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บทคัดย(อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค@เพื่อ  1) ศึกษาวิเคราะห@ความตHองการสารสนเทศตามบทบาท
และหนHาที่ของผูHบริหาร และ  2) รับรองการประเมินความตHองการสารสนเทศของผูHบริหาร                
ซึ่งเปOนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาระบบแบบเอสดีแอลซีตามหลักวิศวกรรมซอฟต@แวร@ ประชากรที่
ใชHประกอบดHวย ผูHบริหารระดับสูงจํานวน 1 คน ผูHบริหารระดับกลางจํานวน 2 คนและผูHบริหารระดับ
ปฏิบัติงานจํานวน 2 คน โดยเลือกประชากรทั้งหมดจํานวน 5 คนเปOนหนXวยศึกษา เครื่องมือที่ใชHใน
การวิจัยประกอบดHวย การสัมภาษณ@เชิงลึกดHวยแบบสัมภาษณ@แบบกึ่งโครงสรHาง แบบสังเกต และ
แบบรับรองการประเมิน วิเคราะห@ขHอมูลดHวยการวิเคราะห@เนื้อหาและคXาดัชนีความสอดคลHองของ
วัตถุประสงค@  
 ผลการวิจัยพบวXา ผูHบริหารระดับสูงตHองการสารสนเทศเพื่อนําไปใชHประโยชน@ในการวางแผน
และคาดการณ@สภาพป\ญหา ผูHบริหารระดับกลางตHองการสารสนเทศเพื่อนําไปใชHประโยชน@ใน 
การสรุปและวิเคราะห@สภาพป\ญหา ผูHบริหารระดับปฏิบัติการตHองการสารสนเทศเพื่อนําไปใชH
ประโยชน@ในการรายงานประจําวันเกี่ยวกับประเด็นป\ญหาและการซXอมแซม ผลรับรอง          
การประเมินความตHองการโดยผูHเช่ียวชาญมีคXาดัชนีความสอดคลHองของวัตถุประสงค@ที่ระดับ 
1.00 ซึ่งอยูXในระดับดีมากและสามารถนําไปใชHไดH 
 จากผลการวิจัยที่ไดHสามารถนําไปใชHในการพัฒนาตHนแบบระบบสืบคHนและวิเคราะห@สภาพ
ป\ญหาดHวยเทคนิคคุณภาพทีพีเอ็มเพื่อการบริหารงานสะพานเทียบผูHโดยสารในทXาอากาศยาน
สุวรรณภูมไิดH 
 คําสําคัญ: สารสนเทศ  สืบคHนและวิเคราะห@  สะพานเทียบผูHโดยสาร 

 

                                                           
1 ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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Abstract 

 This research has two objectives. First, it intends to study and analyze of the information 
requirements according to the roles and duties of managers. Second, it aims to approve of 
the discovered information requirements criteria of managers, by the process of system 
development life cycle in software engineering principle. The population consists of 1 of senior 
manager, 2 of middle managers and 2 of operation managers; all 5 of the managers were 
the subject of this study. The research tools include in-depth semi-structure interview, 
observations and the review and approval of criteria. The data was analyzed by contents 
analysis and the Index of Item Objective Congruence. 
 The results showed that senior managers required the information to forecast potential 
problems. Middle managers required the information to summarize cause of the problems. 
Operation managers required the information to produce daily and preliminary reports of the 
problem and maintenance. The Index of item Objective Congruence is at the level of 1.00, 
obtained by the experts, which is in the strongly reliable criteria. 
 The results of this study can be utilized to develop a prototype system to investigate 
and analyze problems with the TPM quality technique for the Passenger Loading Bridge 
management at Suvarnabhumi airport. 
 Keywords: Information, Investigation and Analysis, Passenger Loading Bridge 

 

บทนํา 
 ในป\จจุบันการขนสXงทางอากาศเปOนการ
ขนสXงท่ีไดHรับการพัฒนากHาวหนHาอยXางรวดเร็วย่ิงกวXา
การขนสXงประเภทอื่นท้ังหมด เนื่องจากประหยัดเวลา 
และสามารถสXงสินคHาไดHรวดเร็วท่ีสุด จึงถือเปOนธุรกิจ
คมนาคมท่ีมีบทบาทสําคัญย่ิงตXอเศรษฐกิจโลก
โดยรวม สําหรับประเทศไทย ธุรกิจการขนสXงทาง
อากาศไดHมีสXวนชXวยยกระดับการพัฒนาทางดHาน
เศรษฐกิจและสังคมในระดับทHองถิ่ นไปจนถึ ง
ระดับชาติ และเปOนโครงสรHางพื้นฐานอยXางหน่ึงตXอ
การพัฒนาประเทศทางดHานเศรษฐกิจ การคHา และ
การลงทุน ตลอดถึงความสัมพันธ@ระหวXางประเทศ 
(กรมการบินพลเ รือน ,  2556) โดยภาครัฐไดH

กําหนดใหHทXาอากาศยานสุวรรณภูมิเปOนศูนย@กลาง
ของการขนสXงทางอากาศและเปOนทXาอากาศยานหลัก
ของประเทศ ภายใตHการดําเนินการดHานการจัดการ
และพัฒนาโดยบริษัททXาอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) หรือ ทอท. และคาดหวังท่ีจะผลักดันใหH 
ทXาอากาศยานสุวรรณภูมิไดHรับการยอมรับใหHเปOน
ศูนย@กลางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตH
ตXอไปในอนาคต 
 การขนถX ายผูH โดยสารขึ้ นหรือลงจาก
เคร่ืองบิน ณ ทX าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหH มี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสะดวกรวดเร็ว ถือเปOน
ป\จจัยหลักในการสนับสนุนการแขXงขันกับทXาอากาศ
ยานอื่นๆ  ของประเทศเพื่อนบHานเพื่อดึงดูดเท่ียวบิน 



