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บทคัดยอ 
  งานวิจัยนี้ศึกษากระบวนการไหลเวียนของผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ในชวงเวลาเรงดวน โดยทําการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมที่ผูโดยสารขาออกตองดําเนินการ
ภายในทาอากาศยาน อาทิเชน อัตราการมาถึงของผูโดยสาร ทิศทางการไหลเวียนของผูโดยสาร ขั้นตอนและ
พิธีการตางๆ รวมถึงระยะเวลาที่ใชในแตละกิจกรรม และจําลองกระบวนการท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นผานโปรแกรม
จําลองสถานการณ  (Simulation program) Arena Version 9 เพ่ือวิเคราะหระยะเวลารอคอยและกิจกรรมที่
กอใหเกิดปญหาคอขวด จากการประมวลผลพบวา กิจกรรมเช็คอิน (Check-in) และตรวจหนังสือเดินทาง 
(Passport Control) เปนขั้นตอนท่ีกอใหเกิดระยะเวลารอคอยมากที่สุด และนานกวาระยะเวลามาตรฐานที่
กําหนดไว ซึ่งคณะผูวิจัยไดเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาดังกลาว โดยการเพ่ิมจํานวนเคานเตอรและผู
ใหบริการในทั้งสองจุดกิจกรรมในปริมาณที่เหมาะสม เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินกิจกรรม
ภายในสนามบิน อันเปนการเพิ่มระดับการใหบริการแกลูกคา 
 
คําสําคัญ:  โปรแกรมจําลองสถานการณ; Simulation; ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ; แถวคอย 
 
1. บทนํา 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนทาอากาศยานนานาชาติ ซึ่งรัฐบาลไทยไดกําหนดใหเปนทาอากาศยาน
หลักของประเทศและมุงหวังใหเปนศูนยกลางการบินของภูมิภาค อันจะสงผลตอการสงเสริมและพัฒนาความ
เจริญดานเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ อยางไรก็ตาม ในการประเมินความเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาคนั้น 
ความไดเปรียบทางภูมิศาสตรเพียงอยางเดียว ไมเพียงพอท่ีจะทําใหเปนศูนยกลางการบินได แตจะตอง
ประกอบไปดวยส่ิงอํานวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการสนามบินท่ีดี เพ่ือสามารถใหบริการแก
ผูโดยสารหรือสายการบินไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 ระยะเวลารอคอย (Waiting Time) ในการรับบริการของผูโดยสารภายในทาอากาศยาน ไดถูกใชเปน
ตัวชี้วัดท่ีสะทอนถึงคุณภาพของการใหบริการ และสงผลกระทบตอความพึงพอใจของลูกคา (Chwen Shue et 
al., 2003) ท้ังนี้ หากกิจกรรมใดเกิดคอขวดขึ้นแลว ก็จะสงผลใหเกิดความลาชาและเกิดแถวคอยขึ้น 
(Anderson R. Correia and S.C. Wirasinghe, 2006) โดยเฉพาะในชวงเวลาที่มีปริมาณผูใชบริการมาก เชน 
ชวงเวลาเรงดวน (Peak hour) สําหรับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ปญหาระยะเวลารอคอยยังคงเปนปญหาท่ี
สําคัญและจําเปนตองไดรับการแกไข เน่ืองจากการใหบริการผูโดยสารภายในทาอากาศยานยังคงมีความลาชา  
จากการท่ีผูโดยสารตองใชเวลาตอแถวยาว เชน การบริการตรวจคนเขาเมือง การเช็คอิน และระบบแจงรับ
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 กระเปา เปนตน (พล.ต.ต.ทวีศักด์ิ ตูจินดา, 2007) การปรับปรุงและพัฒนาระดับการใหบริการ โดยการลด
ระยะเวลารอคอยเพื่อใหกระบวนการไหลเวียนของผูโดยสารมีประสิทธิภาพ เกิดความความคลองตัวและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิในการพัฒนาไปสูการเปนศูนยกลางการบินของภูมิภาคและทาอากาศยานชั้นนําของโลกตอไป   

