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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ
ศึกษา 1) ระดับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการ 2) เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทาง
ทางอากาศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้พิการจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและข้อมูลการเดินทางทาง
อากาศ เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 200 คน และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และการ
บริการของสายการบิน ในระดับปานกลาง (=2.03) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า1) ท่าอากาศยาน มี
ความคิดเห็นระดับปานกลางต่อปัญหาอุปสรรค ทั้งในด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
และในด้านการบริหารจัดการและการบริการของท่าอากาศยาน และ2) สายการบิน มีความคิดเห็น
ระดับปานกลางต่อปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการเกี่ยวกับสายการบิน ในด้านการบริการของสาย
การบนิภาคพ้ืน แต่จะมีปัญหาอุปสรรคในระดับน้อย ในด้านการบริการของสายการบินบนเครื่องบิน 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 1) เพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้
พิการในด้านการบริหารจัดการและการบริการของท่าอากาศยาน และเกี่ยวกับ สายการบิน ด้านการ
บริการของสายการบินภาคพ้ืน ด้านการบริการของสายการบินบนเครื่องบิน โดยภาพรวมแตกต่างกัน 
2) การบกพร่อง ทางร่างกาย อุปกรณ์เสริมที่ใช้ จ านวนผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้
พิการเกี่ยวกับท่าอากาศยาน ด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน ด้าน
การบริหารจัดการและการบริการของท่าอากาศยาน และเกี่ยวกับสายการบิน ด้านการบริการของ
สายการบินภาคพ้ืน ด้านการบริการของสายการบินบนเครื่องบิน โดยภาพรวมแตกต่างกัน และ 3) ผู้
ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทาง
ทางอากาศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ  ผู้พิการในด้านการบริหารจัดการและการบริการของท่าอากาศ
ยานแตกตา่งกัน  
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ABSTRACT 

The research is mixed methods research by uses both quantitative and 
qualitative approaches which aimed aimed 1) to study the obstacle level in access to 
air travel service in order to increase quality of life of the person with disabilities 2) to 
compare the differences of obstacles in access to air travel service in order to 
increase quality of life of the person with disabilities, categorized by personal factors 
and air travel data. The instrument was questionnaires, which were distributed to 200 
samples and in-depth interview. The results of the study found that the samples 
have an opinion of the obstacles in access to service and facility in the airport and 
the service of the airline at a moderate level (=2.03), As for part consideration, 1) 
Airport, have an opinion of obstacles of equipment and facility provision and 
management and service in the airport at a moderate level, and 2) Airline, have an 
opinion of obstacles of airline, particularly ground service of the airline at a moderate 
level. However, the obstacles of in-flight service were at a low level. The results of 
hypothesis testing at a significance level of 0.05 found that 1) different genders have 
different opinions of obstacles to access to air travel in order to increase quality of 
life of the person with disabilities in management and service of the airport, and 
ground service and inflight service of airlines and overall 2) different physical 
impairment, appliances, and numbers of travelers have different opinion of obstacles 
in access to air travel service to order to increase quality of life of the person with 
disabilities about the airport, equipment and facility of the airport, management and 
service of the airport and about ground service, in-flight service and overall of the 
airline and 3) different traveling companions have different opinion of obstacles in 
access to air travel service in order to increase quality of the life of the person with 
disabilities in management and service of the airport.  

Keywords: Obstacles to access to service, air travel, the person with 
disabilities 
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บทน า 

