รายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจและไมพึ
พอใจและไมพึงพอใจ
ของผูรับบริการตอการใหบริ
ารตอการใหบริการ
ของทาอากาศยานในสังกัด
กรมการบินพลเรือน
ตามแบบสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ
(Satisfaction
Satisfaction Survey Form)
Form
ประจําป6งบประมาณ 2556
(ตุตุลาคม 2555 – พฤษภาคม 2556)
2556

**********************************

คํานํา
กรมการบินพลเรือนไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการตอการ
ใหบริการของทาอากาศยานในสังกัดของกรมการบินพลเรือน เพื่อนําผลการสํารวจมาใชในการปรับปรุงคุณภาพ
การใหบริ การ เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของผู รั บ บริ การของทาอากาศยานในการใหบริ การที่
สะดวก รวดเร็ ว ถู กตอง เป. น ธรรม โปรงใส และตรวจสอบได โดยดํา เนิ น การเก็ บ รวบรวมขอมู ล ระหวาง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 – พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ทั้ ง นี้ ไดจั ด ทํ า รายงานผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจและไมพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก าร
ตอการใหบริ ก ารของทาอากาศยานในสั ง กั ด ของกรมการบิ น พลเรื อ น ตามแบบสํ า รวจความพึ ง พอใจใน
การใหบริการ (Satisfaction Survey Form) ประจําปKงบประมาณ 2556 เพื่อใหหนวยบริการไดใชเป.น
แนวทางประกอบการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของกรมการบินพลเรือนตอไป
กรมการบินพลเรือนขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ใหความรวมมือในการสํารวจ
ดังกลาวจนแลวเสร็จตามวัตถุประสงคLทุกประการ
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สารบัญ

บทที่ 1
บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทสรุปผูบริหาร
บทนํา
ความสําคัญของปOญหา
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
วิธีการดําเนินงาน
วิธีการสํารวจ
กลุมเปTาหมาย
เครื่องมือในการสํารวจ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหLขอมูล
ผลการวิเคราะหLขอมูล
สวนที่ 1 ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการในดานตางๆ
1.1 ดานพนักงานประจําทาอากาศยาน
1.2 ดานความคุมคาของคาธรรมเนียมการใชสนามบิน
1.3 ดานอุปกรณLและสิ่งอํานวยความสะดวก
1.4 ดานความปลอดภัย
1.5 ดานสภาพทาอากาศยาน
สวนที่ 2 ความไมพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการในดานตางๆ
2.1 ดานพนักงานประจําทาอากาศยาน
2.2 ดานความคุมคาของคาธรรมเนียมการใชสนามบิน
2.3 ดานอุปกรณLและสิ่งอํานวยความสะดวก
2.4 ดานความปลอดภัย
2.5 ดานสภาพทาอากาศยาน
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะของผูรับบริการที่มีตอการบริการของทาอากาศยาน
สวนที่ 4 คําชมเชยในการบริการของทาอากาศยาน
ภาคผนวก

ก
ข
ค
ง
1
1
4
4
5
8
8
8
8
10
10
13
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15
15
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16
17
17
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18
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19
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21
22
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สารบัญตาราง
ตาราง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2

คาเฉลี่ย รอยละและระดับคะแนนความพึงพอใจดานพนักงานประจําทาอากาศยาน
คาเฉลี่ย รอยละและระดับคะแนนความพึงพอใจดานความคุมคาของ
คาธรรมเนียมการใชสนามบิน
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย รอยละและระดับคะแนนความพึงพอใจดานอุปกรณLและ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย รอยละและระดับคะแนนความพึงพอใจดานความปลอดภัย
ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย รอยละและระดับคะแนนความพึงพอใจดานสภาพทาอากาศยาน
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย รอยละและระดับคะแนนความไมพึงพอใจดานพนักงานประจําทาอากาศยาน
ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย รอยละและระดับคะแนนความไมพึงพอใจดานความคุมคาของ
คาธรรมเนียมการใชสนามบิน
ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย รอยละและระดับคะแนนความไมพึงพอใจดานอุปกรณLและ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย รอยละและระดับคะแนนความไมพึงพอใจดานความปลอดภัย
ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย รอยละและระดับคะแนนความไมพึงพอใจดานสภาพทาอากาศยาน