วารสารจันทรเกษมสาร ป�ที่ 19 ฉบบัที่ 36 มกราคม - มิถุนายน  2556 

    Chandrakasem Rajabhat University Journal Vol. 19 No. 36 January – June , 2013 

131 

(flight)  และผูHโดยสาร (passenger) สูXทXาอากาศยาน                 
โดยมีสะพานเทียบผูHโดยสาร (Passenger Loading 
Bridge:,,PLB),,เ ปO น อ ง ค@ ป ร ะ ก อ บ ท่ี สํ า คั ญ ใ น                
การขนถXายผูHโดยสาร ซึ่งสะพานเทียบผูHโดยสารมี
ลักษณะเปOนเคร่ืองจักรกลกึ่งโครงสรHางท่ีเคลื่อนท่ีไดH
โดยการควบคุมของเจHาหนHาท่ี ทําหนHาท่ีเช่ือมตXอตัว
อาคารกับเคร่ืองบินระหวXางเคร่ืองบินและอาคาร
ผูH โดยสาร (terminal) เพื่ อ อํานวยความสะดวก
สําหรับการขึ้นลงของผูHโดยสาร (พิสิษฐ@ เล็กสวัสดิ์, 
2551) ทXาอากาศยานสุวรรณภูมิมีสะพานเทียบ
ผูHโดยสารเปOนจํานวนมากถึง 105 สะพาน ซึ่งตHองมี
การปฏิบัติการท่ีตXอเนื่อง แมXนยํา รวดเร็ว และ
ปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง 
 หากแตXในรอบ 1 ป� ท่ีผXานมา พบวXามี
รายงานป\ญหาเกิดขึ้นระหวXางการปฏิบัติงานของ
สะพานเทียบผูH โดยสารจากความขัดขHองของ
เค ร่ืองจักรกลและจากการปฏิ บั ติ  งานของ
เจHาหนHาท่ี เชXน เกิดอุบัติเหตุทําใหHสะพานเทียบ
ผูHโดยสารไดHรับความเสียหาย สXงผลใหHเคร่ืองบิน
รวมถึงยานพาหนะโดยรอบไดHรับความเสียหายเปOน
ตHน (บริษัท ทXาอากาศยานไทย จํากัด  )มหาชน ( , 
2554) นํามาซึ่งความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับตัว
สะพานเทียบผูHโดยสารเอง ความเสียหายท่ีอาจเกิด
ขึ้นกับเคร่ืองบิน ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับ
ยานพาหนะอื่นๆ โดยรอบ ความเสียหายท่ีอาจเกิด
ขึ้นกับผูHโดยสารหรือเจHาหนHาท่ีตลอดจนบุคลากร
ผูHเกี่ยวขHอง หรือแมHกระท่ังความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้นในดHานการเสียเวลาของเท่ียวบินตXางๆ และ
การเสีย โอกาสในการรอง รับ เ ท่ียว บินอื่ นๆ       
ของทXาอากาศยานเอง 
 การสืบคHนและวิเคราะห@สภาพป\ญหาท่ีมี
คุณภาพจึงมีความสําคัญในการนําไปสูXการแกHไข
ป\ญหาและวางแผนการบํารุงรักษาสะพานเทียบ
ผูHโดยสารท้ังระยะสั้นและระยะยาวอยXางเหมาะสม
เพื่อลดความเสียหายตXางๆ ดHวยการเขHาถึงสาเหตุ
ของป\ญหาและขHอขัดขHองตXางๆ ท่ีเกิดขึ้นเพื่อ

ป{องกั นตH น เห ตุของป\ญหาไมX ใหH เกิ ด เห ตุขึ้ น           
หรือหากมีเหตุการณ@บางอยXางเกิดขึ้นจะตHองไดHรับ   
การแกHไขไดHทันที เพื่อใหHสะพานเทียบผูHโดยสารมี
ความพรHอมใชHงานอยูXตลอดเวลา 
 จากความเกี่ยวขHองของประเด็นป\ญหา
ขHางตHนจึงเปOนท่ีมาของงานวิจัยเพื่อสรHางตHนแบบ
ระบบสืบคHนและวิ เคราะห@สภาพป\ญหาเพื่อ       
การบริหารงานสะพานเทียบผูHโดยสารในทXาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ เพื่อคHนหาสาเหตุท่ีแทHจริงดHวย    
การจําลองสถานการณ@เพื่อประมวลผลและนํา
ออกสารสนเทศโดยใชHเทคโนโลยีสารสนเทศเปOน
เคร่ืองมือรXวมกับเทคนิคคุณภาพทีพีเอ็ม สอดคลHอง
กับแนวคิด และปรัชญาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุ ณ ภ า พ  ห รื อ  คิ ว ไ อ ที   (Quality Information 
Technology: QIT ) ดังท่ีจารึก ชูกิตติกุล (2548)              
ไดHกลXาวไวHวXาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพเกิด
จากการบูรณาการศาสตร@ 3 ศาสตร@เขHาดHวยกัน 
ไดHแกX  

