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การวิจัยมีวัตถุประสงค 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานใหบริการ
ภาคพื้นบริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสารตามความตองการของผูโดยสารที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
2) เพื่อ
เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานใหบริการภาคพื้นบริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสารตามความ
ตองการของผูโดยสารที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กลุมตัวอยาง คือ ผูโดยสารที่มาใชบริการที่ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิเปนชาวไทยและชาวตางชาติที่สามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษได จํานวน 400 คน เลือกกลุม
ตัวอยาง แบบโควตาและแบบบังเอิญ ในการการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย การ
แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยสถิติทดสอบt-test และ Ftest โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว ( One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคูดวย
เทคนิคของ Scheffe’
ผลการวิจัยพบวา ผูโดยสารชาวไทยและชาวตางชาติสวนใหญที่มาใชบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิมี
วัตถุประสงคในการเดินทางเพื่อการทองเที่ยวที่ผานมาใชบริการที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิมากกวา
3 ครั้ง
ความถี่ในการเดินทางโดยเครื่องบิน 1-3 ครั้งตอปและเลือกตั๋วโดยสารแบบชั้นประหยัด ผลการศึกษาระดับ
ความตองการเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานใหบริการภาคพื้นบริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสาร
พบวา ดานการใหบริการมีคาเฉลี่ยความตองการโดยรวมสูงสุด รองลงมาคือ ดานความมั่นคงในอารมณและ
ดานบุคลิกภาพ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ผูโดยสารที่มี เพศวัตถุประสงคในการเดินทาง ความถี่
ในการเดินทางโดยเครื่องบิน ประสบการณในการใชบริการที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและประเภทของตั๋ว
โดยสารที่นั่งตางกันมีความตองการคุณลักษณะที่พึ่งประสงคของพนักงานใหบริการภาคพื้นบริเวณจุดรายงาน
ตัวผูโดยสารไมแตกตางกัน และพบวาผูโดยสารที่มีสัญชาติและอายุตางกัน มีความตองการคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของพนักงานใหบริการภาคพื้นบริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.01) ผลการวิจัยสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการคัดเลือก และเปนแนวทางในการพัฒนาการ
ใหบริการกับชาวตางชาติที่มีวัฒนธรรมที่แตกตางกันตลอดจนเพิ่มการใหบริการเสริมกับผูโดยสารที่มีอายุ 51 ป
ขึ้นไป
1

1

1

1

1

คําสําคัญ

: คุณลักษณะ, พนักงานใหบริการภาคพื้น,ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

Abstract
This research has 2 objectives: 1) to study the desirable
characteristicsof groundservice at check-in counter area by passenger's requirement
at SuvarnabhumiAirport
2) to
compare
the
desirable
characteristics
of ground service at check-in
counter
areaby
passenger's
requirement
at Suvarnabhumi Airport. Sample sizes were Thai and foreign passengers who received
services and could speak English language. Four hundredpassengerswere selected by quota
and accidental sampling. Data were collected from questionnaires and analytical statistics
were used such as frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing
with t-test and F-test, one-way analysis of variance (One-way ANOVA) and dual comparison
with Scheffe’s technic.
The results revealed that the most traveling purposes of Thai and
foreign passengersat Suvarnabhumi Airport were travel. Most of them used to
visit Suvarnabhumi Airport more than 3 times, traveled by plane 1-3 times per year and
chose an economy class ticket. The service were the most desirable characteristics
of ground service atcheck-in counter area by passenger's requirement, which had the higher
average scores than emotional stability and personality, respectively. Hypothesis testing
showed that passengers who had different sex, traveling purpose, frequency of traveling by
plane, number of service experience at Suvarnabhumi Airport and type of seat
tickets required similar desirable characteristics
of ground
service at check-in
counter area. However, passengers who had different nationality and age required significant
different desirable characteristics of ground service at check-in counter area(p<0.01).This
results can be applied as selection guidelines, improving service plan for foreign passengers
who have different culture and increasing service for passengers whose age more than 51
years old.
.
Keyword : Desirable,Ground Service,Suvarnabhumi Airport

