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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพและปริ มาณมีโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิ ทธิ ภาพเชิงเปรี ยบเทียบ
ของการปฏิบตั ิการเข้า-ออกเขตการบินของอากาศยานในท่าอากาศยานขนาดกลางของประเทศไทย และน�ำเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการด�ำเนิ นงาน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ เขตการบินของอากาศยานในท่าอากาศยาน
ขนาดกลางของประเทศไทย จ�ำนวน 17 แห่ ง ในงานวิจยั นี้ ได้ใช้แบบจ�ำลองการวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล (DEA)
เป็ นเครื่ องมื อหลักในการค�ำนวณค่าคะแนนประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งค่าคะแนนประสิ ทธิ ภาพจะมี ค่าระหว่าง 0 ถึ ง 1 ถ้า
ท่าอากาศยานมีคะแนนประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 1 แสดงว่า ท่าอากาศยานนั้นมีประสิ ทธิ ภาพ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิใน พ.ศ.2558 ซึ่ งประกอบด้วยปั จจัยน�ำเข้าในแบบจ�ำลองนี้มี 6 ปั จจัย ประกอบด้วย พื้นที่ของท่าอากาศยาน พื้นที่
ของลานจอดอากาศยาน ความยาวของทางวิ่ง จ�ำนวนหลุมจอดอากาศยานที่เป็ นสะพานเทียบอาคารผูโ้ ดยสาร จ�ำนวน
หลุมจอดอากาศยานระยะไกล จ�ำนวนหลุมจอดเฮลิคอปเตอร์ และจ�ำนวนการเคลื่อนไหวของอากาศยาน และปั จจัยด้าน
ผลผลิต 1 ปั จจัย คือ จ�ำนวนการเคลื่อนไหวของอากาศยาน ผลการศึกษาพบว่ามีท่าอากาศยานที่มีความด้อยประสิ ทธิ ภาพ
ในการด�ำเนิ นงาน (มีค่าคะแนนประสิ ทธิ ภาพน้อยกว่า 1) จ�ำนวน 9 แห่ ง เนื่ องจากไม่สามารถใช้ทุกปั จจัยน�ำเข้าที่นำ� มา
ศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งมีขอ้ เสนอแนะว่าการด�ำเนิ นงานของท่าอากาศยานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดนั้น
ท่าอากาศยานมีความจ�ำเป็ นต้องบริ หารจัดการเรื่ องการเพิ่มปั จจัยด้านผลผลิตให้สอดคล้องกับปั จจัยน�ำเข้าที่มีโดยใช้
กลยุทธ์การตลาดต่าง ๆ
ค�ำส� ำคัญ: การวัดประสิ ทธิ ภาพ, การปฏิ บตั ิ การเข้า-ออกของอากาศยาน, ท่ าอากาศยานขนาดกลาง, เขตการบิ น,
การวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล

Abstract
This research aims to study the relative performance of aircraft movement operations in the medium-sized
airport’s airside areas of Thailand, and to provide a guideline for the inefficiency airports to improve their efficiency.
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The sample of this study comprised 17 medium-sized airports of Thailand. Data envelopment analysis as a research
tool is used to measure relative performance of aircraft movement operations in the airport’s airside areas.
The efficiency score is given within the range of 0 to 1, and the airport is called efficient if its score equals 1.
This study is conducted based on the secondary data collected in 2015, the data include six inputs (i.e. airport area,
apron area, runway length, number of aircraft parking positions at the terminal, number of remote aircraft parking
positions, and number of helicopter parking positions) and one output (aircraft movement). The result of this study
had shown that there are nine airports that inefficiency operated (score less than 1), due to using inefficiency input,
in which a guideline for them to improve their efficiency is that they should increase the output consistent with
existing inputs by implementing various marketing strategies.
Keywords: performance measurement, aircraft movement operation, medium-sized airport, airside,
data envelopment analysis

