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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) วิเคราะห์ปจ
ั จัยในการบริหารพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย 2) ก�ำหนดปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย และ 3) จัดท�ำคู่มือ
การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ส�ำหรับท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย ประชากรผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ปฏิบัติงานการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย ใช้วิธีการวิจัย
ด้วยเทคนิคเดลฟายและการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้คา่ มัธยฐาน ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ การวิเคราะห์องค์ประกอบ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยในการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย ประกอบด้วย
6 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านการจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2) ปัจจัยด้านนโยบายการด�ำเนินการพื้นที่
เชิงพาณิชย์ 3) ปัจจัยด้านการจัดระบบพื้นที่เชิงพาณิชย์ 4) ปัจจัยด้านการควบคุมพื้นที่เชิงพาณิชย์ 5) ปัจจัยด้าน
การตรวจสอบกิจกรรมของร้านค้า และ 6) ปัจจัยด้านการบริหารรายได้ และจากการสนทนากลุม่ พบว่า ปัจจัยทัง้ 6 ปัจจัย
สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทยได้ ผลการจัดท�ำ
คู่มือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ส�ำหรับท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย ประกอบด้วย
2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ค�ำแนะน�ำคู่มือการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ส�ำหรับท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย และ
ส่วนที่ 2 แนวทางการบริหารพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างการบริหาร
พื้นที่เชิงพาณิชย์และรายละเอียดเกี่ยวกับต�ำแหน่งและภาระงาน ผู้ทรงคุณวุฒิลงมติเห็นชอบเอกฉันท์ว่าเป็นคู่มือที่ใช้
เป็นแนวทางการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทยได้
ค�ำส�ำคัญ: ท่าอากาศยาน การบริหารพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ ประสิทธิภาพ คูม่ อื
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Abstract
The objectives of this research were: 1) to analyze the essential factors in management of the commercial
areas of the international airports in Thailand, 2) to identify factors to increase efficiency of management of
the commercial areas of the international airports in Thailand and 3) to develop a manual of management of
the commercial areas of the international airports in Thailand. Participants in the research were the specialists,
experts and experienced management personnel associated with management of the commercial areas of the
international airports in Thailand. The research methodologies were del-phi technique and focus group. The
qualitative data was analyzed by content analysis. The quantitative were analyzed by median, inter quartile range,
factor analysis, mean and standard deviation. Factors of management of the commercial areas of the international
airports in Thailand were verified by unanimity of the focus group committee of experts in management of the
commercial areas of the international airports in Thailand. The result showed that there were six essential factors:
1) The information and communication technology management factor, 2) The commercial area operation
policy factor, 3) The organized commercial area system factor, 4) The controlling of commercial area factor,
5) The auditing of the retail shop activity factor and 6) The revenue management factor. The six factors were
verified by the expertise in the focus group for the appropriateness in increase efficiency of management of the
commercial areas of the international airports in Thailand. The manual for enhancing the efficiency management
of the commercial areas of the international airports in Thailand composed of two main parts: the first part was
introduction to users and the second part were management guideline which composed of commercial areas
management organization chart and job descriptions and job roles. The manual was approved for its applicable
as a guideline for management of the commercial areas of the International airports in Thailand in unanimity.
Keywords: Airport, Management of the Commercial Areas, Efficiency, Manual
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1. บทน�ำ

