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การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณแบบวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวัง
ดานบริการของผูโดยสารขาเขาที่ใชบริการทาอากาศยานภายในประเทศ การวิจัยครั้งนี้เปนการสํารวจ
ความคาดหวังผูโดยสารดานบริการโดยเครื่องมือ SERVQUAL ใน 5 ดาน ผลที่ไดจากการศึกษาพบวา
ความคาดหวังของผูโดยสารขาเขาที่ใชบริการทาอากาศยานภายในประเทศประกอบดวย ดานการสราง
ความมั่นใจ (คาเฉลี่ย 5.20) ดานรูปลักษณทางกายภาพ (คาเฉลี่ย 5.11) ดานการตอบสนอง (คาเฉลี่ย
5.08) ดานความนาเชื่อถือ (คาเฉลี่ย 4.81) และ ดานการดูแลเอาใจใส (คาเฉลี่ย 4.78) ตามลําดับ จาก
ผลการสํารวจยังพบวา ระดับความคาดหวังดานบริการของกลุมผูใชบริการครั้งคราวมีความคาดหวัง
มากกวาผูใชบริการประจําทาอากาศยานภายในประเทศ

ABSTRACT
This descriptive research is a survey research. The objective was to study the service
expectations of arrival passengers at domestic terminal services. This research was
conducted by using the SERVQUAL instrumentation of 5 dimensions. The results found
that the arrival passengers’ expectations of domestic terminal services relate to the
assurance dimension (mean 5.20), tangibles dimension (mean 5.11), responsiveness
dimension (mean 5.08), reliability dimension (mean 4.81), and empathy dimension (mean
4.78) respectively. The results also found that occasional passengers have significantly
higher service expectations than frequent customers of domestic terminal services.

บทนํา
อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของ
โลกเทากับรอยละ 4.2 (ป พ.ศ. 2543-2553) สามารถสราง
รายไดของประเทศไทยในป พ.ศ. 2549 ถึง 486,000 ลาน
บาท โดยมีนักทองเที่ยวจํานวน 13.90 ลานคน ทําใหรายได
จากการทองเที่ยวตอ GDP รอยละ 6.22 (กัญญารักษ และ
จันทรทิพย, 2546) และรายไดสวนหนึ่งมาจากผูโดยสารที่
ใชบริการสนามบิน ดังนั้น ความคาดหวังของผูโดยสารที่มี
ตอบริการสนามบินเปนสิ่งจําเปนที่นํามาปรับเปนกลยุทธ
ดานบริการ (GrÖnroos, 1988, 1990; Zeithaml, et al. (1996)
เพื่อทราบถึงความคาดหวังคุณภาพบริการของผูใชบริการ

สนามบิน (Fodness and Murray, 2007; Yeh and Kuo, 2002)
และการแจงข าวสารเป นการเสนอเหตุ ผลที่อุตสาหกรรม
สนามบินควรใหความสําคัญกับผูใชบริการในการรับรูถึง
คุณภาพบริการ (Bomenblit, 2002; Fodness and Murray,
2007)

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคาดหวั ง ด า นบริ ก าร (Service
Expectations) ของผูใชบริการทาอากาศยานภายในประเทศ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความคาดหวั ง ด า นบริ ก ารในความน า
เชื่อถือ (Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness) การ

สรางความมั่นใจ (Assurance) การดูแลเอาใจใส (Empathy)
และรูปลักษณทางกายภาพ (Tangibles) ของผูใชบริการ
ทาอากาศยานภายในประเทศ
3. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังดานบริการ (Service
Expectations) ของกลุมผูใชบริการประจําและผูใชบริการ
ครั้งคราว จําแนกองคประกอบความคาดหวังดานบริการ
ไดแก ความนาเชื่อถือ (Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness) การสรางความมั่นใจ (Assurance) การดูแล
เอาใจใส (Empathy) และรูปลักษณทางกายภาพ (Tangibles)
ของทาอากาศยานภายในประเทศ
หมายเหตุ: ผูใชบริการครั้งคราว คือ ผูใชบริการมี
ความถี่นอยกวา 2 ครั้งตอเดือนและผูใชบริการประจํา คือ
ผูใชบริการมีความถี่มากกวา 3 ครั้งตอเดือน

สมมติฐาน
1. ระดับความคาดหวังดานบริการ (Service Expectations) ของผูใชบริการทาอากาศยานภายในประเทศระดับ
คอนขางสูง
2. ระดับความคาดหวังดานบริการในความนาเชื่อถือ
(Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness) การสราง
ความมั่นใจ (Assurance) การดูแลเอาใจใส (Empathy) และ
รูปลักษณทางกายภาพ (Tangibles) ของผูใชบริการทา
อากาศยานภายในประเทศคอนขางสูง
3. ระดับความคาดหวังดานบริการ (Service Expectations) ของกลุมผูใชบริการครั้งคราว มากกวาผูใชบริการ
ประจํา จําแนกความคาดหวังดานบริการ 5 ดาน ไดแก ความ
นาเชื่อถือ (Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness) การ
สรางความมั่นใจ (Assurance) การดูแลเอาใจใส (Empathy)
Expected
Quality