บทน�ำ
ปั จจุบนั การแข่งขันในธุ รกิ จขนส่ งทางอากาศมี
แนวโน้มสู งขึ้ นเนื่ องจากการเปิ ดเสรี ทางอุ ตสาหกรรม
การบินในประเทศไทยมากขึ้น และจากนโยบายรัฐบาล
ที่ มุ่ ง พัฒ นาท่ า อากาศยานให้เ ป็ นศู น ย์ก ลางการบิ น ใน
ภูมิภาค ซึ่ งหากท่าอากาศยานใดที่สามารถบริ หารจัดการ
ปฏิบตั ิการเข้า-ออกของอากาศยานให้มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
สามารถรองรับเที่ยวบินและผูโ้ ดยสารจากทัว่ โลกตลอด
จนสามารถรองรับจ�ำนวนผูโ้ ดยสารที่จะเพิม่ ขึ้นในอนาคต
แล้ว ท่าอากาศยานนั้นจะสามารถอยูร่ อดและแข่งขันได้
แม้ว่าความปลอดภัยเป็ นสิ่ งแรกที่ ตอ้ งค�ำนึ งถึ ง
ในการด�ำเนินงานของท่าอากาศยานโดยเฉพาะการปฏิบตั ิ
งานในเขตการบิน (airside) แต่นอกจากความปลอดภัย
แล้วยังต้องค�ำนึ งถึงประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงานใน
เขตการบินอีกด้วยเนื่ องจากประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิ
งานมี บ ทบาทส�ำ คัญ ในการสร้ า งขี ด ความสามารถใน
การแข่งขันของท่าอากาศยานและยังเป็ นหนึ่ งในปั จจัย
แห่ งความส�ำเร็ จของท่าอากาศยาน
ดังนั้น การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการผลิตของ
หน่วยงาน จึงเป็ นสิ่ งส�ำคัญที่องค์กรต่าง ๆ ต้องด�ำเนินการ
เพราะจะท�ำให้ทราบว่าการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั บรรลุตาม
วัตถุประสงค์หลักของท่าอากาศยานหรื อไม่ และท�ำให้
ทราบประสิ ทธิ ภาพของตนว่าเป็ นอย่างไรเมื่ อเที ยบกับ
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คู่แข่ง นอกจากนั้นแล้ว ผลของการประเมินประสิ ทธิ ภาพ
ยัง เป็ นข้ อ มู ล ส� ำ หรั บ ผู ้บ ริ หารในการวางแผนหรื อ
การก�ำหนดนโยบายในการปรั บตัวให้มีความพร้ อมต่อ
การแข่งขัน เพื่อการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของหน่วยงาน
นั้น ๆ ต่อไป
ซึ่ งแนวทางหนึ่ งในการวัด ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง
เปรี ย บเที ย บของหน่ ว ยงานที่ มี ล กั ษณะการด�ำ เนิ น งาน
ที่ เหมื อนกัน คื อ วิธีการวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล
(Data Envelopment Analysis--DEA) ซึ่ งปั จจุบนั วิธีน้ ี เป็ น
ที่นิยมและใช้กนั อย่างแพร่ หลาย
วิธี DEA มีแนวคิดพื้นฐานมาจากการโปรแกรม
เชิงเส้น (linear programming) ซึ่งสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้
วัดประสิ ทธิภาพของหน่วยงานจากหลายปั จจัยน�ำเข้าและ
หลายปั จจัยด้านผลผลิตไม่จำ� เป็ นต้องทราบการแจกแจง
ของข้อมูล (Pasunon, 2005)
จากความส�ำ คัญ ของการวัด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ข้อดีของวิธี DEA ดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาประสิ ทธิ ภาพ
เชิ งเปรี ยบเที ย บของการปฏิ บ ั ติ ก ารเข้ า -ออกเขต
การบินของอากาศยานในท่าอากาศยานขนาดกลางของ
ประเทศไทยโดยอ้างอิ งด้วยการวัดขนาดท่าอากาศยาน
ของ ICAO Aerodrome Reference Code รหัส 4D และ
ด้วยเหตุ ที่ท่ า อากาศยานส่ วนใหญ่ ใ นประเทศไทยเป็ น
ท่ า อากาศยานขนาดกลาง ดัง นั้น ผู ว้ ิ จ ัย จึ ง ได้เ ลื อ กท�ำ
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การศึ ก ษาท่ า อากาศยานขนาดกลางที่ ผู ้วิ จ ัย สามารถ
เข้าถึ งข้อมูลได้ จ�ำนวน 17 แห่ งโดยใช้ระเบี ยบวิธีของ
DEA เพื่อประเมินว่าท่าอากาศยานใดเป็ นท่าอากาศยาน
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ

ผลผลิต (output-oriented) ภายใต้ขอ้ สมมติผลตอบแทน
ต่อขนาดคงที่ (Constant Return to Scale--CRS) ซึ่ งมีรูป
แบบการโปรแกรมเชิงเส้น ดังนี้
ฟั งก์ชนั วัตถุประสงค์

s

Max. ti = r∑=1 vr yir

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพเชิ งเปรี ยบเที ยบของ
การปฏิ บ ัติ ก ารเข้า -ออกเขตการบิ น ของอากาศยานใน
ท่าอากาศยานขนาดกลางของประเทศไทย
2. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิ บ ัติ ก ารเข้า -ออกเขตการบิ น ของอากาศยานใน
ท่าอากาศยานขนาดกลางของประเทศไทย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
การวิเคราะห์ การล้ อมกรอบข้ อมูล (DEA)
วิธี DEA ได้พฒั นาขึ้นโดยมีแนวคิดพื้นฐานมาจาก
การโปรแกรมเชิ งเส้นเพื่อใช้วดั ค่าคะแนนประสิ ทธิ ภาพ
เชิงเปรี ยบเทียบ (relative efficiency) ส�ำหรับหน่วยผลิต
หรื อที่ เรี ยกว่า DMU (Decision-Making Unit) ซึ่ งใน
บทความนี้คือ ท่าอากาศยาน) จ�ำนวน n หน่วย ที่มีลกั ษณะ
เหมือนกัน (homogenous) ในแง่ชนิดปัจจัยน�ำเข้าและชนิด
ผลผลิต และเป็ นอิสระต่อกัน (independent) กล่าวคือจะ
ต้องเลือกใช้ปัจจัยน�ำเข้า และปั จจัยด้านผลผลิตที่เหมือน
กันทุก DMU แต่ระดับของปั จจัยการผลิตและผลผลิตจะ
แตกต่างกันในแต่ละ DMU (Suebpongsakorn, 2012; Yu,
Han & Barros, 2012)
โดยจะก�ำหนดให้ DMU ที่มีประสิ ทธิ ภาพเทียบ
เท่าสูงสุดมีคา่ คะแนนประสิ ทธิภาพเท่ากับ 1 ซึ่งแบบจ�ำลอง
DEA ที่นิยมใช้ได้แก่ ตัวแบบ CCR (Charnes, Cooper &
Rhodes, 1978) และตัวแบบ BCC (Banker, Charnes &
Cooper, 1984)
ตัวแบบ CCR
Charnes, Cooper and Rhodes (1978) ได้เสนอ
ตัวแบบ CCR ในการประเมินประสิ ทธิภาพของหน่วยผลิต
หรื อที่ เรี ยกว่า DMU ซึ่ งตัวแบบนี้ จะพิจารณาทางด้าน
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ภายใต้เงื่อนไข
s

m

∑ v y < ∑ u x (i = 1, 2, ..., n)
r =1 r ir j =1 j ij
m

∑j =1 uj xij = 1

(1)
(2)
(3)