มนุษย์เป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เป็นประชากรที่มีคุณภาพ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับประเทศน าไปสู่ความเจริญในหลายด้าน คนพิการ ถือเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพทัดเทียมกับประชากรทั่วไป หลายคนมีความรู้ความสามารถไม่น้อยไป
กว่าคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ บางคนมีประสบการณ์ในการท างานสูงเป็นผู้ที่
สามารถให้ค าแนะน าคนแก่รุ่นใหม่ได้ในหลากหลายด้าน แต่ถึงแม้บางคนอาจไม่มีในสิ่งที่กล่าวมา 
อย่างไรก็ตามคนทุกคนล้วนมีคุณค่าในตนเอง ทุกคนล้วน มีสิทธิ มีเสรีภาพ และโอกาสในการด าเนิน
ชีวิตเท่าเทียมกัน หากคนพิการสามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เข้าถึงการเดินทางได้ทุก
ประเภทของระบบขนส่งสาธารณะจะยิ่งเป็นการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้พัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการดูแลตัวเองได้และสามารถด ารงชีวิตอิสระโดยไม่เป็นภาระของสังคม ซึ่งนับวัน
จ านวนประชากรพิการเพ่ิมข้ึนทุกปี จากบทความในนิตยสารทางการแพทย์ของอังกฤษ แลนเซตโก
ลบอลเฮลท์ (Lancet Global Health) คาดการณ์ไว้ว่า ในอนาคตจะมีผู้พิการทางสายตาเพ่ิมจาก 36 
ล้านคนเป็น 115 ล้านคนในปี 2050 หากยังไม่มีเงินทุนในการรักษาท่ีเพียงพอ โดยปัจจุบันมี
ประชากรทั่วโลกมากกว่า 200 ล้านคนที่มีความบกพร่องทางสายตาตั้งแต่ระดับปานกลางจนถึงข้ัน
รุนแรง การเพ่ิมข้ึนของประชากรและผู้สูงอายุ ท าให้ตัวเลขผู้มีปัญหาทางสายตาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยพื้นที่ท่ีมีผู้บกพร่องทางสายตามากที่สุดคือ เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก รวมถึงหลายส่วนใน
แอฟริกาใต้สะฮารา (VOICE TV, 2560) และจากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศ
ไทย (พ.ศ. 2562)   โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ โดยสรุป 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้ 

ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าประเทศไทยมีจ านวนผู้พิการทั้งสิ้น 1,725,601  คน คิดเป็นร้อยละ 
2.62 ของประชากรทั้งประเทศ ในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนผู้พิการทั้งสิ้น 1,867,219  คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.82 ของประชากรทั้งประเทศ และในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนผู้พิการทั้งสิ้น 1,947,218  คน คิด
เป็นร้อยละ 2.93 ของประชากรทั้งประเทศ  

และจากผลการศึกษาความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการในช่วงครึ่งหลัง
ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พบว่า โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยความต้องการอยู่
ที่ 4.06 ซึ่งอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า มีความต้องการในระดับมากที่สุด 6 เรื่อง คือ 1) การ
ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม 2) การได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน 3). 
การส่งเสริมเพ่ือเข้าถึงสิทธิเสรีภาพในการเดินทางท่องเที่ยวและนันทนาการเท่าเทียมกับบุคลทั่วไป 
4). การได้รับสิทธิประโยชน์จากบริการหลักประกันสุขภาพ 5). การพัฒนาทักษะการเรียนรู้รวมถึงการ
จัดการศึกษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 6). การเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่าง
เพียงพอตามความต้องการจ าเป็น จากผลการศึกษาความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจะเห็นได้
ว่าคนพิการต้องการพัฒนาในการเข้าถึงการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวและนันทนาการ
ให้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ดังนั้นการพัฒนาปรับปรุงการเข้าถึงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางทางอากาศจึงมีความส าคัญและควรบูรณาการอย่างเป็นระบบ 
(กระทรวงคมนาคม, 2558) 



ถ้าท่าอากาศยานใดมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมส าหรับผู้พิการโดยอาศัยหลัก “การ
ออกแบบเพ่ือทุกคน” (Universal Design) หมายถึง  การออกแบบผลิตภัณฑ์ และสภาพแวดล้อม ที่
ปราศจากการออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษ เป็นการออกแบบที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างกว้างขวางเท่าที่เป็นไปได้มากที่สุด  โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านอายุและสภาพร่างกาย (ไตรรัตน์  จารุ
ทัศน์, 2558) นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สามารถท าให้ผู้พิการเข้าถึงการเดินทางทางอากาศได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการออกสู่สังคมซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยรูปแบบการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
เป็นข้อเสนอริเริ่มจากองค์การสหประชาชาติว่าด้วยความเสมอภาค ทางโอกาสให้แก่คนพิการ โดยให้
ความส าคัญกับด้านสถาปัตยกรรม อาคาร สถานที่และบริการสาธารณะ ซึ่งประเทศต่าง ๆ ที่เป็น
ประเทศต้นแบบของไทยในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาหรือ อังกฤษ มีการ
ด าเนินการโดยใช้หลักกฎหมายว่าด้วยอาคารสถานที่ที่ต้องจัดสภาพแวดล้อมที่อ านวยความสะดวก 
ส าหรับคนพิการทั้งภายในและภายนอก ประเทศในภูมิภาคเอเชียนั้น ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มี
ความเข้มแข็ง มากท่ีสุดในเรื่องการให้ความส าคัญในการจัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในชีวิตประจ าวัน ที่เอ้ือต่อผู้พิการโดยเน้นการยึดคนพิการเป็นศูนย์กลางในการออกแบบ (อาริ
ยา สุขโต, 2558) 

