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บทคดัยอ่ 
การวจิยันี0  มีวตัถุประสงคเ์พื�อประเมินประสิทธิภาพทา่อากาศยานไทยจาํนวน 6 แห่ง ที�

ดาํเนินการโดย บริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ระหวา่งปี พ.ศ. 2549 – 2550 โดยใช้
วธีิการ Data Envelopment Analysis (DEA) ในการประเมินประสิทธิภาพจาก 2 ตวัแบบ คือ ตวัแบบ 
CCR ของ Charnes Cooper and Rhodes (1978) และตวัแบบ BCC ของ Banker Charnes and Cooper 
(1984) รวมถึงการประเมิน Scale Efficiency ซึ� งเป็นเครื�องมือในการประเมินประสิทธิภาพของแต่
ละทา่อากาศยาน โดยมี 3 ปัจจยันาํเขา้ ปัจจยัผลผลิตแบ่งเป็น 7 และกรณีรวมปัจจยัการผลิตใหเ้หลือ 

4 ปัจจยั ผลการวจิยั พบวา่ 1) ในปี พ.ศ. 2549 มีทา่อากาศยาน 3 แห่ง ที!มีประสิทธิภาพ เมื!อประเมิน
ดว้ยตวัแบบ CCR และ ตวัแบบ BCC 2) ในปี พ.ศ. 2550 มีทา่อากาศยาน 4 แห่ง ที!มีประสิทธิภาพ 
เมื!อประเมินดว้ยตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC  
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Abstract 

The objective of this research is to evaluate the efficiency of 6 airports that are 
operated by Airports of Thailand Public Company Limited (AOT). This study took place between 
2006 – 2007 using Data Envelopment Analysis (DEA) to evaluate the efficiency of CCR Model, 
BCC Model and Scale Efficiency. The method to evaluate the efficiency uses 3 inputs 7 and 4 
outputs. The results of evaluating found that 1) In 2006, by using CCR and BCC model, there 
were 3 airports that have enough efficiency. 2) In 2007, by using this same method, there were 4 
airports that have enough efficiency. 
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บทที� 1 

บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของงานวจัิย 

การขนส่งทางอากาศเป็นการขนส่งที�มีบทบาทสาํคญัและไดรั้บความนิยมสูง แนวโนม้
ของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศมีการขยายตวัเพิ�มมากขึ(นตามความตอ้งการของการใช้
บริการที�เพิ�มสูงขึ(นเป็นลาํดบั เนื�องจากลกัษณะของการขนส่งทางอากาศที�มีความรวดเร็ว สะดวก 
และปลอดภยักวา่เมื�อเปรียบเทียบกบัการขนส่งในรูปแบบอื�นๆ ในหลายประเทศการขนส่งทาง
อากาศเป็นกิจการสาธารณูปโภคประเภทหนึ�งที�มีความสาํคญัและจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติ พร้อมทั(ง
ยงัมีส่วนสนบัสนุนใหเ้กิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น อุตสาหกรรมการ
ทอ่งเที�ยว อุตสาหกรรมการแปรรูปสินคา้เกษตร เป็นตน้ สาํหรับประเทศไทย นอกจากการขนส่ง
ทางอากาศจะเป็นกิจการสาธารณูปโภคประเภทหนึ�งแลว้ การขนส่งทางอากาศยงัจดัเป็นโครงสร้าง
พื(นฐาน (Infrastructure) อยา่งหนึ�งที�มีบทบาทสาํคญัต่อการพฒันาประเทศในหลายๆ ดา้น ไม่วา่จะ
เป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม หรือ การเมือง การลงทุนในธุรกิจอื�นๆ เช่น การโรงแรม การทอ่งเที�ยว 
การส่งออก และการคา้ระหวา่งประเทศ รวมตลอดถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะการ
ขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ ดงันั(น หากไดมี้การประเมินประสิทธิภาพการขนส่งทางอากาศ
ยอ่มเป็นประโยชน์ต่อการจดัการการขนส่งทางอากาศ  

ในขณะนี�  ประเทศต่างๆ ไดพ้ยายามที$จะกาํหนดกฎเกณฑแ์ละนโยบายต่างๆ ที$เกี$ยวกบั
การประกอบการขนส่งทางอากาศ ใหเ้ป็นไปในทางที$เกื�อหนุนและส่งเสริมใหก้ารการขนส่งทาง
อากาศทั�งในประเทศและระหวา่งประเทศ สามารถดาํเนินไปไดภ้ายใตบ้รรยากาศของการแข่งขนัที$
เป็นธรรม และผลจากการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะที$ผา่นมา ทาํใหเ้ศรษฐกิจ
ขยายตวัอยา่งต่อเนื$องในระดบัสูง และระบบเศรษฐกิจเปิดกวา้งสู่นานาชาติมากขึ�น การที$ระบบ
เศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์เชื$อมโยงกบัเศรษฐกิจโลกมากยิ$งขึ�นนี�  ไดส่้งผลใหร้ะบบการขนส่งทาง
อากาศขยายตวัอยา่งรวดเร็ว และเผชิญกบัการแขง่ขนัที$รุนแรงขึ�นบนเวทีเศรษฐกิจโลก ดงันั�นทา่
อากาศยานซึ$งเป็นส่วนหนึ$งที$สาํคญัมากของระบบการขนส่งทางอากาศ จึงตอ้งพยายามยกระดบั
ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขนั (กรมการขนส่งทางอากาศ 2551) 
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บริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) เดิมใชชื้�อวา่ การทา่อากาศยานแห่งประเทศ
ไทย หรือ ทอท. เป็นรัฐวสิาหกิจสังกดักระทรวงคมนาคม โดยเริ�มดาํเนินการตั*งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2522 ทอท. ไดแ้ปลงสภาพเป็นบริษทัภายใตน้โยบายการแปรรูปรัฐวสิาหกิจไทย โดยไดจ้ด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลชื�อ “บริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)” และปรับตราสัญลกัษณ์ใหม่ 
โดยชื�อยอ่ของบริษทัยงัคงใช ้“ทอท.” เช่นเดิม ส่วนชื�อภาษาองักฤษ คือ Airports of Thailand Public 
Company Limited และใชชื้�อยอ่วา่ AOT ตั*งแต่วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2545 เป็นตน้มา ทอท. เป็นผู ้
บริหารงานทา่อากาศยานระหวา่งประเทศรวม 6 แห่ง คือ ทา่อากาศยานดอนเมือง ทา่อากาศยาน
เชียงใหม ่ ทา่อากาศยานหาดใหญ่ ทา่อากาศยานภูเกต็ ทา่อากาศยานเชียงราย และทา่อากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดยมีภารกิจที�สาํคญั คือ การประกอบ และส่งเสริมกิจการทา่อากาศยาน รวมทั*งดาํเนิน
กิจการอื�นที�เกี�ยวกบั หรือต่อเนื�องกบัการประกอบกิจการทา่อากาศยาน ภารกิจดา้นการบริการเป็น
ภารกิจสาํคญัอยา่งยิ�งสาํหรับการดาํเนินกิจการทา่อากาศยาน ซึ� งหวัใจสาํคญัของการบริการที� ทอท. 
ยดึถือมาโดยตลอดคือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยาน ดงันั*น ทอท. จึงไดจ้ดับริการหลกั
ที�สาํคญัไวห้ลายประการสาํหรับผูใ้ชบ้ริการ เช่น บริการโครงสร้างพื*นฐานของทา่อากาศยาน 
บริการสิ�งอาํนวยความสะดวกภายในและภายนอกอาคารผูโ้ดยสาร บริการดา้นการรักษาความ
ปลอดภยั บริการรถโดยสารรับจา้งสาธารณะ เป็นตน้ (บริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั 2551) 

วธีิการ Data Envelopment Analysis (DEA) เป็นวธีิการประเมินประสิทธิภาพ
หน่วยงาน องคก์ร หรือสถาบนั ที�มีการดาํเนินงานในลกัษณะที�คลา้ยกนั เช่น สถานีตาํรวจ ธนาคาร 
เป็นตน้ โดยทาํการเปรียบเทียบคะแนนประสิทธิภาพภายในกลุ่มของหลายปัจจยันาํเขา้และหลาย
ปัจจยัผลผลิต (Multi Input and Output) ขอ้ดีของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพองคก์รดว้ย DEA คือ 
เป็นวธีิการทางสถิติที�ไม่ใชพ้ารามิเตอร์ ซึ� งไมจ่าํเป็นตอ้งทราบลกัษณะประชากร ไม่ตอ้งกาํหนด
บริเวณวกิฤตและขอ้ตกลงเกี�ยวกบัความคลาดเคลื�อนสุ่ม จึงลดขอ้จาํกดัทางสถิติลง สาํหรับตวัแบบ
ที�ใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพ คือ ตวัแบบ CCR ซึ� งเป็นตวัแบบการโปรแกรมเชิงเส้นแรกของ 
DEA พฒันาขึ3นโดย Charnes Cooper and Rhodes (1978) โดยเป็นประสิทธิภาพดา้นการดาํเนินงาน 
และตวัแบบ BCC ที�พฒันาขึ3นโดย Banker Charnes and Cooper (1984) โดยเป็นประสิทธิภาพดา้น
เทคนิค กล่าวคือ องคก์รนั3นใชเ้ทคนิคการดาํเนินงานเพื�อจดัสรรปัจจยันาํเขา้ที�มีอยูใ่หไ้ดผ้ลผลิต
มากกวา่องคก์รอื�นๆ ที�ใชปั้จจยันาํเขา้เท่าๆ กนั และนอกจากนี3  สามารถนาํไปสู่การประเมิน
ประสิทธิภาพดา้นขนาด (Scale Efficiency: SE) ผลลพัธ์จากการประเมินจะทาํใหไ้ดข้อ้สรุปวา่
องคก์รนั3นๆ เป็นองคก์รที�มีขนาดเหมาะสมแลว้หรือไม่ หรือเป็นองคก์รที�ควรปรับลดขนาดลง 
(DRS) หรือเป็นองคก์รที�ควรปรับเพิ�มขนาดขึ3น (IRS) โดยคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR 
ตวัแบบ BCC และ SE มีคา่ตั3งแต่ 0 ถึง 1 ถา้คะแนนเป็น 1 แสดงวา่องคก์รนั3นมีประสิทธิภาพ มีผู ้
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ประยกุตใ์ช ้ DEA ในงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการประเมินประสิทธิภาพองคก์ร อาทิ Srdjevic 
Medeiros and Porto (2005) วดัประสิทธิภาพของเขื�อนจาํนวน 6 เขื�อน ดว้ย DEA โดยเปรียบเทียบ
ผลการวดัประสิทธิภาพระหวา่งตวัแบบ CCR และตวัแบบ RCCR Shanmugam and Johnson (2007) 
ศึกษาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลดว้ยวธีิการ DEA เทียบกบัการวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกัของ
โรงพยาบาลศูนย ์ (Medical Center) จาก 45 ประเทศโดยการสุ่มโรงพยาบาลศูนยใ์นประเทศแถบ
เอเชีย ยโุรป และอเมริกา อาฟีฟี ลาเตะ๊ และประสพชยั พสุนนท ์ (2549) ไดป้ระเมินประสิทธิภาพ
บริษทัประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยดว้ยวธีิการ DEA พบวา่ มีจาํนวนบริษทัประกนัวนิาศภยัของ
ประเทศไทยที�มีการดาํเนินงานไมเ่หมาะสมมากกวา่ 80% สาํหรับงานวจิยัที�มีการประเมิน
ประสิทธิภาพทา่อากาศยานไทย ไดแ้ก่ ประสพชยั พสุนนท ์ดนยัา อศันีวฒิุกร และเอก มั�นเกษวทิย ์
(2550) ประเมินประสิทธิภาพทา่อากาศยานของประเทศไทย จาํนวน 5 แห่ง ที�ดาํเนินการโดย บริษทั
ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ดว้ยวธีิการ DEA พบวา่ ระหวา่งปี พ.ศ. 2547 – 2549 มีทา่อากาศ
ยาน 3 แห่ง ที�มีประสิทธิภาพ  

การวจิยันี*ไดป้ระเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานท่าอากาศยานไทยระหวา่งปี พ.ศ.
2549 – 2550 จาํนวน 6 แห่ง ที�ดาํเนินการโดย บริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ดว้ยตวัแบบ 
CCR ตวัแบบ BCC และ SE ซึ� งผลที�ไดจ้ากการศึกษาวจิยัในครั* งนี*  ทาํใหท้ราบวา่องคก์รควรจะ
ปรับปรุงในดา้นใดและตรงจุดไหนใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ*น และหากเป็นองคก์รที�มีประสิทธิภาพ
แลว้กส็ามารถนาํจุดแขง็นั*นมาสร้างเป็นจุดยนืขององคก์ร ใหพ้ร้อมรับการแข่งขนัที�เกิดขึ*นใน
ปัจจุบนั และนาํไปสู่การจดัอนัดบัและคุณภาพการใหบ้ริการในระดบัสากลไดใ้นอนาคต 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื�อประเมินประสิทธิภาพของท่าอากาศยานหลกั จาํนวน 6 แห่ง ที�ดาํเนินการโดย
บริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ดว้ยตวัแบบ CCR ตวัแบบ BCC และ Scale Efficiency  

 
ขอบเขตการศึกษา 

1.jการศึกษาวจิยัครั* งนี*  ศึกษาขอ้มูลการดาํเนินงานของ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั        
(มหาชน) โดยขอ้มูลประชากร คือ ทา่อากาศยานหลกัทั*ง 6 แห่ง ซึ� งใชข้อ้มูลรายงานผลการดาํเนิน
ประจาํปีของทา่อากาศแต่ละแห่ง อา้งอิงขอ้มูลระหวา่งปี พ.ศ. 2549 – 2550 โดยรายชื�อของทา่
อากาศยานหลกัมี ดงันี*  

1.1 ทา่อากาศยานดอนเมือง ชื�อยอ่ ทดม. 
1.2 ทา่อากาศยานเชียงใหม ่ชื�อยอ่ ทชม. 
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1.3 ทา่อากาศยานหาดใหญ่ ชื�อยอ่ ทหญ. 
1.4 ทา่อากาศยานภูเกต็ ชื�อยอ่ ทภก. 
1.5 ทา่อากาศยานเชียงราย ชื�อยอ่ ทชร. 
1.6 ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ชื�อยอ่ ทสภ. 

2. ตวัแปรที�ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย ตวัแปรปัจจยันาํเขา้ และตวัแปรปัจจยัผลผลิต 
ตามแนวทางของ ดนยัา อศันีวฒิุกร (2550) สาํหรับการประเมินประสิทธิภาพดว้ยวธีิการ DEA ดงันี*  

2.1 ปัจจยันาํเขา้ (Input) ไดแ้ก่ปัจจยัต่างๆ ที�ทา่อากาศยานแต่ละแห่งใชใ้น
หน่วยผลิต ซึ� งปัจจยันาํเขา้ของทา่อากาศยานมีดงันี* คือ 1) จาํนวนบุคลากร (หน่วย: คน) แทน X1 2) 
คา่ใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน (หน่วย: ลา้นบาท) แทน X2 และ 3) ความสามารถในการรองรับ
เครื�องบิน (หน่วย: เที�ยวบิน/ชั�วโมง) แทน X3 

2.2 ปัจจยัผลผลิต (Output)งานวจิยันี3พิจารณา 2 ลกัษณะ ดงันี3   
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.2.1 ปัจจยัผลผลิต 7 ปัจจยั คือ 1) การขึ*น/ลงของอากาศยาน
พาณิชยภ์ายในประเทศ (หน่วย: เที�ยวบิน) แทน Y1 2) การขึ*น/ลงของอากาศยานพาณิชยร์ะหวา่ง
ประเทศ (หน่วย: เที�ยวบิน) แทน Y2 3) จาํนวนผูโ้ดยสารภายในประเทศ (หน่วย: คน) แทน Y3 4) 
จาํนวนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ (หน่วย: คน) แทน Y4 5) ปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภณัฑ์
ภายในประเทศ (หน่วย: ตนั) แทน Y5 6) ปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภณัฑร์ะหวา่งประเทศ 
(หน่วย: ตนั) แทน Y6 และ 7) รายไดจ้ากการดาํเนินงาน (หน่วย: ลา้นบาท) แทน Y7 

2.2.2 ปัจจยัผลผลิต 4 ปัจจยั คือ 1) การขึ*น/ลงของทา่อากาศ
ยานพาณิชย ์(หน่วย: บิน) แทน Z1 โดยที� Z1 = Y1+Y2 2) จาํนวนผูโ้ดยสารรวม (หน่วย: คน) แทน 
Z2 โดยที� Z2 = Y3+Y4 3) ปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภ์ณัฑ ์(หน่วย: ตนั) แทน Z3 โดยที� Z3 = 
Y5+Y6 และ 4) รายไดจ้ากการดาํเนินงาน (หน่วย: ลา้นบาท) แทน Z4 โดยที� Z4 = Y7 

3. วธีิการประเมินและจดัอนัดบัประสิทธิภาพคือ วธีิการ Data Envelopment Analysis         
(DEA) เป็นวธีิทาง Non – Parametric ที�ใชใ้นการวจิยั โดยพิจารณาตวัแบบ CCR ตวัแบบ BCC และ 
Scale Efficiency ซึ� งจะเป็นแนวโนม้ในการปรับปรุงการดาํเนินงานของแตล่ะทา่อากาศยานใหมี้
ประสิทธิภาพ และเป็นที�ยอมรับในระดบัสากล 

4. โปรแกรมที�ใชค้าํนวณการประเมินและจดัอนัดบัประสิทธิภาพของบริษทัทา่อากาศ
ยานไทย จาํกดั (มหาชน) คือ โปรแกรม DEAP 2.1  
 

 

 



 

 

5

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1.กทราบถึงผลประเมินประสิทธิภาพ รวมถึงความมีประสิทธิภาพโดยเฉลี�ยของท่า
อากาศยานทั*ง 6 แห่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2549 - 2550 ดว้ยตวัแบบ CCR ตวัแบบ BCC และ Scale 
Efficiency ซึ� งจะเป็นแนวโนม้ในการปรับปรุงการดาํเนินงานของแต่ละทา่อากาศยาน 

2. ทราบถึงผลลพัธ์การประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ประสิทธิภาพดา้นเทคนิค
และประสิทธิภาพดา้นขนาด วา่เป็นองคก์รที�มีขนาดเหมาะสมแลว้หรือไม ่ ซึ� งบอกไดว้า่เป็นองคก์ร
ที�ควรปรับลดขนาดลงหรือควรปรับเพิ�มขนาดขึ*น ของทา่อากาศยานหลกัทั*ง 6 แห่ง ระหวา่งปี พ.ศ.
2549 - 2550  
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บทที� 2 

เอกสารและงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 

กกกกกกกกการวจิยันี  เป็นการศึกษาเกี�ยวกบัการประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานดว้ยวธีิการ 
Data Envelopment Analysis (DEA) ในตวัแบบ CCR ตวัแบบ BCC และ Scale Efficiency ควบคูก่บั
การใชโ้ปรแกรม DEAP 2.1 ซึ� งนาํไปสู่การประเมินประสิทธิภาพในดา้นต่างๆ คือ ประสิทธิภาพ
การดาํเนินงาน ประสิทธิภาพดา้นเทคนิค และประสิทธิภาพดา้นขนาดของท่าอากาศยานหลกัทัง 6 
แห่ง ที�ดูแลโดย บริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) โดยมีวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวจิยัที�
เกี�ยวขอ้งแบง่ออกเป็น 4 ส่วน ดงันี  

ส่วนที� 1 การขนส่งทางอากาศ 
ส่วนที� 2 ทา่อากาศยานไทย 
ส่วนที� 3 การประเมินประสิทธิภาพ 
ส่วนที� 4 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 
1. การขนส่งทางอากาศ 

การขนส่งทางอากาศเป็นการคมนาคมที�มีความสาํคญัอยา่งยิ�งในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ทดัเทียมอารยประเทศ เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภยัและสามารถเชื�อมโยงโครงข่ายการคมนาคมครอบคลุมไปยงัทวปีต่างๆไดท้ั�วโลก อนัมีผล
ทาํใหก้ารพฒันาประเทศเป็นไปอยา่งรวดเร็ว เกิดความเขา้ใจและร่วมมืออนัดีระหวา่งประเทศต่างๆ 
ซึ� งรัฐบาลไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการขนส่งทางอากาศ และกาํหนดเป็นแนวนโยบายดา้น
การคมนาคมใหส่้งเสริมการพฒันาโครงสร้างพืนฐานเครือขา่ยคมนาคมและขนส่ง รวมทังพฒันา
คุณภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบ้ริการขนส่งทางอากาศ เพื�อใหส้ามารถรองรับความ
ตอ้งการผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งเพียงพอ (กรมการขนส่งทางอากาศ 2547: 10) 

กรมการขนส่งทางอากาศ เป็นหน่วยงานราชการที�มีบทบาทในการผลกัดนัใหกิ้จการ 
การบินพลเรือนของประเทศเจริญรุดหนา้อยา่งต่อเนื�องมาจนถึงปัจจุบนั ซึ� งถือเป็นปัจจยัพืนฐาน
สาํคญัที�สนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที�ยว รวมทังการเพิ�ม
ประสิทธิภาพ และยกระดบัคุณภาพโครงสร้างพืนฐานเครือขา่ยคมนาคมและการขนส่งของประเทศ
ใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ (กรมการขนส่งทางอากาศ 2547: 22) 
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การขนส่งทางอากาศมีความสาํคญัต่อประเทศทั�งในยามปกติและในยามวกิฤต การ
ขนส่งทางอากาศของชาติจะมีไมไ่ดถ้า้ไมมี่ทา่อากาศยาน หรือการขนส่งทางอากาศของชาติจะไม่
สมบูรณ์ถา้ระบบทา่อากาศยานของประเทศไมส่มบูรณ์ ระบบทา่อากาศยานไมส่มบูรณ์กห็มายถึง
ระบบทา่อากาศยานที.ไมส่ามารถรองรับการบินไดค้รบทุกประเภท ในการรองรับการขนส่งทาง
อากาศของชาติ ระบบทา่อากาศยานตอ้งมีคุณสมบติัและลกัษณะดงัต่อไปนี�  

ระบบทา่อากาศยานตอ้งเป็นระบบที.กวา้งใหญ่ในการให้บริการประชาชนจาํนวนมาก
ที.สุดสามารถเขา้ถึงการขนส่งทางอากาศไดร้วดเร็วและเทา่เทียมกนั (หนา้ที.ของรัฐในการใหค้วาม
เสมอภาคในการใชก้ารขนส่ง) 

ระบบทา่อากาศยานตอ้งช่วยการขนส่งทางอากาศในดา้นเศรษฐกิจของชาติ และการ
แขง่ขนัระหวา่งประเทศ 

ระบบทา่อากาศยานตอ้งสนบัสนุนวตัถุประสงคข์องชาติดา้นการป้องกนัสาธารณภยัมี
ความพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน และดา้นการไปรษณียสื์.อสาร 

ทา่อากาศยานของระบบตอ้งมีความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ มีตาํแหน่งที.ตั�ง
เหมาะสมที.สุด ตลอดจนตอ้งพฒันาและดูแลรักษาใหค้งอยูใ่นมาตรฐาน 

ทา่อากาศยานตอ้งไมแ่พงเกินไปสาํหรับผูใ้ช ้ และรัฐ คา่ใชจ่้ายของทา่อากาศยาน ควร
มาจากคา่ธรรมเนียมการใชเ้ป็นหลกั และพึ.งพารัฐส่วนกลางและทอ้งถิ.นใหน้อ้ยที.สุด 

ทา่อากาศยานควรเป็นสิ.งที.ถาวรในการใหบ้ริการต่อผูใ้ชด้า้นการบินในระยะยาวท่า
อากาศยานควรอยูอ่ยา่งสอดคลอ้งกบัชุมชนขา้งเคียง มีความสมดุลระหวา่งความจาํเป็นดา้นการ
ขนส่งทางอากาศและความตอ้งการของผูอ้าศยัในบริเวณขา้งเคียง (กรมการขนส่งทางอากาศ 2551) 

 

2. ท่าอากาศยาน 

2.1 ประวตัิท่าอากาศยานไทย 

ก่อนจะถึง บริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)  เมื.อวนัที. 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2446 
พี.นอ้งสกุลไรท ์ (The Wrights) ไดท้าํการบินใชเ้ครื.องยนต ์ เป็นผลสาํเร็จนบัเป็นการริเริ.มการบิน
อยา่งแทจ้ริง ต่อจากนั�นนานาประเทศไดก้ระตือรือร้นที.จะทาํการบินโดยใชเ้ครื.องยนต ์ หลงัจากนั�น 
8 ปี เมื.อวนัที. 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2454 นกับิน ชาวเบลเยี.ยมชื.อ ฟัน เดน บอร์น (Van den Born) ได้
นาํเครื.องบินออร์วลิล ์ไรท ์(Orville Wright) มาบินแสดงเป็นครั� งแรกในประเทศไทยที.สนามมา้ราช
กรีฑาสโมสรปทุมวนัประเทศไทยกมี็ความสนใจและเห็นความสาํคญัที.จะมีเครื.องบินไวใ้ชใ้น
ราชการ เพื.อการป้องกนัประเทศและการคมนาคมทางอากาศ ดงันั�นในวนัที. 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.
2454 ประเทศไทย จึงไดส่้งนายทหาร 3 นาย คือ นายพนัตรี หลวงศกัดิW ศลัยาวธุ (สุณี สุวรรณ
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ประทีป) นายร้อยเอก หลวงอาวธุสิขิกร (หลง สิน ศุข) และนายร้อยโท ทิพย ์ เกตุทตั ไปศึกษา
วชิาการบิน ณ ประเทศฝรั.งเศส ซึ. งเป็นประเทศที.กาํลงักา้วหนา้ทางดา้นการบินในขณะนั�น  
นายทหารทั�ง 3 เมื.อสาํเร็จการศึกษาวชิาการบิน ไดไ้ปดูงานในที.ต่างๆ ในยโุรป และเดินทางกลบั
มาถึงประเทศไทยเมื.อวนัที. 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456 พร้อมดว้ยเครื.องบินที.รัฐบาลไทยสั.งซื�อ 
จาํนวน 8 เครื.อง คือ เครื.องบินแบบเบรเกต ์ (Breguet) 4 เครื.อง และแบบนิเออปอรต ์ (Nieuport) 4 
เครื.อง นบัเป็นนกับินและเครื.องบินชุดแรกของประเทศไทยและไดย้กยอ่งนายทหารทั�ง 3 นาย วา่
เป็น “บุพการีทหารอากาศ” (บริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั 2551) 