uj, vr > 0 เมื่อ j = 1, 2, ..., m; r = 1, 2, ..., s

โดยที่
   ti

แทนคะแนนประสิ ทธิ ภาพของ DMU ที่ i

   xij

แทนปริ มาณของปั จจัยน�ำเข้าที่ j จาก DMU ที่ i

   yir

แทนปริ มาณของผลผลิตที่ r จาก DMU ที่ i

   uj

แทนค่าถ่วงน�้ำหนักของปั จจัยน�ำเข้าที่ j

   vr

แทนค่าถ่วงน�้ำหนักของผลผลิตที่ r

   m

แทนจ�ำนวนของปั จจัยน�ำเข้า

   s

แทนจ�ำนวนของผลผลิต

   n

แทนจ�ำนวนของ DMU

ฟั ง ก์ ชัน วัต ถุ ป ระสงค์ข องตัว แบบ CCR คื อ
การท�ำให้คะแนนประสิ ทธิ ภาพของหน่ วยตัดสิ นใจมีค่า
สู งที่สุดดังสมการ (1) ภายใต้เงื่อนไขข้อจ�ำกัดดังสมการ
(2) และสมการ (3) และต้องก�ำหนดให้ค่าถ่วงน�้ำหนักของ
แต่ละปั จจัยน�ำเข้าและผลผลิตมีค่าเป็ นบวก
ตัวแบบ BCC
Banker, Charnes and Cooper (1984) ได้พฒั นา
ตัวแบบใหม่ คือ ตัวแบบ BCC โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหา
ค่าคะแนนประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้ขอ้ สมมติผลตอบแทนต่อ
ขนาดแปรผัน (Variable Return to Scale--VRS) โดยได้
เพิม่ ตัวแปร หรื อค่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยใน DMU ที่
เข้าไปในฟังก์ชนั วัตถุประสงค์ และในสมการข้อจ�ำกัดของ
ตัวแบบ CCR เดิม ซึ่ งมีรูปแบบการโปรแกรมเชิงเส้น ดังนี้

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

175

ฟั งก์ชนั วัตถุประสงค์

s

Max. ti = wi + r∑=1 vr yir

ภายใต้เงื่อนไข

s

m

wi + r∑=1 vr yir < ∑j =1 uj xij (i = 1, 2, ..., n)
m

∑j =1 uj xij = 1

หน่ ว ยการตัด สิ น ใจท�ำ การผลิ ต โดยมี ข นาดการผลิ ต ที่
เหมาะสม และหากค่าคะแนนประสิ ทธิ ภาพต่อขนาดที่
น้อยกว่า 1 จะแสดงถึงความด้อยประสิ ทธิ ภาพของขนาด
การผลิตของหน่วยการตัดสิ นใจหน่วยนั้น

(4)
(5)

การปฏิบัติงานของท่ าอากาศยาน

(6)

ท่ า อากาศยาน เป็ นพื้ น ที่ ที่ จ ัด ไว้ร องรั บ และ
ให้บริ การกิ จกรรมการขนส่ งทางอากาศที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งมี
หน้าที่หลักในการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ
ได้ป ระกอบภาระกิ จ ให้ ด �ำ เนิ น ไปด้ว ยความสะดวก
รวดเร็ ว ปลอดภัย และคล่องตัวมากที่สุด (Chandabao &
Simasatain, 2013)

uj, vr > 0 เมื่อ j = 1, 2, ..., m; r = 1, 2, ..., s

โดยที่
   wi

แทนค่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยใน DMU ที่ i

ฟั ง ก์ ชัน วัต ถุ ป ระสงค์ ข องตัว แบบ BCC คื อ
การท�ำให้คะแนนประสิ ทธิ ภาพของหน่ วยตัดสิ นใจมีค่า
สู งที่ สุดดังสมการ (4) ภายใต้เงื่ อนไขข้อจ�ำกัดสมการ
(5) และสมการ (6) และต้องก�ำหนดให้ค่าถ่วงน�้ำหนัก
ของแต่ละปั จจัยน�ำเข้าและผลผลิตมีค่าเป็ นบวก (Somsuk,
Triyasut & Laosirihongthong, 2014)

ท่าอากาศยานถูกแบ่งออกเป็ นเขตภาคพื้น และ
เขตการบิน ซึ่ งเขตภาคพื้นประกอบไปด้วย สถานที่จอด
รถคลังเก็บน�้ำมัน และถนนที่ เข้าสู่ ท่าอากาศยาน และ
เขตการบินประกอบไปด้วยพื้นที่ท้ งั หมดที่สามารถเข้าถึง
อากาศยานได้ ได้แก่ ทางวิง่ ทางขับ และลานจอดอากาศยาน
(Senguttuvan, 2007)

ค่าคะแนนประสิ ทธิภาพ ของทั้งสองตัวแบบจะมี
ค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าหน่วยตัดสินใจมีคะแนนประสิทธิภาพ
เท่ ากับ 1 แสดงว่า หน่ วยตัดสิ นใจนั้นมี ประสิ ทธิ ภาพ
แต่ถา้ หน่ วยตัดสิ นใจมีคะแนนประสิ ทธิ ภาพน้อยกว่า 1
แสดงว่าหน่วยตัดสิ นใจนั้นไม่มีประสิ ทธิ ภาพ

