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งานวิจยั เรื่อ ง “แนวทางการออกแบบบริก ารของท่ าอากาศยานนานาชาติอู่ ต ะเภาสู่ ค วามเป็ น เลิศ ” มีว ตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1).
วิเคราะห์นโยบายการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 2). ประเมินระดับความสําคัญและผลการปฏิบตั กิ ารการให้บริการของท่า
อากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภา และ 3). เสนอแนะแนวทางการออกแบบบริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาสู่ความเป็ นเลิศ โดยใช้
การวิจยั แบบผสม (Mixed Methods Research) โดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพือ่ วิเคราะห์นโยบายการบริการของ
ท่าอากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภา จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารการท่าอากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภา และใช้การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative
Research) เพื่อประเมินระดับความสําคัญและการบริการของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จากผู้ใช้บริการสัญชาติไทย
จํานวน 400 คน ในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2559 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โดยเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลการวิจยั นี้
ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์ระดับความสําคัญและผลการปฏิบตั กิ าร (Importance Performance Analysis: IPA) ผลการวิจยั พบว่า 1). ท่าอากาศ
ยานนานาชาติอู่ตะเภามีนโยบายที่เน้ น การบริก าร ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แ ก่ Save Time, Save cost และ Safe and Secure 2). ระดับ
ความสําคัญการให้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภาในภาพรวมอยู่ในระดับสูง และระดับผลการปฏิบตั กิ ารการให้บริการของท่า
อากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ 3). แนวทางการออกแบบบริการของท่าอากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภาสู่
ความเป็ นเลิศ ประกอบไปด้วยกระบวนการการออกแบบบริการ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะการสํารวจและเก็บข้อมูล (Exploration) ระยะการสร้าง
แนวคิดการบริการ (Creation) และระยะการนําแนวคิดไปทดสอบและปฏิบตั จิ ริง (Reflection & Implementation)
คําสําคัญ: การออกแบบบริการ การบริหารท่าอากาศยาน การบริการทีด่ เี ลิศ

Abstract

This research aims 1). to analyse the service policy of U – Tapao International Airport 2). to evaluate important level
of service and service performance of U – Tapao International Airport and 3). to guide the service design of U – Tapao
International Airport for Service Excellence. The study uses a Mixed Methods approach; Qualitative analyses service policy by
interviewing Executive Management of U – Tapao International Airport. Result revealed that service policy of U – Tapao
International Airport emphasizes 3 main issues are Save Time, Save cost and Safe & Secure. Quantitative evaluates level of
importance and service performance of U – Tapao International Airport by 400 Thai passengers. The Importance Performance
Analysis (IPA) was used as a research instrument. The questionnaires were collected in March – June 2016 at U – Tapao
International Airport. The result shows that in the overall, the important level of service is in high level and the service
performance of U – Tapao International Airport is in middle level. The study lead to service design guideline of U-Tapao
International Airport for service excellence consist with 3 stages; Exploration Stage, Creation Stage and Reflection &
Implementation Stage
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1. บทนํา

แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559) ได้ใ ห้ค วามสํ า คัญ กับ การปรับ โครงสร้า ง
เศรษฐกิจสู่ก ารเติบ โตอย่ างมีคุ ณ ภาพและยัง่ ยืน ด้ว ยการสร้าง
มูลค่าเพิม่ กับสาขาบริการที่มศี กั ยภาพบนพื้นฐานของนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็ นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่
เข้ม แข็งและขยายตัว อย่ างมีคุ ณ ภาพ มุ่ งเน้ น พัฒ นาสิน ค้าและ
บริก ารให้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของตลาดใหม่ ศึ ก ษา
พฤติกรรมการบริโภคในเชิงลึกของผูบ้ ริโภคที่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ไป เพื่ อ พั ฒ นาไปสู่ อุ ต สาหกรรมบริก ารสร้ า งสรรค์ ม ากขึ้ น
นอกจากนัน้ ยังเน้ น การเชื่อ มโยงกับประเทศในภู มภิ าค โดยให้
ความสําคัญกับการสร้างมูลค่าเพิม่ กับสาขาบริการทีม่ ศี กั ยภาพบน
พื้น ฐานของนวัต กรรมและความคิดสร้างสรรค์ การใช้ศ กั ยภาพ
ความได้เปรียบของทีต่ งั ้ ทางภูมศิ าสตร์เศรษฐกิจ และศักยภาพของ
พื้น ที่ในภู ม ิภ าคต่ างๆ ของประเทศ เพื่อ สร้างฐานการผลิต ให้
สามารถแข่ ง ขัน ได้ ใ นตลาดโลก (สํ า นั ก งานคณ ะกรรมการ
พัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ สํ านั ก นายกรัฐมนตรี,
2555: 1-137)
ท่าอากาศยานเป็ นห่วงโซ่สําคัญในอุตสาหกรรมการบิน
ทําหน้าทีเ่ ปรียบเสมือนประตูบา้ น เชื่อมโยงการเดินทางของคนใน
ภูมภิ าคต่างๆ ทั ่วโลก ซึง่ หากพิจารณาถึงผลกระทบเชิงบวกในการ
ให้บริการของท่าอากาศยานต่างๆ ทั ่วโลกจะพบว่า ท่าอากาศยาน
มีส่วนช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็ นอย่าง
ยิ่ง สามารถนํ ารายได้เข้าประเทศได้อ ย่ างมหาศาล (Wisconsin
Department of Transportation Bureau of Aeronautics, 2011:
1) รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงคมนาคมได้กํ า หนดนโยบายการ
พัฒ นาการคมนาคมขนส่ งทางอากาศโดยกํ าหนดให้พ ัฒ นาท่ า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาไว้ในแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 เพื่อ ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยมีแนวทางการดําเนินงานทีเ่ น้น
การเพิ่ ม โครงข่ า ยคมนาคมในภู ม ิ ภ าคอาเซี ย น และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของประเทศ (Competitiveness)
รัฐบาลพยายามผลักดันให้มขี ดี ความสามารถเป็ นท่าอากาศยาน
พาณิชย์สากล เพือ่ รองรับการขยายตัวของธุรกิจการบินในภูมภิ าค
นี้
ท่าอากาศยานเป็ น ธุรกิจบริการประเภทหนึ่งที่มคี วาม
หลากหลายของความแตกต่างทางด้านคุณภาพการบริการ (MingMiin Yu & Chia-Chu Hsu, 2011: 6) ท่ า อากาศยานจึง ต้ อ งการ
การปรับตัวให้ทนั ต่อพลวัตโลก เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม
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สิง่ แวดล้อม และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
ส่งผลให้ความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการแตกต่ างกัน
ออกไป “การออกแบบบริการ (Service Design)” จึงเป็ น กลยุ ท ธ์
สําคัญสําหรับท่ าอากาศยาน ผ่านการบูรณาการศาสตร์ด้านการ
บริ ก ารเข้ า กั บ การพั ฒ นาองค์ ก รโดยคํ า นึ ง ถึ ง ทุ ก ภาคส่ ว นที่
เกี่ย วข้อ ง เช่ น ผู้บริห ารท่ าอากาศยาน พนักงานผู้ปฏิบตั ิห น้ าที่
ให้บริการ ผูโ้ ดยสาร รวมไปถึงบุคคลหรือหน่ วยงานอื่นๆทีท่ ํางาน
เชื่ อ มโยงกับ ท่ า อากาศยาน เพื่ อ ใช้ ว ิ ธี ค ิ ด และวิ ธีป ฏิ บ ั ติ ข อง
กระบวนการออกแบบมาช่วยพัฒนารูปแบบงานบริการ ซึง่ สามารถ
สร้างประโยชน์ ไ ด้สู งสุ ด ใช้งานได้ส ะดวกที่สุ ด และสร้างความ
ประทับใจให้ก ับผู้ใช้บริก ารได้ม ากที่สุ ด ส่ งผลให้ท่ าอากาศยาน
ได้รบั ผลตอบแทนคืนสู่องค์กรได้ ซึ่งการออกแบบบริการมิได้เป็ น
เพียงการออกแบบสําหรับงานบริการเท่านัน้ หากแต่ครอบคลุมไป
ถึงการพัฒ นาปรับปรุงและสร้างสรรค์น วัต กรรมการบริการเพื่อ
ผลิตภัณฑ์การบริการและประสบการณ์แก่ผใู้ ช้บริการอีกด้วย (ศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2557: 6-14)
การดําเนินธุรกิจของท่าอากาศยานของแต่ ละประเทศ
ในปั จจุ บ ั น มี ก ารแข่ ง ขัน กัน สู ง ท่ า อากาศยานต่ า งๆ ทั ว่ โลก
พยายามสร้างสรรค์น วัต กรรมการบริก าร เพื่อ ตอบสนองความ
คาดหวัง ของผู้ ใช้ บ ริก าร ก่ อ ให้ เกิด ความประทับ ใจของลู ก ค้ า
(Customer Satisfaction) ซึ่งเป็ นสิ่งขับเคลื่อนสําคัญต่ อ การสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ โดยการบริการเป็ นตัวแปร
สําคัญอันดับแรกในการนํ าไปสู่ความประทับใจของลูกค้า (Yieh et
al., 2007: 267-284; Lin et al., 2009: 829-846) เพื่อ ผลัก ดัน ให้
การบริ ก ารของท่ า อากาศยานสู่ ก ารบริก ารที่ ดี เ ลิ ศ (Service
Excellence) เพื่อ สร้างความแตกต่ างจากท่ าอากาศยานคู่ แ ข่ ง
ส่งผลเกีย่ วข้องกับการทํากําไรให้แก่ธุรกิจท่าอากาศยาน (Zahorik
and Rust, 1992: 49-64) และช่ ว ยสร้ า งความพึ ง พ อใจให้ แ ก่
ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็ น ส่วนช่ว ยให้ท่ าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
สามารถเก็บ รักษาลูก ค้าเก่ าไว้ไ ด้ (Reichheld & Sasser, 1990:
105) ส่ ง ผลให้ ม ี ค วามสามารถในการแข่ ง ขัน มี ส่ ว นแบ่ ง ทาง
การตลาดเพิ่มขึ้น (Jin-Woo et al., 2006: 363) จากความเป็ นมา
และความสํ า คัญ ของปั ญ หาข้างต้ น การวิจ ัย ศึก ษาเรื่อ ง “แนว
ทางการออกแบบบริก ารของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ต ะเภาสู่
ความเป็ น เลิศ ” จึงมีค วามสํ าคัญ เพื่อ นํ าผลของการวิจ ัย นี้ ไ ปใช้
ประโยชน์ ในการพัฒ นาการบริก ารของท่ าอากาศยานให้ประสบ
ความสําเร็จต่อไป
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2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
2.1 เพือ่ วิเคราะห์นโยบายการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติอ่ตู ะเภา
2.2 เพื ่ อ ป ระเมิ น ระดั บ ค วาม สํ า คั ญ แ ล ะผ ล ก าร
ปฏิบตั กิ ารการให้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภา
2.3 เพือ่ เสนอแนะแนวทางการออกแบบบริการของท่า
อากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภาสู่ความเป็นเลิศ