หนา
15
15
16
16
17
18
18
19
19
20
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กรมการบินพลเรือนไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอการใหบริ ก ารของทาอากาศยานในสั ง กั ด ของกรมการบิ น พลเรื อ น ตามแบบสํ า รวจความพึ ง พอใจใน
การใหบริ การ (Satisfaction Survey Form) ประจํ า ปK งบประมาณ 2556 จากการปฏิ บั ติ งานของ
กรมการบินพลเรือนดานการดําเนินงานทาอากาศยาน ทั้ง 28 แหง เพื่อนําผลการสํารวจมาใชในการปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการของทาอากาศยานในการใหบริการที่
สะดวก รวดเร็ ว ถู กตอง เป. น ธรรม โปรงใส และตรวจสอบได โดยดํา เนิ น การเก็ บ รวบรวมขอมู ล ระหวาง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 – พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในการสํารวจครั้งนี้กรมการบินพลเรือนไดทําการสํารวจ
4 สวน 7 ประเด็น สามารถสรุปผลการสํารวจไดดังนี้
สวนที่ 1 ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการในดานตางๆ ผลการสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการบริการของทาอากาศยานในดานตางๆ ในภาพรวม ดวยคาเฉลี่ย 4.04
คิดเป.นรอยละ 80.75 อยูในระดับความพึงพอใจมาก ประกอบดวยผลการสํารวจ 5 ดาน ดังนี้
1.1 ดานพนักงานประจําทาอากาศยาน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยูที่ระดับ 4.30 คะแนน คิดเป.นรอยละ 85.89
1.2 ดานความคุมคาของคาธรรมเนียมการใชสนามบิน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยูที่ระดับ 3.98 คะแนน คิดเป.นรอยละ 79.65
1.3 ดานอุปกรณLและสิ่งอํานวยความสะดวก
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยูที่ระดับ 3.66 คะแนน คิดเป.นรอยละ 73.22
1.4 ดานความปลอดภัย
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยูที่ระดับ 4.12 คะแนน คิดเป.นรอยละ 82.28
1.5 ดานสภาพทาอากาศยาน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยูที่ระดับ 4.14 คะแนน คิดเป.นรอยละ 82.69
สวนที่ 2 ความไมพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการในดานตางๆ ผลการสํารวจความ
ไมพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการบริการของทาอากาศยานในดานตางๆ ในภาพรวม ดวยคาเฉลี่ย 0.96
คิดเป.นรอยละ 19.25 อยูในระดับความไมพึงพอใจนอยที่สุด ประกอบดวยผลการสํารวจ 5 ดาน ดังนี้
1.1 ดานพนักงานประจําทาอากาศยาน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยูที่ระดับ 0.70 คะแนน คิดเป.นรอยละ 14.11
1.2 ดานความคุมคาของคาธรรมเนียมการใชสนามบิน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยูที่ระดับ 1.02 คะแนน คิดเป.นรอยละ 20.35
1.3 ดานอุปกรณLและสิ่งอํานวยความสะดวก
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยูที่ระดับ 1.34 คะแนน คิดเป.นรอยละ 26.78
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1.4 ดานความปลอดภัย
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยูที่ระดับ 0.88 คะแนน คิดเป.นรอยละ 17.72
1.5 ดานสภาพทาอากาศยาน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยูที่ระดับ 0.86 คะแนน คิดเป.นรอยละ 17.31
สวนที่ 3 ผลการสํารวจขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการใหบริการของผูรับบริการตอการ
ใหบริการของทาอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือนตามประเด็นการสํารวจ 5 ดาน ประจําปKงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (คําถามปลายเป[ด)
สวนที่ 4 คําชมเชยในการบริการของทาอากาศยาน
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความสําคัญของปHญหา
ดวยกรมการบิ นพลเรื อนในฐานะหนวยงานที่ทํา หนาที่กํากั บดูแลกิ จการขนสงทางอากาศ
ภาครัฐ กระทรวงคมนาคม มีหนาที่ในการสงเสริมพัฒนาและกํากับดูแล การขนสงทางอากาศของประเทศ
จัดใหมี และดําเนินกิจการทาอากาศยาน ยกระดับมาตรฐานดานความปลอดภัยของบริการขนสงทางอากาศ
โดยมุ งสงเสริ ม การขนสงทางอากาศที่ ป ลอดภั ย ดวยการกํ า กั บ ดู แ ลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ ง ในปO จ จุ บั น
การเดินทางทางอากาศยังพบวา มีสถิติการใชบริการเพิ่มขึ้นอีกดวย แสดงใหเห็นวา ภารกิจของกรมการบิน
พลเรือนตองขยายขอบเขตการใหบริการกับผูรับบริการในปริมาณที่มากขึ้นและความหลากหลายในสภาพของ
ผูรับบริการที่เพิ่มขึ้นยอมสงผลกระทบโดยตรงตอระดับความพึงพอใจในการรับบริการของผูรับบริการของ
ทาอากาศยานดวยเชนกัน กรมการบินพลเรือนจึงไดตระหนักถึงความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูที่
มารั บ บริ ก ารและพยายามปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใหบริ ก ารใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ผู มารั บ บริ ก ารมากที่ สุ ด ประกอบกั บ ตามหลั ก เกณฑL ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
(PMQA : Public Sector Management Quality Award) เพื่อใหเกิดการปรับปรุงกระบวนงานอยางตอเนื่อง
อันจะเป.นผลใหผูรับบริการของทาอากาศยานไดรับความพึงพอใจสูงสุด กรมการบินพลเรือนตองใหความสําคัญ
กับผูรับบริการ
ดังนั้น เพื่อใหมีแนวทางการพัฒนาการบริการดานตางๆ ของกรมการบินพลเรือนในภาพรวม
กรมการบิ น พลเรื อนจั ด ทํ า การสํ า รวจความพึ งพอใจและไมพึ งพอใจของผู รั บ บริ การตอการใหบริ การของ
ทาอากาศยานในสั ง กั ด ของกรมการบิ น พลเรื อ น เพื่ อ นํ า ขอมู ล ที่ ไ ดมาใชเป. น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในการพั ฒ นา
กระบวนงานการใหบริการ เพื่อนําผลการสํารวจดังกลาวมาประกอบการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรL
การพัฒนากรมการบินพลเรือนใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล การจัดทํางบประมาณ และสถานการณLตางๆ
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป รวมทั้ ง กํ า หนดทิ ศ ทางการใหบริ ก ารใหตรงกั บ ความตองการของผู รั บ บริ ก ารของ
ทาอากาศยานในสังกัดของกรมการบินพลเรือน
2. วัตถุประสงคJ
2.1 เพื่อใหหนวยงานในสวนกลางและสวนภูมิภาคนําผลการสํารวจความพึงพอใจ และ
ไมพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของทาอากาศยานที่มีตอการปฏิบัติงานของกรมการบินพลเรือน
ไปประกอบการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
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2.2 เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการจากการปรับปรุงกระบวนการทํางานและ
กอใหเกิดภาพลักษณLที่ดีแกกรมการบินพลเรือน
3. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 – พฤษภาคม พ.ศ. 2556
4. ตัวชี้วัดและคาเปOาหมาย
4.1 รอยละของระดั บ ความพึ งพอใจของผู รั บ บริ การตอการใหบริ การของทาอากาศยาน
ในสังกัดของกรมการบินพลเรือนในดานตางๆ ไมนอยกวา 80 อยูที่ระดับ 4 คะแนน
4.2 รอยละของระดับความไมพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของทาอากาศยาน
ในสังกัดของกรมการบินพลเรือนในดานตางๆ ไมมากกวา 50 อยูที่ระดับ 2 คะแนน
5. ผลผลิต
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของ
ทาอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน ที่มีตอการปฏิบัติงานของกรมการบินพลเรือน
6. ผลลัพธJ
6.1 หนวยงานของกรมการบินพลเรือนนําผลการสํารวจฯ ไปปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดมากขึ้น
6.2 ผูรับบริการมีความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานของกรมการบินพลเรือน
7. ขอบเขตการศึกษา
7.1 กลุมเปTาหมาย
กลุมผูรับบริการ คือ ผูที่มารับบริการจากทาอากาศยานทั้ง 28 แหงในสังกัดของ
กรมการบินพลเรือนโดยตรง
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7.2 ขอบเขตการสํารวจ
สํารวจภาพรวมการปฏิ บัติงานดานการกํา กับดู แล ดานการบิ นพลเรือน และดาน
การดําเนินงานทาอากาศยานในสังกัด
7.3 ชองทางการสํารวจ : ผูเขามารับบริการของทาอากาศยานทั้ง 28 แหง ในสังกัดของ
กรมการบินพลเรือน
7.4 ประเด็นการสํารวจ ประกอบดวย 4 ประเด็น ดังนี้
7.4.1 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของทาอากาศยาน
5 ดาน ไดแก ดานพนั ก งานประจํ า ทาอากาศยาน ดานความคุ มคาของคาธรรมเนี ย มการใชสนามบิ น
ดานอุปกรณLและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความปลอดภัย และดานสภาพทาอากาศยาน
7.4.2 การสํารวจความไมพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของทาอากาศยาน
5 ดาน ไดแก ดานพนักงานประจําทาอากาศยาน ดานความคุมคาของคาธรรมเนียมการใชสนามบินดานอุปกรณL
และสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความปลอดภัย และดานสภาพทาอากาศยาน
7.4.3 ขอเสนอแนะขอบผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของทาอากาศยาน 5 ดาน
ไดแก ดานพนั ก งานประจํ า ทาอากาศยาน ดานความคุ มคาของคาธรรมเนี ย มการใชสนามบิ น
ดานอุปกรณLและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความปลอดภัย และดานสภาพทาอากาศยาน
7.4.4 คําชมเชยการใหบริการของทาอากาศยาน
7.5 กําหนดระยะเวลาของการสํารวจ : เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 – พฤษภาคม พ.ศ. 2556
8. ระเบียบวิธีการสํารวจ
โดยใชการสํารวจเชิงปริมาณ (Quantitative Survey) ประมวลผลและวิเคราะหLความคิดเห็น
ของผูมารับบริการของทาอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน ทั้ง 28 แหง
9. เครื่องมือการสํารวจ
เครื่ องมื อในการสํ า รวจเพื่ อรั บ ฟO งและเรี ย นรู ความตองการ/ความพึ งพอใจ และความ
ไมพึงพอใจของผูมารับบริการของทาอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน คือ แบบสํารวจความพึงพอใจใน
การใหบริการ (Satisfaction Survey Form)
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎี
การสํ า รวจความพึ ง พอใจ และไมพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารที่ มี ต อการใหบริ ก ารของ