ในการวิจัย ผู้วิจัยท าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกของคน
พิการในการเข้าใช้ บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และการบริการจากสายการบินไทย  ความ
คิดเห็นและความต้องการของคนพิการต่อการบริการในการเดินทางทางอากาศ เพ่ือเป็นแนวทางการ
พัฒนาการของท่าอากาศยาน และการบริการที่ เหมาะสมกับผู้โดยสารพิการ อีกท้ังผู้พิการจะได้รับ
ความสะดวก เสมอภาคและเท่าเทียมกับคนปกติในการเดินทางได้รับสิทธิ สวัสดิการทางสังคมด้าน
การคมนาคมทางอากาศเพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตต่อไป เพ่ือให้ผู้พิการสามารถด ารงชีวิตอิสระได้
ตามความหมายที่ว่าคนพิการสามารถก าหนดแนวทางการด ารงชีวิตของตนเองได้อย่างสมศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ โดยอาศัยบริการและความช่วยเหลือเท่าท่ีจ าเป็น มีอิสระทางความคิด สามารถเลือก
ตัดสินใจในการด าเนินชีวิตได้ตามศักยภาพของตนเอง (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี, 2555) 

นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อผู้พิการแล้ว ยังเป็นการเอ้ืออ านวยในการเติบโตของภาคธุรกิจ
ท่องเที่ยวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวคนพิการรวมทั้งผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนในสังคมโลก 
ประกอบกับประเทศไทยมีภูมิประเทศที่มีโอกาสเป็นศูนย์กลางการบินในแถบอาเซียน การมีท่าอากาศ
ยานที่มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่ดีและเหมาะสมเพ่ือช่วยลดอุปสรรคในการเข้าไปใช้งานทั้งต่อ
คนพิการและคนทั่วไป รวมถึงการมีการบริการที่ท าให้คนพิการสามารถเข้าถึงและเข้าใจทุกการ
สื่อสารก็จะท าให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย และยังเป็นการพัฒนาประเทศในด้านอุตสาหกรรมการบิน
อีกด้วย 

 

 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของผู้พิการ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทาง
ทางอากาศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้พิการจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและข้อมูลการเดินทางทาง
อากาศ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านคนพิการของประทศไทยอันเป็นผลเนื่องมาจาก
พันธกรณีระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการ ยุทธศาสตร์อินชอนเพื่อท าสิทธิให้เป็นจริง เป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบการ
ด าเนินงานเซนได เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน รวมทั้ง
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2564 โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “คนพิการ
เข้าถึงสิทธิ์ได้จริง ด ารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ท าให้เกิดการบูรณาการ
ด าเนินงานปฏิรูประบบบริหารจัดการให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ การเดินทาง บริการสาธารณะ การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก และการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล ดังนั้นท่าอากาศ
ยานและสายการบินจ าเป็นต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก การบริการภาคพ้ืนดิน การบริการบน
เครื่องบิน และการบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในการเดินทางทางอากาศของผู้พิการ จึงท า
ให้เกิดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



กรอบแนวคิด 

                     ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทาง
อากาศเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้
พิการ 
ท่าอากาศยาน 
1. สิ่งอ านวยความสะดวก 
2. การบริหารจัดการและการบริการ 
สายการบิน 
1. การบริการภาคพื้นดิน 
2. การบริการบนเครื่องบิน 
3. การบริหารจัดการ 
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ประเภทความพิการ 
5. อุปกรณ์เสริมท่ีใช้ 
  (ธีร์ ตรงจิตพิทักษ์, 2556) 

ข้อมูลการเดินทางทางอากาศ 
1. วัตถุประสงค์ของการเดินทาง 
2. เดินทางกับใคร 
3. จ านวนสมาชิกร่วมเดินทาง 
4. ความถี่ในการใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
5. จ านวนกิจกรรมท่ีท าขณะรอเท่ียวบิน 
  (สุกัญญา บุญคง, 2551) 



วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นคนพิการที่เดินทางโดยใช้บริการสายการบินและท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงได้ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
วิธีของ Cooper, D.R. and Emory, C.W. (1995) ด้วยเหตุที่ว่าเป็นสูตรที่ใช้ในกรณีที่ไม่ทราบขนาด
ประชากรที่แน่นอน   

สูตร   
   n = 

 
n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
p คือ ค่าประมาณความน่าจะเป็นของประชากร (0.85) 
q คือ ค่าประมาณสิ่งที่ไม่อยู่ในความสนใจ (1-p) 
E คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนได้ (0.05 หรือ 5%) 
Z คือ ค่ามาตรฐานของระดับความเชื่อมั่น (95% เท่ากับ 1.96) 

 แทนค่าแต่ละตัวแปรในสมการ 
    

n =  
     

    n = 195.92  หรือ 196 
เพราะฉะนั้นขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 196 ตัวอย่าง ทั้งนี้เพ่ือให้ข้อมูลมีสัดส่วนในการ
ค านวณคงตัว จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทั้งสิ้น 200 ตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มคนพิการเป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 
 1. กลุ่มคนพิการทางกายหรือทางการเคลื่อนไหว 
 2. กลุ่มคนพิการทางการมองเห็น 
 3. กลุ่มคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการท าเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยสร้าง
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) ประกอบด้วย
แบบสอบถาม 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ค าถามมีลักษณะแบบปลายปิด
ชนิดตรวจรายการ (Checklist) ซึ่งมีค าตอบให้เลือกตอบ และ/หรือเติมค าอธิบาย 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลการเข้าใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

Z2pq 

   E2 

(1.96)2(0.85)(0.15) 
(0.05)2 



ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศ โดยสอบถาม 
ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การบริการจากเจ้าหน้าที่ประจ าท่า
อากาศยานและการบริการจากพนักงานภาคพ้ืนดินของสายการบินไทย 

การสังเกตและสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก 
จ านวน 5 ข้อ เพื่อน าข้อมูลมาประกอบในการอภิปรายผล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ด้วยตนเอง จ านวน 200 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

การสังเกตและสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่อาวุโสสายการบิน 
ผู้จัดการบนเครื่องบิน ผู้จัดการภาคพ้ืนของสายการบิน และเจ้าหน้าที่อาวุโสการท่าอากาศยาน  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้ค่าสถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test (Independent Sample t-test) และค่าสถิติ F-test 
(One-way ANOVA) โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่วิธี LSD 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษา พบว่า  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างผู้พิการในการเดินทางทางอากาศจ านวนทั้งสิ้น 200 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.5 มีอายุ 20 – 30 ปี เป็นจ านวนมากที่สุด ร้อยละ 39.5 จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.5  โดยส่วนใหญ่จะมีการบกพร่องทางร่ายกาย
หรือพิการทางการเคลื่อนไหว ร้อยละ 72.5  

          ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเดินทางทางอากาศพบว่า กลุ่มตัวอย่างมักจะใช้เก้าอ้ีรถเข็น ร้อยละ 
43.0 มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางทางอากาศเพ่ือการกีฬาและบันเทิงเป็นจ านวนมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 32.0 มักจะเดินทางทางอากาศมากับองค์กร, สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเป็น
จ านวนมากที่สุดคิดเป็น 31.0 กลุ่มตัวอย่างมักจะเดินทางทางอากาศมาเป็นหมู่คณะ ร้อยละ 43.0 
และเดินทางทางอากาศด้วยเครื่องบินนาน ๆ ครั้ง ถึงร้อยละ 37.0 กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ชอบท าหาที่นั่ง/นอนรอ คิดเป็นร้อยละ 54.0 ซึ่งส่วนใหญ่จะท ากิจกรรมที่ชอบท าขณะรอเที่ยวบิน
เพียงกิจกรรมเดียว คิดเป็นร้อยละ 66.5  

ส่วนที่ 3 การเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า 1) ท่าอากาศยาน ในด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกและด้านการบริหาร
จัดการและการบริการของสนามบิน มีปัญหาอุปสรรคในระดับปานกลาง และ 2) สายการบิน มีปัญหา



อุปสรรคในระดับปานกลางในด้านการบริการของสายการบินภาคพ้ืนดิน(เช็คอิน- ขึ้นเครื่องบิน)  และ
มีปัญหาอุปสรรคในระดับน้อยในด้านการบริการของสายการบินบนเครื่องบิน 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและการบริการของสายการบิน 