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในงานวิจยั นี้ ได้ใช้แบบจ�ำลอง DEA เพื่อค�ำนวณ
ค่าคะแนนประสิ ทธิ ภาพเชิงเทคนิ คของ DMU (ในที่น้ ี คือ
เขตการบินของท่าอากาศยาน) ซึ่ งปั จจัยน�ำเข้ามี 6 ปั จจัย
ได้แก่ พื้นทีข่ องท่าอากาศยาน พื้นทีข่ องลานจอดอากาศยาน
ความยาวของทางวิ่ง จ�ำนวนหลุมจอดอากาศยานที่เป็ น
สะพานเทียบอาคารผูโ้ ดยสาร จ�ำนวนหลุมจอดอากาศยาน
ระยะไกล จ�ำนวนหลุ มจอดเฮลิ คอปเตอร์ และจ�ำนวน
การเคลื่อนไหวของอากาศยาน และปั จจัยด้านผลผลิต 1
ปั จจัย คือ จ�ำนวนการเคลื่อนไหวของอากาศยาน ซึ่ งแสดง
ดังกรอบแนวคิดการวิจยั

Coelli, et al. (1998) เสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกับ
การค�ำนวณหาค่าประสิ ทธิภาพต่อขนาด (Scale efficiency
--SE) ดังสมการ (7) โดยสามารถค�ำนวณได้จากความแตก
ต่างระหว่างค่าคะแนนประสิ ทธิภาพที่คำ� นวณจากตัวแบบ
BBC กับ CCR
SE = CCR score/ BCC score

(7)

โดย ค่า SE ที่ได้จะน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 หาก
ค่าคะแนนประสิทธิภาพต่อขนาดมีคา่ เท่ากับ 1 หมายความว่า
พืน้ ทีข่ องท่าอากาศยาน
พืน้ ทีข่ องลานจอดอากาศยาน
ความยาวของทางวิง่
จ�ำนวนหลุมจอดอากาศยานทีเ่ ป็ นสะพานเทียบอาคารผูโ้ ดยสาร
จ�ำนวนหลุมจอดอากาศยานระยะไกล
จ�ำนวนหลุมจอดเฮลิคอปเตอร์
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เขตการบิน
ของ
ท่ าอากาศยาน
(DMU)

จ�ำนวนการเคลือ่ นไหว
ของอากาศยาน

ประสิทธิภาพเชิงเปรี ยบเทียบ
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้ อมูล

1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการวัดประสิ ทธิ ภาพการด�ำเนิ น
งานของท่าอากาศยาน และวิธีการใช้เทคนิคการวิเคราะห์
การล้อมกรอบข้อมูล

การวิจยั นี้ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุ ติยภูมิ
ใน พ.ศ.2558 จากรายงานประจ�ำปี บริ ษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จ�ำกัด พ.ศ.2558 เว็บไซต์ www.caat.or.th เว็บไซต์
www.aviation.go.th และเว็บไซต์ www.m-society.go.th
ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลปั จจัยน�ำเข้า 6 ปั จจัยและข้อมูล
ปั จจัยด้านผลผลิต1 ปั จจัยในการปฏิบตั ิการเข้า-ออกเขต
การบิ นของท่ าอากาศยานขนาดกลางของประเทศไทย
ทั้ง 17 แห่ งดังนี้

2. รวบรวมข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ แ ละสถิ ติ เกี่ ย วกับ
การปฏิ บ ัติ ก ารเข้า -ออกเขตการบิ น ของอากาศยานใน
ท่ าอากาศยานขนาดกลางของประเทศไทยทั้ง 17 แห่ ง
ในปี พ.ศ. 2558
3. น�ำข้อมูลที่ได้มาท�ำการวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค
การวิ เ คราะห์ ก ารล้อ มกรอบข้อ มู ล โดยใช้โ ปรแกรม
เอ็ก เซลโซลเวอร์ เพื่ อ วัด ประสิ ท ธิ ภ าพต่ อ ขนาด และ
ผลตอบแทนต่อขนาด

หน่วยการตัดสินใจ สถานที่
DMU 1
ท่าอากาศยานน่านนคร

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

DMU 2

ท่าอากาศยานพิษณุโลก

DMU 3

ท่าอากาศยานนานาชาติอบุ ลราชธานี

DMU 4

ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

DMU 5

ท่าอากาศยานขอนแก่น

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ เขตการบินของท่าอากาศยาน
ขนาดกลางของประเทศไทยจ�ำนวน 17 แห่ ง โดยอ้างอิง
ด้วยการวัดขนาดท่าอากาศยานของ ICAO Aerodrome
Reference Code รหัส 4D

DMU 6

ท่าอากาศยานนครราชสี มา

DMU 7

ท่าอากาศยานนครพนม

DMU 8

ท่าอากาศยานระนอง

DMU 9

ท่าอากาศยานชุมพร

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย

DMU 10

ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี

DMU 11

ท่าอากาศยานนครศรี ธรรมราช

DMU 12

ท่าอากาศยานนราธิวาส

DMU 13

ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

DMU 14

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

DMU 15

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

DMU 16

ท่าอากาศยานภูเก็ต

DMU 17

ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

1. ประชากรคือ เขตการบินของท่าอากาศยาน

การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการสื บค้นข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่ ง
เป็ นข้อมูลของท่าอากาศยานขนาดกลางของประเทศไทย
จ�ำนวน17 แห่งโดยใช้ตวั แบบ CCR และตัวแบบ BCC ของ
วิธี DEA เพื่อค�ำนวณหาประสิ ทธิ ภาพต่อขนาด และผล
ตอบแทนต่อขนาด โดยใช้โปรแกรมเอ็กเซลโซลเวอร์ ซ่ ึ ง
เป็ นโปรแกรมเสริ ม (add-in) ของโปรแกรมไมโครซอฟท์
เอ็กเซล (Microsoft Excel) เป็ นเครื่ องมือที่นิยมน�ำใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้หลักการวิเคราะห์เชิง
เงื่อนไข (what-if) ในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถเปลี่ยน
ค่าตัวแปร หรื อความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวแปรได้ ทั้งนี้
เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (ในที่น้ ี คือ Max.ti )

