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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั งนี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ้รั บ บริ การ
ท่าอากาศยานระนอง ที มีต่อองค์ประกอบในการสร้ างความพึงพอใจ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
กระบวนการขันตอนของการบริ การ ด้านบุคลากรเจ้าหน้าทีให้บริ การ ด้านสิ งอํานวยความสะดวก
และด้านคุ ณภาพการให้บริ การ เพือเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของความพึงพอใจอันเนื องมาจาก
สถานภาพส่ วนบุคคล โดยมีจาํ นวนประชากรกลุ่มตัวอย่างทีมาใช้บริ การท่าอากาศยานระนอง ใน
ครังนี จํานวน 320 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นแบบสอบถาม ทดสอบความเชื อมันด้วย
สัมประสิ ทธิP อัลฟ่ าของครอนบาค ที ระดับนัยสําคัญ .05 ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ป SPSS สถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลคื อสถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี
ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว และสถิ ติอนุ มาน
ได้แก่ สถิติ T-test และ F – test
ผลการศึกษาครังนี พบว่าความพึงพอใจโดยรวมของผูร้ ับบริ การ ท่าอากาศยานระนอง
ที มี ต่ อ องค์ ป ระกอบในการสร้ า งความพึ ง พอใจ 4 ด้า น อยู่ใ นระดับ มาก และผู ้รั บ บริ ก ารที มี
สถานภาพส่ วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้และทีอยู่ มีระดับ
ความพึ ง พอใจที มี ต่อองค์ป ระกอบฯ 4 ด้านของท่ าอากาศยานระนอง ทุ ก ด้า นไม่ แตกต่ า งกัน
จากผลการศึกษาครังนี มีขอ้ เสนอแนะว่า ท่าอากาศยานระนอง ควรมีการปรับปรุ ง และพัฒนาด้าน
สิ งอํานวยความสะดวกให้เพียงพอต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การให้มากขึน เพือให้ระดับความ
พึงพอใจของทุกด้านอยูใ่ นระดับมากถึงมากทีสุ ด
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจ, การให้บริ การ
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Abstract
The objectives of this study the satisfaction of the passengers at Ranong Airport
On The fourth component is the service process. The personnel services The facilities and
Quality of Service. To compare the difference in satisfaction. By Purposive sampling amount
320 people with a questionnaire used as the tool for study. Test with confidence coefficient
alpha Cronbach. The level of significance. 05 analyzed using the SPSS statistical methods
used to analyze data is descriptive statistics were frequency, percentage, average, standard
deviation. One-way analysis of variance And inferential statistics, including statistics and t-test f test.
The results of study satisfaction of the passengers at Ranong Airport on the fourth
component is the service process high level. And patients who have different personal status, sex,
age, education, occupation, income and address. A high level of satisfaction with the composition
of the four sides of Ranong Airport. There are suggestions that Ranong Airport Should be
improved and developed the facilities for more. To the satisfaction of all sides in the verymost.
Keywords: Satisfaction, Service
บทนํา
ท่าอากาศยานเป็ นสถานทีทีเชื อมการเดินทางระหว่างทางอากาศและทางบก เป็ น
สถานทีก่อให้เกิดกิจการทีสําคัญ คือการคมนาคมขนส่ งทางอากาศ ซึ งปั จจุบนั ได้รับความนิ ยมจาก
นักเดินทาง จากการสํารวจของ thailandaec 2015 พบว่ามีอตั ราการเติบโตทีสู งขึน อันเนื องมาจาก
มีการขยายตัวของสายการบิ นต้นทุ นตํา และพฤติ กรรมของประชาชนที เปลี ยนการเดิ นทางจาก
รถทัวร์ มาใช้เครื องบินมากขึน และอีกปั จจัยหนึ ง คือการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC.)