 

 

จ ำนวนของกลุ่มตัวอย่ำงจ ำแนกตำมแนวทำงแก้ไขด้ำนกำรจัดอุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก 

แนวทางการแก้ไขด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน (คน) 
1. การมีจุดการมีจุดบริการแนะน าการใช้อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกตลอดทุก
พ้ืนที่ 
2. การมีส่วนร่วมในการออกแบบและทดลองใช้อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
สามารถใช้งานได้จริงและมีเพียงพอต่อความต้องการ 
3. ที่จอดรถส าหรับคนพิการควรมีมากขึ้น 
4. การเพ่ิมลิฟต์ให้บริการเฉพาะคนพิการ 
5. การสร้างห้องน้ าคนพิการมากกว่า 1 ห้อง 
6. การปรับทัศนคติคนปกติเลิกใช้ห้องน้ าคนพิการ 
7. ไม่มีฟังก์ชั่นใช้งานตู้เอทีเอ็มส าหรับคนดาบอดเลย  
8. ต้องการให้มีเสียงสัญญาณบอกว่าประตูที่จะขึ้นเครื่องบิน (GATE) หมายเลขใด
  
9. แผนที่หรือป้ายต าแหน่งร้านอาหาร/ห้องน้ า/จุดบริการต่าง ๆ ด้วยอักษรเบรลล์ 

17 
15 
 
14 
13 
10 
9 
6 
4 
3 

 

จ ำนวนของกลุ่มตัวอย่ำงจ ำแนกตำมแนวทำงแก้ไขด้ำนกำรบริกำรของพนักงำนสำยกำรบิน
ไทย (เคำเตอร์เช็คอิน)  

แนวทางแก้ไขด้านการบริการของพนักงานสายการบินไทย (เคาเตอร์เช็คอิน) จ านวน (คน) 
1. การจัดอบรมให้ลองบริการผู้พิการจริง ๆ เพื่อให้ทักษะและประสบการณ์จริง 
2. ต้องการให้มีการบริการเสริมพิเศษส าหรับคนพิการมากขึ้น 
3. การประกาศข้อมูลข่าวสารพูดเร็วเกินไป ควรช้าได้จังหวะ 

13 
8 
4 

 

จ ำนวนของกลุ่มตัวอย่ำงจ ำแนกตำมแนวทำงแก้ไขด้ำนกำรบริกำรของพนักงำนสำยกำรบิน
ไทย (บนเครื่องบิน)  



แนวทางแก้ไขด้านการบริการของพนักงานสายการบินไทย (บนเครื่องบิน) จ านวน (คน) 
1. ต้องการให้พนักงานต้อนรับบริการบนเครื่องบิน ให้ความส าคัญและอ านวยความ
สะดวกต่อผู้พิการมากกว่าคนปกติท่ัวไป  

2. หนังสือจ าหน่ายสินค้าบนเครื่องควรมีอักษรเบรลล์ส าหรับให้คนตาบอดอ่านได้ 

3. อยากให้เข้าใจข้อจ ากัดในการปฏิบัติตัวของผู้พิการบนเครื่อง การเข้าห้องน้ า การ
รับประทานอาหารหกหล่นบนเครื่องบิน 

9 
 
7 
 
3 

 

 ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

จากการศึกษา ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

แนวทางการแก้ไขด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน (คน) 
1. การใหส้่วนลดค่าโดยสารเครื่องบิน ลดค่าบริการที่จอดรถกับผู้พิการ 
2. การให้พนักงานบริการทุกภาคส่วนมีใจรักงานบริการต่อคนพิการ 
3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควรให้ความช่วยเหลือคนพิการเบื้องตน้ 
4. ต้องการให้ท าที่จอดรถส าหรับคนพิการเพ่ิมข้ึน 
5. การมีพนักงานให้บริการมาคอยดูแลรับคนพิการข้ึนลงเครื่องบิน 
6. การจองออนไลน์ ต๋ัวโดยสารเครื่องบิน ควรมีช่องให้ระบุผู้พิการ เพื่อเตรียมพร้อม
รับการช่วยเหลือจากพนักงานให้บริการโดยตรง 
7. เพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการให้มากกว่านี้โดยเฉพาะ Wheel Chair 
8. การให้คนพิการได้มีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็นในการจัดสรา้งส่วนต่อขยายของ
โครงการต่าง ๆ 
9. มาตรฐานของสายการบินทุกสายมีความใกล้เคียงกัน ท าให้ไม่กังวลในการเลือกสาย
การบินเพ่ือเดินทาง 