งานวิจัยนี้ไดศึกษากระบวนการไหลเวียนของผูโดยสารภายในอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และวิเคราะหระยะเวลารอคอยและกิจกรรมท่ีกอใหเกิดปญหาคอขวด พรอมท้ัง
เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา เพ่ือปรับปรุงระบบงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยศึกษากิจกรรมที่มี
แนวโนมท่ีจะเกิดระยะเวลารอคอยสูง ไดแก กิจกรรมเช็คอิน (Check-in) กิจกรรมการตรวจหนังสือเดินทาง 
(Passport Control) และกิจกรรมการตรวจคน (Security Check) (Ali S. Kiran, et al., 2000) ในชวงเวลาที่มี
ปริมาณผูใชบริการมาก คณะผูวิจัยไดนําโปรแกรม Simulation เขามาเปนเคร่ืองมือในการจําลองสถานการณ 
เนื่องจากสามารถวิเคราะหพฤติกรรมของระบบภายใตเง่ือนไขที่ผูพัฒนาโปรแกรมไดกําหนดไว ตลอดจน
สามารถควบคุมความแปรปรวนและความไมแนนอนตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในสถานการณจริงได อีกท้ังยังชวยในการ
ทดลองเปล่ียนแปลงแบบจําลองเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาและปรับปรุงรูปแบบการจัดการของทา
อากาศยาน กอนท่ีจะนําไปใชแกไขในสถานการณจริง  โดยนําแบบจําลองแบบตางๆ มาเปรียบเทียบเพื่อ
คนหาทางเลือกท่ีเหมาะสมกับสถานการณท่ีเกิดขึ้นจริงมากท่ีสุด เพ่ือใหการลงทุนปรับปรุงสามารถสราง
ประโยชนสูงสุดใหกับทาอากาศยาน   
 

2. วรรณกรรมปริทัศน 
2.1. ระยะเวลารอคอยของผูโดยสาร (Waiting Time) 
เวลาท่ีใชในการใหบริการท่ีรวดเร็วถือเปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูโดยสารท่ีรับ

บริการในสนามบิน และภาพพจนของการใหบริการของสายการบินและสนามบิน (J.D. Power and 
Associates Reports, 2007) ซึ่งระดับการใหบริการ (Service Level) ภายในสนามบินสามารถวัดไดจาก 
ระยะเวลาการรอคอยของผูโดยสาร (Waiting Time) ระยะเวลาที่ใชในการรับบริการ (Service Time) และ
ระยะเวลาท่ีใชในการเดิน (Walking Time)  

กิจกรรมหลักๆภายในอาคารผูโดยสาร (Terminal) ประกอบดวย กิจกรรมเช็คอิน (Check-in) กิจกรรม
การตรวจหนังสือเดินทาง (Passport Control) และกิจกรรมการตรวจคน (Security Check) ซึ่งแตละกิจกรรม
มีปจจัยท่ีกอใหเกิดระยะเวลาการรอคอยทั้งส้ิน ไดแก 

• กิจกรรมเช็คอิน : จํานวนเคานเตอรท่ีเปดใหบริการมีจํากัดและไมเพียงพอตอผูเขารับบริการ  

• กิจกรรมการตรวจหนังสือเดินทาง : มาตรการควบคุมและตรวจสอบผูโดยสารท่ีจะเดินทางออก
นอกประเทศ มีความเขมงวดมากขึ้น (Nicholas A. Linacre and Bonwoo Koo, 2004) 
ตลอดจนชวงเวลาของวัน วันในสัปดาห และจํานวนชองที่เปดใหบริการ (RA Littler and D 
Whitaker, 1997) 

• กิจกรรมการตรวจคน : อัตราการเกิด False Alarm สูง กลาวคือ เคร่ืองตรวจจับโลหะอาจมี
เสียงเตือนกับวัตถุอื่นๆ ท่ีไมใชอาวุธอันตรายหรือส่ิงท่ีเจาหนาท่ีตองการตรวจจับจากผูโดยสาร
อยางแทจริง จึงทําใหตองเสียเวลาตรวจคนตัวผูโดยสารโดยไมจําเปน (Ronald R. Gilliam, 
1979) 