จัดสรร ตามลักษณะทรัพยากรกายภาพ ประกอบด้วย
พื้ น ที่ ภ ายนอกอาคาร และพื้ น ที่ ภ ายในอาคาร ให้ ผู ้ ท่ี
ประสงค์จะด�ำเนินการเช่าในเชิงพาณิชย์ [3] นอกจากนี้
การบริหารจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอาคารสถานที่
โดยการออกแบบหรื อ สร้ า งพื้ น ที่ ที่ ใ ช้ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์
ควรต้องค�ำนึงถึง 1) กายภาพ ได้แก่ ความปลอดภัยในด้าน
โครงสร้างและการใช้งาน การก�ำหนดพืน้ ทีใ่ ช้งานทีเ่ พียงพอ
และเหมาะสม การควบคุมแสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ การระบาย
อากาศ และระบบสุขาภิบาลที่ถูกต้องตามสุขลักษณะ
2) ความรูส
้ กึ หรืออารมณ์ ได้แก่ สิง่ แวดล้อม อาคารและพืน้ ที่
ให้มีความสวยงามมีบรรยากาศที่ดีก่อให้เกิดความรู้สึก
สงบและเกิดความรู้สึกที่กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
3) การเลือกที่ตั้ง ได้แก่ การแบ่งเขตการใช้พื้นที่โดยรอบ
อย่างเหมาะสม และการจัดวางบริเวณทีม่ รี ะบบสุขาภิบาลทีด่ ี
โดยค�ำนึงถึงปัจจุบนั และอนาคตของการใช้งาน การวางผัง
ทีส่ ามารถเชือ่ มต่อกับส่วนอืน่ ๆ เช่น การคมนาคม เป็นต้น
4) การบริ ก ารและการรั ก ษาความสะอาด เพื่ อ อ� ำ นวย
ความสะดวกแก่ผเู้ ช่าพืน้ ทีแ่ ละรักษาสุขอนามัยตลอดเวลา
5) การเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้
เหมาะสมกับกับใช้งานในปัจจุบนั ทีม่ กี ารสือ่ สารข้อมูลกัน
อย่างรวดเร็ว และ 6) รูปแบบพืน้ ที่ เพือ่ ตอบสนองต่อความ
ต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า [4] ซึ่งการบริหาร
รายได้ในการบริหารพืน้ ทีเ่ ช่าถือเป็นสิง่ ส�ำคัญอันจะน�ำมา
ซึ่งผลประกอบการที่ดีต่อหน่วยงาน [5]
ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจของท่าอากาศยานควรมี
ลักษณะทีท่ ำ� ให้เกิดความคล่องตัว เช่น การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ การมุง่ เน้นการสร้างประสบการณ์
ทีด่ ใี ห้แก่ลกู ค้า การเพิม่ สัดส่วนรายได้ทไี่ ม่เกีย่ วกับกิจการ
การบินและการพัฒนาAirport City การมุง่ สร้างก�ำไรเพิม่ ขึน้
โดยลดต้นทุนและสร้างผลตอบแทน การน�ำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยสนับสนุนการบริการ การรักษาความปลอดภัย [6]
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทีอ่ ยูภ่ ายใต้การก�ำกับของกระทรวง
คมนาคม มีภารกิจส�ำคัญในด้านการส่งเสริมและประกอบ
กิ จ การท่ า อากาศยาน รวมทั้งการด�ำเนินกิจการอื่นที่