1. ศาสตร@หลัก   
2. ศาสตร@วิธีการและเทคนิคคุณภาพ   
3. ศาสตร@ เทคโนโล ยีสารสนเทศ                    

เมื่ อบูรณาการท้ังสามศาสตร@ เขH าดHวยกันแลH ว
กXอใหHเกิดองค@ความรูHใหมXซึ่งเปOนเทคโนโลยีช้ันสูงท่ีมี
ประสิทธิภาพบรรลุถึงระดับคุณภาพสูงสุด แสดง
รายละเอียดในภาพท่ี 1 

 

 

ภาพท่ี 1 องค@ความรูHเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ 
(ปรับปรุงจาก จารึก ชูกิตติกุล, 2548: 8) 
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 ใ น ง า น วิ จั ย น้ี  ศ า ส ต ร@ ห ลั ก คื อ                     
การบริหารงานสะพานเทียบผูHโดยสารในทXาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ซึ่งการบริหารงานหนXวยงานหรือ
องค@การ ท่ี เกี่ ยวขHองกับ เค ร่ืองจักรกลควรมี
จุดมุXงหมาย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดHวย
การลดตHนทุนโดยรวมตลอดอายุของเคร่ืองจักร
ต้ังแตXการออกแบบ การสรHาง การใชHงาน        
การบํารุงรักษา และความสูญเสียอันเกิดขึ้นจาก
การสึกหรอของเคร่ืองจักร กระทําโดยพนักงานทุกคน  
ผXานทางกิจกรรมกลุXมยXอย เปOนระบบท่ีเกี่ยวขHอง
กับทุกฝ�ายและทุกคนในองค@กร โดยมีเป{าหมายใน
การปรับปรุงผลการดําเนินการขององค@การ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรใหHไดHสูงสุด 
และการสรHางความรXวมมือในการทํางานของทุกคน
ในองค@กร (สราวุธ สิทธิพจน@ และอมรรัตน@      
สนธิไทย, 2543: 10-13) ประกอบดHวย 5 สXวน
สําคัญ คือ 
 1. การสรHางความรXวมมือจากทุกคนใน
องค@กร เพื่อใหHเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการผลิต   
 2. จัดสรHางระบบป{องกันความสูญเสียทุก
ประเภท   
 3. ทุกหนXวยงานมีสXวนรXวมในการดําเนิน
กิจกรรม   
 4.,,ทุ ก ค น ใ น อ ง ค@ ก ร มี สX ว น รX ว ม ใ น         
การดําเนินกิจกรรมต้ังแตXผูHบริหารระดับสูงจนถึง
พนักงานปฏิบัติงาน   
 5. ดําเนินการเพื่อลดความสูญเสียโดย
ผXานการทํากิจกรรมกลุXมยXอยซึ่งยังมีป\ญหาดHาน
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นระหวXางการปฏิบัติงานท่ียัง
ไมXสามารถคHนหาสาเหตุท่ีแทHจริงจากผูHใชH 
 ศาสตร@วิ ธีการและเทคนิคคุณภาพคือ    
ทีพี เ อ็ม (Total Productive,,Maintenance:,,TPM) 
หรือการบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีสXวนรXวม 
เปOนเทคนิคคุณภาพท่ีเนHนการปรับปรุงอยXาง
ตXอเนื่อง และการปฏิบัติงานรXวมกันของแผนก

ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ แ ผ น ก ซX อ ม บํ า รุ ง 
(Cooke,.2000:.1003).ดH ว ย ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ หH
พ นั ก ง า น ผูH ป ฏิ บั ติ ง า น มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น                  
การวิเคราะห@และแกHไขสถานการณ@ท่ีเกิดจาก
เคร่ืองจักรและอุปกรณ@ในเบ้ืองตHนและช้ีแจง             
การเกิดป\ญหาใหHกับชXางซXอมบํารุงทําการแกHไขไดH
ตรงตามสาเหตุท่ีแทHจริงของป\ญหาตามเป{าหมาย
หลักคือ  ความผิดพลาดเปOนศูนย@ (Zero failure) ของ
เสียเปOนศูนย@ (zero defect) และอุบัติเหตุเปOนศูนย@ 
(Zero.accident) (Wakjira & Singh, 2012: 27) ดH ว ย
กระบวนการพัฒนาคุณภาพท่ีสอดคลHองและ
ตXอเนื่องกันอยXางเปOนระบบดHวยเสาหลัก 8 ประการ 
เปOนตัวเช่ือมใหHเกิดความสําเร็จ (นุกูล อุบลบาน, 
2554 : 61-63) อันไดHแกX  การปรับปรุงเฉพาะเร่ือง 
(Individual improvement) การบํารุงรักษาดHวยตัวเอง 
(Self maintenance) การบํารุงรักษาเชิงวางแผน 
(Planned maintenance) การพัฒนาความรูHและทักษะ 
(Education and training) การจัดการชXวงเร่ิมตHน (Initial 
phase management) การบํารุงรักษาเชิงคุณภาพ 
(Quality maintenance) การเพ่ิมประสิทธิภาพฝ�าย
สนับสนุน (Indirect section activity) การจัดการความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลHอม (Safety and environment 
management)  
 สXวนศาสตร@ เทคโนโลยีสารสนเทศคือ
ตHนแบบระบบสืบคHนและวิเคราะห@สภาพป\ญหาท่ีทํา
การประมวลผลจากขHอมูลสภาพป\ญหาและสาเหตุ
ตXางๆ ท่ีไดHรับจากพนักงานแตXละฝ�ายและแตXละระดับ 
ใหHไดHมาซึ่งสารสนเทศท่ีเหมาะสมและมีประโยชน@ใน
การใชHงานตXอไป ดHวยคุณสมบัติท่ีชาญฉลาดและ  
โดดเดXนคือ มีความถูกตHอง รวดเร็ว เขHาถึงไดHทุกเวลา 
และไมXจํากัดเร่ืองสถานท่ี (Carr, 2004) 
 กระบวนการพัฒนาตHนแบบระบบสืบคHน
และวิเคราะห@สภาพป\ญหาเพื่อการบริหารงาน
สะพานเทียบผูHโดยสารในทXาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประกอบดHวยกระบวนการหลายขั้นตอนตามวงจร
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ของการพัฒนาระบบแบบเอสดีแอลซี (System 
development life cycle: SDLC) ไดHแกX  
 ระยะท่ี 1 การวางแผนโครงการ (project 
planning phase)  
 ระยะท่ี 2 การวิเคราะห@ (analysis phase)  
 ระยะท่ี 3 การออกแบบ (design phase)  
  ระยะท่ี 4 การนําไปใชH (implementation 
phase)  
  ระยะท่ี 5 การบํารุงรักษา (maintenance 
phase)  
  ซึ่งขั้นตอนการออกแบบสารสนเทศเปOน      
สXวนหน่ึงของขั้นตอนการพัฒนาระบบในระยะของ            
การวิเคราะห@ระบบคือ การหาความตHองการของ
ผูHใชH (requirements) ระยะน้ีเปOนขั้นตอนสําคัญท่ี
ผูHพัฒนาจะตHองศึกษาและพิจารณาโดยละเอียดวXา
ใครเปOนผูHใชH มีอะไรท่ีจะตHองทํา และทําเพื่อนําไปใชH
ประโยชน@อะไร จึงถือเปOนขั้นตอนของการรวบรวม
รายละเอียดความตHองการของผูHใชH ซึ่งถือวXาเปOน
สXวนท่ีมีความสําคัญในการสรHางสรรค@โปรแกรม 
(โอภาส เอ่ียมศิริวงศ@, 2545: 51) ซึ่งตHองผXาน
กระบวนการวิเคราะห@อยXางมีคุณภาพในสXวนของ
การออกแบบและประเมินการยอมรับจากผูHใชHตาม
แนวทางของวิศวกรรมซอฟต@แวร@ ซึ่งในงานวิจัยน้ี
หมายถึงการหาความตHองการสารสนเทศของผูHใชH
วXาควรจะมีรายงานในประเด็นอะไรบHางเพื่อยืนยัน
การวิเคราะห@และออกแบบสารสนเทศอยXางมี
ประสิทธิภาพตรงกับความตHองการของผูHใชHอยXาง
แทHจริง 
  ดังน้ันงานวิจัยในขั้นตอนน้ีจึงเปOนขั้นตอน             
ในการวิเคราะห@หาความตHองการสารสนเทศของ
ผูHใชH ในงานวิจัยน้ีหมายถึงผูHบริหาร ซึ่งตHองใชH
สารสนเทศประกอบการตัดสินใจ รวมถึงการใชH
สารสนเทศเพื่อการทํางานตามหนHาท่ีของตนและ
เพื่ อสX ง ตX อ ไป ยั งผูH ท่ี เ กี่ ย ว ขH อ ง เพื่ อป ระสา น                
การทํางานใหHเหมาะสมตามหนHาท่ีปฏิบัติงาน    โดย

ผูH วิ จั ยใชH การสั มภาษณ@ เชิ งลึ ก (In-depth interview)      
ดHวยแบบสัมภาษณ@แบบกึ่งโครงสรHาง (Semi-
structured interview) ประกอบ การดําเนินการ
เก็บขHอมูลตามระดับการเขHาถึงสารสนเทศของ
ผูHบริหารตามทฤษฎีของลอดอน และลอดอน 
(Laudon & Laudon, 2006) ท่ีแบXงกลุXมผูHบริหาร
ออกเปOน 3 ระดับ ไดHแกX ผูHบริหารระดับสูง (Senior 
manager) ในงานวิจัยน้ีหมายถึงผูHอํานวยการกับ
สารสนเทศระดับสนับสนุนผูHบริหารระดับสูง (ESS) 
ผูHบริหารระดับกลาง (Middle manager) ในงานวิจัย
น้ีหมายถึงเจHาหนHาท่ีควบคุมงานกับสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ (DSS/MIS) ผูHบริหารระดับ
ปฏิ บั ติการ (Operation manager) ในงานวิจัย น้ี
หมายถึงหัวหนHาพนักงานกับสารสนเทศเพื่อ
รายการเปลี่ยนแปลง (TPS) เพื่อนําไปสูXการสรHาง
ตHนแบบระบบสืบคHนและวิเคราะห@สภาพป\ญหาเพื่อ
การบริหารสะพานเทียบผูHโดยสารในทXาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ซึ่งผูHวิจัยจะไดHทําการพัฒนาในขั้นตอน
ตXอไป 

วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห@ความตHองการ
สารสนเทศสําหรับผูHบริหารท้ัง 3 ระดับสําหรับ
ตHนแบบระบบสืบคHนและวิเคราะห@สภาพป\ญหาเพื่อ
การบริหารสะพานเทียบผูHโดยสารในทXาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 
 2. เพื่อรับรองการประเมินความตHองการ
สารสนเทศของผูHบริหารท้ัง 3 ระดับสําหรับตHนแบบ
ระบบสืบคHนและวิ เคราะห@สภาพป\ญหาเพื่อ       
การบริหารสะพานเทียบผูHโดยสารในทXาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ(มตัวอย(าง 
 1. ผูHบริหารระดับสูง ไดHแกX ผูHอํานวยการ
จํานวน 1 คน  
 2. ผูHบริหารระดับกลาง ไดHแกXเจHาหนHาท่ี
ควบคุมงานจํานวน 2 คน   
 3. ผูHบริหารระดับปฏิบัติการ ไดHแกX หัวหนHา
พนักงาน จํานวน 2 คน 

 ตัวแปรที่ใช�ในการวิจัย 

 1. ตัวแปรต�น คือ การศึกษาและสํารวจ

ความตHองการสารสนเทศสําหรับผูHบริหารท้ัง 3 
ระดับสําหรับตHนแบบระบบสืบคHนและวิเคราะห@
สภาพป\ญหาเพื่อการบริหารสะพานเทียบผูHโดยสาร
ในทXาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 2. ตัวแปรตาม คือ 

  2.1 สารสนเทศสําหรับผูHบริหารท้ัง 
3 ระดับ 
  2.2 การรับรองการประเมินความ
ตHองการสารสนเทศของผูHบริหารท้ัง 3 ระดับ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใชHในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี 
ประกอบดHวย 3 สXวน ดังน้ี 
 1. แบบสัมภาษณ@แบบกึ่งโครงสรHาง 
ประกอบดHวยประเด็นคําถามท่ีสามารถยืดหยุXน
หรือปรับปรุงคําถามไดHตามสถานการณ@ของ      
การสัมภาษณ@ แบXงออกเปOน 3 ตอน ดังน้ี 
  1.1 ความตHองการสารสนเทศของ
ผูHบริหารระดับสูง แบXงออกเปOน 
   1.1.1 การนําสารสนเทศไปใชH
ประโยชน@จากการสืบคHนและวิเคราะห@สภาพป\ญหา
ตามหนHาท่ีความรับผิดชอบของผูHบริหารระดับสูง 
   1.1.2 รายงานหลักท่ีไดHจาก
สารสนเทศเพื่อสืบคHนและวิเคราะห@สภาพป\ญหา 

เพื่อตอบสนอง และสนับสนุนการทํางานของ
ผูHบริหารระดับสูง 
  1.2 ความตHองการสารสนเทศของ
ผูHบริหารระดับกลาง แบXงออกเปOน 
   1.2.1 การนําสารสนเทศไปใชH
ประโยชน@จากการสืบคHนและวิเคราะห@สภาพป\ญหา
ตา ม ห นH า ท่ี ค ว า ม รับ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ผูH บ ริ ห า ร
ระดับกลาง 
   1.2.2 รายงานหลักท่ีไดHจาก
สารสนเทศเพื่อสืบคHนและวิเคราะห@สภาพป\ญหา 
เพื่อตอบสนองและสนับสนุนการทํางานของ
ผูHบริหารระดับกลาง 
  1.3 ความตHองการสารสนเทศของ
ผูHบริหารระดับปฏิบัติการ แบXงออกเปOน 
    1.3.1 การนําสารสนเทศไปใชH
ประโยชน@จากการสืบคHนและวิเคราะห@สภาพป\ญหา
ตามหนHาท่ีความรับผิดชอบของผูHบริหารระดับ
ปฏิบัติการ 
   1.3.2  รายงานหลัก ท่ี ไดH จ าก
สารสนเทศเพื่อสืบคHนและวิเคราะห@สภาพป\ญหา 
เพื่อตอบสนองและสนับสนุนการทํางานของ
ผูHบริหารระดับปฏิบัติการ 

2. การสังเกต 
 ผูHวิจัยใชHเทคนิคการสังเกตแบบมีสXวนรXวม
จากประสบการณ@การทํางานดHานสะพานเทียบ
ผูHโดยสารของผูHวิจัยเปOนระยะเวลา 3 ป� โดยผูHวิจัย
ไดHสังเกตพฤติกรรม ตลอดจนลักษณะวิธีดําเนิน 
งานตXาง ๆ ภายในองค@กร  
 3. แบบรับรองการประเมินความตHองการ
สารสนเทศของผูHบริหารท้ัง 3 ระดับโดยกําหนด
เกณฑ@การรับรองเปOน 3 ระดับดังน้ี 
 ระดับ 1 หมายถึง ยืนยันวXาสารสนเทศ
เปOนไปตามความตHองการ 
  ระดับ 0 หมายถึง ไมXแนXใจวXาสารสนเทศ
เปOนไปตามความตHองการ 
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  ระดับ -1 หมายถึง ไมXยืนยันวXาสารสนเทศ
เปOนไปตามความตHองการ 