3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิ ด

ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษางานวิจยั และทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่ วข้องเพือ่ ดําเนินการวิจยั ดังนี้
3.1 ศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาลูกค้า (Guestology) ช่วย
ทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงการบริหารจัดการองค์การผู้ให้บริการ
โดยมุมมองการบริหารจัดการองค์การแบบเก่า เช่น การเน้ นการ
ออกแบบองค์ ก าร (Organizational Design) การเน้ น สายการ
บังคับบัญชา (Managerial Hierarchy) หรือการเน้นระบบการผลิต
เพื่อ ให้เกิดประสิท ธิภาพสูงสุดแก่ องค์การ จะถู กเปลี่ยนแปลงไป
โดยศาสตร์ว่ าด้ว ยการศึก ษาลูก ค้าจะทําให้อ งค์ก ารผู้ให้บ ริก าร
เข้ า ใจลู ก ค้ า แ ล ะใส่ ใจใน ป ระส บ ก ารณ์ ข อ งลู ก ค้ า (Guest
Experience) อย่างเป็ นระบบ ผ่านการศึกษาว่าลูกค้าต้องการอะไร
หรือ ลูกค้าทําอะไร เพื่อ ช่ ว ยให้อ งค์ก รผู้ให้บ ริก ารสามารถสร้าง
รูป แบบการให้บ ริก าร และสามารถทํ านายหรือ พยากรณ์ ค วาม
ต้ อ งก าร ก า ร บ ริ ก าร นั ้ น ๆ ไ ด้ (Ford et al, 2012: 5) โด ย
ประสบการณ์ ข องลูก ค้าประกอบไปด้ว ยองค์ป ระกอบสํ าคัญ 3
ประการ (Ford et al, 2012: 11-12 อ้ า งถึ ง ใน สิท ธิช ัย ศรีเจริญ
ประมง, 2559) ดังนี้
3.1.1 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าร บ ริ ก าร (Service
Product or Service Package) องค์ก รผู้ให้บริก ารหรือท่าอากาศ
ยานจะต้องศึกษาว่าเหตุใดผูใ้ ช้บริการจึงเลือกใช้บริการเป็ นอันดับ
แรก และสิง่ ใดเป็ นผลิตภัณฑ์การบริการของท่าอากาศยานของเรา
ทัง้ หมด ซึ่งสามารถเป็ น สิ่งที่ส มั ผัส ได้ (Tangible) เช่ น อุ ปกรณ์
ต่างๆ สิง่ อํานวยความสะดวก เป็ นต้น และสิง่ ที่ไม่สามารถสัมผัส
ได้ เช่น การบริการของพนักงาน เป็ นต้น ท่าอากาศยานอาจจะคิด
ว่าผลิตภัณฑ์การบริการทีเ่ ลือกให้ผโู้ ดยสาร หรือออกแบบมาเพื่อ
ผูโ้ ดยสารนัน้ ดีเยีย่ มทีส่ ุดแล้ว หากแต่ในทางกลับกัน ผูโ้ ดยสารอาจ
ไม่ช อบหรือ ไม่ประทับใจในผลิต ภัณ ฑ์ก ารบริการของท่ าอากาศ
ยานก็ได้
3.1.2 สภาพแวดล้อ มทางกายภาพในการ
บ ริ ก า ร (Service Setting or Service Environment or
Servicescape) องค์กรผูใ้ ห้บริการต้องให้ความสําคัญกับความรูส้ กึ
และประสบการณ์ของผูใ้ ช้บริการทีม่ ตี ่อลักษณะทางกายภาพ เช่น
อุ ณ ภูม ิภ ายในห้อ งโถงผู้โดยสาร แสงสว่ างที่เพีย งพอในอาคาร
ผู้โดยสาร กลิน่ หอม หรือ รูปแบบการตกแต่ งสถานทีท่ ่เี หมาะสม
เป็ น ต้น เพื่อนํ ามาพัฒ นาหรือ ปรับปรุงแก้ไขให้ต อบสนองความ
ต้องการของผูโ้ ดยสารต่อไป
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3.1.3 ระบบการส่ ง มอบบริก าร (Service
Delivery System) ถื อ เป็ นองค์ ป ระกอบที่ สํ า คัญ ประการหนึ่ ง
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งพนั ก งานผู้ป ฏิบ ัติ ห น้ าที่ส่ งมอบการบริก าร
โดยตรงแก่ผโู้ ดยสาร เนื่องจากประสบการณ์และความคาดหวังการ
บริการของผู้โดยสารแตกต่ างกัน ความไม่ค งที่ข องอารมณ์ ข อง
ผูโ้ ดยสารกับผูใ้ ห้บริการในขณะนัน้ อาจทําให้การบริการในแต่ละ
ครัง้ เกิด ความไม่ แ น่ น อน ดัง นั ้น ท่ า อากาศยานจึง จํ า เป็ นต้ อ ง
พยายามทําทุกวิถที างเพื่อให้ระบบการส่งมอบบริการเป็ นไปอย่าง
ดีทส่ี ุดในทุกจุดสัมผัสของการบริการ (Service Touchpoint)
3.2 แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการท่าอากาศยาน สมาคม
ขนส่ งทางอากาศระหว่ า งประเทศ (International Air Transport
Association: IATA, 2014: 1 – 12) และสภาสมาคมท่าอากาศยาน
ระหว่างประเทศ (Airports Council International: ACI, 2014: 1 –
34) ได้เสนอแนวคิดเกีย่ วกับระดับของการบริการภายในท่าอากาศ
ยาน (Level of Service: LoS) ซึ่งเป็ นแนวคิดทีส่ ะท้อนการใช้พน้ื ที่
ภายในท่าอากาศยาน และเวลาในการบริการแต่ ละจุดสัมผัสของ
การบริการภายในท่าอากาศยาน (space – time concept) มาเป็ น
เกณฑ์ ในการกํ าหนดระดับ การบริก ารของท่ า อากาศยาน โดย
Transportation Research Board of The National Academies
(2010: 1 – 297) ได้ ร ะบุ ถึ ง สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกภายในท่ า
อากาศยาน โดยแบ่งท่าอากาศยานออกเป็ น 3 ส่วน ประกอบด้วย
เขตนอกการบิน (Landside) อาคารผูโ้ ดยสาร (Terminal) และเขต
การบิน (Airside) สามารถสรุปจุดสัมผัสการบริการและสิง่ อํานวย
ความสะดวกของท่าอากาศยานได้ ดังนี้
เขตนอกการบิน (Landside) ประกอบไปด้วยสิง่ อํานวย
ความสะดวกที่สํ า คัญ ที่ผู้ โ ดยสารต้ อ งสัม ผัส การบริก าร ได้ แ ก่
ลัก ษณะทางกายภาพในเขตท่ าอากาศยาน เช่ น เส้น ทางทีเ่ ข้าสู่
เขตท่ าอากาศยาน ถนนภายในเขตท่ าอากาศยาน ลานจอดรถ
สถานที่จอดรถ ซึ่งสอดคล้อ งกับแนวคิดของ Gillen D. & Water
W. G. II (1997: 245 – 247) ว่า จํานวนจุดจอดรถสาธารณะ การ
บริการยานพาหนะเชิงพาณิชย์ในเขตท่าอากาศยาน เช่น รถเมล์
รถลีมูซีน รถไฟ แท็กซี่ การบริการเช่ ารถในเขตท่ าอากาศยาน
การบริการพื้นทีร่ บั ส่งผูโ้ ดยสารบริเวณถนนหน้าประตูทางเข้าหรือ
ออกอาคารผูโ้ ดยสาร
เขตอาคารผู้โ ดยสาร (Terminal) ประกอบไปด้ว ยสิ่ง
อํ า นวยความสะดวกที่สํ า คัญ ที่ผู้โ ดยสารต้ อ งสัม ผัส การบริก าร
ได้แก่ ระยะทางในการเดินของผูโ้ ดยสารภายในท่าอากาศยาน และ
ความสะดวกสบายในการเดิน ทาง ศู น ย์ก ลางการบริก ารข้อ มูล
ภายในท่าอากาศยาน จุ ดจําหน่ ายบัต รโดยสาร จุดตรวจรับบัต ร
โดยสาร เครื่อ งให้ บ ริก ารเช็ ค อิ น อัต โนมัติ จุ ด บริก ารโทรศัพ ท์
สาธารณะ จุดบริการไฟฟ้ าเพื่อชาร์ตแบตเตอร์รค่ี อมพิวเตอร์หรือ
โทรศัพ ท์ ม ือ ถื อ การบริก ารรถเข็น ห้ อ งนํ้ า จุ ด ตรวจค้ น โถง
สําหรับรอขึ้น เครื่องบิน จุดรับกระเป๋ าและสัมภาระ จํานวนที่นั ง่
สาธารณะ การไหลเวียนของผู้โดยสารสํานักงานสายการบินและ
พื้น ที่ปฏิบตั ิก าร และระบบอิน เตอร์เน็ ตไร้ส าย ในขณะที่ Sarkis
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แนวทางการออกแบบบริการของท่าอากาศยานนานาชาติ...
(2000: 335 – 351) ได้กล่าวว่า ผูโ้ ดยสารจะประเมินประสิทธิภาพ
การให้บริการของท่าอากาศยานโดยพิจารณาจากความสะอาด
เวลาในการบริการ และความสะดวกสบาย ซึง่ Schall (2003: 51 –
65) ได้เสนอแนวคิดที่สอดคล้องกันกับแนวคิดข้างต้น โดยระบุว่า
ระยะเวลาในการรอในแต่ละจุดสัมผัสการบริการ จุดบริการกระเป๋ า
และสัมภาระ ความหนาแน่ นภายในท่าอากาศยาน ระดับเสียงดัง
ภายในท่าอากาศยาน นอกจากนัน้ Rajiv & Vunnam (2105: 46 –
57) ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า ร้านค้าปลอดภาษี ภัตตาคารร้านอาหาร
และบาร์ การบริการพักผ่อนหย่อนใจภายในท่าอากาศยาน โรงแรม
ทีพ่ กั ภายในท่าอากาศยาน สปา คลินิกดูแลสุขภาพ ร้านขายของ
แฟชั ่นระดับสูง ธนาคาร จุดบริการให้เช่ารถและการบริการจอดรถ