กระทรวงกลาโหมไดม้อบกิจการบินนี�ให้อยูใ่นบงัคบับญัชาของกรมจเรการช่างทหาร 
บกโดยสร้างโรงเกบ็เครื.องบินไวที้.หลงัโรงเรียนพลตาํรวจ ปทุมวนั ปัจจุบนั คือ บริเวณดา้นหลงั
ของกรมตาํรวจปทุมวนั และใชส้นามมา้ราชกรีฑาสโมสรส่วนหนึ.งเป็นสนามบินเรียกวา่ สนามบิน
สระปทุม นบัเป็นสนามบินแห่งแรกของประเทศไทย      นบัตั�งแต่การยกเลิกใชส้นามบินสระปทุม 
ซึ. งถือเป็นสนามบินแห่งแรกของประเทศไทย เนื.องจากสาเหตุคบัแคบ มีเนื�อที.จาํกดั และมีที.ตั�งทาง
ภูมิศาสตร์ไมเ่หมาะสมทางราชการจึงไดคิ้ดหาสถานที.ใหมที่.มีบริเวณกวา้งขวาง เป็นพื�นที.ดอน นํ�า
ไมท่ว่ม ไมห่่างไกลจากพระนคร และเป็นพื�นที.ที. สามารถพฒันาเป็นสนามบินขนาดใหญ่ต่อไปได้
ในอนาคต โดยมี นายพนัโท พระเฉลิมอากาศ หวัหนา้นายทหารนกับินชุดแรกของประเทศไทย ซึ. ง
ต่อมาไดรั้บพระราชทานยศและบรรดาศกัดิW ครั� งสุดทา้ยเป็น พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ ทาํ
หนา้ที.เป็นหวัเรี.ยวหวัแรงสาํคญัในการแสวงหาพื�นที.ที.เหมาะสมที.จะสร้างเป็นสนามบินถาวร 
(บริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั 2551) 

 

2.2 ววิฒันาการของท่าอากาศยาน 
การสร้างทา่อากาศยานไมว่า่จะเป็นในอดีตหรือปัจจุบนัมีปัจจยัหลกัคือ  ตอ้งมีอุปสงค์

และอุปทานทางอากาศ  ไมว่า่จะเป็นความตอ้งการทางดา้นเศรษฐกิจหรือทางดา้นสังคมและ
การเมือง เป็นตวักาํหนดที.สําคญัในการสร้างท่าอากาศยาน และการจดัองคป์ระกอบต่างๆ สาํหรับ
ทา่อากาศยานทุกแห่ง ววิฒันาการของทา่อากาศยานจากอดีตถึงปัจจุบนัสามารถจดัลาํดบัขั�นตอนที.
สาํคญัโดยสรุปไดด้งันี�  

ขั�นที.ก1กเริ.มจากการมีองคป์ระกอบ 2 สิ.งที.สัมพนัธ์กนั คือ มีเครื.องบินและพื�นที.
สาํหรับใหเ้ครื.องบินขึ�นลง 

ขั�นที.ก2กเริ.มมีผูโ้ดยสารเครื.องบินเขา้มาเกี.ยวขอ้งดว้ย 
ขั�นที.ก3กเมื.อมีผูโ้ดยสาร กเ็ริ.มมีสิ.งปลูกสร้างเพื.อใชเ้ป็น สาํนกังาน และที.พกัรอของ

ผูโ้ดยสาร 



 9

ขั�นที.ก4กสิ.งปลูกสร้าง ซึ. งเป็นสาํนกังานในขั�นที. 3 ส่วนหนึ.งพฒันาเป็นหอบงัคบัการ
บินเพื.อทาํหนา้ที.ใหข้อ้มูลสาํหรับการขึ�นลงของเครื.องบิน 

ขั�นที.ก5กเมื.อกิจการต่างๆ ขยายตวัมากขึ�นมีคนตอ้งการเดินทางโดยเครื.องบินขึ�นลง
มากขึ�นดงันั�น จึงมีการจดัสถานที.สาํหรับจอดเครื.องบินหลายๆ เครื.อง พื�นที.ดงักล่าวนี� เรียกวา่ ลาน
จอดอากาศยาน 

ขั�นที.ก6กเป็นขั�นการพฒันาเมื.อมีผูโ้ดยสารมาขึ�นเครื.องบินมากขึ�น จึงตอ้งมีการจดัช่อง
ทางเขา้ออกสาํหรับผูโ้ดยสารที.จะขึ�นเครื.องบิน เรียกวา่ทางออกขึ�นเครื.องบินและทางเขา้จาก
เครื.องบิน 

ในระยะเวลาต่อมา ทา่อากาศยานไดรั้บการพฒันาเป็นลาํดบัตามความเจริญเติบโตของ
กิจการขนส่งทางอากาศ อยา่งไรกต็าม ไมว่า่ทา่อากาศยานแต่ละแห่งจะมีรูปแบบอยา่งไร สิ.งสาํคญัก็
คือผูบ้ริหารทา่อากาศยานจะคาํนึงถึงเรื.องของความสะดวกสบาย และความปลอดภยัของผูม้าใชท่้า
อากาศยานเป็นสาํคญั 

สาํหรับประเทศไทย ทา่อากาศยานกมี็ววิฒันาการตามลาํดบัขั�นตอนขา้งตน้คือระหวา่ง
วนัที. 2 - 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2454 นายฟัน เดนบอร์น ชาวเบลเยี.ยม ไดน้าํเครื.องบินแบบ ฮอร์วลิไรท ์
ปีก 2 ชั�น มาแสดงการบินเป็นครั� งแรกในประเทศไทย ที.สนามมา้ราชกรีฑาสโมสร ปทุมวนัต่อมา
อีกสองปี คือ พ.ศ. 2456 กระทรวงกลาโหมไดใ้ชพ้ื�นที.สนามมา้ราชกรีฑาสโมสรส่วนหนึ.งเป็น
สนามบิน เรียกวา่ สนามบินประทุม จึงกล่าวไดว้า่ สนามบินสระปทุมไดเ้ป็นสนามบินแห่งแรกของ
ประเทศไทย ตั�งแต่ปีนั�นเป็นตน้มา ต่อมาเมื.อ พ.ศ. 2457 ไดมี้การพิจารณากนัวา่ที.ตั�งของสนามบิน
ถาวรควรจะเป็นที.ดอน นํ�าไมท่ว่ม ดงันั�น จึงมีการยา้ยสนามบินไปอยู ่ณ สถานที.ซึ. งเป็นที.ดอนตอน
เหนือของอาํเภอบางเขน และต่อมาเรียกกนัวา่ สนามบินดอนเมือง สนามบินของประเทศไทยใน
ระยะแรกใชใ้นกิจการของทหารเป็นหลกั  และไดเ้ริ.มมีบทบาทดา้นอื.นๆ มากขึ�นตามลาํดบั 
กล่าวคือ เมื.อ พ.ศ. 2462 มีการทดลองใชเ้ครื.องบินบินนาํถุงไปรษณียจ์ากสนาม-บินดอนเมืองไปส่ง
ที.จงัหวดัจนัทบุรีเป็นครั� งแรกหลงัจากนั�นไดมี้การบินเพื.อช่วยเหลือกรมไปรษณียโ์ทรเลขในการ
รับส่งหนงัสือทางภาคตะวนัออก-เฉียงเหนือ ตั�งแต่ พ.ศ. 2463 เป็นตน้มา และในปี พ.ศ. 2473 สาย
การบิน เคแอลเอม็ รอยลั ดชัตแ์อร์ไลน์ ไดข้อแวะลงที.สนามบินดอนเมือง ซึ. งนบัเป็นสายการบิน
พาณิชยน์านาชาติสายแรกที.มาลงประเทศไทย กิจการการบินทางดา้นพลเรือนในประเทศไทย ไดมี้
การพฒันามาเป็นลาํดบั และมีการเปลี.ยนชื.อสนามบินดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานกรุงเทพ เมื.อ พ.ศ. 
2498 (มาโนช พรพิบูลย ์2550) 
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2.3 องค์ประกอบของท่าอากาศยาน 

ทา่อากาศยานทุกแห่งแบง่พื�นที.ในทา่อากาศยานเป็น 2 เขตใหญ่ๆ คือ เขตการบิน และ
เขตนอกการบิน  

เขตการบิน (Airside) คือ พื�นที.ภายในสนามบินที.เครื.องบินใชส้าํหรับการขึ�นลงและ
ขบัเคลื.อน และพื�นที.บริเวณใกลเ้คียง รวมตลอดถึงอาคารหรือส่วนของอาคารที.ออกไปสู่พื�นที.นั�น 
ซึ. งมีการควบคุมการเขา้ออกองคป์ระกอบสาํคญัในเขตการบินไดแ้ก่ การวิ.ง ทางขบั ลานจอดอากาศ
ยานทางเขา้ออกเครื.องบิน เป็นตน้  

เขตนอกการบิน (Landside) คือ พื�นที.และอาคารภายในท่าอากาศยาน หรือสนามบินที.
ไมไ่ดอ้ยูใ่นเขตการบิน ซึ. งเป็นบริเวณที.ผูที้.มิไดเ้ดินทางสามารถเขา้ออกไดโ้ดยไม่มีการควบคุม 
องคป์ระกอบสาํคญัในเขตนี�  ไดแ้ก่ อาคารผูโ้ดยสาร อาคารคลงัสินคา้ ระบบการจราจรภายในท่า
อากาศยาน ซึ. งรวมทั�งที.จอดรถ เป็นตน้ องคป์ระกอบเหล่านี�สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจาก
ภายนอกทา่อากาศยาน (มาโนช พรพิบูลย ์2550) 

 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.3.1 องค์ประกอบในเขตการบิน 
ทางวิ.ง (Runway) คือ พื�นที.สนามบินที.จดัเตรียมไวส้าํหรับการขึ�นลงของ

เครื.องบินโดยเฉพาะ ทางวิ.งมีลกัษณะเหมือนถนน แต่ตอ้งแขง็แรงทนทานกวา่ เนื.องจากตอ้งรองรับ
เครื.องบินซึ.งมีนํ�าหนกัพิกดัมาก พื�นผวิทางวิ.ง อาจเป็นคอนกรีตหรือแอสฟัลตติ์คคอนกรีตกไ็ด ้แต่ที.
สาํคญัตอ้งมีผิวเรียบ และมีความลาดเอียงที.เหมาะสมกบัการใหเ้ครื.องบินขึ�นลงไดอ้ยา่งสะดวกและ
ปลอดภยั ความยาวของทางวิ.งขึ�นอยูก่บัสภาพทางภูมิศาสตร์ของทา่อากาศยาน และความตอ้งการใช้
ทางวิ.งของเครื.องบินแต่ละแบบ ถา้เครื.องบินมีนํ�าหนกัพิกดัมาก (นํ�าหนกัรวมเมื.อบรรทุกเตม็) ก็
จะตอ้งใชท้างวิ.งยาว สาํหรับจาํนวนของทางวิ.งที.ทา่อากาศยานแต่ละแห่งนั�นขึ�นอยูก่บัพื�นที. ทิศทาง
ลมและปริมาณการจราจรทางอากาศที.ทา่อากาศยานนั�นๆ ทา่อากาศยานขนาดใหญ่มกัมีทางวิ.ง
มากกวา่หนึ.งทางวิ.ง เช่น ที.ทา่อากาศยานกรุงเทพมีทางวิ.งสองทางวิ.ง แต่ละทางวิ.งมีความยาว
ประมาณ 3,700 เมตร และสามารถรองรับเครื.องบินไดทุ้กแบบ  

ทางขบั (Taxiway) คือ พื�นที.บนสนามบินที.จดัเตรียมไวส้าํหรับใหเ้ครื.องบิน
ขบัเคลื.อนระหวา่งลานจอดอากาศยานกบัทางวิ.ง หรือกล่าวไดว้า่ทางขบัเป็นเส้นทางที.เชื.อมระหวา่ง
ลานจอดอากาศยานกบัทางวิ.ง คุณลกัษณะของทางขบัเหมือนกบัทางวิ.ง คือตอ้งมีพื�นผวิเรียบ และ
รองรับนํ�าหนกัเครื.องบินไดอ้ยา่งดี ทั�งยงัตอ้งมีความกวา้งที.เหมาะสม และปลอดภยัต่อเครื.องบิน  

ลานจอดอากาศยาน (Apron) คือ พื�นที.ที.จดัไวส้าํหรับเป็นที.จอดเครื.องบิน 
ซึ. งตอ้งมีความกวา้งและมีขนาดพอใหเ้ครื.องบินจอด และเขา้ออกไดอ้ยา่งปลอดภยั นอกจากนั�น ตอ้ง
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มีพื�นที.เพียงพอสาํหรับรถบริการที.จะเขา้ไปใหบ้ริการดา้นต่างๆ ในลานจอดอากาศยานขณะที.
เครื.องบินจอดอีกดว้ย ลานจอดอากาศยานอาจอยูชิ่ดกบัตวัอาคารผูโ้ดยสาร หรืออยูห่่างออกไปจาก
ตวัอาคารผูโ้ดยสารกไ็ด ้ ขึ�นอยูก่บัการใหบ้ริการผูโ้ดยสารในการขึ�นลงเครื.องบิน ลานจอดอากาศ
ยานที.อยูชิ่ดกบัตวัอาคารจะมีอุปกรณ์ที.เรียกวา่สะพานเทียบเครื.องบิน ยื.นออกไปจากอาคาร
ผูโ้ดยสาร เพื.อใหเ้ครื.องบินจอดเทียบกบัสะพานเทียบเครื.องบิน ซึ. งผูโ้ดยสารสามารถเดินเขา้-ออก
เครื.องบินโดยผา่นสะพานนี�  ผูโ้ดยสารมกัจะนิยมเรียกวา่ “งวง” เนื.องจากมีลกัษณะเหมือนงวงชา้ง 
ส่วนลานจอดอากาศยานที.อยูห่่างจากตวัอาคารผูโ้ดยสารจะตอ้งมีระบบขนส่งผูโ้ดยสารระหวา่งตวั
อาคารและเครื.องบิน 

ทางออกขึ�นเครื.องบิน/ทางเขา้จากเครื.องบิน (Gate) คือ จุดที.ผูโ้ดยสารออก
จากอาคารผูโ้ดยสารเพื.อไปขึ�นเครื.องบิน หรือจุดที.ผูโ้ดยสารเขา้สู่ตวัอาคาร หรือกล่าวอีกนยัหนึ.ง คือ 
เป็นช่องทางเชื.อมต่อระหวา่งตวัอาคารผูโ้ดยสารกบัเครื.องบินสถานีดบัเพลิงและกูภ้ยั (Fire Fighting 
Station)  

ความปลอดภยัของเครื.องบินและผูโ้ดยสาร นบัวา่เป็นภารกิจที.มีความสาํคญั
ยิ.งของการใหบ้ริการของทา่อากาศยาน องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ จึงไดก้าํหนดใหท้า่
อากาศยานตอ้งมีการช่วยเหลือผูโ้ดยสารและกูภ้ยัเครื.องบิน กรณีที.มีอุบติัเหตุขณะขึ�นลงที.ทา่อากาศ
ยาน ดงันั�นทา่อากาศยานจึงตอ้งสร้างสถานีดบัเพลิงและกูภ้ยัเพื.อดาํเนินการดงักล่าว ซึ. งโดยทั.วไป
ที.ตั�งของสถานีจะอยูใ่นเขตการบิน ในตาํแหน่งที.สามารถใหค้วามช่วยเหลือเครื.องบินที.ประสบ
อุบติัเหตุไดอ้ยา่งรวดเร็วและปลอดภยั (มาโนช พรพิบูลย ์2550) 
 

2.3.2 องค์ประกอบในเขตนอกการบิน 
อาคารผูโ้ดยสาร (Passenger Terminal) คือ อาคารหลกัที.ทา่อากาศยานจดัไว้

สาํหรับใหผู้โ้ดยสารขาเขา้และผูโ้ดยสารขาออกทาํพิธีการต่างๆ สาํหรับการเดินทาง ตลอดจนพกัรอ
ก่อนออกเดินทาง ดงันั�น อาคารผูโ้ดยสารจึงเป็นอาคารที.สาํคญั เพราะเป็นอาคารสาํหรับใหบ้ริการ
แก่ผูโ้ดยสารโดยตรง และถึงแมว้า่ทา่อากาศยานแห่งหนึ.งๆ จะตอ้งมีองคป์ระกอบและสิ.งก่อสร้าง
หลายอยา่ง แต่อาคารผูโ้ดยสารจะเป็นอาคารที.มองเห็นไดอ้ยา่งเด่นชดัจากภายนอกทา่อากาศยาน
และเป็นเสมือนภาพรวม หรือตวัแทนที.จะแสดงให้เห็นวา่ทา่อากาศยานมีขนาดใหญ่ โอ่อ่า และมี
ความทนัสมยัเพียงใด  

การที.จะสร้างอาคารผูโ้ดยสารใหมี้รูปแบบใดนั�น มีปัจจยักาํหนดหลาย
ปัจจยัคือ พื�นที.ของทา่อากาศยาน ปริมาณการจราจรทางอากาศที.ทา่อากาศยานและประเภท
ผูโ้ดยสาร อาคารผูโ้ดยสารโดยทั.วไปมี 6 รูปแบบคือ  
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1.กอาคารผูโ้ดยสารในรูปแบบพื�นฐาน (Simple Concept) เป็นรูปแบบ
อาคารผูโ้ดยสารของทา่อากาศยานขนาดเล็กซึ. งมีจาํนวนผูโ้ดยสารไมม่าก สามารถจดัลานจอด
อากาศยานใกลก้บัตวัอาคาร ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินไปขึ�นเครื.องบินเอง 

2.กอาคารผูโ้ดยสารในรูปแบบที.มีการขนถ่ายระหวา่งตวัอาคารกบัเครื.องบิน 
(Transporter Concept) รูปแบบนี�จะจดัเครื.องบินจอดที.ลานจอดอากาศยานที.อยูห่่างจากตวัอาคาร
ผูโ้ดยสาร และตอ้งใชร้ถขนส่งผูโ้ดยสารไปขึ�นเครื.องบิน ประโยชน์ของรูปแบบนี� คือ ใชเ้งินลงทุน
ตํ.า เพราะไมต่อ้งสร้างอาคารเทียบเครื.องบิน ส่วนขอ้เสียคือ ผูโ้ดยสารไมส่ะดวก  

3.กอาคารผูโ้ดยสารในรูปแบบที.ต่อเนื.อง (Linear Concept) เป็นรูปแบบ
อาคารผูโ้ดยสารของทา่อากาศยานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ. งอาคารรูปแบบนี�จะใหเ้ครื.องจอด
ประชิดติดตวัอาคารผูโ้ดยสารเป็นแนวเรียงกนัไป และมีสะพานเทียบเครื.องบินใหบ้ริการผูโ้ดยสาร
เดินเขา้ออกเครื.องบินไดเ้องโดยตรง  

4.กอาคารผูโ้ดยสารในรูปแบบคลา้ยนิ�วมือ (Finger Concept) เนื.องจาก
อาคารในรูปแบบ Linear Concept มีขอ้เสียคือ ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งเดินเป็นระยะทางไกล เนื.องจาก
มีลกัษณะเป็นแนวยาว ดงันั�น เพื.อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผูโ้ดยสาร ทา่อากาศยานขนาด
ใหญ่จึงมีการออกแบบอาคารผูโ้ดยสารในลกัษณะที.มีรูปแบบคลา้ยนิ�วมือ ยื.นไปในเขตการบิน
เรียกวา่อาคารเทียบเครื.องบิน (Pier) ซึ. งมีขอ้ดี คือ เครื.องบินสามารถจอดไดป้ระชิดกบัตวัอาคาร
จาํนวนมากขึ�น ทาํใหผู้โ้ดยสารเดินระยะสั�นลง ทา่อากาศยานกรุงเทพมีอาคารผูโ้ดยสารที.เป็น
ลกัษณะดงักล่าวนี�   

5.กอาคารผูโ้ดยสารในรูปแบบคลา้ยเกาะ (Satellite Concept) ลกัษณะเด่น
ของอาคารรูปแบบนี�  คือ มีอาคารเทียบเครื.องบินอยูใ่นเขตการบิน โดยเอกเทศ และเครื.องบินจะจอด
อยูร่อบๆ อาคารนี�  โดยมีระบบการขนส่งผูโ้ดยสารระหวา่งอาคารผูโ้ดยสารกบัอาคารเทียบ
เครื.องบินแยกต่างหาก ซึ. งขอ้ดีของอาคารรูปแบบนี�  คือ เครื.องบินเขา้ออกไดง่้าย และสะดวกกบั
ผูโ้ดยสารที.ต่อเที.ยวบิน ส่วนขอ้เสีย คือ ตอ้งใชพ้ื�นที.ในเขตการบินมาก  

6.กอาคารผูโ้ดยสารในรูปแบบผสม (Hybrid Concept) คือ รูปแบบอาคารที.
นาํแนวความคิดทุกๆ แนวความคิดมาผสมผสานกนั ตามลกัษณะความจาํเป็นของท่าอากาศยานแต่
ละแห่ง สาํหรับภายในอาคารผูโ้ดยสารจะมีการแบง่พื�นที.เป็นส่วนที.เป็นพิธีการของผูโ้ดยสารแต่ละ
ประเภท และพื�นที.สาํหรับเป็นส่วนบริการต่างๆ เพื.อใหผู้โ้ดยสารไดรั้บความสะดวกสบายและ
เพลิดเพลินขณะพกัรอที.อาคารผูโ้ดยสาร  

อาคารคลงัสินคา้ (Cargo Terminal) กิจการดา้นการขนส่งสินคา้ทางอากาศ
เป็นกิจการที.รัฐบาลใหค้วามสาํคญั เพราะมีผลต่ออุตสาหกรรมการส่งออกของประเทศ อาคาร
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คลงัสินคา้เป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งหนึ.งที.จะช่วยสนบัสนุนให้กิจการดา้นนี�ประสบผลสาํเร็จ เนื.องจาก
อาคารคลงัสินคา้เป็นสถานที.เชื.อมต่อระหวา่งการขนส่งสินคา้ทางอากาศกบัภาคพื�นดิน ดงันั�น
อาคารจึงตอ้งมีสถานที.ที.เพียงพอและมีการบริการดา้นพิธีการต่างๆ รวมทั�งมีอุปกรณ์ที.ทนัสมยั  

หอบงัคบัการบิน (Control Tower) มีลกัษณะเป็นอาคารทรงสูง อาจอยูใ่น
เขตการบินหรือเขตนอกการบินกไ็ด ้ ในสมยัก่อนหอบงัคบัการบินมกัอยูใ่นเขตการบิน แต่ต่อมา
เนื.องจากพื�นที.ดา้นเขตการบินมีจาํกดั ประกอบกบัมีววิฒันาการของเครื.องช่วยเดินอากาศ ดงันั�น 
ปัจจุบนัจึงมกัสร้างหอบงัคบัการบินในเขตนอกการบิน นอกจากนั�น หอบงัคบัการบินอาจอยูติ่ดต่อ
กบัอาคารผูโ้ดยสาร เช่นที.ท่าอากาศยานกรุงเทพ หรือแยกอยูเ่ป็นอาคารต่างหากกไ็ด ้ ดงัเช่นที.ทา่
อากาศยานชางยปีระเทศสิงคโปร์ แต่ที.สาํคญัตอ้งอยูใ่นตาํแหน่งที.ผูป้ฏิบติังานในหอบงัคบัการบิน
สามารถติดต่อสื.อสารกบัเครื.องบินได ้ และสามารถมองเห็นภาพในทา่อากาศยานไดทุ้กจุด ดงันั�น 
ส่วนบนสุดของหอบงัคบัการบินจึงเป็นหอ้งมีกระจกลอ้มรอบเพื.อใหมี้มุมมองที.ชดัเจน  

ผูป้ฏิบติังานในหอบงัคบัการบิน ที.ทาํหนา้ที.ติดต่อสื.อสารกบัเครื.องบิน 
เรียกวา่เจา้หนา้ที.ควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Controllers) มีภารกิจสาํคญั คือ กาํหนดให้
เครื.องบินอยูใ่นเส้นทางตามทิศทางและระยะสูงที.ตอ้งการ รวมทั�งจดัการจราจรใหเ้ครื.องบินขึ�นลง
ดว้ยความสะดวกและปลอดภยัอุปกรณ์ในหอบงัคบัการบินเป็นอุปกรณ์ทนัสมยั เนื.องจากเครื.องบิน
มีววิฒันาการอยา่งรวดเร็ว อุปกรณ์ที.เป็นหวัใจ คือ เรดาร์ ซึ. งจะใหข้อ้มูลที.เป็นประโยชน์ต่อ
เจา้หนา้ที.ควบคุมการจราจรทางอากาศ เช่น ชื.อเรียกขานของเครื.องบิน ความสูงจริงขณะเครื.องบิน
ไต่ขึ�นหรือร่อนลง ระยะสูงที.กาํหนดใหบิ้น ความเร็วของเครื.องบิน ทิศทางของเครื.องบิน เป็นตน้ 
ขอ้มูลจากจอเรดาร์นี�จะถูกนาํมาใชใ้นการควบคุมจราจรทางอากาศใหเ้ป็นไปโดยปลอดภยั 
นอกจากนั�นเรดาร์ยงัสามารถใหข้อ้มูลสภาพอากาศไดอี้กดว้ย ซึ. งเจา้หนา้ที.จะแจง้ใหน้กับินบิน
หลีกเลี.ยงจากตาํแหน่งของสภาพอากาศที.จะเป็นอนัตราย นอกจากเรดาร์แลว้อุปกรณ์ใน
หอบงัคบัการบินยงัมีวทิยติุดต่อสื.อสาร สาํหรับติดต่อระหวา่งพนกังานควบคุมจราจรทางอากาศกบั
นกับิน และในกรณีที.ไมส่ามารถติดต่อกนัไดท้างวทิยจุะมีอุปกรณ์ที.เรียกวา่ ปืนสัญญาณแสง (Light 
Gun) ใชส่้งสัญญาณ โดยใชแ้สงสวา่งจากโคมไฟ ซึ. งมีลาํแสงแคบ และความเขม้แสงสวา่งสูงมี
ดว้ยกนั 3 สี คือ ขาว เขียว แดง เพื.อใหน้กับินทราบวา่ไดรั้บอนุญาตหรือไม่อนุญาตจากหอบงัคบัการ
บิน ในการนาํเครื.องบินลงที.ทา่อากาศยาน  