 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

 ผูH วิ จั ย สั มภาษณ@ประชากร เป{ าหมาย   
เพื่อใหHไดHขHอมูลความตHองการสารสนเทศเพื่อ
สืบคHนและวิเคราะห@สภาพป\ญหาเพื่อการบริหาร
สะพานเทียบผูHโดยสารในทXาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
สําหรับผูHบริหารท้ัง 3 ระดับ และรับรองความ
ตHองการสารสนเทศหลังจากสัมภาษณ@และจัดกลุXม
สารสนเทศแยกตามระดับผูHบริหารแลHว โดยผูHวิจัย
ทําการศึกษาขHอมูล ขHอเท็จจริง การดําเนินงาน ขHอ
ปฏิ บั ติ  และสภาพป\ญหาเพื่ อใชH เปOนแนวทาง
ประกอบการวางแผนการวิจั ย เพื่ อออกแบบ
สารสนเทศตามความตHองการของผูHใชH แบXงวิธีการ
ดําเนินการวิจัยออกเปOน 6 ขั้นตอน ดังน้ี 
  1. ขั้นตอนการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวขHอง ประกอบดHวย 
  1 . 1  ห ลั ก ท ฤ ษ ฎี เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศคุณภาพรวมถึงความสัมพันธ@การจําแนก
ระดับของผูHบริหาร 3 ระดับ ตามแนวคิดของลอดอน 
และลอดอน ไดHแกX  ผูHบริหารระดับสูง ผูHบริหาร
ระดับกลาง และผูHบริหารระดับปฏิบัติการ 

 1.2 การบริหารงานสะพานเทียบ
ผูHโดยสาร 

1.3 เทคนิคคุณภาพทีพีเอ็ม 
2. ขั้นตอนการสรHางแบบสัมภาษณ@ 

 ผู Hว ิจ ัยกําหนดแบบสัมภาษณ@แบบกึ่ ง
โครงสรHาง โดยมีลักษณะคําถามเปOนแบบปลาย 
เป�ด ท่ี ไดHมีการกํ าหนดหัวขHอไวHอยX างกวH างๆ 
ลXวงหนHา 

3. ขั้นตอนการสัมภาษณ@ 
  ผูHวิจัยใชHวิ ธีการสัมภาษณ@เชิงลึกโดยมี
ลําดับขั้นตอนดังน้ี 

3.1 ติดตXอประสานงานกับประชากร
ท่ีใชHในการวิจัยลXวงหนHา เพื่อนัดหมายวัน เวลา 
และสถานท่ี 

3.2 เดินทางไปพบกับประชากรท่ีใชH
ในการวิจัยดHวยตนเองตามกําหนดนัดหมาย ช้ีแจง
วัตถุประสงค@ในการสัมภาษณ@ โดยใชHคําถามท่ี
เต รียมมาพรH อมแสดง ตั วอยX า งสารสนเทศ
ประกอบการสัมภาษณ@ 
 4. ขั้ นตอนการสรH า ง แบบ รับรอง         
การประเมินความตHองการสารสนเทศ มีดังน้ี 
  ผู Hวิจัยกําหนดแบบรับรองการประเมิน
ความตHองการสารสนเทศของผูHบริหารท้ัง 3 ระดับ 
เพื ่อยืนยันผลการศึกษาสํารวจ โดยการเรียบ
เ ร ีย ง ข Hอม ูล ที ่ไ ด Hจ า ก ก า รส ัม ภ า ษณ @ใ ห Hเ ป Oน
หมวดหมูXตามที่ไดHกําหนดไวHเปOนประเด็นคําถาม
ในแบบสัมภาษณ@ และนําไปใหHผูHเช่ียวชาญ 3 ทXาน
เปOนผูHตรวจสอบแบบรับรองการประเมิน 
  5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมแบบรับรอง
การประเมินความตHองการสารสนเทศของผูHบริหาร
ท้ัง 3 ระดับ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
  5.1 ติดตXอประสานงานกับประชากร
ท่ีใชHในการวิจัยลXวงหนHา เพื่อแจHงวัตถุประสงค@             
ในการรับรองการประเมิน และนัดหมายวัน เวลา 
สถานท่ี 
  5.2 เดินทางไปพบกับประชากรท่ีใชH
ในการวิจัยดHวยตนเองตามกําหนดนัดหมาย นําสXง
แบบรับรองการประเมินแกXประชากร พรHอมท้ัง
อธิบายการตอบแบบรับรองการประเมิน และรับ
แบบรับรองการประเมินกลับดHวยตนเอง 
  6. วิเคราะห@ขHอมูลดHวยวิธีการวิเคราะห@
เนื้อหา (Content analysis) และคXาดัชนีความ
สอดคล Hองของว ัตถ ุประสงค @ (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) โดยกําหนดผูHใหH
ขHอมูลเปOนผูHเช่ียวชาญในการรับรองแบบประเมิน 
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ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวXาการศึกษาและ
วิเคราะห@ความตHองการสารสนเทศสําหรับตHนแบบ
ระบบสืบคHนและวิ เคราะห@สภาพป\ญหาเพื่ อ       
การบริหารสะพานเทียบผูHโดยสารในทXาอากาศยาน
สุวรรณภูมิตามการจําแนกสารสนเทศท่ีสอดคลHอง
กับแนวคิดของลอดอนและลอดอน โดยแบXงหนHาท่ี
ปฏิบัติงานออกเปOน 3 ระดับ ไดHจํานวนสารสนเทศ
ตามความตHองการของผูHใชHท้ังหมด 36 ฉบับ                   
โดยมีรายละเอียดความตHองการและคุณสมบัติของ
สารสนเทศดังน้ี 
 ผลศึกษาและวิเคราะห@ความตHองการ
สารสนเทศสําหรับผูHบริหารท้ัง 3 ระดับสําหรับ
ตHนแบบระบบสืบคHนและวิเคราะห@สภาพป\ญหา     
เ พื่อการบริหารสะพานเทียบผูHโดยสารในทXาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 
  ผูHบริหารระดับสูงตHองการสารสนเทศเพื่อ
นํา ไปใชHประโยชน@ ในการการวางแผน และ
คาดการณ@สภาพป\ญหา โดยมีรายงานหลักท่ีควรมี
ในสารสนเทศดังน้ี 
 1. รายงานป\ญหา และจัดกลุXมของป\ญหา 
 2. รายงานกลุXมของป\ญหาพรHอมกลุXม
สาเหตุในรูปแบบแผนภูมิกHางปลา 
 3. รายงานลํา ดับการแกHป\ญหาและ
ระยะเวลาเฉลี่ยในการแกHป\ญหา 
 4.  รายงานการใชHอะไหลXและวัสดุสิ้นเปลือง 
 5. รายงานการฝ�กอบรมพนักงานขับสะพาน
เทียบผูHโดยสาร 
 6. รายงานการฝ�กอบรมชXางเทคนิค 
 7.  รายงานนําออกเปOนรายเดือน (ยกเวHน
รายงานการฝ�กอบรมพนักงานในขHอ 1.5 และ 1.6) 
รายไตรมาส รายคร่ึงป� และรายป� 
 ผูHบริหารระดับกลางตHองการเพื่อนําไปใชH
ประโยชน@ในการสรุปและวิเคราะห@สภาพป\ญหา 
โดยมีรายงานหลักท่ีควรมใีนสารสนเทศดังน้ี 

