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ความคาดหวงัและการรบัรู้ต่อคณุภาพการให้บริการของการใช้บริการ 
ท่าอากาศยานดอนเมืองเส้นทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารชาวไทย 

THE EXPECTATIONS OF THAI PASSENGERS AND THEIR PERCEPTION OF THE 
QUALITY OF SERVICE USAGE AT DONMUANG DOMESTIC AIRPORT 

 
ปรยีานารถ หนูทอง1 

 
บทคดัย่อ 

 
การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความความคาดหวงัและการรบัรู้ต่อคุณภาพการให้บริการของ

บริการท่าอากาศยานดอนเมืองเส้นทางภายในประเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้โดยสารชาวไทย ที่มี
ประสบการณ์ในการใชบ้รกิาร จ านวน 400 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวน
ทางเดยีว ผลการวจิบัพบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพี
พนักงานรฐัวสิาหกจิ/ขา้ราชการ รายไดต่้อเดอืน 10,001 - 20,000 บาท วตัถุประสงค์ในการเดนิทางเพื่อไปหาญาติพี่
น้องหรอืครอบครวั ใช้สายการบนินกแอร ์ความถี่ในการเดนิทาง 1 - 3 ครัง้ต่อปี และมปีระสบการณ์การใช้บรกิารท่า
อากาศยานดอนเมอืง (เสน้ทางภายในประเทศ) มากกว่า 3 ครัง้  

การรบัรูข้องผู้ใช้บรกิารทีม่ต่ีอคุณภาพบรกิารใน ดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้ดา้นความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง
ความต้องการ ด้านการให้ความมัน่ใจ และด้านการเอาใจใส่ แตกต่างกบัความคาดหวงัทุกด้าน ระดบันัยส าคญัทาง 
สถติทิี ่0.01 แสดงว่าผูโ้ดยสารชาวไทยไม่พงึพอใจต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร 
 
ค าส าคญั: ความคาดหวงั คุณภาพการใหบ้รกิาร ท่าอากาศยานดอนเมอืง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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Abstract 
 

The aim of this research is to study the expectations of consumers and the perception of service 
quality of service usage at Donmuang Domestic Airport. The samples used in this research included four 
hundred passengers who used the departures services at Donmuang Domestic Airport. The research 
instrument used in this study was a questionnaire. The data was derived, analyzed and presented in terms of 
percentage, mean and standard deviation. The difference was tested through t-test and One-Way Analysis of 
Variance (ANOVA) while the significant differences between each pair was tested by using the Least 
Significant Difference (LSD) method. The comparison of the sample group was tested through Paired – 
Sample t-test. The research revealed the following: 

Most of the passengers were female, aged less than or equal to 25 years, had a bachelor’s degree, 
worked at state enterprises or as government officers, with an income of between 10,001 -20,000 baht per 
month. The main purposes of their trips were to visit family or relatives, have flown with Nok Air airline for 
one to three times per year and used the services at Donmuang Domestic Airport about three times more 
than the expectations of Thai passengers 

Thai passengers with differences in gender, age, education level, occupation, monthly income, the 
main purposes of their trips and experience of service usage at Donmuang Domestic Airport had a different 
perception regarding services at Donmuang Domestic Airport in all five aspects such as tangibles, reliability, 
responsiveness, assurance and empathy with a statistical significance of 0.01 and 0.05 levels, respectively. 
 
Keyword: Expectations, Quality of Service, Donmuang Domestic Airport 
 
บทน า 
 การคมนาคมขนส่งในปัจจุบันมีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงท าให้การคมนาคมขนส่งในประเทศ            
มีทางเลือกหลากหลายช่องทางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน ้า หรอืทางอากาศ ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือก
รปูแบบการเดนิทางไดอ้ย่างเหมาะสม และเกดิความสะดวกสบายมากยิง่ขึน้ ซึง่การคมนาคมทางอากาศในปัจจุบนัถอื
ว่าไดร้บัความนิยมมากขึน้อย่างรวดเรว็ เน่ืองจากมปีลอดภยั สามารถช่วยผู้บรโิภคประหยดัเวลาในการเดนิทางหรอื
ขนสง่ และมอีตัราค่าโดยสารทีถู่กลงท าใหส้ามารถเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคไดห้ลากหลายมากยิง่ขึน้  

ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ประสบปัญหาอาคารรองรบัผู้โดยสารมีขนาดไม่เพียงพอกบัจ านวนผู้โดยสาร 
เน่ืองจากผูโ้ดยสารมอีตัราเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง สง่ผลใหส้ถานทีเ่กดิการแออดัเป็นอย่างมาก เพราะท่าอากาศยานดอน
เมอืงไดเ้ปิดใหบ้รกิารอาคาร 1 เพยีงอาคารเดยีว จงึไดม้แีผนพฒันาสถานทีเ่พื่อ โดยการปรบัปรุงอาคาร 2 ซึง่เคยปิด
บรกิารลงหลงัยา้ยไปใชบ้รกิารทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิเพื่อมาใชคู้่กบัอาคาร 1 โดยอาคาร 2 เปิดใหบ้รกิารส าหรบั
เทีย่วบนิภายในประเทศ ซึง่ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษา เรื่องความคาดหวงัและการรบัรูต่้อคุณภาพการใหบ้รกิารของ
การให้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองเส้นทางภายในประเทศของผู้ โดยสารชาวไทย ด้วยเหตุผลที่ว่า การเปิด
ให้บริการอาคาร 2 เพื่อรองรบัเที่ยวบินภายในประเทศเมื่อไม่นานมานี้ มีคุณภาพการให้บรกิารทัง้ 5 ด้านอย่างไร           
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ซึง่ไดแ้ก่ ดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนองความต้องการ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นการ
เอาใจใส่ จากผลสรุปที่ได้ ท าให้ได้รบัขอ้มูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานหรอืผู้เกี่ยวขอ้งในการปรบัปรุงและพฒันา
คุณภาพในดา้นต่างๆ ของท่าอากาศยาน เพื่อใหเ้กดิการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ สามารถสรา้งความพงึพอใจ
สงูสดุใหผู้โ้ดยสารทีม่าใชบ้รกิารไดต้รงตามความตอ้งการ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1. เพื่อน าผลวจิยัทีไ่ดไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิารของท่าอากาศยานดอน
เมอืงใหถู้กทศิทาง และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสารมากยิง่ขึน้ ทัง้นี้เพื่อใหผู้โ้ดยสารไดร้บับรกิารทีม่ี
คุณภาพเป็นไปตามความคาดหวงัหรอืสงูกว่าความคาดหวงั และเกดิความพงึพอใจสงูสดุแก่ผูโ้ดยสารทีม่าใชบ้รกิาร 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการให้บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองให้ตรงตามความ
ตอ้งการของผูโ้ดยสารและมคีุณภาพมากยิง่ขึน้ 

3. ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจศึกษาการด าเนินงานของท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถน าข้อมูลของ
ผลการวจิยัไปเป็นแนวทางการศกึษาและวจิยัดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในครัง้ต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1 เพศ 
1.1.1  ชาย 
1.1.2  หญงิ 
 

1.2 อาย ุ
1.2.1  ต ่าว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี 
1.2.2  26 - 35 ปี 
 

1.3 ระดบัการศกึษา 
1.3.1  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
1.3.2  ปรญิญาตร ี
1.3.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี
 

1.4 อาชพี 
1.4.1  นกัเรยีน / นกัศกึษา 
1.4.2  พนกังานบรษิทั / องคก์ร 
1.4.3  พนกังานรฐัวสิาหกจิ / ขา้ราชการ 
1.4.4  ประกอบธุรกจิสว่นตวั / คา้ขาย 
1.4.5  อื่นๆ (โปรดระบุ) ____________ 
 

1.5 รายไดต่้อเดอืน 
1.5.1  ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั10,000 บาท 
1.5.2  10,001 - 20,000 บาท 
1.5.3  20,001 - 30,000 บาท 
1.5.4  30,001 - 40,000 บาท 
1.5.5  40,001 บาทขึน้ไป 
 

1.6 วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางสว่นใหญ่ 
1.6.1  ประชุม/อบรม/สมัมนาขององคก์ร 
1.6.2  ตดิต่อธุรกจิสว่นตวั 
1.6.3  ท่องเทีย่ว 
1.6.4  ไปหาญาตพิีน้่อง หรอืครอบครวั 
1.6.5  อื่นๆ (โปรดระบุ) ____________ 
 



4 
 

1.7 สายการบนิทีใ่ชบ้รกิารสว่นใหญ่ 
1.7.1  ไทยแอรเ์อเชยี (Thai AirAsia) 
1.7.2  นกแอร ์(Nok Air) 
1.7.3  ไทยสมายล ์(Thai Smile) 
1.7.4  ไทยไลออ้น แอร ์(Thai Lion Air) 
 

1.8 ความถีใ่นการเดนิทางโดยสารดว้ยเครื่องบนิ 
1.8.1  1 - 3 ครัง้ต่อปี 
1.8.2  4 - 6 ครัง้ต่อปี 
1.8.3  มากกว่า 6 ครัง้ต่อปี 
 

1.9 ประสบการณ์ในการใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง (เสน้ทางภายในประเทศ) 
1.9.1  1 ครัง้   
1.9.2  2 - 3 ครัง้ 
1.9.3  มากกว่า 3 ครัง้  

 

 
ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ 
ความคาดหวังและการรบัรู้ต่อคุณภาพการให้บริการของการใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองเส้นทาง

ภายในประเทศของผูโ้ดยสารชาวไทย ประกอบดว้ย 
1.1 สิง่ทีส่มัผสัได ้(Tangibles) 
1.2 ความน่าเชื่อถอื (Reliability) 
1.3 การตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) 
1.4 การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) 
1.5 การเอาใจใส ่(Empathy) 

 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ผู้โดยสารชาวไทยที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
วตัถุประสงค์ในการเดนิทางส่วนใหญ่ สายการบนิที่ใชบ้รกิารส่วนใหญ่ ความถี่ในการเดนิทางโดยสารด้วยเครื่องบนิ 
และประสบการณ์ในการใช้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงแตกต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บรกิารของ
การใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศแตกต่างกนั 

2. ผู้โดยสารชาวไทยที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
วตัถุประสงค์ในการเดนิทางส่วนใหญ่ สายการบนิที่ใชบ้รกิารส่วนใหญ่ ความถี่ในการเดนิทางโดยสารด้วยเครื่องบนิ 
และประสบการณ์ในการใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงแตกต่างกนั มกีารรบัรูต่้อคุณภาพการใหบ้รกิารของการใช้
บรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศแตกต่างกนั 

3. ความคาดหวงัแตกต่างจากการรบัรู้ต่อคุณภาพการให้บรกิารของการใช้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมือง
เสน้ทางภายในประเทศ  
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ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพการบริการ 

Parasuraman Zeithaml & Berry (1998) ไดน้ าแบบจ าลองช่องว่างมาสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชว้ดัคุณภาพบรกิารที่
เรยีกว่า SERVQUAL เพื่อใชป้ระเมนิคุณภาพบรกิารทางธุรกจิ ซึง่พาราสุรามาน และคณะ ได้มกีารพฒันา และสรา้ง
เครื่องมอืชุดคุณภาพการบรกิารจ าแนก 5 ดา้น ดงันี้ สิง่ทีส่มัผสัได ้ความน่าเชื่อถอื การตอบสนองความตอ้งการ การให้
ความมัน่ใจ และการเอาใจใส่ ใชใ้นการตัง้แบบสอบถามเพื่อประเมนิระดบัความคาดหวงัและการรบัรู้ต่อคุณภาพการ
ใหบ้รกิาร 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความคาดหวงั 
วทิยา ด่านธ ารงกุล (2547: 25) ได้ให้ความหมายความคาดหวงั (Expectations) คือ ความเชื่อของลูกค้า