จึ ง ทํา ให้ก ารคมนาคมขนส่ ง ในภู มิ ภาคมี ก ารเชื อมโยงการเดิ น ทางเข้า ด้ว ยกัน ทังการเดิ น ทาง
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์แตกต่างกัน เช่น ด้านการท่องเทียว ด้านการค้า
ขาย ด้านการทําธุ รกิ จอืนๆ ตลอดจนการขนส่ งสิ นค้า สัมภาระ ไปรษณี ยภัณฑ์ รวมถึ งการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารประกอบกับรัฐมีแผนพัฒนาท่าอากาศยานให้เป็ นศูนย์กลางการบิน (Hub) และศูนย์กลาง
การซ่อมบํารุ งอากาศยานในอาเซี ยน ดังนันไทยจึงเร่ งพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานทัวประเทศ
เพื อให้มี ส มรถนะเพิ มขึ น เพื อแข่ ง ขันในกลุ่ ม อาเซี ย นด้วยกัน โดยกระทรวงคมนาคมได้มี ก าร
ประชุ มเมื อวันที 6 ตุ ลาคม 2558 เพือจัดทําแผนปฏิ บ ตั ิราชการเพิ มประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งทาง
อากาศ เพือสนับสนุ นนโยบายเปิ ดบิ นเสรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558- พ.ศ.2563) โดยมี 3 ยุทธศาสตร์
ดังนี
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1. การสร้างสมดุลระหว่างปริ มาณเทียวบินกับความสามารถในการรองรับ
อากาศยานของระบบการบินในปั จจุบนั
2. การเพิมขีดความสามารถในการให้บริ การขนส่ งทางอากาศของประเทศ
3. การเป็ นผูน้ าํ ด้านอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาค
โดยคาดว่าในอีก 5 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยจะมีเทียวบินเพิมขึ นประมาณ 3 เท่า ปั จจุบนั ได้มีการ
สํารวจขีดความสามารถของท่าอากาศยานในประเทศ เพือให้รองรับกับจํานวนเทียวบินทีเพิมขึ น
ดัง นันท่ า อากาศยานจึ ง ต้อ งเร่ ง พัฒ นา ปรั บ ปรุ ง ศัก ยภาพในทุ ก ด้า นของการดํา เนิ น งาน เพื อ
ตอบสนองความต้องการของนักเดินทางทังขาวไทยและต่างชาติทีมาใช้บริ การท่าอากาศยานเพือให้
ได้รับความพึงพอใจมากทีสุ ดและกลับมาใช้บริ การในครังต่อไป
การบริ ก ารที ดี แ ละมี คุ ณ ภาพต้อ งอาศัย ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที
เกี ยวข้อง จึงต้องให้ความสําคัญต่องานบริ การ ซึ งจะนําไปสู่ ผลสําเร็ จของหน่ วยงาน ทังเป็ นการ
สนับสนุ นการเติ บโตของภาคเศรษฐกิ จของประเทศอีกด้วย ผูว้ ิจยั จึงมองเห็ นความสําคัญในงาน
บริ การของท่าอากาศยาน จึงได้ศึกษาเพือให้ทราบถึ งความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การทีมาใช้บริ การ
ท่าอากาศยาน ในด้านกระบวนการหรื อขันตอนการให้บริ การ ด้านบุคลากร ด้านสิ งอํานวยความ
สะดวก และด้านคุณภาพการให้บริ การ และนํามาวิเคราะห์ เพือมาปรับปรุ งให้ผูร้ ับบริ การได้รับ
ความพึงพอใจมากทีสุ ด และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อท่าอากาศยานในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ท่าอากาศยานระนอง
2. เพือเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ การ ท่าอากาศยานระนองกับสถานภาพ
ส่ วนบุคคล
สมมติฐานการวิจัย
สถานภาพส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ และภูมิลาํ เนา
ทีอยู่ มีความพึงพอใจในด้านกระบวนการขันตอนการให้บริ การ ,ด้านบุคลากรเจ้าหน้าทีให้บริ การ ,
ด้านสิ งอํานวยความสะดวก และด้านคุณภาพการบริ การแตกต่างกัน
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครังนีเป็ นการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การทีเข้ามาใช้บริ การ
ภายในอาคารที พักผูโ้ ดยสาร และผูโ้ ดยสารของท่า อากาศยานระนองที เดิ นทางไปกับ เครื องบิ น
พาณิ ชย์จากท่าอากาศยานระนองไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง(กรุ งเทพฯ)และเดินทางท่าอากาศยาน