ท้ังนี้ แนวทางในการลดระยะเวลาการรอคอยในกิจกรรมดังกลาว สามารถทําไดโดย  
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 1. เพ่ิมจํานวนเคานเตอรท่ีเปดใหบริการแกผูโดยสาร รวมถึงการเพ่ิมจํานวนพนักงานเพ่ือให
เหมาะสมกับจํานวนเคานเตอรท่ีเพ่ิมมากขึ้นดวย (United States Government Accountability 
Office, 2005)  

2. เพ่ิมความยืดหยุนของตารางการทํางานของพนักงานท่ีคอยใหบริการในกิจกรรมตางๆและการ
จัดสรรตารางการทํางานของพนักงานอยางมีประสิทธิภาพ (United States Government 
Accountability Office, 2005) 

3. เปดใหผูโดยสารสามารถเช็คอินจากสถานที่อื่นๆได เชน เช็คอินออนไลนจากเคร่ือง
คอมพิวเตอรท่ีบาน หรือจากเครื่องเช็คอินที่สนามบิน (Daan van Beusekom, 2004) 

4. ปรับเวลาเปดเคานเตอรเช็คอินใหเร็วขึ้น (Paul E.Joustra and Nico M. Van Dijk, 2001) 
5. ใหสายการบินตางๆเปดบริการใหผูโดยสารสามารถสงกระเปาเดินทางไปยังสนามบินไดกอน

วันเดินทางจริง จะเปนการชวยลดระยะเวลาในการชั่งวัดน้ําหนักกระเปาท่ีเคานเตอรเช็คอิน 
(IATA, 2004) 

6. นําระบบ e-Passport มาใช โดยเจาหนาท่ีสามารถตรวจสอบประวัติของผูโดยสารและประวัติ
การเดินทางที่ผานมาจาก chip ในหนังสือเดินทางไดอยางสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น (Charles 
Vincent, et al., 2007)  

7. เปล่ียนแปลงระบบความปลอดภัยจากแบบเดิม คือ One channel security system (เคร่ือง
ตรวจจับโลหะและเครื่องเอ็กซเรยกระเปาอยางละหนึ่งเครื่อง) เปน Two channel security 
system  (เพ่ิมเครื่องเอ็กซเรยกระเปาเปนจํานวนสองเคร่ือง เนื่องจากความสามารถในการ
ใหบริการของเครื่องตรวจจับโลหะมีมากกวาเคร่ืองเอ็กซเรยกระเปาถึงสามเทา) 

2.2. การสรางแบบจําลอง (Simulation) 
Simulation หรือการจําลองสถานการณ คือกระบวนการการออกแบบจําลอง (Model) ของระบบจริง 

(Real System) แลวดําเนินการทดลองเพ่ือใหเรียนรูพฤติกรรมของระบบงานจริง ภายใตขอกําหนดตางๆ เพ่ือ
ประเมินผลการดําเนินงานของระบบและวิเคราะหผลลัพธท่ีไดจากการทดลองกอนนําไปใชแกไขปญหาใน
สถานการณจริงตอไป (Shannon, 1975) 

Simulation ไดถูกนํามาใชในการศึกษาระบบการดําเนินงานในสนามบิน (Yanbing Ju, et al., 2007) 
Yuheng Cao (2003) กลาวถึงขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลโปรแกรม Arena Simulation Software ใน
การศึกษาปญหาคอขวดในจุดเช็คอินท่ีสนามบิน Ottawa ประเทศแคนาดา ซึ่งไดแก ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย 
ระยะเวลารอคอยที่สูงท่ีสุด ความยาวแถวคอยโดยเฉลี่ย ความยาวแถวคอยที่มากท่ีสุด ทําใหสนามบิน
รับทราบถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นและสามารถเปรียบเทียบหาวิธีการแกไขที่เหมาะสมได  
 

3. การจําลองระบบและการประมวลผล 
3.1. การกําหนดปญหาและวางแผนงานวิจัย 
วัตถุประสงคงานวิจัย คือการศึกษากระบวนการไหลเวียนของผูโดยสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ

ภายในอาคารผูโดยสาร ของผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ในชวงเวลาเรงดวน ระหวาง 17.00 น. ถึง 
20.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่อาคารผูโดยสารมีผูโดยสารหนาแนนมากท่ีสุด เพ่ือใหทราบถึงกิจกรรมที่กอใหเกิด
ระยะเวลารอคอย (Waiting Time) นานท่ีสุด และประเมินแนวทางในการลดระยะเวลารอคอยดังกลาว ท้ังนี้ 
คณะผูวิจัยไดเลือกใชโปรแกรม Simulation เพ่ือจําลองสถานการณ ซึ่งถือเปนการจําลองระบบประเภท
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 วิเคราะหจุดคอขวด (Bottleneck Analysis) จากน้ันจึงเสนอแนะแนวทางที่เปนไปไดในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน เพ่ือลดระยะเวลารอคอยตอไป 

คณะผูวิจัยใชโปรแกรม Arena Version 9 ซึ่งจะชวยใหสามารถประมวลผลโปรแกรมไดอยางสมบูรณ 
การใชโปรแกรมดังกลาวตองอาศัยการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลปอนเขา (Input) ของ
ระบบ โดยคณะผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของจากการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ การสังเกตการณ
ภายในอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ และการสํารวจพฤติกรรมของผูโดยสาร โดยมีประเภทของ
ขอมูลท่ีตองการ ดังนี้ 

1. อัตราการมาถึงของผูโดยสาร (Passenger Arrival Rate) ของแตละสายการบิน โดยกําหนดให
มีการกระจายตัวแบบ Poisson  

2. จํานวนผูโดยสารของแตละสายการบิน (Number of Passengers) ในชวงเวลาเรงดวน (17.00-
20.00 น.) 

3. เวลาใหบริการในแตละกิจกรรม (Service Time) ซึ่งไดจากการเก็บขอมูลของเจาหนาท่ีการทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแตเดือนมกราคมถึงธันวาคม ป 2550 และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห
โดยใชโปรแกรม Input Analyzer เพ่ือหาคาการกระจายตัวของขอมูล (Service Distribution) 
แบงออกเปน 
a.  กิจกรรมเช็คอิน (Check–in) มีการกระจายตัวแบบ Lognormal: 0.5+LOGN(2.33,1.27) 
b.  กิจกรรมการตรวจหนังสือเดินทาง (Passport Control) มีการกระจายตัวแบบ Gamma 

: 0.5+GAMM(0.725,2.22) 
c.  ขอมูลเวลาใหบริการในกิจกรรมการตรวจคน (Security Check) อางอิงมาจากรายงาน

การวิเคราะหแบบจําลอง เรื่อง SECURITY SCREENING (ปทมา ลาภเจริญวุฒิ et al. 
2005) โดยขอมูลมีการกระจายตัวแบบ Exponential : EXP(9) 

 4. จํานวนของทรัพยากรที่ใหบริการ (Number of Resources) ในแตละกิจกรรม ไดแก 
a.  จํานวนเคานเตอรของแตละสายการบิน (Check -in Counter) ซึ่งแตกตางกันไปในแต

ละชั่วโมง ตามตารางเวลาที่สายการบินกําหนดไว  
b.  จํานวนเคานเตอรท่ีใชในการตรวจหนังสือเดินทาง (Passport Control Counter) ซึ่งมี

เคานเตอรท่ีเปดใหบริการท้ังส้ิน 35 เคานเตอร    
c.  เคร่ืองตรวจจับวัตถุโลหะ (Security Facility : Metal Detector) มีจํานวน 3 เคร่ืองตอ

หนึ่ง Concourse ยกเวน Concourse D ท่ีมีจํานวน 6 เครื่อง  
 5. ขอมูลเท่ียวบิน (Flight Information)  

a.      ตารางเวลาเที่ยวบินขาออกระหวางประเทศของทุกสายการบิน ในชวงเวลาที่ศึกษา 
(Flight Schedule) 

b.     Concourse ท่ีแตกตางกันไปตามแตละสายการบิน 
6. ระยะเวลาในการจับจายสินคา (Shopping Time) ซึ่งในระบบจะมีการแบงเปนสองชวงเวลา คือ 