เกีย่วกบับรกิารทีจ่ะไดร้บั ซึง่ลูกคา้ใชเ้ป็นมาตรฐานหรอืตวัวดัคุณภาพบรกิารของกจิกรรมใดกจิกรรมหนึ่ง ถ้าลกูคา้เชื่อ
ว่าจะไดร้บัการบรกิารแบบหนึ่ง แลว้ปรากฏว่าไดร้บับรกิารแบบทีค่าดหวงัจรงิๆ กจ็ะน ามาซึง่ความพอใจ ยิง่ถ้าได้รบั
บรกิารแบบเกินความคาดหวงัจะยิ่งสร้างความประทบัใจยากจะลมื แต่ในทางตรงข้ามถ้าบรกิารที่ได้ต ่ากว่าความ
คาดหวงั กจ็ะสร้างความผดิหวงัให้ลูกค้า และท าให้ลูกค้าประเมนิบรกิารต ่าลง ดงันัน้ความคาดหวงัจงึท าหน้าที่เป็น
เสมอืนไมบ้รรทดัวดัคุณภาพบรกิารทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการใหบ้รกิาร 
 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการรบัรู ้

Antioned & Van Raaij (1988) กล่าวว่า การรบัรูคุ้ณภาพเกดิจากความคาดหวงัของลกูคา้ สนิคา้หรอืบรกิาร
จะมคีุณภาพสงูกต่็อเมื่อความต้องการของลูกค้าตรงกบัความคาดหวงัทีต่ัง้ไว ้การรบัรูคุ้ณภาพที่สงูต่อสนิคา้หรอืการ
บรกิารลูกค้าจะท าการพจิารณาจากความเหมาะสมของการใช้งาน ความคงทน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย 
ความไวว้างใจ ความถีใ่นการเสยีต ่า และบรกิารหรอืสนิคา้จะมคีุณภาพเมื่อลูกคา้ไดท้ าการเปรยีบเทยีบการรบัรูจ้รงิกบั
ความคาดหวงัต่อสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้ นี้ คอื ผูโ้ดยสารชาวไทยทีม่ปีระสบการณ์ใชบ้รกิารท่าอากาศยาน
ดอนเมอืง เสน้ทางภายในประเทศ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน โดยผูว้จิยัไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
กรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (Non-Population) โดยใช้สูตรส าหรบักรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอนที่ระดบัความเชื่อมัน่ (Level of Confidence) 95% และยอมใหเ้กดิความคาดเคลื่อนในการเลอืกตวัอย่าง 5%  
(ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ 2548.) 

กลุ่มตวัอย่าง ทีไ่ดจ้ากการสุม่ตวัอย่างมขี ัน้ตอนดงันี้ 
ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยวิธีเจาะจง (Purposive sampling) เกบ็ข้อมูลจากผู้โดยสารที่มี

ประสบการณ์ในการใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง ฝัง่ขาออกเสน้ทางภายในประเทศ เหตุผลทีเ่ลอืกศกึษาฝัง่ขาออก 
เน่ืองจากผูโ้ดยสารจะตอ้งผ่านขัน้ตอนต่างๆ ในการบรกิารของท่าอากาศยานดอนเมอืงอย่างครบถว้น และมเีวลาในการ
รอคอยเที่ยวบิน จึงท าให้การตอบแบบสอบถามมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสาเหตุที่เลือ กศึกษาเฉพาะเส้นทาง
ภายในประเทศเนื่องจากอาคาร 2 ซึ่งเปิดให้บรกิารเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศ ได้เริม่เปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการในวนัที ่8 มนีาคม พ.ศ.2559 ถอืว่าเป็นอาคารทีเ่ปิดใหบ้รกิารล่าสดุ 
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ขัน้ตอนท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยวิธีการเลือกตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) 
โดยเลือกเก็บข้อมูลจากผู้โดยสารชาวไทยที่เคยใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองที่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามภายในพืน้ทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคาดหวงัและการรบัรูต่้อคุณภาพการให้บรกิารของการใช้บรกิารท่าอากาศยาน
ดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารชาวไทย  

ตอนท่ี 1 สถิติเชิงพรรณนา 
 ส่วนท่ี 1 วิเคราะหข์้อมูลลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 232 คน คดิเป็นรอ้ยละ58.0 ส่วนเพศชาย 
จ านวน 168 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.0 

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี จ านวน 144 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 36.0 รองลงมาคอืผูท้ีม่อีายุ 26 - 35 ปี จ านวน 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.2 ผูท้ีม่ ี46 ปีขึน้ไป จ านวน 89 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 22.3 และผูท้ีม่อีายุ 36-45 ปี จ านวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.5 ตามล าดบั 
ระดบัการศกึษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีระดบัการศกึษาปรญิญาตรี จ านวน 243 คน คดิเป็น           
รอ้ยละ 60.7 รองลงมาคอืผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.3 และผูท้ีม่รีะดบั
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.0 ตามล าดบั  

อาชพี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท้ีม่อีาชพีพนักงานรฐัวสิาหกจิ/ขา้ราชการ จ านวน 118 คน 
คดิเป็นร้อยละ 29.3 รองลงมาคอืผู้ที่มอีาชพีพนักงานบรษิัท/องคก์ร จ านวน 95 คน คดิเป็นร้อยละ 23.8 ผู้ที่มอีาชพี
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 ผู้ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 75 คน           
คิดเป็นร้อยละ 18.8 ผู้ที่มีอาชีพอื่นๆ เช่น มัคคุเทศก์ นักบวช รบัจ้างอิสระ และว่างงาน จ านวน 21 คน คิดเป็น          
รอ้ยละ 5.3 ตามล าดบั   

รายไดต่้อเดอืน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นผูท้ีม่รีายไดต่้อเดอืน 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 
129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.1 รองลงมาคอืผูท้ีม่รีายไดต่้อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไป จ านวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.8 
ผูท้ีม่รีายไดต่้อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.5 ผูท้ีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 
10,000 บาท จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 และผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 53 คน          
คดิเป็นรอ้ยละ 13.3 ตามล าดบั   

วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางส่วนใหญ่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มวีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางส่วน
ใหญ่เพื่อไปหาญาตพิีน้่องหรอืครอบครวั จ านวน 137 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.1 รองลงมาเพื่อประชุม/อบรม/สมัมนาของ
องคก์ร จ านวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.8 เพื่อท่องเทีย่ว จ านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.3 เพื่อตดิต่อธุรกจิสว่นตวั 
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และอื่นๆ เช่น เพื่อการศึกษา กิจนิมนต์ และ รกัษาพยาบาล จ านวน 11 คน           
คดิเป็นรอ้ยละ 2.8 ตามล าดบั  
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สายการบนิที่ใช้บรกิารส่วนใหญ่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีายการบนิที่ใช้บรกิารส่วนใหญ่คอื
สายการบนินกแอร์ จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมาคอืสายการบนิไทยไลอ้อนแอร์ จ านวน 127 คน            
คดิเป็นรอ้ยละ 31.8 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี จ านวน 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.5 และสายการบนิไทยสมายล ์จ านวน 
32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 ตามล าดบั 