ถนนภายในทา่อากาศยานและที.จอดรถ ทา่อากาศยานจะตอ้งจดัพื�นที.จอด
รถและถนนภายในท่าอากาศยานใหเ้พียงพอ เพื.อเป็นการอาํนวยความสะดวกต่อผูที้.มาทา่อากาศยาน 
ซึ. งที.จอดรถสามารถจอดไดท้ั�งในระยะสั�นและจอดคา้งคืนได ้ นอกจากนั�น จะตอ้งติดตั�งป้ายบอก
เส้นทางไปอาคารต่างๆ ในทา่อากาศยานใหช้ดัเจน (มาโนช พรพิบูลย ์2550) 
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2.4 ประเภทของท่าอากาศยาน 
การจาํแนกประเภทของท่าอากาศยาน อาจจาํแนกไดห้ลายกรณีดว้ยกนั เช่น จาํแนก

ตามชนิดของอากาศยานที.มาขึ�นลง เช่น ทา่อากาศยานที.ใชส้าํหรับเป็นที.ขึ�นลงของเฮลิคอปเตอร์ 
เรียกวา่ สนามบินเฮลิคอปเตอร์ (Heliport) หรือจาํแนกตามการดาํเนินงาน ทา่อากาศยานบางแห่งใช้
ในกิจการพาณิชย ์ บางแห่งใชใ้นกิจการทหารหรือบางแห่งเป็นทา่อากาศยานสาํหรับเครื.องบินส่วน
บุคคล นอกจากนั�น ยงัมีการจาํแนกตามบทบาทหรือการใหบ้ริการของทา่อากาศยานไดแ้ก่ ทา่
อากาศยานระหวา่งประเทศ (International Airport) และทา่อากาศยานภายในประเทศ (Domestic 
Airport)  

ในประเทศไทย คนทั.วไปมกัรู้จกัทา่อากาศยาน 3 ประเภท ไดแ้ก่ ทา่อากาศยานทหาร 
ทา่อากาศยานระหวา่งประเทศ และทา่อากาศยานภายในประเทศ ซึ. งในที.นี� จะกล่าวเฉพาะทา่อากาศ
ยานระหวา่งประเทศ และทา่อากาศยานภายในประเทศ เนื.องจากเป็นท่าอากาศยานที.มีบทบาท
สาํคญัต่อกิจการขนส่งทางอากาศของประเทศ  

ทา่อากาศยานระหวา่งประเทศ คือ ทา่อากาศยานที.อนุญาตใหเ้ป็นจุดเขา้ออกของการ
ขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ หรือเป็นทา่อากาศยาน สาํหรับเครื.องบิน ผูโ้ดยสาร และสินคา้ที.
เดินทางเขา้หรือออกระหวา่งประเทศ สิ.งสาํคญัที.ทา่อากาศยานระหวา่งประเทศจะตอ้งมีคือ พิธีการ
ดา้นศุลกากร การตรวจคนเขา้เมือง ด่านกกักนัโรค ด่านกกักนัพืช ด่านกกักนัสัตว ์ อยูใ่นทา่อากาศ
ยาน ในปัจจุบนัประเทศไทยมีทา่อากาศยานระหวา่งประเทศ 7 แห่ง อยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของ
การทา่อากาศยานแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 4 แห่ง คือ ทา่อากาศยานกรุงเทพ ทา่อากาศ
ยานเชียงใหม ่ ทา่อากาศยานหาดใหญ่และทา่อากาศยานภูเกต็ อยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของกรมการ
บินพาณิชยก์ระทรวงคมนาคม 2 แห่ง คือ ทา่อากาศยานเชียงราย และทา่อากาศยานอุบลราชธานี 
ส่วนอีก 1 แห่ง คือ สนามบินอู่ตะเภา กองทพัเรือ เป็นผูบ้ริหารงาน  

ทา่อากาศยานภายในประเทศ คือ ท่าอากาศยานที.อนุญาตให้เป็นจุดเขา้ออกของ
การจราจรทางอากาศภายในประเทศ หรือเป็นท่าอากาศยาน สาํหรับเครื.องบิน ผูโ้ดยสาร สินคา้ที.
เดินทางภายในประเทศเท่านั�น จึงมีขนาดเล็กกวา่ทา่อากาศยานระหวา่งประเทศ ปัจจุบนัประเทศ
ไทยมีทา่อากาศยานภายในประเทศที.ใชใ้นกิจการพาณิชย ์ 21 แห่ง อยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของ
กรมการบินพาณิชย ์ กระทรวงคมนาคม ทา่อากาศยานภายในประเทศเหล่านี� จะตั�งอยูใ่นภาคต่างๆ 
ของประเทศไทย ซึ. งเป็นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคคือ  

ภาคเหนือ มี ทา่อากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานลาํปาง ทา่อากาศยานน่าน ทา่อากาศ
ยานแพร่ ทา่อากาศยานแม่ฮ่องสอน ทา่อากาศยานแมส่อด ทา่อากาศยานตาก  
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ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี ทา่อากาศยานอุดรธานี ทา่อากาศยานขอนแก่น ทา่อากาศ
ยานสกลนคร ท่าอากาศยานเลย ทา่อากาศยานนครพนม ทา่อากาศยานบุรีรัมย ์ ทา่อากาศยาน
นครราชสีมา  

ภาคใต ้ มี ทา่อากาศยานหวัหิน ทา่อากาศยานนครศรีธรรมราช ทา่อากาศยานปัตตานี 
ทา่อากาศยานตรัง ทา่อากาศยานสุราษฎร์ธานี ทา่อากาศยานนราธิวาส และท่าอากาศยานระนอง      
(มาโนช พรพิบูลย ์2550) 

 

2.5 การบริการของท่าอากาศยาน 
ทา่อากาศยานจะใหบ้ริการ 3 ดา้นหลกัๆ คือ ใหบ้ริการต่อเครื.องบิน ผูโ้ดยสาร และการ

ขนส่งสินคา้ทางอากาศ อยา่งไรกต็าม การใหบ้ริการของท่าอากาศยานยงัรวมถึงการให้บริการบุคคล
กลุ่มต่างๆ ที.ปฏิบติังาน หรือประกอบธุรกิจในทา่อากาศยาน ตลอดจนผูม้ารับหรือส่งผูโ้ดยสารอีก
ดว้ย โดยทา่อากาศยานทุกแห่งจะตั�งเป้าหมายไวว้า่ ผูใ้ชบ้ริการตอ้งไดรั้บความสะดวกสบาย ความ
สะดวกรวดเร็ว และความปลอดภยั เมื.อมาใชท่้าอากาศยาน การบริการของทา่อากาศยาน แบง่ได้
เป็น 3 ประเภท  

ประเภทแรก เรียกวา่ สิ.งอาํนวยความสะดวก (Facilities) บริการประเภทนี� เป็นความ
จาํเป็นของทา่อากาศยานที.ตอ้งจดัใหมี้ไว ้ เช่น เครื.องอาํนวยความสะดวกใหเ้ครื.องบินขึ�นลง การนาํ
เครื.องบินเขา้จอดที.ลานจอดอากาศยาน การปรนนิบติับาํรุงเครื.องบิน การจดัสิ.งอาํนวยความสะดวก
และสถานที.ที.เพียงพอต่อผูโ้ดยสาร การจดัพื�นที.รับส่งสินคา้ พื�นที.ใชส้อยสาํหรับเป็นสํานกังาน เป็น
ตน้ คุณลกัษณะของสิ.งอาํนวยความสะดวกมี 3 ประการ คือ ตอ้งมีมาตรฐาน ตอ้งมีเพียงพอ และตอ้ง
มีความปลอดภยั  

ประการที.สอง เป็นบริการที.ท่าอากาศยานจดัให้ โดยผูใ้ชไ้ม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
(Services) เช่น บริการตรวจหนงัสือเดินทาง การตรวจสินคา้และสัมภาระตามกฎหมายศุลกากร เป็น
ตน้ ซึ. งบริการประเภทนี�ตอ้งมีคุณลกัษณะ 4 ประการ คือ ตอ้งมีความรวดเร็ว ตอ้งมีความสะดวกตอ้ง
มีความสบายและตอ้งสร้างความมั.นใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ  

ประการที.สาม เป็นบริการประเภทใหค้วามเพลิดเพลินกบัผูโ้ดยสาร (Ameities) ไดแ้ก่ 
ร้านคา้ต่างๆ ภตัตาคาร หอ้งพกัแรม เป็นตน้ ซึ. งผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งเสียคา่ใชจ่้าย เมื.อใชบ้ริการเหล่านี�  
บริการดา้นนี�ตอ้งมีคุณลกัษณะ 3 ประการ คือ ตอ้งราคายอ่มเยา ตอ้งเหมาะสมและตอ้งเป็นที.นิยม
ยนิดี  

การบริการเป็นภารกิจหลกัของทา่อากาศยานหรือเป็นผลิตผลของทา่อากาศยานที.ทา่
อากาศยานทั.วโลกจะแข่งขนักนัเพื.อสร้างสรรค ์ พฒันาและปรับปรุงการบริการที.ทา่อากาศยานของ
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ตน เพื.อใหผู้ใ้ชบ้ริการพึงพอใจที.สุด เพราะความพึงพอใจนี�จะนาํมาซึ.งความสาํเร็จในการดาํเนินงาน 
ชื.อเสียงของทา่อากาศยาน และรายไดข้องทา่อากาศยาน ซึ. งจะส่งผลต่อการช่วยพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศในที.สุด (มาโนช พรพิบูลย ์2550) 
 

2.6 ท่าอากาศยานหลกั 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.6.1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิมีพื�นที.ครอบคลุมประมาณ 20,000 ไร่ (8,000 
เอเคอร์) ทา่อากาศยานแห่งใหมนี่�ตั�งอยูท่างฝั.งตะวนัออกห่างจากทางด่วน บางนา ตราดไปประมาณ 
15 กิโลเมตร ตั�งอยูใ่นพื�นที.ตาํบลบางโฉลง ตาํบลราชาเทวะ และตาํบลหนองปรือ อาํเภอบางพลี 
จงัหวดัสมุทรปราการ โดยอยูท่างทิศตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร มีระยะทางไกลกวา่สนามบิน
ดอนเมืองเมื.อวดัจากสนามหลวงประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากใจกลางกรุงเทพ ไปประมาณ 25 
กิโลเมตร  

ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ (ชื.อเดิม คือ 
สนามบินหนองงูเห่า) เปิดใชง้านวนัที. 28 กนัยายน พ.ศ. 2549 โดยใชง้านแทนทา่อากาศยานดอน
เมือง นโยบายรัฐบาลไดก้าํหนดทา่อากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลกัของประเทศ และจะ
เป็นศูนยก์ลางการบินในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์ เนื.องจากทา่อากาศยานกรุงเทพมีขอ้จาํกดั ในการ
พฒันา เพื.อรองรับการจราจรทางอากาศที.เพิ.มขึ�นในอนาคต ซึ. งมีการประมาณการวา่ ในปี พ.ศ. 
2553 จะมีปริมาณผูโ้ดยสารสูงถึง 58 ลา้นคนต่อปี ในขณะที.ทา่อากาศยานกรุงเทพเมื.อพฒันาเตม็ที.
แลว้ สามารถรองรับไดเ้พียง 36.5 ลา้นคนต่อปี ดงันี�  จึงมีความจาํเป็นตอ้งสร้างทา่อากาศยานสุวรรณ
ภูมิขึ�น ณ พื�นที.หนองงูเห่า ซึ. งไดมี้การเตรียมพื�นที.ไวแ้ลว้ โดยมีศกัยภาพรองรับผูโ้ดยสารถึง 45 
ลา้นคนต่อปี รองรับเที.ยวบิน 76 เที.ยวบินต่อชั.วโมง และรองรับการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 3 ลา้น
ตนัต่อปี  

จากขอ้มูลการจดัอนัดบัล่าสุดของ “สมาร์ท ทราเวล ดอตคอม” ที.มีการ
สาํรวจความเห็นของผูเ้ดินทางทั.วโลกเปิดเผยวา่ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิของไทยนั�นไดรั้บการจดั
อนัดบัให้เป็นทา่อากาศยานยอดเยี.ยมอนัดบัที. 4 ของโลก รองจากทา่อากาศยานนานาชาติฮ่องกง ทา่
อากาศยานสิงคโปร์ชางงี และทา่อากาศยานนานาชาติกวัลาลมัเปอร์ของมาเลเซีย (บริษทั ทา่อากาศ
ยานไทย จาํกดั 2551) 

รัฐบาลทหารของจอมพลถนอม กิตติขจร ไดซื้�อที.ดินหนองนํ�า 20,000 ไร่ 
บริเวณหนองงูเห่า จงัหวดัสมุทรปราการในปี พ.ศ. 2516 สาํหรับสร้างสนามบินใหม ่ เวลาเกือบ 30 
ปีต่อมา รัฐบาลของ พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร ไดเ้ห็นวา่ สนามบินมีความสาํคญัต่อการส่งเสริมและ
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พฒันาความเจริญดา้นเศรษฐกิจ สังคม การทอ่งเที.ยว และดา้นอื.นๆของประเทศเป็นอยา่งมาก 
รัฐบาลจึงกาํหนดให ้ การก่อสร้าง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นวาระแห่งชาติ ซึ. งทุกหน่วยงานที.
เกี.ยวขอ้ง จะตอ้งร่วมกนัดาํเนินการแบบบูรณาการ เพื.อใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย จึงไดเ้ร่งการก่อสร้าง
ตั�งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2545 

สนามบินไดเ้ปิดทดลองใชใ้นเชา้วนัที. 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 โดยมีสาย
การบินภายในประเทศ 6 สายการบินร่วมทดลอง ไดแ้ก่ การบินไทย นกแอร์ ไทยแอร์เอเซีย 
บางกอกแอร์เวย ์พีบีแอร์ และโอเรียนทไ์ทย โดยมีจาํนวนผูโ้ดยสาร 4,800 คน จาก 24 เที.ยวบิน โดย
พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีในขณะนั�น ไดเ้ดินทางจากสนามบินดอนเมืองมายงัสนามบิน
สุวรรณภูมิ นอกจากนี�  ไดมี้กิจกรรมต่างๆ ซึ. งรวมถึงการแจกประกาศนียบตัรและบตัรโดยสารที.
ระลึกแก่ผูร่้วมเที.ยวบิน การนาํผูส้นใจเยี.ยมชมบริเวณสนามบินโดยมคัคุเทศกอ์าสาสมคัรจาก
มหาวทิยาลยัต่างๆ ร่วมกบัการทา่อากาศยาน และรถโดยสาร ขสมก. ไดจ้ดัเส้นทางพิเศษเพื.อเขา้ชม
สนามบินและสถานที.ทอ่งเที.ยวในบริเวณใกลเ้คียง 

นอกจากนี� รัฐบาลคาดวา่จะไดรั้บการรับรองจากกรมการขนส่งทางอากาศ 
ภายใตม้าตรฐานนานาชาติที.ออกโดย องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) และ 
สมาคมการขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ (IATA) เพื.อเปิดใชใ้นทางพาณิชยอ์ยา่งเป็นทางการ 
ในวนัที. 28 กนัยายน พ.ศ. 2549 (เริ.มยา้ยและใหบิ้นขึ�นลงไดต้ั�งแต่ 15 กนัยายน) และกาํหนดใหว้นัที. 
1 กนัยายน เป็นวนัแรกของการทดลองบินของสายการบินจากต่างประเทศ ในการเริ.มการบินของ
สายการบินภายในประเทศวนัแรก ในวนัที. 15 กนัยายน พ.ศ. 2549 ไดเ้กิดปัญหาไฟฟ้าดบัในช่วง 
1:00-6:10 น. ทาํใหป้ระสบปัญหาในการเช็คอินของสายการบินในช่วงเวลานั�น 

ในวนัที. 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 เกิดการรัฐประหารยึดอาํนาจจากรัฐบาล
รักษาการของ พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร คณะรัฐประหารตดัสินใจยดึกาํหนดการเปิดสนามบินอยา่ง
เป็นทางการในวนัที. 28 ตามเดิม 

ในโอกาสเปิดสนามบิน ไปรษณียไ์ทยไดจ้ดัทาํแสตมป์ที.ระลึกจาํนวน 18 
ลา้นดวง เป็นภาพอาคารผูโ้ดยสาร พร้อมเครื.องบิน และตราสัญลกัษณ์บริษทัท่าอากาศยานไทย 
จาํกดั (มหาชน) ชนิดราคา 3 บาท พร้อมซองวนัแรกจาํหน่ายราคาซองละ 10 บาท จาํหน่ายวนัที. 28 
กนัยายน เป็นวนัแรก (บริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั 2551) 

 

2.6.2 ท่าอากาศยานดอนเมือง 
ทา่อากาศยานดอนเมืองกเป็นทา่อากาศยานที.มีการใหบ้ริการดา้นการบิน

มากที.สุดในประเทศไทย โดยมีสายการบินใหบ้ริการมากกวา่ 80 สายการบิน ผูโ้ดยสารมากกวา่ 
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25,000,000 คน เที.ยวบินกวา่ 160,000 เที.ยว รวมถึงบริการขนถ่ายสินคา้กวา่ 700,000 ตนั ดว้ยทาํเลที.
ดี พร้อมทั�งอาคารสถานีที.กวา้งขวาง รวมถึงสิ.งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ทาํใหท้า่อากาศยานดอน
เมืองเป็นศูนยก์ลางการบินนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย 

ทา่อากาศยานนานาชาติดอนเมือง (ชื.อเดิม คือ ทา่อากาศยานนานาชาติ
กรุงเทพ) หรือที.รู้จกักนัโดยทั.วไปวา่ สนามบินดอนเมือง ตั�งอยูบ่นถนนวภิาวดีรังสิต แขวงสีกนั เขต
ดอนเมือง ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร โดยปิดตวัลงวนัที. 28 กนัยายน 2549 วนัเดียวกบัที.
ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิเปิดใชง้าน โดยสนามบินดอนเมืองถูกเปลี.ยนเป็นสถานที.ซ่อมเครื.องบิน 
ฝึกบิน และสาํหรับจอดเครื.องบินส่วนตวัของบุคคลสาํคญั ตั�งแต่เมื.อวนัที. 25 มีนาคม พ.ศ. 2550 มี
การนาํเที.ยวบิน ภายในประเทศบางเที.ยวบินมาลงที.ทา่อากาศยานนานาชาติดอนเมือง หลงัจากพบ
ปัญหาหลายอยา่งที.ทา่อากาศยานสุวรรณ 

นบัตั�งแต่การยกเลิกใชส้นามบินสระปทุม ส่วนหนึ.งของสนามมา้ราชกรีฑา
สโมสร ซึ. งถือเป็นสนามบินแห่งแรกของประเทศไทย เนื.องจากสาเหตุคบัแคบ มีเนื�อที.จาํกดั และมี
ที.ตั�งทางภูมิศาสตร์ไม่เหมาะสม ทางราชการจึงไดคิ้ดหาสถานที.ใหมที่.มีบริเวณกวา้งขวาง เป็นพื�นที.
ดอนนํ�าไมท่ว่ม ไมห่่างไกลจากพระนคร และเป็นพื�นที.ที. สามารถพฒันาเป็นสนามบินขนาดใหญ่
ต่อไปไดใ้นอนาคต โดยมี นายพนัโท พระเฉลิมอากาศ หวัหนา้นายทหารนกับินชุดแรกของประเทศ
ไทย ซึ. งต่อมาไดรั้บพระราชทานยศและบรรดาศกัดิW ครั� งสุดทา้ยเป็น พลอากาศโท พระยาเฉลิม
อากาศ ทาํหนา้ที.เป็นหวัเรี.ยวหวัแรงสาํคญัในการแสวงหาพื�นที.ที.เหมาะสมที.จะสร้างเป็นสนามบิน
ถาวร 

จากการบินสาํรวจทางอากาศไดเ้ห็นที.นาซึ. งเป็นที.ดอนทางตอนเหนือของ
อาํเภอบางเขน เป็นพื�นที.ที.เหมาะสมจึงไดส้าํรวจทางพื�นดิน ชาวบา้นเรียกวา่ “ดอนอีเหยี.ยว” เพราะมี
ฝงูเหยี.ยวบินมารวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่ในบริเวณที.ดอนนี�  ทั�งยงัมีทางรถไฟสายเหนือวิ.งผา่น พื�นที.นี�
อยูห่่างจากสนามบินสระปทุมไปทางเหนือใชเ้วลาบินประมาณ 13 นาที (ดว้ยเครื.องบินเบรเกตส์มยั
นั�น) คิดเป็นระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตรเศษ บริเวณนี� เป็นที.นามีหลายเจา้ของ เช่น ที.นาของ
หมื.นหาญ ใจอาจ ซึ. งทา่นผูนี้� มีที.นาจาํนวนมาก ไดย้กที.ดินส่วนหนึ.งใหส้ร้างเป็นวดั สมยันั�นยงัไมมี่
ชื.อ ชาวบา้นเรียกวา่ “วดัดอนอีเหยี.ยว” ต่อมาเมื.อมีการจดัตั�งกองบินขึ�นที.บริเวณนี�และเรียกกนัวา่ 
“ดอนเมือง” วดันี� จึงถูกเรียกวา่ “วดัดอนเมือง” ตามชื.อสนามบินไปดว้ย นอกจากนั�นยงัมีที.นาของ
พระยาอร่ามมณเฑียร และราษฎรคนอื.นๆ อีกหลายเจา้ของ บางส่วนเป็นที.ดินของ กรมรถไฟหลวง 
นายพนัโท พระเฉลิมอากาศ ไดร้ายงานขึ�นตามลาํดบัชั�น เพื.อขอจดัสร้างสนามบินถาวรขึ�นที.บริเวณ
นี�  กระทรวงกลาโหมจึงไดจ้ดัซื�อบา้ง ขอเวนคืนบา้ง และมีผูบ้ริจาคให้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 
(บริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั 2551) 
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เวลาต่อมากรมเกียกกายทหารบกไดด้าํเนินการปรับพื�นที.ใหเ้ป็นสนามหญา้
ที.เครื.องบินสามารถวิ.งและบินขึ�น-ลงได ้ พร้อมทั�งสร้างโรงเกบ็เครื.องบิน และอาคารสถานที.ทาํการ
ตามความจาํเป็น วนัที. 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2457 กรมเกียกกายทหารบกดาํเนินการแลว้เสร็จ ส่งมอบ
ใหก้รมจเรการช่างทหารบก และเรียกชื.อสนามบินนี�วา่ “สนามบินดอนเมือง” 

วนัที. 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 กระทรวงกลาโหมไดอ้อกคาํสั.งตั�ง กองบิน
ทหารบกขึ�น และยา้ยไปเขา้ที.ตั�งถาวรที.สนามบินดอนเมือง นบัเป็นรากฐานที.มั.นคงของกิจการการ
บินของไทยที.ไดเ้ริ.มตน้ขึ�น ณ ที.นี�  กองทพัอากาศไดถื้อเอาวนัที. 27 มีนาคม เป็นวนัที.ระลึก
กองทพัอากาศ ในปี พ.ศ. 2483 กองทพัอากาศไดจ้ดัตั�งกองการบินพลเรือนขึ�นดาํเนินงานเกี.ยวกบั
การบินระหวา่งประเทศ และในปี พ.ศ. 2491 ไดย้กฐานะขึ�นเป็นกรมการบินพลเรือน ไดป้รับปรุง
สนามบินดอนเมือง และเรียกชื.อวา่ “ทา่อากาศยานดอนเมือง” จดัเป็นท่าอากาศยานสากล จนกระทั.ง
วนัที. 21 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ไดเ้ปลี.ยนชื.อเป็น “ทา่อากาศยานกรุงเทพ” 

พื�นที.สนามบินดอนเมืองในสมยัเริ.มแรก จากการสาํรวจเมื.อวนัที. 1 มีนาคม 
พ.ศ. 2457 มีพื�นที. 1,770 ไร่ พื�นดินเป็นสนามหญา้ มีผวิดินชนิดดินปนทรายแดง เครื.องบินขนาด
ใหญ่ของสายการบินพาณิชยไ์มส่ามารถจะใชขึ้�นลงไดใ้นฤดูฝน พ.ศ. 2476 รัฐบาลอนุมติัให้
กระทรวงเศรษฐการและกระทรวงมหาดไทย ร่วมกนัดาํเนินการสร้างทางขึ�นลงเป็นคอนกรีตและ
ราดยางแอสฟัลต ์ พร้อมกบัใหส้ร้างถนนเชื.อมระหวา่งสนามบินดอนเมืองกบัพระนคร ทางวิ.ง
ดงักล่าวแลว้เสร็จเรียบร้อยเปิดใชก้ารไดใ้นวนัที. 8 มกราคม พ.ศ. 2478 และในปี พ.ศ. 2522 การทา่
อากาศยานแห่งประเทศไทย ไดถื้อกาํเนิดขึ�นแลว้ส่งผลทาํใหท้า่อากาศยานดอนเมือง ที.สังกดักบั
กรมการบินพลเรือน ตอ้งถูกโอนถ่ายมาสังกดักบั ทอท. แทน 