และสิ่งอํานวยความสะดวกในการประชุมหรือ การติดต่ อ สื่อ สาร
การจัด เตรีย มเครื่อ งตรวจรับ บัต รโดยสารอัต โนมัติ สิ่งอํ านวย
สําหรับ ผู้สูงอายุ แ ละผู้พ ิก าร เป็ น ตัว อย่ างของสิ่งอํ า นวยความ
ส ะด ว ก แ ล ะกิ จ ก รร ม ก ารบ ริ ก าร ภ าย ใน ท่ าอ าก าศ ย าน
นอกเหนื อ จากนั น้ ป้ ายบอกทิศ ทางที่เข้า ใจง่า ย ความสะอาด
ภายในอาคารผู้โดยสาร ความสะอาดภายในห้อ งนํ้ า จํานวนรถ
สําหรับเข็นกระเป๋ าเดินทางที่เพียงพอต่ อผู้โดยสาร (Humphreys
et al., 2002: 267 – 268) สํ าหรับ Gillen & Water (1997: 245 –
247) ได้ก ล่ าวเพิ่ม เติ ม ว่ า จํ านวนของสายพานรับ กระเป๋ าและ
สัมภาระ เป็ นปั จจัยที่สําคัญในการวัดประสิทธิภาพของท่าอากาศ
ยาน มากไปกว่านัน้ การสร้างบรรยากาศความหรูหราภายในท่ า
อากาศยาน หรือการตกแต่ งพื้นที่ให้มรี ูปแบบที่กว้างขวาง มีส่วน
ช่วยให้ดงึ อารมณ์ ในทางบวกของผูใ้ ช้บริการของท่าอากาศยานได้
(Hyun & Kang, 2014: 57 – 70) ในส่ว นของสภาพแวดล้อ มทาง
กายภาพในการบริก าร (Servicescape) Bitner (1992: 66) ได้
อธิบายว่า ความเหมาะสมของ การตกแต่ง ความสะดวกสบายของ
ที่นัง่ เพื่อการบริการช่วยทําให้เกิดความสําเร็จไปสู่เป้ าหมายของ
องค์ก รได้ นอกจากนั น้ จอภาพแสดงข้อ มูล เที่ย วบิน จอแสดง
ตารางเวลาเที่ยวบิน หรือจอสําหรับฉายสื่อบันเทิงต่ างๆ สําหรับ
ผูใ้ ช้บริการภายในท่าอากาศยานช่วยส่งผลกระทบทางบวกต่อการ
รับรู้สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการบริการภายในท่ าอากาศ
ยาน (Wakefield K. L. & Blodgett J. G., 1996: 45 – 61)
สําหรับ เขตการบิน (Airside) เป็ น ส่ ว นที่เกี่ย วกับการ
บริก ารควบคุ ม อากาศยาน และลานจอด เป็ นพื้น ที่ภ ายในท่ า
อากาศยานทีอ่ ากาศยานใช้สําหรับการขึน้ ลงและขับเคลื่อน รวมถึง
พื้นที่บริเวณใกล้เคีย ง ตลอดจนอาคารหรือ ส่ว นของอาคารที่ย่นื
ออกไปสู่พ้นื ทีน่ นั ้ ซึ่งมีการควบคุมการเข้าออก องค์ประกอบสําคัญ
ในเขตการบินได้แก่ ทางวิง่ ทางขับ ลานจอดอากาศยาน ทางเข้า
และทางออกของอากาศยาน โดย Gillen & Water (1997: 245 –
247) ได้เสนอว่ า จํา นวนของทางวิ่งสํ าหรับ การขึ้น และลงของ
อากาศยาน จํา นวนของประตู ท างออกขึ้น เครื่อ ง พื้น ที่ภ ายใน
อาคาร และจํานวนของพนักงานที่เพียงพอ เป็ นปั จจัยที่สําคัญใน
การวัดประสิทธิภาพของท่าอากาศยาน
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3.3 แนวคิดเกีย่ วการประเมินระดับความสําคัญและผล
การปฏิบตั กิ าร
การวิเคราะห์ระดับความสําคัญและผลการปฏิบตั ิก าร
เป็ นเครื่องมือทีม่ สี ่วนช่วยให้ผบู้ ริหารองค์กรผูใ้ ห้บริการมีความเข้า
ใจความคาดหวัง และความพึงพอใจในการบริการผ่านมุมมองของ
ผูใ้ ช้บริการทีม่ ตี ่ อสิง่ อํานวยความสะดวกและการบริการอย่างถ่อง
แท้ (Igy: 2013: 9 – 15) การวิเคราะห์ ร ะดับความสําคัญ และผล
การปฏิ บ ัติ ก าร (Importance Performance Analysis: IPA) เป็ น
เทคนิ ค การวิจ ัย ทางธุ ร กิจที่ไ ด้ ร บั การพัฒ นามาจาก Martilla &
James (1977: 77 – 79) โดยมีนักวิจยั และนักวิชาการหลายท่าน
ประยุ กต์ใช้เทคนิ ค IPA เพื่อ ศึกษาวิเคราะห์ความคาดหวัง และ
ความพึ ง พอใจในการบริก ารที่ ผู้ ใ ช้ ค าดหวัง ว่ า เป็ นสิ่ ง สํ า คั ญ
เปรีย บเทีย บกับ ผลการปฏิบ ัติก ารการบริก ารจริงขององค์ ก รผู้
ให้ บ ริ ก าร โดยพิ จ ารณ าจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการบริ ก ารใน
หลากหลายอุ ต สาหกรรม (Martilla, & James, 1977: 77 – 79;
Ennew, et al, 1993: 59 – 70; Martin, 1995: 5 – 17; Chu &
Choi, 2000: 363 – 377; Oh, 2001: 617 – 627) ยกตัวอย่างเช่น
ธุ ร กิจบริก ารดู แ ลสุ ข ภาพ (Health Care Service) (Cunningham
& Gaeth, 1989: 584 – 586) คลีนิ ค รัก ษาฟั น (Dental Offices)
(Nitse & Bush, 1993: 207-221) สําหรับงานวิจยั นี้ได้นํ าแนวคิด
การประเมินระดับความสําคัญและผลการปฏิบตั กิ ารมาประยุกต์ใช้
เพื่อประเมินระดับความสําคัญและผลการปฏิบตั กิ ารการให้บริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภา
การเปรีย บเทีย บคะแนนเฉลี่ย ของแต่ ล ะคู่ ข องระดับ
ความสําคัญและผลการปฏิบตั ิการการให้บริการที่เป็ นข้อมูลที่ได้
จากผูใ้ ช้บริการนัน้ จะนําผลทีไ่ ด้ไปกําหนดจุดในกราฟสองมิติ โดย
ผลคะแนนเฉลี่ ย ของความสํ า คั ญ และผลการปฏิ บ ั ติ ก ารการ
ให้ บ ริ ก ารจะถู ก แบ่ ง ออกเป็ น 4 ส่ ว น ดั ง แสดงในภาพที่ 1
(Williams & Neal, 1993: 60 – 71; Havitz et al, 1991: 43 – 54)
ดังนี้
3.3.1 Quadrant I เ พ่ ง ค ว า ม ส น ใ จ
(Concentrate here) พื้นทีบ่ นเป็ นส่วนของคุณลักษณะที่มคี ะแนน
เฉลี่ยของความสําคัญสูงแต่ มคี ะแนนเฉลี่ยผลการปฏิบตั ิการการ
ให้ บ ริ ก ารตํ่ า หมายความว่ า ผู้ ใ ช้ บ ริก ารให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ
คุณลักษณะนัน้ แต่ผลการปฏิบตั ิการการให้บริการมีประสิทธิภาพ
ตํ่า ผูม้ หี น้าที่หรือหน่ วยงานทีอ่ อกแบบบริการต้องให้ความสําคัญ
ในการปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพของคุณลักษณะนัน้
3.3.2 Quadrant II ทํ า ดี แ ล้ ว รัก ษ าเอาไว้
(Keep up the good work) เป็ น ส่ ว นของคุ ณ ลัก ษณะที่มคี ะแนน
เฉลี่ยของความสําคัญและผลการปฏิบตั กิ ารการให้บริการสูงทัง้ คู่
หมายความว่าผูใ้ ช้บริการให้ความสําคัญต่อคุณลักษณะนัน้ และเห็น
ว่าผลการปฏิบตั กิ ารการให้บริการมีประสิทธิภาพดี แสดงให้เห็นว่า
ผูม้ หี น้าทีห่ รือหน่ วยงานทีอ่ อกแบบบริการมีการจัดการทีด่ แี ล้วตาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บ ริก ารและควรรัก ษาประสิท ธิภ าพการ
ปฏิบตั งิ านไว้
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Service Design Guideline of U-Tapao International Airport...
3.3.3 Quadrant III ลํ า ดับ ความสํ า คั ญ ตํ่ า
(Low priority) เป็ นส่ ว นของคุ ณ ลัก ษณะที่ม ีค ะแนนเฉลี่ย ของ
ความสําคัญและผลการปฏิบตั ิการการให้บริการตํ่าทัง้ คู่ หมายถึง
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเห็ น ว่ า คุ ณ ลั ก ษณ ะนั ้น ไม่ ม ี ค วามสํ า คั ญ และใน
ขณะเดียวกันผลการปฏิบตั ิการการให้บริการก็ไม่มปี ระสิทธิภาพ
ทําให้ผู้มหี น้าที่ห รือหน่ วยงานที่ออกแบบบริการสามารถที่จะให้
ความสําคัญกับคุณลักษณะนัน้ ได้น้อยลง
3.3.4 Quadrant IV มี โ อ ก า ส ล้ ม เ ลิ ก
(Possible overkill) เป็ น ส่ว นของคุณลักษณะที่มคี ่าคะแนนเฉลี่ย
ความสํ า คั ญ ตํ่ า แต่ ม ีค่ า คะแนนเฉลี่ ย ผลการปฏิ บ ั ติ ก ารการ
ให้บริการสูง หมายถึง ผูใ้ ช้บริการให้ ความสําคัญกับคุณลักษณะ
นัน้ ตํ่า แต่ในขณะเดียวกันก็รสู้ กึ ว่าได้รบั การบริการทีด่ อี ยู่แล้ว ผูม้ ี
หน้าที่หรือหน่ วยงานที่ออกแบบบริการสามารถ ปรับเปลี่ยนการ
บริการโดยให้ความสําคัญกับคุณลักษณะในส่วนนี้ต่าํ ลง
สําคัญมาก
Quadrant I