และรูปลักษณทางกายภาพ (Tangibles) ของทาอากาศยาน
ภายในประเทศ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่ อ ทราบผลความคาดหวั ง ด า นบริ ก ารของผู ใ ช
บริการทาอากาศยานภายในประเทศ
2. เพื่อทราบความแตกตางระหวางความคาดหวังของ
ผูใชบริการประจําและผูใชบริการเปนครั้งคราว
3. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธดานคุณภาพ
บริการของทาอากาศยานภายในประเทศ ที่สงผลถึงความ
พึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยานภายในประเทศตอไป

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
คุณภาพความคาดหวัง ประกอบดวย การสื่อสารทาง
การตลาด (Marketing Communications) ภาพลักษณ (Image)
การสื่อสารปากตอปาก (Word-of-mouth Communications)
และความตองการของลูกคา (Customer Needs) GrÖnroos,
1998 และ Parasuraman, et al. (1985) ไดศึกษาวิจัยความ
คาดหวังและการรับรูบริการของลูกคา และบริการที่ความ
คาดหวั ง มาจากการสื่ อ สารปากต อ ปาก (Word-of-mouth
Communication) ความตองการสวนบุคคล (Personal Needs)
และประสบการณในอดีต (Past Experience) (ดูภาพที่ 1) โดย
กล าวว าคุ ณภาพบริ การเป นการรั บรู ต อบริ การที่ สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ โดยเปนไปตาม
ความคาดหวั งได มากน อยเพี ยงใดและระดั บของคุณภาพ
บริการเกิดผลตางระหวางการรับรูและความคาดหวังของ
ผูบริโภค

Total Perceived Quality

Experienced
Service

Image

• Market Communication
• Image
• Word-of-Mouth
• Customer Needs

Technical
Quality:
What?

Functional
Quality:
How?

ภาพที่ 1: แสดงการรับรูคุณภาพบริการ
ที่มา: GrÖnroos, C. (1988). Service quality: The six criteria of good service quality. Review of Business, 8 (3), 10-12.

ความคาดหวังคุณภาพบริการ (Expectations of Service
Quality) Parasuraman, et al. (1988) กลาววา ความคาดหวัง
เปนความตองการสวนบุคคลที่มาจากประสบการณในอดีต
ของลูกคา นั่นคือ “ลูกคาหรือผูใชบริการรูสึกวาผูใหบริการ
ควรจะเสนอมากกวาอยากจะเสนออะไรใหแกพวกเขา”
และความคาดหวังในคุณภาพบริการและความพึงพอใจ
ของลู ก ค า ถู ก ใช แ ตกต า งกั น โดยความคาดหวั ง บริ ก าร
(Service Expectations) ไมไดชี้ใหเห็นถึงการทํานายเกี่ยว
กับผูใหบริการอยากจะเสนออะไร แตจะทํานายเกี่ยวกับ
ผูใหบริการควรจะเสนอบริการอะไรมากกวา
Zeithaml, et al. (1993) ไดศึกษาความคาดหวังบริการ
ของลูกคาที่กําหนดดวยกัน 3 ดาน คือ 1. การสื่อสารแบบ
ปากตอปาก ทําใหการตัดสินใจซื้อสินคาหรือใชบริการนั้น

Word-of-mouth
Communications

ลู ก ค า จะพิ จ ารณาถึ ง ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ สิ น ค า หรื อ
บริการจากแหลงบุคคล เชน กลุมเพื่อน ญาติพี่นอง และ
จากแหลงที่มิใชบุคคล เชน สิ่งพิมพ สื่อโทรทัศนเปนตน
2. ความตองการสวนบุคคล จะเปนตัวกําหนดแนวทางวา
สินคาหรือบริการอะไรที่มีศักยภาพที่สนองความตองการ
ได และผูใชบริการสามารถสงมอบบริการใหตามที่ลูกคา
หรือผูใชบริการคาดหวังได และ 3. ประสบการณในอดีต
เป นการเปรีย บเทีย บประสบการณ ที่ผ านมาในอดี ตของ
ลูกคาที่เคยใชสินคาหรือเคยใชบริการเหลานั้นมาเปรียบ
เทียบกับบริการที่ไดรับในปจจุบัน เชน การเปรียบเทียบ
บริการสนามบินที่ใชอยูกับบริการสนามบินที่เคยใชบริการ
ในอดีต (ดูภาพที่ 2)