ทาอากาศยานในสังกัดของกรมการบินพลเรือน ตามแบบสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ (Satisfaction
Survey Form) มีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ
การบริการ ตามคําจํากัดความของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) หมายถึง
ปฏิบัติรับใชใหความสะดวกตางๆ
การบริ ก าร (Service) คื อ กระบวนการในการสงมอบบริ ก ารจากผู ใหบริ ก ารไปยั ง
ผูรั บบริ การ การบริการจึ งเป. นสิ่ งสํ า คัญในการประกอบธุร กิ จบริการ โดยเขาถึงในสิ่ งที่ ลู กคาคาดหวั งและ
ตอบสนองลูกคาดวยบริการที่เป.นเลิศ
Kotler (2003) ใหคําจํากัดความคําวา “การบริการ” หมายถึง การแสดงหรือการกระทํา
ใดๆ ที่หนวยงานหนึ่งสามารถเสนอใหกั บอีกหนวยงานหนึ่ ง ซึ่ งเป. นสิ่งที่ไมสามารถจับตองได (intangible)
และไมมี ผ ลตอการเป. น เจาของในสิ่ ง ใดๆ โดยอาจจะมี ห รื อ ไมมี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ ผลิ ต ภั ณฑL ทางกายภาพ
(Physical Product) ก็ได
วีระพงษL เฉลิมจิรรัตนL (2545) ใหคําจํากัดความวา “การบริการ” หมายถึง กระบวนการ
หรือกระบวนกิจกรรมในการสงมอบบริการจากผูใหบริการไปยังผูรับบริการ หรือใชบริการนั้น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (2542) ไดกลาว การจัดการระบบบริการใหมีคุณภาพ
จําเป.นตองคํานึงถึงองคLประกอบ 7 ประการ ดังนี้
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ (Satisfaction) โดยผูใหบริการพยายามกระทําอยางใด
อยางหนึ่งใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุดเทาที่จะทําได
2. ความคาดหวังของผูรับบริการ (Expectation) ผูรับบริการจะคาดหวังที่จะไดรับ
การบริการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งผูใหบริการจําเป.นที่จะตองเรียนรูเกี่ยวกับความคาดหวังพื้นฐานและสํารวจ
ความคาดหวังของผูรับบริการ เพื่อเสนอบริการที่ตรงกับความคาดหวัง ผูรับบริการจะเกิดความพึงพอใจหาก
การบริการนั้นเกินความคาดหวังที่ผูรับบริการคาดหวังไว เป.นที่ยอมรับวา ผูรับบริการมักจะคาดหวังไววาจะ
ไดรับการบริการที่รวดเร็วทันใจ มีประสิทธิภาพและแสดงออกดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม ความคาดหวังของ
ผูรับบริการจะผันแปรไปตามลักษณะของงานบริการ ผูใหบริการจึงควรมีการวิจัยตลาดเกี่ยวกับความตองการ
การรับรู การจูงใจ เจตคติ ตลอดจนพฤติกรรมของผูที่เกี่ยวของกับการบริการ
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3. ความพรอมในการใหบริ การ (Readiness) ประสิ ทธิ ภาพของการใหบริ การยอมขึ้ น
อยูกับความพรอมที่จะใหบริการในสิ่งที่ผูรับบริการตองการ ภายในเวลาและรูปแบบที่ตองการดวยความรวดเร็ว
ทันใจของผูบริการ
4. ความมีคุณคาของการใหบริการ (Value Added) การใหบริการที่ตรงไปตรงมา ไมเอา
เปรียบลูกคาดวยความพยายามที่จะใหลูกคาพอใจและถูกใจกับการบริการที่ไดรับคุณภาพการใหบริการคุมคา
สําหรับผูรับบริการ
5. ความสนใจตอการใหบริการ (Interest) การใหความสนใจ ความจริงใจตอลูกคา
ทุกระดับและทุกคนอยางเทาเทียมกันนับวาเป.นเรื่องสําคัญที่สุด ไมวาลูกคาจะเป.นใครก็ตามยอมตองการไดรับ
การบบริการที่ดีดวยกันทั้งสิ้น ผูใหบริการจึงจําเป.นตองใหความสนใจตอลูกคาหรือผูรับบริการโดยเสมอภาคกัน
6. ไมตรีจิตในการใหบริการ (Courtesy) การตอนรับลูกคาดวยความยิ้มแยม แจมใส
สุ ภ าพออนโยนของผู ใหบริ การดวยอั ธ ยาศั ย ของความเป. น มิ ต รและบรรยากาศของการใหบริ การที่ อบอุ น
เป.นกันเอง จะทําใหลูกคาหรือผูรับบริการเกิดความรูสึกที่ดี ประทับใจตอบริการนั้น พฤติกรรมการใหบริการที่ดี
จึ ง เป. น คุ ณ สมบั ติ ข องผู ใหบริ ก าร รวมทั้ ง ตองรู จั ก คนหาความตองการของผู รั บ บริ ก ารและมี จิ ต สํ า นึ ก ใน
การใหบริการ
7. ความมีประสิทธิภาพของการใหบริการ (Efficiency) ความสําเร็จของการบริการขึ้นอยู
กับการบริการอยางมีระบบขั้นตอน แผนการใหบริการและพัฒนากลยุทธLการบริการเพื่อใหมีคุณภาพสม่ําเสมอ
โดยเริ่มจากการวิเคราะหLความตองการและความประทับใจของผูรับบริการ นํามากําหนดเปTาหมายรูปแบบ
การบริการใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
คํ า วา “พอใจ” ตามคํ า จํ า กั ด ความของพจนานุ กรมฉบั บ ราชบั ณฑิ ต ยสถาน (2542)
หมายถึง สมใจ ชอบใจ
ความพึ งพอใจ (Satisfaction) ตามคํ า จํ า กั ด ความของพจนานุ กรมทางดานพฤติ กรรม
ศาสตรL หมายถึ ง สภาพขอองบุ ค คลที่ มี ค วามสุ ข ความอิ่ ม เอมใจ เมื่ อ ความตองการหรื อ แรงจู ง ใจไดรั บ
การตอบสนอง
ความพึ ง พอใจ ตามคํ า จํ า กั ด ความของพจนานุ กรมดานจิ ต วิ ท ยา หมายถึ ง ความรู สึ ก
ขั้นแรกเมื่อบรรลุวัตถุประสงคLและเป.นความรูสึกขั้นสุดทายเมื่อบรรลุถึงจุดมุงหมายโดยมีแรงกระตุน
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ความพึงพอใจ ตามทฤษฎีของ Morse หมายถึง สภาพจิตใจที่ปราศจากความเครียด ทั้งนี้
เป. น ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ยL มี ค วามตองการ ถาความตองการนั้ น ไดรั บ การตอบสนองทั้ ง หมดหรื อ บางสวน
ความเครี ย ดก็ จ ะลดนอยลง ความพึ งพอใจจึงจะเกิ ดขึ้ น และในทางกลั บกั น หากความตองการนั้ นไมไดรั บ
การตอบสนองความเครียดความไมพึงพอใจจะเกิดขึ้น
Wolman (1973) กลาววา ความพึงพอใจเป.นสภาพความรูสึกของบุคคลที่มีความสุข
ความอิ่มเอมใจ เมื่อความตองการหรือแรงจูงใจของตนเองไดรับการตอบสนอง
ณัฐพัชรL ลอประดิษฐLพงษL (อางถึงใน สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2549) ความพึงพอใจ
ของลูกคามีความเกี่ยวโยงกัน 3 ฝ{าย ไมวาจะเป.นความสัมพันธLระหวางลูกคากับตัวสินคาหรือบริการที่ไดรับ
รวมถึงความสัมพันธLระหวางลูกคากับผูขายหรือผูใหบริการ และความสัมพันธLระหวางผูขายหรือผูใหบริการกับ
ตัวสินคาและบริการ โดยความพึงพอใจลูกคาสามารถวัดไดจากการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสินคา
หรือบริการที่ไดรับกับสิ่งที่ไดจริง หรือสิ่งที่ลูกคาคาดหวังไว โดยความสัมพันธLดังกลาวอาจเป.นไดหลายลักษณะ
เชน ความสัมพั นธLแบบครั้งคราวหรือเป.นประจํ าตอเนื่อง ความสัมพั นธLอาจเกี่ ยวของกับสิ นคาหรือบริการ
ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิดประกอบกัน ผูเกี่ยวของในความสัมพันธLนี้อาจเกิดขึ้นระหวางลูกคากับผูขาย
หรือผูใหบริการ โดยตรงเพียง 2 ฝ{าย หรืออาจมีฝ{ายอื่นเขามาเกี่ยวของ รวมถึงสินคาและบริการนี้อาจเกี่ยวของ
กับเรื่องอารมณL ความรูสึกที่มีตอตราสินคา เป.นตน อาจกลาวไดวา ความพึงพอใจลูกคามิไดมีรูปแบบตายตัว
สามารถเป.นไปไดหลายลักษณะ อาจเกี่ยวของกับบุคคลเพียง 2 คน หรือมากกวานี้ก็ได ลูกคาอาจมีความ
พึงพอใจต่ําๆ ทั้งๆ ที่สินคาหรือบริการมีคุณภาพสูง หรือลูกคาอาจมีความพึงพอใจสูง ทั้งๆ ที่สินคาหรือบริการมี
คุณภาพต่ํา
จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของบุคคลนั้นไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ไดตั้งความคาดหวังไว แตหากมิไดรับ
การตอบสนองความพึงพอใจจะลดลงถึงขั้นไมพอใจ
การสรางอิ ท ธิ พ ลตอผู รั บ บริ ก ารนอกจากความรู ความเขาใจใน “ความตองการ”
ของผู รั บ บริ ก าร ความรู ในกระบวนการทางจิ ต วิ ท ยาที่ มี อิ ท ธิ พ ลตอพฤติ ก รรมของผู รั บ บริ ก าร ซึ่ ง ไดแก
การรั บ รู ทั ศ นคติ ความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจ จั ด เป. น เรื่ อ งพื้ น ฐานที่ ต องทํ า ความเขาใจดวย
(Engel, Blackwell & Mrniard, 1995)
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Gerson (1993) กลาววา การทําใหเกิดความพึงพอใจนั้น เป.นสิ่งจําเป.นอยางยิ่งใน
การใหบริการ เพราะวา ความพึงพอใจเป.นปO จจัย สําคัญ ที่ทําใหกิจ กรรมสามารถดํ าเนิ นตอไปได เนื่องจาก
ถาผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจขึ้นอาจจะยุติการทํากิจกรรมนั้นๆ และถึงแมวากิจกรรมจะมอบบริการที่ดี
เลิศใหกับผูรับบริการ แตถาบริการที่ดีนั้นไมไดทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจไดก็ถือวาการดําเนินงานนั้น
ไมประสบความสําเร็จ
Rust & Olive (1994) ไดกลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสําคัญของความพึงพอใจวา
การเขาใจถึงแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Satisfaction) เป.นสิ่งสําคัญในการที่จะทําใหการจัดการเกี่ยวกับ
คุณภาพการบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความพึงพอใจเป.นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจผูรับบริการมีผลตอ
ความทรงจําและนําไปสูการตัดสินใจในอนาคตของผูรับบริการ ดังนั้น ถาสามารถเขาถึงจิตใจของผูรับบริการวา
ปOจจัยใดจะทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจไดก็จะทําใหประสบความสําเร็จได
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินงาน
การสํารวจความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
ทาอากาศยานในสังกัดของกรมการบินพลเรือน ตามแบบสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ (Satisfaction
Survey Form) ไดกําหนดวิธีการดําเนินงานดังตอไปนี้ คือ
วิธีการสํารวจ
ใชการสํารวจเชิงปริมาณ (Quantitative Survey) ประมวลผลและวิเคราะหL ความคิดเห็น
ของผูมารับบริการของทาอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน ทั้ง 28 แหง
กลุมเปOาหมาย
กลุ มผู รั บ บริ ก าร คื อ ผู ที่ ม ารั บ บริ ก ารจากทาอากาศยานทั้ ง 28 แหงในสั ง กั ด ของ
กรมการบินพลเรือนโดยตรง
เครื่องมือในการสํารวจ คือ
แบบสํารวจความคิดเห็น ซึ่งบางออกเป.น 4 สวน 7 ประเด็น ดังนี้
สวนที่ 1 ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการในดานตางๆ
1.1 ดานพนักงานประจําทาอากาศยาน
1.1.1 การดูแลเอาใจใส แนะนํา ตอบขอซักถาม
1.1.2 ความสุภาพและมารยาท
1.2 ดานความคุมคาของคาธรรมเนียมการใชสนามบิน
1.3 ดานอุปกรณLและสิ่งอํานวยความสะดวก
1.3.1 รานคา รานอาหาร
1.3.2 หองน้ํา
1.3.3 โทรศัพทLสาธารณะ
1.3.4 บริการรถรับ – สงเขาเมือง

