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บทคัดย่อ  

  งานวิจัยเรืองนี มีวัตถุประสงค์ เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการซ่อมบํารุงอุปกรณ์

ภาคพืนการบินของบริษัทให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ซึงงานวิจัยนี

เป็นประเภทเชิงปริมาณ(Quantitative research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยแจกแบบสอบถาม

กับกลุ่มตัวอย่าง จ ํานวนทั งสิน 95 คน จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มอาย ุและรายได้ต่อเดือน ทีแตกต่าง

กันมีผลทําให้ระดับปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบินของบริษัท

ให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ด้านการซ่อมบํารุงแตกต่างกัน และระดับ

การศึกษา และรายได้ต่อเดือน ทีแตกต่างกันมีผลทําให้ระดับปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการซ่อมบํารุง

อุปกรณ์ภาคพืนการบินของบริษัทให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ด้าน

การให้บริการแตกต่างกัน ในส่วนของรายได้ต่อเดือนทีแตกต่างกันมีผลทําให้ระดับปัจจัยทีมี

ผลกระทบต่อการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบินของบริษัทให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ 

สนามบินสุวรรณภูมิ ด้านการใช้งานอุปกรณ์ภาคพืนการบินของพนักงานแตกต่างกัน 

คําสําคัญ : การซ่อมบํารุง  อุปกรณ์ภาคพืนการบิน 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 This research aims to study factors affecting aircraft ground support equipment 

maintenance. This research is quantitative research and collecting data from 95 samples by using 

questionnaire. The result found that age and monthly income are different factors which affected 

the level of aviation ground supported equipment maintenance at Suvarnabhumi airport in aspect 

of maintenance differently. Moreover, education and income are different factors which affected 

the level of aviation ground supported equipment maintenance  at Suvarnabhumi airport in aspect 

of service differently thus, income are different factors which affected the level of aviation 

ground supported equipment maintenance  at Suvarnabhumi airport in aspect of equipment using 

differently. 

Keyword: Maintenance, and Aviation Ground Equipment 

บทนํา   

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (IATA: BKK, ICAO: VTBS) เป็นสนามบินตั งอยู่ทีถนนบางนา-

บางปะกง ในเขตตําบลหนองปรือและตําบลราชาเทวะ อ ําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจาก

ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครประมาณ 25 กิโลเมตร เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็น

ทางการเมือวันที 28 กันยายน พ.ศ. 2549 รัฐบาลได้ก ําหนดให้ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยแทนท่าอากาศยานดอนเมืองและตั งเป้าให้เป็นศูนย์กลางการ

บินในทวีปเอเชีย อีกทั งการเน้นพัฒนาคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานใหไ้ด้รับการจัด

อันดับ 1 ใน 10 ท่าอากาศยานทีมีคุณภาพการบริการดีทีสุดในโลกในปี พ.ศ. 2553 ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิออกแบบโดยเฮลมุต ยาห์น มีหอควบคุมทีสูงเป็นอับดับสองของโลก (132.2 ม.) และ

อาคารผู ้โดยสารเดียวทีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก (563,000 ม.) ปัจจุบันเป็นหนึงในท่า

อากาศยานทีมีผู ้โดยสารมากทีสุดแห่งหนึงของโลก(สามารถรองรับเทียวบิน 76 เทียวต่อชั วโมง 

และผู ้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี ) และศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ (สามารถรองรับสินค้าได้ 3 

ล้านตันต่อปี) นอกจากนี  ย ังมีทางหลวงพิเศษทีทันสมัย ซึ งเชือมต่อระหว่างท่าอากาศยาน 

กรุงเทพมหานคร และนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์น ซีบอร์ดสายการบินหลายแห่ง ได้แก่ การบิน

ไทย การบินไทยสมายลแ์ละบางกอกแอร์เวย ์ได้เลือกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบิน 

(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2558) ดังนนั จึงจ ําเป็นต้องมีบริษัททีให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน

เพืออํานวยความสะดวกในการเคลือนย ้าย สินค้า กระเป๋า เป็นต้น  



 

 

            ผู ้ท ําการวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัย “ เรือง ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืน

การบิน ของบริษัทให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ “ เพือให้ทราบถึงปัจจัย

ทีทําให้อุปกรณ์ภาคพืนการบินเกิดความชํารุดเสียหายจํานวนมากและบ่อยครั ง เพือนําผลทีได้ไป

พัฒนาและปรับปรุง เพือให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาดน้อยทีสุด และเพือให้ทราบเหตุผลของ

การซ่อมบํารุงของอุปกรณ์ภาคพืนการบิน   

วัตถุประสงค์  

 1. เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบินของบริษัท

ให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   

  2. เพือศึกษาวางแผนกลยุทธ์การนําอุปกรณ์ภาคพืนการบินเข้าซ่อมบํารุง   

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง   

  ประชากรทีทําการศึกษาวิจัยครั งนี   คือ ช่างซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ของบริษัท

ให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ทีทราบจําวนประชากรทีแน่นอน จํานวน 

95 คน (ข้อมูลจากรายงานประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ของแผนกช่างซ่อมบํารุงบริษัทบางกอก

ไฟล์ทเซอร์วิส)    

 2. เครืองมือทีใช้ในการวิจัย  

  เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) มีลักษณะเป็นมา

ตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชือมั น 0.913 (Cronbach’s alpha coefficient) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล   

  การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) และความแตกต่างของค่าเฉลีย

สองกลุ่ม ใช้ t-test ในการหาค่าความแตกต่างตัวแปรระหว่าง 2 กลุ่ม และค่าความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way ANOVA) หาค่าความแตกต่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม 

ผลการศึกษา  

  1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม  

       ข้อมูลส่วนบุคคลของช่างซ่อมอุปกรณ์ภาคพืนการบินส่วนใหญ่จําแนกตาม อายุ ระดับ

การศึกษาสถานภาพ รายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ



 

 

ตํ ากว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด และมีรายได้ต่อเดือน 12,001 – 16,000   บาทจํานวน 

46 คน  

 2.  ผลการศึกษา 

                     ตารางท ี1 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุ และสถานภาพ ทีแตกต่างกันส่งผลต่อ

ระดับปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบินของบริษัทให้บริการอุปกรณ์

ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิด้านการซ่อมบํารุงแตกต่างกัน  

ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อช่างซ่อมบํารุง

อุปกรณ์ภาคพืนการบิน 
Statistic df1 df2 Sig. 

อายุ   Welch 
5.253 2 28.767 0.011* 

สถานภาพ   Welch 
1.978 2 10.790 0.185 

                      จากตารางที 1  กลุ่มอายุทีแตกต่างกันมีผลทําให้ระดับปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการ

ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบินของบริษัทให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณ

ภูมิ ด้านการซ่อมบํารุงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 และกลุ่มสถานภาพที

แตกต่างกันไม่มีผลทําให้ระดับปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบินของ

บริษัทให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ.สนามบินสุวรรณภูมิ ด้านการซ่อมบํารุง จ ําแนกตาม

สถานภาพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05  

ตารางที 2 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ด้าน ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ทีแตกต่างกันส่งผล

ต่อระดับปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบินของบริษัทให้บริการอุปกรณ์

ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ด้านซ่อมบํารุงทีแตกต่างกัน   

ปัจจัยผลกระทบต่อช่างซ่อมบํารุงอุปกรณ์

ภาคพืนการบิน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
Df SS MS 

F-

Ratio 
Sig 

 

ระดับการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

92 

94 

1.459 

29.220 

30.680 

0.730 

0.318 2.297 0.106 

 

รายได้ต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

91 

94 

5.114 

25.565 

30.680 

1.705 

0.281 6.068 0.001** 



 

 

 จากตารางที 2 ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันไม่มีผลทําให้ระดับปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการ

ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบินของบริษัทให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณ

ภูมิ ด้านซ่อมบํารุงแตกต่างกัน และรายได้ต่อเดือน ทีแตกต่างกันมีผลทําให้ระดับปัจจัยทีมี

ผลกระทบต่อการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบินของบริษัทให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ.