ชวงเวลาภายหลังจากเสร็จกิจกรรมเช็คอินจนถึงกอนทํากิจกรรมการตรวจหนังสือเดินทางและ 
ชวงเวลาภายหลังจากเสร็จกิจกรรมการตรวจหนังสือเดินทางจนถึงกอนทํากิจกรรมการตรวจ
คน โดยมีคาการกระจายตัวของขอมูลเทากับ 0.999 + ERLA(9.1, 4) และ 0.999 + 
ERLA(8.08, 4) ตามลําดับ   
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 7. รูปแบบการตอแถวคอยที่จุดเช็คอินของแตละสายการบิน (Queue Type) ซึ่งมี 2 แบบ ไดแก 
Multiple Queue และ Single Queue ดังแสดงในรูปตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1: รูปแบบการตอแถวคอย 
 

8. พฤติกรรมการใชเวลาวางของผูโดยสารในทาอากาศยาน (Passenger Behavior) จากงานวิจัย
เรื่อง International Airport Influences on Impulsive Shopping: Trait and Normative 
Approach ท่ีศึกษาพฤติกรรมการใชเวลาวางของผูโดยสารในทาอากาศยาน พบวารอยละ 50 
ของผูโดยสารท้ังหมด จะใชเวลาวางในการจับจายสินคา รับประทานอาหารและอื่น ๆ ในขณะท่ี 
ผูโดยสารท่ีเหลืออีกรอยละ 50 จะตรงเขารับบริการในกิจกรรมตอไปทันที 

9. ระยะเวลาที่ผูโดยสารใชในการเดินทางจากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมตอไป (Walking Time) 
ซึ่งมีลักษณะการกระจายตัวของขอมูลแบบ Uniform 

 ในการจําลองสถานการณและประมวลผลโปรแกรม คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว
ขางตน เพ่ือนํามาประมวลผลโปรแกรมใหไดขอมูลดังตอไปนี้ 
1. ระยะเวลาเฉลี่ยและระยะเวลาที่มากท่ีสุดท่ีผูโดยสารใชในการรอคอยในแตละกิจกรรม 

(Average  and  Maximum  Waiting Time) 
2. ความยาวโดยเฉลี่ยและความยาวที่มากท่ีสุดในแถวคอยของแตละจุดกิจกรรม (Average  and  

Maximum Queue Length) 
ผลลัพธเหลานี้เปนตัววัดประสิทธิภาพการใหบริการ ซึ่งสงผลตอความพึงพอใจในการรับบริการของ

ผูโดยสาร โดยขอมูลเหลานี้จะแสดงใหเห็นถึงปญหาท่ีเกิดในกระบวนการและสามารถนําขอมูลดังกลาวมาชวย
ในการวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางการปรับปรุงระดับการบริการได จากขอมูลปอนเขาและผลลัพธตางๆ ท่ี
ไดกลาวมาขางตน สามารถสรุปเปนกรอบแนวความคิดไดดังรูปท่ี 2  
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รูปท่ี 2: สรุปขอมูลปอนเขาและผลลัพธ 
 
 3.2. สมมติฐาน (Assumptions) 
 งานวิจัยนี้ไดกําหนดสมมติฐานขึ้น เพ่ือใหสามารถจําลองสถานการณท่ีเกิดขึ้นไดงายโดยไมทําให
ระบบคลาดเคล่ือนไปจากสภาพความเปนจริง ดังนี้ 

1. ผูโดยสารจะผานกระบวนการแตละกระบวนการภายในระบบโดยไมมีปญหาใด ๆ เชน ณ จุด
ตรวจหนังสือเดินทาง จะไมมีผูโดยสารคนใดที่มีปญหาไมผานการตรวจหนังสือเดินทาง และถูก
ปฏิเสธการเดินทางออกนอกประเทศ เปนตน 

2. เวลาการใหบริการ (service time) ในแตละกระบวนการในระบบไมไดขึ้นอยูกับลําดับของการ
ไดรับบริการ  

3. ผูโดยสารทุกคนท่ีเขามาในระบบมีความสําคัญและมีสิทธิ (priority) เทาเทียมกัน กลาวคือเปน
ผูโดยสารชั้นประหยัด (Economy Class) เหมือนกันทุกคน 

