurants
should be improved. Satisfaction in various aspects
are correlated to the overall efficiency of facility
management in secondary airports, ranked as follows,
luggage pickup point, physical examination and
luggage point, check-in counters, security services,
shop stalls, travel information and hotel reservation
services, information on flight schedules, public
telephone service, waiting point, car rental services,
signs located indoors, baggage carts, public transportation
waiting points, public relations, signs located outdoors,
parking area and restaurants. The findings can be
applied to the development of facilities within the
airport as well as providing more efficient and effective
facility management.
Keywords : facilities / facilities management / airport /
regional secondary airport

บทนำ�

ปัจจุบันการท่องเที่ยวของประเทศไทยสะท้อนถึง
ความส�ำเร็จของการเจริญเติบโตในเชิงปริมาณทั้งจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2558: 18) แต่ยังพบอุปสรรคในเชิง
คุณภาพที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
อาทิ ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากความ
หนาแน่นและการกระจุกตัวของนักท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะใน
เมืองท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต
พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา อุดรธานี
ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี ตามล�ำดับ (กระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา, 2558: 10) จากเหตุการณ์ดงั กล่าว
ข้างต้น การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความส�ำคัญ
ในการกระจายตัวของนักท่องเทีย่ วเข้าสูเ่ มืองท่องเทีย่ วอืน่ ๆ
ในปี พ.ศ. 2557 จึงจัดแคมเปญการท่องเที่ยว “12 เมือง
ต้องห้ามพลาด” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การ
ท่องเทีย่ วภายในประเทศทัว่ ภูมภิ าคโดยเฉพาะในเมืองท่อง

เที่ยวรอง ซึ่งจะท�ำให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว
จากเมืองท่องเทีย่ วหลักสูเ่ มืองท่องเทีย่ วอืน่ ๆ ทัว่ ภูมภิ าค ซึง่
เมืองท่องเที่ยวรองนี้ครอบคลุม 12 จังหวัด ได้แก่ ล�ำปาง
เพชรบูรณ์ น่าน บุรรี มั ย์ เลย สมุทรสงคราม ราชบุรี ตราด
จันทบุรี ตรัง ชุมพร และนครศรีธรรมราช (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, 2559: 22)
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2559 การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยขยายพืน้ ทีก่ ารท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ อีก 12 จังหวัด
โดยใช้แคมเปญชื่อว่า “12 เมืองต้องห้ามพลาด..พลัส” ซึ่ง
มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ 12 เมืองต้องห้ามพลาด
เพิ่มขึ้นมาอีก 12 จังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดเชื่อมต่อกับ 12
จังหวัดแรก รวมเป็น 24 จังหวัด โดยมีรายละเอียดการ
เชื่อมต่อ ดังนี้ ล�ำปางเชื่อมโยงล�ำพูน น่านเชื่อมโยงแพร่
เพชรบูรณ์เชื่อมโยงพิษณุโลก เลยเชื่อมโยงชัยภูมิ บุรีรัมย์
เชือ่ มโยงสุรนิ ทร์ ราชบุรเี ชือ่ มโยงสุพรรณบุรี สมุทรสงคราม
เชื่อมโยงนครปฐม จันทบุรีเชื่อมโยงสระแก้ว ตราดเชื่อม
โยงระยอง ชุมพรเชื่อมโยงระนอง ตรังเชื่อมโยงสตูล
และนครศรีธรรมราชเชื่อมโยงพัทลุง (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2559 : 4-5) อย่างไรก็ตาม การเดินทาง
ท่องเทีย่ วนัน้ จะสามารถเดินทางจากสถานทีห่ นึง่ ไปยังสถาน
ที่หนึ่งได้จะต้องอาศัยระบบการคมนาคมขนส่ง ตามแผน
พัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 และแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 เน้นให้
มีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวระหว่างเมือง
ท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรองโดยการบูรณาการ
การขนส่งทุกรูปแบบให้มีการเชื่อมโยง เชื่อมต่อระหว่าง
ศูนย์กลางขนส่งประเภทต่างๆ ในจังหวัดเดียวกันและจังหวัด
ใกล้เคียง รวมถึงพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยว โดยให้มีความรวดเร็ว ปลอดภัย
สะดวก สะอาด และมีมาตรฐานสากล (กระทรวงการท่อง
เที่ยวและกีฬา, 2554: 28)
อุตสาหกรรมการบินถือว่าเป็นระบบขนส่งตามวงจร
การท่องเทีย่ ว ซึง่ ได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมาก (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2554: 24) ในปัจจุบันจะเห็น
ได้ว่าเมืองท่องเที่ยวรองได้รองรับการเดินทางทางอากาศ
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นการ
กระจายนักท่องเทีย่ วไปสูเ่ มืองรองได้เป็นอย่างดี (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2558: 22) ท่าอากาศยานจึงมี