กรมการบินพลเรือน ประจําปKงบประมาณ 2556

9
1.4 ดานความปลอดภัย
1.4.1 การตรวจคนผูโดยสาร
1.4.2 การตรวจคนกระเป•าเดินทาง
1.4.3 การควบคุมการเขา/ออกพื้นที่หวงหาม
1.4.4 การตระเวนตรวจรักษาความปลอดภัย
1.4.5 การปTองกันรักษาพื้นที่ เครื่องบิน คน
1.5 ดานสภาพทาอากาศยาน
1.5.1 ความสะอาด
1.5.2 ที่จอดรถ
1.5.3 ความสะดวกสบายภายในตัวอาคาร
1.5.4 ความพึงพอใจตอการบริการโดยรวม
สวนที่ 2 ความไมพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการในดานตางๆ
2.1 ดานพนักงานประจําทาอากาศยาน
2.1.1 การดูแลเอาใจใส แนะนํา ตอบขอซักถาม
2.1.2 ความสุภาพและมารยาท
2.2 ดานความคุมคาของคาธรรมเนียมการใชสนามบิน
2.3 ดานอุปกรณLและสิ่งอํานวยความสะดวก
2.3.1 รานคา รานอาหาร
2.3.2 หองน้ํา
2.3.3 โทรศัพทLสาธารณะ
2.3.4 บริการรถรับ – สงเขาเมือง
2.4 ดานความปลอดภัย
2.4.1 การตรวจคนผูโดยสาร
2.4.2 การตรวจคนกระเป•าเดินทาง
2.4.3 การควบคุมการเขา/ออกพื้นที่หวงหาม
2.4.4 การตระเวนตรวจรักษาความปลอดภัย
2.4.5 การปTองกันรักษาพื้นที่ เครื่องบิน คน