4. ไมมีผูโดยสารเปล่ียนถายเครื่องบิน (transferring passenger) เขามาในระบบ 
5. ไมมีการจํากัดความยาวของจํานวนผูโดยสารในแถวคอยของทุกๆ กิจกรรมในระบบ 
6. เจาหนาท่ีจะใหบริการเฉพาะผูโดยสารในแถวคอยหน่ึงๆ เทาน้ัน และจะไมใหบริการผูโดยสาร

ท่ีมาจากแถวคอยอื่น 
7. เจาหนาท่ีทุกๆคน ใหบริการไดในอัตราความเร็วท่ีเทากัน และไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดี 
8. ไมมีการแทรกแถวคอยในทุกๆ กิจกรรม  
9. ผูโดยสารจะไดรับบริการตามลําดับในทุกกิจกรรม คือผูโดยสารท่ีมาถึงกอนจะไดรับบริการกอน 

(first come, first serve) 
10. ไมมีการยกเลิกหรือการลาชาของเที่ยวบินในชวงเวลาของการจําลอง 

 
 
 
 

ขอมูลปอนเขา 

• ลักษณะการมาถึงของผูโดยสาร 

• ระยะเวลาที่ผูโดยสารไดรับบริการ 

• อัตราสวนผูโดยสารในแตละเที่ยวตอจํานวน

ผูโดยสารทั้งหมดที่สามารถรองรับไดในแตละ

เที่ยวบิน 

• ตารางเวลาการทํางานของพนักงาน 

• ลักษณะการกระจายตัวของระยะเวลาการ

ใหบริการในแตละกิจกรรม 

• ตารางเที่ยวบิน 

Simulation 

ผลลัพธ 

• ระยะเวลารอคอยโดยเฉล่ีย 

• ระยะเวลารอคอยมากท่ีสุด 

• ความยาวแถวคอยโดยเฉล่ีย 

• ความยาวแถวคอยมากท่ีสุด 

 

695



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 3.3. คําอธิบายแบบจําลอง (Model Description) 
ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศท่ีเขาสูสนามบินจะเริ่มตนดวยการเขาใชบริการในกิจกรรมเช็คอิน 

โดยจะตรงเขาสูแถวคอยของกิจกรรมเช็คอิน ในกรณีท่ีมีผูรับบริการอยู หรือรอในแถวคอยจนกวาจะถึงคิวของ
ตนเอง โดยผูโดยสารคนถัดไปท่ีเขามารับบริการจะเลือกตอแถวคอยท่ีส้ันที่สุด  

หลังจากเสร็จส้ินกิจกรรมเช็คอิน ผูโดยสารตองทําการตัดสินใจวาจะตรงไปสูกิจกรรมตอไปคือ การ
ตรวจหนังสือเดินทาง (Passport Control) หรือวาจะทํากิจกรรมอื่นๆ เชน จับจายสินคา รับประทานอาหาร 
กอนเขาสูกิจกรรมการตรวจหนังสือเดินทางตอไป โดยหลักการในการเขาใชบริการและการเกิดแถวคอยจะ
เปนเชนเดียวกันกับกิจกรรมเช็คอิน และเมื่อเสร็จส้ินกิจกรรมดังกลาว ผูโดยสารจะตองตัดสินใจวาจะตรงไปยัง
กิจกรรมถัดไปคือการตรวจคน (Security Check) ทันทีหรือจะใชเวลาทํากิจกรรมอื่นๆ กอนอีกคร้ัง ซึ่ง
หลักการในการตัดสินใจน้ันเปนหลักการเดิม การจําลองระบบของงานวิจัยชิ้นนี้จะส้ินสุดเมื่อผูโดยสารรับ
บริการท่ีกิจกรรมการตรวจคนเรียบรอยแลว 

รปูท่ี 3: แสดงการไหลเวียนของผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

 3.4. การตรวจสอบความถูกตองและการสะทอนความเปนจริงของระบบ (Verification and Validation) 
คณะผูวิจัยไดทําการตรวจสอบแบบจําลองท่ีสรางไววาสามารถประมวลผลไดถูกตองตามที่คณะผูวิจัย