บทนํา
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนทาอากาศยานหลักของประเทศไทยโดยกระทรวงคมนาคมมีแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขนสง พ.ศ. 2554-2563 ใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนศูนยกลางการขนสงทาง
อากาศในภูมิภาค ( AviationHub) ใสใจสิ่งแวดลอม พรอมใหบริการทุกระดับที่ปลอดภัย โดยมี กลยุทธที่ 1
เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อใหมีศักยภาพในการรองรับการเติบโตของ
ผูใชบริการ (สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม, 2558) และบริษัท ทาอากาศ
ยานไทย จํากัด (มหาชน) มีวิสัยทัศน ที่มุงเนนพัฒนาคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยานใหไดรับการจัด
อันดับ 1 ใน 10 ทาอากาศยานที่มีคุณภาพการบริการดีที่สุดในโลกและในชวงไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ

2558 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผูโดยสารมาใชบริการรวมทั้งสิ้น 12,902,628 คน แบงเปนผูโดยสารระหวาง
ประเทศ 10,873,158 คน เปนผูโดยสารภายในประเทศ 2,029,470 คน โดยมีเที่ยวบินรวม 75,511 เที่ยวบิน
รองรับสายการบินทั้งในประเทศและระหวางประเทศมากกวา 500 สายการบิน ( บริษัท ทาอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน), 2558)
งานบริการภาคพื้นบริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสารที่ทาอากาศ
สุวรรณภูมิ นั้นถือเปนงานบริการที่มี
สวนสําคัญยิ่งตอ กระบวนการ ใหบริการและ การให ขอมูลแกผูโดยสารงาน ให บริการสวนใหญ ของพนักงาน
บริการภาคพื้น บริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสารเชน ออกตั๋วโดยสาร ตรวจเอกสารการเดินทาง ให ขอมูลการ
เดินทาง จัดการสัมภาระ ของผูโดยสาร เปนตน ดังนั้น บทบาทหนาที่ของ พนักงานใหบริการภาคพื้นบริเวณจุด
รายงานตัวผูโดยสารจึง เปนสวนสําคัญ ตอกระบวนการใหบริการภาคพื้นของทาอากาศยาน ปจจุบันพนักงาน
ใหบริการภาคพื้นบริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสารปฏิบัติงานภายใตตนสังกัดสายการบินพาณิชย และบริษัท
ตัวแทน ซึ่งคุณ ลักษณะ ของพนักงานใหบริการภาคพื้นบริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสาร ที่เหมาะสมถือ เปนสิ่ง
สําคัญที่ จะสรางความประทับใจแกผูโดยสารที่มาใชบริการเกิด ความพึงพอใจความเชื่อมั่นและศรัทธากับสาย
การบินที่ผูใชบริการเลือกใช และยังเปนการสรางภาพลักษณที่ดีสงผลใหผูใชบริการเลือกกลับมาใชบริการซ้ํา
ดังนั้นผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญ
จึงได ทําการวิจัย เรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงาน
ใหบริการภาคพื้นบริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสารตามความตองการของผู โดยสารที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดวยเหตุผลที่วา คุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานใหบริการภาคพื้นบริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสารซึ่ง
สงผลตอคุณภาพในการใหบริการที่ผู โดยสารรับรูได ผลที่ไดจากการทําวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนในการใช
เปนแนวทาง ในการคัดเลือกพนักงานใหบริการ ภาคพื้นบริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสารที่เหมาะสมและ ยังเปน
แนวทางในการ พัฒนาคุณภาพ พนักงานใหบริการ ภาคพื้นบริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสารที่ตอบสนองความ
ตองการของผูโดยสารที่มาใชบริการอยางแทจริง