Personal Needs

Past
Experience

Expected
Service

ภาพที่ 2: แสดงความคาดหวังบริการของลูกคา
Parasuraman, et al. (1990) จํากัดความของความคาด
หวังวา “ควรจะ” (Should) แสดงใหเห็นวาแนวคิดบริการที่
คาดหวั ง เป น การวั ด ความคาดหวั ง ปกติ ข องลู ก ค า ตามที่
มุงหวังไว และ Carman (1990) กลาววา ความคาดหวังใน
คุณภาพบริการจะเกี่ยวกับมาตรฐาน และมาตรฐานนั้นเปน
พื้นฐานมาจากประสบการณในอดีต จะเห็ นวาแนวคิดดั ง
กลาวมีความสอดคลองกับผลการยืนยันของ Parasuraman,
et al. (1990) ชี้ใหเห็นวา มาตรวัดความคาดหวังดานบริการ
เปนการวัดถึงมาตรฐานความคาดหวัง ดังเชน Miller (1977)
กลาววาความคาดหวังที่เปนเลิศเปนความตองการในสวน
ระดับของการดําเนินงาน และ Swan and Trawick (1981)
เสนอวาความคาดหวังเปนระดับที่ลูกคาตองการสินคาใน
การดําเนินงาน สวน Prakash (1984) เสนอวามาตรฐาน
ความคาดหวังเปนการดําเนินการอยางไรเพื่อใหผูใชบริการ
พึงพอใจอยางเต็มอัตรา

ความคาดหวั ง เป น แนวคิ ด ของลู ก ค า ที่ มี ค วามสอด
คล อ งถึ ง ความสั ม พั น ธ ต อ สิ น ค า และบริ ก าร ที่ ลู ก ค า ได
คาดหวังการดําเนินการของสินคาหรือบริการไว (Bitner,
1992) โดยความคาดหวังของลูกคาจะเกิดความไมพึงพอใจ
ก็ จ ะมี ช อ งว า งเกิ ด ขึ้ น หรื อ ความคาดหวั ง มี ม ากกว า การ
บริการที่ลูกคาไดรับ (Bebko, 2000) การวิจัยนี้เปนการวัด
ความคาดหวังของผูโดยสารขาเขาที่ใชบริการทาอากาศยานภายในประเทศ เพื่ อก อให เกิ ดการรั บรู ในการดํ าเนิ น
งานของผู ให บริ การว า ลู กค ามี ความคาดหวั งด านบริ การ
ทาอากาศยานภายในประเทศ
การวัดความคาดหวังของลูกคา (Customer Expectations) เปนสวนหนึ่งของเครื่องมือ SERVQUAL ที่ประกอบ
ดวยปจจัย 5 ดานหลัก คือ ความนาเชื่อถือ (Reliability)
การตอบสนอง (Responsiveness) การสรางความมั่นใจ
(Assurance) การดูแลเอาใจใส (Empathy) และรูปลักษณ

ทางกายภาพ (Tangibles) Parasuraman, et al., 1991;
Yousapronpaiboon, 2002 การวัดความคาดหวังบริการของ
ผูโดยสารขาเขาที่ใชบริการทาอากาศยานภายในประเทศ
ครั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดรูปแบบคุณภาพบริการ (Service Quality Gaps Model) Parasuraman, et al. 1988 ใน

ชองวางที่ 1 คือ ชองวางระหวางความคาดหวังของผูใช
บริการและการรับรูของผูบริหาร และชองวางที่ 5 คือ ชอง
วางระหวางการบริการที่ไดรับจริงกับการบริการที่ลูกคาได
คาดหวังไว (ดูภาพที่ 3)

CONSUMER
Word-of-mouth
Communications

Past
Experience

Personal Needs

Expected
Service

GAP 5

Perceived
Service

Service Delivery
(Including pre-and
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ภาพที่ 3: แสดงกรอบแนวคิดคุณภาพบริการ
ที่มา: Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implication
for future research. Journal of Marketing, 49 (Fall), 41-50.
ดังนั้น การวัดความคาดหวังของลูกคาหรือผูโดยสาร
ขาเขา (Customer Expectations) ที่ใชบริการทาอากาศยาน
ภายในประเทศ จะทําการวัดความคาดหวังในชองวางที่ 5
ของเครื่องมือ SERVQUAL ในดานความนาเชื่อถือ ดาน
การตอบสนอง ดานการสรางความมั่นใจ ดานการดูแลเอา
ใจใส และดานรูปลักษณทางกายภาพ
ความคาดหวั ง เป น สิ่ ง ที่ ต อ งการของลู ก ค า (Parasuraman, et al. 1988) และปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคาด
หวั ง ของผู โ ดยสารในการประเมิ น คุ ณ ภาพบริ ก ารของ

สนามบิน (Fodness and Murray, 2007) พบวา ผูโดยสาร
กวา 1,000 คน เสนอความคาดหวังคุณภาพบริการสนามบิน
ในรูปแบบในภาพบริการแบบองครวม สามารถสรุปไดเปน
3 มิติ ไดแก หนาที่ การประสานงาน และการปรับรูปแบบ
ของบริการ และผูใชบริการใหความสําคัญของความคาดหวัง
ที่ “บุคลากร” ผูใหบริการ และ Graham (2003) พบวา
ผูโดยสารขาเขาของสนามบินเสนอบริการพื้นฐานสนามบิน
คือ การมีเที่ยวบินที่หลากหลาย มีตารางสายการบินชัดเจน
ราคาและสถานที่ของสายการบินก็มีสวนเกี่ยวของ