ดอนเมือง (กรุ งเทพฯ) มายังท่าอากาศยานระนองเท่านัน โดยแบ่งหัวข้อในการวิจยั เป็ น 4 ด้านคือ
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ด้านกระบวนการขันตอนในการให้บริ การ , ด้านบุคลากรเจ้าหน้าทีให้บริ การ, ด้านสิ งอํานวยความ
สะดวก และด้านคุ ณภาพการให้บริ การ เนื องจาก 4 ด้านนี เป็ นสิ งทีท่าอากาศยานระนองสามารถ
ดําเนินการ เพือตอบสนองความพึงพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การได้ดว้ ยตัวท่าอากาศยานเอง มีดงั นี
ขอบเขตด้ านเนือ9 หา
เป็ นการศึกษาในด้านความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ท่าอากาศยานระนองเท่านัน ซึ งผล
ของการศึกษา ผูว้ จิ ยั จะนํามาปรับปรุ งเพือตอบสนองความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อองค์ประกอบ
4 ด้านเท่านัน
ขอบเขตด้ านตัวแปร
ตัวแปรต้นคือ สถานภาพบุคคล เช่ น เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา รายได้ และ
ภูมิลาํ เนาทีอยู่
ตัว แปรตามคื อ องค์ป ระกอบในการสร้ า งความพึ ง พอใจ 4 ด้า น ให้ แก่ ผูร้ ั บ บริ ก าร
ท่ า อากาศยานระนอง คื อ ด้า นกระบวนการขันตอนในการให้ บ ริ ก าร ด้า นบุ ค ลากรเจ้า หน้า ที
ให้บริ การ ด้านสิ งอํานวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริ การ
ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การศึ ก ษาครั งนี ผูศ้ ึ ก ษาจํา กัด เฉพาะผูร้ ั บ บริ ก ารที เข้า มาใช้บ ริ ก ารในอาคารที พัก
ผูโ้ ดยสาร ท่ า อากาศยานระนอง และผู ้โ ดยสารขาเข้า ที เดิ น ทางจากท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง
(กรุ งเทพฯ) มายังท่าอากาศยานระนอง และผูโ้ ดยสารขาออกทีเดินทางจากท่าอากาศยานระนอง ไป
ยังท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุ งเทพ) โดยอ้างอิ งข้อมูลแสดงลักษณะทางภายภาพทางพืนที ของ
อาคารทีพักผูโ้ ดยสาร ทังพืนทีขาเข้า พืนทีขาออกและภายในอาคารทีพักผูโ้ ดยสาร ซึ งสามารถรับผู้
มาใช้บริ การได้ในชัวโมงคับคังประมาณจํานวน 320 คน
ขอบเขตพืน9 ที@
การศึ ก ษาครั งนี จะศึ ก ษาเฉพาะความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก าร ภายในอาคารที พัก
ผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยานระนองรวมถึงพืนทีขาเข้าของผูโ้ ดยสาร และพืนทีขาออกของผูโ้ ดยสาร
เท่านัน
ขอบเขตเวลา
การศึกษาเรื อง ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การท่าอากาศยานระนอง มีกาํ หนดระยะเวลา
ตังแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 มกราคม 2559
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การทบทวนวรรณกรรม
ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี ทีเกียวข้องเพือนํามาประกอบการศึกษา ดังนี
1. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับความพึงพอใจ
2. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในการบริ การ
4. แนวคิดและหลักการให้บริ การ
5. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริ การ
6. ข้อมูลทัวไปเกียวกับกรมการบินพลเรื อน (กรมท่าอากาศยาน)
เอกสารและงานวิจัยทีเ@ กี@ยวข้ อง
-รายงานการวิจยั เรื อง ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารทีมีต่อระบบรักษาความปลอดภัย
ของจุดตรวจค้นสัมภาระ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย ของนายเอกลักษณ์ เจียนพันธ์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ 2556 การวิจยั นี เป็ นการวิจยั เพือศึ กษาความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารทีมี ต่อ