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560

สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั นี้ ใช้ตวั แบบ CCR และตัวแบบ BCC
ของวิธี DEA เพื่อค�ำนวณหาประสิ ทธิ ภาพต่อขนาด และ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ผลตอบแทนต่อขนาด โดยใช้โปรแกรมเอ็กเซลโซลเวอร์
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นสถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องใน พ.ศ.2558 ส�ำหรับ DMU 17 แสดงดังตาราง 1

ตาราง 1
ปั จจัยน�ำเข้ าและปั จจัยด้ านผลผลิตที่ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี ้
DMU

X1
(ไร่ )

ปัจจัยน�ำเข้ า (Inputs)
ปัจจัยด้ านผลผลิต (Output)
X2
X3
X4
X5
X6
Y1
(ตารางเมตร) (เมตร) (หลุมจอด) (หลุมจอด) (หลุมจอด)
(เทีย่ วบิน/ปี )

DMU 1
DMU 2

1,070
1,380

3,000.00
41,250.00

2,000
3,000

0
1

1
2

0
0

4,036
5,076

DMU 3

3,876

32,400.00

3,000

2

3

0

10,951

DMU 4

2,000

47,250.00

3,050

1

5

0

16,911

DMU 5

1,113

42,900.00

3,050

1

3

0

10,354

DMU 6

4,625

27,455.00

2,100

0

4

2

157

DMU 7

4,500

35,511.60

2,500

0

3

2

2,274

DMU 8

2,447

21,600.00

2,000

0

3

6

1,500

DMU 9

2,485

17,000.00

2,100

0

4

2

1,561

DMU 10 3,225

36,000.00

3,000

1

3

0

13,257

DMU 11 1,814

17,000.00

2,100

0

4

2

19,294

DMU 12 1,137

23,625.00

2,500

0

4

2

1,512

DMU 13 2,620

43,605.00

3,000

1

4

2

27,964

DMU 14 1,095

85,995.00

3,400

6

14

0

47,707

DMU 15 56,461

56,461.00

3,050

3

4

0

22,757

DMU 16 3,627

43,200.00

3,000

2

3

0

12,868

DMU 17 1,447 110,550.00

3,000

7

8

8

43,996

ผลการวิจัย
จากผลการค�ำนวณคะแนนประสิทธิภาพที่คำ� นวณ
ด้วยวิธี DEA ทั้งจากตัวแบบ CCR และตัวแบบ BCC จ�ำนวน
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17 DMU โดยผลการค�ำนวณคะแนนประสิ ทธิ ภาพที่ได้
จากทั้งสองตัวแบบสามารถน�ำมาเปรี ยบเทียบกัน ดังภาพ 1
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จากภาพ 1 เป็ นการแสดงผลคะแนนประสิ ทธิภาพ
เปรี ยบเทียบระหว่างตัวแบบ CCRและตัวแบบ BCC ของ
DMU1 ถึง DMU17 ซึ่ งพบว่า มี 8 หน่วยการตัดสิ นใจที่
ได้ผลคะแนนเท่ากับ 1 ในทั้งสองตัวแบบนัน่ คือ DMU1,
4, 10, 11, 13, 14, 15 และ 17

ภาพ 1 กราฟเปรี ยบเทียบผลคะแนนประสิ ทธิ ภาพของ
ตัวแบบ CCR และตัวแบบ BCC
ตาราง 2
สรุ ปค่ าคะแนนประสิ ทธิ ภาพของ DMU ทั้งหมด
คะแนนประสิ ทธิภาพ

ตัวแบบ CCR

จ�ำนวน DMU ทั้งหมด

ตัวแบบ BCC

ความถี่
8
3

ร้ อยละ
47.06
17.65

ความถี่
8
7

ร้ อยละ
47.06
41.18

0.61-0.80

1

5.88

2

11.76

0.41-0.60

0

0

0

0

0.21-0.40

0

0

0

0

0.00-0.20

5

29.41

0

0

17

100.00

17

100.00

1 (มีประสิ ทธิภาพ)
0.81-0.99

รวม
ค่ าเฉลีย่

0.695

0.943

ค่ าต�ำ่ สุ ด

0.008

0.770

ค่าสูงสุด

1.000

1.000

ส่ วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

0.412

0.080

คะแนนประสิ ทธิภาพของตัวแบบ CCR ใช้เพือ่ หา
ค่าประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ ค (Technical Efficiency--TE)
ซึ่ งอยูภ่ ายใต้ขอ้ สมมติ ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่

(operational efficiency) ซึ่ งอยูภ่ ายใต้ขอ้ สมมติ โดยมีผล
ตอบแทนต่อขนาดไม่คงที่ กล่าวคือ หน่วยการตัดสิ นใจที่
มีประสิ ทธิ ภาพ (คะแนนประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 1) สามารถ
มีผลตอบแทนต่อขนาดแบบลดลง หรื อผลตอบแทนต่อ
ขนาดแบบเพิ่มขึ้น แบบใดแบบหนึ่ งก็ได้

คะแนนประสิ ทธิ ภาพของตัวแบบ BCC ใช้เพื่อ
หาค่าประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คแท้จริ ง (Pure Technical
Efficiency--PTE) หรื อประสิ ทธิ ภาพในการด�ำเนิ นงาน
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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เมื่ อ ทราบผลคะแนนประสิ ทธิ ภ าพของทั้ ง
ตัวแบบ CCR และตัวแบบ BCC แล้ว สามารถน�ำมาค�ำนวณ
หาค่าประสิ ทธิ ภาพต่อขนาด (Scale Efficiency--SE) ได้
จากการน�ำผลคะแนนประสิ ทธิ ภาพของตัวแบบ CCR
หารด้วยผลคะแนนประสิ ทธิ ภาพของตัวแบบ BCC เพื่อ