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสาร
ตามความตองการของผูโดยสารที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณจุดรายงานตัว
ผูโดยสารตามความตองการของผูโดยสารที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ประโยชนของการวิจัย
1. เปนประโยชนแกฝายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใชเปนแนวทางคัดเลือกพนักงานใหบริการ
ภาคพื้นบริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสารใหถูกทิศทางและตอบสนองกับความตองการของผูโดยสาร
2. เปนประโยชนแก ฝายบริหารขององคกรในการกําหนดทิศทางในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรใน
การใหบริการภาคพื้นบริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสารใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูโดยสาร

สมมติฐานของการวิจัย

ผูใชบริการที่มี ปจจัยสวนบุคคล ตางกัน มีความตองการคุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงาน
ใหบริการภาคพื้นบริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสารแตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณจุด
รายงานตัวผูโดยสาร ตามความตองการของผูโดยสารที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของพนักงานใหบริการภาคพื้น ในครั้งนี้ ผูวิจัยจะศึกษาเฉพาะคุณลักษณะพนักงานให บริการภาคพื้น บริเวณจุด
รายงานตัวผูโดยสาร ที่ปฏิบัติงานภายใตตนสังกัดสายการบินพาณิชยเทานั้น มี ประชากรเปาหมาย คือ
ผูโดยสารชาวไทยและชาวตางชาติที่สามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษได พื้นที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ
อาคารผูโดยสารขาออก บริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสาร ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลาในการเก็บขอมูล
คือ สิงหาคม 2558 ถึงเดือนตุลาคม 2558

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณจุด
รายงานตัวผูโดยสาร ตามความตองการของผูโดยสารที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสามารถกําหนดกรอบ
แนวคิดความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตามในการวิจัย ไดดังนี้
ตัวแปรตน
ปจจัยสวนบุคคล
- สัญชาติ
- เพศ
- อายุ
- วัตถุประสงคในการเดินทาง
- ความถี่ในการเดินทางโดย
เครื่องบิน
- ประสบการณในการใชบริการที่
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ประเภทของตั๋วโดยสารที่นั่ง

ตัวแปรตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
พนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณ
จุดรายงานตัวผูโดยสาร 3 ดาน คือ
- ดานบุคลิกภาพ
- ดานความมั่นคงในอารมณ
- ดานการใหบริการ

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงสํารวจ (
Survey Research) ประชากรที่ศึกษา คือ ผูโดยสารที่มาใชบริการ
ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนชาวไทยและชาวตางชาติที่สามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษได
เนื่องจาก
ประชากรมีจํานวนไมแนนอน (Infinite population) ผูวิจัยจึงใชตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน

(Yamane, 1973) โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคาดเคลื่อนรอยละ 5 ได
ขนาดตัวอยางอยางนอย 400คน จากนั้นผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) แบงเปน
ผูโดยสารชาวไทย จํานวน 200 คน และผูโดยสารชาวตางชาติ จํานวน 200 คน แลวเลือกกลุมตัวอยางแบบ
บังเอิญ (Accidental sampling)เพื่อใหไดกลุมตัวอยางครบตามที่กําหนด เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 3 สวนคือ (1) ปจจัยสวนบุคคล (2) คุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงาน
ใหบริการภาคพื้น บริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสาร ตามความตองการของผูโดยสาร (3) ขอเสนอแนะและความ
คิดเห็น มีคาความสอดคลองของเนื้อหา (Index of Item-Objective Congruence: IOC) สูงกวา 0.60 ทุกขอ
และมี คาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.82, 0.75 และ 0.79 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติ
พรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติทดสอบ ไดแก t-test
เพื่อทดสอบนัยสําคัญของความแตกตางระหวางตัวแปร 2 กลุมที่ไมเกี่ยวของกัน F-testเพื่อทดสอบนัยสําคัญ
ของความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทิศทางเดียว (One-way ANOVA)และเปรียบเทียบรายคูด วยเทคนิคของ Scheffe’