Quadrant II

ผลการปฏิบตั กิ าร

ความสําคัญ

แย่

ดีเลิศ
Quadrant III

Quadrant IV
ไม่สาํ คัญ

ภาพที่ 1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของแต่ละคูข่ อง
ระดับความสําคัญและผลการปฏิบตั กิ ารการให้บริการ

4. วิ ธีวิจยั
การศึก ษาวิจ ัย ในครัง้ นี้ เป็ นการวิจ ัย แบบผสม (Mixed Method
Research) มีรายละเอียดวิธวี จิ ยั ดังนี้
4.1 ก าร วิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภ าพ (Qualitative Research)
ผู้วจิ ยั ใช้ว ิธีการศึก ษาทบทวนข้อ มูล จากเอกสาร บทความ และ
งานวิจ ัย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง กับ การบริก ารของท่ า อากาศยาน เพื่ อ
สังเคราะห์ความรูท้ ่เี กีย่ วกับการบริการของท่าอากาศยาน และใช้
วิธกี ารการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ผู้ม ี
ส่ว นเกี่ย วข้อ งกับการกําหนดนโยบายการบริก ารของท่ าอากาศ
ยานนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อวิเคราะห์น โยบายการบริการของท่ า
อากาศยานนานาชาติอู่ ต ะเภา โดยการวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ ว ิจ ัย เลือ ก
สัมภาษณ์ ผู้อํานวยการการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และ
หัวหน้ากองบริการท่าอากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภา เนื่องจากทัง้ 2
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ท่ า นนี้ เ ป็ นผู้ กํ า หนดนโยบายการบริก ารของท่ า อากาศยาน
นานาชาติอ่ตู ะเภา
4.2 การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
4.2.1 ประชากรและกลุ่ มตัวอย่าง คือ กลุ่ ม
ผู้โดยสารที่ใช้บ ริก ารของท่ าอากาศยานนานาชาติอู่ ต ะเภา เพื่อ
ศึกษาระดับความสําคัญ และผลการปฏิบตั กิ ารการให้บริการของ
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาเครื่องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม
สําหรับงานวิจยั นี้ ประชากร คือ กลุ่มผูโ้ ดยสารทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยทีใ่ ช้
บริก ารท่ า อากาศยานนานาชาติ อู่ ต ะเภา จํ า นวน 30,527 คน
(ศูนย์วจิ ยั ด้านการตลาดการท่องเทีย่ ว การท่องเทีย่ วแห่งประเทศ
ไทย, 2558)
4.2.2 แผนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ว ิจ ัย ได้กําหนดแผนการสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ าง
โดยการเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ โ ดยสารที่ ใ ช้ บ ริก ารท่ า อากาศยาน
นานาชาติ อู่ ต ะเภา ในที่น้ี เลือ กวิธีสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบ Accidental
Sampling โดยผูว้ จิ ยั ได้กําหนดคุณลักษณะของประชากรทีศ่ กึ ษา
เพื่อเป็ นคําถามคัดกรองสําหรับคัดเลือกผู้ท่เี หมาะสมในการวิจยั
โดยจะเริม่ ต้นจากการสอบถามตัวอย่างด้วยวิธกี ารเลือกตัวอย่าง
แบบไม่เจาะจงแล้วจึงคัดกรองตัวอย่างตามกระบวนการ ซึ่งจะต้อง
มีรายละเอียดตามเงือ่ นไข คือ จะต้องเป็ นผูใ้ ช้บริการท่าอากาศยาน
นานาชาติอ่ตู ะเภาในทุกจุดสัมผัสของการบริการและจะต้องเป็ นผูท้ ่ี
มีสญ
ั ชาติไทย
4.2.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ จํานวนผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตติ รง
ตามที่ผู้วจิ ยั กําหนดโดยขนาดของตัวอย่างได้มาจากการกําหนด
ตัว อย่ า งโดยใช้ สู ต รการคํ า นวณทาโร่ ย ามาเน่ (Taroyamane)
กําหนดค่าความคาดเคลือ่ นที่ .05 โดยคํานวณได้ ดังนี้
30527
n
=
2
1 + 30527(.05)
n
= 394.82
n
~ 400
4.2.4 วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
2 ประเภท คือ
(1). ข้ อ มู ล ปฐมภู ม ิ (Primary Data) ได้ จ ากการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยจากกระบวนการสุ่มตัวอย่าง
ข้างต้น จํานวน 400 คน ในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2559 ณ
ท่ าอากาศ ย าน น าน าช าติ อู่ ต ะเภ า ห ลั ง จากนั ้ น ผู้ ว ิ จ ั ย นํ า
แบบสอบถามทัง้ หมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลในแบบสอบถามทุกฉบับ
(2). ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ไ ด้ จ า ก
การศึก ษาค้ น คว้าข้อ มูล จากเอกสารต่ างๆ เช่ น หนั งสือ ตํ ารา
วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และเอกสารวิชาการ เพื่อให้
เนื้อหาทีศ่ กึ ษามีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
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แนวทางการออกแบบบริการของท่าอากาศยานนานาชาติ...
4.2.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ส ามารถตอบวัต ถุ ประสงค์ของ
งานวิจยั ได้ค รบถ้ว น ผู้วจิ ยั ได้ใช้การวิเคราะห์ต ามหลัก ทางสถิติ
เพื่อให้ได้ผลของการระดับความสําคัญ และผลการปฏิบตั กิ ารการ
ให้บ ริก ารของท่ า อากาศยานนานาชาติอู่ ต ะเภา โดยหลัง จาก
รวบรวมแบบสอบถามกลับคืน มาแล้ว จึงได้นํ าแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ข ้อมูลตามขัน้ ตอนต่ อไปนี้ และทําการวิเคราะห์ค่าสถิติ
ต่างๆ ดังนี้
ส่ว นที่ 1 การวิเคราะห์ ผ ลการสัม ภาษณ์ ผู้บ ริห ารท่ า
อากาศยานนานาชาติอู่ ต ะเภา ใช้ก ารวิเคราะห์เนื้ อ หา (Content
Analysis) โดยสรุปความคิดรวบยอดจากเนื้อหาของการสัมภาษณ์
ส่ว นที่ 2 การวิเคราะห์คุ ณ ลัก ษณะทางประชากรของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ได้แก่ ค่าความถี่ (frequencies) และค่าร้อยละ (percentage) แล้ว
นําเสนอในรูปตาราง สําหรับการวิเคราะห์ระดับความสําคัญและผล
การปฏิบตั กิ ารการให้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
โดยการเปรี ย บเที ย บคะแน น เฉลี่ ย ของแต่ ละคู่ ของระดั บ
ความสํา คัญ และผลการปฏิบ ัติก ารการให้บ ริก าร (Importance
Performance Analysis: IPA) ใ ช้ ก า ร แ จ ก แ จ ง ค ว า ม ถี่
(Frequency) และหาค่าร้อ ยละ (Percentage) แล้ว นํ าเสนอในรูป
ตาราง วิเคราะห์ โ ดยหาค่ า เฉลี่ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) จากนัน้ นํ าผลที่ได้ไปกําหนดจุด
ในกราฟ

5. ผลการวิจยั และอภิ ปรายผล
5.1 ผลการวิจยั
5.1.1 ผ ล จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ย วข้อ งในการกํ าหนดนโยบายการบริก ารของท่ าอากาศยาน
นานาชาติอ่ตู ะเภา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ ผูอ้ ํานวยการ
การท่าอากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภา และ หัวหน้ากองบริการท่า
อากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภา สามารถสรุปได้ว่าการท่าอากาศ
ยานนานาชาติอ่ตู ะเภามีนโยบายในการบริการ คือ Save time
เป็ นการทําให้ผโู้ ดยสารประหยัดเวลาในการเดินทางมากทีส่ ุด โดย
การให้ขนตอนต่
ั้
างๆ ในท่าอากาศยานมีความรวดเร็วไม่ว่าจะเป็ น
ขันตอนการตรวจสั
้
มภาระ ขัน้ ตอนการยืนยันการเดินทาง ขัน้ ตอน
การตรวจหนังสือเดินทาง ขัน้ ตอนการรับสัมภาระสําหรับผูโ้ ดยสาร
ขาเข้า และการเดินทางเข้า-ออกสนามบินทีม่ คี วามสะดวกมากขึน้
ผูโ้ ดยสารทีอ่ ยู่ในภูมภิ าคตะวันออกของประเทศจะได้ประหยัดเวลา
ในการคมนาคมทางอากาศ และยังช่วยกระจายตัวผูใ้ ช้บริการท่า
อากาศยานสุวรรณภูม ิ และ ท่าอากาศยานดอนเมือง ทีม่ คี วาม
หนาแน่นมากอย่างในปั จจุบนั และในอนาคต ซึง่ นโยบายดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดเกีย่ วกับระดับของการบริการภายในท่า
อากาศยาน (Level of Service: LoS) ซึง่ เป็ นแนวคิดการใช้พน้ื ที่
ภายในท่าอากาศยาน และเวลาในการบริการแต่ละจุดสัมผัสของ

สิทธิชยั ศรีเจริญประมง
การบริการภายในท่าอากาศยาน (space – time concept)
(International Air Transport Association: IATA, 2014: 1 – 12,
Airports Council International: ACI, 2014: 1 – 34) สําหรับ
นโยบายการ Save cost คือ การจัดเก็บค่าภาระ และค่าใช้จา่ ย
ต่างๆ จากผูใ้ ช้บริการในอัตราทีต่ ่าํ มุง่ เน้นการบริการมากกว่าผล
กําไร ทัง้ การกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายจากผูป้ ระกอบการ เพือ่ มิให้
ต้นทุนของผูป้ ระกอบการสะท้อนไปยังผูโ้ ดยสาร และการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายส่วนทีผ่ โู้ ดยสารต้องชําระแก่ท่าอากาศยาน เช่น
ค่าธรรมเนียมสนามบิน นอกจากนี้ยงั กําหนดให้มผี ปู้ ระกอบการใน
กิจการต่างๆ มากกว่าหนึ่งรายเพือ่ ป้ องกันการผูกขาด และกําหนด
ราคาทีส่ งู เกินไป และยังเป็ นการทําให้ผปู้ ระกอบการต้องแข่งขัน
กันทัง้ ในด้านราคา คุณภาพ และบริการนัน้ ๆ เพือ่ ให้ประโยชน์
สูงสุดตกแก่ผโู้ ดยสารมากเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ โดยนโยบายการ
Save cost นี้มคี วามสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารการเงินของ
ท่าอากาศยาน (Airport Financial Management) ซึง่ ต้องให้
ความสําคัญถึงผลกระทบกับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง อันได้แก่ การท่า
อากาศยาน ผูบ้ ริหารท่าอากาศยาน และผูใ้ ช้บริการท่าอากาศยาน
(International Civil Aviation Organization, 2005: 8) และ
นโยบายสุดท้าย คือ Safe & Secure เป็ นการรักษาความปลอดภัย
การทําให้ผโู้ ดยสารรูส้ กึ มีความปลอดภัย อุ่นใจ และสบายใจเมือ่ มา
ใช้บริการท่าอากาศยาน โดยการใช้ประโยชน์จากการทีอ่ าคาร
ผูโ้ ดยสาร ลานจอดรถ ลานจอดอากาศยาน ทางวิง่ ทางขับอยู่
ภายในพืน้ ทีห่ น่ วยทหาร ทําให้การรักษาความปลอดภัยทําได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ การท่าอากาศยานนานาชาติอู่
ตะเภายังให้ความสําคัญกับกฎระเบียบ และมาตรฐานความ
ปลอดภัยทีเ่ ป็ นสากลอีกด้วย ซึง่ นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Correia et al., (2008: 330 – 346), Graham (2005:
99 – 111) และ Gupta & Venkaiah (2105: 46 – 57) ทีไ่ ด้อธิบาย
ถึงประเด็นความปลอดภัยในการให้บริการของท่าอากาศยาน
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของ
่
ผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั ่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับ การศึก ษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย ต่ อ เดือ น สายการบิน ที่ใช้
บริการ และประสบการณ์ ในการใช้บริก ารสนามบิน อู่ ต ะเภา ดัง
แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าความถีแ่ ละร้อยละลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม
n = 400
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ความถี่
ร้อยละ
เพศ
ชาย
139
34.8
หญิง
261
65.3
อายุ
ตํ่ากว่า 20 ปี
14
3.5
21 – 30 ปี
97
24.3
31 – 40 ปี
166
41.5
41 – 50 ปี
81
20.3
51 – 60 ปี
37
9.3
ตัง้ แต่ 60 ปี ขึ้น
5
1.3
ไป
ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าระดับ
85
21.3
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
243
60.8
สูงกว่าระดับ
72
18.0
ปริญญาตรี
อาชีพ
นักเรียน
19
4.8
นักศึกษา
ค้าขาย เจ้าของ
99
24.8
กิจการ
เกษตรกร
3
0.8
รับจ้างทัวไป
่
30
7.5
ราชการ
131
32.8
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั
118
29.5
องค์กรเอกชน
รายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000
28
7.0
บาท
10,000 95
23.8
20,000 บาท
20,001 61
15.3
30,000 บาท
30,001 67
16.8
40,000 บาท
40,001 60
15.0
50,000 บาท
ตัง้ แต่ 50,000
89
22.3
บาทขึน้ ไป
สายการบินทีใ่ ช้ Bangkok
57
14.3
บริการ
Airways
Air Asia
321
80.3
Kan Airlines
22
5.5
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประสบการณ์ใน เคย
การใช้บริการ
สนามบินอู่
ไม่เคย
ตะเภา