สนามบินดอนเมืองไดรั้บการ ขยายพื�นที.ตลอดมา โดยการขอซื�อที.ดินของ
กรมรถไฟหลวงที.มีพื�นที.ติดต่อกบัสนามบินดอนเมืองบา้ง และซื�อจากเอกชนบา้ง จนกระทั.งถึงปี 
พ.ศ. 2538 พื�นที.ทา่อากาศยานกรุงเทพมีจาํนวน 3,881 ไร่ 

ทา่อากาศยานกรุงเทพ (ทกท.) ตั�งอยูริ่มถนนวภิาวดีรังสิต ห่างจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ 24 กิโลเมตร เป็นจุดศูนยก์ลางทางการบินในภาคพื�น
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตที้.สามารถเชื.อมโยงการจราจรทางอากาศไปยงัจุดต่าง ๆ ของโลกไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ไมว่า่จะ เป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดว้ยกนั หรือระหวา่งทวปียุโรป ทวปีอเมริกา 
ทวปีออสเตรเลีย ซึ. งสามารถใชเ้ป็น จุดแวะลงและเชื.อมต่อในการเดินทางของผูโ้ดยสารตลอดจน
พสัดุไปรษณียภณัฑไ์ปยงัจุดอื.นๆ ไดอ้ยา่งดี  

การเติบโตของท่าอากาศยานแต่ละแห่งสามารถวดัไดจ้ากอตัราการเจริญ 
เติบโตของปริมาณผูโ้ดยสาร จาํนวนการขึ�น-ลงของอากาศยาน และปริมาณการขนถ่ายสินคา้ทาง
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อากาศ ซึ. งผลการใหบ้ริการของทา่อากาศยานกรุงเทพ ตั�งแต่วนัที. 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 นบัเป็นทา่
อากาศยานพาณิชยส์ากลที.สาํคญัมากในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เนื.องจากเป็นศูนยก์ลางและ
เป็นจุดเชื.อมต่อของเส้นทางการบินพาณิชยร์ะหวา่งประเทศของภูมิภาคนี�ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

จากการมีทาํเลที.ตั�งเหมาะสม มีสถานที.ที.กวา้งขวางรวมทั�งสิ.งอาํนวยความ
สะดวก และบริการที.ไดม้าตรฐานสากล ทา่อากาศยานดอนเมืองสามารถรองรับเที.ยวบินได ้ 60 
เที.ยวบิน/ชั.วโมง รองรับผูโ้ดยสารเฉพาะภายในประเทศไดม้ากกวา่ 10 ลา้นคน/ปี และรองรับการ
ขนส่งทางอากาศภายในประเทศไดม้ากกวา่ 36,500 ตนั/ปี (บริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั 2551) 

 
2.6.3 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

ทา่อากาศยานเชียงใหมเ่ป็นหนึ.งในหา้สนามบิน ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ 
บริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ทา่อากาศยานเชียงใหมเ่ป็นประตูหลกัสู่ดินแดนที.
สวยงาม และเตม็อิ.มไปดว้ยวฒันธรรมทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีบทบาทสาํคญัในการ
ช่วยส่งเสริม เรื.องของการท่องเที.ยวทั.วภูมิภาคตอนเหนือ โดยมีสายการบินบริการ 9 สายการบิน
ผูโ้ดยสารมากกวา่ 2,000,000 คนเที.ยวบินกวา่ 15,000 เที.ยวบิน และบริการขนถ่ายสินคา้มากกวา่ 
16,000 ตนั 

ทา่อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ หรือ สนามบินเชียงใหม ่ (Chiang Mai 
International Airport) ตั�งอยูที่. อ.เมือง จงัหวดัเชียงใหม ่ ทา่อากาศยานเชียงใหมมี่เที.ยวบินเขา้ออก
หนาแน่นเป็นลาํดบัสาม รองจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และทา่อากาศยานนานาชาติภูเกต็ ทา่
อากาศยานตั�งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเมืองและอยูห่่างจากตวัเมืองเชียงใหม่ 4 กม. และยงั
เป็นศูนยก์ลางทางการบินของภาคเหนืออีกดว้ย (บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 2551) 

 

2.6.4 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

ทา่อากาศยานหาดใหญ่ ตั�งอยูที่. 99 หมู ่3 ถนนสนามบินพาณิชย ์ตาํบลคลอง
หลา อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา ทั�งนี�ทา่อากาศยานหาดใหญ่ มีความสามารถรับเที.ยวบิน
ได ้30 เที.ยวบิน/ชม. รองรับผูโ้ดยสารไดปี้ละ 1,900,000 คนและรับรองสินคา้ไดปี้ละ 13,800 ตนั 

ทา่อากาศยานหาดใหญ่ เป็นหนึ.งในทา่อากาศยานสาํคญัที.อยูภ่ายใตก้าร
บริหารงานของ บริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) โดยทา่อากาศยานหาดใหญ่ตั�งอยูใ่นโซน
ธุรกิจการคา้ทางภาคใต ้ เป็นเสมือนประตูทางเขา้สาํหรับผูที้.ตอ้งการติดต่อธุรกิจการคา้ หรือ
ทอ่งเที.ยวทางตอนใตข้องประเทศไทย  รวมถึงเป็นเสมือนช่องทางการเดินทางสาํหรับชาวมุสลิมใน
การเดินทางไปเเสวงบุญที. นครเมกกะ ปัจจุบนัมี 3 สายการบินใหบ้ริการ ผูโ้ดยสารมากกวา่ 800,000 



 21

คน เที.ยวบิน 9,500 เที.ยว เเละบริการขนถ่ายสินคา้มากกวา่ 12, 000 ตนั ต่อปี (บริษทั ทา่อากาศยาน
ไทย จาํกดั 2551) 

2.6.5 ท่าอากาศยานภูเกต็ 

ทา่อากาศยานภูเกต็ ประตูสู่เกาะภูเกต็ สวรรคข์องนกัท่องเที.ยวทางตอนใต้
ของประเทศไทย โดยการดูแลของการทา่อากาศยานแห่งประเทศไทย เกาะภูเกต็และจงัหวดั
ใกลเ้คียงเป็นแหล่งที.มีชื.อเสียงดา้นชายหาดที.สวยงาม ในแต่ละปีทา่อากาศยานภูเกต็รองรับ
นกัทอ่งเที.ยวเป็นจาํนวนมากจากทั.วทุกมุมโลก รวมทั�งมีบทบาทสาํคญัในการส่งเสริมการทอ่งเที.ยว
ทางภาคใตแ้ละทั.วประเทศไทย ในปัจจุบนัมีสายการบินที.ใหบ้ริการอยูถึ่ง 10 สายการบิน ผูโ้ดยสาร
มากกวา่ 2,900,000 คน มีเที.ยวบิน 27,000 เที.ยว และการบรรทุกสินคา้ 12,000 ตนั ใหบ้ริการที.ทา่
อากาศยานภูเกต็ 

ทา่อากาศยานนานาชาติภูเกต็ หรือสนามบินภูเกต็ เป็นสนามบินตั�งอยูที่.
เหนือสุดของเกาะภูเกต็เป็นท่าอากาศยานที.มีเที.ยวบินหนาแน่นเป็นอนัดบัที.สองของประเทศ รอง
จากทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ มีเที.ยวบินทั�งในและต่างประเทศ บินมาลงทุกวนั ซึ. งจงัหวดั
ภูเกต็เป็นจงัหวดัที.มีมาตรฐานทั�งในดา้นการทอ่งเที.ยว เศรษฐกิจ ทา่อากาศยานนานาชาติภูเกต็ ตั�งอยู่
เลขที. 222 ถนนสนามบิน ตาํบลไมข้าว อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ห่างจากตวัเมืองภูเก็ตประมาณ 32 
กิโลเมตร เนื�อที.โดยประมาณ 94,800 ตารางเมตร แทก๊ซี.เวย ์8 จุด ทิศเหนือเป็นภูเขา ทิศใตเ้ป็นสวน
ยางพารา ทิศตะวนัตกเป็นชายฝั.งทะเลอนัดามนั 

ทา่อากาศยานภูเกต็ จดัไดว้า่เป็นทา่อากาศยานที.มีผูโ้ดยสาร และการขนส่ง
สินคา้มากเป็นอนัดบัสองของประเทศ เนื.องจากมีแหล่งท่องเที.ยว และชายหาดที.มีชื.อเสียง ในดา้น
ความสวยงามติดอนัดบัโลก ของจงัหวดัภูเก็ตและจงัหวดัใกลเ้คียง รวมถึงการมีบริการนกัทอ่งเที.ยว
ในรูปแบบต่างๆ อยา่งสมบูรณ์แบบ ในแต่ละปี ทา่อากาศยานภูเกต็ตอ้นรับนกัท่องเที.ยว จากทั.วทุก
มุมโลกปีละหลายลา้นคน (บริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั 2551) 

 

2.6.6 ท่าอากาศยานเชียงราย 
ทา่อากาศยานเชียงราย ตั�งอยูเ่ลขที. 404 หมู ่4 ตาํบลบา้นดู่/ริมกก อาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงราย ห่างจากถนนพหลโยธิน (เส้นทางเชียงราย – แม่จนั) ทางทิศตะวนัออกประมาณ 2.6 
กิโลเมตรและห่างจากตวัเมืองเชียงรายประมาณ 8 กิโลเมตร ท่าอากาศยานเชียงราย เปิดใชง้านอยา่ง
เป็นทางการ เมื.อวนัที. 5 สิงหาคม พ.ศ. 2535 สังกดักรมการบินพาณิชย ์ (บพ.) กระทรวงคมนาคม 
ต่อมา บพ.ไดโ้อนทา่อากาศยานเชียงราย มาขึ�นอยูก่บัการบริหารของ “การทา่อากาศยานแห่ง
ประเทศไทย” เมื.อวนัที. 2 ตุลาคม พ.ศ. 2541 และ “การทา่อากาศยานแห่งประเทศไทย” ไดแ้ปลง
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weighted sum of outputs 
 weighted sum of inputs 

สภาพเป็นบริษทัมหาชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ภายใตชื้.อ “บริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั 
(มหาชน)” เมื.อวนัที. 30 กนัยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั 

ปัจจุบนัทา่อากาศยานเชียงราย มีบริษทัสายการบินทาํการบินรวม 5 สายการ
บิน ซึ. งใหบ้ริการผูโ้ดยสารมากกวา่ 700,000 คน/ปี มีเที.ยวบินใหบ้ริการวนัละ 12 เที.ยวบิน อาคาร
คลงัสินคา้สามารถรองรับการขนถ่ายสินคา้ไดม้ากกวา่ 5,000 ตนั/ปี และอาคารผูโ้ดยสารมีขนาด 
22,960 ตารางเมตร รองรับผูโ้ดยสารในชั.วโมง คบัคั.งไดถึ้ง 1,240 คน 

ทา่อากาศยานเชียงรายเป็นท่าอากาศยานซึ.งตั�งอยูท่างทิศเหนือของประเทศ
ไทย ซึ. งไมเ่พียงแต่เป็นทางผา่นสาํหรับนกัท่องเที.ยวเพื.อจะไปยงัภูมิภาคอื.น แต่ยงัเป็นเส้นทางธุรกิจ 
เนื.องจากที.ตั�งของทา่อากาศยานอยูใ่กลก้บัประเทศเพื.อนบา้นหลายๆ ประเทศในเขตเศรษฐกิจ
เดียวกนั (บริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั 2551) 

 
3. การประเมินประสิทธิภาพ 

3.1 แนวคิดพื2นฐานของการวัดประสิทธิภาพ (Measurement of Efficiency) 

การวดัประสิทธิภาพ ถือไดวาเปนหนึ.งในปจจยัที.สาํคญัที.นาํมาใชในการ

พิจารณาถึงผลการดาํเนินงานของหน◌ว่ยผลิต และค◌า่ประสิทธิภาพที.ได จากการประเมินก็
สามารถนาํมาใช ในการเปรียบเทียบระหว างหน วยผลิตได เพื.อใช ประกอบการ

พิจารณาถึงระดบัความสามารถในการดาํเนิน งานของหน◌ว่ยผลิต โดยทั.วไปแล วประสิทธิภาพ

ของหน◌ว่ยผลิตสามารถประเมินไดด้งันี�  

input
output

efficiency =  

วธีิการวดัประสิทธิภาพที.นิยมนาํมาใช ในการวดัผลการดาํเนินงาน กคื็อ การวดั
ประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ ซึ. งเป นการเปรียบเทียบค าประสิทธิภาพที.คาํนวณได ในแต
ละหน วยผลิต กบัค ามาตรฐาน (Benchmark) ซึ. งในการเปรียบเทียบระหว างหน วยผลิต

นั�น ค ามาตรฐาน กคื็อ ค าที.ไดจ้ากหน◌ว่ยผลิตที.ดีที.สุด (Best Practice) เมื.อเปรียบเทียบกบั

หน่วยผลิตที.กาํลงัศึกษาทั�งหมด หรืออาจกล าวได ว าหน◌ว่ยผลิตนั�นเป นหน วยผลิต
ที.อยู ในระดบัแนวหน า (Frontier) ส วนหน วยผลิตอื.นๆ จะมีศกัยภาพหรือประสิทธิภาพ
ที.ต ํ.ากวา่ (Inefficiency) โดยทั.วไปแลว้การวดัประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบของหน่วยผลิตสามารถ
ประเมินไดด้งันี�  (อคัรพงศ ์อั�นทอง 2547)   

 
   Relative efficiency =  
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สามารถเขียนเปนสมการคณิตศาสตรไดดงันี�  

Relative efficiency = 
xω

yµ

ij

m

i i

rj

n

j r

∑

∑
 : i  = 1, …, m, r = 1, …, s, j = 1, …, n 

โดยที. x
ij
 คือ จาํนวนของปัจจยันาํเขา้ที. i ของหน่วยผลิต j 

   y
rj
 คือ จาํนวนของผลผลิตที. r ของหน่วยผลิต j 

   rµ  คือ ตวัถ่วงนํ�าหนกัของผลผลิต r 
   ω

i
 คือ ตวัถ่วงนํ�าหนกัของปัจจยันาํเขา้ i 

     n คือ จาํนวนของหน่วยผลิต 
     s คือ จาํนวนของผลผลิต 
    m คือ จาํนวนของปัจจยันาํเขา้ 
 

3.2 การประเมินประสิทธิภาพด้วยวธีิการ DEA 

ประสิทธิภาพขององคก์รถือเป็นหวัใจสาํคญัในการจดัการหรือบริหารองคก์ร เพราะ
การที.สามารถประเมินถึงการมีหรือไมมี่ประสิทธิภาพทาํใหอ้งคก์รสามารถปรับตวัและอยูร่อดได ้
แนวคิดในการประเมินประสิทธิภาพขององคก์รจะคาํนวณจากอตัราส่วนระหวา่งปัจจยัดา้นผลผลิต
ต่อปัจจยันาํเขา้ ในกรณีที.มีหลายปัจจยันาํเขา้และหลายปัจจยัดา้นผลผลิต (Multi Input and Output) 
การใชก้ราฟประเมินประสิทธิภาพไม่สามารถทาํได ้ ดงันั�นนกัเศรษฐศาสตร์และนกัสถิติหลายท่าน
จึงไดพ้ยายามแสวงหาวธีิการประเมินประสิทธิภาพองคก์รใหค้รอบคลุมหลายปัจจยันาํเขา้และหลาย
ปัจจยัดา้นผลผลิต โดยพิจารณาจากอตัราส่วนระหวา่งผลรวมถ่วงนํ�าหนกัของปัจจยัดา้นผลผลิตและ
ผลรวมถ่วงนํ�าหนกัของปัจจยันาํเขา้ วธีิการนี� เรียกวา่ Data Envelopment Analysis (DEA) ซึ. งมี
พื�นฐานจากการโปรแกรมเชิงเส้น (ประสพชยั พสุนนท ์2549)   

วธีิการ Data Envelopment Analysis (DEA) เป็นวธีิการประเมินประสิทธิภาพ

หน่วยงาน องคก์ร หรือสถาบนั ที�มีการดาํเนินงานในลกัษณะที�คลา้ยกนั เช่น สถานีตาํรวจ ธนาคาร 

มหาวทิยาลยั เป็นตน้ โดยจะเรียกหน่วยงาน สาขา หรือองคก์รที.ถูกประเมินประสิทธิภาพวา่ 
Decision Making Unit (DMU)  วธีิการ DEA ถือเป็นการวิเคราะห์ทางสถิติที.ไมใ่ชพ้ารามิเตอร์ซึ. ง
ไมจ่าํเป็นตอ้งทราบลกัษณะของประชากร ไม่ตอ้งกาํหนดบริเวณวกิฤติและขอ้ตกลงเกี.ยวกบัความ
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คลาดเคลื.อนสุ่ม การวดัประสิทธิภาพสามารถเปลี.ยนแปลงไดต้ามระยะเวลา โดยไม่ตอ้งกาํหนดการ
แจกแจงระหวา่งปัจจยัดา้นผลผลิตและปัจจยัการนาํเขา้เป็นการหาค่าเหมาะสุดเพื.อใหไ้ดค่้าวดัคา่
เดียว ซึ. งเป็นคะแนนประสิทธิภาพของแต่ละองคก์ร เพื.อจะไดน้าํไปเปรียบเทียบกบัองคก์รอื.นได้
สะดวก  ซึ. งวธีิการ DEA ไดรั้บการพิจารณาแรกเริ.มโดย Joseph Farrell ศาสตราจารยท์าง
เศรษฐศาสตร์ ดว้ยแนวคิดการสร้างขอบเขตประสิทธิภาพที.ใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพดา้น
ราคาและดา้นเทคนิค รวมถึงการพยายามแกปั้ญหาการไมค่รอบคลุมของปัจจยันาํเขา้และปัจจยัดา้น
ผลผลิต โดยการตีความสมมติฐานขององคก์รที.มีประสิทธิภาพ จากค่าเฉลี.ยถ่วงนํ�าหนกัเทียบกบั
องคก์รที.ไมมี่ประสิทธิภาพ ต่อมา Charnes Cooper and Rhodes (1978) ไดร่้วมกนัสานต่อแนวคิด
ของศาสตราจารย ์Joseph Farrell และไดต้วัแบบ DEA ในที.สุดคือ ตวัแบบ CCR  นอกจากนี�ยงัมีตวั
แบบ BCC ที.พฒันาขึ�นโดย Banker Charnes and Cooper (1984) และตวัแบบ RCCR ที.พฒันาขึ�น
โดย Andersen and Petersen (1993) ความแตกต่างระหวา่งตวัแบบ 3 ตวัแบบนี� ขึ�นอยูที่.การเพิ.มหรือ
ลดเงื.อนไขขอ้จาํกดับางประการในการคาํนวณตวัแบบโปรแกรมเชิงเส้น (ประสพชยั พสุนนท ์
2549)   

สมมติ DMU ที.จะถูกประเมินทั�งหมด n แห่งคือ DMU1 , DMU 2
, DMU

3
, … DMU n  

ในการประเมินประสิทธิภาพองคก์รดว้ยวธีิการ DEA จะพิจารณาเฉพาะ DMU ที.ถูกเลือกมา
วเิคราะห์เทา่นั�น เช่น เมื.อเก็บขอ้มูลของธนาคาร W X Y และ Z  มาศึกษาประสิทธิภาพของแต่ละ
ธนาคารดว้ยวธีิการ DEA ก็จะเปรียบเทียบเฉพาะ 4  ธนาคารนี� เทา่นั�น ไมส่ามารถนาํไปเปรียบเทียบ
กบัธนาคาร A ได ้ และในแต่ละ DMU ตอ้งมีปัจจยันาํเขา้และปัจจยัดา้นผลผลิตแบบเดียวกนั โดย
สามารถใหข้อ้แนะนาํต่างๆ เกี.ยวกบัลกัษณะของ DMU ปัจจยันาํเขา้ และปัจจยัดา้นผลผลิตสาํหรับ
วธีิการ DEA ดงันี�  

1.กขอ้มูลของจาํนวนปัจจยันาํเขา้และจาํนวนผลผลิตแต่ละคา่ตอ้งเป็นตวัเลขที.มีค่าบวก      
(หา้มเป็นจาํนวนลบ) คา่ที.ใชใ้นการคาํนวณควรจะเก็บรวบรวมในช่วงเวลาเดียวกนั เช่น ขอ้มูลรายปี
กาํหนดระยะเวลาตั�งแต่ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 ของทุกองคก์รที.นาํมาประเมิน
ประสิทธิภาพ  

2.กปัจจยันาํเขา้ ผลผลิต และ DMU ที.เลือกนาํมาประเมินประสิทธิภาพ ตอ้งสะทอ้นถึง
ส่วนประกอบที.น่าสนใจและมีความสาํคญัต่อการอธิบายประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ร 

3. โดยทั.วไปแลว้ หลกัการประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์รควรเลือก
ปัจจยันาํเขา้ในจาํนวนไม่มาก ส่วนจาํนวนผลผลิตควรเลือกในจาํนวนมากพอควร ทั�งนี�ไมมี่
กฎเกณฑต์ายตวัขึ�นอยูก่บัความเหมาะสมของการประเมิน 
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4.กการประเมินประสิทธิภาพองคก์รดว้ยวธีิการ DEA สามารใชห้น่วยของปัจจยันาํเขา้
หรือปัจจยัดา้นผลผลิตแตกต่างกนัได ้

มุมมองของการประเมินประสิทธิภาพดว้ยวธีิการ DEA แบง่ออกเป็น 2 มุมมองคือ 1) 
Input – Oriented เป็นการประเมินประสิทธิภาพขององคก์รเมื.อพิจารณาปัจจยันาํเขา้เป็นหลกั และ 
2) Output – Oriented เป็นการประเมินประสิทธิภาพขององคก์รเมื.อพิจารณาปัจจยัดา้นผลผลิตเป็น
หลกั อยา่งไรตาม ผลลพัธ์ของคะแนนประสิทธิภาพที.ไดจ้ากตวัแบบ ไม่วา่จะคาํนวณในมุมมอง
แบบใดกต็ามจะมีคา่เทา่กนัจะต่างกนักเ็พียงหลกัการเพิ.มประสิทธิภาพขององคก์รโดยจะพิจารณา
ตามมุมมอง กล่าวคือ หากเป็น Input – Oriented เป็นตวัแบบที.มีแนวคิดในการพยายามใชปั้จจยัการ
ผลิตนอ้ยที.สุด เช่น บริษทั A พบวา่ตนเองมีประสิทธิภาพการดาํเนินงานตํ.ากวา่บริษทัอื.นๆ บริษทั
อาจตอ้งลดจาํนวนพนกังานลง แต่ผลกาํไรยงัคงตอ้งไม่ตํ.ากวา่เดิม ถา้เป็น Output – Oriented เป็นตวั
แบบที.มีแนวคิดในแง่ของการพยายามใหไ้ดผ้ลผลิตสูงสุดโดยใชปั้จจยัการผลิตไม่เกินจาํนวนที.มีอยู ่
เช่น บริษทั B ตอ้งการเพิ.มประสิทธิภาพ ดงันั�น จึงพยายามเพิ.มรายรับโดยไมล่ดจาํนวนพนกังาน 
(ประสพชยั พสุนนท ์2549)   
 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.1 ตัวแบบ CCR  
Chanes Cooper and Rhodes (1978) ไดเ้สนอตวัแบบแรกของวธีิการ DEA 

ในการประเมินประสิทธิภาพองคก์รที.  q (DMUq) มีรูปแบบการโปรแกรมเชิงเส้น ดงันี�  
 
ฟังกช์นัวตัถุประสงค ์
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     (1) 
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0yu   ( j = 1, 2, 3, … , n )  (3) 

0εri,vu >≥    ( i = 1, 2, … , m; r = 1, 2, … , s ) 
  

เมื.อ  τ แทนคะแนนประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 
    x

ij
 แทนจาํนวนปัจจยันาํเขา้ที. i จากองคก์รที. j 
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    y
rj
 แทนจาํนวนผลผลิตที. r จากองคก์นที. j 

    u
i
 แทนคา่ถ่วงนํ�าหนกัของปัจจยันาํเขา้ที. i 

    v
r
 แทนคา่ถ่วงนํ�าหนกัของปัจจยัดา้นผลผลิตที. r 

    m แทนจาํนวนปัจจยันาํเขา้ 
    s แทนจาํนวนปัจจยัดา้นผลผลิต 
    n แทนจาํนวนขององคก์ร 
   ε  แทนคา่บวกขนาดเล็ก 