บทบาททีส่ ำ� คัญในการรองรับนักท่องเทีย่ วและนักเดินทาง
โดยท่าอากาศยานหรือสนามบินหมายถึง สถานที่บนพื้น
ดินหรือบนพื้นน�้ำ ที่ใช้เป็นที่ขึ้นลงของเครื่องบิน เพื่อรับ
ส่งผู้โดยสาร สัมภาระสินค้า ไปรษณียภัณฑ์ ฯลฯ และใน
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ท่าอากาศยานจะมีอาคารและอุปกรณ์อำ� นวยความสะดวก
ที่จะให้บริการแก่เครื่องบิน ผู้โดยสาร การขนส่งสัมภาระ
ไปรษณียภัณฑ์ (สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2559: 1) หรืออาจกล่าวได้
อีกค�ำนิยามหนึง่ ว่าท่าอากาศยานคือ สถานทีซ่ งึ่ เป็นจุดเชือ่ ม
ต่อระหว่างการขนส่งทางอากาศและภาคพื้นดิน จะเห็นได้
ว่าการให้บริการของท่าอากาศยาน คือ การให้บริการเครือ่ ง
บิน ผู้โดยสาร และการขนส่งทางอากาศ พร้อมด้วยการ
บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน ดังนั้น
หากเมืองท่องเทีย่ วรองเล็งเห็นความส�ำคัญของการบริการ
เหล่านี้ เพือ่ กระจายจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วจากเมืองท่องเทีย่ ว
หลักไปสูเ่ มืองท่องเทีย่ วรองตามนโยบายของรัฐบาลนัน้ ท่า
อากาศยานของเมืองท่องเที่ยวรองจึงจ�ำเป็นต้องให้ความ
ส�ำคัญเกี่ยวกับการจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายใน
ท่าอากาศยาน โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ รองรับจ�ำนวนผู้
ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นตามความต้องการการใช้บริการสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกทีเ่ พิม่ มากขึน้ ตามล�ำดับ ทีส่ ำ� คัญเมือ่ มี
การบริหารจัดการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีด่ ตี รงตามความ
ต้องการของผู้มาใช้บริการจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้น
และให้เกิดการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่าอากาศยานใน
การเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองรองต่างๆ
ดังนัน้ ในการบริหารจัดการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกของท่า
อากาศยาน จึงจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงมาตรฐาน ความเพียงพอ

กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
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แนวทางการพัฒนาการจัดการสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
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และความปลอดภัยของผูใ้ ช้บริการเป็นส�ำคัญ (สารานุกรม
ไทยส�ำหรับเยาวชนฯ, 2540: 270) ตามขอบเขตการจัดการ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน ซึง่ ในการบริการส่วน
แรก คือ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกก่อนเข้าท่าอากาศยาน เช่น
ลานจอดรถ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ป้ายบอกทาง ทาง
เดินเข้าอาคาร เป็นต้น ในส่วนที่สอง เป็นสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกภายในท่าอากาศยาน เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ร้าน
อาหาร ห้องน�ำ้ ทางเดินภายในอาคาร สถานทีน่ งั่ รอภายใน
อาคาร เป็นต้น และส่วนสุดท้าย สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
หลังออกจากท่าอากาศยาน เช่น ทางเดินออกจากอาคาร
จุดรับสัมภาระ จุดแลกเปลีย่ นเงินตรา จุดบริการเช่ารถยนต์
จุดบริการแท็กซี่ เป็นต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานในเมืองรอง เพือ่
ทราบประสิทธิภาพในการจัดการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกของ
ท่าอากาศยานรอง และน�ำเสนอแนวทางในการจัดการสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาค ให้
แก่ผู้บริหารท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน กระทรวง
คมนาคม และผู้ที่สนใจต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย
ประเมินประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ของท่าอากาศยานรองในภูมิภาค
1. ด้านการจัดการลานจอดรถยนต์
2. ด้านการจัดการป้านบอกทาง
3. ด้านการประชาสัมพันธ์
4. ด้านการจัดการร้านอาหาร
5. ด้านการจัดการห้องสุขา
6. ด้านป้ายบอกทางภายในอาคารผู้โดยสาร
7. ด้านการจัดการจุดที่นั่งพักคอย
8. ด้านการจัดการรักษาความปลอดภัย
9. ด้านการจัดการร้านค้าปลอดภาษีและร้านค้าอื่น ๆ
10. ด้านการจัดการจุดเช็คอินและตรวจสอบสัมภาระ
11. ด้านการจัดการจุดตรวจร่างกาย
12. ด้านการจัดการโทรศัพท์สาธารณะ
13. ด้านการจัดการข้อมูลตารางการบิน
14. ด้านการจัดการจุดรับสัมภาระ
15. ด้านการจัดการจุดบริการรถแท็กซี่ รถเช่า และรถสาธารณะ
16. ด้านการจัดการจุดบริการจองโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว
17. ด้านการจัดการจุดบริการรถเข็น

สมมุติฐานการวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพมีความ
สัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในประสิทธิภาพการจัดการสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาค

เครื่องมือวิจัยและวิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากร กลุ่มตัวอย่างและเทคนิคการสุ่ม
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างมีการก�ำหนดตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย คือ ผู้ที่เคยใช้บริการท่าอากาศยาน 3 แห่ง
ได้แก่ (1) ท่าอากาศยานพิษณุโลก (2) ท่าอากาศยาน
บุรรี มั ย์ (3) ท่าอากาศยานระนอง โดยเลือกท่าอากาศยาน
จากแคมเปญการท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้ามพลาด.พลัส
ในแต่ละภูมิภาคโดยค�ำนึงถึงท่าอากาศยานที่มีผู้ใช้บริการ
น้อยที่สุด และด�ำเนินการเก็บกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400
คนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non
Probability Sampling) ซึง่ เป็นการสุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้รับการออกแบบตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
ดังนี้ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 แบบสอบถาม เป็นการก�ำหนด
แบบสอบถามทีเ่ ป็นค�ำถามปลายปิด และค�ำถามปลายเปิด
ซึ่งผู้วิจัยได้ก�ำหนดแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือน ตอน
ที่ 2 ประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของ
ท่าอากาศยานรองในภูมภิ าคของไทย โดยแบ่งออกเป็น 18
ด้าน ซึ่งผู้วิจัยได้ด�ำเนินการส�ำรวจการให้บริการสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกทีท่ า่ อากาศยานได้จดั เตรียมให้แก่ผใู้ ช้บริการ
ในด้านต่างๆ รวม 18 ด้าน ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะเพิม่ เติมทีผ่ ใู้ ช้บริการเสนอแนะ และวัตถุประสงค์
ข้อที่ 2 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะเพิม่ เติมและข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยน�ำข้อมูลทีไ่ ด้
มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive research)
ร่วมกับผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท
คือ (1) ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้า เอกสาร ต�ำรา หนังสือ
บทความ วิทยานิพนธ์ และเอกสารทางวิชาการ เพื่อให้ได้

ข้อมูลพื้นฐานมาท�ำการวิจัยตามเรื่องที่ก�ำหนดและความ
สมบูรณ์ของเนือ้ หามากยิง่ ขึน้ (2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary
Data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
โดยผู้วิจัยได้ท�ำการก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า คือ
(1) ท่าอากาศยานพิษณุโลก จ�ำนวน 282 คน (2) ท่า
อากาศยานบุรีรัมย์ จ�ำนวน 66 คน (3) ท่าอากาศยาน
ระนอง จ�ำนวน 52 คน และเมื่อด�ำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามมาตรวจสอบ
จ�ำนวนและความสมบูรณ์ทุกฉบับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลได้ด�ำเนินการตามหลักสถิติและ
ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ การใช้สถิติเชิง
พรรณนา โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) หา
ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของข้อมูลส่วน
บุคคลและประสิทธิภาพการจัดการสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
และการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) ซึง่ เป็นการ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม
(Test of Association) คือ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในการวิเคราะห์เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ สถิติ Chisquare และ Pearson Correlation coefficient เพื่อหา
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ของตัวแปร (Pearson
Product-moment Correlation coefficient) ซึ่งเป็นการ
หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
กับประสิทธิภาพของการจัดการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกของ
ท่าอากาศยาน โดยก�ำหนดความเชือ่ มัน่ ระดับนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ 0.05

ผลการวิจัยและผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูใ้ ช้บริการท่าอากาศยาน เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 236
คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 และเพศชาย จ�ำนวน 164 คน
คิดเป็นร้อยละ 41.0 ซึ่งมีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี จ�ำนวน
131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมามีอายุระหว่าง 30
– 39 ปี จ�ำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 219 คน คิดเป็นร้อย
ละ 54.8 รองลงมาระดับปริญญาโท จ�ำนวน 94 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.5 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