ท่าอากาศยานเป็นสถานทีใ่ นการให้บริการการขนส่ง
ทางอากาศทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ โดยมีการ
ใช้พื้นที่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นกิจการการบิน และส่วนที่
ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน รายได้จากการท่าอากาศยาน
จึงมาจาก 2 ส่วนนี้ รายได้สว่ นทีไ่ ม่เกีย่ วกับกิจการการบิน
จะเป็ น การบริ ห ารพื้ น ที่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ร องรั บ ผู ้ โ ดยสาร
ด้วยการให้บริการสินค้าทั้งบริโภคและอุปโภค ซึ่งพื้นที่
ในส่วนนีน้ อกจากจะเป็นการบริการผูโ้ ดยสารให้ได้รบั ความ
เพลิดเพลินและผ่อนคลายในขณะที่ต้องอยู่ในบริเวณ
อาคารผู้โดยสารแล้ว ผลก�ำไรยังสามารถท�ำประโยชน์
ให้แก่ทา่ อากาศยานเพือ่ น�ำไปใช้เพือ่ ปรับปรุงการให้บริการ
ที่มีคุณภาพแก่ผู้โดยสารในภาพรวม
การด�ำเนินการให้บริการเชิงพาณิชย์สามารถด�ำเนินการ
ได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 1) การด�ำเนินการด้วยตนเอง
(Directly) 2) การด�ำเนินการด้วยบริษัทย่อย (Whollyowned Subsidiary) 3) การจ้างบริษท
ั บริหาร (Management
Company) 4) การร่วมลงทุน (Joint Venture) 5) การให้
สัมปทาน (Concessionaires/Master Concessionaires) และ
6) การจ้างพัฒนาแบบครบวงจร (Developer Approach)
[1] ซึ่งองค์การที่บริหารท่าอากาศยานนานาชาติในแต่ละ
ประเทศอาจมีการด�ำเนินการในเชิงพาณิชย์ทแี่ ตกต่างกัน
แต่อย่างไรก็ตามในการจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์จ�ำเป็น
ต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานของท่าอากาศยานสากล
การบริหารธุรกิจ เป็นกระบวนการด�ำเนินงานทางธุรกิจ
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การจากการท�ำงานร่วมกัน
โดยใช้บคุ คลหรือทรัพยากรทางธุรกิจทีม่ อี ยูผ่ สมผสานกัน
เพื่อให้เกิดสินค้าและบริการสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อธุรกิจและสังคมโดยรวม
องค์ประกอบการบริหารธุรกิจทีส่ ำ� คัญประกอบด้วย 1) การจัด
องค์การ 2) การผลิตและปฏิบตั กิ าร 3) การตลาด 4) การบัญชี
และการเงิน 5) การจัดหาวัตถุดบิ 6) การบริหารงานบุคคล
7) การจั ด การระบบสารสนเทศและคอมพิ ว เตอร์ และ
8) การวิจัยและพัฒนา [2]
การบริหารพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์จำ� เป็นต้องมีการจัดแบ่ง
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เกีย่ วข้องหรือต่อเนือ่ งกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน
ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ และมาตรฐาน
สากลโดยมีนโยบายการบริหารองค์การ คือ แผนวิสาหกิจ
ทอท.ปีงบประมาณ 2558–2562 ซึง่ ก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์
4 ด้าน ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาท่าอากาศยานและ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีด่ รี ะดับโลก 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร 3) ยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพบริการความสะดวกสบาย และความปลอดภัย
ท่าอากาศยาน และ 4) ยุทธศาสตร์การก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีเลิศและมีประสิทธิภาพสูง [7]
รายได้ทไี่ ม่เกีย่ วกับกิจการการบินทีจ่ ากการบริหาร
พืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ภายในอาคารผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยาน
เกิดจากกิจกรรมในพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์ 4 ประเภท
คือ 1) ร้านค้าปลอดอากร 2) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
3) ร้านจ�ำหน่ายสินค้าทั่วไป และ 4) ร้านการให้บริการ
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายใน
อาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยาน มีหลายรูปแบบ [1]
เช่น รูปแบบการให้สัมปทานพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งหมด
แก่บริษัทเอกชนรายเดียว (Master Concessionaires)
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจพื้นที่เชิงพาณิชย์ด้วยตนเอง
(Directly Operate) รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจพื้นที่เชิง
พาณิชย์แบบผสมผสาน (Hybrid) ซึ่งการด�ำเนินธุรกิจ
พื้ น ที่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ใ นแต่ ล ะรู ป แบบมี ข ้ อ ดี แ ละข้ อ จ�ำกั ด
ทีแ่ ตกต่างกัน การเลือกรูปแบบจึงเป็นไปเพือ่ ให้เหมาะสม
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์
พันธกิจ สภาพแวดล้อม และท่าอากาศยานซึง่ ท่าอากาศยาน
ต้องมีความชัดเจนในการวางแผนแนวทางในการควบคุม
ดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานท่าอากาศยานสากลด้วย
ปัจจุปนั การบริหารพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยาน
นานาชาติในประเทศไทยมีการบริหารจัดการพื้นที่ที่ยัง
กระจายอยู่ในส่วนต่างๆ ขององค์การ ซึ่งแม้ว่าจะมีการ
บริหารจัดการพื้นที่ได้เป็นอย่างดี แต่การศึกษาเพื่อการ
บริหารปัจจัยในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นภาพรวม
เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
พื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานได้และเพื่อน�ำมาใช้