ตวัแบบการโปรแกรมเชิงเส้นขา้งตน้เรียกวา่ ตวัแบบ CCR ซึ. งแรกตาม
อกัษรชื.อตวัแรกของผูที้.ร่วมกนัพฒันาขึ�นเป็นการพิจารณาในมุมมอง Input – Oriented ตวัแบบ 
CCR มีเป้าหมายเพื.อหาคา่สูงสุดของคะแนนประสิทธิภาพโดยรวม (Overall Technical Efficiency: 
TECRS) ดงั (1) ภายใตข้อ้สมมติผลตอบแทนคงที. (Constant Returns to Scale: CRS บางครั� งจึงเรียก
ตวัแบบนี�วา่ตวัแบบ CRS) ตามเงื.อนไขบงัคบั (2) และ (3) โดยมีเงื.อนไขวา่ จะไมมี่องคก์รใดที.มี
ประสิทธิภาพมากกวา่ 100% นั�นคือคะแนนประสิทธิภาพโดยรวมมีค่าไดต้ั�งแต่ 0 ถึง 1 กล่าวคือ ถา้
คะแนนประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากบั 1 แสดงวา่องคก์รนั�นมีประสิทธิภาพ แต่ถา้คะแนน
ประสิทธิภาพโดยรวมมีคา่เขา้ใกล ้0 แสดงวา่องคก์รนั�นไมมี่ประสิทธิภาพอยา่งยิ.งอาจกล่าวไดว้า่ตวั
แบบจะสร้างระนาบเกิน (Hyperplane) ซึ. งเรียกวา่ขอบเขตประสิทธิภาพ ถา้องคก์รอยูบ่นเส้น
ประสิทธิภาพแสดงวา่องคก์รนั�นมีประสิทธิภาพการดาํเนินงาน แต่ถา้องคก์รนั�นอยูใ่นขอบเขต
ประสิทธิภาพแสดงวา่ประสิทธิ- ภาพขององคก์รจะลดลงไปตามระยะทางระหวา่งองคก์รและเส้น
ประสิทธิภาพนั�นเอง ในทางปฏิบติัอาจใชต้วัแบบควบคู่ในการประเมินประสิทธิภาพองคก์ร 
กล่าวคือ กาํหนด τ ,λ1 , λ2 , … , λn

เป็นตวัแปรควบคู่ที.สัมพนัธ์กบัเงื.อนไขที. 1, 2, … , n+1 

ดงันั�น จะไดต้วัแบบควบคู่ของตวัแบบ CCR ในมุมมอง Input – Oriented ดงันี�  
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นอกจากนี�  ยงัสามารถเขียนตวัแบบ CCR ในมุมมอง Output – Oriented ได ้ดงันี�  
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เนื.องจากตวัแบบ CCR อยูภ่ายใตข้อ้สมมติผลตอบแทนคงที. ดงันั�น การจะ

ใชต้วัแบบ CCR ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทุกๆ องคก์รตอ้งมีการดาํเนินงาน ณ ระดบัที.เหมาะสม แต่
หากมีการแขง่ขนัไมส่มบูรณ์เกิดขึ�นหรือเกิดขอ้จาํกดัทางการเงินซึ.งเป็นสาเหตุหนึ.งที.ทาํใหอ้งคก์ร
ไมส่ามารถดาํเนินงานในระดบัที.เหมาะสมไดล้กัษณะเช่นนี�ตวัแบบ CCR ไมมี่ความเหมาะสมใน
การนาํไปประเมินประสิทธิภาพองคก์ร ดงันั�นจึงมีการพฒันาตวัแบบใหมเ่พื.อแกปั้ญหาดงักล่าวนั�น
คือ ตวัแบบ BCC (ประสพชยั พสุนนท ์ 2549)   

 
3.2.2 ตัวแบบ BCC  
ตวัแบบ BCC ซึ. งนาํเสนอโดย Banker Charnes and Cooper (1984) มี

วตัถุประสงคเ์พื.อหาคา่ของคะแนนประสิทธิภาพดงั (1) ภายใตข้อ้สมมติ Variables Returns to Scale 
(VRS: บางครั� งจึงเรียกตวัแบบนี�วา่ตวัแบบ VRS) ตามเงื.อนไขบงัคบั (2) และ (3) ซึ. งคะแนน
ประสิทธิภาพ คือ ประสิทธิภาพทางดา้นเทคนิค (Pure Technical Efficiency: TE

VRS
) ตวัแบบ BCC 

มีการเพิ.มตวัแปร w ซึ. งถา้หากองคก์รบางองคก์รไมไ่ดด้าํเนินงาน ณ ระดบัที.เหมาะสมคะแนน
ประสิทธิภาพ CCR และคะแนนประสิทธิภาพ BCC จะมีค่าไมเ่ทา่กนั เมื.อพิจารณาตวัแบบ BCC 
การเพิ.มตวัแปร ซึ. งเป็นตวัแปรที.แทนคา่การเปลี.ยนแปลงของปัจจยันาํเขา้หรือปัจจยัดา้นผลผลิต 
โดยจากตวัแบบสามารถหาค่าการเปลี.ยนแปลงของปัจจยัดงักล่าวในแต่ละองคก์รไดแ้ละคา่ของ w 
อธิบายตามมุมมอง Input – Oriented ไดด้งันี�  คือ 1) ถา้ w > 0 แสดงวา่ ถา้เพิ.มปัจจยันาํเขา้แลว้จะทาํ
ใหป้ระสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์รเพิ.มขึ�น (Increasing Returns to Scale: IRS)  2) ถา้ w < 0 
แสดงวา่ถา้ลดปัจจยันาํเขา้และจะทาํใหป้ระสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์รเพิ.มขึ�น (Decreasing 
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Returns to Scale: DRS) และ 3) ถา้ w = 0 แสดงวา่ องคก์รดาํเนินงานไดเ้หมาะสม (Constant 
Returns to Scale: CRS) สาํหรับคา่ w ในมุมมอง Output – Oriented กจ็ะพิจารณาในทาํนองเดียวกนั 
ตวัแบบ BCC สามารถหาค่าการเปลี.ยนแปลง (w) ของปัจจยัดงักล่าวในแต่ละองคก์รได ้ สาํหรับ
รูปแบบโปรแกรมเชิงเส้นของตวัแบบ BCC ขององคก์รที. q (DMUq) ในมุมมอง Input – Oriented 
แสดง ดงันี�  
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ความแตกต่างระหวา่งแนวคิดของตวัแบบ CCR และตวั BCC แสดงดงัรูปที. 
2.1 โดย Banker Charnes and Cooper (1984) เริ.มตน้พฒันาตวัแบบ BCC เพื.อใชใ้นการประเมิน

ประสิทธิภาพองคก์ร กาณีที.มีสภาพการแข่งขนัที.ไมส่มบูรณ์ดว้ยการเพิ.มเงื.อนไข∑λ
=

n

1j
j
= 1 ลงในตวั

แบบควบคูข่องตวัแบบ CCR ในมุมมอง Input – Oriented ซึ. งเป็นขอ้จาํกดัความโคง้ (Convexity 
Constraint) ทาํใหไ้ดต้วัแบบ ดงันี�   
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   Output 
   
     เสน้ประสิทธิภาพ CCR 
      เสน้ประสิทธิภาพ BCC 

 
 
 
 
   0      Input 
ภาพทีK 1 ความแตกต่างระหวา่งตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
ที.มา: ประสพชยั พสุนนท ์(2549) 

 
สาํหรับตวัแบบ BCC ในมุมมอง Output – Oriented สามารถเขียนแสดงไดด้งันี�  
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คะ
แน

นป
ระ
สิท

ธิภ
าพ
 

   

1 องคก์ร B องคก์รC องคก์รA 
องคก์รที.มี

ประสิทธิภาพ เสน้แบ่งความมีประสิทธิภาพ 
0.994 องคก์ร D 

องคก์รที.ไมมี่
ประสิทธิภาพ 

คะแนนประสิทธิภาพ = 1 
0.982 องคก์ร E  
0.893 องคก์ร F  

ภาพทีK 2 การมีประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
ที.มา: ประสพชยั พสุนนท ์( 2550) 

 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2.3 ประสิทธิภาพด้านเทคนิคและประสิทธิภาพด้านขนาด 

คะแนนประสิทธิภาพจากตวัแบบ CCR เรียกวา่ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
รวม (Overall Technical Efficiency) แทนดว้ย TECRS โดยที. TECRS  ประกอบดว้ยคะแนน
ประสิทธิภาพ 2 ส่วนคือ 1) คะแนนประสิทธิภาพดา้นเทคนิค (Pure Technical Efficiency) คือ
คะแนนประสิทธิภาพที.คาํนวณจากตวัแบบ BCC แทนดว้ย TE VRS ถา้ TE VRS  = 1 หมายความวา่ 
องคก์รนั�นมีประสิทธิภาพดา้นเทคนิค กล่าวคือ องคก์รนั�นใชเ้ทคนิคการดาํเนินงานเพื.อจดัสรรปัจจยั
นาํเขา้ที.มีอยูใ่หไ้ดผ้ลผลิตมากกวา่องคก์รอื.นๆ แต่ถา้ TE VRS  <  1 หมายความวา่ องคก์รนั�นไมมี่
ประสิทธิภาพดา้นเทคนิค กล่าวคือ องคก์รนั�นใชปั้จจยันาํเขา้มากแต่กลบัไดผ้ลผลิตออกมานอ้ยหรือ
เทา่กบัองคก์รอื.น และ 2) คะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาด (Scale Efficiency: SE)  

 
โดยที.   

VRS

CRS

TE

TE
SE =  

 
กล่าวคือ ถา้องคก์รใดมีค่า TECRS  และ TEVRS ไมเ่ทา่กนัแสดงวา่เป็นองคก์รที.

ไมมี่ประสิทธิภาพดา้นขนาด องคก์รที.มีประสิทธิภาพดา้นขนาดเป็นผลจากการดาํเนินงานที.มีขนาด
ที.เหมาะสม กล่าวคือ องคก์รนั�นมีความสามารถในการเพิ.มผลผลิตเพียงแต่เปลี.ยนแปลงขนาดธุรกิจ
ดว้ยการเพิ.มหรือลดขนาดการใชปั้จจยันาํเขา้ใหเ้หมาะสมเท่านั�น โดยที.ไมต่อ้งเปลี.ยนแปลงดา้น
เทคนิคใดๆ (ประสพชยั พสุนนท ์2549)   
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4. งานวจัิยทีKเกีKยวข้อง  

งานวจัิยทีKเกีKยวกบัท่าอากาศยาน 
กองวชิาการขนส่งทางอากาศ (2528) ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน

ของทา่อากาศยานกรุงเทพฯกบัทา่อากาศยานในต่างประเทศ โดยการศึกษาโครงสร้างรายได ้ โคราง
สร้างของรายจ่ายในส่วนที.เกี.ยวกบัคา่ใชจ่้ายบุคลากรของแต่ละทา่อากาศยาน และศึกษาประสิทธิ- 
ภาพในการดาํเนินงานของท่าอากาศยานกรุงเทพเปรียบเทียบกบัทา่อากาศยานในต่างประเทศ โดย
พิจารณาในเชิงการผลิตจากตวัแปร Input และ Output ดงันี�  ตวัแปร Input ไดแ้ก่ปัจจยัต่างๆ ที.ใชใ้น
หน่วยผลิต กรณีนี�กล่าวไดว้า่ คา่ใชจ่้ายต่างๆ ที.ทา่อากาศยานใชไ้ปในการดาํเนินกิจการ เพื.อ
ก่อใหเ้กิดการใหบ้ริการตามหนา้ที.และความรับผิดชอบ เช่น คา่ใชจ่้ายในดา้นบุคลากร ค่าซ่อมแซม
บาํรุงรักษา คา่วสัดุ เป็นตน้ และตวัแปร Output ไดแ้ก่ ผลผลิตที.ไดรั้บจากหน่วยผลิต แบง่รายได้
ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี�  คือ รายไดที้.เกี.ยวกบักิจกรรมการบิน และรายไดที้.ไมเ่กี.ยวกบักิจกรรมการ
บิน 

จารุวรรณ สุวรรณทศ (2545) ไดท้าํการศึกษาถึงการพฒันาศกัยภาพการบริการของ
บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) โดยระบบ Call Center เพื.อศึกษาแนวทางในการนาํระบบ Call 
Center มาใชก้บัระบบสาํรองที.นั.ง และเพื.อศึกษาความเหมาะสมดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการ
บริการ และดา้นเทคโนโลย ี ที.จะนาํมาใชก้บัระบบสาํรองที.นั.งของบริษทั การบินไทย จาํกดั 
(มหาชน) โดยใชก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ที.หน่วยงานกองสาํรองที.นั.ง
ผูโ้ดยสาร ณ สาํนกังานหลานหลวง และศึกษาระบบอื.นที.สัมพนัธ์กนั รวมถึงการศึกษาขอ้มูลจาก
เอกสารและรายงานที.เกี.ยวขอ้งเพื.อการวเิคราะห์ความเหมาะสมดา้นต่างๆดงักล่าวขา้งตน้ 

ภทัรพร ตุลารักษ ์ (2545) ไดท้าํการศึกษาเกี.ยวกบัประสิทธิภาพในการบริการดา้น
ประชาสัมพนัธ์ ศึกษากรณีของงานประชาสัมพนัธ์ กองบริการทา่อากาศยาน การทา่อากาศยานแห่ง
ประเทศไทย เพื.อศึกษาถึงระดบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ และ
ปัจจยัที.มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ณ ท่าอากาศยาน
กรุงเทพ การทา่อากาศยานแห่งประเทศไทย โดยศึกษาตวัแปรตาม และตวัแปรอิสระ เช่น เวลาที.
ผูใ้ชบ้ริการใชใ้นการรอรับขอ้มูล ความพึงพอใจของผูรั้บบริการที.มีต่อพฤติกรรมผูใ้ห้บริการ ระบบ
การใหร้างวลั บุคลิกภาพของพนกังาน เป็นตน้ 

อปัสร โพธิW ทอง (2547) ไดท้าํการศึกษาถึงการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการท่าอากาศ
ยานกรุงเทพ เพื.อส่งเสริมการทอ่งเที.ยว โดยศึกษา ทบทวนและวเิคราะห์นโยบายและแผนพฒันา
ต่างๆ ที.เกี.ยวขอ้งกบัการสนบัสนุนการทอ่งเที.ยวเฉพาะที.ท่าอากาศยานกรุงเทพ และใชก้ารสัมภาษณ์
เชิงลึก จากบุคคล 4 กลุ่ม คือ ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังาน ผูป้ระกอบการ และผูโ้ดยสาร รวมทั�งใชก้าร
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สังเกตุแบบมีส่วนร่วม โดยการเขา้ร่วมฟังการสัมมนาอภิปรายหวัขอ้ต่างๆ จากสื.อมวลชนที.
เกี.ยวขอ้ง หลงัจากนั�นจึงทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงตรรกะ โดยนาํขอ้มูลที.ไดเ้กบ็รวบรวมมาอธิบาย
เชิงเหตุผล 

 
งานวจัิยทีKเกีKยวกบัวธีิการ DEA 

กฤชญา วอ่งตาประดิษฐ ์ (2540) ไดป้ระเมินประสิทธิภาพในการดาํเนินงานกบัการ
ปรับโครงสร้างธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพยโ์ดยมุง่ศึกษาลกัษณะโครงสร้างธุรกิจของบริษทั
หลกัทรัพย ์ บริษทัเงินทุน และบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ เพื.อแสดงให้เห็นลกัษณะโครงสร้างการ
ดาํเนินงานความเสี.ยง และผลตอบแทนของแต่ละธุรกิจอยา่งชดัเจน และประเมินประสิทธิภาพใน
การดาํเนินงานของแต่ละบริษทั เพื.อนาํเสนอรูปแบบและแนวทางการปรับโครงสร้างการดาํเนินงาน
ในการเพิ.มประสิทธิภาพ และความสามารถในกาแข่งขนัดา้นธุรกิจ ดา้นเงินทุน และดา้นธุรกิจ
หลกัทรัพย ์ โดยใชข้อ้มูลจากงบการเงินยอ้นหลงั 3 ปี (ปี 2536 – 2538) ของบริษทัหลกัทรัพย ์ 14 
บริษทั บริษทัเงินทุน 22 บริษทั และบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ 35 บริษทั จากนั�นนาํไปประเมิน
ประสิทธิภาพดว้ยวธีิการ DEA ผลการวจิยัพบวา่ ในกลุ่มบริษทัหลกัทรัพยมี์บริษทัที.มีประสิทธิภาพ
ในการดาํเนินงานตามวธีิการ DEA คิดเป็นร้อยละ 35.7 ในกลุ่มบริษทัเงินทุนพบวา่มีบริษทัที.มี
ประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 22.7 และกลุ่มบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยพ์บวา่มีบริษทัที.มีประสิทธิภาพ
คิดเป็นร้อยละ 22.8 

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ (2549) ไดป้ระเมินระสิทธิภาพการดาํเนินงานชองสหกรณ์
การเกษตรในปี 2548 แยกตามรายภาคดว้ย TECRS TEVRS  และ SE ประกอบดว้ยภาคเหนือ กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ภาคกลาง  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก และภาคใต ้โดย
กาํหนดปัจจยันาํเขา้คือ ตน้ทุนขายหรือบริการคา่ใชจ่้าย หนี� สิน และทุนของสหกรณ์ ส่วนปัจจยั
ผลผลิตคือ รายไดท้ั�งหมด นอกจากนี�  กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ยงัไดก้าํหนดระดบัประสิทธิภาพ 4 
ระดบัจากคะแนนประสิทธิภาพเฉลี.ยของวธีิการ DEA ดงันี� คือ 1) คะแนนระหวา่ง 0.9 – 1.0 ถือวา่มี
ประสิทธิภาพระดบัสูงมาก 2) คะแนนระหวา่ง 0.7 – 0.9 ถือวา่มีประสิทธิภาพระดบัสูง 3) คะแนน
ระหวา่ง 0.5 – 0.7 ถือวา่มีประสิทธิภาพระดบัปานกลาง และ 4) คะแนนตํ.ากวา่ 0.5 ถือวา่มี
ประสิทธิภาพระดบัตํ.า ผลการประเมินประสิทธิภาพไดข้อ้สรุปดงันี� คือ 1) เมื.อประเมินดว้ย TECRS 
พบวา่ สหกรณ์ในภาคใตมี้ประสิทธิภาพการดาํเนินงานระดบัสูง สหกรณ์ในภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือมีประสิทธิภาพการดาํเนินงานในระดบัตํ.า ส่วนสหกรณ์ภาคอื.นๆ มีประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานระดบัปานกลาง 2) เมื.อประเมินดว้ย TEVRS พบวา่ สหกรณ์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานระดบัปานกลาง ส่วนสหกรณ์ภาคอื.นๆ มีประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
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ระดบัสูง และ 3) เมื.อประเมินดว้ย SE พบวา่สหกรณ์มีขนาดเหมาะสมร้อยละ 7.37 สหกรณ์ที.ควร
ปรับลดขนาดร้อยละ 72.64 และมีสหกรณ์ที.ควรปรับเพิ.มขนาดร้อยละ 19.99 

ดนยัา  อศันีวฒิุกร (2550) ไดท้าํการศึกษาการวเิคราะห์ศกัยภาพทา่อากาศยานของ
ประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื.อประเมินและจดัอนัดบัศกัยภาพของทา่อากาศยาน จาํนวน 5 
แห่ง ที.ดาํเนินการโดยบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย 1) ทา่อากาศยาน
กรุงเทพ 2) ทา่อากาศยานภูเกต็ 3) ทา่อากาศยานเชียงใหม ่ 4) ทา่อากาศยานหาดใหญ่ และ 5) ทา่
อากาศยานเชียงราย โดยศึกษาระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2549 โดยวธีิการประเมินศกัยภาพ คือ วธีิการ 
Data Envelopment Analysis (DEA) ในการประเมินและจดัอนัดบัศกัยภาพจาก 3 ตวัแบบ คือ ตวั
แบบ CCR ตวัแบบ BCC ร่วมกบัแนวทางของ Jahanshahloo et al. (2007) และตวัแบบ RCCR โดยมี 
3 ปัจจยันาํเขา้ และ 7 ปัจจยัผลผลิต ผลการวจิยั พบวา่ 1) ปี พ.ศ. 2547 มีทา่อากาศยาน 3 แห่งที.มี
ศกัยภาพเมื.อประเมินดว้ยตวัแบบ CCR และตวัแบบ RCCR และหากประเมินดว้ยตวัแบบ BCC 
พบวา่ ทา่อากาศยานทั�ง 5 แห่ง มีศกัยภาพ 2) ปี พ.ศ. 2548 มีทา่อากาศยาน 3 แห่งที.มีศกัยภาพเมื.อ
ประเมินดว้ยตวัแบบ CCR และตวัแบบ RCCR และหากประเมินดว้ยตวัแบบ BCC พบวา่ ทา่อากาศ
ยานทั�ง 5 แห่ง มีศกัยภาพ 3) ปี พ.ศ. 2549 มีทา่อากาศยาน 3 แห่งที.มีศกัยภาพเมื.อประเมินดว้ยตวั
แบบ CCR และตวัแบบ RCCR และหากประเมินดว้ยตวัแบบ BCC พบวา่ มีเพียงทา่อากาศยาน
เทา่นั�นที.ไมมี่ศกัยภาพ และ 4) ผลการจดัอนัดบัความมีศกัยภาพของ 3 ตวัแบบ ระหวา่งปี พ.ศ. 2547-
2549 เป็นไปในทิศทางที.ไมส่อดคร้องกนั 

ธนนรรจ ์ รัตนโชติพานิช และคณะ (2549) ไดท้าํการศึกษานี� มีวตัถุประสงคเ์พื.อพฒันา
เครื.องมือประเมินประสิทธิภาพระบบเภสัชกรรมโรงพยาบาลชุมชนดว้ยการนาํแบบจาํลอง Data 
envelopment analysis มาประยกุตใ์ช ้ ผลการศึกษานาํมาซึ.งตวัแปรที.สาํคญัของปัจจยันาํเขา้ คือ 
จาํนวน full time equivalent ของเภสัชกร จาํนวน full time equivalent ของเจา้พนกังานเภสัชกรรม
และลูกจา้ง  และตวัแปรผลผลิต 4 ดา้นคือ 1) งานบริการจา่ยยา ไดแ้ก่จาํนวนใบสั.งยาที.ใหบ้ริการ
สาํหรับผูป่้วยนอก และจาํนวนใบสั.งยาที.ใหบ้ริการสาํหรับผูป่้วยใน  2) งานบริหารเวชภณัฑ ์ ไดแ้ก่ 
มูลคา่ยาที.จดัซื�อ มูลคา่ยาคงคลงั และมูลค่ายาที.เบิกจ่ายออกจากคลงั  3) งานบริบาลเภสัชกรรม 
ไดแ้ก่ จาํนวนผูป่้วยนอกที.ไดรั้บบริการบริบาลเภสัชกรรม  และจาํนวนผูป่้วยในที.ไดรั้บบริการ
บริบาลเภสัชกรรม และ 4) งานคุม้ครองผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ จาํนวนครั� งในการออกเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการที.เป็นผูผ้ลิต ผูจ้าํหน่าย และผูบ้ริโภค ในชุมชน และจาํนวนครั� งในการออกตรวจสอบ
สถานประกอบการในชุมชน  จากการนาํแบบจาํลอง DEA มาใชป้ระเมินประสิทธิภาพในฝ่ายเภสัช
กรรม ทาํใหเ้ห็นวา่ในกลุ่มที.ศึกษามีความแตกต่างกนัในระดบัของความมีประสิทธิภาพ เมื.อนาํผล
ดงักล่าวมาเปรียบเทียบกบัการประเมินในเชิงจิตวสิัย พบวา่มีความสอดคลอ้งกนั และจากการ



 34

เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบจาํลอง DEA ในระหวา่ง 2 ช่วงเวลา พบวา่การ
เปลี.ยนแปลงของคา่คะแนนประสิทธิภาพที.ไดจ้ากการวเิคราะห์ดว้ยแบบจาํลอง DEA เป็นไปในทาง
สอดคลอ้งกบัการเปลี.ยนแปลงของปัจจยันาํเขา้ และผลผลิตของฝ่ายเภสัชกรรม  

ประสพชยั  พสุนนท ์ และ อาฟีฟี  ลาเตะ๊ (2549) การวจิยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื.อ 1) 
ประเมินประสิทธิภาพบริษทัประกนัวนิาศภยัของประเทศไทยโดยใช ้ Data Envelopment Analysis 
(DEA) ดว้ยตวัแบบ CCR และ BCC และ 2) ทาํการจาํแนกบริษทัประกนัวินาศภยัที.ทราบผลการ
ดาํเนินงานจากตวัแบบของวิธี DEA ดว้ย Logistic Regression Analysis (LRA) สาํหรับขอ้มูลที.ใช้
ในการประเมินประสิทธิภาพ คือ ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัวนิาศภยัในปี พ.ศ. 
2546  จาํนวน 71 บริษทั จากปัจจยันาํเขา้ 3 ปัจจยั และปัจจยัดา้นผลผลิต 2 ปัจจยั ผลการวจิยัสรุปได้
ดงันี�  1) เมื.อประเมินดว้ยตวัแบบ CCR มีบริษทัประกนัวนิาศภยั 11  บริษทัที.มีประสิทธิภาพ แตห่าก
ประเมินดว้ยตวัแบบ BCC พบวา่มีบริษทัประกนัวินาศภยั 20 บริษทัที.มีประสิทธิภาพ และ 2) อตัรา
การจาํแนกถูกดว้ยวธีิ LRA เทา่กบั 88.7 ในทั�ง 2 ตวัแบบที.ไดจ้ากวธีิ DEA    