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล พบวาผู โดยสาร สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 62.50)มีอายุอยู
ระหวาง 31-40ป(รอยละ 44.50)มีวัตถุประสงคในการเดินทางสวนใหญเพื่อการทองเที่ยว (รอยละ 65.50)
สวนใหญมีประสบการณในการใชบริการที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิมากกวา 3 ครั้ง (รอยละ 66.50)มีความถี่ใน
การเดินทางโดยเครื่องบิน 1-3 ครั้งตอป (รอยละ 73.00) และสวนใหญเดินทางโดยตั๋วโดยสารแบบชั้นประหยัด
(Economy class) (รอยละ 86.50)

ผลการวิเคราะห คุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณจุดรายงานตัว
ผูโดยสารตามความตองการของผูโดยสารที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยรวม 3 ดานดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความตองการและอันดับที่ เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของพนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสาร ตามความตองการของ ผูโดยสาร ที่ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ
(n = 400)
ขอ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
S.D. ระดับความตองการ อันดับที่
1 ดานบุคลิกภาพ
3.88 0.22
มาก
3
2 ดานความมั่นคงในอารมณ
4.03 0.31
มาก
2
3 ดานการใหบริการ
4.20 0.24
มาก
1
รวม
4.03 0.17
มาก
เมื่อพิจารณา คุณลักษณะ ดานบุคลิกภาพ พบวา ขอที่มี คะแนนเฉลี่ย มากที่สุด 3 อันดับแรกเรียง จาก
มากไปหานอย ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความตองการและอันดับที่ เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงคดานบุคลิกภาพของพนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสาร ตามความตองการของ
ผูโดยสารที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
(n = 400)
ขอ
ดานบุคลิกภาพ
S.D. ระดับความตองการ อันดับที่
1 ยิ้มแยมกับลูกคาทุกคนที่มาใชบริการ
4.72 0.44
มากที่สุด
1
2 แสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติลูกคา
4.63 0.63
มากที่สุด
2
3 กิริยาวาจาน้ําเสียงสุภาพ นุมนวล
4.56 0.49
มากที่สุด
3
ออนนอม มีหางเสียง
คุณลักษณะ
ดานความมั่นคงในอารมณ พบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก เรียงจาก
มากไปหานอย ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความตองการและอันดับที่ เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงคดานความมั่นคงในอารมณของพนักงานใหบริการภาคพื้นบริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสารตามความ
ตองการของผูโดยสารที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
(n = 400)
ขอ
ดานความมั่นคงในอารมณ
S.D. ระดับความตองการ อันดับที่
1 ไมหงุดหงิดงายกับลูกคา
4.82 0.38
มากที่สุด
1
2 มีความอดทนในการรับฟงขอตําหนิ
4.76 0.42
มากที่สุด
2
ขอคิดเห็นจากลูกคาดวยความสุขุม
3 มีสมาธิ ไมเหมอลอยขณะทํางาน
4.52 0.49
มากที่สุด
3
และคุณลักษณะดานการใหบริการพบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรกเรียงจากมากไป
หานอยตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความตองการและอันดับที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงคดานการใหบริการของพนักงานใหบริการภาคพื้นบริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสารตามความตองการของ
ผูโดยสารที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
(n = 400)
ขอ
ดานการใหบริการ
S.D. ระดับความตองการ อันดับที่
1 มีความกระตือรือรนในการใหบริการ
4.91 0.17
มากที่สุด
1
2 บริการลูกคาเทาเทียมกันทุกคน
4.90 0.10
มากที่สุด
2
3 มีความรูในเรื่องที่ใหบริการ
4.71 0.45
มากที่สุด
3