สนามบินสุวรรณภูมิ ด้านซ่อมบํารุงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05  

ตารางที 3 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนทีแตกต่างกัน

ส่งผลต่อระดับปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบินของบริษัทให้บริการ

อุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ด้านการให้บริการทีแตกต่างกัน   

                 จากตารางที 3 กลุ่มอาชีพทีแตกต่างกันไม่มีผลทําให้ระดับปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการ

ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบินของบริษัทให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณ

ภูมิ ด้านการให้บริการแตกต่างกัน และระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ทีแตกต่างกันมีผลทําให้

ระดับปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบินของบริษัทให้บริการอุปกรณ์

ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ด้านการให้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดับ 0.05  

ปัจจัยผลกระทบต่อช่างซ่อมบํารุง

อุปกรณ์ภาคพืนการบิน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
Df SS MS F-Ratio Sig 

 

อาย ุ

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

92 

94 

1.670 

84.311 

85.471 

0.580 

0.916 0.633 0.533 

 

ระดับการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

92 

94 

1.670 

84.311 

85.471 

0.580 

0.916 0.633 0.530 

 

สถานภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

 

92 

94 

7.756 

77.715 

85.471 

3.878 

0.845 4.591 0.013* 

 

รายได้ต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

91 

94 

12.020 

73.451 

85.471 

4.007 

0.807 4.964 0.003* 



 

 

ตารางที 4 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนทีแตกต่างกัน

ส่งผลต่อระดับปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบินของบริษัทให้บริการ

อุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ด้านการใช้งานอุปกรณ์ภาคพืนการบินของ

พนักงานทีแตกต่างกัน   

                       จากตารางที 4   อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพทีแตกต่างกันไม่มีผลทําให้ระดับ

ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบินของบริษัทให้บริการอุปกรณ์ภาคพืน

การบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ด้านการใช้งานอุปกรณ์ภาคพืนการบินของพนักงานแตกต่างกัน 

และรายได้ต่อเดือนทีแตกต่างกันมีผลทําให้ระดับปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการซ่อมบํารุงอุปกรณ์

ภาคพืนการบินของบริษัทให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ด้านการใช้งาน

อุปกรณ์ภาคพืนการบินของพนักงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05  

 

 

ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อช่างซ่อม

บํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบิน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
Df SS MS F-Ratio Sig 

 

อาย ุ

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

92 

94 

0.082 

42.004 

42.086 

0.041 

0.457 0.090 0.914 

 

ระดับการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

92 

94 

2.584 

39.502 

42.086 

1.292 

0.429 3.009 0.127 

 

สถานภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

92 

94 

0.558 

41.498 

42.086 

0.294 

0.451 0.652 0.524 

 

รายได้ต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

91 

94 

6.634 

35.452 

42.086 

2.211 

0.390 5.676 0.001** 



 

 

อภิปรายผล  

  จากการศึกษาเรืองปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ของบริษัท

ให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยรวม 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการ

ซ่อมบํารุง ด้านการให้บริการ และด้านการใช้อุปกรณ์ สามารถอภิปรายได้ดังนี 

              ผลการศึกษาพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการซ่อมบํารุงอุปกรณ์

ภาคพืนการบิน ของบริษัทให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยรวมใน

ระดับมาก เนืองจากปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบินแต่ละคนนั นจะ

แตกต่างกันออกไปตามลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อม มีองค์ประกอบทีสําคัญในด้าน

ต่างๆ เช่น ด้านการซ่อมบํารุง ด้านการบริการ และด้านการใช้งานอุปกรณ์ภาคพืนการบินของ