วิธีการศึกษา
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ เป น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey
Research) และเก็บขอมูล (Data Collection) จากแหลง
ขอมูลดวยแบบสอบถามและการรวบรวมเอกสารวิชาการ
และการวิจัย เพื่อศึกษาความคาดหวังของผูโดยสารขาเขาที่
ใชบริการทาอากาศยานภายในประเทศ

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูโดยสารขาเขา
ที่ ใ ช บ ริ ก ารท า อากาศยานภายในประเทศ ใช วิ ธี ก ารสุ ม
ตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ดวยการถาม
กลุมตัวอยางแบบเจาะจงกลุมเฉพาะ (Purposive Sampling)
ที่ผูโดยสารเคยมีประสบการณใชบริการทาอากาศยานภาย
ในประเทศมากกวา 1 ทาอากาศยาน หรือมากกวา 1 ครั้ง และ
ใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามเอง (Self Administered)
การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดกลุมประชากร ทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง
ประกอบดวยกัน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนคําถามปลายเปดแบบหลายตัวเลือก บังคับ
เลือก 1 ตัวเลือก คําถาม เปนขอมูลทางดานประชากรศาสตร
ไดแก เพศ อายุ รายได และภูมิลําเนา
สวนที่ 2 เปนคําถามแบบใน 5 ดานหลัก SERVQUAL
ของความคาดหวังบริการของผูโดยสารขาเขาที่ใชบริการ
ทาอากาศยานภายในประเทศ

เครื่องมือที่ใชวัด
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988, 1991) ในดานความคาดหวังของ
ผู โดยสารขาเขาที่ใชบริการทาอากาศยานภายในประเทศ
ดังนี้ คือ ความนาเชื่อถือ (Reliability) ขอคําถามที่ 1-5 การ
ตอบสนอง (Responsiveness) ขอคําถามที่ 6-8 การสราง
ความมั่นใจ (Assurance) ขอคําถามที่ 9-12 การดูแลเอาใจใส
(Empathy) ขอคําถามที่ 13-16 และรูปลักษณทางกายภาพ
(Tangibles) ขอคําถามที่ 17-21
1. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยหาความตรงตาม
เนื้อหา (Validity of Measurement) และการหาความเที่ยง
(Reliability Test) โดยการทดสอบ (Pre-test) กลุมประชากร

ตัวอยาง จํานวน 40 ชุด ที่มิใชกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัย
แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์ (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ดวยโปรแกรม SPSS (Statistic Packages
for the Social Sciences) พบวา คาความเชื่อมั่นหรือคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.9856
การวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for
Window Version 11.0 เพื่อหาขอมูลทางสถิติ คือ สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คารอยละ (Percentage) ใชสําหรับการวิเคราะหขอมูลในสวนที่ 1 ดาน
ประชากรศาสตร และคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสําหรับการ
วิเคราะหขอมูลในสวนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับความคาด
หวังบริการของผูโดยสารขาเขาที่ใชบริการทาอากาศยาน
ภายในประเทศ ใน 5 ดานหลัก คือ ในดานความนาเชื่อถือ
ดานการตอบสนอง ดานการสรางความมั่นใจ ดานการดูแล
เอาใจใส และดานรูปลักษณทางกายภาพ ซึ่งประกอบดวย
คําถาม 21 ขอยอย เปนลักษณะของคําถาม Rating Scale 1
ถึง 7 เรียงจากนอยไปหามาก สวนที่ 3 วิเคราะหความแตก
ต างของระดั บความคาดหวั งการใช บริ การ ระหว างผู ใช
บริการครั้งคราวและผูใชบริการประจําทาอากาศยานภายใน
ประเทศใชการวิเคราะห t-test ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05
2. เกณฑเทียบระดับความคิดเห็นในแบบสอบถาม
การวั ด ความคาดหวั ง ของผู โ ดยสารขาเข า ภายใน
ประเทศที่ มี ต อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารของสนามบิ น ภายใน
ประเทศซึ่งมีลักษณะคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) โดยในแตละคําถามจะมีใหเลือก 7 ระดับ
โดยใช ค า เฉลี่ ย ในการคํ า นวณข อ มู ล ที่ ร วบรวมได และ
นํามาเปรียบเทียบกับเกณฑโดยใชสูตรดังนี้
ชวงคะแนน = คาสูงสุด – คาต่ําสุด
จํานวนชั้น
= 7-1
7
~ 0.86
แปลความหมายของชวงคะแนนดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงการแปลความหมายของชวงคะแนนระดับความคาดหวังที่มีตอคุณภาพบริการ
ชวงคะแนน
1.00-1.85
1.86-2.71
2.76-3.57
3.58-4.43
4.44-5.29
5.30-6.15
6.16-7.00