กรมการบินพลเรือน ประจําปKงบประมาณ 2556

10
2.5 ดานสภาพทาอากาศยาน
2.5.1 ความสะอาด
2.5.2 ที่จอดรถ
2.5.3 ความสะดวกสบายภายในตัวอาคาร
2.5.4 ความพึงพอใจตอการบริการโดยรวม
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะของผูรับบริการที่มีตอการบริการของทาอากาศยาน
สวนที่ 4 คําชมเชยในการบริการของทาอากาศยาน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
เจาหนาที่กรมการบินพลเรือนประจําทาอากาศยานแจกแบบสํารวจความพึงพอใจในการ
ใหบริ ก ารแกผู เขามารั บ บริ ก ารของทาอากาศยานในสั ง กั ด ของกรมการบิ น พลเรื อ น ทั้ ง 28 แหง
ในดานการดําเนินงานของทาอากาศยานในสังกัดของกรมการบินพลเรือน โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 – พฤษภาคม พ.ศ. 2556
การวิเคราะหJขอมูล
ในการวิ เ คราะหL ข อมู ล จะนํ า ขอมู ล ที่ ไ ดจากแบบสํ า รวจ มาลงรหั ส และวิ เ คราะหL ด วย
โปรแกรม SPSS โดยแบงตามลักษณะของแบบสํารวจ ดังนี้
สวนที่ 1 ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการในดานตางๆ ซึ่งมีรูปแบบ ขอคําถาม
มี ลั ก ษณะเป. น แบบแสดงระดั บ ของความพึ ง พอใจ โดยมี ก ารใหคะแนนของขอคํ า ถามในแตละขอและ
ไดดําเนินการวิเคราะหLขอมูล ดังนี้
ก. คํานวณคาเฉลี่ยและคารอยละในแตละคําถาม
โดยนํ า คาเฉลี่ ย ในแตละขอคํ า ถามมาแปลผล โดยกํ า หนดเกณฑL การวั ด ตาม
ระบบ Likert Scales แบงเป.น 5 ระดับ ดังนี้
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คะแนน

คะแนนเฉลี่ย

รอยละ

ระดับความพึงพอใจ

5

4.25 – 5.00

85.00 – 100

มากที่สุด

4

3.50 – 4.24

70.00 – 84.99

มาก

3

2.75 – 3.49

55.00 – 69.99

ปานกลาง

2

2.00 – 2.74

40.00 – 54.99

นอย

1

1.00 – 1.99

20.00 – 39.99

นอยที่สุด

ข. นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง

สวนที่ 2 ความไมพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารตอการบริ ก ารในดานตางๆ ซึ่ ง มี รู ป แบบ
ขอคําถามมีลักษณะเป.นแบบแสดงระดับของความพึงพอใจ โดยมีการใหคะแนนของขอคําถามในแตละขอ
และไดดําเนินการวิเคราะหLขอมูล ดังนี้
ก. คํานวณคาเฉลี่ยและคารอยละในแตละคําถาม
โดยนํ า คาเฉลี่ ย ในแตละขอคํ า ถามมาแปลผล โดยกํ า หนดเกณฑL การวั ด ตาม
ระบบ Likert Scales แบงเป.น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนน

คะแนนเฉลี่ย

รอยละ

ระดับความไมพึงพอใจ

5

4.25 – 5.00

85.00 – 100

มากที่สุด

4

3.50 – 4.24

70.00 – 84.99

มาก

3

2.75 – 3.49

55.00 – 69.99

ปานกลาง

2

2.00 – 2.74

40.00 – 54.99

นอย

1

1.00 – 1.99

20.00 – 39.99

นอยที่สุด
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ข. นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะของผู รั บ บริ ก ารที่ มี ต อการบริ การของทาอากาศยาน รู ป แบบ
ขอคําถามมีลักษณะเป.นแบบปลายเป[ด และไดดําเนินการตีความและวิเคราะหLเนื้อหาจากความคิดเห็นแลว
สรุปใจความสําคัญพรอมทั้งคํานวณรอยละ โดยนําเสนอขอมูลในรูปแบบของความเรียง
สวนที่ 4 คํ า ชมเชยในการบริ ก ารของทาอากาศยาน รู ป แบบ ขอคํ า ถามมี ลั ก ษณะ
เป.นแบบปลายเป[ด และไดดําเนินการตีความและวิเคราะหLเนื้อหาจากความคิดเห็นแลวสรุปใจความสําคัญ
พรอมทั้งคํานวณรอยละ โดยนําเสนอขอมูลในรูปแบบของความเรียง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหJขอมูล
กรมการบินพลเรือนไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอการใหบริการของทาอากาศยานในสั งกัด ของกรมการบิ นพลเรื อน ตามแบบสํ ารวจความพึ งพอใจในการ
ใหบริการ (Satisfaction Survey Form) ประจําปKงบประมาณ 2556 จากการปฏิบัติงานของกรมการบิน
พลเรือน 2 ภารกิจหลัก ไดแก กํากับดูแลกิจการขนสงทางอากาศ และดานดําเนินกิจการทาอากาศยาน โดยแบง
การสํารวจออกเป.น 4 สวน 7 ประเด็น ดังนี้
สวนที่ 1 ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการในดานตางๆ
1.1 ดานพนักงานประจําทาอากาศยาน
1.1.1 การดูแลเอาใจใส แนะนํา ตอบขอซักถาม
1.1.2 ความสุภาพและมารยาท
1.2 ดานความคุมคาของคาธรรมเนียมการใชสนามบิน
1.3 ดานอุปกรณLและสิ่งอํานวยความสะดวก
1.3.1 รานคา รานอาหาร
1.3.2 หองน้ํา
1.3.3 โทรศัพทLสาธารณะ
1.3.4 บริการรถรับ – สงเขาเมือง
1.4 ดานความปลอดภัย
1.4.1 การตรวจคนผูโดยสาร
1.4.2 การตรวจคนกระเป•าเดินทาง
1.4.3 การควบคุมการเขา/ออกพื้นที่หวงหาม
1.4.4 การตระเวนตรวจรักษาความปลอดภัย
1.4.5 การปTองกันรักษาพื้นที่ เครื่องบิน คน
1.5 ดานสภาพทาอากาศยาน
1.5.1 ความสะอาด
1.5.2 ที่จอดรถ
1.5.3 ความสะดวกสบายภายในตัวอาคาร
1.5.4 ความพึงพอใจตอการบริการโดยรวม
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สวนที่ 2 ความไมพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการในดานตางๆ
2.1 ดานพนักงานประจําทาอากาศยาน
2.1.1 การดูแลเอาใจใส แนะนํา ตอบขอซักถาม
2.1.2 ความสุภาพและมารยาท
2.2 ดานความคุมคาของคาธรรมเนียมการใชสนามบิน
2.3 ดานอุปกรณLและสิ่งอํานวยความสะดวก
2.3.1 รานคา รานอาหาร
2.3.2 หองน้ํา
2.3.3 โทรศัพทLสาธารณะ
2.3.4 บริการรถรับ – สงเขาเมือง
2.4 ดานความปลอดภัย
2.4.1 การตรวจคนผูโดยสาร
2.4.2 การตรวจคนกระเป•าเดินทาง
2.4.3 การควบคุมการเขา/ออกพื้นที่หวงหาม
2.4.4 การตระเวนตรวจรักษาความปลอดภัย
2.4.5 การปTองกันรักษาพื้นที่ เครื่องบิน คน
2.5 ดานสภาพทาอากาศยาน
2.5.1 ความสะอาด
2.5.2 ที่จอดรถ
2.5.3 ความสะดวกสบายภายในตัวอาคาร
2.5.4 ความพึงพอใจตอการบริการโดยรวม
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะของผูรับบริการที่มีตอการบริการของทาอากาศยาน
สวนที่ 4 คําชมเชยในการบริการของทาอากาศยาน
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แสดงผลการสํารวจได ดังนี้
สวนที่ 1 ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการในดานตางๆ
ผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารตอการใหบริ ก ารของทาอากาศยาน
ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานพนั ก งานประจํ า ทาอากาศยาน ดานความคุ มคาของคาธรรมเนี ย ม
การใชสนามบิ น ดานอุ ป กรณL แ ละสิ่ งอํ า นวยความสะดวก ดานความปลอดภั ย ดานสภาพทาอากาศยาน
ในภาพรวม ดวยคาเฉลี่ย 4.04 คิดเป.นรอยละ 80.75 อยูในระดับความพึงพอใจมาก ไดแก
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย รอยละและระดับคะแนนความพึงพอใจดานพนักงานประจําทาอากาศยาน
ความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย

รอยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.30

85.89

มากที่สุด

1.1 ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ

4.26

85.20

มากที่สุด

1.2 ความสุภาพและมารยาท

4.33

86.58

มากที่สุด

1. ดานพนักงานประจําทาอากาศยาน

จากขอมูลตารางที่ 1 แสดงใหทราบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานพนักงานประจํา
ทาอากาศยาน ในภาพรวมในระดับมากที่สุด ดวยคาเฉลี่ย 4.30 คิดเป.นรอยละ 85.89 โดยมีความพึงพอใจ
ดานพนักงานประจําทาอากาศยานในเรื่องความสุภาพและมารยาทสูงที่สุด ดวยคาเฉลี่ย 4.33 คิดเป.นรอยละ
86.58
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย รอยละและระดับคะแนนความพึงพอใจดานความคุมคาของคาธรรมเนียมการใชสนามบิน
ความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย

รอยละ

ระดับความพึงพอใจ

2. ดานความคุมคาของคาธรรมเนียมการใชสนามบิน

3.98

79.65

มาก

จากขอมูลตารางที่ 2 แสดงใหทราบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานความคุมคาของ
คาธรรมเนียมการใชสนามบิน ในภาพรวมในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 3.98 คิดเป.นรอยละ 79.65
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย รอยละและระดับคะแนนความพึงพอใจดานอุปกรณLและสิ่งอํานวยความสะดวก
ความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย

รอยละ

ระดับความพึงพอใจ

3.66

73.22

มาก

3.1 รานคา รานอาหาร

3.53

70.53

มาก

3.2 หองน้ํา

3.91

78.18

มาก

3.3 โทรศัพทLสาธารณะ

3.67

73.35

มาก

3.4 บริการรถรับ – สง เขาเมือง

3.54

70.83

มาก

3. ดานอุปกรณLและสิ่งอํานวยความสะดวก

จากขอมู ล ตารางที่ 3 แสดงใหทราบวา ผู ใชบริ การมี ความพึ งพอใจดานอุ ป กรณL และ
สิ่งอํานวยความสะดวก ในภาพรวมในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 3.66 คิดเป. นรอยละ 73.22 โดยมีความ
พึงพอใจดานอุปกรณLและสิ่งอํานวยความสะดวกในเรื่องหองน้ําสูงที่สุด ดวยคาเฉลี่ย 3.91 คิดเป.นรอยละ
78.18 รองลงมาคื อ ความพึ งพอใจดานอุ ป กรณL และสิ่ งอํ า นวยความสะดวกเรื่ องโทรศั พทL ส าธารณะ
ดวยคาเฉลี่ย 3.67 คิดเป.นรอยละ 73.35
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย รอยละและระดับคะแนนความพึงพอใจดานความปลอดภัย
ความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย

รอยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.12

82.28

มาก

4.1 การตรวจคนผูโดยสาร

4.16

83.10

มาก

4.2 การตรวจคนกระเป•าเดินทาง

4.16

83.18

มาก

4.3 การควบคุมการเขา/ออกพื้นที่หวงหาม

4.10

81.95

มาก

4.4 การตระเวนตรวจรักษาความปลอดภัย

4.05

80.95

มาก

4.5 การปTองกันรักษาพื้นที่ เครื่องบิน คน

4.11

82.20

มาก

4. ดานความปลอดภัย
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จากขอมูลตารางที่ 4 แสดงใหทราบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานความปลอดภัย
ในภาพรวมในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.12 คิดเป.นรอยละ 82.28 โดยมีความพึงพอใจดานความปลอดภัย
ในเรื่องการตรวจคนผูโดยสารและการตรวจคนกระเป•าเดินทางสูงที่สุด ดวยคาเฉลี่ย 4.16 คิดเป.นรอยละ
83.18 รองลงมาคื อ ความพึ ง พอใจดานความปลอดภั ย เรื่ องการควบคุ มการเขา/ออกพื้ น ที่ ห วงหาม
ดวยคาเฉลี่ย 4.16 คิดเป.นรอยละ 83.10
ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย รอยละและระดับคะแนนความพึงพอใจดานสภาพทาอากาศยาน
ความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย

รอยละ

ระดับความพึงพอใจ

4.14

82.69

มาก

5.1 ความสะอาด

4.21

84.15

มาก

5.2 ที่จอดรถ

4.13

82.50

มาก

5.3 ความสะดวกสบายภายในตัวอาคาร

4.09

81.70

มาก

5.4 ความพึงพอใจตอการบริการโดยรวม

4.12

82.40

มาก

5. ดานสภาพทาอากาศยาน

จากขอมูลตารางที่ 5 แสดงใหทราบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานสภาพทาอากาศยาน ในภาพรวมในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.14 คิดเป.นรอยละ 82.69 โดยมีความพึงพอใจดานสภาพ
ทาอากาศยานในเรื่ องความสะอาดสู ง ที่ สุ ด ดวยคาเฉลี่ ย 4.21 คิ ด เป. น รอยละ 84.15 รองลงมาคื อ
ความพึงพอใจดานสภาพทาอากาศยานเรื่องที่จอดรถ ดวยคาเฉลี่ย 4.13 คิดเป.นรอยละ 82.50
สวนที่ 2 ความไมพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการในดานตางๆ
ผลการสํ า รวจความไมพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารตอการใหบริ ก ารของทาอากาศยาน
ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานพนั ก งานประจํ า ทาอากาศยาน ดานความคุ มคาของคาธรรมเนี ย ม
การใชสนามบิ น ดานอุ ป กรณL แ ละสิ่ งอํ า นวยความสะดวก ดานความปลอดภั ย ดานสภาพทาอากาศยาน
ในภาพรวม ดวยคาเฉลี่ย 0.96 คิดเป.นรอยละ 19.25 อยูในระดับความไมพึงพอใจนอยที่สุด ไดแก
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ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย รอยละและระดับคะแนนความไมพึงพอใจดานพนักงานประจําทาอากาศยาน
ความไมพึงพอใจ

คาเฉลี่ย

รอยละ

ระดับความไมพึงพอใจ

0.70

14.11

นอยที่สุด

1.1 ดูแลเอาใจใส ดูแล ตอบขอซักถาม

0.74

14.80

นอยที่สุด

1.2 ความสุภาพและมารยาท

0.67

13.42

นอยที่สุด

1. ดานพนักงานประจําทาอากาศยาน

จากขอมูลตารางที่ 6 แสดงใหทราบวา ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจดานพนักงานประจํา
ทาอากาศยานในภาพรวมในระดั บ นอยที่ สุ ด ดวยคาเฉลี่ ย 0.70 คิ ด เป. น รอยละ 14.11 โดยมี ค วาม
ไมพึ งพอใจดานพนั ก งานประจํ า ทาอากาศยานในเรื่ อ งการดู แ ลเอาใจใส แนะนํ า ตอบขอซั กถามสู ง ที่ สุ ด
ดวยคาเฉลี่ย 0.74 คิดเป.นรอยละ 14.80
ตารางที่ 7 คาเฉลี่ ย รอยละและระดั บ คะแนนความไมพึ งพอใจดานความคุ มคาของคาธรรมเนี ย มการ
ใชสนามบิน
ความไมพึงพอใจ

คาเฉลี่ย

รอยละ

ระดับความไมพึงพอใจ

2. ดานความคุมคาของคาธรรมเนียมการใชสนามบิน

1.02

20.35

นอยที่สุด

จากขอมูลตารางที่ 7 แสดงใหทราบวา ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจดานความคุมคาของ
คาธรรมเนียมการใชสนามบิน ในภาพรวมในระดับนอยที่สุด ดวยคาเฉลี่ย 1.02 คิดเป.นรอยละ 20.35
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ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย รอยละและระดับคะแนนความไมพึงพอใจดานอุปกรณLและสิ่งอํานวยความสะดวก
ความไมพึงพอใจ