ไดวางแผนและตั้งใจไว (Verification) ดวยการเลือกใช TRACE Element ซึ่งเปน Function หนึ่งในโปรแกรม
ท่ีแสดงรายละเอียดการเคล่ือนไหวของ Entity แตละตัวในแตละชวงเวลา เมื่อ Active Entity (Entity ตัว
ปจจุบันท่ีกําลังศึกษา) ถูกปลอยเขาสูระบบและวิ่งผาน Block Diagram แตละ Block    
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 สําหรับการบงชี้วาแบบจําลองท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสะทอนสถานการณจริงได (Validation) ใชวิธีการ 
Positive Economic Approach เนื่องจากการสรางแบบจําลองนี้ไดทําการกําหนดขอสมมติฐานเพ่ือลด
ขอจํากัดบางประการ ซึ่งหลักการของวิธีการดังกลาวคือการที่แบบจําลองจะสะทอนความเปนจริง ก็ตอเมื่อ
แบบจําลองดังกลาวสามารถจําลองสถานการณไดตามสมมติฐานท่ีกําหนดและสามารถคาดการณผลใน
อนาคตได  นอกจากนี้ ยังใชวิธี Face Validity โดยนําผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผลโปรแกรมแลวให
เจาหนาท่ีอาวุโส งานปฏิบัติการทาอากาศ สวนบริการอาคารผูโดยสารฝายการทาอากาศยาน และหัวหนางาน
ปฏิบัติการทาอากาศยาน ฝายการทาอากาศยาน ท่ีปฏิบัติงานภายในอาคารผูโดยสาร ทําการตรวจสอบผล
ของขอมูลท่ีไดวาสะทอนถึงความเปนจริงหรือไมอีกครั้งหน่ึง 
 

4. ผลการศึกษา 
 เพ่ือใหทราบถึงระยะเวลารอคอยสูงสุดท่ีผูโดยสารยอมรับไดในการรอรับบริการของแตละจุดกิจกรรม 
งานวิจัยนี้ไดสํารวจพฤติกรรมการใชบริการทาอากาศยานสุวรรณภูมิของผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 
โดยทําการสํารวจจากผูโดยสารท่ีเคยเดินทางระหวางประเทศผานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวนทั้งส้ิน 
400 คน เพ่ือนํามาใชกําหนดเปนระยะเวลามาตรฐานสําหรับการเปรียบเทียบกับผลการศึกษาจากแบบจําลอง
สถานการณ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

• กิจกรรมเช็คอิน (Check-in) มีระยะเวลารอคอยสูงสุดท่ีผูโดยสารยอมรับได เทากับ 15 นาที 

• กิจกรรมตรวจหนังสือเดินทาง (Passport control) มีระยะเวลารอคอยสูงสุดท่ีผูโดยสารยอมรับ
ได เทากับ 10 นาที 

• กิจกรรมตรวจคน (Security check) มีระยะเวลารอคอยสูงสุดท่ีผูโดยสารยอมรับได เทากับ 5 
นาที 

การจําลองสถานการณไหลเวียนของผูโดยสารเปนแบบ Terminating System หรือ การจําลองโมเดล
ท่ีระบบมีเวลาเริ่มตนและส้ินสุดท่ีแนนอน เนื่องจากคณะวิจัยทําการศึกษาเฉพาะชวง 17.00-20.00 น. ซึ่งเปน
ชวงเวลาเรงดวนเทานั้น  ทําใหการจําลองนี้มีความยาวของการประมวลผล (Replication length) คร้ังละ 3 
ชั่วโมงของแบบจําลอง และไดทําการประมวลผลโปรแกรมซ้ํา (Replication) ท้ังส้ิน 30 ครั้ง  จากการจําลอง
ระบบพบวา กิจกรรมภายในกระบวนการไหลเวียนของผูโดยสารท่ีเกิดระยะเวลารอเฉลี่ยจากสูงท่ีสุดไปตํ่า
ท่ีสุด ไดแก กิจกรรมการตรวจหนังสือเดินทาง เปนเวลา 18.14 นาที กิจกรรมเช็คอิน เปนเวลา 5.51 นาที 
และกิจกรรมการตรวจ เปนเวลา 0.41 นาที ตามลําดับ 