อาฟีฟี   ลาเตะ๊ และคณะ (2549) การวจิยันี�  มีวตัถุประสงคเ์พื.อศึกษาประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาในเขต 14 จงัหวดัภาคใตข้องประเทศไทย โดยใช ้ Data 
Envelopment Analysis (DEA) 2 ตวัแบบ คือ ตวัแบบ CCR ของ Charnes Cooper and Rhodes และ
ตวัแบบ BCC ของ Banker Charnes and Cooper เป็นเครื.องมือในการประเมินประสิทธิภาพของแต่
ละหอ้งสมุดซึ.งพิจารณาจากปัจจยันาํเขา้ คือ 1) จาํนวนเจา้หนา้ที.ใหบ้ริการ 2) จาํนวนหนงัสือและ
วารสาร 3) จาํนวนโสตทศันวสัดุ ฐานขอ้มูล คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ 4) 
ปริมาณพื�นที.ใชง้านในหอ้งสมุด ส่วนปัจจยัผลผลิตพิจารณาจาก 1) จาํนวนสมาชิก 2) จาํนวน
ผูใ้ชบ้ริการเฉลี.ยต่อเดือน และ 3) จาํนวนหนงัสือ วารสาร โสตทศันวสัดุที.ยมืเฉลี.ยตอ่เดือน โดยมี
หอ้งสมุดที.นาํมาประเมินประสิทธิภาพทั�งหมด 13 แห่ง  ผลการวจิยัพบวา่ มีหอ้งสมุดที.มี
ประสิทธิภาพจาํนวน 7 แห่งและ 11 แห่งเมื.อประเมินดว้ยตวัแบบสมบูรณ์ของ CCR และ BCC 
ตามลาํดบั นอกจากนี�  ในการวจิยัไดท้าํการจดัหมูใ่นทุกลกัษณะที.เป็นไปไดข้องปัจจยันาํเขา้และ
ปัจจยัผลผลิตทั�งหมดรวม 105 การจดัหมู่ รวมทั�งการคาํนวณคะแนนประสิทธิภาพเฉลี.ยจากลกัษณะ
การจดัหมูข่องปัจจยันาํเขา้และปัจจยัผลผลิตในมิติต่างๆ ของ 2 ตวัแบบดว้ย   
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บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การดาํเนินการทาํวิจยัในครั� งนี�  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พื#อประเมิน
ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน รวมทั�งการประเมินประสิทธิภาพทางดา้นเทคนิคและประสิทธิภาพ
ดา้นขนาดของทา่อากาศยานหลกั 6 แห่ง ที#ดาํเนินการโดยบริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2549 – 2550 ดว้ยวธีิการ DEA (Data Envelopment Analysis) ภายในตวัแบบ CCR 
ตวัแบบ BCC และ Scale Efficiency: SE  
 
ประชากร 

ประชากรที#ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  คือ ทา่อากาศยานไทย 6 แห่งของบริษทั ทา่อากาศยาน
ไทย จาํกดั (มหาชน) โดยใชข้อ้มูลประชากรของทา่อากาศยานไทยแต่ละแห่ง ดงันี�  1) ทา่อากาศยาน
สุวรรณภูมิ 2) ทา่อากาศยานดอนเมือง 3) ทา่อากาศยานชียงใหม ่ 4) ทา่อากาศยานหาดใหญ่ 5) ทา่
อากาศยานภูเกต็ และ 6) ทา่อากาศยานเชียงราย   
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ผูว้จิยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการทาํวจิยัโดยอา้งอิงขอ้มูลทุติยภูมิจากรายงาน

ผลการดาํเนินงานของบริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ที#ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานใน
แต่ละปีไวใ้นหนงัสือรายงานประจาํปีของบริษทั ตั�งแต่ ปี พ.ศ.2549 – 2550  

2. ขอ้มูลจากแผนกส่วนประเมินองคก์ารฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จาํกดั (มหาชน)  

3.กขอ้มูลไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทักทา่อากาศยานไทยกจาํกดัก(มหาชน)กคือ 
www.airportthai.co.th 
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ตัวแปรที	ใช้ในงานวจัิย 

1. ปัจจยันาํเขา้ (Input) มี 3 ปัจจยั ตามแนวทางของ ดนยัา อศันีวุฒิกร (2550) 
ประกอบดว้ย 

1.1 จาํนวนบุคลากร (หน่วย: คน) แทน X1 
1.2 คา่ใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน (หน่วย: ลา้นบาท) แทน X2  
1.3 ความสามารถในการรองรับเครื4องบิน (หน่วย: เที4ยวบิน/ชั4วโมง)  

แทน X3 
2. ปัจจยัผลผลิต (Output) มี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

2.1 ปัจจยัผลผลิตแบง่เป็น 7 ปัจจยั ประกอบดว้ย  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.1.1 การขึ?น/ลงของอากาศยานพาณิชย ์ภายในประเทศ  
(หน่วย: เที4ยวบิน) แทน Y1 

2.1.2 การขึ?น/ลงของอากาศยานพาณิชย ์ระหวา่งประเทศ  
(หน่วย: เที4ยวบิน) แทน Y2 

2.1.3 จาํนวนผูโ้ดยสารภายในประเทศ (หน่วย: คน) แทน Y3 
2.1.4 จาํนวนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ (หน่วย: คน) แทน Y4 
2.1.5 ปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภณัฑภ์ายในประเทศ  

(หน่วย: ตนั) แทน Y5 
2.1.6 ปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภณัฑร์ะหวา่งประเทศ  

(หน่วย: ตนั) แทน Y6 
2.1.7 รายไดจ้ากการดาํเนินงาน (หน่วย: ลา้นบาท) แทน Y7 

 2.2 ปัจจยัผลผลิตแบง่เป็น 4 ปัจจยั ประกอบดว้ย 
2.2.1 การขึ?น/ลงของอากาศยานพาณิชย ์(หน่วย: เที4ยวบิน)  

แทน Z1 โดยที4 Z1 = Y1+Y2  
2.2.2 จาํนวนผูโ้ดยสารรวม (หน่วย: คน) แทน Z2 โดยที4  

Z2 = Y3+Y4  
2.2.3 ปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภณัฑ ์(หน่วย: ตนั) แทน  

Z3 โดยที4 Z3 = Y5+Y6  
2.2.4 รายไดจ้ากการดาํเนินงาน (หน่วย: ลา้นบาท) แทน Z4  

โดยที4 Z4 = Y7 
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เหตุผลในการเลอืกตัวแปร 

จากตวัแปรที4ผูว้จิยัไดเ้ลือกมานั?น ประกอบดว้ย ปัจจยันาํเขา้และปัจจยัผลผลิตพิจารณา
แยกตามปัจจยัต่างๆไดด้งันี?  (ประสพชยั พสุนนท,์ ดนยัา อศันีวฒิุกร และเอก มั�นเกษวทิย ์2550) 

1.กปัจจยันาํเขา้ ซึ4 งเกี4ยวกบัทรัพยากรและมกัใชค้า่ในเชิงปริมาณ รวมถึงบุคคลที4เขา้มา
อยูใ่นองคก์รนั?นดว้ย มี 3 ปัจจยัประกอบดว้ย   

 1.1กจาํนวนบุคลากร แสดงถึงจาํนวนของแรงงาน ระบุออกมาเป็นจาํนวน
คนซึ4งเป็นหน่วยหนึ4งในระบบการผลิตและการดาํเนินงานของบริษทั เป็นส่วนที4สาํคญัที4สุดที4จะทาํ
ใหก้ารดาํเนินงานต่างๆ ในบริษทัประสบความสาํเร็จได ้ หากองคก์รมีจาํนวนบุคลากรนอ้ย แต่
สามารถดาํเนินงานใหมี้ผลผลิตสูง กแ็สดงใหเ้ห็นวา่องคก์รนั?นๆ มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 1.2กคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน แสดงถึงค่าใชจ่้ายต่างๆ ที4ทา่อากาศยาน
ใชไ้ปในการดาํเนินกิจการ เพื4อก่อให้เกิดการให้บริการตามหนา้ที4และความรับผดิชอบที4มีอยู ่
ประกอบดว้ย คา่ใชจ่้ายพนกังาน คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ค่าซ่อมแซม คา่ตอบแทนการใชที้4ราช
พสัดุ และค่าเสื4อมราคาทรัพยสิ์น หากการดาํเนินงานขององคก์รใชค่้าใชจ่้ายในการดาํเนินงานที4สูง 
และไดผ้ลผลิตออกมาในระดบัสูง กถื็อวา่เป็นผลดี แต่ในขณะเดียวกนัเปรียบเทียบกบัองคก์รที4ใช้
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานที4ต ํ4าและไดผ้ลผลิตออกมาในระดบัสูง จะถือวา่องคก์รมีประสิทธิภาพใน
การดาํเนินงานนั4นเอง 

 1.3กความสามารถในการรองรับเครื4องบิน คือ ตวัที4แสดงใหเ้ห็นถึงขีด
ความ สามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศซึ4งมีหน่วยเป็น เที4ยวบิน/ชั4วโมง แสดงให้
เห็นวา่ทา่อากาศยานสามารถรองรับปริมาณเที4ยวบินไดกี้4เที4ยวบินภายในระยะเวลา 1 ชั4วโมง ซึ4 งถือ
วา่ความสามารถในการรองรับเครื4องบินนี? เป็นปัจจยัเขา้ที4บ่งบอกถึงขีดความสามารถ หรือศกัยภาพ
ของทา่อากาศยานวา่มีมากนอ้ยเพียงใด และในทางตรงกนัขา้มกส็ามารถบอกถึงความสามารถใน
การหารายไดข้องทา่อากาศยานนั?นดว้ย ถา้หากวา่ทา่อากาศยานมีการรองรับเครื4องบินไดม้าก กบ็ง่
บอกถึงรายไดที้4ทา่อากาศยานนั?นๆ จะไดรั้บจากการขึ?น/ลงของแต่ละเที4ยวบินนั?นเอง 

2.กปัจจยัผลผลิต จะแสดงถึงผลผลิตที4ไดรั้บจากหน่วยผลิต ผลผลิตของทา่อากาศยาน
อยูใ่นรูปแบบของการใหบ้ริการ วดัไดจ้ากการขึ?น/ลงของอากาศยานพาณิชย ์ (เที4ยวบิน) จาํนวน
ผูโ้ดยสาร (คน) ปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภณัฑ ์ (ตนั) กิจกรรมเหล่านี?ลว้นแลว้แต่ก่อให้เกิด
รายไดแ้ก่ทา่อากาศยาน โดยมี 7 ปัจจยัประกอบดว้ย  

2.1กการขึ?น/ลงของอากาศยานพาณิชยภ์ายในประเทศ คือ ตวัเลขที4แสดงให้
เห็นถึงจาํนวนเที4ยวบินที4ทาํการขึ?น – ลง ภายในอากาศยานวา่มีจาํนวนกี4เที4ยวบิน โดยตวัเลขที4เกิด
จากปัจจยัตวันี?จะบง่บอกถึงความสามารถในดา้นการใหบ้ริการของท่าอากาศยาน ไมว่า่จะเริ4มตั?งแต่
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จุดตรวจสัมภาระจนกระทั4งการบริการของทา่อากาศยาน ณ จุดหมายปลายทางของผูโ้ดยสาร ซึ4 งสิ4ง
เหล่านี?สามารถสนองความพึ4งพอใจของลูกคา้ในการเดินทาง หากลูกคา้ที4มาใชบ้ริการเกิดความพึ4ง
พอใจ และความสะดวกสบายในการใชบ้ริการของท่าอากาศยานแลว้กจ็ะทาํใหก้ลบัมาใชบ้ริการท่า
อากาศยานอีกครั? งในอนาคต 

2.2กการขึ?น/ลงของอากาศยานพาณิชยร์ะหวา่งประเทศ จะมีความสาํคญัไป
ในทาํนองเดียวกนักบัขอ้ 2.1 ซึ4 งในปัจจยัตวันี?จะเพิ4มเติมการใหบ้ริการ และการอาํนวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูโ้ดยสารชาวต่างประเทศที4เขา้มาใชบ้ริการในท่าอากาศยาน หากทา่อากาศยานมีการบริการที4
ดี กจ็ะทาํใหส่้งเสริมเศรษฐกิจการทอ่งเที4ยวของประเทศไทยไดอี้กดว้ย 

2.3กจาํนวนผูโ้ดยสารภายในประเทศ คือ จาํนวนผูโ้ดยสารที4ใชบ้ริการของ
ทา่อากาศยานวา่มีจาํนวนเทา่ไร ซึ4 งจาํนวนผูโ้ดยสารนี? เป็นคา่ที4บง่บอกถึงความสามารถในการให้ 
บริการของทา่อากาศยาน หากทา่อากาศใหบ้ริการที4ดี จะทาํใหผู้โ้ดยสารหรือลูกคา้ที4เขา้มาใชบ้ริการ
ทา่อากาศยานเกิดความประทบัใจ จาํนวนผูโ้ดยสารก็จะสูงตามไปดว้ย 

2.4กจาํนวนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ จะมีความสําคญัไปในทาํนอง
เดียวกนักบัขอ้ 2.3  

2.5กปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภณัฑภ์ายในประเทศ เป็นการรับส่ง
จดหมายไปรษณียภณัฑ ์ และสิ4งตีพิมพต่์างๆ จะมากหรือนอ้ยขึ?นอยูก่บัการใหบ้ริการของทา่อากาศ
ยาน หากมีการใหบ้ริการที4ดี อาํนวยความสะดวกไดดี้ การขนถ่ายสินคา้ การแยกสินคา้ และการ
กระจายสินคา้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว การใชบ้ริการดา้นการขนส่งกจ็ะมากตามไปดว้ย ในทางตรงกนั
ขา้มหากทา่อากาศยานใหบ้ริการที4ไมดี่ ลูกคา้กไ็มม่าใชบ้ริการ กจ็ะทาํให้ตวัเลขที4เกิดจากการขนส่ง
นั?นนอ้ยลงตามไปดว้ย ในส่วนนี?จะชี? ใหเ้ห็นถึงความสามารถในการใหบ้ริการ การอาํนวยความ
สะดวกของแต่ละทา่อากาศยาน ซึ4 งมีความสาํคญัแก่การวดัผลความสามารถของแต่ละทา่อากาศยาน 
รวมถึงสามารถวดัการพฒันาของธุรกิจการบินของทา่อากาศยานอีกดว้ย 

2.6กปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภณัฑร์ะหวา่งประเทศ มีความสาํคญั
เป็นไปในทาํนองเดียวกบั ขอ้ 2.5  

2.7กรายไดจ้ากการดาํเนินงานซึ4งรายไดจ้ากการดาํเนินงานทั?งหมดนั?น
ประกอบดว้ย 

2.7.1กรายไดที้4เกี4ยวกบักิจกรรมการบิน เป็นรายไดที้4เรียกเก็บ
จากสายการบินและผูโ้ดยสารประกอบดว้ย 
     2.7.1.1กรายไดค้า่ธรรมเนียมสนามบิน 
     2.7.1.2กรายไดค้า่ธรรมเนียมการใชส้นามบิน 
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     2.7.1.3กรายไดค้า่เครื4องอาํนวยความสะดวก 
2.7.2กรายไดที้4ไมเ่กี4ยวกบักิจกรรมการบิน เป็นรายไดที้4ท่า

อากาศยานเรียกเกบ็จากผูป้ระกอบธุรกิจต่างๆ ภายในบริเวณทา่อากาศยาน ประกอบดว้ย 
     2.7.2.1กรายไดค้า่เช่าสาํนกังานและอสังหาริมทรัพย ์
     2.7.2.2กรายไดเ้กี4ยวกบับริการ 
     2.7.2.3กรายไดส่้วนแบง่ผลประโยชน์ 

ซึ4 งรายไดจ้ากการดาํเนินงานนี?จะแสดงใหเ้ห็นถึงจาํนวนเงินที4ท่าอากาศยาน
ไดรั้บจากการใหบ้ริการ เป็นตวัชี? ใหเ้ห็นถึงความสามารถในการทาํกาํไรขององคก์ร หากรายไดจ้าก
การดาํเนินงานที4องคก์รไดรั้บมีสูง ในขณะที4ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานตํ4า ก็แสดงวา่การดาํเนินงาน
ขององคก์รนั?นมีประสิทธิภาพนั?นเอง 

3.กการรวมตวัแปรปัจจยัผลผลิตโดยมี 4 ปัจจยัประกอบดว้ย 
3.1 การขึ?น/ลงของอากาศยานพาณิชย ์
3.2 จาํนวนผูโ้ดยสาร  
3.3 ปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภณัฑ์ 
3.4 รายไดจ้ากการดาํเนินงาน เป็นแนวทางเดียวกบัขอ้ 2.7 

โดยเหตุผลของการลดตวัแปรเพื�อดูค่าความแตกต่างของคะแนนประสิทธิภาพวา่มีผล
ต่อการเปลี�ยนแปลงของคะแนนประสิทธิภาพมากขึ+นหรือนอ้ยลงอยา่งไร 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการดาํเนินงานวิจยัครั? งนี? เป็นการประเมินประสิทธิภาพของบริษทัทา่อากาศยาน
แห่งประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) รวมทั?งการประเมินประสิทธิภาพดา้นเทคนิคและประสิทธิภาพ
ดา้นขนาด จากผลการดาํเนินงานของบริษทัระหวา่งปี พ.ศ. 2549 – 2550 โดยใชข้อ้มูลจากหนงัสือ
รายงานประจาํปี พ.ศ. 2549 – 2550 ของบริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) และขอ้มูลจาก
แผนกส่วนประเมินองคก์ารฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร โดยผูว้จิยัไดท้าํการเลือกวธีิการในการวเิคราะห์
ขอ้มูลในครั? งนี?ดงันี?  

1.กคาํนวณสถิติพรรณนาของปัจจยันาํเขา้และปัจจยัผลผลิตของทั?ง 6 ทา่อากาศยาน 
ประกอบดว้ยคา่เฉลี4ย (Mean) มธัยฐาน (Median) และคา่เบี4ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
SD) 

2.กคาํนวณคะแนนประสิทธิภาพโดยใชว้ธีิการ DEA (Data Envelopment Analysis) ซึ4 ง
เป็นวธีิการประเมินประสิทธิภาพขององคก์รและบริษทัที4มีลกัษณะการดาํเนินงานที4คลา้ยคลึงกนัให้
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ครอบคลุมหลายปัจจยันาํเขา้และหลายปัจจยัผลผลิต และในการวจิยัครั? งนี? ใชใ้นการประเมินและจดั
อนัดบัประสิทธิภาพของทา่อากาศยานทั?ง 6 แห่งของบริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) โดย
พิจารณาดว้ยตวัแบบ CCR ตวัแบบ BCC และ Scale Efficiency 

3.กจากการคาํนวณประสิทธิภาพโดยใชว้ธีิการ DEA (Data Envelopment Analysis) 
ดว้ยตวัแบบ CCR ตวัแบบ BCC และ Scale Efficiency สามารถนาํไปสู่การคาํนวณประสิทธิภาพ
ดา้นเทคนิคและประสิทธิภาพดา้นขนาด เพื4อนาํมาพิจาราณาในการประเมินการปรับเพิ4มขนาดขึ?น 
หรือลดขนาดลงและการปรับเทคนิคการดาํเนินงานของท่าอากาศยานทั?ง 6 แห่ง 
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บทที� 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาเรื�อง “การวเิคราะห์ประสิทธิภาพทา่อากาศยานของประเทศไทย” จากการใช้
ขอ้มูลประชากรโดยการศึกษาขอ้มูลการดาํเนินงานของท่าอากาศยานทั-ง 6 แห่ง ของบริษทั ทา่อากาศ
ยานไทย จาํกดั (มหาชน) จากรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีของท่าอากาศยานแต่ละแห่งอา้งอิง
ขอ้มูลระหวา่งปี พ.ศ. 2549 – 2550 โดยผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในบทนี-  เป็นการแสดงผลการวเิคราะห์
ตามวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลที�ไดก้ล่าวไวใ้นบทที� 3 โดยผูว้ิจยันาํเสนอแยกเป็น 3 ส่วนดงันี-  

ส่วนที� 1 สถิติพรรณนาของ คา่เฉลี�ย คา่มธัยฐาน และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของทา่ 
                      อากาศยานทั-ง 6 แห่ง ใน 3 ปัจจยันาํเขา้ 7 ปัจจยัผลผลิต และ 4 ปัจจยัผลผลิต 

ส่วนที� 2 การวเิคราะห์ประสิทธิภาพโดยวธีิการ DEA จากตวัแบบ CCR ตวัแบบ BCC  
               และ Scale Efficiency ของปัจจยัผลผลิต 7 ตวัแปร  
ส่วนที� 3 การวเิคราะห์ประสิทธิภาพโดยวธีิการ DEA จากตวัแบบ CCR ตวัแบบ BCC  
               และ Scale Efficiency ของปัจจยัผลผลิต 4 ตวัแปร 
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ส่วนที� 1 สถิติพรรณนาของปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลติ ของแต่ละท่าอากาศยาน 

ส่วนนี�จะแสดงผลของคา่เฉลี�ย มธัยฐาน และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน โดยจะแยกออกเป็น 
3 ปัจจยันาํเขา้ 7 และ 4 ปัจจยัผลผลิต  

 
ปัจจยันาํเขา้ 3 ตวัแปร X1 คือ จาํนวนบุคลากร (หน่วย: คน)  

        X2 คือ คา่ใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน (หน่วย: ลา้นบาท) 
X3 คือ ความสามารถในการรองรับเครื�องบิน (หน่วย: เที�ยวบิน/ชั�วโมง) 
 

ปัจจยัผลผลิต 7 ตวัแปร Y1 คือ การขึ�น/ลงของอากาศยานพาณิชย ์ภายในประเทศ  
            (หน่วย: เที�ยวบิน)  
Y2 คือ การขึ�น/ลงของอากาศยานพาณิชย ์ระหวา่งประเทศ  
            (หน่วย: เที�ยวบิน)  
Y3 คือ จาํนวนผูโ้ดยสารภายในประเทศ (หน่วย: คน)  
Y4 คือ จาํนวนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ (หน่วย: คน)  
Y5 คือ ปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภณัฑภ์ายในประเทศ  
            (หน่วย: ตนั)  
Y6 คือ ปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภณัฑร์ะหวา่งประเทศ  
            (หน่วย: ตนั)  
Y7 คือ รายไดจ้ากการดาํเนินงาน (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

ปัจจยัผลผลิต 4 ตวัแปร Z1 คือ การขึ�น/ลงของอากาศยานพาณิชย ์(หน่วย: เที�ยวบิน)  
Z2 คือ จาํนวนผูโ้ดยสารรวม (หน่วย: คน)  
Z3 คือ ปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภณัฑ ์(หน่วย: ตนั)  

 Z4 คือ รายไดจ้ากการดาํเนินงาน (หน่วย: ลา้นบาท)  
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ตารางที� 1 สถิติพรรณนาของปัจจยันาํเขา้ของท่าอากาศยานจาํนวน 6 แห่ง  
   ระหวา่งปี พ.ศ. 2549 - 2550 
ปี ปัจจยันาํเขา้ ค่าเฉลี�ย มธัยฐาน SD 

2549 
X1 609.33 166.00 1,063.15 
X2 1,537.98 346.85 2,730.94 
X3 26.83 15.00 24.42 

2550 
X1 610.83 167.00 974.99 
X2 2,604.12 380.35 5,020.98 
X3 21.33 15.00 19.41 

  

จากตารางที� 1 สถิติพรรณนาของปัจจยันาํเขา้ แสดงผลของค่าเฉลี�ย มธัยฐาน และค่า
เบี�ยงเบนมาตรฐาน ดงันี�  

1. คา่เฉลี�ย (Mean) สามารถแสดงผลได ้ดงันี�  
1.1 จาํนวนบุคลากร พบวา่ คา่เฉลี�ยในปี พ.ศ. 2549 – 2550 มีคา่เทา่กบั 

609.33 และ610.83 คน ตามลาํดบั 
1.2 คา่ใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน พบวา่ คา่เฉลี�ยในปี พ.ศ. 2549 – 2550 มีคา่

เทา่กบั 1,537.98 และ 2,604.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
1.3 ความสามารถในการรองรับเครื�องบิน พบวา่ คา่เฉลี�ยในปี พ.ศ. 2549 – 

2550 มีคา่เทา่กบั 26.83 และ 21.33 เที�ยวบิน/ชั�วโมง ตามลาํดบั 
 

2. มธัยฐาน (Median) สามารถแสดงผลได ้ดงันี�  
2.1 จาํนวนบุคลากร พบวา่ คา่มธัยฐานในปี พ.ศ. 2549 – 2550 มีคา่เทา่กบั 

166.00 และ 167.00 คน ตามลาํดบั 
2.2 คา่ใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน พบวา่ คา่มธัยฐานในปี พ.ศ. 2549 – 2550 มี

คา่เทา่กบั 346.85 และ 380.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
2.3 ความสามารถในการรองรับเครื�องบิน พบวา่ คา่มธัยฐานในปี พ.ศ. 2549 

– 2550 มีคา่เทา่กบั 15.00 และ 15.00 เที�ยวบิน/ชั�วโมง ตามลาํดบั 
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3. คา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สามารถแสดงผลได ้ดงันี�  
 3.1 จาํนวนบุคลากร พบวา่ ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2549 – 2550 

มีคา่เทา่กบั 1,063.15 และ 974.99 คน ตามลาํดบั 
 3.2 คา่ใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน พบวา่ คา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน ในปี พ.ศ. 