คาเฉลี่ย

รอยละ

ระดับความไมพึงพอใจ

1.34

26.78

นอยที่สุด

3.1 รานคา รานอาหาร

1.47

29.47

นอยที่สุด

3.2 หองน้ํา

1.09

21.82

นอยที่สุด

3.3 โทรศัพทLสาธารณะ

1.33

26.65

นอยที่สุด

3.4 บริการรถรับ – สง เขาเมือง

1.46

29.17

นอยที่สุด

3. ดานอุปกรณLและสิ่งอํานวยความสะดวก

จากขอมูลตารางที่ 8 แสดงใหทราบวา ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจดานอุปกรณLและ
สิ่งอํ านวยความสะดวก ในภาพรวมในระดั บนอยที่สุ ด ดวยคาเฉลี่ย 1.34 คิ ดเป. นรอยละ 26.78 โดยมี
ความไมพึงพอใจดานอุปกรณLและสิ่งอํานวยความสะดวกในเรื่องรานคา รานอาหารสูงที่สุด ดวยคาเฉลี่ย 1.47
คิดเป.นรอยละ 29.47 รองลงมาคือ ความไมพึงพอใจดานอุปกรณLและสิ่งอํานวยความสะดวกเรื่องบริการ
รถรับ – สง เขาเมือง ดวยคาเฉลี่ย 1.46 คิดเป.นรอยละ 29.17
ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย รอยละและระดับคะแนนความไมพึงพอใจดานความปลอดภัย
ความไมพึงพอใจ

คาเฉลี่ย

รอยละ

ระดับความไมพึงพอใจ

0.88

17.72

นอยที่สุด

4.1 การตรวจคนผูโดยสาร

0.84

16.90

นอยที่สุด

4.2 การตรวจคนกระเป•าเดินทาง

0.84

16.82

นอยที่สุด

4.3 การควบคุมการเขา/ออกพื้นที่หวงหาม

0.90

18.05

นอยที่สุด

4.4 การตระเวนตรวจรักษาความปลอดภัย

0.95

19.05

นอยที่สุด

4.5 การปTองกันรักษาพื้นที่ เครื่องบิน คน

0.89

17.80

นอยที่สุด

4. ดานความปลอดภัย
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จากขอมูลตารางที่ 9 แสดงใหทราบวา ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจดานความปลอดภัย
ในภาพรวมในระดั บ นอยที่ สุ ด ดวยคาเฉลี่ ย 0.88 คิ ด เป. น รอยละ 17.72 โดยมี ค วามไมพึ ง พอใจ
ดานความปลอดภัยในเรื่องการตระเวนตรวจรักษาความปลอดภัยสูงที่สุด ดวยคาเฉลี่ย 0.95 คิดเป.นรอยละ
19.05 รองลงมาคือ ความไมพึ งพอใจดานความปลอดภั ยเรื่องการควบคุ มการเขา/ออกพื้ นที่ หวงหาม
ดวยคาเฉลี่ย 0.90 คิดเป.นรอยละ 18.05
ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย รอยละและระดับคะแนนความไมพึงพอใจดานสภาพทาอากาศยาน
ความไมพึงพอใจ

คาเฉลี่ย

รอยละ

ระดับความไมพึงพอใจ

0.86

17.31

นอยที่สุด

5.1 ความสะอาด

0.79

15.85

นอยที่สุด

5.2 ที่จอดรถ

0.87

17.50

นอยที่สุด

5.3 ความสะดวกสบายภายในตัวอาคาร

0.91

18.30

นอยที่สุด

5.4 ความพึงพอใจตอการบริการโดยรวม

0.88

17.60

นอยที่สุด

5. ดานสภาพทาอากาศยาน

จากขอมู ล ตารางที่ 10 แสดงใหทราบวา ผู ใชบริ ก ารมี ค วามไมพึ ง พอใจดานสภาพ
ทาอากาศยาน ในภาพรวมในระดั บ นอยที่ สุ ด ดวยคาเฉลี่ ย 0.86 คิ ด เป. น รอยละ 17.31 โดยมี ค วาม
ไมพึงพอใจดานสภาพทาอากาศยานในเรื่องความสะดวกสบายภายในตัวอาคาร สูงที่สุด ดวยคาเฉลี่ย 0.91
คิดเป.นรอยละ 18.30 รองลงมาคือ ความไมพึงพอใจดานสภาพทาอากาศยานเรื่องความพึงพอใจตอการ
บริการโดยรวม ดวยคาเฉลี่ย 0.88 คิดเป.นรอยละ 17.60
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สวนที่ 3 ขอเสนอแนะของผูรับบริการที่มีตอการบริการของทาอากาศยาน
จากผลการสํารวจความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ
ของทาอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน ตามแบบสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ (Satisfaction
Survey Form) ประจํ า ปK ง บประมาณ 2556 ภาพรวมการปฏิ บั ติ ข องเจาหนาที่ ท าอากาศยานของ
กรมการบิน พลเรื อน โดยสํา รวจตามประเด็น การสํ ารวจ 5 ดาน ดั งนี้ ดานพนั กงานประจํ าทาอากาศยาน
ดานความคุมคาของคาธรรมเนียมการใชสนามบิน ดานอุปกรณLและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความปลอดภัย
ดานสภาพทาอากาศยาน พบวา ประเด็นที่เห็นควรตองนําไปปรับปรุงแกไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ใหดียิ่งขึ้น และวางแผนรองรับสถานการณLที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางทันทวงที ซึ่งเป.นขอเสนอแนะ
ที่เป.นประโยชนLในการปรับปรุงงานของทาอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน ดังนี้
3.1 ดานพนักงานประจําทาอากาศยาน
- พนักงานควรปฏิบัติงานดวยความสุภาพ
3.2 ดานความคุมคาของคาธรรมเนียมการใชสนามบิน
- ไมมี
3.3 ดานอุปกรณLและสิ่งอํานวยความสะดวก
- ควรเพิ่มรานคา รานอาหาร ใหมีความหลากหลาย
- ควรปรับปรุงหองน้ําใหมีความสะอาด สะดวกสบายยิ่งขึ้น
- โทรศัพทLสาธารณะควรใชงานไดทุกเครื่อง
3.4 ดานความปลอดภัย
- ไมมี
3.5 ดานสภาพทาอากาศยาน
- ที่จอดรถควรมีอยางเพียงพอตามความตองการของผูใชบริการ และควรมีหลังคาที่
สามารถบังแดด ฝนได
- ควรเป[ดเครื่องปรับอากาศใหมีความเย็นสม่ําเสมอ
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สวนที่ 4 คําชมเชยการใหบริการของทาอากาศยาน
- พนั ก งานเป. น กั น เอง บริ ก ารดวยความสุ ภ าพ ใหคํ า ปรึ ก ษาและแนะนํ า เป. น อยางดี
ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว
- คุณภาพการใหบริการเป.นที่ยอมรับได
- การใหบริการของทาอากาศยานทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานพนักงานประจําทาอากาศยาน
ดานความคุมคาของคาธรรมเนี ยมการใชสนามบิ น ดานอุป กรณL และสิ่งอํา นวยความ
สะดวก ดานความปลอดภัย ดานสภาพทาอากาศยาน เป.นที่พึงพอใจ
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แบบสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ
Satisfaction Survey Form
กรมการบินพลเรือนไดจัดทําแบบสํารวจพึงพอใจในการใหบริการ จึงขอความรวมมือจากทานกรุณากรอกแบบสํารวจ เพื่อ
กรมการบิ น พลเรื อ นจะไดนํ า ผลจากการสํ า รวจมาพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การใหบริ ก ารของทาอากาศยาน เพื่ อ ใหผู โดยสารไดรั บ
ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
The Satisfaction
ction Survey Form is conducted by the Department of Civil Aviation. Please fill it in so on the results
of the survey will be utilized to improve our airport services to be more convenient, safe and faster for all passengers.
……………………… นที่ใช-บริการ/Date…………………….เวลา/Time…………………….……….สายการบิ
…………………….……….
น/Airline
ท"าอากาศยานที่ใช-บริการ/Airport…………………………….วั
 การบินกรุงเทพ
Bangkok Airways
 สายการบินนกแอร=
Nok Air