ความถี่
157

ร้อยละ
39.3

243

60.8

จากตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม พบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน ส่ว น
ใหญ่ เป็ นเพศหญิง จํานวน 261 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.2 อายุอ ยู่
ในช่ ว ง 31 – 40 ปี จํ า น วน 166 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 41.5
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 243 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.8
ประกอบอาชีพราชการ รัฐวิสาหกิจ จํานวน 131 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 32.8 มีรายได้ต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท จํานวน 95 คน
คิด เป็ นร้ อ ยละ 23.8 ส่ ว นใหญ่ ใช้ บ ริก ารสายการบิ น Air Asia
จํานวน 321 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.3 และไม่เคยมีประสบการณ์ใน
การใช้บริการสนามบิน อู่ ต ะเภา จํานวน 243 คน คิดเป็ น ร้อยละ
60.8
5.1.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญและผลการ
ปฏิบตั กิ ารการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์การบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติอ่ตู ะเภา โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของแต่
ละคู่ของระดับความสําคัญการบริการและผลการปฏิบตั กิ ารการ
ให้บริการดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรีย บเทีย บคะแนนเฉลี่ย ของแต่ ล ะคู่ข องระดับ
ความสํ า คั ญ การให้ บ ริ ก าร และผลการปฏิ บ ั ติ ก าร
ให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์การบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติอ่ตู ะเภา
n = 400
ตัวแปรด้าน
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่ ผล Quadrant
ผลิตภัณฑ์การ
ความ
การปฏิบตั ิ
บริการ
สําคัญการ
การ
บริการ
ให้บริการ
1. การบริการรถ
3.97
2.95
Q1
สาธารณะเพือ่ เข้า
สู่สนามบิน
2. การบริการเช่า
3.53
2.93
Q1
รถ
3. จุด
3.87
3.12
Q2
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล
4. จุดจําหน่ าย
3.91
3.38
Q2
บัตรโดยสาร
5. จุดตรวจรับบัตร
4.20
3.49
Q2
โดยสาร
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ตัวแปรด้าน
ผลิตภัณฑ์การ
บริการ
6. เครือ่ งเช็คอิน
อัตโนมัติ
7. โทรศัพท์
สาธารณะ
8. จุดบริการไฟฟ้ า
เพือ่ ชาร์ต
แบตเตอร์ร่ี
คอมพิวเตอร์ หรือ
โทรศัพท์มอื ถือ
9. รถเข็นกระเป๋ า
เดินทางและ
สัมภาระ
10. ห้องนํ้า
11. จุดตรวจค้น
12. โถงสําหรับรอ
ขึน้ เครือ่ งบิน
13. จุดรับกระเป๋ า
และสัมภาระ
14. จํานวนทีน่ งั ่
สาธารณะ
15. สํานักงานสาย
การบิน
16. ระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย
17. ความ
หลากหลายของ
ร้านค้า
18. ภัตตาคาร
ร้านอาหาร
19. จุดบริการเพือ่
พักผ่อนหย่อนใจ
20. โรงแรมในท่า
อากาศยาน
21. สปา
22. คลินิกดูแล
สุขภาพ
23. ธนาคาร
24. สิง่ อํานวย
ความสะดวกใน

ค่าเฉลีย่
ความ
สําคัญการ
บริการ
3.96

ค่าเฉลีย่ ผล
การปฏิบตั ิ
การ
ให้บริการ
3.33

3.24

1.85

Q1

3.80

2.36

Q1

3.85

2.91

Quadrant

Q2

Q1

4.32
4.34
4.16

2.63
3.40
2.92

Q1
Q2
Q1

4.14

2.95

Q1

4.18

2.94

Q1

3.84

2.82

Q1

3.95

2.39

Q1

3.48

2.12

Q1

3.58

2.19

Q1

3.64

2.24

Q1

3.06

0.09

Q1

2.77
3.05

0.12
0.14

Q3
Q1

3.33
3.32

0.12
2.57

Q1
Q1

สิทธิชยั ศรีเจริญประมง
ตัวแปรด้าน
ผลิตภัณฑ์การ
บริการ
การประชุมหรือ
การติดต่อสือ่ สาร
25. สิง่ อํานวย
ความสะดวก
สําหรับผูส้ งู อายุ
และผูพ้ กิ าร
26. ป้ ายบอก
ทิศทาง
27. จํานวนของ
พนักงานผู้
ให้บริการ
28. จํานวนของ
ทางวิง่ สําหรับการ
ขึน้ และลงของ
เครือ่ งบิน
29. จํานวนของ
ประตูทางออกขึน้
เครือ่ งบิน

ค่าเฉลีย่
ความ
สําคัญการ
บริการ

ค่าเฉลีย่ ผล
การปฏิบตั ิ
การ
ให้บริการ

Quadrant

3.83

2.74

Q1

4.05

2.96

Q1

3.90

3.12

Q2

3.81

2.97

Q1

3.79

2.88

Q1

จากตารางที่ 2 สามารถนํ าผลการประเมินเปรียบเทียบ
ความสําคัญของการบริการทีม่ คี วามแตกต่างจากผลการปฏิบตั กิ าร
ให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่
ตะเภา มากําหนดในกราฟทีแ่ ยกเป็ น Quadrant ดังแสดงในภาพที่ 2
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Quadrant III ได้แก่ สปา
สํ า ห รั บ Quadrant IV ก าร ป ร ะ เมิ น ตั ว แ ป ร ด้ าน
ผลิต ภัณ ฑ์ ก ารบริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ต ะเภาไม่ม ี
ประเด็นทีไ่ ด้รบั การประเมินจัดให้อยู่ในโซนนี้
5.1.4 ผลการวิเคราะห์ ร ะดับ ความสํ าคัญ และผลการ
ปฏิบตั กิ ารการให้บริการด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพทางการ
การบริ ก ารของท่ า อากาศยานนานาชาติ อู่ ต ะเภา โดยการ
เปรียบเทีย บคะแนนเฉลี่ยของแต่ ล ะคู่ข องระดับความสําคัญ การ
บริการและผลการปฏิบตั กิ ารการให้บริการดังแสดงในตารางที่ 3

ภาพที่ 2 แสดงผลการประเมิน เปรียบเทียบความสําคัญของการ
บริการทีม่ คี วามแตกต่างจากผลการปฏิบตั กิ ารให้บริการ
ด้านผลิตภัณฑ์การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่
ตะเภา
จากภาพที่ 2 แสดงให้ เห็ น การเปรีย บเทีย บคะแนน
เฉลีย่ ของแต่ละคู่ของระดับความสําคัญและผลการปฏิบตั กิ ารการ
ให้ บ ริก าร ในด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารบริ ก ารของท่ า อากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งสามารถจัดตัวแปรโดยกําหนดจุดให้อยู่ใน
Quadrant โดยมีรายละเอียดดังนี้
Quadrant I ได้แ ก่ การบริก ารรถสาธารณะเพื่อ เข้า สู่
สนามบิน การบริการเช่ารถ โทรศัพท์สาธารณะ จุดบริการไฟฟ้ า
เพื่อ ชาร์ต แบตเตอร์ร่คี อมพิว เตอร์ หรือ โทรศัพ ท์มอื ถือ รถเข็น
กระเป๋ าเดินทางและสัมภาระ ห้องนํ้ า โถงสําหรับรอขึน้ เครื่องบิน
จุดรับกระเป๋ าและสัมภาระ จํานวนที่นัง่ สาธารณะ สํานักงานสาย
การบิน ระบบอิน เตอร์เน็ ต ไร้ส าย ความหลากหลายของร้านค้า
ภัตตาคารและร้านอาหาร จุดบริการเพื่อพักผ่อนหย่อนใจโรงแรม
ภายในท่าอากาศยาน คลินิกดูแลสุขภาพ ธนาคาร สิง่ อํานวยความ
สะดวกในการประชุมหรือการติดต่อสือ่ สาร สิง่ อํานวยความสะดวก
สําหรับผู้สูงอายุและผู้พกิ าร ป้ ายบอกทิศทาง จํานวนของทางวิง่
สําหรับการขึน้ และลงของเครือ่ งบิน และจํานวนของประตูทางออก
ขึน้ เครือ่ งบิน
Quadrant II ได้ แ ก่ จุ ดป ระช าสั ม พั น ธ์ ข ้ อ มู ล จุ ด
จําหน่ า ยบัต รโดยสาร จุ ด ตรวจรับ บัต รโดยสาร เครื่อ งเช็ ค อิ น
อัตโนมัติ จุดตรวจค้น และจํานวนของพนักงานผูใ้ ห้บริการ

ตารางที่ 3 การเปรีย บเทีย บคะแนนเฉลี่ย ของแต่ ล ะคู่ข องระดับ
ความสํ า คัญ การให้ บ ริก าร และผลการปฏิ บ ัติ ก าร
ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพทางการ
การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภา
n = 400
ตัวแปรด้านสภาพแวด ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
Quadrant
ล้อม
ความ ความสําคัญ
ทางกายภาพในการ
สําคัญ
การ
บริการ
การให้
ให้บริการ
บริการ
30. พืน้ ทีร่ บั ส่งผูโ้ ดยสาร
3.77
3.02
Q2
บริเวณถนนหน้าประตู
ทางเข้าหรือออกอาคาร
ผูโ้ ดยสาร
31. ถนนทีเ่ ข้าสู่เขต
3.92
3.34
Q2
สนามบิน
32. ถนนภายในเขต
3.93
3.30
Q2
สนามบิน
33. สิง่ อํานวยความ
3.86
2.85
Q1
สะดวกบริเวณจุดจอดรถ
34. ระยะทางในการเดิน
3.83
3.35
Q2
ในสนามบิน
35. ความหนาแน่ นของ
3.78
3.07
Q2
คนภายในสนามบิน
36. ระดับเสียงดังภายใน
3.77
3.01
Q2
สนามบิน
37. ความหรูหราของ
3.44
2.56
Q1
สนามบิน
38. ความกว้างขวางของ
3.68
2.78
Q1
พืน้ ทีใ่ นการบริการ
ภายในสนามบิน
39. ความสะดวกสบาย
3.88
2.98
Q1
ของทีน่ งในสนามบิ
ั่
น
40. จอภาพแสดงข้อมูล
3.94
2.67
Q1
เทีย่ วบิน
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ตัวแปรด้านสภาพแวด
ล้อม
ทางกายภาพในการ
บริการ
41. จอสําหรับฉายสือ่
บันเทิง เช่น โทรทัศน์