 1. รายงานตามกลุXมของป\ญหา เชXน ป\ญหา
ระบบขับอัตโนมัติ ป\ญหาเสียงรบกวน ป\ญหา
ความส่ันสะเทือนขณะขับเคลื่อน เปOนตHน 
 2. รายงานตามกลุXมของอุปกรณ@ เชXน 
มอเตอร@ ชุดควบคุม อุโมงค@ เปOนตHน 
 3. รายงานตามกลุXมของอาการ เชXน หยุดไมX
ตรงตําแหนXง ออกตัวมีเสียงดัง กันสาดยกลงไมXไดH 
เปOนตHน 
 4. ร ายงานตามก ลุX มของ เ วลาและ
สภาพแวดลHอม ไดHแกX กลางวัน กลางคืน รHอนจัด 
ฝนตก การมองเห็นตํ่า และสภาวะปกติ 
 5. รายงานตามกลุXมของผูHแจHงป\ญหา     
เปOนรายบุคคล และหนXวยงาน 
 6. รายงานตามกลุXมสถานท่ีเกิดเหตุ ไดHแกX 
หมวดหมูXหลุมจอดและตําแหนXงสะพานเทียบ
ผูHโดยสาร 
 7. รายงานนําออกสภาพป\ญหาเปOนราย
สัปดาห@ 
 ผูHบริหารระดับปฏิ บั ติการตHองการเพื่อ
นําไปใชHประโยชน@ในการรายงานประจําวันประเด็น
ป\ญหาและการซXอมแซม โดยมีรายงานหลักท่ีควร
มใีนสารสนเทศดังน้ี 
 1.),รายงานประวัติพนักงานขับสะพานเทียบ
ผูHโดยสาร 
 2. รายงานประวัติชXางเทคนิค 
 3. รายงานแจHงป\ญหา 
 4. รายงานการดําเนินการซXอมแซม 
 5. ผลการรับรองการประเมินความตHองการ
สารสนเทศของผูHบริหารท้ัง 3 ระดับสําหรับตHนแบบ
ระบบสืบคHนและวิ เคราะห@สภาพป\ญหาเพื่อ      
การบริหารสะพานเทียบผูHโดยสารในทXาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 
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 พบว Xามีค XาดัชนีความสอดคลHองของ
วัตถุประสงค@ที่ระดับ 1.00 ซึ่งอยูXในระดับดีมาก
สามารถนําไปใชHเพื่อออกแบบสารสนเทศไดHตาม
ตHองการ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
   จากผลการศึกษาอภิปรายผลไดHดังน้ี 
   1. การศึกษาและวิเคราะห@ความตHองการ
สารสนเทศสําหรับตHนแบบระบบสืบคHนและ
วิเคราะห@สภาพป\ญหาเพื่อการบริหารสะพานเทียบ
ผูH โดยสารในทX าอากาศยาน สุวรรณภูมิตาม      
การจําแนกสารสนเทศตามแนวคิดของลอดอนและ 
ลอดอน โดยแบXงหนHาท่ีปฏิบัติงานออกเปOน 3 ระดับ 
ตามบทบาทและหนHาท่ีของผูHบริหาร บูรณาการ
รXวมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคคุณภาพ
ทีพีเอ็ม ตามปรัชญาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพท่ีมุXงเนHนใหHเกิดการพัฒนาคุณภาพใหHเกิด
ขึ้นกับ เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูง สุด                   
ในงานวิจัยน้ีเปOนขั้นตอนของการวิเคราะห@ระบบ 
เพื่อหาความตHองการสารสนเทศจากผูHใชHโดยตรง 
ซึ่งเปOนสXวนหน่ึงในการพัฒนาซอฟต@แวร@แบบเอสดี  
แอลซี เพื่อนําออกสารสนเทศท่ีมีคุณภาพและเปOน
ประโยชน@ตรงตามหนHาท่ีการปฏิบัติงานอยXาง
แทHจ ริง  ในงานวิจั ยคร้ัง น้ี เก็ บขH อมูลดH วยการ
สัมภาษณ@ประชากรเป{าหมาย โดยใชHแบบสัมภาษณ@
แบบกึ่งโครงสรHางเพื่อใหHไดHคุณสมบัติของสารสนเทศ
ท่ีถูกตHองตรงตามบทบาทหนHาท่ีการปฏิบัติงานของ
ผูHบริหารท้ัง 3 ระดับ จากผลการวิจัยพบวXา 
สารสนเทศท่ีเหมาะสมกับผูHบริหารท้ัง 3 ระดับ เรียง
จากผูHบริหารระดับสูง ผูHบริหารระดับกลาง และ
ผูHบริหารระดับปฏิบัติการ ไดHแกX      
 1.1 ผูHบริหารระดับสูงตHองการการนํา
สารสนเทศไปใชHประโยชน@ในการวางแผนและ
คาดการณ@สภาพป\ญหา  