จ�ำนวน 115 คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาประกอบอาชีพ
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ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ จ�ำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ
28.2 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป จ�ำนวน
104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท จ�ำนวน 98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.5 กว่าครึ่งเป็นโสด จ�ำนวน 264 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.00 รองลงมาสมรส จ�ำนวน 118 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.5
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่
สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกของท่าอากาศยานรอง
ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกของท่าอากาศยานของกลุ
ม่ ตัวอย่างในภาพรวมอยูใ่ น
_
ระดับปานกลาง ((X)=3.29, SD=.737) ซึ่งเมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดของแต่ละด้าน เรียงล�ำดับความพึงพอใจต่อ
การจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานของ
กลุ่มตัวอย่างได้ ดังต่อไปนี้ ความพึ
_ งพอใจในระดับมาก
ได้แก่ ด้านจุดที่พักนั่งคอย
_ ((X)=3.59,SD=.822) ด้าน
การประชาสัมพันธ์ ((X
_ )=3.58,SD=.825) ด้านป้ายบอก
ทางภายในอาคาร((X
)=3.49,SD=.832) ด้านจุ_ดเช็คอิน
_
((X)=3.45, SD=.932) ด้านจุดตรวจสอบ ((X_ )=3.44,
SD=.968) และด้านการจัดการห้องสุขา ((X)=3.40,
SD=.867) ส่วนด้านอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพในการ
ใช้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในท่าอากาศยาน ได้ดังนี้
เพศ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริการ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานในด้านบริการจอง
โรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว และด้านจุดคอยรถโดยสาร
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อายุ มีความ
สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกในท่าอากาศยานในด้านลานจอดรถ ด้านป้ายบอก
ทาง ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านป้ายแสดงตารางการบิน
ด้านจุดรับสัมภาระ และด้านจุดบริการรถยนต์ อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การศึกษา มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในการใช้บริการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกใน
ท่าอากาศยานในด้านลานจอดรถ ด้านป้ายบอกทาง ด้าน
โทรศัพท์สาธารณะ ด้านป้ายแสดงตารางการบิน ด้านจุดรับ
สัมภาระ และด้านจุดบริการรถยนต์ อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 อาชีพ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
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ในการใช้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในท่าอากาศยาน
ในด้านลานจอดรถ และด้านร้านค้า อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 รายได้และสถานภาพ มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในการใช้บริการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกใน
ท่าอากาศยานในด้านลานจอดรถ ด้านป้ายบอกทาง ด้าน
ป้ายในอาคาร ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านร้านอาหาร ด้าน
ห้องสุขา ด้านจุดทีน่ งั่ พักคอย ด้านความปลอดภัย ด้านร้าน
ค้า ด้านจุดเช็คอิน ด้านจุดตรวจ ด้านโทรศัพท์สาธารณะ
ด้านป้ายแสดงตารางการบิน ด้านจุดรับสัมภาระ ด้านจุด
บริการรถยนต์ ด้านบริการข้อมูลท่องเที่ยว ด้านจุดบริการ
รถเข็น และด้านจุดคอยรถโดยสารอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรด้วยสถิติ Pearson correlation ในแต่ละด้านดังนี้
ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิภาพ
การจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบ
ว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนี้
ด้านลานจอดรถมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
จัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานระดับสูง
โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .719
ด้านป้ายบอกทางนอกอาคารมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในท่า
อากาศยานระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .733
ด้านการประชาสัมพันธ์มคี วามสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพ
การจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานอยู่ใน
ระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .778
ด้านการจัดการร้านอาหารมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพ
การจัดการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .691