ค่าเฉลีย่
ความ
สําคัญ
การให้
บริการ
3.50

สิทธิชยั ศรีเจริญประมง

ค่าเฉลีย่
Quadrant
ความสําคัญ
การ
ให้บริการ
2.59

Q1

จากตารางที่ 3 สามารถนํ าผลการประเมินเปรียบเทียบ
ความสําคัญของการบริการทีม่ คี วามแตกต่างจากผลการปฏิบตั กิ าร
ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพทางการการบริการของ
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ ตะเภา มากําหนดในกราฟที่แ ยกเป็ น
Quadrant ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงผลการประเมิน เปรียบเทียบความสําคัญของการ
บริการทีม่ คี วามแตกต่างจากผลการปฏิบตั กิ ารให้บริการ
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพทางการการบริการของ
ท่าอากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภา
จากภาพที่ 3 แสดงให้ เห็ น การเปรีย บเทีย บคะแนน
เฉลีย่ ของแต่ละคู่ของระดับความสําคัญและผลการปฏิบตั กิ ารการ
ให้บริการ ในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพทางการบริการของ
ท่าอากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภา ซึง่ สามารถจัดตัวแปรโดยกําหนด
จุดให้อยู่ใน Quadrant โดยมีรายละเอียดดังนี้
Quadrant I ได้แ ก่ สิ่งอํ านวยความสะดวกบริเวณจุ ด
จอดรถ ความหรูห ราของสนามบิน ความกว้างขวางของพื้นที่ใน
การบริก ารภายในสนามบิน ความสะดวกสบายของที่ นั ง่ ใน
สนามบิน จอภาพแสดงข้อ มู ล เที่ย วบิน และจอสํ าหรับ ฉายสื่อ
บันเทิง เช่น โทรทัศน์
Quadrant II ได้แก่ พื้น ที่ร บั ส่ งผู้โดยสารบริเวณถนน
หน้ า ประตู ท างเข้า หรือ ออกอาคารผู้โ ดยสาร ถนนที่เข้า สู่ เขต

สนามบิน ถนนภายในเขตสนามบิน ระยะทางในการเดิน ใน
สนามบิน ความหนาแน่ นของคนภายในสนามบิน และระดับเสียง
ดังภายในสนามบิน
สํ าหรับ Quadrant III และ Quadrant IV การประเมิน
ตัว แปรด้า นสภาพแวดล้อ มทางกายภาพในการบริก ารของท่ า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาไม่มปี ระเด็นที่ได้รบั การประเมินจัด
ให้อยู่ในโซนนี้
5.1.5 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญและผลการ
ปฏิบตั กิ ารการให้บริการด้านระบบการส่งมอบบริการของท่า
อากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภา โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่
ของแต่ละคู่ของระดับความสําคัญการบริการและผลการปฏิบตั กิ าร
การให้บริการดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรีย บเทีย บคะแนนเฉลี่ย ของแต่ ล ะคู่ข องระดับ
ความสํ า คัญ การให้ บ ริก าร และผลการปฏิ บ ัติ ก าร
ให้บริการ ด้านระบบการส่งมอบบริการของท่าอากาศ
ยานนานาชาติอ่ตู ะเภา
n = 400
ตัวแปรด้านระบบส่งมอบ ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
Quadrant
บริการ
ความ ความสําคัญ
สําคัญ
การ
การ
ให้บริการ
ให้บริการ
42. ระยะเวลาการรอรับ
4.00
3.13
Q2
บริการจุดตรวจค้น
ภายใน 3 นาที
43. พนักงานบริการด้วย
4.03
3.24
Q2
ความยิม้ แย้มแจ่มใส
และนอบน้อม
44. ความปลอดภัยใน
4.14
3.38
Q2
สนามบิน
45. ความสะอาดใน
4.13
3.09
Q2
สนามบิน
46. ความสะดวกสบาย
ในสนามบิน

4.00

3.11

Q2

จากตารางที่ 4 สามารถนํ าผลการประเมินเปรียบเทียบ
ความสําคัญของการบริการที่มคี วามแตกต่ างจากผลการปฏิบตั ิการ
ให้บริการ ด้านระบบส่ งมอบบริการของท่ าอากาศยานนานาชาติอู่
ตะเภา มากําหนดในกราฟทีแ่ ยกเป็ น Quadrant ดังแสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แสดงผลการประเมิน เปรียบเทีย บความสําคัญของการ
บริการทีม่ คี วามแตกต่างจากผลการปฏิบตั กิ ารให้บริการ
ด้ า น ระบบการส่ ง มอบบริ ก ารของท่ า อากาศยาน
นานาชาติอ่ตู ะเภา
จากภาพที่ 4 แสดงให้ เห็ น การเปรีย บเทีย บคะแนน
เฉลีย่ ของแต่ละคู่ของระดับความสําคัญและผลการปฏิบตั กิ ารการ
ให้ บ ริก าร ในด้า นระบบการส่ ง มอบบริก ารของท่ า อากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งสามารถจัดตัวแปรโดยกําหนดจุดให้อยู่ใน
Quadrant โดยมีรายละเอียดดังนี้
Quadrant II ได้แก่ ระยะเวลาการรอรับบริการจุดตรวจ
ค้น (Security Check) ภายใน 3 นาที พนักงานบริการด้วยความ
ยิ้มแย้มแจ่มใส และนอบน้ อม ความปลอดภัยในสนามบิน ความ
สะอาดในสนามบิน และความสะดวกสบายในสนามบิน
สําหรับ Quadrant I พึงเพ่ งความสนใจ (Concentrate
here) Quadrant III ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ตํ่ า (Low priority) และ
Quadrant IV มีโอกาสล้มเลิก (Possible overkill) การประเมินตัว
แปรด้านระบบการส่ งมอบบริการของท่ าอากาศยานนานาชาติอู่
ตะเภาไม่มปี ระเด็นทีไ่ ด้รบั การประเมินจัดให้อยู่ในโซนนี้
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์นโยบายการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติ อู่ ต ะเภา ทํ า ให้ ท ราบว่ า ผู้ บ ริห ารท่ า อากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา มีความพยายามมุ่งเน้นพัฒนาการบริการในทุก
จุด สัม ผัส ของการบริก าร ซึ่งสอดคล้อ งกับ แนวคิดการบริก ารที่
คํานึงถึงปั จจัยสําคัญ 5 ด้าน ดังนี้ (อเนก สุวรรณบัณฑิต และ ภาส
กร อดุ ล พัฒ นกิจ , 2548, หน้ า 28 – 31) ได้แ ก่ ผู้ร บั บริก ารหรือ
ผู้โ ดยสาร ผู้ป ฏิบ ัติงานบริก าร องค์ก รธุ ร กิจบริก ารหรือ การท่ า
อากาศยานานาชาติอ่ตู ะเภา ผลิตภัณฑ์บริการ และสภาพแวดล้อม
ในการบริการนโยบายการบริการของท่ าอากาศยานนานาชาติอู่
ตะเภา โดยผูบ้ ริหารท่าอากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภามุง่ เน้นพัฒนา
ครอบคลุ ม ทั ง้ เขตนอกการบิ น (Landside) อาคารผู้ โ ดยสาร

Sittichai Sricharoenpramong
(Terminal) และเขตการบิน (Airside) (Transportation Research
Board of The National Academies, 2010, หน้ า 1 – 297) โดย
นโยบายการบริการดังกล่ าวมีส่ ว นช่ ว ยทําให้ก ารบริการของท่ า
อากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภาสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูโ้ ดยสาร นอกจากนัน้ นโยบายการบริการของท่าอากาศยานทัง้ 3
ประการ ได้แก่ Safe Time, Save Cost และ Safe & Secure ยังมี
ความเชื่อ มโยงกับ หลัก การการบริห ารจัด การท่ า อากาศยาน
นานาชาติอกี ด้วย อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวยังมิครอบคลุม
การบริก ารของท่ าอากาศยานทัง้ หมด จะเห็น ได้ว่ าผู้บริห ารท่ า
อากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภาให้ความสําคัญและมุง่ เน้นพัฒนาไปที่
ระบบการส่งมอบการบริการแต่เพียงประเด็นเดียว หากแต่ยงั ควร
คํานึงถึงด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการบริการ และด้าน
ผลิตภัณฑ์การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภาด้วย
สําหรับผลการศึก ษาระดับ ความสําคัญ การให้บริก าร
ของท่ าอากาศยานนานาชาติอู่ ต ะเภา พบว่า ผู้โดยสารให้ระดับ
ความสําคัญการให้บริการอยู่ในระดับสูง ทัง้ ด้านระบบการส่งมอบ
บริการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการบริการ และด้าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารบริก ารของท่ า อากาศยานนานาชาติ อู่ ต ะเภา
ถึงแม้ว่ าระดับความสําคัญ ด้านระบบการส่ งมอบบริการของท่ า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภามีค่าระดับความสําคัญรวมสูงที่สุด
แต่ เ มื่ อ แยกพิ จ ารณ าเป็ นรายประเด็ น พบว่ า ผู้ โ ดยสารให้
ความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์การบริการของท่าอากาศยานนานาชาติ
อู่ ต ะเภา ได้ แ ก่ จุ ด ตรวจค้ น ห้ อ งนํ้ า จุ ด ตรวจรับ บัต รโดยสาร
จํ านวนที่ นั ง่ สาธารณะ และโถงสํ าหรับ รอขึ้น เครื่อ งบิน ดังนั ้น
ผู้บ ริห ารท่ า อากาศยานนานาชาติอู่ ต ะเภาพึงให้ ค วามสนใจใน
รายละเอีย ดของทัง้ 3 ด้ าน โดยเน้ น การบริก ารไปที่ป ระเด็น ที่
ผูโ้ ดยสารให้ความสําคัญ 5 อันดับแรกเป็ นหลัก ถึงแม้ว่าจะมีการ
วางนโยบายการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาแล้วก็
ตาม หากแต่ ยงั นโยบายดังกล่าวข้างต้นยังขาดการมุ่งเน้ นพัฒนา
ด้านผลิตภัณฑ์และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการบริการ
เหนื อ สิ่ ง อื่ น ใดคื อ การนํ า นโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บ ั ติ เ พื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิผลสูงสุด
สําหรับ ระดับ ผลการปฏิบ ัติการการให้บ ริก ารของท่ า
อากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภาในภาพรวม ซึง่ อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็น พบว่า จุดตรวจรับบัตรโดยสาร จุด
ตรวจค้น ความปลอดภัยในสนามบิน จุดจําหน่ ายบัตรโดยสาร และ
ระยะทางในการเดินในสนามบิน ถึงแม้ว่าทัง้ 5 ประเด็นดังกล่าวจะ
มีร ะดับ ผลผลการปฏิบ ัติ ก ารการให้ บ ริก ารของท่ าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภาเป็ น 5 อันดับแรก แต่ ยงั อยู่ในระดับปานกลาง
ซึง่ ไม่ได้อยู่ใน “ระดับดีเลิศ” ผูบ้ ริหารการท่าอากาศยานนานาชาติ
อู่ตะเภาควรนํานโยบายทีม่ งุ่ เน้นเพียงด้านระบบการส่งมอบบริการ
ทีก่ ําหนดไว้แล้วนัน้ ไปสู่การปฏิบตั ิ โดยการพยายามยกระดับผล
การปฏิบตั กิ ารการให้บริการในทุกจุดสัมผัส ให้มคี ่าอยู่ในระดับสูง
ทัง้ หมด ซึ่ง มีส่ ว นก่ อ ให้ เกิด ความประทับ ใจของลู ก ค้า เป็ นสิ่ง
ขับ เคลื่อ นสําคัญ ต่ อ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ใน
WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.7 No.1 (Jan – Apr 2018)