ความถี่ในการเดนิทางโดยสารด้วยเครื่องบนิ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการเดนิทาง
โดยสารด้วยเครื่องบินคือ 1 - 3 ครัง้ต่อปี จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมาคือ มากกว่า 6 ครัง้ต่อปี 
จ านวน 139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.8 และ 4 - 6 ครัง้ต่อปี จ านวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.5 ตามล าดบั 

ประสบการณ์ในการใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง (เสน้ทางภายในประเทศ) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่มปีระสบการณ์ในการใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง (เสน้ทางภายในประเทศ) คอื มากกว่า 3 ครัง้ จ านวน 
287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.7 รองลงมาคือ 2 ครัง้ จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 และ 1 ครัง้ จ านวน 44 คน              
คดิเป็นรอ้ยละ 11.0 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 2 วิเคราะหข์้อมูลระดบัความคาดหวงั และการรบัรูต่้อคณุภาพการให้บริการของการใช้บริการ
ท่าอากาศยานดอนเมืองเส้นทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารชาวไทย พบว่า 

ระดบัความคาดหวงั 
ดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.33 เมื่อพจิารณาความคาดหวงัดา้นสิง่ทีส่มัผสั

ไดข้องผูโ้ดยสารแต่ละขอ้พบว่า ผูโ้ดยสารมคีวามคาดหวงัในระดบัมากทีส่ดุทุกขอ้ 
ดา้นความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.35 เมื่อพจิารณาความคาดหวงัดา้นความ

น่าเชื่อถอืของผูโ้ดยสารแต่ละขอ้พบว่า ผูโ้ดยสารมคีวามคาดหวงัในระดบัมากทีส่ดุทุกขอ้ 
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.39 เมื่อพจิารณาความคาดหวงั

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสารแต่ละขอ้พบว่า ผูโ้ดยสารมคีวามคาดหวงัในระดบัมากทีส่ดุทุกขอ้ 
ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.44 เมื่อพจิารณาความคาดหวงัดา้นการ

ใหค้วามมัน่ใจของผูโ้ดยสารแต่ละขอ้พบว่า ผูโ้ดยสารมคีวามคาดหวงัในระดบัมากทีส่ดุทุกขอ้ 
ดา้นการเอาใจใส ่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.42 เมื่อพจิารณาความคาดหวงัดา้นการเอาใจ

ใสข่องผูโ้ดยสารแต่ละขอ้พบว่า ผูโ้ดยสารมคีวามคาดหวงัในระดบัมากทีส่ดุทุกขอ้ 
ระดบัการรบัรู ้
ด้านสิง่ที่สมัผสัได้ อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.83 เมื่อพจิารณาการรบัรู้ด้านสิง่ที่สมัผสัได้ของ

ผูโ้ดยสารแต่ละขอ้พบว่า ผูโ้ดยสารมกีารรบัรูใ้นระดบัมากทุกขอ้ 
ด้านความน่าเชื่อ อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  3.78 เมื่อพิจารณาการรบัรู้ด้านความน่าเชื่อของ

ผูโ้ดยสารแต่ละขอ้พบว่า ผูโ้ดยสารมกีารรบัรูใ้นระดบัมากทุกขอ้ 
ดา้นการตอบสนองความต้องการ อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากับ 3.80 เมื่อพจิารณาการรบัรูด้า้นการ

ตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสารแต่ละขอ้พบว่า ผูโ้ดยสารมกีารรบัรูใ้นระดบัมากทุกขอ้ 
ด้านการให้ความมัน่ใจ อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82 เมื่อพจิารณาการรบัรู้ด้านการให้ความ

มัน่ใจของผูโ้ดยสารแต่ละขอ้พบว่า ผูโ้ดยสารมกีารรบัรูใ้นระดบัมากทุกขอ้ 
ด้านการเอาใจใส่ อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.80 เมื่อพิจารณาการรบัรู้ด้านการเอาใจใส่ของ

ผูโ้ดยสารแต่ละขอ้พบว่า ผูโ้ดยสารมกีารรบัรูใ้นระดบัมากทุกขอ้ 
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ส่วนท่ี 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรบัรูใ้นคณุภาพการให้บริการ
ของการใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองเส้นทางภายในประเทศ พบว่า  

ผู้โดยสารชาวไทย มีการรบัรู้ต่อคุณภาพการให้บรกิารของการใช้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมืองเสน้ทาง
ภายในประเทศ โดยรวมต ่ากว่าความคาดหวงัทุกเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการบรกิาร หรอืไม่พงึพอใจในคุณภาพการ 
ของบรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศ โดยเรยีงล าดบัจากมากสดุไปหาน้อยสดุ จะพบว่าผูโ้ดยสาร
ไม่พอใจในคุณภาพการบรกิาร ในดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นการเอาใจใส ่โดยมคี่าเฉลีย่ -0.62 ดา้นการตอบสนอง
ความต้องการ โดยมีค่าเฉลี่ย -0.59 ด้านความน่าเชื่อถือ โดยมคี่าเฉลี่ย -0.57 และด้านสิง่ที่สมัผสัได้ โดยมคี่าเฉลี่ย               
-0.50 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้โดยสารชาวไทยที่มขีอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้           
ต่อเดือน วตัถุประสงค์ในการเดินทางส่วนใหญ่ สายการบินที่ใช้บริการส่วนใหญ่ ความถี่ในการ เดินทางโดยสาร             
ดว้ยเครื่องบนิ และประสบการณ์ในการใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงแตกต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพการ
ใหบ้รกิารของการใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศแตกต่างกนั สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 สมมตฐิานขอ้ที่ 1.1 ผู้โดยสารชาวไทยที่มเีพศต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บรกิารของการใช้
บรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศ ดา้นความน่าเชื่อถอื และด้านการใหค้วามมัน่ใจ แตกต่างกนั            
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิานขอ้ที่ 1.2 ผู้โดยสารชาวไทยที่มอีายุต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บรกิารของการใช้
บรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศ ด้านความน่าเชื่อถือ แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ
0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้โดยสารชาวไทย ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อคุณภาพการ
ใหบ้รกิารของการใชบ้รกิารทา่อากาศยานดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ แตกต่างกนั ทีร่ะดบั
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิานขอ้ที ่1.4 ผูโ้ดยสารชาวไทยทีม่อีาชพีต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพการใหบ้รกิารของการใช้
บรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศ ดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 
และดา้นการใหค้วามมัน่ใจ แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานขอ้ที่ 1.5 ผูโ้ดยสารชาวไทยที่มรีายได้ต่อเดอืนต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บรกิาร
ของการใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศ ดา้นการตอบสนองความต้องการ ดา้นการใหค้วาม
มัน่ใจ และดา้นการเอาใจใส ่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 และ 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานขอ้ที่ 1.6 ผู้โดยสารชาวไทยที่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางส่วนใหญ่ต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อ
คุณภาพการใหบ้รกิารของการใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศ ดา้นสิง่ทีส่ ัมผสัได ้ดา้นความ
น่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการให้ความมัน่ใจ และด้านการเอาใจใส่ แตกต่างกนั ทัง้ 5 ด้าน              
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 และ 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิานขอ้ที ่1.7 ผูโ้ดยสารชาวไทยทีม่สีายการบนิทีใ่ชบ้รกิารสว่นใหญ่ต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพ
การใหบ้รกิารของการใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศ ดา้นสิง่ทีส่มัผสัได้ ดา้นความน่าเชื่อถอื 