กิจการที่เกี่ยวกับการบิน

ลูกค้า
ท่าอากาศยาน

วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ
ท่าอากาศยาน

ผู้ประกอบการ
รายได้

กิจการที่ไม่เกี่ยวกับการบิน

การบริหารพื้นทีี่เชิงพาณิชย์

คูม่ อื การบริหารพืน้ ทีเี่ ชิงพาณิชย์

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
เป็นแนวทางในการบริหารพืน้ ทีข่ องท่าอากาศยานนานาชาติ
ในประเทศไทยควบคู ่ กั บ แผนพั ฒ นาท่ า อากาศยาน
นานาชาติในอนาคต โดยให้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการควบคุมดูแล และการใช้พนื้ ทีส่ อดคล้องกับนโยบาย
และข้อก�ำหนดของท่าอากาศยาน และสามารถสร้างความ
สมดุลระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นผลประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ ฝ่าย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�ำหนดกรอบ
ความคิดในการวิจัย ดังแสดงในรูปที่ 1
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ปัจจัย
ในการบริ ห ารพื้ น ที่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ข องท่ า อากาศยาน
นานาชาติในประเทศไทย 2) ก�ำหนดปัจจัยที่มีผลต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของ
ท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย และ 3) จัดท�ำ
คู ่ มื อ แนวทางการบริ ห ารพื้ น ที่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ส� ำ หรั บ
ท่ า อากาศยานนานาชาติ ใ นประเทศไทย เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
แนวทางการบริหารพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์สำ� หรับท่าอากาศยาน
นานาชาติในประเทศไทย และพัฒนาการบริหารพื้นที่
เชิงพาณิชย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึง่ สามารถประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ของ
องค์การในด�ำเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน
2. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย เรื่ อ งการบริ ห ารพื้ น ที่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ข อง
ท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย เป็นการวิจยั และ
4
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พัฒนาเชิงผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
2.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสาร ต� ำ รา และงานวิ จั ย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
2.2 ค้นหาปัจจัยในการบริหารพืน
้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ของ
ท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทยโดยใช้เทคนิค
เดลฟายวิเคราะห์ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชนที่มีประสบการณ์
ด้ า นการบริ ห ารพื้ น ที่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ข องท่ า อากาศยาน
นานาชาติ
2.3 จัดกลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติ
ในประเทศไทย โดยการใช้แบบสอบถาม และท�ำการจัด
กลุ่มปัจจัยด้วยวิธีวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)
2.4 ก�ำหนดปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติ
ในประเทศไทย ด้วยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อลง
มติเห็นชอบในปัจจัยที่น�ำเสนอด้วยมติเอกฉันท์
2.5 จั ด ท� ำ คู ่ มื อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
พื้ น ที่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ส� ำ หรั บ ท่ า อากาศยานนานาชาติ ใ น
ประเทศไทยน�ำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อลงมติเห็นชอบ
ความเหมาะสมของคู่มือในการน�ำไปใช้บริหารพื้นที่เชิง
พาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทยด้วย
มติเอกฉันท์

8) การจัดท�ำผังพื้นที่เชิงพาณิชย์

ผลการค้ น หาปั จ จั ย ในการบริ ห ารพื้ น ที่ เ ชิ ง
พาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทยด้วย
เทคนิคเดลฟาย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยในการบริหาร
พื้ น ที่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ข องท่ า อากาศยานนานาชาติ ใ น
ประเทศไทย ประกอบด้วย 4 ปัจจัย โดยเรียงล�ำดับความ
ส�ำคัญของปัจจัยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ปัจจัยด้าน
การจั ด สรรประเภทของกิ จ กรรมในพื้ น ที่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์
(จ�ำนวน 9 ตัวแปร) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการบริหาร
ตามภาระหน้าที่ (จ�ำนวน 39 ตัวแปร) ปัจจัยด้านการ
จัดหาอุปกรณ์และเครือ่ งมือ (จ�ำนวน 7 ตัวแปร) และปัจจัย
ด้านการบริหารรายได้ (จ�ำนวน 8 ตัวแปร) ตามล�ำดับ
และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันทุกตัวแปรของ
ปัจจัยในการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยาน
นานาชาติในประเทศไทย
3.3 ผลการจัดกลุม
่ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติ
ในประเทศไทย
ผลการจัดกลุ่มปัจจัย พบว่ากลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของ
ท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทยมี 7 ปัจจัยดังแสดง
ในตารางที่ 1
3.2

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของกลุ่มปัจจัย

3. ผลการวิจัย

ล�ำดับ

3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร

ต�ำรา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์
ของท่ า อากาศยานนานาชาติ ใ นประเทศไทยพบว่ า
มีประเด็นดังต่อไปนี้ 1) ควรมีการเตรียมความพร้อมใน
ด้านการบริหารงานตามภาระหน้าที่ 2) การบริหารรายได้
3) การจัดสรรประเภทของกิจกรรมในพื้นที่เชิงพาณิชย์
4) การจัดหาอุปกรณ์และเครือ
่ งมือ 5) ความรูด้ า้ นการสัญจร
ของลูกค้า 6) ความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการ
ของลูกค้า 7) กระบวนการท�ำงานของท่าอากาศยาน และ
5

ชื่อปัจจัย

ค่าเฉลี่ย

1

ปัจจัยด้านการจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(จ�ำนวน 5 ตัวแปร)

4.47

2

ปัจจัยด้านนโยบายการด�ำเนินการพื้นที่เชิงพาณิชย์
(จ�ำนวน 13 ตัวแปร)

4.21

3

ปัจจัยด้านการจัดระบบพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ (จ�ำนวน 7 ตัวแปร)