2549 – 2550 มีคา่เทา่กบั 2,730.94 และ 5,020.98 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 3.3 ความสามารถในการรองรับเครื�องบิน พบวา่ คา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน ใน

ปี พ.ศ. 2549 – 2550 มีคา่เทา่กบั 24.42 และ 19.41 เที�ยวบิน/ชั�วโมง ตามลาํดบั 
 

ตารางที� 2 สถิติพรรณนาของ 7 ปัจจยัผลผลิตของทา่อากาศยานจาํนวน 6 แห่ง  
   ระหวา่งปี พ.ศ. 2549 - 2550 
ปี   ปัจจยัผลผลิต   คา่เฉลี�ย   มธัยฐาน   SD  

2549 

Y1       24,758.00  12,788.00 36,263.42 
Y2       33,634.50  3,605.00 72,165.48 
Y3  3,130,608.67  1,952,662.00 4,092,585.61 
Y4  5,204,417.50  252,409.50 11,703,543.78 
Y5       19,141.00  11,959.50 21,854.32 
Y6     190,098.83  1,492.50 461,300.05 
Y7        2,707.95  243.95 5,807.58 

2550 

Y1       29,176.17  21,889.50 25,538.94 
Y2       35,873.83  3,295.50 76,424.43 
Y3  2,120,574.00  2,130,128.00 1,209,980.09 

Y4  5,859,507.17  208,946.00 13,166,939.60 
Y5       17,572.67  14,425.50 12,999.26 
Y6     192,751.83  453.00 469,664.50 
Y7        3,056.02  579.85 6,132.99 
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จากตารางที� 2 สถิติพรรณนาของปัจจยัผลผลิต แสดงผลของค่าเฉลี�ย มธัยฐาน และคา่
เบี�ยงเบนมาตรฐาน ดงันี�  

 
1. คา่เฉลี�ย (Mean) สามารถแสดงผลได ้ดงันี�  

1.1 การขึ�น/ลงของอากาศยานพาณิชยภ์ายในประเทศ พบวา่ คา่เฉลี�ยในปี 
พ.ศ. 2549 – 2550 มีคา่เทา่กบั 24,758.00 และ 29,176.17 เที�ยวบิน ตามลาํดบั 

1.2 การขึ�น/ลงของอากาศยานพาณิชยร์ะหวา่งประเทศ พบวา่ คา่เฉลี�ยในปี 
พ.ศ. 2549 – 2550 มีคา่เทา่กบั 3,605.00 และ 3,295.50 เที�ยวบิน ตามลาํดบั 

1.3 จาํนวนผูโ้ดยสารรวมภายในประเทศ พบวา่ คา่เฉลี�ยในปี พ.ศ. 2549 – 
2550 มีคา่เทา่กบั 1,952,662.00 และ 2,130,128.00 คน ตามลาํดบั 

1.4 จาํนวนผูโ้ดยสารรวมระหวา่งประเทศ พบวา่ คา่เฉลี�ยในปี พ.ศ. 2549 – 
2550 มีคา่เทา่กบั 5,204,417.50 และ 5,859,507.17 คน ตามลาํดบั 

1.5 ปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภ์ณัฑภ์ายในประเทศ พบวา่ คา่เฉลี�ยใน
ปี พ.ศ. 2549 – 2550 มีคา่เทา่กบั 19,141.00 และ 17,572.67 ตนั ตามลาํดบั 

1.6 ปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภ์ณัฑร์ะหวา่งประเทศ พบวา่ คา่เฉลี�ย
ในปี พ.ศ. 2549 – 2550 มีคา่เทา่กบั 190,098.83 และ 192,751.83 ตนั ตามลาํดบั 

1.7 รายไดจ้ากการดาํเนินงาน พบวา่ คา่เฉลี�ยในปี พ.ศ. 2549 – 2550 มีคา่
เทา่กบั 2,707.95 และ 3,056.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
2. มธัยฐาน (Median) สามารถแสดงผลได ้ดงันี�  

2.1 การขึ�น/ลงของอากาศยานพาณิชยภ์ายในประเทศ พบวา่ คา่มธัยฐาน ใน
ปี พ.ศ. 2549 – 2550 มีคา่เทา่กบั 12,788.00 และ 21,889.50 เที�ยวบิน ตามลาํดบั 

2.2 การขึ�น/ลงของอากาศยานพาณิชยร์ะหวา่งประเทศ พบวา่ คา่มธัยฐาน 
ในปี พ.ศ. 2549 – 2550 มีคา่เทา่กบั 3,605.00 และ 3,295.50 เที�ยวบิน ตามลาํดบั 

2.3 จาํนวนผูโ้ดยสารรวมภายในประเทศ พบวา่ คา่มธัยฐาน ในปี พ.ศ. 2549 
– 2550 มีคา่เทา่กบั 1,952,662.00 และ 2,130,128.00 คน ตามลาํดบั 

2.4 จาํนวนผูโ้ดยสารรวมระหวา่งประเทศ พบวา่ คา่มธัยฐาน ในปี พ.ศ. 
2549 – 2550 มีคา่เทา่กบั 252,409.50 และ 208,946.00 คน ตามลาํดบั 

2.5 ปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภ์ณัฑภ์ายในประเทศ พบวา่ คา่มธัยฐาน 
ในปี พ.ศ. 2549 – 2550 มีคา่เทา่กบั 11,959.50 และ 14,425.50 ตนั ตามลาํดบั 
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2.6 ปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภ์ณัฑร์ะหวา่งประเทศ พบวา่ คา่มธัย
ฐาน ในปี พ.ศ. 2549 – 2550 มีคา่เทา่กบั 1,492.50 และ453.00 ตนั ตามลาํดบั 

2.7 รายไดจ้ากการดาํเนินงาน พบวา่ คา่มธัยฐาน ในปี พ.ศ. 2549 – 2550 มี
คา่เทา่กบั 243.95 และ 579.85 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

3. คา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สามารถแสดงผลได ้ดงันี�  
3.1 การขึ�น/ลงของอากาศยานพาณิชยภ์ายในประเทศ พบวา่ คา่เบี�ยงเบน

มาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2549 – 2550 มีคา่เทา่กบั 36,263.42 และ 25,538.94 เที�ยวบิน ตามลาํดบั 
3.2 การขึ�น/ลงของอากาศยานพาณิชยร์ะหวา่งประเทศ พบวา่ คา่เบี�ยงเบน

มาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2549 – 2550 มีคา่เทา่กบั 72,165.48 และ 76,424.43 เที�ยวบิน ตามลาํดบั 
3.3 จาํนวนผูโ้ดยสารรวมภายในประเทศ พบวา่ คา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน ในปี 

พ.ศ. 2549 – 2550 มีคา่เทา่กบั 4,092,585.61 และ 1,209,980.09 คน ตามลาํดบั 
3.4 จาํนวนผูโ้ดยสารรวมระหวา่งประเทศ พบวา่ คา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน ในปี 

พ.ศ. 2549 – 2550 มีคา่เทา่กบั 11,703,543.78 และ 13,166,939.60 คน ตามลาํดบั 
3.5 ปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภ์ณัฑภ์ายในประเทศ พบวา่ คา่

เบี�ยงเบนมาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2549 – 2550 มีคา่เทา่กบั 21,854.32 และ 12,999.26 ตนั ตามลาํดบั 
3.6 ปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภ์ณัฑร์ะหวา่งประเทศ พบวา่ คา่

เบี�ยงเบนมาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2549 – 2550 มีคา่เทา่กบั 461,300.05 และ 469,664.50 ตนั ตามลาํดบั 
3.7 รายไดจ้ากการดาํเนินงาน พบวา่ คา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2549 

– 2550 มีคา่เทา่กบั 5,807.58 และ 6,132.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ตารางที� 3 สถิติพรรณนาของ 4 ปัจจยัผลผลิตของทา่อากาศยานจาํนวน 6 แห่ง  
   ระหวา่งปี พ.ศ. 2549 - 2550 

ปี ปัจจยัผลผลิต ค่าเฉลี�ย มธัยฐาน SD 

2549 

Y1 58,392.50 17,500.50 108,182.52 

Y2 8,335,026.17 2,167,588.00 15,703,192.90 

Y3 209,239.83 13,306.00 481,420.51 

Y4 2,707.95 243.95 5,807.58 

2550 

Y1 65,050.00 32,538.00 100,134.06 

Y2 7,980,081.17 3,266,037.50 12,779,277.43 

Y3 210,324.50 16,805.00 480,901.89 

Y4 3,056.02 579.85 6,132.99 
 
จากตารางที� 3 สถิติพรรณนาของปัจจยัผลผลิต แสดงผลของค่าเฉลี�ย มธัยฐาน และคา่

เบี�ยงเบนมาตรฐาน ดงันี�  
1. คา่เฉลี�ย (Mean) สามารถแสดงผลได ้ดงันี�  

1.1 การขึ�น/ลงของอากาศยานพาณิชย ์พบวา่ คา่เฉลี�ยในปี พ.ศ. 2549 – 2550 
มีคา่เทา่กบั 58,392.50 และ 65,050.00 เที�ยวบิน ตามลาํดบั 

1.2 จาํนวนผูโ้ดยสารรวม พบวา่ คา่เฉลี�ยในปี พ.ศ. 2549 – 2550 มีค่าเทา่กบั 
8,335,026.17 และ 7,980,081.17 คน ตามลาํดบั 

1.3 ปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภ์ณัฑ ์พบวา่ คา่เฉลี�ยในปี พ.ศ. 2549 – 
2550 มีคา่เทา่กบั 209,239.83 และ 210,324.50 ตนั ตามลาํดบั 

1.4 รายไดจ้ากการดาํเนินงาน พบวา่ คา่เฉลี�ยในปี พ.ศ. 2549 – 2550 มีคา่
เทา่กบั 2,707.95 และ 3,056.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
    

2. มธัยฐาน (Median) สามารถแสดงผลได ้ดงันี�  
2.1 การขึ�น/ลงของอากาศยานพาณิชย ์พบวา่ คา่มธัยฐาน ในปี พ.ศ. 2549 – 

2550 มีคา่เทา่กบั 17,500.50 และ 32,538.00 เที�ยวบิน ตามลาํดบั 
2.2 จาํนวนผูโ้ดยสารรวม พบวา่ คา่มธัยฐาน ในปี พ.ศ. 2549 – 2550 มีคา่

เทา่กบั 2,167,588.00 และ 3,266,037.50 คน ตามลาํดบั 
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2.3 ปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภ์ณัฑ์ พบวา่ คา่มธัยฐาน ในปี พ.ศ. 
2549 – 2550 มีคา่เทา่กบั 13,306.00 และ 16,805.00 ตนั ตามลาํดบั 

2.4 รายไดจ้ากการดาํเนินงาน พบวา่ คา่มธัยฐาน ในปี พ.ศ. 2549 – 2550 มี
คา่เทา่กบั 243.95 และ 579.85 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
    

3. คา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สามารถแสดงผลได ้ดงันี�  
3.1 การขึ�น/ลงของอากาศยานพาณิชย ์ พบวา่ คา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน ในปี 

พ.ศ. 2549 – 2550 มีคา่เทา่กบั 108,182.52 และ 100,134.06 เที�ยวบิน ตามลาํดบั 
3.2 จาํนวนผูโ้ดยสารรวม พบวา่ คา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2549 – 

2550 มีคา่เทา่กบั 15,703,192.90 และ 12,779,277.43 คน ตามลาํดบั 
3.3 ปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภ์ณัฑ์ พบวา่ คา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน ใน

ปี พ.ศ. 2549 – 2550 มีคา่เทา่กบั 481,420.51 และ 480,901.89 ตนั ตามลาํดบั 
3.4 รายไดจ้ากการดาํเนินงาน พบวา่ คา่เบี�ยงเบนมาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2549 

– 2550 มีคา่เทา่กบั 5,807.58 และ 6,132.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ส่วนที� 2 การวเิคราะห์ประสิทธิภาพโดยวธีิการ DEA จากตัวแบบ CCR ตัวแบบ BCC และ Scale                                               

 Efficiency ของ 7 ปัจจัยผลผลติ  

ส่วนนี�จะแสดงคะแนนประสิทธิภาพของ 7 ปัจจยัผลผลิต และ 3 ปัจจยันาํเขา้ ในตวั
แบบ CCR ตวัแบบ BCC และ Scale Efficiency ของทา่อากาศยานทั�ง 6 แห่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2549 – 
2550 มีรายละเอียดตามตารางดงันี�  

 
ตารางที� 4 คะแนนประสิทธิภาพของ 7 ปัจจยัผลผลิตของท่าอากาศยานจาํนวน 6 แห่ง  

   ประจาํปี พ.ศ. 2549  

ทา่อากาศยาน 
คะแนนประสิทธิภาพ 

ตวัแบบ CCR ตวัแบบ BCC Scale Efficiency 

สุวรรณภูมิ 0.051 0.154  0.330 irs 

ดอนเมือง 1.000 1.000  1.000 

เชียงใหม ่ 1.000 1.000  1.000 

หาดใหญ่ 1.000 1.000  1.000 

ภูเกต็ 1.000 1.000  1.000 

เชียงราย 0.563 1.000  0.563 irs 
 

จากตารางที� 4 แสดงผลการวเิคราะห์ไดว้า่เมื�อประเมินประสิทธิภาพดว้ยตวัแบบ CCR 
จะพบวา่มีทา่อากาศยานที�มีประสิทธิภาพการดาํเนินงานเหมาะสม 4 แห่ง คือ ทา่อากาศยานดอน
เมือง ทา่อากาศยานเชียงใหม่ ทา่อากาศยานหาดใหญ่ และทา่อากาศยานภูเกต็ ซึ� งมีคา่เทา่กบั 1.000 
ส่วนทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ทา่อากาศยานเชียงรายเป็นท่าอากาศยานที�มีประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานไมเ่หมาะสม โดยสามารถเรียงลาํดบัความมีประสิทธิภาพในส่วนที�ไมมี่ประสิทธิภาพได้
ดงันี�  คือ ทา่อากาศยานเชียงราย และทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ มีค่าเทา่กบั 0.563 และ 0.051 
ตามลาํดบั 

เมื�อประเมินประสิทธิภาพทา่อากาศยานดว้ยตวัแบบ BCC ซึ� งแสดงถึงประสิทธิภาพ
ดา้นเทคนิค (Pure Technical Efficiency) จะพบวา่มีทา่อากาศยานที�มีประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
ดา้นเทคนิคเหมาะสม จาํนวน 5 แห่ง คือ ทา่อากาศยานดอนเมือง ทา่อากาศยานเชียงใหม ่ทา่อากาศ
ยานหาดใหญ่ ทา่อากาศยานภูเกต็ และทา่อากาศยานเชียงราย ซึ� งมีคา่เทา่กบั 1.000 มีเพียงทา่อากาศ
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ยานสุวรรณภูมิ ซึ� งมีค่าเทา่กบั 0.154 เทา่นั�นที�เป็นทา่อากาศยานที�มีประสิทธิภาพการดาํเนินงานดา้น
เทคนิคไมเ่หมาะสม 

เมื�อประเมินประสิทธิภาพดา้นขนาด (Scale efficiency) จะพบวา่มีทา่อากาศยานที�มี
ประสิทธิภาพดา้นขนาดเหมาะสมมีจาํนวน 4 แห่ง คือ ทา่อากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน
เชียงใหม ่ ทา่อากาศยานหาดใหญ่ และทา่อากาศยานภูเก็ต ซึ� งมีคา่เทา่กบั 1.000 ในส่วนทา่อากาศ
ยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานเชียงราย เป็นท่าอากาศยานที�มีประสิทธิภาพดา้นขนาดไมเ่หมาะ 
สม ซึ� งมีคา่เทา่กบั 0.330 และ 0.563 ตามลาํดบั และทั�ง 2 ทา่อากาศยานไดค้า่ IRS ตอ้งปรับเพิ�ม
ขนาดขึ�น 

ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
เทา่กบั 0.051 และ 0.154 ตามลาํดบั คะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาดเทา่กบั 0.330 และมีคา่IRS ตอ้ง
ปรับเพิ�มขนาดขึ�น 

ทา่อากาศยานดอนเมือง มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
รวมทั�งคะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาดเทา่กบั 1.000 และไมต่อ้งปรับเพิ�มขนาดขึ�นหรือลดขนาดลง 

ทา่อากาศยานเชียงใหม ่ มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
รวมทั�งคะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาดเทา่กบั 1.000 และไมต่อ้งปรับเพิ�มขนาดขึ�นหรือลดขนาดลง 

ทา่อากาศยานหาดใหญ่ มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
รวมทั�งคะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาดเทา่กบั 1.000 และไมต่อ้งปรับเพิ�มขนาดขึ�นหรือลดขนาดลง 

ทา่อากาศยานภูเกต็ มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
รวมทั�งคะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาดเทา่กบั 1.000 และไมต่อ้งปรับเพิ�มขนาดขึ�นหรือลดขนาดลง 

ทา่อากาศยานเชียงราย มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
เทา่กบั 0.563 และ 1.000 ตามลาํดบั คะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาดเทา่กบั 0.563 และมีคา่ IRS ตอ้ง
ปรับเพิ�มขนาด 
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ตารางที� 5 คะแนนประสิทธิภาพของ 7 ปัจจยัผลผลิต ของทา่อากาศยานจาํนวน 6 แห่ง  
   ประจาํปี พ.ศ. 2550 

ทา่อากาศยาน 
คะแนนประสิทธิภาพ 

ตวัแบบ CCR ตวัแบบ BCC Scale Efficiency 

สุวรรณภูมิ 1.000 1.000 1.000 

ดอนเมือง 0.920 1.000 0.920 drs 

เชียงใหม ่ 1.000 1.000 1.000 

หาดใหญ่ 0.899 1.000 0.899 irs 

ภูเกต็ 1.000 1.000 1.000 

เชียงราย 0.747 1.000 0.747 irs 
 
จากตารางที� 5 แสดงผลการวเิคราะห์ไดว้า่เมื�อประเมินประสิทธิภาพดว้ยตวัแบบ CCR 

จะพบวา่มีทา่อากาศยานที�มีประสิทธิภาพการดาํเนินงานเหมาะสมจาํนวน 3 แห่ง คือ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ทา่อากาศยานเชียงใหม ่และทา่อากาศยานภูเกต็ ซึ� งมีคา่เทา่กบั 1.000 ส่วนทา่อากาศยาน
ดอนเมือง ทา่อากาศยานหาดใหญ่ และทา่อากาศยานเชียงราย เป็นท่าอากาศยานที�มีประสิทธิภาพ
การดาํเนินงานไม่เหมาะสม โดยสามารถเรียงลาํดบัความมีประสิทธิภาพในส่วนขององคก์รที�ไมมี่
ประสิทธิภาพไดด้งันี�  คือ ทา่อากาศยานดอนเมือง ทา่อากาศยานหาดใหญ่ และทา่อากาศยาน
เชียงราย มีคา่เทา่กบั 0.920 0.899 และ 0.747 ตามลาํดบั 

เมื�อประเมินประสิทธิภาพทา่อากาศยานดว้ยตวัแบบ BCC ซึ� งแสดงถึงประสิทธิภาพ
ดา้นเทคนิค (Pure Technical Efficiency) จะพบวา่ทา่อากาศยานทั�ง 6 แห่ง มีประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานดา้นเทคนิคเหมาะสม  

เมื�อประเมินประสิทธิภาพดา้นขนาด (Scale efficiency) จะพบวา่ทา่อากาศยานที�มี
ประสิทธิภาพดา้นขนาดเหมาะสมมีจาํนวน 3 แห่ง คือ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ทา่อากาศยาน
เชียงใหม ่ และทา่อากาศยานภูเกต็ ซึ� งมีคา่เทา่กบั 1.000 ในส่วนทา่อากาศยานที�มีประสิทธิภาพดา้น
ขนาดไมเ่หมาะสม คือ ทา่อากาศยานดอนเมือง ทา่อากาศยานหาดใหญ่ และทา่อากาศยานเชียงราย 
ซึ� งมีคา่เทา่กบั 0.920 0.899 และ 0.747 ตามลาํดบั โดยทา่อากาศยานดอนเมืองมีค่า DRS ตอ้งปรับลด
ขนาดลง ส่วนทา่อากาศยานหาดใหญ่ และทา่อากาศยานเชียงรายมีคา่ IRS ตอ้งปรับเพิ�มขนาดขึ�น 

ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
รวมทั�งคะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาดเทา่กบั 1.000 และไมต่อ้งปรับเพิ�มขนาดขึ�นหรือลดขนาดลง 
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ทา่อากาศยานดอนเมือง มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
เทา่กบั 0.920 และ 1.000 ตามลาํดบั คะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาด เทา่กบั 0.920 และมีคา่ DRS 
ตอ้งปรับลดขนาดลง 

ทา่อากาศยานเชียงใหม ่ มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
รวมทั�งคะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาด เทา่กบั 1.000 และไมต่อ้งปรับเพิ�มขนาดขึ�นหรือลดขนาดลง 

ทา่อากาศยานหาดใหญ่ มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
เทา่กบั 0.899 และ 1.000 ตามลาํดบั คะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาด เทา่กบั 0.899 และมีคา่ IRS 
ตอ้งปรับเพิ�มขนาดขึ�น  

ทา่อากาศยานภูเกต็ มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
รวมทั�งคะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาด เทา่กบั 1.000 และไมต่อ้งปรับเพิ�มขนาดขึ�นหรือลดขนาดลง 

ทา่อากาศยานเชียงราย มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
เทา่กบั 0.747 และ 1.000 ตามลาํดบั คะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาด เทา่กบั 0.747 และมีคา่ IRS 
ตอ้งปรับเพิ�มขนาดขึ�น  
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ส่วนที� 3 การวเิคราะห์ประสิทธิภาพโดยวธีิการ DEA จากตัวแบบ CCR ตัวแบบ BCC และ Scale  

 Efficiency ของ 4 ปัจจัยผลผลติ 

ส่วนนี�จะแสดงคะแนนประสิทธิภาพของ 4 ปัจจยัผลผลิต และ 3 ปัจจยันาํเขา้ ในตวั
แบบ CCR ตวัแบบ BCC และ Scale Efficiency ของทา่อากาศยานทั�ง 6 แห่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2549 – 
2550 มีรายละเอียดตามตารางดงันี�  
 

ตารางที� 6 คะแนนประสิทธิภาพของ 4 ปัจจยัผลผลิตของท่าอากาศยานจาํนวน 6 แห่ง  
   ประจาํปี พ.ศ. 2549  

 

 
จากตารางที� 6 แสดงผลการวเิคราะห์ไดว้า่เมื�อประเมินประสิทธิภาพดว้ยตวัแบบ CCR 

จะพบวา่มีทา่อากาศยานที�มีประสิทธิภาพการดาํเนินงานเหมาะสม 3 แห่ง คือ ทา่อากาศยานดอน
เมือง ทา่อากาศยานเชียงใหม ่ และทา่อากาศยานภูเกต็ ซึ� งมีคา่เทา่กบั 1.000 ส่วนทา่อากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และทา่อากาศยานเชียงรายเป็นท่าอากาศยานที�มีประสิทธิภาพ
การดาํเนินงานไม่เหมาะสม โดยสามารถเรียงลาํดบัความมีประสิทธิภาพในส่วนที�ไมมี่ประสิทธิ 
ภาพไดด้งันี�  คือ ทา่อากาศยานหาดใหญ่ ทา่อากาศยานเชียงราย และทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ มีค่า
เทา่กบั 0.601 0.378 และ 0.047 ตามลาํดบั 

เมื�อประเมินประสิทธิภาพทา่อากาศยานดว้ยตวัแบบ BCC ซึ� งแสดงถึงประสิทธิภาพ
ดา้นเทคนิค (Pure Technical Efficiency) จะพบวา่มีทา่อากาศยานที�มีประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
ดา้นเทคนิคเหมาะสมจาํนวน 5 แห่ง คือ ทา่อากาศยานดอนเมือง ทา่อากาศยานเชียงใหม ่ทา่อากาศ
ยานหาดใหญ่ ทา่อากาศยานภูเกต็ และทา่อากาศยานเชียงราย ซึ� งมีคา่เทา่กบั 1.000 มีเพียงทา่อากาศ

ทา่อากาศยาน 
คะแนนประสิทธิภาพ 

ตวัแบบ CCR ตวัแบบ BCC Scale Efficiency 

สุวรรณภูมิ 0.047 0.142 0.329 irs 

ดอนเมือง 1.000 1.000 1.000 

เชียงใหม ่ 1.000 1.000 1.000 

หาดใหญ่ 0.601 1.000 0.601 irs 

ภูเกต็ 1.000 1.000 1.000 

เชียงราย 0.378 1.000 0.378 irs 
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ยานสุวรรณภูมิ ซึ� งมีค่าเทา่กบั 0.142 เทา่นั�นที�เป็นทา่อากาศยานที�มีประสิทธิภาพการดาํเนินงานดา้น
เทคนิคไมเ่หมาะสม 

เมื�อประเมินประสิทธิภาพดา้นขนาด (Scale efficiency) จะพบวา่มีทา่อากาศยานที�มี
ประสิทธิภาพดา้นขนาดเหมาะสมมีจาํนวน 3 แห่ง คือ ทา่อากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน
เชียงใหม ่ และทา่อากาศยานภูเกต็ ซึ� งมีคา่เทา่กบั 1.000 ในส่วนทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศ
ยานหาดใหญ่ และทา่อากาศยานเชียงราย เป็นท่าอากาศยานที�มีประสิทธิภาพดา้นขนาดไมเ่หมาะสม 
ซึ� งมีคา่เทา่กบั 0.329 0.601 และ 0.378 ตามลาํดบั และทั�ง 3 ทา่อากาศยานไดค้า่ IRS ตอ้งปรับเพิ�ม
ขนาดขึ�น 

ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
เทา่กบั 0.047 และ 0.142 ตามลาํดบั คะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาดเทา่กบั 0.329 และมีคา่ IRS ตอ้ง
ปรับเพิ�มขนาดขึ�น 

ทา่อากาศยานดอนเมือง มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
รวมทั�งคะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาดเทา่กบั 1.000 และไมต่อ้งปรับเพิ�มขนาดขึ�นหรือลดขนาดลง 

ทา่อากาศยานเชียงใหม ่ มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
รวมทั�งคะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาดเทา่กบั 1.000 และไมต่อ้งปรับเพิ�มขนาดขึ�นหรือลดขนาดลง 

ทา่อากาศยานหาดใหญ่ มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
เทา่กบั 0.601 และ 1.000 ตามลาํดบั คะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาดเทา่กบั 0.601 และมีคา่ IRS ตอ้ง
ปรับเพิ�มขนาดขึ�น 

ทา่อากาศยานภูเกต็ มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
รวมทั�งคะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาดเทา่กบั 1.000 และไมต่อ้งปรับเพิ�มขนาดขึ�นหรือลดขนาดลง 

ทา่อากาศยานเชียงราย มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
เทา่กบั 0.378 และ 1.000 ตามลาํดบั คะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาด เทา่กบั 0.378 และมีคา่ IRS 
ตอ้งปรับเพิ�มขนาดขึ�น 
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ตารางที� 7 คะแนนประสิทธิภาพของ 4 ปัจจยัผลผลิตของ ทา่อากาศยานจาํนวน 6 แห่ง  
   ประจาํปี พ.ศ. 2550  