9 
 

ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการให้ความมัน่ใจ และด้านการเอาใจใส่  ไม่แตกต่างกนั ทัง้ 5 ด้าน ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.8 ผู้โดยสารชาวไทยที่มีความถี่ในการเดินทางโดยสารด้วยเครื่องบินต่างกัน มีความ
คาดหวงัต่อคุณภาพการใหบ้รกิารของการใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศ ดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ และดา้นการใหค้วามมัน่ใจ แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานขอ้ที่ 1.9 ผู้โดยสารชาวไทยที่มปีระสบการณ์ในการใช้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง (เสน้ทาง
ภายในประเทศ) ต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพการใหบ้รกิารของการใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงเสน้ทาง
ภายในประเทศ ดา้นสิง่ที่สมัผสัได้ และด้านการตอบสนองความต้องการ แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 2 ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้           
ต่อเดือน วตัถุประสงค์ในการเดินทางส่วนใหญ่ สายการบินที่ใช้บริการส่วนใหญ่ ความถี่ในการเดินทางโดยสาร              
ด้วยเครื่องบิน และประสบการณ์ในการใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อคุณภาพ           
การใหบ้รกิารของการใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศแตกต่างกนั สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

ผูโ้ดยสารชาวไทยทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางสว่นใหญ่ 
ความถี่ในการเดินทางโดยสารด้วยเครื่องบิน และประสบการณ์ในการใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง (เส้นทาง
ภายในประเทศ) ต่างกัน มีการรบัรู้ต่อคุณภาพการให้บริการของการใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองเส้นทาง
ภายในประเทศ ดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนองความต้องการ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และ
ดา้นการเอาใจใส ่แตกต่างกนั ทัง้ 5 ดา้น ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ส่วนผู้โดยสารชาวไทยที่มีสายการบนิที่ใช้บรกิารส่วนใหญ่ ต่างกนั มกีารรบัรูต่้อคุณภาพการให้บรกิารของ
การใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองเส้นทางภายในประเทศ ด้านสิ่งที่สมัผัสได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนองความต้องการ ด้านการให้ความมัน่ใจ และด้านการเอาใจใส่ ไม่แตกต่างกนั ทัง้ 5 ด้าน ที่ระดบันัยส าคญั           
ทางสถติ ิ 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ความคาดหวงัแตกต่างจากการรบัรูต่้อคณุภาพการให้บริการของการใช้บริการท่า
อากาศยานดอนเมืองเส้นทางภายในประเทศ สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ความคาดหวังและการรบัรู้ต่อคุณภาพการให้บริการของการใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองเส้นทาง
ภายในประเทศ จากการทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติ ิPaired t-test ในดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการ
ตอบสนองความต้องการ ดา้นการให้ความมัน่ใจ และด้านการเอาใจใส่ มคี่าความคาดหวงัและการรบัรูท้ี่แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
สรปุและอภิปรายผล 

จากการศกึษาวจิยัเรื่อง ความคาดหวงัและการรบัรูต่้อคุณภาพการใหบ้รกิารของการใชบ้รกิารท่าอากาศยาน
ดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารชาวไทย สามารถอภปิรายผลการวจิยัไดด้งันี้ 

1. ความคาดหวงัท่ีมีต่อการให้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองเส้นทางภายในประเทศ 
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1.1 เพศ พบว่า ผู้โดยสารชาวไทยที่มเีพศแตกต่างกนัมคีวามคาดหวงัต่อการให้บรกิารท่าอากาศยานดอน
เมอืงเสน้ทางภายในประเทศ ดา้นความน่าเชื่อถอื และดา้นการใหค้วามมัน่ใจแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
อนิทริา จนัทรฐั (2552) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ความคาดหวงัและการรบัรูจ้รงิต่อคุณภาพการบรกิารสายการบนิตน้ทุนต ่า
เที่ยวบินภายในประเทศ ผลการวิจยัพบว่า ลูกค้าที่มีเพศแตกต่างกนัมีผลต่อความคาดหวงัในคุณภาพการบรกิาร         
สายการบนิตน้ทุนต ่า เทีย่วบนิภายในประเทศแตกต่างกนั 
 1.2 อายุ พบว่า ผู้โดยสารชาวไทยที่มอีายุแตกต่างกนัมคีวามคาดหวงัต่อการให้บรกิารท่าอากาศยานดอน
เมืองเส้นทางภายในประเทศ ด้านความน่าเชื่อถือแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของกบั ณัชชา มิลนิทานุช 
(2545:79) ได้ท าการศึกษาเรื่องคุณภาพบริการงานวิสัญญีโรงพยาบาลราชวิถีตามความคาดหวังและรับรู้ของ
ผูร้บับรกิาร ผลการวจิยัพบว่า อายุ และระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารแตกต่างกนั 