ด้านการจัดการห้องสุขามีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพ
การจัดการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานในระดับ
สูง โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .805
ด้านป้ายในอาคารมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการ
จัดการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานในระดับสูง
โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .796
ด้านทีน่ งั่ พักคอยมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการ
จัดการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานในระดับสูง
โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .816
ด้านการรักษาความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในท่า

อากาศยานอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ
.849
ด้านการจัดการร้านค้ามีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพ
การจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานอยู่ใน
ระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .844
ด้านการจัดการจุดเช็คอินมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพ
การจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานอยู่ใน
ระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .852
ด้านการจัดการจุดตรวจร่างกายและสัมภาระมีความ
สัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการจัดการสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ในท่าอากาศยานในระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์ .860
ด้านการบริการโทรศัพท์สาธารณะมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในท่า
อากาศยานในระดับสูง โดยมีคา่ ความสัมพันธ์เท่ากับ .838
ด้านป้ายแสดงตารางการบินมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในท่า
อากาศยานในระดับสูง โดยมีคา่ ความสัมพันธ์เท่ากับ .839
ด้านจุดรับสัมภาระมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานอยู่ใน
ระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .877
ด้านจุดให้บริการรถยนต์สาธารณะมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในท่า
อากาศยานในระดับสูง โดยมีคา่ ความสัมพันธ์เท่ากับ .816
ด้านจุดบริการข้อมูลสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วและจองโรงแรม
มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการจัดการสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกในท่าอากาศยานในระดับสูง โดยมีคา่ ความสัมพันธ์
เท่ากับ .841
ด้านจุดบริการรถเข็น มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพ
การจัดการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานในระดับ
สูง โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .796
ด้านจุดคอยรถรับ-ส่งหรือรถโดยสารมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในท่า
อากาศยานในระดับสูง โดยมีคา่ ความสัมพันธ์เท่ากับ .793
แนวทางการจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของท่า
อากาศยานรองในภูมิภาคของไทย
1. ด้านการให้บริการในปัจจุบันของท่าอากาศยาน
รอง พบว่า ท่าอากาศยานรองให้บริการโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับดี ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการลานจอดรถยนต์ ด้าน
การจัดการป้ายบอกทาง ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านร้าน
อาหาร ด้านห้องสุขา ด้านป้ายภายในอาคาร ด้านจุดที่นั่ง
พักคอย ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านร้านค้าปลอด

ภาษี ด้านจุดเช็คอินและตรวจสอบสัมภาระ ด้านจุดตรวจ
ร่างกาย ด้านการบริการโทรศัพท์สาธารณะ ด้านป้าย
แสดงตารางการบิน ด้านการจัดการจุดรับสัมภาระ ด้าน
จุดบริการแท็กซี่และรถยนต์สาธารณะ ด้านจุดบริการจอง
โรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว ด้านจุดบริการรถเข็น และ
ด้านจุดคอยรถรับ-ส่งหรือรถยนต์โดยสาร อย่างไรก็ตามท่า
อากาศยานควรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทักษะและส่ง
เสริมการเรียนรูใ้ ห้แก่บคุ ลากรเพือ่ ให้สามารถพร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2. การเพิม่ เติมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในท่าอากาศยาน
รอง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างต้องการให้เพิม่ เติมสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวก ดังนี้ ควรมีจ�ำนวนของร้านอาหารให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการ ควรเพิม่ เติมจ�ำนวนห้องสุขา
ที่นั่งพักคอยทั้งด้านขาออกและขาเข้า (นั่งคอยญาติ) จุด
เช็คอินและจุดตรวจร่างกายและสัมภาระเพือ่ ความสะดวก
รวดเร็วของผู้ใช้บริการ จุดไวไฟ (wifi) จุดชาร์ตแบตเตอรี่