4.35

4

ปัจจัยด้านการควบคุมพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ (จ�ำนวน 12 ตัวแปร)

4.32

5

ปัจจัยด้านการตรวจสอบกิจกรรมของร้านค้า
(จ�ำนวน 14 ตัวแปร)

4.28

6

ปัจจัยด้านการบริหารรายได้ (จ�ำนวน 8 ตัวแปร)

4.25

7

ปัจจัยด้านอื่นๆ (จ�ำนวน 4 ตัวแปร)

4.18
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ผลการก�ำหนดปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติ
ในประเทศไทยจากการสนทนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิมีฉันทามติเป็นเอกฉันท์การก�ำหนด
ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพื้นที่
เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย
ประกอบด้วย 6 ปัจจัย โดยเรียงล�ำดับความส�ำคัญของ
ปัจจัยจากมากไปหาน้อยดังนี้
1) ปัจจัยด้านการจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(จ�ำนวน 5 ตัวแปร)
2) ปั จ จั ย ด้ า นนโยบายการด� ำ เนิ น การพื้ น ที่ เ ชิ ง
พาณิชย์ (จ�ำนวน 18 ตัวแปร)
3) ปัจจัยด้านการจัดระบบพืน
้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ (จ�ำนวน
8 ตัวแปร)
4) ปัจจัยด้านการควบคุมพืน
้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ (จ�ำนวน
13 ตัวแปร)
5) ปั จ จั ย ด้ า นการตรวจสอบกิ จ กรรมของร้ า นค้ า
(จ�ำนวน 11 ตัวแปร)
6) ปัจจัยด้านการบริหารรายได้ (จ�ำนวน 8 ตัวแปร)
3.5 ผลการจัดท�ำคู่มือแนวทางการบริหารพื้นที่เชิง
พาณิชย์ส�ำหรับท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิมีฉันทามติเห็นชอบคู่มือว่าสามารถใช้เป็น
แนวทางการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยาน
นานาชาติในประเทศไทยได้ โดยคูม่ อื ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นค�ำแนะน�ำคู่มือการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์
ส�ำหรับท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย ประกอบด้วย
1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ และ 3) ส่วนประกอบ
ของคูม่ อื ส่วนที่ 2 เป็นแนวทางการบริหารพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์
ของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทยประกอบด้วย
โครงสร้างด้านการบริหารพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ ดังนี้ 1) โครงสร้าง
ด้านการบริหารพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ระดับนโยบาย 2) โครงสร้าง
ด้านการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ส�ำหรับท่าอากาศยาน
และ 3) โครงสร้างด้านการบริหารบุคลากรการบริหาร
พื้นที่เชิงพาณิชย์ส�ำหรับท่าอากาศยาน ซึ่งมีการก�ำหนด
รายละเอียดเกีย่ วกับต�ำแหน่งและภาระงาน ได้แก่ 1) ชือ่ งาน

ชื่อต�ำแหน่งงาน (Position) 3) วัตถุประสงค์
(Objective) 4) หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Duties and
Responsibilities) และ 5) สมรรถนะทีต
่ อ้ งการ (Required

3.4

(Job) 2)