ระดับความคาดหวัง
ความคาดหวังต่ํามาก
ความคาดหวังต่ํา
ความคาดหวังคอนขางต่ํา
ความคาดหวังปานกลาง
ความคาดหวังคอนขางสูง
ความคาดหวังสูง
ความคาดหวังสูงมาก

จากระดับความคาดหวังบริการขางตน คือ
ความคาดหวังระดับต่ํามาก คือ ผูโดยสารขาเขาไมมี
ความคาดหวังไวลวงหนาวาเมื่อเขามาใชบริการที่สนามบิน
จะไดรับการบริการดังกลาว
ความคาดหวังระดับต่ํา คือ ผูโดยสารขาเขาแทบจะไม
มีความคาดหวังเลย เมื่อเขามาใชบริการที่สนามบินจะได
รับการบริการดังกลาว
ความคาดหวังระดับคอนขางต่ํามาก คือ ผูโดยสารขา
เขาคาดหวังเพียงเล็กนอยเมื่อเขามาใชบริการที่สนามบิน
จะไดรับการบริการดังกลาว
ความคาดหวังระดับปานกลาง คือ ผูโดยสารขาเขามี
ความคาดหวังปานกลางวาเมื่อเขามาใชบริการที่สนามบิน
จะไดรับการบริการดังกลาว
ความคาดหวังระดับคอนขางสูง คือ ผูโดยสารขาเขามี
ความคาดหวังคอนขางมากกวาเมื่อเขามาใชบริการที่สนาม
บินจะไดรับการบริการดังกลาว
ความคาดหวังระดับ สูง คือ ผูโดยสารขาเขามีความ
คาดหวังไวมากกวาเมื่อเขามาใชบริการที่สนามบินจะไดรับ
การบริการดังกลาว
ความคาดหวังสูงมาก คือ ผูโดยสารขาเขาหวังไวอยาง
เต็มที่วาเมื่อเขามาใชบริการที่สนามบินจะไดรับการบริการ
ดังกลาว

ผลการศึกษา
จากผลการศึกษาวิจัยความคาดหวังดานบริการของ
ผูโดยสารขาเขาที่ใชบริการทาอากาศยานภายในประเทศ
โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ

สวนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรและภูมิลําเนา
จากการสํารวจกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา ผูโดยสาร
ขาเขาที่เปนเพศหญิงมีมากกวาเพศชาย รอยละ 9.60 โดยมี
เพศหญิง อัตราสวนรอยละ 54.8 และเพศชาย อัตราสวน
รอยละ 45.2 สวนการจําแนกกลุมตัวอยางตามอายุ พบวา
กลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 20-25 มีอัตราสวนรอยละ
22.3 เปนกลุมตัวอยางมากสุด และกลุมตัวอยางที่มีอายุ
ระหวาง 26-25 ป และ 31-35 ป มีอัตราสวนรอยละ 16.0 และ
16.3 ตามลําดับ เมื่อจําแนกกลุมตัวอยางตามระดับรายได
รวม พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยระหวาง 20,00040,000 บาท มากที่สุด คือ มีอัตรารอยละ 41.0 หรือมี
ประชากร 164 คน จากประชากร 400 ตัวอยาง รองลงมา
เปนกลุมตัวอยางที่มีรายไดต่ํากวา 20,000 บาท อัตรารอยละ
34.5 และกลุมตัวอยางที่นอยสุด คือ รายไดมากกวา 60,000
บาทขึ้นไป อัตรารอยละ 11.5 หรือมีประชากร 46 คน
สํ า หรั บ กลุ ม ตั ว อย า งที่ จํ า แนกตามภู มิ ลํ า เนาของ
ประชากร 400 ตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนา
ตางจังหวัดมากถึงรอยละ 78.8 หรือมีจํานวนประชากร 315
คน และกลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครอยู
รอยละ 21.2 หรือมีจํานวนประชากร 85 คน โดยมีอัตรา
สวนตางกันรอยละ 57.6
สวนที่ 2 ระดับความคาดหวังดานบริการ
ระดับความคาดหวังดานบริการของผูโดยสารขาเขา
ทาอากาศยานภายในประเทศ โดยจําแนกปจจัยความคาด
หวังบริการมี 5 ดานหลัก (ดูตารางที่ 2) พบวา คาเฉลี่ยรวม
ของความคาดหวังบริการของผูโดยสารขาเขาทาอากาศยาน