27 
15 
20 
19 
16 
15 
 
13 
8 
5 

  

 ส่วนที่ 6 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 

 1) เพศแตกต่างกัน มีปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพชีวิต ของผู้พิการเกี่ยวกับท่าอากาศยานด้านการบริหารจัดการและการบริการของ
สนามบิน และเกี่ยวกับสายการบินด้านการบริการภาคพ้ืนและการบริการบนเครื่องบิน โดยภาพรวม
แตกต่างกนั จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านอืน่ ๆ จะพบว่าไม่มีความแตกต่างกันซึ่งปฏิเสธ
สมมตฐิานที่ตัง้ไว้  



 2) อายุ ระดับการศึกษา วัตถุประสงคใ์นการเดนิ ทาง ความถ่ีในการเดินทางด้วยเครื่องบิน
และจ านวน กิจกรรมที่ชอบท าขณะรอเท่ียวบินแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคใน
การเขา้ถึงบริการด้านการ เดินทางทางอากาศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้พิการเกี่ยวกับท่าอากาศยาน 
ด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ สะดวกของท่าอากาศยาน ด้านการบริหารจัดการและการ
บริการสนามบินของท่าอากาศยาน และเกี่ยวกับสายการ บิน ด้านการบริการของสายการบิน
ภาคพ้ืนดิน ด้านการบริการของสายการบินบนเครื่องบิน และโดยภาพรวมไม ่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้  

 3) การบกพร่อง ทางร่างกาย อุปกรณ์เสริมทีใ่ช้ จ านวนผู้รว่มเดินทางแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัปัญหาอุปสรรคในการเขา้ถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการเกี่ยวกับท่าอากาศ ยาน ด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน 
ด้านการบริหารจัดการและการบริการสนามบินของท่าอากาศยาน และเกี่ยวกับสายการบนิ  ์ ดานการ
บริการของสายการบินภาคพ้ืนดิน ด้านการบริการของ สายการบินบนเครื่องบิน และโดยภาพรวม
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

 4) ผู้รว่มเดินทางแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเขา้ถึงบริการ
ด้านการเดินทาง ทางอากาศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้พิการในด้านการบริหารจัดการและการบริการ
สนามบินของท่าอากาศยาน แตกต่างกัน จึงยอมรับสมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านอื่นๆ พบว่า ไมม่ีความ
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

สรุปผลการศึกษา 

วัตถุประสงค์การวิจัยท่ี 1 เพื่อศึกษาระดับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการ
เดินทางทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการ  

 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และการบริการของสายการบิน ในระดับปานกลาง ( =2.03) 
โดยมีความคิดเห็นระดับปานกลางต่อปัญหาอุปสรรคทางท่าอากาศยาน (  =2.05)  สายการบิน (
=2.01) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
1) ท่าอากาศยาน มีปัญหาอุปสรรคในระดับปานกลางในด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวก ( =2.05) และด้านการบริหารจัดการและการบริการของสนามบิน ( =2.04) และ 2) สาย
การบิน มีปัญหาอุปสรรคในระดับปานกลางในด้านการบริการของสายการบินภาคพ้ืนดิน(เช็คอิน- 
ก่อนขึ้นเครื่องบิน) ( =2.04) และมีปัญหาอุปสรรคในระดับน้อยในด้านการบริการของสายการบิน
บนเครื่องบิน ( =1.98) 



วัตถุประสงค์การวิจัยท่ี 2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาอุปสรรคในการ
เข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลและข้อมูลการเดินทางทางอากาศ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทาง
ทางอากาศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้พิการจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและข้อมูลการเดินทาง  ทาง
อากาศท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 

1) เพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการ
เดินทางทางอากาศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้พิการในด้านการบริหารจัดการและการบริการสนามบิน
ของท่าอากาศยาน และเกี่ยวกับสายการบิน ด้านการบริการของสายการบินภาคพ้ืนดิน ด้านการ
บริการของสายการบินบนเครื่องบิน และโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วน
ด้านอื่นๆ จะพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2) อายุ ระดับการศึกษา วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ความถี่ในการเดินทางด้วยเครื่องบิน
และจ านวนกิจกรรมที่ชอบท าขณะรอเที่ยวบินแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคใน
การเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้พิการเกี่ยวกับท่าอากาศยาน 
ด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน ด้านการบริหารจัดการและการ
บริการสนามบินของท่าอากาศยาน และเกี่ยวกับสายการบิน ด้านการบริการของสายการบิน
ภาคพ้ืนดิน ด้านการบริการของสายการบินบนเครื่องบิน และโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3) การบกพร่อง ทางร่างกาย อุปกรณ์เสริมที่ใช้ จ านวนผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการเกี่ยวกับท่าอากาศยาน ด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน 
ด้านการบริหารจัดการและการบริการสนามบินของท่าอากาศยาน และเกี่ยวกับสายการบิน ด้านการ
บริการของสายการบินภาคพ้ืนดิน ด้านการบริการของสายการบินบนเครื่องบิน และโดยภาพรวม
แตกต่างกัน  จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4) ผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้าน
การเดินทางทางอากาศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้พิการในด้านการบริหารจัดการและการบริการ
สนามบินของท่าอากาศยานแตกต่างกัน จึงยอมรับสมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านอื่นๆ พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมติฐานที่ตั้งไว 

อภิปรายผลการวิจัย 

การเข้าถึงบริการของผู้พิการในท่าอากาศยานและการเดินทางทางอากาศเพ่ือคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและบริษัทการบินไทยจ ากัด (มหาชน) ท าให้ทราบถึงระดับ
ปัญหาและอุปสรรคต่อการเข้าถึงการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกของคนพิการในการเดินทางทางอากาศ



ในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสายการบินไทย จ ากัด มหาชน และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ผู้พิการจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและข้อมูลการเดินทาง ซึ่งผลการศึกษามีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้   

ข้อมูลทัว่ไปส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างผู้พิการในการเดินทางทางอากาศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุ 20 – 30 ปี เป็นจ านวนมากที่สุด โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีการ
บกพร่องทางร่ายกายหรือพิการทางการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่ 

พฤติกรรมการเดินทางทางอากาศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมักจะใช้เก้าอ้ีรถเข็น มีวัตถุประสงค์ใน
การเดินทางทางอากาศเพ่ือการกีฬาและบันเทิงเป็นจ านวนมากที่สุด มักจะเดินทางทางอากาศมากับ
องค์กร, สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเป็นจ านวนมากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างมักจะเดินทางทาง
อากาศมาเป็นหมู่คณะ และเดินทางทางอากาศด้วยเครื่องบินนานๆ ครั้ง กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ชอบท าหาที่นั่ง/นอนรอ  ซึ่งส่วนใหญ่จะท ากิจกรรมที่ชอบท าขณะรอเที่ยวบินเพียงกิจกรรมเดียว 
เนื่องจากกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ที่เดินทางกับสายการบินไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นนักกีฬา
คนพิการ 

ส่วนการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
อุปสรรคในการเข้าถึงบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และการบริการ
ของสายการบินในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 1) ท่าอากาศยาน ในด้านการจัด
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกและด้านการบริหารจัดการและการบริการของสนามบิน มีปัญหา
อุปสรรคในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุพิชญา  วงศ์วาสนา (2553) พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกและการให้บริการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีอยู่ทัง้ 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย ด้านคมนาคม อยู่ในระดับ
ปานกลาง  โดยมีความพึงพอใจด้านคมนาคมเป็นอันดับแรก  และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ธิติพร มิลินทร์ คริสเตนเซนต์ (2561) พบว่า เนื่องจากข้อจ ากัดของสนามบินบางแห่ง อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกหรือเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอท าให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเข็นประสบปัญหาในการเดินทาง 
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Talita Nalara Rossi da Silva (2558) โดยท าการศึกษาเกี่ยวกับ
ประสบการณ์การเดินทางทางอากาศของผู้พิการ ในประเทศบราซิล พบว่าผู้พิการประสบปัญหาใน
การเข้าถึงการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการของท่าอากาศยานในเรื่องการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ในสนามบินโดยเฉพาะเคาเตอร์เช็คอิน ป้ายสัญลักษณ์มีไม่เพียงพอ เสียงประกาศใน
สนามบินไม่มีคุณภาพในเรื่องของคุณภาพเสียง เนื้อหาข้อมูลและความเข้าใจง่าย และ 2) สายการบิน 
มีปัญหาอุปสรรคในระดับปานกลางในด้านการบริการของสายการบินภาคพ้ืนดิน(เช็คอิน- ขึ้น
เครื่องบิน)  และมีปัญหาอุปสรรคในระดับน้อยในด้านการบริการของสายการบินบนเครื่องบิน 
สอดคล้องกับ บทสัมภาษณ์ของคุณณัฏฐยา ศรีสุภา ต าแหน่ง In-flight Manager, Instructor และ
เป็นคณะกรรมการออกแบบหลักสูตรการดูแลผู้โดยสารพิเศษ บริษัท การบินไทยจ ากัด มหาชน ให้
ข้อมูลว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนจะไดร้ับการอบรมเรียนรู้กฎหมาย ชื่อ 14 CFR part 
382  ตั้งแต่หลังเข้าท างาน 60 วัน และมีการอบรมทบทวนทุก 3 ปีแบบ e-learning กฎหมายฉบับนี้
ได้บังคับใช้กับสายการบินที่บินเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา หรือแม้แต่เป็น code share flight หรือ 