ระบบการรักษาความปลอดภัยของจุตรวจค้นสัมภาระ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชี ยงราย
เพื อนํา ผลไปใช้เ ป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง พัฒ นา แก้ไ ขคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร โดยมี ก ลุ่ ม
ประชากรตัวอย่างจํานวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ผล
ด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนา พบว่าส่ วนใหญ่ผโู ้ ดยสารทีใช้บริ การเป็ นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อระบบ
การรักษาความปลอดภัยของจุดตรวจค้นและสัมภาระ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชี ยงราย
อยู่ในระดับมาก และมีขอ้ เสนอแนะว่าควรเพิมอัตรากําลังเจ้าหน้าทีจุดตรวจค้นและสัมภาระให้มี
จํานวนทีเหมาะสมกับปริ มาณผูโ้ ดยสารและควรเพิมช่องจุดตรวจค้นและสัมภาระ อย่างน้อย 2 ช่อง
โดยผูโ้ ดยสารไม่ตอ้ งรอคิวนาน
-รายงานการวิจยั เรื องความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารชาวไทยในการใช้บริ การสนามบิน
สุ วรรณภูมิ โดยรัศมี อร่ ามมันคง, จิรเสกข์ ศรี เมธสุ นทร , อตินุช กาญจนพิบูลย์ จากวารสารครุ
ศาสตร์ อุตสาหกรรม ปี ที 8 ฉบับที 1 ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557 การวิจยั นี พบว่า ผูใ้ ช้บริ การ
สนามบินสุ วรรณภูมิมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400
คน ให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS หาค่าแจกแจงความถี ค่าร้ อยละค่าเฉลี ย ค่า
ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ นเครื องมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และมี
ข้อเสนอแนะ ให้ศึกษาเพิมเติมถึ งความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ และ
ชาวต่างชาติทีมาใช้บริ การท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เพือเพิมความพึงพอใจในการใช้บริ การ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกรอบแนวคิดในการวิจยั จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับความ
พึงพอใจรวมถึงงานวิจยั ทีเกียวข้อง สามารถสร้างเป็ นกรอบแนวคิดได้ดงั นี
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
องค์ประกอบในการสร้างความ
พึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
1. ด้านกระบวนการขันตอนใน
การให้บริ การ
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านสิ งอํานวยความสะดวก
4. ด้านคุณภาพการให้บริ การ

สถานภาพบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.รายได้
5.อาชีพ
6.ภูมิลาํ เนาทีอยู่

วิธีดําเนินการ
การศึกษาครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาถึงความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ท่าอากาศยานระนอง
โดยมุ่งเน้นในองค์ป ระกอบที สร้ างความพึ งพอใจ 4 ด้าน คื อด้า นกระบวนการขันตอนของการ
บริ การ ด้านบุคลากรเจ้าหน้าทีให้บริ การ ด้านสิ งอํานวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริ การ
โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผูร้ ับบริ การและผูโ้ ดยสารทีมาใช้บริ การ ท่าอากาศยานระนอง จํานวน 320 คน
ใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื องมื อ ที ใช้ใ นการวิ จ ัย โดยสร้ า งขึ นจากการค้นคว้า แนวคิ ด และทฤษฎี
ตลอดจนงานวิจยั ต่างๆ ทีเกียวข้องกับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ และได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง ( IOC) ทดสอบความเทียงตรงและความเชื อมันด้วย