1.3 ระดบัการศกึษา พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามคาดหวงัต่อการใหบ้รกิาร
ท่าอากาศยานดอนเมืองเส้นทางภายในประเทศ ด้านการให้ความมัน่ใจแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ            
เชาวลยี ์สโตน (2546) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ความคาดหวงัและการไดร้บับรกิารของลกูคา้จาก บรษิทั อววี่า ประกนัภยั 
(ไทย) จ ากดั ด้านประกนัภยัรถยนต์ ผลการวจิยัพบว่าลูกค้าที่มาใช้บรกิารที่มรีะดบัการศกึษาที่แตกต่างกนัมีความ
คาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารโดยรวมทัง้ 5 ดา้นแตกต่างกนั 
 1.4 อาชพี พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมคีวามคาดหวงัต่อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอน
เมอืงเสน้ทางภายในประเทศ ดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้ดา้นการตอบสนองความต้องการ และดา้นการใหค้วามมัน่ใจแตกต่าง
กนั แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพตัรา ทองเจรญิ (2547) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ความคาดหวงัและการ
รบัรู้ต่อคุณภาพรถปิกอพัอีซูซุรุ่น D-MAX ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ลูกค้าที่มีอาชีพ
แตกต่างกนัมคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพรถปิกอพัอซีซูุรุ่น D-MAX ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพ แตกต่างกนัทุกดา้น 

1.5 รายไดต่้อเดอืน พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามคาดหวงัต่อการใหบ้รกิาร
ท่าอากาศยานดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศ ดา้นการตอบสนองความต้องการ และดา้นการใหค้วามมัน่ใจแตกต่าง
กนั ผูอ้ื่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อนิทริา จนัทรฐั (2552) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ความคาดหวงัและการรบัรูจ้รงิต่อ
คุณภาพการบรกิารสายการบนิตน้ทุนต ่าเทีย่วบนิภายในประเทศ ผลการวจิยัพบว่า ลกูคา้ทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมผีลต่อ
ความคาดหวงัในคุณภาพการบรกิารสายการบนิตน้ทุนต ่าเทีย่วบนิภายในประเทศ ในทุกทศันะ แตกต่างกนั 

1.6 วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางส่วนใหญ่ พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยที่มวีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางส่วนใหญ่
แตกต่างกนัมคีวามคาดหวงัต่อการใหบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศ ดา้นสิง่ที่สมัผสัได ้ดา้น
การเอาใจใสแ่ตกต่างกนั และดา้นการใหค้วามมัน่ใจแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาสนิี ธนิกุล (2557) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการใชบ้รกิารกบัความคาดหวงัและการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารสาขาธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารทีม่วีตัถุประสงค์
การใชบ้รกิารสว่นใหญ่แตกต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อคุณภาพการบรกิารของสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรแตกต่างกนั 

1.7 สายการบนิทีใ่ชบ้รกิารสว่นใหญ่ พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยทีม่สีายการบนิทีใ่ชบ้รกิารสว่นใหญ่แตกต่างกนั
มีความคาดหวงัต่อการให้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองเส้นทางภายในประเทศ  ด้านสิ่งที่สมัผัสได้ ด้านความ
น่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนองความต้องการ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นการเอาใจใส่ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ จกัรกฤษณ์ ค าพชิยั (2548) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การศกึษาเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารสาย
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การบนิไทยและสายการบนิต้นทุนต ่าในเสน้ทางการบิน กรุงเทพฯ-เชยีงใหม่ ผลการวจิยัพบว่า ผูโ้ดยสารของสายการ
บนิไทยและสายการบนิตน้ทุนต ่ามรีะดบัความคาดหวงัในคุณภาพการบรกิารไม่แตกต่างกนั 

1.8 ความถีใ่นการเดนิทางโดยสารดว้ยเครื่องบนิ พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยทีม่คีวามถี่ในการเดนิทางโดยสาร
ดว้ยเครื่องบนิแตกต่างกนัมคีวามคาดหวงัต่อการให้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศ ด้านสิง่ที่
สมัผสัได ้ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแตกต่างกนั และดา้นการตอบสนองความตอ้งการแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ พรรณทพิย ์ใหม่เนียม (2557) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ความคาดหวงัและการรบัรูข้องลกูค้าคุณภาพการบรกิารของ
ธนาคาร: การเปรียบเทียบระหว่างสาขาในศูนย์การค้าและสาขานอกศูนย์การค้า  ผลการวิจยัพบว่า ความถี่ของ
ผูใ้ชบ้รกิารแตกต่างกนั มผีลต่อความคาดหวงัในคุณภาพบรกิารของธนาคารไทยพาณิชยแ์ตกต่างกนั 

1.9 ประสบการณ์ในการใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง (เสน้ทางภายในประเทศ) พบว่า พบว่า ผูโ้ดยสาร
ชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการใช้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมือง (เส้นทางภายในประเทศ) แตกต่างกนัมีความ
คาดหวงัต่อการให้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศ ด้านสิง่ทีส่มัผสัได้ และดา้นการตอบสนอง
ความตอ้งการแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เอนก สวุรรณบณัฑติ และภาสกร อดุลพฒันกจิ (2548: 173) ที่
กล่าวว่า ผูป้ระกอบการบรกิารจะตอ้งท าความเขา้ใจต่อลกัษณะและองคป์ระกอบความพงึพอใจอย่างถีถ่ว้น 

2. การรบัรูท่ี้มีต่อการให้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองเส้นทางภายในประเทศ 
2.1 เพศ พบว่า ผู้โดยสารชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกนัมีการรบัรู้ต่อการให้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมือง

เสน้ทางภายในประเทศ ด้านสิง่ที่สมัผสัได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการให้ความ
มัน่ใจ และด้านการเอาใจใส่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ จรีสุดา อนิวะษา (2548) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง 
ความคาดหวงัและการรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารของหน่วยเคมีบ าบดัโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวทิ ผลการวจิยัพบว่า 
ผูป่้วยทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารโดยรวม แตกต่างกนัทุกดา้น 