ผลทดสอบสมมติฐานของการวิจัยพบวา ผูใชโดยสารที่มีเพศ วัตถุประสงคในการเดินทาง ความถี่ใน
การเดินทางโดยเครื่องบิน ประสบการณในการใชบริการที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และประเภทของ
ตั๋ว
โดยสารที่นั่งตางกัน มีความตองการคุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณจุดรายงาน
ตัวผูโดยสารไมแตกตางกันซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยและพบวาผูใชบริการที่มีสัญชาติ อายุตางกัน มี
ความตองการคุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสาร แตกตาง
กัน โดยสรุปไดดังนี้
การทดสอบสมมติฐานสัญชาติของ
ผูโดยสาร กับคุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานใหบริการ
ภาคพื้นบริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสารพบวามีคา t เทากับ 2.94 และมีคา p-value เทากับ 0.00ซึ่งนอยกวา
0.01จึงสรุปไดวา ผู โดยสาร ที่มีสัญชาติแตกตางกัน มีความตองการ คุณลักษณะที่พงึ ประสงคของพนักงาน
ใหบริการภาคพื้น บริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสาร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5แสดงการทดสอบความแปรปรวน และคา t-test ความแตกตางของ คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
พนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสาร ตามความตองการของผูโดยสารที่ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิจําแนกตามสัญชาติ
Levene’s Test for Equality of Variances
F
p-value
9.96**
0.00

คุณลักษณะที่พึงประสงค
คุณลักษณะที่พึงประสงคโดยรวม
สัญชาติ

1. ชาวไทย
2. ชาวตางชาติ
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

4.04
4.38

S.D.
0.30
0.24

t
2.94**

p-value
0.00

และการทดสอบสมมติฐานอายุของ ผูโดยสาร กับคุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานใหบริการ
ภาคพื้นบริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสาร พบวา ผูโดยสารที่มีอายุแตกตางกัน มีความตองการ คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของพนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสาร ในดานบุคลิกภาพ และดานความมั่นคง
ในอารมณไมแตกตางกัน สวนดานการใหบริการมีคา F เทากับ 6.34และมีคา p-value เทากับ 0.00ซึ่งแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย จึงไดเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการ
ของ Scheffe’พบวา ผูโดยสาร ที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป มีความตองการ คุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงาน
ใหบริการภาคพื้นบริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสาร ดานการใหบริการแตกตางจากผู โดยสาร ที่มีอายุ 41-50 ป
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .01โดยผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป มีคะแนนคาเฉลี่ยของความตองการ
คุณลักษณะที่พึงประสงคดานการใหบริการสูงกวาผูโดยสารที่มีอายุ 41-50 ปดังตารางที่ 6-7

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของ คุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานใหบริการภาคพื้น
บริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสารตามความตองการของผูโดยสารที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิจําแนกตามอายุ
แหลงความแปรปรวน
ดานบุคลิกภาพ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานความมั่นคงในอารมณ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานการใหบริการ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

p-value

0.15
18.00
18.15

4
395
399

0.05
0.05

0.99

0.39

0.15
35.03
35.19

4
395
399

0.05
0.10

0.52

0.66

1.05
19.21
20.27

4
395
399

0.35
0.05

6.34**

0.00

ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบ คุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณจุดรายงานตัว
ผูโดยสารดานการใหบริการตามความตองการของผูโดยสารที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีอายุตางกันเปนรายคู
ชวงอายุ
คาเฉลี่ย
ต่ํากวา 31 ป
4.38
31-40 ป
4.37
41-50 ป
4.30
51 ปขึ้นไป
4.45
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ต่ํากวา 31 ป
4.38
-

31-40 ป
4.37
0.99
-

41-50 ป
4.30
0.14
0.19
-

51 ปขึ้นไป
4.45
0.39
0.19
0.00**
-

การอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณจุดรายงานตัว
ผูโดยสารตามความตองการของผูโดยสารที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิดานบุคลิกภาพ ดานความมั่นคงในอารมณ
และดานการใหบริการ ในภาพรวมมีความตองการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูโดยสาร
ตองการให พนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสารมีคุณลักษณะดานการใหบริการมาก ที่สุด
ในเรื่อง การ บริการลูกคาเทาเทียมกันทุกคน มีความกระตือรือรนในการใหบริการ และ มีความรูในเรื่องที่
ใหบริการ รองลงมาดานความมั่นคงในอารมณ โดยผูโดยสาร ตองการให พนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณจุด

รายงานตัวผูโดยสาร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานความมั่นคงในอารมณ ในเรื่องไมหงุดหงิดงายกับลูกคามี
ความอดทนในการรับฟงขอตําหนิขอคิดเห็น จากลูกคาดวยความสุขุม และมีสมาธิไมเหมอลอยขณะทํางาน และ
ดานบุคลิกภาพผูโดยสารตองการใหพนักงานใหบริการภาคพื้นบริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสารมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดานบุคลิกภาพ ในเรื่องยิ้มแยมกับลูกคาทุกคนที่มาใชบริการแสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติลูกคา
และกิริยาวาจาน้ําเสียงสุภาพ นุมนวลออนนอม มีหางเสียง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พาราสุรามาน และ
คณะ (Parasuraman, Zeithaml & Berry. 1998) ไดกลาวถึงคุณภาพการบริการที่สงผลใหลูกคาเกิดความพึง
พอใจ 5 ดาน คือ 1) ดานสิ่งที่สัมผัสได 2) ดานความนาเชื่อถือ 3) ดานการตอบสนองลูกคา 4) ดานการให
ความมั่นใจแกลูกคา และ 5) ดานความเอาใจใส และยังสอดคลองกับแนวคิดของ วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน
(2550) ไดกลาวถึง ลักษณะการใหบริการที่ดี 7 ประการ ไดแก 1) ยิ้มแยมแจมใสและเอาใจเขามาใสใจเราเห็น
อกเห็นใจตอความยากลําบากยุงยากของลูกคา2) ตอบสนองตอความประสงคจากลูกคาอยางรวดเร็วทันใจโดย
มิทันไดเอยปากเรียกหา3) ใหเกียรติลูกคา 4) ลักษณะการใหบริการเปนแบบสมัครใจและเต็มใจทํามิใชทําแบบ
เสียมิได 5) แสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจนของผูใหบริการและเสริมภาพพจนขององคกร 6) กิริยาอาการ
ออนโยนสุภาพและมีมารยาทดีออนนอมถอมตน และ 7) มีความกระฉับกระเฉงและกระตือรือรนขณะบริการ
จะใหบริการมากกวาที่คาดหวังเสมอและยังสอดคลองกับงานวิจัยของชินวัตร เชื้อสระคู (2551) ไดทําวิจัยเรื่อง
คุณลักษณะของพนักงานบริการและคุณภาพการบริการตามการรับรูของพนักงานและลูกคารานทรูมูฟ ผลวิจัย
พบวา ลูกคารานตองการใหพนักงานบริการมีคุณลักษณะในเรื่อง พนักงานตองมีจิตใจใฝบริการ มีความ
รับผิดชอบ มั่นคงทางอารมณ และสามารถตอบสนองตอลูกคา
และ
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา ผูโดยสารที่มี เพศ วัตถุประสงคในการเดินทาง ความถี่ใน
การเดินทางโดยเครื่องบิน ประสบการณในการใชบริการที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และประเภทของ
ตั๋ว
โดยสารที่นั่งตางกัน มีความตองการคุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณจุดรายงาน
ตัวผูโดยสาร ไมแตกตางกัน และพบวา ผูโดยสาร ที่มีสัญชาติ อายุตางกัน มีความตองการคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของพนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสาร แตกตางกัน โดยเรื่องสัญชาติของ
ผูโดยสารถือเปนประเด็นสําคัญที่ พนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสาร ตองมีความเขาใจ
เรื่องความแตกตางของวัฒนธรรมระดับชาติ ( Nation Culture) ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูโดยสารที่มีสัญชาติ
ตางกันมีวัฒนธรรมที่แตกตางทั้งความคิด ความรูสึก และการตอบสนองของบุคคลซึ่ง สอดคลองกับ Hofstede
(2005 อางใน พรรณปพร จันทรฉาย, 2556) ไดกลาววา การสงมอบคุณภาพบริการควรใหความสําคัญกับ
วัฒนธรรมที่แตกตาง ในเรื่องความแตกตางของสถานภาพทางสังคมถึงความเทาเทียมกัน บางวัฒนธรรมมีการ
แบงแยกสูงระหวางผูที่มีสถานภาพทางสังคมแตกตางกันความเปนปจเจกนิยม ความเสมอภาคทางเพศการ
หลีกเลี่ยงความไมแนนอน และเรื่องอายุ ของผูโดยสาร ผลการวิจัย พบวา ผูโดยสารที่มีอายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป
ตองคุณลักษณะของ พนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสาร ที่แตกตาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ผูโดยสารที่มีอายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป ตองการการใหบริการที่แตกตางเนนใหความสนใจเปนพิเศษ ซึ่ง สอดคลอง
กับ สมาคมสงเสริมธุรกิจบริการผูสูงอายุไทย (2558) ไดกลาววาผูเตรียมตัวเปนผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 45 ป ขึ้น
ไปจะมีสภาพจิตใจ การรับรู แนวความคิด ความจํา การเรียนรู บุคลิกภาพ และความตองการที่เปลี่ยนไป เชน
ตองการความเชื่อมั่น ตองการการเอาใจใสมีปฏิสัมพันธที่ดี ความตองการทางรางกายศรัทธาในสิ่งที่ถูกตองและ
แนนอน ยึดมั่นในตนเอง เปนตน และจะรูสึกพึงพอใจเมื่อความตองการนั้นไดรับการตอบสนอง สอดคลองกับ
งานวิจัยของ จิตราพร เฉิดฉวีวรรณ (2550) ที่พบวา ผูโดยสารคนไทยที่ เดินทางชั้นประหยัดและมีอายุ
แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของทาอากาศยานสุวรรณภูมิตางกัน และยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ภาณุพงษ พงษงาม (2551) ที่พบวา ผูโดยสารภายในประเทศทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีเพศ
อายุ และรายไดมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการใหบริการ

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
ผลจาการวิจัย พบวา ผูโดยสารตองการให พนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสาร
ควรมีคุณลักษณะดานการใหบริการมากที่สุดและผูโดยสารที่มีสัญชาติ อายุตางกัน มีความตองการคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของพนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสาร แตกตางกัน ดังนั้นสายการบิน
พาณิชยควรนําเรื่องความแตกตางทางวัฒนธรรม และการใหบริการผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป ผสมผสานกับ
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสาร ใหสอดคลอง
กับเรื่องดังกลาว
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ คุณลักษณะของ พนักงานใหบริการภาคพื้น บริเวณจุดรายงานตัว
ผูโดยสารตามทาอากาศยานรองทั่วประเทศไทย เพื่อจะไดทราบวาคุณลักษณะของ พนักงานใหบริการภาคพื้น
บริเวณจุดรายงานตัวผูโดยสารที่เหมาะสมในภาพรวม วาควรมีคุณสมบัติอยางไร และควรใชเทคนิคการวิจัยเชิง
คุณภาพผสมผสานกับวิจัยเชิงปริมาณเพื่อใหผลที่ไดผลในเชิงลึกมากขึ้น
2.
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบการใหบริการในภาพรวมของทาอากาศยานหลัก และทา
อากาศยานรอง เพื่อจะไดทราบ และพัฒนารูปแบบการใหบริการที่เหมาะสมและตอบสนองความตองการของ
ผูโดยสารที่มาใชบริการอยางแทจริง
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของผูใชบริการกับการรับรูคุณภาพการ
บริการของทาอากาศกาศยานของประเทศไทย
4. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับอายุผูใชบริการกับความตองการการรับบริการของทาอากาศในประเทศ
ไทย
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