 2.2 ผูHบ ริหารระดับกลางตHองการ   
การนําสารสนเทศไปใชHประโยชน@ในการสรุปและ
วิเคราะห@สภาพป\ญหา  
 2.3 ผูHบริหารระดับปฏิบัติการตHองการ            
การนําสารสนเทศไปใชHประโยชน@ในการรายงาน
ประจําวัน  
   ส อ ด ค ลH อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง รั ต น า                 
สุขเฉลิมศรี (2552) และงานวิจัยของ ชยาภรณ@ 
บัลลังก@รัตน@ และ พยุง มีสัจ (2548) ซึ่งใชHวิธีการ
วิ จั ย ทํ านอง เดี ย วกั น น้ี ใ นการ พัฒนาระบบ 
ผลการวิจัยพบวXาไดHระบบสารสนเทศท่ีไดH รับ     
การประเมินวXาตอบสนองความตHองการของผูHใชH            
มีความถูกตHองและเกิดอยXางประโยชน@แทHจริง              
ซึ่ งเปOนการยืนยันกระบวนการพัฒนาระบบท่ีมี               
การพิสูจน@มาแลHววXาเปOนสิ่งสําคัญท่ีควรดําเนินการ
ตามหลักวิศวกรรมซอฟต@แวร@ ดังท่ีสํานักงานสถิติ
แหXงชาติ (2556) กลXาวไวHวXาการพัฒนาระบบ            
ท่ี มี ประสิ ท ธิ ภาพ มาจากการพั ฒนาระบบ                      
โดยคํานึงถึงความตHองการของผูHใชH 
   2. งานวิจัยน้ีไดHยืนยันผลการศึกษาสํารวจ
ดHวยการร ับรองการประเมินความตHองการ
สารสนเทศของผูHบริหารท้ัง 3 ระดับ ผลการวิจัย
พบวXามีคXาดัชนีความสอดคลHองของวัตถุประสงค@
ที ่ระดับ 1.00 ซึ ่งจัดอยู Xในระดับดีมากที ่ผู Hว ิจ ัย
สามารถนําประเด็นความตHองการจากการสํารวจ
ความตHองการไปใชHเพื่อพัฒนาระบบสืบคHนและ
วิเคราะห@สภาพป\ญหาดHวยเทคนิคคุณภาพทีพีเอ็ม
เพื่อการบริหารสะพานเทียบผูHโดยสารในทXาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิไดHอยXางมั่นใจ เสมือนการรับรอง
รายงานการประชุมจากคณะกรรมการที่ถือวXา
รายงานการประชุมเกิดจากการอภิปรายของ
คณะกรรมการ ดังนั ้นจึงตHองรับรองรายงาน     
ก า ร ป ร ะ ช ุม เ ช Xน เ ด ีย ว ก ับ ก า ร ร ับ ร อ ง ผ ล         
การประเมินจากงานวิจัยน้ีเชXนกัน 
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ข�อเสนอแนะการวิจัย 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
 1. สามารถนําผลการวิจัยไปใชHออกแบบ
สารสนเทศตามความตHองการของผูHใชHงานท้ัง 3 
ระดับ สําหรับงานวิจัยน้ี 
 2. สามารถนําผลการวิจัยไปใชHออกแบบ
สXวนตXอประสานของระบบสารสนเทศในงานวิจัยน้ี 
 3. สามารถนําผลการวิจัย ไปใชH เปOน
สXวนประกอบการจัดทํารายงานตHนแบบระบบ
สืบคHนและวิเคราะห@สภาพป\ญหาเพื่อการบริหาร
สะพานเทียบผูHโดยสารในทXาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
สําหรับงานวิจัยน้ี 

  ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต(อไป 
  ขั้ น ต อ น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห@                 
ความตHองการสารสนเทศตามบทบาทและหนHาท่ี
ของผูHบริหารสําหรับตHนแบบระบบสืบคHนและ
วิเคราะห@สภาพป\ญหาเพื่อการบริหารสะพานเทียบ
ผูHโดยสารในทXาอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถ
นําไปเปOนแนวทางในการพัฒนาเพื่อศึกษาและ
วิเคราะห@ในประเด็นการบริหารงานในดHานอื่นๆ             
ในการวิจัยคร้ังตXอไปไดH เชXน ดHานการเงิน ดHาน
ลูกคH า  และดH านการประชา สัมพันธ@ เปO นตH น
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