ภายในประเทศ มีอัตราคาเฉลี่ย 4.80 หมายความวาผูโดยสาร
ขาเข าที่ ใช บริ การสนามบิ นภายในประเทศมี ระดั บความ
คาดหวังคอนขางสูง
จากการวิ เ คราะห ห าค า เฉลี่ ย ใน ด า นหลั ก ของแบบ
สอบถามเครื่องมือ SERVQUAL พบวา ผูโดยสารขาเขามี
ความคาดหวังบริการดานการสรางความมั่นใจสูงสุด มีคา
เฉลี่ยเทากับ 5.20 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.25 และให
ความสําคัญกับพนักงานของสนามบินมีความสุภาพออน
นอมตอผูใชบริการเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงสุดในดานการสราง
ความมั่นใจถึง 5.29 ซึ่งเปนระดับความคาดหวังคอนขางสูง
รองลงมาที่ผูโดยสารขาเขาใหความสําคัญกับความ
คาดหวังบริการ คือ ดานรูปลักษณทางกายภาพ มีคาเฉลี่ย
อยูที่ 5.11 ซึ่งตางจากดานการสรางความมั่นใจอยู 0.09 ถือวา
อยูในระดับความคาดหวังคอนขางสูง
สวนความคาดหวังบริการของผูโดยสารขาเขาสนามบิน
ภายในประเทศเปนอันดับสุดทาย คือ ดานการดูแลเอาใจใส
มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.78 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.34 และ
ผู โดยสารให ความสํ าคั ญน อยสุ ดในด า นนี้ คื อ พนั ก งาน
สนามบินใหความสนใจในการบริการเปนการสวนตัว มีคา
เฉลี่ยที่ 4.62 ซึ่งยังอยูในเกณฑระดับความคาดหวังคอนขาง
สูง และจะใกลเคียงกับดานความนาเชื่อถืออยู 0.03 คือ
คาเฉลี่ย 4.81 ก็ยังอยูในระดับความคาดหวังคอนขางสูง
เหมือนกัน และยังใกลเคียงกับคาเฉลี่ยโดยรวมอยูที่ 4.80
จากระดับคาเฉลี่ยสูงสุดของดานการสรางความมั่นใจ
5.20 จะตางกับระดับคาเฉลี่ยต่ําสุดของดานการดูแลเอาใจ
ใส มีคาเฉลี่ย 4.78 และมีคาเฉลี่ยตางกันที่ 0.42 ซึ่งถือวา
ผูโ ดยสารมีระดับความคาดหวังบริ การสนามบินภายใน
ประเทศคอนขางสูง
สวนที่ 3 การเปรียบเทียบระดับความคาดหวัง
กลุ ม ผู โ ดยสารขาเข า ที่ ใ ช บ ริ ก ารสนามบิ น ภายใน
ประเทศที่เปนครั้งคราว มีระดับความคาดหวังดานบริการ

(Service Expectations) มากกวากลุมผูใชบริการสนามบิน
ภายในประเทศประจํา กลาวคือ คา t-value เทากับ 2.535
ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 (ดูตารางที่ 3) จากผลการวิจัยแสดง
ใหเห็นวา ผูใชบริการสนามบินภายในประเทศที่มีความถี่
นอยกวา 2 ครั้งตอเดือน (ผูใชบริการครั้งคราว) มีความคาด
หวังมากกวา เนื่องจากไมมีความคุนเคยจากการใชสถานที่
ภายในทาอากาศยาน ภายในประเทศ และการเดินทางไมบอย
มากนัก การไดรับสื่อสารจากบุคคลอื่นและจากสื่อการตลาด
ภายนอกเปนสิ่งกระตุนในการความคาดหวังมากขึ้น ตางกับ
ผูใชบริ การสนามบิ นภายในประเทศเปนประจํา (คื อผู ใช
บริการที่มีความถี่มากกวา 3 ครั้งตอเดือน) กลับไมคาดหวัง
การบริการมากนัก อาจมีความคุนเคย ไมใหความสําคัญตอ
การบริการมากเทาที่ควร
นอกจากนี้ ระดั บ การคาดหวั ง ของกลุ ม ผู ใ ช บ ริ ก าร
สนามบินภายในประเทศที่เปนครั้งคราว และกลุมผูใช
บริการสนามบินภายในประเทศที่เปนประจํา จําแนกองคประกอบความคาดหวังดานบริการ ไดแก ความนาเชื่อถือ
(Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness) การสราง
ความมั่นใจ (Assurance) การดูแลเอาใจใส (Empathy) และ
รูปลักษณทางกายภาพ (Tangibles) พบวา องคประกอบของ
ระดั บความคาดหวั งต างสอดคล องเช นเดี ยวกั น คื อ ผู ใช
บริการสนามบินภายในประเทศครั้งคราวมี องค ประกอบ
ความคาดหวังทุกดานมากกวาผูใชบริการสนามบินภายใน
ประเทศประจํ า ณ ระดั บนั ยสํ าคั ญ 0.05 ในด านความน า
เชื่อถือ (t-value 1.925) ดานการใหความมั่นใจ ระดับนัยสําคัญ 0.00 (t-value 3.057) ดานการดูแลเอใจใส ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 (t-value 2.562) และดานรูปลักษณทาง
กายภาพ ระดับนัยสําคัญ 0.01 (t-value 2.709) ตามลําดับ
ยกเว นองคประกอบดานการตอบสนองมีระดับนัยสําคั ญ
0.10 (ดูตารางที่ 4)