66
แนวทางการออกแบบบริการของท่าอากาศยานนานาชาติ...
ธุรกิจ โดยการบริการเป็ นตัวแปรสําคัญอันดับแรกในการนํ าไปสู่
ความประทับใจของลูกค้า (Yieh et al., 2007, หน้า 267-284; Lin
et al., 2009, หน้า 829-846)
จากการศึกษาวิจยั จะเห็นได้ว่านโยบายของผู้บริห าร
ท่าอากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภาซึง่ เป็ นข้อมูลด้าน Supply Side มี
ความเชื่อ มโยงกับ หลัก การการบริห ารจัด การท่ า อากาศยาน
นานาชาติอยู่แล้ว หากแต่ยงั ไม่ครอบคลุมการบริการของท่าอากาศ
ยานทัง้ หมด กล่าวคือ มุ่งเน้น ให้ความสําคัญพัฒนาระบบการส่ ง
มอบบริการเพียงอย่างเดีย ว ซึ่งอาจไม่ตอบสนองความต้อ งการ
ของผู้ใช้บริการ (Demand Side) ได้ทงั ้ หมด ซึ่งควรมุ่งพัฒนาด้าน
ผลิต ภัณ ฑ์ และด้านสภาพแวดล้อ มทางกายภาพในการบริก าร
ควบคู่ ไ ปด้ว ย โดยผลการวิจ ัย สามารถนํ า มากํ า หนดเป็ นแนว
ทางการออกแบบบริก ารของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ต ะเภาสู่
ความเป็ นเลิศ โดยกระบวนการการออกแบบบริก าร สามารถ
แบ่ ง เป็ นระยะที่สํ า คัญ ออกเป็ น 3 ระยะ (ศู น ย์ ส ร้า งสรรค์ ง าน
ออกแบบ, 2557, หน้า 40 – 152) ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะการสํารวจและเก็บข้อมูล โดยผู้บริหาร
การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา หรือหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
การบริการรวบรวม สังเกต วิเคราะห์ขอ้ มูล และระบุถงึ ปั ญหาของ
ระบบบริก ารที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริก ารของ
ผู้ใช้บริก าร และทําความเข้าใจถึงปั ญ หาที่เกิดขึ้น ในการบริก าร
ยกตัว อย่ างเช่ น ผลจากงานวิจ ัย นี้ ทํ าให้ท ราบว่ าผู้ใช้บ ริก ารให้
ความสําคัญกับตัวแปรด้านผลิต ภัณ ฑ์ก ารบริการของท่ าอากาศ
ยานนานาชาติอู่ ต ะเภา แต่ ผ ลการปฏิบ ัติ ก ารการให้ บ ริก ารมี
ประสิทธิภาพตํ่า ซึ่งจัดอยู่ใน Quadrant I เป็ นโซนทีก่ ารท่าอากาศ
ยานนานาชาติอู่ตะเภาพึงเพ่ งความสนใจในประเด็นต่อไปนี้ เช่น
การบริก ารรถสาธารณะเพื่ อ เข้า สู่ ส นามบิน การบริก ารเช่ า รถ
โทรศั พ ท์ ส าธารณ ะ จุ ด บริ ก ารไฟฟ้ าเพื่ อ ชาร์ ต แบตเตอร์ ร่ี
คอมพิว เตอร์ หรือ โทรศัพ ท์ ม ือ ถือ รถเข็น กระเป๋ าเดิน ทางและ
สัมภาระ ห้องนํ้า โถงสําหรับรอขึ้นเครื่องบิน เมือ่ ผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับ
การบริการทราบถึงปั ญหาดังกล่าวแล้วจึงระบุผู้เกี่ยวข้องในการ
บริการทัง้ หมด ในรูปของแผนทีผ่ มู้ สี ่วนเกีย่ วข้องในการบริการของ
ท่าอากาศยาน เพื่อ เป็ นการพิจารณาผู้ท่มี สี ่ว นเกี่ยวข้องทัง้ หมด
ของงานบริการ เช่น ผู้โดยสาร พนัก งานผู้ปฏิบ ัติงานให้บ ริการ
หน่วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริการทัง้ หมด ผูร้ บั ผิดชอบหลักของ
โครงการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริการ เครือ่ งมือนี้จะช่วยให้เกิด
การพิจารณางานบริก ารอย่ างเป็ นระบบ และสามารถเชื่อ มโยง
ความสัมพันธ์และความต้องการทีห่ ลากหลายของผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง
ทัง้ หมดได้ จากนัน้ ร่วมกันสร้าง “ประสบการณ์ของผูใ้ ช้บริการ” ซึ่ง
เป็ นการสร้างแผนผังประสบการณ์ ก ารใช้บ ริก ารทัง้ ก่อ นการใช้
บริการ ระหว่างการใช้บริการ และหลังการใช้บริการ เพื่อให้เห็น
ภาพว่าผู้ใช้มปี ฏิสมั พันธ์และความรูส้ กึ อย่างไรกับแต่ ละจุดสัมผัส
เพื่อ หาจุดที่เป็ น สาเหตุ ข องปั ญ หาและนํ าไปสู่โอกาสใหม่ๆ โดย
เครื่องมือนี้จะช่วยให้เข้าใจมุมมองของผูโ้ ดยสารได้ชดั เจนมากขึ้น