น�ำมาใช้ในการวัดประสิ ทธิ ภาพเชิ งเปรี ยบเที ยบจะเห็ น
ได้วา่ หน่วยการตัดสินใด ๆ มีประสิทธิภาพทางเทคนิค และ
ประสิทธิภาพเท่ากับ 1 ย่อมแสดงว่า หน่วยการตัดสินใจนั้นมี
ค่าความมีประสิ ทธิ ภาพต่อขนาด (SE = 1) ด้วย

ตาราง 3
ผลการวิเคราะห์ ค่าประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิค ค่ าประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงาน และค่ าประสิ ทธิ ภาพต่ อขนาดของ
DMU1 ถึง DMU17
DMU
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ผลคะแนน

DMU 1
DMU 2

TE (CCR)
1.000
0.615

PTE (BCC)
1.000
0.748

SE
1.000
0.821

DMU 3

0.844

0.866

0.975

DMU 4

1.000

1.000

1.000

DMU 5

0.927

0.938

0.989

DMU 6

0.008

0.922

0.009

DMU 7

0.153

0.770

0.199

DMU 8

0.103

0.977

0.105

DMU 9

0.081

0.935

0.087

DMU 10

1.000

1.000

1.000

DMU 11

1.000

1.000

1.000

DMU 12

0.123

0.919

0.134

DMU 13

1.000

1.000

1.000

DMU 14

1.000

1.000

1.000

DMU 15

1.000

1.000

1.000

DMU 16

0.961

0.968

0.993

DMU 17

1.000

1.000

1.000
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ผลการค�ำนวณประสิ ทธิ ภาพเชิ งเปรี ยบเทียบซึ่ ง
เป็ นผลคะแนนที่ได้จากการค�ำนวณค่าประสิ ทธิภาพน�ำมา
เปรี ยบเทียบกันเฉพาะ 17 หน่วยการตัดสิ นใจเท่านั้น จาก
ตาราง 3 พบว่า มี 8 หน่วยการตัดสิ นใจที่มีผลตอบแทนต่อ
ขนาดคงที่ กล่าวคือ เมื่อขยายการผลิต หรื อการเพิม่ ปริ มาณ
การปฏิบตั ิการเข้าออกเขตการบินของอากาศยาน ปั จจัย
ด้านผลผลิ ตโดยรวมจะเพิ่มขึ้ นในสัดส่ วนเดี ยวกับการ
เพิ่มของปั จจัยน�ำเข้า และมี 9 หน่ วยการตัดสิ นใจที่มีผล
ตอบแทนต่อขนาดแบบลดลง กล่าวคือ เมื่อขยายการผลิต
หรื อการเพิม่ ปริ มาณการปฏิบตั ิการเข้าออกเขตการบินของ
อากาศยาน ปัจจัยด้านผลผลิตโดยรวมจะเพิม่ ขึ้นในสัดส่วน
ที่นอ้ ยกว่าสัดส่ วนการเพิ่มของปั จจัยการน�ำเข้า ท�ำให้เกิด
การไม่ประหยัดต่อการขยายขนาดการผลิต และยังพบอีก
ว่า 9 ท่าอากาศยานดังกล่าว มีปัจจัยด้านผลผลิตน้อยเกินไป
ณ การใช้ของท่าอากาศยาน พื้นที่ลานจอดอากาศยาน และ
จ�ำนวนหลุมจอดอากาศยานที่มีขนาดใหญ่หรื อมีจำ� นวน
มากเกินความต้องการใช้งาน เมื่อเปรี ยบเทียบกับจ�ำนวน
การปฏิบตั ิการเข้า-ออกเขตการบินของอากาศยาน
ผลการหาแนวทางการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิ บั ติ ก ารเข้ า -ออกเขตการบิ น ของอากาศยานใน
ท่ าอากาศยานขนาดกลางของประเทศไทย
จากผลการค�ำนวณ พบว่า ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิ
การเข้า-ออกเขตการบินของอากาศยานในท่าอากาศยาน
ขนาดกลางของประเทศไทยจ�ำนวน 9 ท่าอากาศยานมี
ผลตอบแทนต่อขนาดแบบลดลง และไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
ต่อขนาด หรื อร้อยละ 52.94 ของท่าอากาศยานขนาดกลาง
ของประเทศไทยทั้งหมดที่ทำ� การศึกษา โดยมีแนวทางใน
การปรับปรุ งและพัฒนา คือ การเพิ่มปั จจัยด้านผลผลิตให้
สอดคล้องกับปั จจัยน�ำเข้าที่มี กล่าวคือ การเพิ่มการปฏิบตั ิ
การเข้า-ออกเขตการบินของอากาศยานในท่าอากาศยาน
ดังกล่าว ให้มีความสอดคล้องกับขนาดของท่าอากาศยาน
พื้นที่ ของหลุ มจอดอากาศยาน หรื อจ�ำนวนหลุ มจอดที่
ปฏิบตั ิงานอยู่ ดังนี้
1. ท่าอากาศยานควรจะมีการท�ำความร่ วมมือกับ
องค์กรต่าง ๆ ได้แก่
การท่ อ งเที่ ยวแห่ งประเทศไทย โดยท� ำ
การโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจุดเด่น หรื อสถานที่