สัมประสิ ทธิP อัลฟ่ าของครอนบาค โดยได้แบบทดสอบแบ่งเป็ น 3 ส่ วน คื อ ส่ วนที 1 สถานภาพ
บุคคล ส่ วนที 2 องค์ประกอบทีสร้ างความพึงพอใจ ส่ วนที 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
องค์ประกอบแต่ละด้าน กําหนดเวลาในการเก็บรวบรวมตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2558 – 31 มกราคม
2559 โดยผูศ้ ึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูล มีการชีแจงการกรอกแบบสอบถาม และนํามาตรวจสอบ
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ความสมบูรณ์ของข้อมูล และประมวลผล ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS สถิติ
ทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือสถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย
ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติอนุ มาน ได้แก่ สถิ ติ T-TEST และ F – TEST หลังจากนี นํามา
วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปและอภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษา
จากการศึกษาความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ท่าอากาศยานระนองสามารถสรุ ปได้ดงั นี
1.ผูม้ ารับบริ การ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (คิดเป็ นร้ อยละ 55)ของกลุ่ม
ตัวอย่าง มีอายุ 51 ปี ขึนไป (คิด เป็ นร้อยละ 62) ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า (คิดเป็ น
ร้อยละ 56) รายได้ 50,001-80,000 บาท (คิดเป็ นร้อยละ 30) ประกอบอาชี พส่ วนตัว (คิดเป็ นร้อยละ
46) และมีภูมิลาํ เนาอยูจ่ งั หวัดระนอง (คิดเป็ นร้อยละ 43.3)และเพศหญิง (คิดเป็ นร้อยละ 45)ของกลุ่ม
ตัวอย่าง มีอายุ 51 ปี ขึนไป (คิดเป็ นร้อยละ 38) ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า (คิดเป็ นร้อย
ละ 44) รายได้ 20,001-50,000 บาท (คิดเป็ นร้อยละ 30) ประกอบอาชี พรับราชการ (คิดเป็ นร้อยละ
53) และมี ภูมิลาํ เนาอยู่จงั หวัดอื นในเขตภาคใต้ (คิ ดเป็ นร้ อยละ 26)ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
องค์ประกอบทีสร้างความพึงพอใจ 4 ด้าน ในระดับมาก
2. ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบทีสร้างความพึงพอใจของท่าอากาศยาน
ระนอง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับด้านจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านบุคลากรเจ้าหน้าที ผู ้
ให้บริ การ ด้านกระบวนการขันตอนการบริ การ ด้านคุณภาพการให้บริ การ และด้านสิ งอํานวยความ
สะดวก ตามลําดับ
3. จากการเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ การที มีต่อองค์ประกอบ 4 ด้าน โดย
พบว่าผูใ้ ช้บริ การทีมีสถานภาพบุคคลแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบ 4 ด้านไม่แตกต่าง
กันโดยแยกได้ดงั นี ด้านกระบวนการขันตอนการบริ การมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก ( X̅ =
4.14 sd. = 1.74) ด้านบุคลากรเจ้าหน้าทีให้บริ การ มีความพึงพอใจในระดับมาก (x̅ = 4.21 sd =
.34) ด้านสิ งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจในระดับมาก (x̅ =3.66 sd=.34) และด้านคุณภาพ
การให้บริ การอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก (x̅ =3.99 sd=.42)
อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษา พบว่า สถานภาพบุ ค คล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ
รายได้ และ ที อยู่แตกต่ างกัน มี ค่า เฉลี ยระดับ ความพึง พอใจต่อองค์ป ระกอบสร้ า งความพึ งพอใจ
ไม่แตกต่างกัน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภรณ์พกั ตรา ศักดา (2553) ได้ศึกษาถึงความพึงพอใจ
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ของผูโ้ ดยสารชาวไทยทีมีต่อการบริ การภายในห้องรับรองชันธุ รกิจของ บริ ษทั การบินไทย จํากัด
(มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ พบว่าความพึงพอใจโดยรวมของผูโ้ ดยสารชาวไทย ทีมีต่อ
การบริ การภายในห้องรับรองชันธุ รกิจของ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ อยูใ่ นระดับปานกลาง และผูโ้ ดยสารชาวไทยทีมีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ
อายุ วุฒิการศึกษา มีระดับความพึงพอใจต่อการบริ การภายในห้องรับรองชันธุ รกิ จ ของ บริ ษทั
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ทุกด้านไม่แตกต่างกัน และเมือพิจารณาของ
องค์ ป ระกอบสร้ า งความพึ ง พอใจของท่ า อากาศยานเป็ นรายด้า นพบว่ า สถานภาพบุ ค คลของ
ผูร้ ับบริ การ ส่ วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการขันตอนการให้บริ การ ด้านบุคลากร
เจ้าหน้าทีให้บริ การ ด้านสิ งอํานวยความสะดวก และด้านคุ ณภาพการให้บริ การระดับมากมีระดับ
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05 และสามารถแยกรายละเอียด
ได้ดงั นี
1. ด้า นกระบวนการขันตอนการให้บ ริ ก าร มี ข ้อย่อย 4 ข้อ ซึ งข้อ ที มี ค่ า เฉลี ยระดับ
ความพึงพอใจมากสู งสุ ดคื อ ขันตอนการแจ้ง เตื อนข้อมูลเกี ยวกับเวลาการเข้า -ออกของเครื องบิ น
ถู ก ต้อ ง ชัด เจน เนื องจากในบางช่ ว งของตารางบิ น สายการบิ น ที ทํา การบิ น มี ก ํา หนดการบิ น
คลาดเคลื อนจากตารางบิ น ทํา ให้ ผู ้ม ารั บ บริ ก าร และผูโ้ ดยสารอยากทราบถึ ง กํา หนดเวลาบิ น
เข้า -ออกที ชัด เจน จึ ง มี ก ารสอบถามถึ ง ข้อ มู ล ดัง กล่ า ว และเจ้า หน้ า ที ประกาศข่ า วสามารถให้
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ ว และข้อทีมี ระดับค่าความพึงพอใจตําสุ ดคื อ การตรวจค้นของ
จุดตรวจค้นห้องผูโ้ ดยสารขาออก ซึ งอาจเป็ นไปได้ในลักษณะทีว่ามีผโู ้ ดยสารมายืนรอรับการตรวจ
บัตรโดยสารก่อนเข้าห้อง ซึ งเจ้าหน้าทีมีเพียงหนึ งคนทีจําเป็ นต้องตรวจรายละเอียดในบัตรประชาชน
และบัตรโดยสารให้ชือและนามสกุลตรงกัน เพือรักษาความปลอดภัยไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าผ่านไป
ในห้องพักคอยผูโ้ ดยสารได้
2. ด้านบุคลากรเจ้าหน้าทีให้บริ การ มีขอ้ ย่อย 7 ข้อ ข้อทีมีค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ
สู งสุ ดคือ เจ้าหน้าทีมีบุคลิ กภาพทีดี แต่งกายสุ ภาพ อันเนื องมาจากเจ้าหน้าทีได้มีการแต่งกายในชุ ด
เครื องแบบประจําหน่ วยงาน ทําให้เกิ ดภาพลักษณ์ ทีดี ต่อผูพ้ บเห็ น และพึงพอใจและข้อทีมี ค่าเฉลี ย
ความพึงพอใจตําสุ ด คื อ เจ้าหน้าที มีทกั ษะการใช้ภาษา ซึ งโดยปกติเจ้าหน้าที ประชาสัมพันธ์จะมี
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอีกหนึ งภาษานอกเหนื อจากเจ้าของภาษา ซึ งท่าอากาศยาน
ระนองมี เจ้า หน้า ที ประชาสั ม พันธ์ ที มี ค วามสามารถในการใช้ภ าษาอัง กฤษ แต่ อาจเป็ นไปได้ว่า
เนืองจากปั จจุบนั จังหวัดระนองมีชาวต่างชาติมาใช้บริ การมากขึน ทําให้มีนกั ท่องเทียวทีไม่ใช่เฉพาะ
ชาวต่างชาติทีใช้ภาษาอังกฤษเท่านัน อาจจะมีชาวต่างชาติอืนด้วย
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3. ด้านสิ งอํา นวยความสะดวก มี จาํ นวน 5 ข้อ ข้อย่อยที มี ระดับ ความพึ งพอใจมาก