สิทธิชยั ศรีเจริญประมง
และยังทําให้เข้าใจความเชือ่ มโยงของแต่ละขัน้ ตอนของการบริการ
อีกด้วย
ระยะที่ 2 ระยะการสร้างแนวคิดการบริการ ประกอบไป
ด้วยขัน้ ตอน ดังนี้
1. ก ารค้ น ห าแ น ว คิ ด โด ย ก ารระด ม แ น ว คิ ด ที่
หลากหลาย หลังจากหน่ วยงานที่เกีย่ วข้องกับการบริการร่วมกัน
ระบุ ถึงปั ญ หา และโอกาสแล้ว ก็จะเข้าสู่ก ารสร้างสรรค์ แ นวคิด
ใหม่ๆ ที่ส ามารถแก้ไขปั ญ หาที่ร ะบุ ไว้ต ัง้ แต่ แ รกได้ โดยจะต้อ ง
คํ านึ งถึง ความต้ อ งการของผู้ โ ดยสารพฤติ ก รรมของผู้ โ ดยสาร
แรงจูงใจของพนักงานผูป้ ฏิบตั งิ านบริการ รวมไปถึงความต้องการ
และความเป็ นไปได้ขององค์กร ยึดแนวคิดการสร้างสรรค์ร่วมกัน
ซึ่ ง เป็ นหัว ใจสํ า คัญ ของการออกแบบบริก าร ยกตัว อย่ า งเช่ น
ผู้ โ ดยสารให้ ค วามสํ า คัญ กับ ตั ว แปรด้ า นสภาพแวดล้ อ มทาง
กายภาพในการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภา แต่ผล
การปฏิบตั กิ ารการให้บริการมีประสิทธิภาพตํ่า ในประเด็นต่อไปนี้
ได้แก่ สิง่ อํานวยความสะดวกบริเวณจุดจอดรถ ความหรูหราของ
สนามบิน ความกว้างขวางของพืน้ ทีใ่ นการบริการภายในสนามบิน
ผู้ ท่ี เกี่ ย วข้ อ งกับ การบริก ารควรร่ ว มกัน ระดมแนวความคิด ที่
หลากหลายเพื่อแก้ไขปั ญ หาว่า เพราะเหตุ ใดผู้โดยสารประเมิน
ให้ผลการปฏิบตั กิ ารด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการบริการ
ของท่าอากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภามีประสิทธิภาพตํ่า พฤติกรรม
ของผูโ้ ดยสารเปลีย่ นไปจากอดีตหรือไม่ กลุ่มผูใ้ ช้บริการท่าอากาศ
ยานนานาชาติอู่ตะเภาเปลีย่ นไปหรือไม่ แนวโน้ มของการบริการ
ภายในท่าอากาศยานในอนาคตจะเป็ นอย่างไร การท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภาจะมีวธิ กี ารอย่างไรเพื่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นใน
ประเด็น ดังกล่ าว หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งมีข ้อ เสนอหรือ แนวคิด
อย่ างไรในการพัฒ นาด้านสภาพแวดล้อ มทางกายภาพในการ
บริการของท่ าอากาศยานนานาชาติอู่ ต ะเภา พนั กงานผู้ปฏิบ ัติ
หน้าทีใ่ ห้บริการจะมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพในการบริการของท่ าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
หรือไม่ อย่างไร
2. การจัดกลุ่ มความคิด เมื่อ ได้แนวคิดที่ห ลากหลาย
การจัดกลุ่มแนวคิดที่กระจัดกระจายเหล่านัน้ ให้เป็ นหมวดหมู่จะ
ช่วยทําให้หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริการ เห็นแนวคิดหลักได้
ชัดเจนขึน้ การจัดกลุ่มความคิดยังเป็ นการสร้างสรรค์งานบริการที่
ดีท่ีสุ ด อีก ด้ว ย ยกตัว อย่ างเช่ น ผู้ม ีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ การบริก าร
อาจจะกํ า หนดกลุ่ ม แนวคิ ด ตามหลัก การของศาสตร์ ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาลูกค้าก่อน ได้แก่ กลุ่มความคิดทีเ่ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์การ
บริการ กลุ่มความคิดเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการ
บริก าร และกลุ่ ม ความคิ ด เกี่ ย วกับ ระบบการส่ ง มอบบริก าร
จากนัน้ จึงกําหนดเป็ น กลุ่ มแนวคิดย่ อ ยที่อยู่ภ ายในกลุ่ มแนวคิด
ใหญ่
3. การเลือกแนวคิดที่เหมาะสม แนวคิดที่หลากหลาย
อาจเป็ นแนวคิดทีด่ แี ต่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้จริง หรือเป็ นแนวคิดที่
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด ดังนัน้ การคัดเลือกแนวคิดทีด่ ที ส่ี ุด
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จึงควรพิจารณาจากความเป็ นไปได้ และความสามารถในการ
แก้ปั ญ หาได้ต รงจุ ด และรอบด้า น โดยคํ า นึ ง ถึง บริบ ทของงาน
บริการเป็ นหลัก เมือ่ ได้แนวคิดงานบริการทีเ่ หมาะสมกับบริบทของ
การท่ า อากาศยานนานาชาติ อู่ ต ะเภาแล้ ว จึง ทํ า การทดลอง
ปฏิบตั ิการบริการจริง โดยผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในการบริการช่วยกัน
สัง เกตการณ์ และนํ า เสนอความคิด เห็ น เพื่ อ ที่จ ะได้ป รับ ปรุ ง
รูป แบบบริการนั น้ ๆ ให้ ส อดคล้อ งกับ เป้ าหมายได้ดีย ิ่งขึ้น เช่ น
ผูใ้ ช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาเสนอแนะเพิม่ เติมว่า
การท่าอากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภาควรบริการรถสาธารณะราคา
ถูกบริเวณรอบท่าอากาศยาน เพือ่ ความสะดวกและเพิม่ ช่องทางใน
การเข้าสู่ท่าอากาศยาน ผู้มสี ่วนเกีย่ วข้องในการบริการควรเลือก
แนวคิดที่เหมาะสมในการพัฒนาการบริก ารในประเด็น ดังกล่ าว
แล้วทําการทดลองการบริการรถสาธารณะราคาถูกบริเวณรอบท่า
อากาศยาน โดยทําการสังเกตการณ์อย่างใกล้ชดิ เพือ่ แก้ไขปั ญหา
ที่เกิดขึ้น และนํ ามาพัฒนากระบวนการการบริก ารเพื่อ เตรีย มใช้
ใ ห้ บ ริ ก า ร ผู้ โ ด ย ส า ร จ ริ ง ซึ่ ง ก า ร ส รุ ป แ น ว คิ ด ห ลั ก
(Conceptualization) “แ น ว คิ ด ” (Concept) ที่ ดี จ ะ ต้ อ ง ส ร้ า ง
“คุ ณ ค่ า ” (Value) ให้ เกิ ด ขึ้ น กั บ ง า น บ ริ ก า ร ร ว ม ไ ป ถึ ง
“ประสบการณ์ ” และ “ความผู ก พัน ” ที่ จ ะเกิ ด ขึ้น โดยต่ อ เนื่ อ ง
ระหว่างผูใ้ ห้บริการกับผูใ้ ช้บริการอีกด้วย
ระยะที่ 3 การนํ าแนวคิดไปทดสอบและปฏิบตั จิ ริง เมื่อ
การท่ า อากาศยานนานาชาติอู่ ต ะเภา ได้แ นวคิด ที่พ ัฒ นาจาก
ขัน้ ตอนการสร้างแนวคิดงานบริการ มาแล้วนัน้ ขัน้ ตอนสุดท้ายคือ
การนํ าแนวคิด ดังกล่ าวมาทดสอบเพื่อ ศึก ษาว่ าแต่ ล ะแนวคิด มี
ประสิทธิภาพหรือไม่ และทดสอบซํ้าไปมาจนได้แนวคิดทีเ่ หมาะสม
ทีส่ ุดกับปั ญหาที่ระบุไว้ตงั ้ แต่ ต้น จากนัน้ จึงนํ าแนวคิดนัน้ ไปใช้ใน
การปฏิบ ัติ ก ารให้ บ ริก ารจริง โดยการสร้า งแบบจํ า ลอง หรือ
สถานการณ์จาํ ลอง ประกอบไปด้วย 3 ขัน้ ตอน ได้แก่
1. การสร้า งแบบทดสอบ ก่ อ นที่ก ารท่ า อากาศยาน
นานาชาติ อู่ ต ะเภาจะนํ า แนวคิด หนึ่ ง ๆ ไปปฏิบ ัติ จ ริง จะต้ อ ง
ออกแบบบททดสอบแนวคิด ณ จุดสัมผัส และออกแบบคําถามทีจ่ ะ
ใช้ในสถานการณ์ จําลองก่อน การทดสอบแนวคิดด้วยแบบจําลอง
สถานการณ์ จะเป็ นการวิเคราะห์ว่ากลุ่มผูใ้ ช้บริการ กลุ่มพนักงาน
และ/หรือกลุ่มผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับแนวคิดงานบริการนัน้ มีปฏิสมั พันธ์
อย่างไรบ้างกับแนวคิดดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น การท่าอากาศยาน
นานาชาติอ่ตู ะเภาจะนําแนวคิดทีไ่ ด้รวบรวมมาจากการระดมสมอง
ของผู้มสี ่ว นเกี่ย วข้อ งกับการบริก าร แล้วว่ าต้อ งการพัฒ นาการ
บริการรถสาธารณะราคาถูกบริเวณรอบท่าอากาศยาน เพื่อความ
สะดวกและเพิม่ ช่องทางในการเข้าสู่ท่าอากาศยาน การท่าอากาศ
ยานนานาชาติอ่ตู ะเภาจะต้องสร้างแบบสอบถามขึน้ มาเพือ่ ให้ได้มา
ซึง่ ข้อมูลจากผูโ้ ดยสาร กลุ่มพนักงานผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บริการ กลุ่ม
ผู้ขบั รถสาธารณะ ว่ามีความคิดเชิงบวก หรือ เชิงลบต่ อแนวคิด
การพัฒนาการบริการดังกล่าว
2. การทดสอบระบบปฏิสมั พันธ์ เมือ่ การท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ ต ะเภาได้แ บบจํ า ลอง พร้อ มคํ าถามที่จ ะใช้ ในการ
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ทดสอบแนวคิดแล้ว ขัน้ ต่อมาคือการลงมือทดสอบจริง ณ สถานที่
ทีจ่ ดั เตรียมไว้ โดยสิง่ สําคัญอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากคําตอบ
ที่จะได้ร บั คือ การสังเกตปฏิส มั พัน ธ์ท่ีเกิดขึ้น ณ จุ ด สัมผัส การ
บริการ ข้อมูลส่วนนี้สามารถนํ ามาใช้ประกอบในการวิเคราะห์และ
ประเมินผลได้ดว้ ย
3. การประเมินผลการทดสอบ การเปลีย่ นแปลงแนวคิด
ใดๆ ในระบบบริก ารนั น้ หากไม่ ส ามารถสร้าง “คุ ณ ค่ า” ให้เกิด
ขึ้น กับผู้โดยสาร การท่ าอากาศยานนานาชาติอู่ ต ะเภา หรือ กับ
พนัก งานผู้ปฏิบตั ิงานบริก ารได้ ต้อ งถือ ว่าแนวคิดนัน้ ไม่สมควร
นํ ามาใช้ งานจริง เมื่อ การท่ าอากาศยานนานาชาติ อู่ ต ะเภาได้
วิเคราะห์และประเมินผลแล้ว ขัน้ ตอนต่อมาคือ การนําผลวิเคราะห์
นั น้ มาปรับ ปรุ ง แนวคิ ด งานบริก ารเป็ นครัง้ สุ ด ท้ า ย ซึ่ ง จะต้ อ ง
คํานึ งถึง 3 ประเด็น หลัก ได้แก่ ผู้ท ดสอบได้เรีย นรู้อ ะไรจากการ
ทดสอบนี้ แบบจํ าลองนี้ ส นั บ สนุ น แนวคิด ที่ต ัง้ ไว้อ ย่ า งไร และ
แบบจําลองนี้ช่วยอธิบายแนวคิดและนําไปสู่บทสรุปใด
จากขัน้ ตอนและกระบวนการการออกแบบบริก าร
ข้างต้นจะช่วยให้ท่าอากาศยานนานาชาติ
อู่ ต ะเภามีเพิ่ม ขีด ความสามารถในการบริการ ซึ่งการออกแบบ
บริการถือเป็ นกลยุทธ์สําคัญสําหรับท่าอากาศยาน ผ่านการบูรณา
การศาสตร์ดา้ นการบริการเข้ากับการพัฒนาองค์กรโดยคํานึงถึงทุก
ภาคส่ ว นที่เกี่ย วข้อ ง เช่ น ผู้ บ ริห ารท่ า อากาศยาน พนั ก งานผู้
ปฏิบตั ิหน้าที่ให้บริการ ผู้โดยสาร รวมไปถึงบุคคลหรือหน่ วยงาน
อื่น ๆ ที่ทํ างานเชื่อ มโยงกับ ท่ าอากาศยาน เพื่อ ใช้ว ิธีค ิดและวิธี
ปฏิบตั ขิ องกระบวนการออกแบบมาช่วยพัฒนารูปแบบงานบริการ
ซึง่ สามารถสร้างประโยชน์ได้สงู สุด ใช้งานได้สะดวกทีส่ ุด และสร้าง
ความประทับ ใจให้ ก ับ ผู้ ใช้บ ริก ารได้ม ากที่สุ ด ส่ ง ผลให้ ก ารท่ า
อากาศยานได้ร บั ผลตอบแทนคืน สู่ อ งค์ ก รได้ ซึ่งการออกแบบ
บริก ารมิไ ด้ เป็ นเพี ย งการออกแบบสํ า หรับ งานบริก ารเท่ า นั ้น
หากแต่ ค รอบคลุ ม ไปถึ ง การพั ฒ นาปรับ ปรุ ง และสร้ า งสรรค์
นวัตกรรมการบริการเพื่อผลิตภัณฑ์การบริการและประสบการณ์
แก่ผู้ใช้บริการอีกด้วย (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2557, หน้ า
6-14) ผู้ บ ริ ห ารการท่ า อากาศยาน น าน าช าติ อู่ ต ะเภ าควร
ประยุ กต์ใช้แนวคิดศาสตร์ว่ าด้ว ยการศึกษาลูกค้า (Guestology)
(Robert C. Ford et al, 2012, หน้ า 5) เข้า กับ แนวคิด เกี่ย วกับ
ระดับ ของการบริก ารภายในท่ า อากาศยาน (Level of Service:
LoS) ซึ่งเป็ น แนวคิดที่ส ะท้อนการใช้พ้นื ที่ภ ายในท่ าอากาศยาน
และเวลาในการบริก ารแต่ ล ะจุ ดสัมผัส ของการบริก ารภายในท่ า
อากาศยาน (Space – Time Concept) ของสมาคมขนส่ ง ทาง
อ า ก า ศ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ (International Air Transport
Association: IATA, 2014, ห น้ า 1 – 12) และสภ าสมาคมท่ า
อากาศยานระหว่างประเทศ (Airports Council International: ACI,
2014, หน้ า 1 – 34) มาเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดระดับการบริการ
ของท่ าอากาศยานควบคู่ไปด้วย เพื่อ ตอบสนองยุท ธศาสตร์ก าร
พัฒ นาประเทศ โดยมีแ นวทางการดํ า เนิ น งานที่ เน้ น การเพิ่ ม
โครงข่ายคมนาคมในภูมภิ าคอาเซียน และเพิม่ ขีดความสามารถใน
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การแข่งขัน ของประเทศ อีก ทัง้ เป็ นแนวทางที่จะทําให้ท่ าอากาศ
ยานนานาชาติอ่ตู ะเภามีการบริการทีม่ คี วามเป็ นเลิศอีกด้วย

6. ข้อเสนอแนะ

6.1 การท่าอากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภาสามารถนําผล
วิจยั นี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการกิจการของการท่าอากาศ
ยานได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนของงานด้านการบริการของท่า
อากาศยาน เพื่อความก้าวหน้ าทางการดําเนิน ธุ รกิจของการท่ า
อากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภา และผลประโยชน์ของประเทศชาติ
6.2 เนื่องจากงานวิจยั นี้ได้ทําการวิจยั ในขณะที่การท่า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาอยู่ในช่วงการพัฒนาในส่วนของการ
บ ริ ก าร กิ จ ก าร พ ล เรื อ น ดั ง นั ้ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าร บ ริ ก า ร
สภาพแวดล้อมในการบริการ และระบบการส่งมอบบริการของท่า
อากาศยานอาจยังไม่สมบูรณ์ มากนัก ผูบ้ ริหารการท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ ต ะเภาสามารถนํ า แบบสอบถามจากการวิจ ัย นี้ ไ ป
ประยุกต์ใช้หลังจากการเปิ ดบริการกิจการพลเรือนแบบเต็มรูปแบบ
อีกครัง้ หนึ่ง เพื่อพัฒนาการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่
ตะเภาสู่ความเป็ นเลิศต่อไป
6.3 สําหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรศึกษาเพิม่ เติมโดย
เก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ โ ดยสารต่ า งชาติ ท่ี ใ ช้ บ ริก ารท่ า อากาศยาน
นานาชาติอู่ต ะเภา ซึ่งจะช่ ว ยให้ก ารท่ าอากาศยานนานาชาติอู่
ตะเภาได้ขอ้ มูลที่ห ลากหลายจากมุมมองการรับรู้ก ารบริการที่ม ี
ความหลากหลายภายใต้ ค วามแตกต่ า งทางด้ านเชื้อ ชาติ และ
วัฒนธรรม
6.4 สําหรับ การศึก ษาครัง้ ต่ อ ไป ควรศึก ษาวิเคราะห์
Cap Analysis เพิม่ เติม ระหว่างข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Supply
Side) กับข้อมูลจากผูใ้ ช้บริการท่าอากาศยาน (Demand Side)
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