 การบินไทย
 ไทยแอร=เอเชีย
 โซล"าร= เอวีเอชั่น
Thai
hai Airways International Thai Airasia
Solar Aviation
 โอเรียนท=ไทย แอร=ไลน=
 เอส จี เอ แอร=ไลน=  แฮปป`aแอร=.......
Orient Thai Airline
SGA Airline
Happy Air

การสํารวจความพึงพอใจ/การสํ
การสํารวจความไมพึงพอใจ
Satisfaction Survey / Unsatisfaction

ความพึงพอใจ
Satisfaction
3
2
1
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
Excellent Good
Average

 กานต=แอร=
Kan Air

ความไมพึงพอใจ
Unsatisfaction
1
2
ไมพอใจ ไมพอใจเลย
Poor
Very Poor

การใหบริการของทาอากาศยาน / Airport Services
พนักงานประจําทาอากาศยาน/Airport Staff
- ดูแลเอาใจใส" แนะนํา ตอบข-อซักถาม/ Helpfulness
- ความสุภาพ และมารยาท/ Politeness
คาธรรมเนียมการใชสนามบิน (ในประเทศ 50 บาท/ตางประเทศ 500 บาท) / Airport Tax ( Domestic 50 baht/International
500 baht)
- คุ-มค"า / Appropriate
อุปกรณGและสิ่งอํานวยความสะดวก / Quality, Convenience
- ร-านค-า ร-านอาหาร /Shops, restaurants
- ห-องน้ํา /toilet
- โทรศัพท=สาธารณะ/ Public Telephone
- บริการรถรับ – ส"งเข-าเมือง / Taxi/bus/limousine
ความปลอดภัย/ Safety and Security
- การตรวจค-นผู-โดยสาร/Passenger
Passenger screening
- การตรวจค-นกระเป[าเดินทาง/ Baggage screening
- การควบคุมการเข-า / ออกพื้นที่หวงห-าม/ Access control
- การตระเวนตรวจรักษาความปลอดภัย/Security
Security surveillance
- การป]องกันรักษาพื้นที่ เครื่องบิน คน / Public safety

การสํารวจความพึงพอใจ/การสํารวจความไมพึงพอใจ
Satisfaction Survey / Unsatisfaction

ความพึงพอใจ
Satisfaction
3
2
1
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
Excellent
Good
Average

ความไมพึงพอใจ
Unsatisfaction
1
2
ไมพอใจ ไมพอใจเลย
Poor
Very Poor

สภาพทาอากาศยาน / Airport conditions
- ความสะอาด / Cleanliness
- ที่จอดรถ / Car parking
- ความสะดวกสบายในตัวอาคาร / Comfort in terminal
- ความพึงพอใจต"อบริการโดยรวม / Overall satisfaction
การใหบริการของสายการบิน
ความนาเชื่อถือของการเดินทางเครื่องบิน/Reliabilityof flight
- ความตรงต"อเวลาของเที่ยวบิน / Punctuality
- คิวตรวจรับบัตรโดยสาร / Queue at Check – in counter
- การรอรับกระเป[าเดินทาง / Baggage claim
- การให-บริการของพนักงาน / Airline Staff
จํานวนเที่ยวบินที่สนามบินเพียงพอหรือไม /Flight frequency at airport
เพียงพอ / Appropriate
ไม"เพียงพอ / Not appropriate
ถาทานมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆใน
ทาอากาศยานนี้ โปรดกรอกแสดงขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะดังกลาว ใสในตูรับขอรองเรียน/ขอเสนอแนะที่จัดไวที่ทาอากาศยาน
Any suggestions or complaints you may have regarding our facilities or service provided at this airport,
please fill in this form and put in the suggestion box at the airport
รายละเอียดขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ/หรือ ขอรองเรียนอื่นๆ /Other Comments and/or Suggestions
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ (Name).............................................................................................................................................................................................................
ที่อยู" (Address).......................................................................................................................................................................................................
E-mail……………………………………………………….โทรศัพท= (Tel.)...........................................................มือถือ (Mobile)........................................
(กรุณาแจงชื่อ – ที่อยูที่สามารถติดตอไดหากทานตองการทราบผลการพิจารณา/ชี้แจง)
(Please fill in your name and address in case feedback is required )
ความคิดเห็นและข-อเสนอแนะของท"านเปkนประโยชน=อย"างมากในการปรับปรุงการบริการให-ดียิ่งขึ้น / ขอขอบพระคุณที่สละเวลาให-ข-อมูล
Your comment and suggestion are very valuable in improving our services. / thank you for taking time to assist us

มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ
รายละเอียดประกอบตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : ระดับผลสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการดานการขนสงทางอากาศ
หนวยวัด : รอยละ
น้ําหนัก : รอยละ
เปOาหมาย : ระดับ 4
คําอธิบาย :
กรมการบิ น พลเรื อ น มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การสงเสริ มพั ฒ นาและกํ า กั บ ดู แลการบิ น พลเรื อ นของ
ประเทศใหมี ความปลอดภั ย และมี ร ะเบี ย บ และพั ฒ นาโครงขายและบริ การขนสงทางอากาศที่ ป ลอดภั ย
สม่ําเสมอ มีประสิทธิภาพ และถูกหลักเศรษฐกิจ เพื่อใหเพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ
ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมใชเจาหนาที่ของ
หนวยงานผูใหบริการ) หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มารับบริการจากกรมการบินพลเรือน
โดยมีประเด็นการสํารวจประกอบดวย
(1) ความพึงพอใจดานพนักงานประจําทาอากาศยาน
(2) ความพึงพอใจดานความคุมคาของคาธรรมเนียมการใชสนามบิน
(3) ความพึงพอใจดานอุปกรณLและสิ่งอํานวยความสะดวก
(4) ความพึงพอใจดานความปลอดภัย
(5) ความพึงพอใจดานสภาพทาอากาศยาน
สูตรคํานวณ
คารอยละของแตละประเด็น = (คารอยละของดานนั้นแตละเดือน)
จํานวนเดือน
คารอยละของดานตางๆ
= (ผลรวมคารอยละของแตละประเด็น)
จํานวนประเด็น
เกณฑJการใหคะแนน
ระดับ 1
60

ระดับ 2
65

ระดับ 3
70

ระดับ 4
75

ระดับ 5
80

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
1. กํ า หนดใหกลุ มสื่ อสารองคL กร สํ า นั กบริ ห ารกลางเป. น หนวยงานรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด เก็ บ ขอมู ล โดยขอ
ความรวมมือจากทาอากาศยานที่อยูในสังกัดแจกแบบสํารวจความพึงพอใจ
2. ความถี่ ในการจั ด เก็ บ รวบรวมขอมู ล เป. น รายเดื อน โดยผู รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทํ า รายงานผลความกาวหนาใน
การดําเนินงาน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางวรรณา ปทีปอมรรัตนL
หมายเลขติดตอ 2631
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางสาววิลาวรรณ พุมงามขํา หมายเลขติดตอ 2633
กรมการบินพลเรือน ประจําปKงบประมาณ 2556