โทรศัพท์มอื ถือ จุดเช็คอินอัตโนมัติ และควรเพิม่ ทางเชือ่ ม
เข้าเครือ่ งซึง่ จะเพิม่ ความสะดวกในกรณีทฝี่ นตก นอกจาก
นีค้ วรเพิม่ เติมสถานทีจ่ อดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพิม่
เติมจุดบริการแลกเปลีย่ นเงินตรา และเพิม่ เติมตูบ้ ริการกด
เงินอัตโนมัติ (ATM)
3. การปรับปรุงสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในท่าอากาศยาน
รอง พบว่า ควรปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัย โดย
เพิ่มกล้องวงจรปิดให้เพียงพอกับบริเวณสถานที่ ความ
สะอาดของห้องสุขา การให้บริการของพนักงานบริการ
การประชาสัมพันธ์ให้มีความชัดเจนทั้งด้านเสียงและป้าย
ประชาสัมพันธ์ จุดบริการรถแท็กซี่ให้มีบริเวณกว้างมาก
ขึ้น และความสะอาดของร้านอาหาร
4. แม้การบริการจะอยู่ในระดับดีและผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีกต็ าม เช่น เรือ่ งของป้ายบอกทาง
ภายในอาคาร การประชาสัมพันธ์ การจัดการห้องสุขา
จุดนั่งพักคอย จุดเช็คอิน และจุดตรวจสอบร่างกายและ
สัมภาระ อย่างไรก็ตามก็ตอ้ งปรับปรุงและพัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้
ดังได้กล่าวไว้ในข้อที่ 3 และควรมีการพัฒนาและปรับปรุงใน
ด้านต่อไปนี้ ซึง่ ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ได้แก่ ด้านจุดจอดรถ ด้านป้ายภายนอกอาคาร ด้าน
ร้านอาหาร ด้านความปลอดภัย ด้านร้านค้า ด้านโทรศัพท์
สาธารณะ ด้านป้ายตารางการบิน ด้านจุดรับสัมภาระ ด้าน
จุดบริการรถยนต์สาธารณะ ด้านจุดบริการข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยวและจองโรงแรม ด้านบริการรถเข็น และด้านจุด
นั่งคอยรถยนต์รับ-ส่งและรถยนต์โดยสาร เป็นต้น
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จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
จัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานที่สะท้อน
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกของท่าอากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลางซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน
ระดับมากในด้านจุดที่พักนั่งคอย ด้านการประชาสัมพันธ์
ด้านป้ายบอกทางภายในอาคาร ด้านจุดเช็คอินด้านจุด
ตรวจสอบและด้านการจัดการห้องสุขาซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ชนันทร์ ยิ่งไพทูรย์ (2550) ได้ท�ำการ
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อ
กิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่ง
ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงใน
ด้านห้องพักผู้โดยสารชั่วคราว และสอดคล้องกับผลงาน
วิจัยของคณานุช วิชิตนาค (2550) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศที่ใช้บริการ
ของท่าอากาศยานดอนเมือง ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
ความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศที่ใช้บริการท่า
อากาศยานดอนเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
โดยกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในด้านการเดินทาง
มากที่สุด รองลงมาเป็นด้านการให้บริการของพนักงาน
และความพึงพอใจในด้านร้านอาหารและเครื่องดื่มน้อย
ที่สุด ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่าง
กัน มีความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิซึ่งเป็นท่าอากาศยานขนาดใหญ่ระดับสากลจึง
มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกมาก จึงท�ำให้กลุ่มผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจสูง
ในขณะที่ท่าอากาศยานรองภายในประเทศยังมีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ
ซึ่งถึงแม้ท่าอากาศยานภายในประเทศสามารถพัฒนาสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกไห้ใด้ในระดับมาตรฐานแล้วก็จริง
แต่ถ้าสามารถพัฒนาให้ได้ในระดับสากลจะยิ่งท�ำให้เกิด
ความประทับใจไม่แก่เฉพาะชาวไทยเท่านั้น แต่ยังสร้าง
ความประทับใจให้กับชาวต่างชาติอีกด้วยดังที่ Gronroos
(1990) ได้แบ่งกระบวนการการจัดการสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกในการให้บริการออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 1)
บริการหลัก (Core Service) เป็นบริการที่ท่าอากาศยาน
ต้องการจะให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างแท้จริง เช่น บริการหลักของท่าอากาศยานคือการ
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รับ-ส่งผู้โดยสารทางอากาศโดยใช้เครื่องบินโดยสาร 2)
บริการเสริม (Facilities Service) เป็นบริการที่ช่วยให้
บริการหลักเป็นไปด้วยดี มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น ท่า
อากาศยานมีเคาน์เตอร์ต้อนรับลูกค้าเพื่อเช็คอินก่อนขึ้น
เครื่องบินโดยสาร ท่าอากาศยานมีบริการโหลดจัดเก็บ
กระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่องให้กับผู้ใช้บริการ ท่าอากาศยาน
มีบอร์ดประชาสัมพันธ์การขึ้น-ลงของเครื่องบินโดยสาร
เป็นต้น และ 3) บริการสนับสนุน (Supporting Service)
เป็นบริการที่ช่วยเพิ่มมูลค่า ท�ำให้ลูกค้ารู้สึกว่าบริการ
ที่ได้รับมีคุณค่าแตกต่างจากบริการของคู่แข่งขัน เช่น
บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริการซักรีด บริการ
นวดแผนไทย บริการโทรศัพท์สาธารณะ บริการแลก
เปลี่ยนเงินตรา บริการร้านค้าของที่ระลึกบริการห้องน�้ำ
บริการความปลอดภัย บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกใน
ระหว่างการรอคอย เป็นต้น
ข้อเสนอแนะส�ำหรับจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทยพบว่า 1) การ
ให้บริการในปัจจุบันของท่าอากาศยานรองโดยภาพรวมอยู่
ในระดับดี ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการลานจอดรถยนต์
ด้านการจัดการป้ายบอกทาง ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้าน
ร้านอาหาร ด้านห้องสุขา ด้านป้ายภายในอาคาร ด้านจุด
ที่น่ังพักคอย ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านร้านค้า
ปลอดภาษี ด้านจุดเช็คอินและตรวจสอบสัมภาระ ด้าน
จุดตรวจร่างกาย ด้านการบริการโทรศัพท์สาธารณะ ด้าน
ป้ายแสดงตารางการบิน ด้านการจัดการจุดรับสัมภาระ
ด้านจุดบริการแท็กซี่และรถยนต์สาธารณะ ด้านจุดบริการ
จองโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว ด้านจุดบริการรถเข็น
และด้านจุดคอยรถรับ-ส่งหรือรถยนต์โดยสาร 2) การ
เพิ่ ม เติ ม สิ่ ง อ�ำ นวยความสะดวกในท่ า อากาศยานรอง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกดังนี้ ท่าอากาศยานความเพิ่มเติมร้านอาหาร
ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ควรเพิ่ม
เติมจ�ำนวนห้องสุขา ควรเพิ่มเติมที่น่ังพักคอยทั้งด้านขา
ออกและขาเข้า (นั่งคอยญาติ) เพิ่มเติมจุดเช็คอินและ
จุดตรวจร่างกายและสัมภาระเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ของผู้ใช้บริการ ควรเพิ่มเติมจุดไวไฟ (wifi) จุดชาร์ต
แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ จุดเช็คอินอัตโนมัติ ควรเพิ่ม
ทางเชื่อมเข้าเครื่องซึ่งจะเพิ่มความสะดวกในกรณีที่ฝน
ตก เพิ่มเติมสถานที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เพิ่มเติมจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา และเพิ่มเติมตู้
บริการกดเงินอัตโนมัติ (ATM) 3)

การปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานรอง
พบว่า ควรปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัย โดยเพิ่ม
กล้องวงจรปิดให้เพียงพอกับบริเวณสถานที่ ปรับปรุงความ
สะอาดของห้องสุขา ปรับปรุงการให้บริการของพนักงาน
บริการ ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้มีความชัดเจนทั้ง
ด้านเสียงและป้ายประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงจุดบริการรถ
แท็กซี่ให้มีบริเวณกว้างมากขึ้น และปรับปรุงความสะอาด
ของร้านอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีภาวะความทัน
สมัย (Modernization Theory) และปัจจุบันเป็นยุคที่
อาศัยเทคโนโลยีเป็นส�ำคัญ ซึ่งทฤษฏีภาวะความทันสมัย
(Modernization Theory) ลักษณะที่ส�ำคัญของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยนั้น (พัชรินทร์ สิรสุนทร,
2547) เช่น การเปลี่ยนแปลงวิถีการด�ำเนินชีวิตและ
เทคโนโลยีในการด�ำรงชีวิตจากแบบเรียบง่ายในสังคม
จารีต ไปสู่การด�ำรงชีวิตที่อาศัยความรู้และเทคโนโลยี
ระดับสูง มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น ดังนั้นการเพิ่ม
จุดบริการด้านตู้ ATM ก็ดี จุดแลกเงินตราต่างประเทศ
หรือการให้บริการจุดชาร์ตโทรศัพท์มือถือจึงมีความจ�ำเป็น
เพราะสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับบริการ พยอม
วงศ์สารศรี (2548: 117) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาการ
จัดการนั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการด�ำเนิน
งานในกระบวนการจัดการ การออกแบบการจัดการสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานได้อย่างเหมาะ
สมและสามารถพัฒนาการท�ำงาน และการผลิตรูปแบบ
การบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดข่ายงาน
ที่บุคคลสามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล ดัง
นั้นการพัฒนาการจัดการจึงมีตัวแปรทางด้านจิตวิทยา (ว
รพจน์ บุษราคัมวดี, 2556: 82) ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์จึง
มีความส�ำคัญเพื่อน�ำมาพัฒนาการจัดการสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกของท่าอากาศยานเพื่อรองรับการใช้บริการที่เกิด
ภายในท่าอากาศยาน โดยผลการศึกษายังสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ชิตพล บุตราช (2558) ได้ท�ำการศึกษา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริการของท่าอากาศยานแม่