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคาดหวังคุณภาพบริการของผูโดยสารขาเขา ภายในประเทศ
ที่มีตอการใชบริการสนามบิน (จําแนกตามปจจัยกําหนดคุณภาพบริการ 5 ดานหลัก)
ความคาดหวังคุณภาพบริการ
ดานความนาเชื่อถือ
สนามบินภายในประเทศไดใหบริการตามที่สัญญาไว
สนามบินภายในประเทศแสดงใหเห็นถึงความเชื่อถือ
ในการแกปญหาแกทาน
สนามบินภายในประเทศไดใหบริการตรงตามความตองการ
ตั้งแตแรก
สนามบินภายในประเทศไดใหบริการตามเวลาที่สัญญาไว
สนามบินภายในประเทศแจงใหทานทราบถึงเวลาที่จะสามารถ
ใหบริการแกทาน
รวม
ดานการตอบสนอง
พนักงานของสนามบินภายในประเทศใหบริการทาน
ดวยความรวดเร็ว
พนักงานของสนามบินภายในประเทศยินดีใหบริการทานเสมอ
พนักงานของสนามบินภายในประเทศพรอมที่จะใหบริการทาน
สม่ําเสมอ
รวม
ดานการสรางความมั่นใจ
ลักษณะทาทีของพนักงานของสนามบินภายในประเทศ
ไดสรางความมั่นใจใหกับทาน
ทานรูสึกไววางใจเมื่อทําการติดตอกับพนักงานของสนามบิน
ภายในประเทศ
พนักงานของสนามบินภายในประเทศมีความสุภาพ ออนนอม
ตอทานเสมอ
พนักงานของสนามบินภายในประเทศมีความรูทจี่ ะตอบคําถามทานได
รวม
ดานการดูแลเอาใจใส
พนักงานของสนามบินภายในประเทศไดใหความสนใจในการบริการ
ทานเปนสวนตัว
พนักงานของสนามบินภายในประเทศไดใหบริการทาน
อยางเอาใจใส
สนามบินภายในประเทศไดถือผลประโยชนสูงสุดของทานเปนสําคัญ
สนามบินภายในประเทศไดเขาใจถึงความตองการการบริการของทาน
รวม

คาเฉลี่ย

Std.
Deviation

ระดับ
ความคาดหวัง

4.79
4.71

1.471
1.458

คอนขางสูง
คอนขางสูง

4.74

1.601

คอนขางสูง

4.83
4.93

1.536
1.539

คอนขางสูง
คอนขางสูง

4.81

1.358

คอนขางสูง

5.05

1.496

คอนขางสูง

5.17
5.11

1.412
1.393

คอนขางสูง
คอนขางสูง

5.08

1.36

คอนขางสูง

5.14

1.381

คอนขางสูง

5.12

1.394

คอนขางสูง

5.29

1.312

คอนขางสูง

5.26
5.2

1.317
1.246

คอนขางสูง
คอนขางสูง

4.62

1.446

คอนขางสูง

4.93

1.393

คอนขางสูง

4.89
4.93
4.78

1.463
1.458
1.337

คอนขางสูง
คอนขางสูง
คอนขางสูง

ดานรูปลักษณทางกายภาพ
สนามบินภายในประเทศมีอุปการณที่ทันสมัย
อุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของสนามบินภายในประเทศ
ดูสวยงาม และมีความสะอาด
พนักงานของสนามบินภายในประเทศมีบุคลิกแบบมืออาชีพ
สนามบินภายในประเทศมีวัสดุอุปกรณรองรับการบริการ
แกผูมาใชบริการอยางสะดวกและทั่วถึง
สนามบินภายในประเทศเปดทําการในสถานที่ที่สะดวกแกผูมาใช
บริการ
รวม
คาเฉลี่ยความคาดหวังบริการโดยรวมทั้ง 5 ดาน

5.42
5.2

1.523
1.663

สูง
คอนขางสูง

5.03
4.95

1.486
1.615

คอนขางสูง
คอนขางสูง

4.81

1.694

คอนขางสูง

5.11
4.80

1.448

คอนขางสูง
คอนขางสูง

ตารางที่ 3 ระดับความคาดหวังเปรียบเทียบกลุมผูใชบริการครั้งคราวกับกลุมผูใชบริการประจํา
t-value
2.535

df.
398

Sig. (2-tailed)
0.01

ตารางที่ 4 ระดับความคาดหวังบริการเปรียบเทียบกลุมผูใชบริการครั้งคราวกับกลุมผูใชบริการประจํา จําแนกตามองคประกอบ
ความคาดหวังแตละปจจัย
ดานของความคาดหวังการบริการ
ความนาเชื่อถือ
การตอบสนอง
การใหความมั่นใจ
การดูแลเอาใจใส
รูปลักษณทางกายภาพ