Competency)
4. อภิปรายผลและสรุป

คูม่ อื การบริหารพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์สำ� หรับท่าอากาศยาน
นานาชาติในประเทศไทย จัดท�ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานด้วยการ
ก�ำหนดปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
พื้นที่เชิงพาณิชย์ และการจัดโครงสร้างการบริหาร โดย
ค� ำ นึ ง ถึ ง ความสมดุ ล รายได้ แ ละความพึ ง พอใจให้ แ ก่
ผู้โดยสาร รวมทั้งผู้ประกอบการในเขตพื้นที่เชิงพาณิชย์
เช่น การก�ำหนดอัตราค่าภาระที่เหมาะสมในการใช้งาน
ควบคู่ไปกับการสร้างความพึงพอใจของผู้โดยสารในการ
ใช้บริการพื้นที่เชิงพาณิชย์ การสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน ความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อร่วมกัน
ปรับปรุงพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ
ปัจจัยด้านการจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญต่อการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน เป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรที่มีจ�ำกัดและ
การบริ ห ารให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ สู ง สุ ด ต่ อ การบริ ห ารพื้ น ที่
เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานในทุกๆ ด้าน ซึง่ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในระดับ Most Intelligent Airport เพื่อพัฒนา
ให้ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ
ระบบอั ต โนมั ติ และระบบสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ระดั บ โลก
โดยเฉพาะกลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงระบบสนับสนุน
ภารกิจเชิงพาณิชย์ โดยการน�ำระบบ Business Intelligent
Solution มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนารูปแบบ
ในการด�ำเนินงานพื่อน�ำไปสู่การสร้างผลประกอบการที่ดี
ยิ่งขึ้นในอนาคต [7]
ปัจจัยด้านนโยบายการด�ำเนินการพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์
เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนิน
6
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ธุ ร กิ จ พื้ น ที่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ข องท่ า อากาศยานนานาชาติ
ในประเทศไทย เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจท่าอากาศยานเติบโต
อย่างยัง่ ยืน โดยองค์การทีบ่ ริหารท่าอากาศยานต้องค�ำนึง
ถึงความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในการให้
บริการโดยค�ำนึงถึงความพึงพอใจของผู้โดยสาร [8] และ
สอดคล้องกับการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์มีความส�ำคัญ
ทีจ่ ะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของท่าอากาศยาน และ
จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญต่อนโยบายของท่าอากาศยาน
การจัดวางพื้นที่ร้านค้า การรักษาความปลอดภัย และมี
การตรวจสอบผลการด�ำเนินงาน [1]
ปัจจัยด้านการจัดระบบพื้นที่เชิงพาณิชย์ จะต้องมี
การจัดสรรร้านค้าตามนโยบายให้เป็นสัดส่วนตามลักษณะ
กายภาพของอาคาร และการจัดระบบพื้นที่เชิงพาณิชย์
ทีจ่ ำ� เป็นต้องมีการวางแผนขนาดและการประสมของร้านค้า
ในพื้นที่เชิงพาณิชย์ และเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญยิ่งกว่า
ประเด็นการบริหารพื้นที่แบบเสรีหรือผูกขาด [9]
ปัจจัยด้านการควบคุมพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ เป็นการควบคุม
การใช้ พื้ น ที่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ใ ห้ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
ท่าอากาศยานด้วยการดูแลรักษาให้พนื้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ภายใน
ท่าอากาศยานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ท่าอากาศยานต้องมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ และสถานทีใ่ ห้
บริการให้เรียบร้อยและปลอดภัยพร้อมใช้งานตลอดเวลา [10]
ปั จ จั ย ด้ า นการตรวจสอบกิ จ กรรมของร้ า นค้ า
เป็นการตรวจสอบคุณภาพและราคาของสินค้าและการ
บริการของร้านค้าในพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยราคามีผลต่อ
การใช้เลือกใช้บริการท่าอากาศยานของลูกค้า [11]
ปัจจัยด้านการบริหารรายได้ เป็นการวางแผนการจัดเก็บ
อัตราค่าเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ตามประเภทของร้านค้า
ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด และการตรวจสอบส่วนแบ่งรายได้
จากยอดขายสิ น ค้ า ตามสั ญ ญาระหว่ า งร้ า นค้ า และ
ท่าอากาศยาน รวมทัง้ ประสานงานกับร้านค้าในสถานการณ์
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ รายได้ ข องท่ า อากาศยานด้ ว ยการ
จัดท�ำบัญชีรายรับรายจ่าย เพือ่ ให้สามารถเก็บรายได้ตาม
เป้าหมายของท่าอากาศยาน โดยการบริหารรายได้ และ
การบริหารสัญญาการเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์มีความส�ำคัญ

สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของท่าอากาศยานในส่วน
ทีไ่ ม่ใช่ธรุ กิจการบิน และรายได้จากพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ [12]
ทัง้ นี้ หน่วยงานด้านการบริหารพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ควร
น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ Intranet เป็นเครือ่ งมือ
สือ่ สารภายในองค์การ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่
การวิเคราะห์ขอ้ มูล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ มีระบบการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารพื้ น ที่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ มี ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบ E-Service เพือ่ การบริการและ
ดูแลรักษาข้อมูล
องค์การ/ท่าอากาศยาน สามารถด�ำเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ได้ ควรมีการก�ำหนด
นโยบาย และการสนับสนุนด้านนโยบายที่ชัดเจนจาก
ผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์การ/ท่าอากาศยาน รวมทัง้ ความ
ต้องการของบุคลากรขององค์การ/ท่าอากาศยาน
หน่วยงานด้านการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของ
ท่าอากาศยานควรค�ำนึงถึงการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
ให้เป็นพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
และแสดงจุดยืนให้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า
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