สู งสุ ด คือความสะอาดของสถานที เช่ นห้องนํา ห้องโถง ห้องผูโ้ ดยสารขาออก ห้องผูโ้ ดยสารขาเข้า
เป็ นต้น ซึ งท่ า อากาศยานฯได้ว่า จ้า งบริ ษ ทั เอกชนมาดํา เนิ นการทําความสะอาดเพื ออํานวยความ
สะดวกแก่ ผูโ้ ดยสารให้ ไ ด้รับ ความพึ ง พอใจ จึ ง ต้องกวดขันให้บ ริ ษ ทั ดํา เนิ นการตามสั ญ ญาจ้า ง
สําหรับข้อย่อยทีมีความพึงพอใจตําสุ ดคือ ความเพียงพอของสิ งอํานวยความสะดวก เช่นห้องนํา เก้าอี
พัก คอย โทรศัพ ท์ ส าธารณะ ร้ า นอาหารเป็ นต้น ซึ งอาจเป็ นไปได้ว่า ร้ า นอาหารไม่ ใ ช่ ล ัก ษณะ
ร้านอาหารสด ไม่ใช่ร้านอาหารตามสังทีสามารถสังได้ตามต้องการจึงทําให้ได้รับความพึงพอใจตําสุ ด
4. ด้านคุณภาพการให้บริ การ มีขอ้ ย่อย 5 ข้อ ข้อทีมีระดับความพึงพอใจสู งสุ ดคือ การ
บริ การสอบถามข้อมูล อาจเป็ นไปได้ว่า เมื อผูร้ ั บ บริ ก ารและผูโ้ ดยสารเข้า มาสอบถามข้อมู ลจาก
เจ้าหน้าทีและได้รับการตอบอย่างรวดเร็ ว ชัดเจน ใส่ ใจ หรื อตอบข้อสงสัยได้อย่างถูกต้อง สําหรับข้อ
ทีมีระดับความพึงพอใจตําสุ ดคือ การตรวจบัตรโดยสารก่อนเข้าห้องผูโ้ ดยสารขาออก ซึ งอาจเป็ นไป
ได้วา่ การทีท่าอากาศยานระนองได้ปฏิบตั ิตามมาตรการการตรวจค้นเพือรักษาความปลอดภัยในเหตุ
ทีอาจจะเกิดขึน ซึ งผูโ้ ดยสารไม่เข้าใจ ทําให้เกิดความไม่สะดวก และคล่องตัว ทังนี เป็ นการป้ องกัน
และให้เกิดความปลอดภัยต่อทังตัวผูโ้ ดยสารและอากาศยาน
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาข้างต้นนี ขอเสนอแนะว่า ควรมีการปรับปรุ งพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี
1. ด้านกระบวนการขันตอนการให้บริ การ ควรเพิมอัตรากําลังของเจ้าหน้าทีตรวจอาวุธ
และวัตถุอนั ตราย สําหรับจุดตรวจค้นก่อนเข้าอาคารและจุดตรวจค้นห้องผูโ้ ดยสารขาออก สําหรับ
ช่วงทีมีผโู ้ ดยสารคับคัง หรื อช่วงเทศกาลต่างๆ
2. ด้านเจ้าหน้าทีให้บริ การ ควรเพิมทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที 3 )ให้มาก
ขึนเนื องจากเข้าสู่ กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จําเป็ นต้องศึกษาเพือสื อสารได้อย่างเข้าใจ
3. ด้านสิ งอํานวยความสะดวก ควรเพิมจํานวนร้านค้า ร้านอาหาร ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
4. ด้า นคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก าร ควรหามาตรการปรั บ ปรุ งให้ก ารบริ ก ารและควรมี ก าร
ประกาศข่ า วสารและข้อมู ล รายละเอี ย ดแก่ ผูร้ ั บ บริ ก ารให้เ ข้า ใจถึ ง การรั ก ษาความปลอดภัย ของ
ท่าอากาศยาน และควรพัฒนาให้มีความรวดเร็ ว และน่าเชือถือมากขึน
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ข้ อเสนอแนะเพือ@ การศึกษาต่ อไป
1. การศึ ก ษาครั งต่ อ ไปควรทํา การศึ ก ษาถึ ง ความพึ ง พอใจของผู ้รั บ บริ ก ารที มี ต่ อ
การรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานระนอง เพือจะได้ทราบถึงความพึงพอใจต่อด้านรักษาความ
ปลอดภัยของท่าอากาศยาน
2. แนะนําให้ทาํ การศึกษากับตัวแปรอืนๆ ทีอาจมี ความเกี ยวข้องกับความพึงพอใจใน
งานบริ การของท่าอากาศยาน เพือนําผลทีได้มาปรับปรุ ง และพัฒนาด้านบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึน
3. ควรมีการจัดฝึ กอบรมเพือเพิมทักษะการใช้ภาษาทีสาม ของเจ้าหน้าทีท่าอากาศยาน
เพือสามารถสื อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างเข้าใจ
...........................................................................................................................................................
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