ฟ้าหลวง เชียงราย ที่ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความต้องการให้เพิ่มรถรับส่งสาธารณะผู้โดยสารจาก
สนามบินไปจุดส�ำคัญต่าง ๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้าหรือ
สถานีขนส่ง ควรลดค่าธรรมเนียมบริการลานจอดรถให้
มีราคาถูกลง และควรเพิ่มจ�ำนวนร้านอาหารและเครื่อง
ดื่มภายในอาคารผู้โดยสาร
นอกจากนี้ ผ ลการศึ ก ษายั ง พบว่ า เพศ มี ค วาม
สั ม พั น ธ์ กั บ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารสิ่ ง อ�ำ นวย

ความสะดวกในท่าอากาศยานในด้านบริการข้อมูลท่อง
เที่ยว และด้านจุดคอยรถโดยสาร อายุ มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในการใช้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ในท่าอากาศยานในด้านลานจอดรถ ด้านป้ายบอกทาง
ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านป้ายแสดงตารางการบิน ด้าน
จุดรับสัมภาระ และด้านจุดบริการรถยนต์ การศึกษา มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกในท่าอากาศยานในด้านลานจอดรถ ด้าน
ป้ายบอกทาง ด้านโทรศัพท์สาธารณะ ด้านป้ายแสดง
ตารางการบิน ด้านจุดรับสัมภาระ และด้านจุดบริการ
รถยนต์ และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การใช้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานใน
ด้านลานจอดรถ และด้านร้านค้า อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 Nadler, L. and Nadler, Z. (1990:
54) ได้กล่าวไว้ว่าลักษณะของแต่ละบุคคล เช่น ภูมิหลัง
ประสบการณ์การศึกษา การฝึกอบรม ทักษะ อาชีพ และ
อายุ เป็นต้น มีผลท�ำให้บุคคลมีทัศนคติความต้องการหรือ
ความคาดหวังแตกต่างกัน ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อม
ของตนก็เป็นแรงสะท้อนที่ท�ำให้เกิดทัศนคติที่แตกต่าง
ของแต่ละบุคคลได้เช่นกัน ซึ่งทัศคติของผู้ใช้บริการก็ยัง
ส่งผลต่อการจัดการการบริการที่จะรองรับผู้มาใช้บริการ
อีกด้วย จึงได้มีการแบ่งประเภทของลูกค้าที่มีต่อทัศนคติ
ที่แตกต่างกัน (กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์, 2557: 106)
ซึ่งกล่าวสรุปโดยรวมแล้วปัจจัยส่วนบุคคลคือ เพศ อายุ
การศึกษา และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในการใช้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในท่าอากาศยาน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย
สถิติ Pearson correlation พบว่า ความพึงพอใจใน
ด้านต่างๆ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการจัดการ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในภาพรวม ซึ่งหมายความว่าการ
พัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ นั้นมีผล
ต่อความพึงพอใจในภาพรวมของการบริหารจัดการท่า
อากาศยาน หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
ท่าอากาศยานนั่นเอง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่ การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพือ่ พัฒนาไปด้วยกันกับ
หน่วยงานภายในจังหวัด เช่น การท่องเที่ยว เป็นต้น และ
การให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
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สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานด้วยการท�ำความ
ร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาร่วมกัน ส่วนข้อเสนอแนะเชิง
ปฏิบัติ เช่น หน่วยงานควรเพิ่มสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเร่ง
ด่วนที่ผู้รับบริการต้องการที่หน่วยงานสามารถท�ำได้เลย
เช่น การเพิ่มจ�ำนวนห้องสุขา จุดบริการไวไฟ (Wifi) จุด
บริการชาร์ตแบตโทรศัพท์มือถือ ขยายจุดบริการรถยนต์
โดยสารสาธารณะพร้อมทั้งจัดหารถยนต์สาธารณะมาบริ
การ และเพิ่มเติม/พัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็น
ในล�ำดับต่อมา เช่น อาคารที่จอดรถ หรือจัดท�ำหลังคาที่
จอดรถ เป็นต้น โดยการศึกษาครัง้ ต่อไปควรให้ความส�ำคัญ
กับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ของท่าอากาศยานรองในประเทศเพื่อรองรับการขยายท่า
อากาศยาน

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หลักสูตร
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
และบริการแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้การสนับสนุนการด�ำเนินการวิจัย
และสนับสนุนการจัดท�ำวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด และขอ
ขอบพระคุณ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั แห่งชาติ
(วช.) เป็นอย่างสูงทีใ่ ห้ทนุ อุดหนุนการวิจยั ประเภทบัณฑิต
ศึกษา และสนับสนุนการท�ำวิจัยชิ้นนี้จนส�ำเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดีและถือเป็นชิน้ งานทีจ่ ะมีประโยชน์ตอ่ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศต่อไป
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