2.2 อายุ พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารรบัรูต่้อคุณภาพการใหบ้รกิารของการใชบ้รกิาร
ท่าอากาศยานดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศ ดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการเอาใจแตกต่างกนั ดา้น
การตอบสนองความต้องการ และด้านการให้ความมัน่ใจแตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ เกยีรติพงษ์ มาก
ประภา (2546) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ความคาดหวงัของลกูคา้และการรบัรูใ้นคุณภาพบรกิารของส านกังานบรกิารดแีทค 
(เซอรว์สิ ฮอล): กรณีศกึษา ส านกังานบรกิารดแีทค ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการวจิยัพบว่า ลูกคา้ทีม่ี
เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระดบัรายได ้และอาชพี แตกต่างกนั มกีารรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารของส านกังานบรกิารดแีทค 
(เซอรว์สิ ฮอล) แตกต่างกนั 

2.3 ระดบัการศึกษา พบว่า ผู้โดยสารชาวไทยที่มี ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการรบัรู้ต่อคุณภาพการ
ให้บรกิารของการใช้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมืองเสน้ทางภายในประเทศ ด้านสิง่ที่สมัผสัได้ ด้านความน่าเชื่อถือ 
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแตกต่างกนั และดา้นการเอาใจใส่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ เกยีรติพงษ์ มากประภา (2546) ได้ท าการศกึษาเรื่อง ความคาดหวงัของลูกค้าและการรบัรู้ในคุณภาพ
บรกิารของส านักงานบรกิารดแีทค (เซอรว์สิ ฮอล): กรณีศกึษา ส านักงานบรกิารดแีทค ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล ผลการวจิยัพบว่า ลูกค้าที่มเีพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระดบัรายได้ และอาชพี แตกต่างกนั มกีารรบัรู้ต่อ
คุณภาพบรกิารของส านกังานบรกิารดแีทค (เซอรว์สิ ฮอล) แตกต่างกนั 

2.4 อาชพี พบว่า ผู้โดยสารชาวไทยที่ม ีอาชีพแตกต่างกนั มีการรบัรู้ต่อคุณภาพการให้บรกิารของการใช้
บรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงเส้นทางภายในประเทศ ด้านสิง่ที่สมัผสัได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง
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ความต้องการ ด้านการให้ความมัน่ใจ และด้านการเอาใจใส่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุพตัรา ทอง
เจรญิ (2547) ได้ท าการศกึษาเรื่อง ความคาดหวงัและการรบัรูต่้อคุณภาพรถปิกอพัอซีูซุรุ่น D-MAX ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ลกูคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารรบัรูต่้อคุณภาพรถปิกอพัอซีซูุรุ่น D-MAX ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพ แตกต่างกนัทุกดา้น 

2.5 รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้โดยสารชาวไทยที่มี รายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีการรบัรู้ต่อคุณภาพการ
ให้บรกิารของการใช้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมืองเสน้ทางภายในประเทศ ด้านสิง่ที่สมัผสัได้ ด้านความน่าเชื่อถือ 
ดา้นการตอบสนองความต้องการ ด้านการใหค้วามมัน่ใจ และด้านการเอาใจใส่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ เกยีรตพิงษ์ มากประภา (2546) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ความคาดหวงัของลูกคา้และการรบัรูใ้นคุณภาพบรกิารของ
ส านักงานบรกิารดแีทค (เซอร์วสิ ฮอล): กรณีศกึษา ส านักงานบรกิารดแีทค ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
ผลการวจิยัพบว่า ลกูคา้ทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระดบัรายได ้และอาชพี แตกต่างกนั มกีารรบัรูต่้อคุณภาพบรกิาร
ของส านกังานบรกิารดแีทค (เซอรว์สิ ฮอล) แตกต่างกนั  

2.6 วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางสว่นใหญ่ พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยทีม่ ีวตัถุประสงค์ในการเดนิทางสว่นใหญ่
แตกต่างกนั มกีารรบัรูต่้อคุณภาพการใหบ้รกิารของการใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศ ดา้น
สิง่ที่สมัผสัได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการให้ความมัน่ใจ และด้านการเอาใจใส่
แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาสนิี ธนิกุล (2557) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการใชบ้รกิารกบัความ
คาดหวงัและการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ .ก.ส.) ของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารทีม่วีตัถุประสงคก์ารใชบ้รกิารสว่นใหญ่แตกต่างกนั มกีารรบัรูต่้อ
คุณภาพการบรกิารของสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแตกต่างกนั 

2.7 สายการบนิทีใ่ชบ้รกิารส่วนใหญ่ พบว่า ผู้โดยสารชาวไทยที่ม ีสายการบนิทีใ่ชบ้รกิารส่วนใหญ่แตกต่าง
กนั มีการรบัรู้ต่อคุณภาพการให้บรกิารของการใช้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมืองเสน้ทางภายในประเทศ ด้านสิง่ที่
สมัผัสได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการให้ความมัน่ใจ และด้านการเอาใจใส่ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัการให้บรกิารของ กุลธน ธนาพงศธร (2530: 303) ที่กล่าวว่า การบรกิารที่ดีต้อง
สอดคล้องกบัความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ มิได้เป็นการจดัขึ้นเพื่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ มีการ
ให้บรกิารที่ด าเนินอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ โดยใชห้ลกัความเสมอภาคแก่ผูม้าใชบ้รกิารอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่มกีารใช้
สทิธพิเิศษแก่กลุ่มบุคคลกลุ่มใดแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างเหน็ไดช้ดั 

2.8 ความถีใ่นการเดนิทางโดยสารดว้ยเครื่องบนิ พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยทีม่ ีความถี่ในการเดนิทางโดยสาร
ด้วยเครื่องบินแตกต่างกัน มีการรบัรู้ต่อคุณภาพการให้บรกิารของการใช้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมืองเส้นทาง
ภายในประเทศ ด้านสิง่ที่สมัผสัได ้ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนองความต้องการ และด้านการให้ความมัน่ใจ
แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรณทพิย ์ใหม่เนียม (2557) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ความคาดหวงัและการ
รบัรูข้องลูกคา้คุณภาพการบรกิารของธนาคาร: การเปรยีบเทยีบระหว่างสาขาในศูนยก์ารคา้และสาขานอกศูนยก์ารคา้ 
ผลการวจิยัพบว่า ความถี่ของผู้ใช้บรกิารที่แตกต่างกนั มผีลต่อการรบัรู้ในคุณภาพบรกิารของธนาคารไทยพาณิชย์
แตกต่างกนั 