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560

ท่องเที่ยวของท้องถิ่นนั้น ๆ ที่ท่าอากาศยานตั้งอยู่ เพื่อ
ดึ งดูดความสนใจของนักท่องเที่ ยว ให้เข้ามาใช้บริ การ
ของท่ า อากาศยานเพิ่ ม มากขึ้ น และเพิ่ ม เที่ ย วบิ น ที่ ท �ำ
การบินเข้า-ออก ณ ท่าอากาศยาน
กระทรวงคมนาคม โดยการจัด ท�ำ วี ดิ ท ัศ น์ ใ ห้
ประชาชนทั่ว ไปได้ท ราบถึ ง กระบวนการการรั ก ษา
ความปลอดภัยของท่าอากาศยานในการเดินทางทางอากาศ
ของประเทศไทยในแต่ละขั้นตอน พร้อมกับประสานกับ
สื่ อมวลชนและสื่ อสังคมออนไลน์ในการกระจายข่าวสาร
เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้ผโู ้ ดยสารในการเลือกใช้การเดิน
ทางทางอากาศว่าจะถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและปลอดภัย
เนื่องจากในปัจจุบนั มีอุบตั ิเหตุและวินาศกรรมเกิดขึ้นบ่อย
ครั้งในการเดินทางทางอากาศทัว่ โลกที่จะเห็นได้จากสื่ อ
ต่าง ๆ เนื่ องจากมีจำ� นวนผูโ้ ดยสารที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งจะส่ งผล
ให้ปัจจัยด้านผลผลิตอาทิ จ�ำนวนการปฏิบตั ิการเข้า-ออก
เขตการบินของอากาศยานมีอาจจ�ำนวนเพิ่มขึ้น และท�ำให้
สายการบินต่าง ๆ มีความสนใจที่จะเลือกท่าอากาศยาน
นั้น ๆ ในการท�ำการบินเข้า-ออก เป็ นต้น
2. ท่าอากาศยานควรมีการปรับปรุ งและพัฒนาการ
บริ การและสิ่ งอ�ำนวยความสะดวกภายในอาคารผูโ้ ดยสาร
ของท่าอากาศยาน เพือ่ ให้ผโู ้ ดยสารเกิดความประทับใจและ
รู ้สึกไว้วางใจที่จะกลับมาใช้บริ การของท่าอากาศยานอีก
ครั้ง อาทิเช่น การบริ การด้านข้อมูลการเดินทางแบบครบ
วงจรให้แก่ผโู ้ ดยสาร ด้านความรวดเร็ วในกระบวนการ
การเดินทางทั้งขาเข้าและขาออกจากท่าอากาศยาน ด้าน
การบริ การการเชื่ อมต่อการเดิ นทางจากท่าอากาศยานสู่
การขนส่ งในรู ปแบบต่าง ๆ ด้านการบริ การอาคารที่จอด
รถให้เพียงพอต่อความต้องการของผูม้ าใช้บริ การ ด้าน
การบริ การห้องน�้ำที่เพียงพอต่อจ�ำนวนของผูม้ าใช้บริ การ
ด้านความสะอาดในบริ เวณท่าอากาศยานโดยรวม เป็ นต้น

บทสรุ ป
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ท�ำการวัดประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิ บ ัติ ก ารเข้า -ออกเขตการบิ น ของอากาศยานใน
ท่าอากาศยานขนาดกลางของประเทศไทย ใน พ.ศ.2558
ด้วยเทคนิ ค DEA ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1. ผลการศึ กษาประสิ ทธิ ภาพเชิ ง เปรี ยบเที ย บ
ของการปฏิบตั ิการเข้า-ออกเขตการบินของอากาศยานใน
ท่าอากาศยานขนาดกลางของประเทศไทย จ�ำนวน 17 แห่ง
สรุ ปได้ดงั นี้
จากคะแนนประสิ ท ธิ ภ าพของตัว แบบ CCR
และตัวแบบ BCC พบว่า DMU1, 4, 10, 11, 13, 14, 15
และ 17 มีค่าคะแนนประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 1 หรื อมีความ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในทั้ง สองตัว แบบซึ่ งเป็ นค่ า คะแนน
ประสิ ท ธิ ภ าพที่ สู ง ที่ สุ ด ในทั้ง หมด 17 ท่ า อากาศยาน
ที่ทำ� การศึกษา
ผลคะแนนค่าประสิ ทธิ ภาพต่อขนาด พบว่า 8 ท่า
อากาศยาน มีผลตอบแทนต่อขนาดคงทีห่ รื อมีประสิทธิภาพ
ต่อขนาดได้แก่ DMU1, 4, 10, 11, 13, 14, 15 และ 17
และมี 9 ท่าอากาศยานมีผลตอบแทนต่อขนาดแบบลดลง
ได้แก่ DMU2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 และ16
2. ผลการหาแนวทางการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิ บ ัติ ก ารเข้า -ออกเขตการบิ น ของอากาศยานใน
ท่าอากาศยานขนาดกลางของประเทศไทยที่มีความด้อย
ประสิ ทธิภาพทางเทคนิคดังกล่าวข้างต้นคือ การเพิม่ ปัจจัย
ด้านผลผลิตให้สอดคล้องกับปั จจัยน�ำเข้าที่มีอยู่