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัยความคาดหวังดานบริการของ
ผูโดยสารขาเขาที่ใชบริการทาอากาศยานภายในประเทศ
ใน 5 ดาน ของเครื่องมือ SERVQUAL สามารถสรุปผล
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากความคาดหวังดานบริการมากสุด
ไปยังนอยสุดไดดังนี้ ความคาดหวังลําดับที่ 1 ดานการ
สรางความมั่นใจ ลําดับที่ 2 ดานรูปลักษณทางกายภาพ
ลําดับที่ 3 ดานการตอบสนอง ลําดับที่ 4 ดานความนาเชื่อถือ
และลําดับที่ 5 ดานการดูแลเอาใจใส เปนลําดับสุดทาย จาก
กลุมตัวอยางแบบสอบถาม 400 ตัวอยาง คาเฉลี่ยโดยรวมทั้ง
5 ดาน ของความคาดหวังของผูโดยสารขาเขา อยูที่ 4.80 เปน
ระดับความคาดหวังคอนขางสูงทั้ง 5 ดานหลัก แสดงให
เห็นวาผูโดยสารขาเขาที่ใชบริการสนามบินภายในประเทศ

t-value
1.925
1.646
3.057
2.562
2.709

df.
398
398
398
398
398

Sig. (2-tailed)
0.05
0.10
0.00
0.01
0.01

ใหความสําคั ญกับความคาดหวังบริการสนามบินในทุก
ดานและความคาดหวังแตละดานจะมีคาเฉลี่ยไมแตกตาง
กันมาก ที่อยูในระดับความสําคัญคอนขางสูง จากการสรุป
ลักษณะทางประชากรศาสตรและภูมิลําเนา พบวา จํานวน
ประชากรตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ที่มีอายุ
ระหวาง 20-35 ป มีรายได 20,000–40,000 บาท และสวน
มากมีภูมิลําเนาตางจังหวัด มากกวารอยละ 70
ผูโดยสารใหความคาดหวังในดานการสรางความมั่นใจ
ที่มีคาเฉลี่ยรวม 5.2 ถือวาเปนระดับคอนขางสูงสุด ใน 5
ดานหลัก ของเครื่องมือ SERVUAL จะพบวา ผูโดยสาร
ให ความสํ าคั ญของพนั กงานของสนามบิ นมี ความสุ ภาพ
ออนนอม โดยมีคาเฉลี่ยที่ 5.29 และมีความรูในการตอบ
คําถาม อยูที่ 5.26 สวนความคาดหวังของผูโดยสารใหความ

สําคัญนอยสุด คือ ดานการดูแลเอาใจใส มีคาเฉลี่ยที่ 4.78
แตถือวาอยูในความคาดหวังคอนขางสูง และผูโดยสารให
ความคาดหวั ง น อ ยที่ สุ ด คื อ พนั ก งานของสนามบิ น ให
ความสนใจเปนการสวนตัว คาเฉลี่ยที่ 4.62
การวิจัยพบวา ระดับความคาดหวังเมื่อเปรียบเทีย บ
กลุมผูใชบริการครั้งคราวที่ความคาดหวังในคุณภาพบริการ
มากกวากลุมผูใชบริการประจําของสนามบินภายในประเทศ
โดยระดับความคาดหวังบริการเฉลี่ย t-value เทากับ 2.535
และระดับนัยสําคัญ 0.01

ขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้เปนการสํารวจในความคาดหวังดาน
บริการของผูโดยสารขาเขาที่ใชบริการทาอากาศยานภายใน
ประเทศ ผู วิจัย เสนอแนะใหมี ก ารพัฒนาคุณ ภาพบริก าร
ดานความนาเชื่อ เชน การใหบริการที่แสดงใหเห็นถึงการ
แกปญหาของผูโดยสารและการใหบริการตามคํามั่นสัญญา
กับผูโดยสาร และในดานการดูแลเอาใจใสของพนักงาน
สนามบินควรใหความสนใจของผูโดยสารที่ตองการความ
ชวยเหลือเปนการสวนตัวและควรคํานึงถึงผลประโยชน
สูงสุดของผูโดยสารเปนสําคัญ
การศึ ก ษาความคาดหวั ง ของผู โ ดยสารขาเข า ที่ ใ ห
สนามบินภายในประเทศครั้งนี้ ผลการวิจัยสามารถนําไป
ปรับกลยุทธคุณภาพบริการ ทั้งทาอากาศยานภายในประเทศ
ขาออกและทาอากาศยานตางประเทศ และสามารถนําไปทํา
การวิจัยในดานความคาดหวังและการรับรูคุณภาพบริการ
ของผูใชบริการสนามบิน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ตอไป โดยใชเครื่องมือ SERVQUAL เพื่อสํารวจหรือวัด
คุณภาพบริการของผูใชบริการทาอากาศยาน และสามารถนํา
มาวางแผนพั ฒนาคุ ณภาพบริ การทาอากาศยานที่ เปนเลิ ศ
ตอไป
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ปจจุบันเปนอาจารยประจําวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ณ กรุงเทพมหานคร ไดรับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณผูมีผลงานดีเยี่ยมดานการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครบรอบ 40 ป