2.9 ประสบการณ์ในการใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง (เสน้ทางภายในประเทศ) พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทย
ทีม่ ีประสบการณ์ในการใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืง (เสน้ทางภายในประเทศ) แตกต่างกนั มกีารรบัรูต่้อคุณภาพ
การให้บรกิารของการใช้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมืองเส้นทางภายในประเทศ ด้านสิง่ที่สมัผสัได้แตกต่างกนั ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรธนะ พนูทองชยั (2556) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารทีม่ผีลต่อความ
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พงึพอใจในการใชบ้รกิารท่าอากาศยานสุวรรณภูมขิองผู้โดยสารขาออก ผลการวจิยัพบว่า ประสบการณ์ในการใชใ้ช้
บรกิารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่แตกต่างกนั มีผลต่อความพงึพอใจในการใช้บรกิารท่าอากาศยานสุวรรณภูมขิอง
ผูโ้ดยสารขาออกแตกต่างกนั 

3. จากการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรบัรูใ้นคุณภาพการทีม่ต่ีอคุณภาพการ
ใหบ้รกิารของการใชบ้รกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารชาวไทย พบว่า ผูโ้ดยสารชาว
ไทยมคีวามคดิเหน็ว่า คุณภาพการบรกิารโดยรวมที่รบัรูต้ ่ากว่าความคาดหวงัในทุกดา้น พบว่า ผู้โดยสารชาวไทยมี
ความคิดเห็นว่า คุณภาพการบริการโดยรวมที่รบัรู้ต ่ากว่าความคาดหวงัในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Parasuraman Zeithaml & Berry (1989: 129) ที่กล่าวว่า เมื่อความคาดหวงัของผู้บรโิภคต่อคุณภาพการบรกิารมคี่า
มากกว่าความรบัรูจ้ากการบรกิารทีไ่ดร้บัจรงิ (ES > PS) ผูบ้รโิภคจะไม่พอใจการบรกิารทีไ่ดร้บั 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ในการวิจัยครัง้ต่อไปควรจะมีการศึกษา และเปรียบเทียบการให้บริการของท่าอากาศยานอื่ นๆ ใน             
ประเทศไทย เพื่อเป็นการส ารวจมาตรฐานของท่าอากาศยานในประเทศใหไ้ดม้กีารปรบัปรุงมาตรฐานใหใ้กลเ้คยีงหรอื
เท่าเทยีมกนั 

2. การวจิยัครัง้นี้เป็นการศึกษาความคาดหวงัและการรบัรู้ต่อคุณภาพการให้บรกิารของการใช้บริการท่า
อากาศยานดอนเมืองเส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยขาออกเท่านัน้ ดงันัน้ควรท าการศึกษาความ
คาดหวงัและการรบัรูต่้อคุณภาพการใหบ้รกิารของการใช้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศของ
ผูโ้ดยสารชาวไทยขาเขา้ดว้ย เพื่อเปรยีบเทยีบขอ้มูล แลว้น าขอ้มูลทีไ่ดไ้ปพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพการบรกิารใหด้ี
อยู่เสมอ 

3. ควรมกีารน าตวัแปรอสิระดา้นอื่นๆ มาท าการวจิยัด้วย เช่น ดา้นราคา ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการของผู้โดยสารเพื่อจะได้มีปัจจยัที่ใช้ในการเปรียบเทียบ และ
ตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสารไดอ้ย่างถูกตอ้งมากยิง่ขึน้  

4. การวจิยัครัง้นี้เป็นการศึกษาความคาดหวงัและการรบัรู้ต่อคุณภาพการให้บรกิารของการใช้บริการท่า
อากาศยานดอนเมอืงเสน้ทางภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย อาคาร 2 เท่านัน้ ดงันัน้ควรท าการศกึษาความ
คาดหวงัและการรบัรู้ต่อคุณภาพการให้บรกิารของการใช้บรกิารท่าอากาศยานดอนเมืองเส้นทางระหว่างประเทศ 
อาคาร 1 ดว้ย เพื่อเปรยีบเทยีบขอ้มูล แลว้น าขอ้มูลทีไ่ดไ้ปพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพการบรกิารใหค้รอบคลุมทัง้ท่า
อากาศยานดอนเมอืง 

5. งานวจิยันี้เป็นการท าวจิยัเพยีงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านัน้ ดงันัน้ควรท าการวจิยัอย่างต่อเน่ือง เพราะทาง
ท่าอากาศยานดอนเมืองได้มีการปรบัปรุงการให้บรกิารอยู่ตลอดเวลา และอาจท าให้ความพึงพอใจของผู้โดยสาร
เปลีย่นแปลงไป ซึง่อาจสง่ผลใหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารเปลีย่นแปลงตามไปดว้ย 
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รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่าในการใหค้ าแนะน า ช่วยเหลอื 
ตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ ตัง้แต่เริม่ต้นด าเนินการจนเสรจ็
เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ จงึขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริกิุตตา และอาจารยร์สติา สงัขบ์ุญนาค ที่กรุณาใหค้วาม
อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธต์ลอดจนให้
ค าแนะน าทีด่แีละเป็นประโยชน์อย่างยิง่ส าหรบังานวจิยัครัง้นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครวั ซึ่งให้การสนับสนุนและคอยชี้แนะในการศกึษาเล่าเรยีน
ตลอดจนให้ก าลงัใจในยามที่ท้อแท้ และขอขอบพระคุณทุกท่ านที่ผ่านในชีวิต ท าให้ผู้วิจยัได้รบัประสบการณ์และ            
ขอ้คดิต่างๆ มากมาย ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการใชช้วีติในสงัคมทีเ่ป็นอยู่ปัจจุบนั  

สุดท้ายนี้ผูว้จิยัขอให้งานวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ี่เกีย่วขอ้งกบัทัง้ธุรกจิ และผู้ทีส่นใจคุณประโยชน์
และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของบดิา มารดา ตลอดจน           
ครอูาจารยท์ุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่ ีและมคีุณค่าตลอดมาจนส าเรจ็การศกึษา 
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