การอภิปรายผล
1. ผลคะแนนประสิ ทธิ ภาพของตัวแบบ CCR
และตัวแบบ BCC พบว่า มีจำ� นวน 8 ท่าอากาศยานจาก
17 ท่าอากาศยาน ที่ทำ� การศึกษา มีความมีประสิ ทธิภาพทาง
เทคนิ ค มีประสิ ทธิ ภาพในการด�ำเนินงาน มีประสิ ทธิ ภาพ
ต่ อ ขนาด และมี ผ ลตอบแทนต่ อ ขนาดคงที่ โ ดยมี 9
ท่ าอากาศยานจาก 17 ท่ าอากาศยานที่ ท ำ� การศึ กษาที่ มี
ความด้อยประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ ค (ค่าคะแนนของตัว
แบบ CCR น้อยกว่า 1) ขาดประสิ ทธิภาพในการด�ำเนินงาน
(ค่าคะแนนของตัวแบบ BCC น้อยกว่า 1) ขาดประสิ ทธิภาพ
ต่อขนาด (ค่าคะแนนของตัวแบบ CCR หารด้วยตัวแบบ
BCC ไม่เท่ากับ 1) และมีผลตอบแทนต่อขนาดคงที่แบบ
ลดลง (ค่าคะแนนของตัวแบบ CCR หารด้วยตัวแบบ BCC
น้อยกว่า 1) ในส่ วนของค่าคะแนนประสิ ทธิ ภาพน้อยกว่า
1 หากค่าคะแนนประสิ ทธิ ภาพน้อยกว่า 1 มากเพียงใด
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ความด้อยประสิ ทธิ ภาพก็จะมากขึ้ นเช่ นกัน นอกจากนี้
จากการวัดประสิ ทธิภาพข้างต้น จะเห็นได้วา่ ท่าอากาศยาน
ที่ มีความด้อยประสิ ทธิ ภาพ หรื อคะแนนประสิ ทธิ ภาพ
น้อยกว่า 1 จะมีการใช้ปัจจัยน�ำเข้าเป็ นจ�ำนวนมาก และมี
ปั จจัยด้านผลผลิตอยูใ่ นระดับต�่ำ
2. แนวทางการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิ
การเข้า-ออกเขตการบินของอากาศยานในท่าอากาศยาน
ขนาดกลางของประเทศไทย 9 ท่าอากาศยานที่มีความด้อย
ประสิ ทธิภาพทางเทคนิค โดยมีปัจจัยด้านผลผลิตน้อยเกิน
ไป ณ การใช้ปัจจัยน�ำเข้าระดับหนึ่ งคือการเพิ่มปั จจัยด้าน
ผลผลิตให้สอดคล้องกับปั จจัยน�ำเข้าที่มี กล่าวคือ การเพิ่ม
การปฏิ บ ัติ ก ารเข้า -ออกเขตการบิ น ของอากาศยานใน
ท่าอากาศยานดังกล่าว ให้มีความสอดคล้องกับขนาดของ
ท่าอากาศยาน พื้นที่ของหลุมจอดอากาศยาน หรื อจ�ำนวน
หลุ ม จอดที่ ป ฏิ บ ัติ ง านอยู่ เช่ น ท่ า อากาศยานอาจมี
การท�ำความร่ วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างความ
เชื่อมัน่ และไว้วางใจในการปฏิบตั ิงานของท่าอากาศยาน
ดังกล่าวทั้งทางด้านความปลอดภัย และด้านการบริ การ
ผูโ้ ดยสารหรื ออีกวิธีการหนึ่ง คือ ปรับปรุ งและพัฒนาการ
บริ การและสิ่ งอ�ำนวยความสะดวกภายในอาคารผูโ้ ดยสาร
ของท่าอากาศยาน เพื่อให้ผโู ้ ดยสารเกิดความประทับใจ
และรู ้สึกไว้วางใจที่จะกลับมาใช้บริ การของท่าอากาศยาน
อีกครั้ง
นอกจากนี้ ผลการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นผลการศึกษา
เชิ งเปรี ยบเทียบที่ศึกษาในท่าอากาศยานขนาดกลางของ
ประเทศไทยจ�ำนวน 17 ท่าอากาศยานเท่านั้น โดยใช้ปัจจัย
ในการศึกษาเหมือนกันในทุกท่าอากาศยาน ผลการศึกษา
จึงไม่สามารถน�ำมาเปรี ยบเทียบกับการศึกษาอื่นที่ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างที่แตกต่างกัน และปัจจัยในการศึกษาที่แตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้
จากผลการค�ำนวณ เป็ นที่สังเกตได้วา่ ค่าคะแนน
ความมีประสิ ทธิ ภาพในการด�ำเนิ นงาน แสดงให้เห็นว่า
9 ท่าอากาศยานขนาดกลางของประเทศไทยที่มีความด้อย
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยความด้อ ยประสิ ท ธิ ภ าพที่ เ กิ ด ใน
การวิจยั ครั้งนี้ เกิ ดจากปั จจัยด้านผลผลิตน้อยเกิ นไปใน
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การใช้ปัจจัยน�ำเข้าระดับหนึ่ งทั้งหมด กล่าวคือ พื้นที่ของ
ท่าอากาศยาน พื้นที่ลานจอดอากาศยาน ความยาวของทาง
วิ่ง และจ�ำนวนหลุมจอดอากาศยานที่มีขนาดใหญ่หรื อมี
จ�ำนวนมากเกินความต้องการใช้

ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การวัด ประสิ ท ธิ ภ าพการด�ำ เนิ น งานของ
ท่ า อากาศยานสามารถท�ำ ได้ ใ นหลายมิ ติ กล่ า วคื อ
การท�ำการศึกษาในหลายท่าอากาศยานด้วยการใช้ขอ้ มูล
ในปี เดียวกัน การท�ำการศึกษาในท่าอากาศยานเดียวโดย
ใช้ขอ้ มูลหลายปี ย้อนหลัง หรื อการท�ำการศึกษาทั้งสอง
รู ปแบบพร้อมกัน

2. การวัด ประสิ ท ธิ ภ าพการด�ำ เนิ น งานของ
ท่ า อากาศยานสามารถท�ำ ได้ ใ นหลายส่ ว นงานของ
ท่าอากาศยาน ได้แก่ ส่วนอาคารผูโ้ ดยสาร ส่ วนเขตการบิน
หรื อในส่ วนด้านการเงิน เป็ นต้น
3. จากผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถน�ำข้อมูล
ที่ ได้ไปต่ อยอดการศึ กษา เพื่อการปรั บปรุ งและพัฒนา
ท่ าอากาศยานที่ มีความด้อยประสิ ทธิ ภาพ เช่ น การท�ำ
แผนพัฒนาประสิ ทธิภาพการด�ำเนินงานของท่าอากาศยาน
การน�ำผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้
ปั จจัยน�ำเข้าขององค์กรในอนาคต เป็ นต้น
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