พนักงาน ด้วยเหตุนี จึงทําใหร้ะดับปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบิน 

ของบริษัทให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อยู่ในระดับมาก ซึ ง

สอดคล้องกับงานวิจัย ของประเสริฐ บุญเทียม (2543) ได้ศึกษาการวิจัยการปรับปรุงระบบงานซ่อม 

บํารุงป้องกัน โดยมีว ัตถุประสงค์เพือเพิมผลผลิตและลดจํานวนชั วโมงการขัดข้องของเครืองจักร ให้

น้อยลง ซึ งทําโดยการจัดการด้านซ่อมบํารุงป้องกันให้เป็นระบบมากขึ น ผลการวิจัยพบว่า ช่างซ่อม

บํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบินส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในด้านการซ่อมบํารุง ด้านการบริการ อยู่ใน

ระดับปานกลาง ส่วนด้านการใช้งานอุปกรณ์ภาคพืนการบินของพนักงานอยู่ในระดับมาก 

                  เมือพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ระดับปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการซ่อมบํารุง

อุปกรณ์ภาคพืนการบิน ของบริษัทให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

จ ําแนกได้ดังนี  

  1.  ด้านการซ่อมบํารุง พบว่า ระดับปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืน

การบิน ของบริษัทให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับ 

โดยมีค่าปานกลาง อาจเนืองมาจากปัจจุบันมีอุปกรณ์ในการซ่อมบํารุงไม่เพียงพอ จึงทําให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นในเรืองอุปกรณ์ในการซ่อมบํารุงไม่เพียงพอ มากกว่าข้ออืนในด้านการ

ซ่อมบํารุง ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ บุญเทียม (2543) ได้ศึกษาการวิจัยการปรับปรุง

ระบบงานซ่อม บํารุงป้องกัน โดยมีว ัตถุประสงค์เพือเพิมผลผลิตและลดจํานวนชั วโมงการขัดข้อง

ของเครืองจักร ให้น้อยลง ซึ งทําโดยการจัดการด้านซ่อมบํารุงป้องกันให้เป็นระบบมากขึ น 



 

 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสําคัญด้านการซ่อมบํารุงอยู่ในระดับมาก  

  2.  ด้านการให้บริการ พบว่า ระดับปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืน

การบิน ของบริษัทให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง อาจเนืองมาจากการสือสารของผู ้ ส่งซ่อมแจ้งอาการชํารุดไม่ตรงจุด รวมถึงเอกสารในการ

ส่งซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบินมีความผดิพลาด จึงทําให้ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน

เรืองประสารงานในด้านเอกสารผิดพลาด มากกว่าข้ออืนในด้านการให้บริการ ซึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของประเสริฐ บุญเทียม (2543) ได้ศึกษาการวิจัยการปรับปรุงระบบงานซ่อม บํารุงป้องกัน 

โดยมีว ัตถุประสงค์เพือเพิมผลผลิตและลดจํานวนชั วโมงการขัดข้องของเครืองจักร ให้น้อยลง ซึ งทํา

โดยการจัดการด้านซ่อมบํารุงป้องกันให้เป็นระบบมากขึ น ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้

ความสําคัญด้านการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 

 3.  ด้านการใช้งานอุปกรณ์ภาคพืนการบินของพนักงาน พบว่า ระดับปัจจัยทีมีผลกระทบต่อ

การซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ของบริษัทให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ สนามบิน

สุวรรณภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวิไล กุลทรัพย์ศุทรา ( ) ได้

ศึกษาการวิจัยเรืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการศึกษาวิจัยครั งนี มีว ัตถุประสงค์ เพือ

ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอ. เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง (1964) 

จ ํากัด ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสําคัญด้านการให้บริการอยู่ในระดับมาก และเมือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ล ําดับแรกผู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับปัจจัยทีมีผลกระทบ ในเรืองการ