ทา่อากาศยาน 
คะแนนประสิทธิภาพ 

ตวัแบบ CCR ตวัแบบ BCC Scale Efficiency 

สุวรรณภูมิ 1.000 1.000 1.000 

ดอนเมือง 0.616 0.625 0.987 irs 

เชียงใหม ่ 1.000 1.000 1.000 

หาดใหญ่ 0.791 1.000 0.791irs 

ภูเกต็ 1.000 1.000 1.000 

เชียงราย 0.486 1.000 0.486 irs 
 
จากตารางที� 7 แสดงผลการวเิคราะห์ไดว้า่เมื�อประเมินประสิทธิภาพดว้ยตวัแบบ CCR 

จะพบวา่มีทา่อากาศยานที�มีประสิทธิภาพการดาํเนินงานเหมาะสม 3 แห่ง คือ ทา่อากาศยานสุวรรณ
ภูมิ ทา่อากาศยานเชียงใหม ่ และทา่อากาศยานภูเกต็ ซึ� งมีคา่เทา่กบั 1.000 ส่วนทา่อากาศยานดอน
เมือง ทา่อากาศยานหาดใหญ่ และทา่อากาศยานเชียงรายเป็นท่าอากาศยานที�มีประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานไมเ่หมาะสม โดยสามารถเรียงลาํดบัความมีประสิทธิภาพในส่วนที�ไมมี่ประสิทธิภาพได้
ดงันี�  คือ ทา่อากาศยานหาดใหญ่ ทา่อากาศยานดอนเมือง และทา่อากาศยานเชียงราย มีคา่เทา่กบั 
0.791 0.612 และ 0.486 ตามลาํดบั 

เมื�อประเมินประสิทธิภาพทา่อากาศยานดว้ยตวัแบบ BCC ซึ� งแสดงถึงประสิทธิภาพ
ดา้นเทคนิค (Pure Technical Efficiency) จะพบวา่มีทา่อากาศยานที�มีประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
ดา้นเทคนิคเหมาะสมจาํนวน 5 แห่ง คือ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม ่ทา่อากาศ
ยานหาดใหญ่ ทา่อากาศยานภูเกต็ และทา่อากาศยานเชียงราย ซึ� งมีคา่เทา่กบั 1.000 ซึ� งมีเพียงทา่
อากาศยานดอนเมือง มีค่าเทา่กบัก0.625กเทา่นั�นที�เป็นทา่อากาศยานที�มีประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
ดา้นเทคนิคไม่เหมาะสม 

เมื�อประเมินประสิทธิภาพดา้นขนาด (Scale efficiency) จะพบวา่มีทา่อากาศยานที�มี
ประสิทธิภาพดา้นขนาดเหมาะสมมีจาํนวน 3 แห่ง คือ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ทา่อากาศยาน
เชียงใหม ่ และทา่อากาศยานภูเกต็ ซึ� งมีคา่เทา่กบั 1.000 ในส่วนทา่อากาศยานดอนเมือง ทา่อากาศ
ยานหาดใหญ่ และทา่อากาศยานเชียงราย เป็นท่าอากาศยานที�มีประสิทธิภาพดา้นขนาดไมเ่หมาะสม 
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ซึ�งมีคา่เทา่กบั 0.987 0.791 และ 0.486 ตามลาํดบั และทั�ง 3 ทา่อากาศยานไดค้า่ IRS ตอ้งปรับเพิ�ม
ขนาดขึ�น 

ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
รวมทั�งคะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาดเทา่กบั 1.000 และไมต่อ้งปรับเพิ�มขนาดขึ�นหรือลดขนาดลง 

ทา่อากาศยานดอนเมือง มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
เทา่กบั 0.616 และ 0.625 ตามลาํดบั คะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาด เทา่กบั 0.987 และมีคา่IRS ตอ้ง
ปรับเพิ�มขนาดขึ�น 

ทา่อากาศยานเชียงใหม ่ มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
รวมทั�งคะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาดเทา่กบั 1.000 และไมต่อ้งปรับเพิ�มขนาดขึ�นหรือลดขนาดลง 

ทา่อากาศยานหาดใหญ่ มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
เทา่กบั 0.791 และ 1.000 ตามลาํดบั คะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาดเทา่กบั 0.791 และมีคา่IRS ตอ้ง
ปรับเพิ�มขนาดขึ�น 

ทา่อากาศยานภูเกต็ มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
รวมทั�งคะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาดเทา่กบั 1.000 และไมต่อ้งปรับเพิ�มขนาดขึ�นหรือลดขนาดลง 

ทา่อากาศยานเชียงราย มีคะแนนประสิทธิภาพของตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC 
เทา่กบั 0.486 และ 1.000 ตามลาํดบั คะแนนประสิทธิภาพดา้นขนาดเทา่กบั 0.486 และมีคา่ IRS ตอ้ง
ปรับเพิ�มขนาดขึ�น 
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บทที� 5 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะการวจัิย 

 

การวจิยัเรือง “การวเิคราะห์ประสิทธิภาพทา่อากาศยานของประเทศไทย” ครั" งนี" มี
วตัถุประสงคเ์พือประเมินประสิทธิภาพท่าอากาศยานไทย จาํนวน 6 แห่ง ทีดาํเนินการโดยบริษทั ทา่
อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ประสิทธิภาพ DEA 

ขอ้มูลทีใชใ้นการศึกษาครั" งนี"  คือ ขอ้มูลการดาํเนินงานของบริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั 
(มหาชน) โดยใชข้อ้มูลประชากร คือ ทา่อากาศยานไทยทั"ง 6 แห่ง ผูว้จิยัใชข้อ้มูลจากหน่วยงานส่วน
ประเมินองคก์ารฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร และขอ้มูลจากรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี อา้งอิงขอ้มูล
ระหวา่งปี พ.ศ. 2549  – 2550 ของทา่อากาศยานทั"ง 6 แห่ง ซึ งตวัแปรทีใชใ้นการศึกษามี 2 ลกัษณะ คือ 
ลกัษณะที 1 แบง่เป็น 10 ตวัแปร คือ 1) ปัจจยันาํเขา้ ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร คือ จาํนวนบุคลากร 
คา่ใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน และความสามารถในการรองรับเครืองบิน 2) ปัจจยัผลผลิต ประกอบดว้ย 7 
ตวัแปร คือ การขึ"น/ลงของอากาศยานพาณิชยภ์ายในประเทศ การขึ"น/ลงของอากาศยานพาณิชยร์ะหวา่ง
ประเทศ จาํนวนผูโ้ดยสารภายในประเทศ จาํนวนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ปริมาณสินคา้และพสัดุ
ไปรษณียภณัฑภ์ายในประเทศ ปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภณัฑร์ะหวา่งประเทศ และรายไดจ้าก
การดาํเนินงาน และลกัษณะที 2 ลดตวัแปรปัจจยัผลผลิตเป็น 4 ตวัแปร คือ การขึ"น/ลงของอากาศยาน
พาณิชย ์ จาํนวนผูโ้ดยสารรวม ปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภ์ณัฑ ์ และรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 
และปัจจยันาํเขา้ใชต้วัแปรเดียวกบัลกัษณะที 1 นาํมาวเิคราะห์คะแนนประสิทธิภาพ DEA ดว้ยตวัแบบ 
CCR ภายใตข้อ้สมมติฐานอตัราผลตอบแทนคงที โดยคะแนนทีไดเ้รียกวา่คะแนนประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานรวม(Overall Technical Efficiency) หากมีคา่เทา่กบั 1 แสดงวา่เป็นองคก์รทีมีประสิทธิภาพ 
และตวัแบบ BCC ภายใตข้อ้สมมติฐานอตัราผลตอบแทนไมค่งที โดยคะแนนทีไดเ้รียกวา่คะแนน
ประสิทธิภาพดา้นเทคนิค  (Pure Technical) หากมีคา่เทา่กบั 1 แสดงวา่องคก์รนั"นมีประสิทธิภาพดา้น
เทคนิค คือ องคก์รนั"นใชเ้ทคนิคการดาํเนินงานเพือจดัสรรปัจจยันาํเขา้ทีมีอยูใ่ห้ไดผ้ลผลิตมากกวา่
องคก์รอืนๆ  และประสิทธิภาพดา้นขนาดวิเคราะห์ไดจ้ากอตัราส่วนระหวา่งคา่คะแนนประสิทธิภาพ
ของ ตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC เรียกวา่ (Scale Efficiency: SE) กล่าวคือ ถา้คะแนนประสิทธิภาพ
ของทั"ง 2 ตวัแบบมีคา่ไมเ่ทา่กนัแสดงวา่องคก์รนั"นไมมี่ประสิทธิภาพดา้นขนาด 
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สรุปผลการวจัิย 

จากผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพดว้ยวธีิการ DEA จากตวัแบบ CCR และตวัแบบ 
BCC ของทา่อากาศยานทั+ง 6 แห่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2549 -2550 ไดผ้ลดงันี+  
        1. ภาพรวมในปี พ.ศ. 2549 ของ 7 ปัจจยัผลผลิต และ 4 ปัจจยัผลผลิต ประเมินดว้ยตวั
แบบ CCR ตวัแบบ BCC และ SE แสดงดงัตารางที  1 และ 2  

1.1 เมื อประเมินดว้ยตวัแบบ CCR พบวา่ มีทา่อากาศยาน 3 แห่ง ที มี
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานเหมาะสม ไดแ้ก่ ทา่อากาศยานดอนเมือง ทา่อากาศยานเชียงใหม ่ และ
ทา่อากาศยานภูเกต็ ในส่วนของทา่อากาศยานที มีประสิทธิภาพการดาํเนินงานไม่เหมาะสม คือ ทา่
อากาศยานสุวรรณภูมิ ทา่อากาศยานหาดใหญ่ และทา่อากาศยานเชียงราย  

1.2 เมื อประเมินดว้ยตวัแบบ BCC พบวา่ มีทา่อากาศยาน 5 แห่ง ที มี
ประสิทธิภาพดา้นเทคนิค ไดแ้ก่ ทา่อากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม ่ ทา่อากาศยาน
หาดใหญ่ ทา่อากาศยานภูเก็ต และทา่อากาศยานเชียงราย ในส่วนของทา่อากาศยานสุวรรณภูมิเป็น
ทา่อากาศยานที ไมมี่ประสิทธิภาพดา้นเทคนิค 

1.3 เมื อประเมินดว้ย SE พบวา่ มีทา่อากาศยาน 3 แห่ง ที มีขนาดเหมาะสม 
ไดแ้ก่ ทา่อากาศยานดอนเมือง ทา่อากาศยานเชียงใหม ่ และทา่อากาศยานภูเกต็ ทา่อากาศยานที ควร
ปรับเพิ มขนาด (IRS) ไดแ้ก่ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยาน
เชียงราย 
        2. ภาพรวมในปี พ.ศ. 2550 ของ 7 ปัจจยัผลผลิต และ 4 ปัจจยัผลผลิต ประเมินดว้ยตวั
แบบ CCR ตวัแบบ BCC และ SE แสดงดงัตารางที  3 และ 4 

2.1 เมื อประเมินดว้ยตวัแบบ CCR พบวา่ มีทา่อากาศยาน 3 แห่ง ที มี
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานเหมาะสม ไดแ้ก่ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ทา่อากาศยานเชียงใหม ่และ
ทา่อากาศยานภูเกต็ ในส่วนของทา่อากาศยานที มีประสิทธิภาพการดาํเนินงานไม่เหมาะสม คือ ทา่
อากาศยานดอนเมือง ทา่อากาศยานหาดใหญ่ และทา่อากาศยานเชียงราย 

2.2 เมื อประเมินดว้ยตวัแบบ BCC พบวา่ มีทา่อากาศยาน 5 แห่ง ที มี
ประสิทธิภาพดา้นเทคนิค ไดแ้ก่ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ทา่อากาศยานเชียงใหม ่ ทา่อากาศยาน
หาดใหญ่ ทา่อากาศยานภูเก็ต และทา่อากาศยานเชียงราย ในส่วนของทา่อากาศยานดอนเมือง เป็น
ทา่อากาศยานที ไมมี่ประสิทธิภาพดา้นเทคนิค 

2.3 เมื อประเมินดว้ย SE พบวา่ มีทา่อากาศยาน 3 แห่ง ที มีขนาดเหมาะสม 
ไดแ้ก่ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม ่และทา่อากาศยานภูเกต็ ทา่อากาศยานที ควร
ปรับเพิ มขนาด (IRS) ไดแ้ก่ ทา่อากาศยานดอนเมือง ทา่อากาศยานหาดใหญ่ และทา่อากาศยาน
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เชียงราย ทา่อากาศยานที ควรปรับลดขนาด (DRS) ไดแ้ก่ ทา่อากาศยานดอนเมือง เมื อกาํหนด 7 
ปัจจยัผลผลิต  
         3. ภาพรวมในปี 2549 – 2550 ประเมินดว้ยตวัแบบ CCR ตวัแบบ BCC และ SE พบวา่ 
ทา่อากาศยานเชียงใหม ่ และทา่อากาศยานภูเกต็ เป็นท่าอากาศยานที มีประสิทธิภาพในการ
ดาํเนินงานที เหมาะสมและสามารถนาํมาเป็นตวัอยา่งของการดาํเนินงานที มีประสิทธิภาพทั5ง
ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ประสิทธิภาพดา้นเทคนิค และประสิทธิภาพดา้นขนาด ตรงกนัขา้มเมื อ
ประเมินประสิทธิภาพทา่อากาศยานทั5ง 6 แห่ง พบวา่ ท่าอากาศยานเชียงรายเป็นท่าอากาศยานที มี
การดาํเนินงานที ไม่เหมาะสม ถึงแมจ้ะประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานทั5ง 2 ปี และลดตวัแปร
ปัจจยัผลผลิตลง คะแนนประสิทธิภาพยงัเช่นเดิม คือ มีประสิทธิภาพการดาํเนินงานที ไม่เหมาะสม 
ทา่อากาศยานเชียงรายจึงจาํเป็นตอ้งพยายามเพิ มปัจจยันาํเขา้และเพิ มปัจจยัผลผลิตใหเ้พิ มมากขึ5น 
         4.เจากผลวจิยัการลดหรือเพิ มตวัแปรปัจจยัผลผลิตที ใชใ้นการวเิคราะห์ประสิทธิภาพ
ดว้ยวธีิการ Data Envelopment Analysis (DEA) ไมมี่ผลต่อคะแนนประสิทธิภาพ เมื อประเมินดว้ย
ตวัแบบ CCR และตวัแบบ BCC เพราะคา่ของคะแนนประสิทธิภาพที ได ้ จะเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนัคอ่นขา้งสูง คือ จากผลวจิยัเมื อกาํหนดตวัแปรปัจจยัผลผลิต 7 ตวัแปร คะแนนประสิทธิภาพ
ของทา่อากาศยานที มีประสิทธิภาพการดาํเนินงานจะเท่ากบัการกาํหนดตวัแปรปัจจยัผลผลิต 4 ตวั
แปร หรือคะแนนประสิทธิภาพของทา่อากาศยานที ไมมี่ประสิทธิภาพยงัคงไดค้ะแนนไมมี่
ประสิทธิภาพเช่นเดิม  

 
ข้อเสนอแนะ 

1.กสาํหรับผูที้JสนใจงานวจิยัเกีJยวกบัการประเมินประสิทธิภาพดว้ย วธีิการ DEA ในตวั
แบบ CCR และตวัแบบ BCC ควรจะทาํการประเมินประสิทธิภาพขององคก์รอืJน ทีJมีลกัษณะของ
กิจกรรมทีJเหมือนกนั เช่น สถานีตาํรวจ โรงพยาบาล ธนาคาร เป็นตน้ เพืJอใหอ้งคก์รต่างๆ เหล่านี+ มี
การปรับตวั และปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ และประสิทธิภาพการดาํเนินงานทีJดียิJงขึ+น 

2.กสาํหรับผูที้Jสนใจทาํการศึกษางานวจิยัในขอบเขตนี+  ควรจะประเมินประสิทธิภาพทา่
อากาศยานในปีต่อๆ ไป หรือประเมินทา่อากาศยานทีJดาํเนินงานโดยบริษทัทา่อากาศยานอืJนๆ ทีJมี
ลกัษณะกิจกรรมแบบเดียวกนั หรืออาจจะเป็นทา่อากาศยานในต่างประเทศ หรือทา่อากาศยานใน
ประเทศไทยทั+งหมด และทาํการวเิคราะห์ประสิทธิภาพใหล้งลึกมากขึ+น เพืJอเป็นการเพิJมพนูความรู้
และประสบการณ์ใหม่ๆ  

3. สาํหรับผูที้Jสนใจทาํการวิจยัการประเมินประสิทธิภาพทา่อากาศยานไทยดว้ยวธีิการ 
Data Envelopment Analysis (DEA) ควรจะลองกาํหนดตวัแปรปัจจยันาํเขา้มากกวา่ตวัแปรปัจจยั
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ผลผลิต เนืJองจากวจิยัเล่มนี+กาํหนดตวัแปรผลผลิตมากกวา่ตวัแปรปัจจยันาํ เพืJอเปรียบเทียบดูความ
แตกต่างของการกาํหนดตวัแปรวา่มีผลต่อคะแนนประสิทธิ ภาพมากนอ้ยเพียงใด หรืออาจเพิJม/ลด
ตวัแปรปัจจยันาํเขา้ เพืJอดูความแตกต่างของคะแนนประสิทธิภาพ  
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ตารางที� 1 แสดงจาํนวนบุคลากร (หน่วย: คน) ระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2550 แยกตาม 
   ทา่อากาศยาน แทนคา่ X1 

ทา่อากาศยาน ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550 
ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 2,775 2,579 
ทา่อากาศยานดอนเมือง 305 503 
ทา่อากาศยานภูเกต็ 175 173 
ทา่อากาศยานเชียงใหม่ 157 161 
ทา่อากาศยานหาดใหญ่ 137 142 
ทา่อากาศยานเชียงราย 107 107 

 

ตารางที� 2 แสดงคา่ใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน (หน่วย: ลา้นบาท) ระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2550   
   แยกตามทา่อากาศยาน แทนคา่ X2 

ทา่อากาศยาน ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550 

ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 1,132.9 12,779.94 

ทา่อากาศยานดอนเมือง 7,063.65 1,750.71 

ทา่อากาศยานภูเกต็ 393.06 404.62 

ทา่อากาศยานเชียงใหม่ 300.64 356.08 

ทา่อากาศยานหาดใหญ่ 200.71 196.65 

ทา่อากาศยานเชียงราย 136.9 136.73 
 

ตารางที� 3 แสดงความสามารถในการรองรับเครื;องบิน (หน่วย: เที;ยวบิน/ชั;วโมง) ระหวา่งปี พ.ศ.   
   2549-2550 แยกตามทา่อากาศยาน แทนคา่ X3 

ทา่อากาศยาน ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550 
ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 57 59 
ทา่อากาศยานดอนเมือง 59 23 
ทา่อากาศยานภูเกต็ 13 18 
ทา่อากาศยานเชียงใหม่ 17 12 
ทา่อากาศยานหาดใหญ่ 7 10 
ทา่อากาศยานเชียงราย 8 6 
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ตารางที� 4 แสดงการขึ@น/ลงของอากาศยานพาณิชย ์ภายในประเทศ (หน่วย: คน)   
   ระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2550 แยกตามทา่อากาศยาน แทนคา่ Y1 

ทา่อากาศยาน ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550 
ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 999 76,159 
ทา่อากาศยานดอนเมือง 97,548 38,156 
ทา่อากาศยานภูเกต็ 16,304 22,129 
ทา่อากาศยานเชียงใหม่ 18,779 21,650 
ทา่อากาศยานหาดใหญ่ 9,272 10,753 
ทา่อากาศยานเชียงราย 5,646 6,210 
 

ตารางที� 5 แสดงการขึ@น/ลงของอากาศยานพาณิชย ์ระหวา่งประเทศ (หน่วย: คน)   
   ระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2550 แยกตามทา่อากาศยาน แทนคา่ Y2 

ทา่อากาศยาน ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550 
ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 1,520 191,396 
ทา่อากาศยานดอนเมือง 180,637 1,533 
ทา่อากาศยานภูเกต็ 12,687 16,239 
ทา่อากาศยานเชียงใหม่ 5,690 5,058 
ทา่อากาศยานหาดใหญ่ 1,260 995 
ทา่อากาศยานเชียงราย 13 22 
 
ตารางที� 6 แสดงจาํนวนผูโ้ดยสารรวม ภายในประเทศ (หน่วย: คน) ระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2550   

   แยกตามทา่อากาศยาน แทนคา่ Y3 
ทา่อากาศยาน ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550 

ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 96,184 1,151,445 
ทา่อากาศยานดอนเมือง 11,163,616 3,177,836 
ทา่อากาศยานภูเกต็ 2,922,133 3,422,439 
ทา่อากาศยานเชียงใหม่ 2,748,077 3,019,687 
ทา่อากาศยานหาดใหญ่ 1,157,247 1,240,569 
ทา่อากาศยานเชียงราย 696,395 711,468 
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ตารางที� 7 แสดงจาํนวนผูโ้ดยสารรวม ระหวา่งประเทศ (หน่วย: คน) ระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2550  
   แยกตามทา่อากาศยาน แทนคา่ Y4 

ทา่อากาศยาน ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550 
ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 209,147 32,689,041 
ทา่อากาศยานดอนเมือง 29,067,525 11,114 
ทา่อากาศยานภูเกต็ 1,519,959 2,038,965 
ทา่อากาศยานเชียงใหม่ 295,672 323,438 
ทา่อากาศยานหาดใหญ่ 134,180 94,454 
ทา่อากาศยานเชียงราย 22 31 
 

ตารางที� 8 แสดงปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภ์ณัฑ ์ภายในประเทศ (หน่วย: ตนั)  
  ระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2550 แยกตามทา่อากาศยาน แทนคา่ Y5 

ทา่อากาศยาน ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550 
ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 419 40,413 
ทา่อากาศยานดอนเมือง 60,096 15,513 
ทา่อากาศยานภูเกต็ 13,584 13,338 
ทา่อากาศยานเชียงใหม่ 25,714 23,122 
ทา่อากาศยานหาดใหญ่ 10,335 10,141 
ทา่อากาศยานเชียงราย 4,698 2,909 
 

ตารางที� 9 แสดงปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภ์ณัฑ ์ระหวา่งประเทศ (หน่วย: ตนั)  
   ระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2550 แยกตามทา่อากาศยาน แทนคา่ Y6 

ทา่อากาศยาน ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550 
ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 5,893 1,151,445 
ทา่อากาศยานดอนเมือง 1,131,712 599 
ทา่อากาศยานภูเกต็ 2,690 4,160 
ทา่อากาศยานเชียงใหม่ 295 307 
ทา่อากาศยานหาดใหญ่ 3 0 
ทา่อากาศยานเชียงราย 0 0 
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ตารางที� 10 แสดงรายไดจ้ากการดาํเนินงาน (หน่วย: ลา้นบาท) ระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2550   
     แยกตามทา่อากาศยาน แทนคา่ Y7 

ทา่อากาศยาน ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550 
ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 123.42 15,536.57 
ทา่อากาศยานดอนเมือง 14,540.16 687.12 
ทา่อากาศยานภูเกต็ 1,027.69 1,412.25 
ทา่อากาศยานเชียงใหม่ 358.85 472.58 
ทา่อากาศยานหาดใหญ่ 129.05 149.82 
ทา่อากาศยานเชียงราย 68.5 77.82 
 
ตารางที� 11 แสดงการขึ@น/ลงของอากาศยานพาณิชย ์(หน่วย: คน) ระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2550 

   แยกตามทา่อากาศยาน แทนคา่ Z1 
ทา่อากาศยาน ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550 

ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 2,519 267,555 
ทา่อากาศยานดอนเมือง 278,185 39,689 
ทา่อากาศยานภูเกต็ 28,991 38,368 
ทา่อากาศยานเชียงใหม่ 24,469 26,708 
ทา่อากาศยานหาดใหญ่ 10,532 11,748 
ทา่อากาศยานเชียงราย 5,659 6,232 

ตารางที� 12 แสดงจาํนวนผูโ้ดยสารรวม (หน่วย: คน) ระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2550  
     แยกตามทา่อากาศยาน แทนคา่ Z2 

ทา่อากาศยาน ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550 
ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 305,331 33,840,486 
ทา่อากาศยานดอนเมือง 40,231,141 3,188,950 
ทา่อากาศยานภูเกต็ 4,442,092 5,461,404 
ทา่อากาศยานเชียงใหม่ 3,043,749 3,343,125 
ทา่อากาศยานหาดใหญ่ 1,291,427 1,335,023 
ทา่อากาศยานเชียงราย 696,417 711,499 
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ตารางที� 13 แสดงปริมาณสินคา้และพสัดุไปรษณียภ์ณัฑ ์(หน่วย: ตนั) ระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2550  
   แยกตามทา่อากาศยาน แทนคา่ Z3 

ทา่อากาศยาน ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550 
ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 6,312 1,191,858 
ทา่อากาศยานดอนเมือง 1,191,808 16,112 
ทา่อากาศยานภูเกต็ 16,274 17,498 
ทา่อากาศยานเชียงใหม่ 26,009 23,429 
ทา่อากาศยานหาดใหญ่ 10,338 10,141 
ทา่อากาศยานเชียงราย 4,698 2,909 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 
ชื�อ-สกลุ นางสาว จิราภรณ์ แซ่ตั�ง 
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ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

วนัเดือนปีเกดิ   16 มกราคม 2529 

  

ประวตัิการศึกษา  

พ.ศ. 2544 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
จากโรงเรียนโรงเรียนสตรีวทิยา 2 

พ.ศ. 2547 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
จากโรงเรียนโรงเรียนสตรีวทิยา 2 

พ.ศ. 2551 ศึกษาระดบัปริญญาตรีศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทั>วไป คณะวทิยาการจดัการ  
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประวตัิการฝึกงาน  

พ.ศ. 2551 เขา้รับการฝึกงานที>ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ฝ่าย
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) 
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