transit ก็ตาม พนักงานทุกคนต้องได้เรียนรู้กฎหมายฉบับนี้ซึ่งเป็นกฎหมายที่ต้องผ่านข้อตกลง
ไตรภาคี สามภาคส่วนได้แก่ สายการบิน คนพิการ และรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเป็น
กฎหมายที่เป็นประโยชน์และเป็นสากลต่อคนพิการ รวมทั้งเป็นมาตรฐานในการให้บริการและดูแลคน
พิการแบบเท่าเทียม ให้เกียรติและไม่มีการเลือกปฏิบัติ ส่งผลให้การบริการบนเครื่องบินของการบิน
ไทยอยู่ในมาตรฐานการบริการที่ดีเยี่ยม  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทาง
ทางอากาศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้พิการจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและข้อมูลการเดินทาง  ทาง
อากาศท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 

1) เพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการ
เดินทางทางอากาศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้พิการในด้านการบริหารจัดการและการบริการสนามบิน
ของท่าอากาศยาน และเกี่ยวกับสายการบิน ด้านการบริการของสายการบินภาคพ้ืนดิน ด้านการ
บริการของสายการบินบนเครื่องบิน และโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วน
ด้านอื่นๆ จะพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2) อายุ ระดับการศึกษา วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ความถี่ในการเดินทางด้วยเครื่องบิน
และจ านวนกิจกรรมที่ชอบท าขณะรอเที่ยวบินแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคใน
การเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้พิการเกี่ยวกับท่าอากาศยาน 
ด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน ด้านการบริหารจัดการและการ
บริการสนามบินของท่าอากาศยาน และเกี่ยวกับสายการบิน ด้านการบริการของสายการบิน
ภาคพ้ืนดิน ด้านการบริการของสายการบินบนเครื่องบินโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แตผ่ลการศึกษา
ของสุกัญญา บุญคง (2551) กล่าวไว้ว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคต่อการ
เข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกของคนพิการของผู้พิการด้านข้อมูลข่าวสารและด้านสถาปัตยกรรม
แตกต่างกัน 

3) การบกพร่องทางร่างกาย อุปกรณ์เสริมที่ใช้ จ านวนผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการเกี่ยวกับท่าอากาศยาน ด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน 
ด้านการบริหารจัดการและการบริการสนามบินของท่าอากาศยาน และเกี่ยวกับสายการบิน ด้านการ
บริการของสายการบินภาคพ้ืนดิน ด้านการบริการของสายการบินบนเครื่องบิน และโดยภาพรวม
แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุกัญญา บุญคง (2551) ที่กล่าวไว้ว่า ประเภทความพิการ
ที่แตกต่างกันมีผลท าให้มีปัญหาในการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านยานพาหนะ 
ด้านสัญลักษณ์/ด้านบริการสาธารณะ ด้านสถานที่ ด้านอาคาร แตกต่างกัน 

4) ผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้าน
การเดินทางทางอากาศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้พิการในด้านการบริหารจัดการและการบริการ
สนามบินของท่าอากาศยานแตกต่างกัน จึงยอมรับสมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านอื่นๆ พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมติฐานที่ตั้งไว้ 
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