ไม่รักษาอุปกรณ์ของผู ้ใช้งาน รองลงมาคืออุปกรณ์ชํารุดเสียหาย อุปกรณ์มีอายุการใช้งานนาน

อุปกรณ์มีน้อยกว่าความต้องการและลําดับสุดท้ายขาดการบํารุงรักษาอุปกรณ์ต่อเนืองอาจ

เนืองมาจากการไม่รักษาอุปกรณ์ภาคพืนการการบินของผู ้ใช้งานหรือพนักงานทีขาดการดูแลรักษา

อุปกรณ์ภาคพืนการบิน รวมถึงอุปกรณ์ภาคพืนการบินทีมีจ ํานวนทีน้อยกว่าความต้องการในการใช้

งาน จึงทําให้ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในเรืองการไม่รักษาอุปกรณ์ของผู ้ใช้งาน มากกว่า

ข้ออืนในด้านการใช้งานอุปกรณ์ภาคพืนการบินของพนักงาน  

 

 

  



 

 

สรุปภาพรวมของการวิจัย  

  จากการศึกษาวิจัยเรืองปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ของ

บริษัทให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ผู ้ ศึกษาจึงได้สรุปภาพรวมทั งหมด

ทีได้ค้นพบ  ดังแสดงในภาพที 1 

 

 

 

     

 

      

  

             

          

  

   

 

         ภาพที 1 แสดงการสรุปผลรวมของปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการ

บินของบริษัทให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

                 จากภาพที 1 แสดงการสรุปภาพรวมของปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการซ่อมบํารุงอุปกรณ์

ภาคพืนการบิน ของบริษัทให้บริการอุปกรณ์ภาคพืนการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิโดยช่างซ่อม

บํารุงมีความคิดเห็นในปัจจัยด้านการใช้งานอุปกรณ์ภาคพืนการบินของพนักงานมากทีสุด อันดับ

ปัจจัยทีมีผลกระทบ

ต่อการซ่อมบํารุง

อุปกรณ์ภาคพืนการ

บิน ของบริษัท

ให้บริการอุปกรณ์

ภาคพืนการบิน ณ.

สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

ด้านการซ่อมบํารุง 

 

ด้านการให้บริการ 

ด้านการใช้งาน

อุปกรณ์ภาคพืนการ

บินของพนักงาน 

1. ความล้าช้าของอะไหล่ 

2. อุปกรณ์ในการซ่อมไม่เพียงพอ 

3. ความล้าช้าของการอนุมัติซ่อม 

4. ความชํานาญของพนักงานช่าง 

5. อุปกรณ์การซ่อมบํารุงล้าสมัย 

 

1. การประสานงานด้านเอกสารผิดพลาด 

2. สั งอะไหล่ไม่ตรงรุ่น 

3. ค ําสั งซ่อมไม่ต้องกับความเสียหาย 

4. การวิเคราะห์งานของช่างไม่ตรงจุดอยู ่

1. เรืองการไม่รักษาอุปกรณ์ของผู ้ใช้งาน 

2. อุปกรณ์ชํารุดเสียหาย 

3. อุปกรณ์มีอายุการใช้งานนาน 

4. อุปกรณ์มีน้อยกว่าความต้องการ 

5. ขาดการบํารุงรักษาอุปกรณ์ต่อเนือง 



 

 

สองปัจจัยด้านการให้บริการ และปัจจัยด้านการซ่อมบํารุงเป็นอันดับสุดท้าย หากบริษัทบางกอก

ไฟล์ทเซอร์วิส ต้องการปรับปรุงการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืนการบินให้มีประสิทธิภาพและเป็น

ระบบ จะต้องปรับปรุงด้านการใช้งานอุปกรณ์ภาคพืนการบินของพนักงานอันดับแรก รองลงมา

ด้านการให้บริการ และการซ่อมบํารุงตามลําดับ  
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