ผลจากการศึกษาชี้ใหเห็นวากิจกรรมท่ีเกิดระยะเวลารอคอยเฉล่ียเกินกวาระยะเวลามาตรฐานที่
กําหนดและควรไดรับการแกไข ไดแก กิจกรรมเช็คอิน สําหรับสายการบิน A และ B (นามสมมติ) และ
กิจกรรมตรวจหนังสือเดินทาง โดยปญหาระยะเวลารอคอยท่ียาวนานอาจมีสาเหตุมาจากความไมสมดุลกัน
ระหวางความตองการใชบริการในกิจกรรมกับจํานวนทรัพยากรท่ีทางทาอากาศยานจัดเตรียมไวใหบริการแก
ผูโดยสาร เชน จํานวนเคานเตอรหรือพนักงานท่ีใหบริการในแตละกิจกรรม 
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 แผนภาพที่ 1: แสดงระยะเวลารอคอยเฉล่ียของแตละกิจกรรม 

 
  
 
5. แนวทางการปรับปรุงระบบ 

จากการประมวลผลพบวา กิจกรรมตรวจหนังสือเดินทางเกิดระยะเวลารอคอยโดยเฉลี่ยมากท่ีสุด
เทากับ 18.14 นาที ซึ่งมากกวาระยะเวลารอคอยโดยเฉลี่ยของกิจกรรมเช็คอิน อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ขอมูลแตละสายการบินพบวา มีเพียงสายการบิน A และ B ท่ีมีระยะเวลารอคอยโดยเฉลี่ยในกิจกรรมเช็คอิน
สูงถึง 54.41 นาที และ 16.63 นาที ตามลําดับ ซึ่งมากกวาระยะเวลารอคอยสูงสุดท่ีผูโดยสารยอมรับได ดังนั้น 
คณะผูวิจัยจึงไดทําการปรับปรุงลดระยะเวลารอคอยในการรอรับบริการในกิจกรรมเช็คอินเปนลําดับแรก และ
กิจกรรมตรวจหนังสือเดินทางเปนลําดับตอไป โดยไดทําการจําลองสถานการณการแกไขปญหาดังกลาว
ออกเปน 3 สถานการณ ดงัตอไปนี้ 

1. ปรับเปล่ียนลักษณะการตอแถวจากแบบ Multiple Queue เปน Single Queue ท้ังในสายการบิน  A 
และ B  

2. ปรับเปล่ียนลักษณะการตอแถวจากแบบ Multiple Queue เปน Single Queue ท้ังในสายการบิน A 
และ B พรอมท้ังเพ่ิมจํานวนเคานเตอรใหบริการของสายการบิน A เนื่องจากการปรับเปล่ียนลักษณะ
การตอแถวเพียงอยางเดียวยังไมสามารถที่จะลดระยะเวลารอคอยใหนอยกวาระยะเวลาที่ยอมรับได 
โดยเพ่ิมจํานวนเคานเตอรจากเดิม 2 เคานเตอร เปน 4 เคานเตอร  

3. ใชลักษณะการตอแถวแบบ Multiple Queue ท้ังในสายการบิน A และ B และเพ่ิมจํานวนเคานเตอร
ใหบริการในสายการบิน A จากเดิม 2 เคานเตอร เปน 4 เคานเตอร และสายการบิน B  จากเดิม 8 
เคานเตอร เปน 9 เคานเตอร เนื่องจากเปนการเพิ่มจํานวนเคานเตอรใหบริการขั้นต่ําท่ีจะทําให
ระยะเวลาการรอคอยในการรอรับบริการไมเกินระยะเวลารอคอยสูงสุดท่ีผูโดยสารยอมรับได  

กลาวโดยสรุป เมื่อพิจารณาถึงทางเลือกท้ังสามแลวกําหนดเปนแบบจําลองเพ่ือเปรียบเทียบหาวิธีการ
แกไขที่ดีท่ีสุด โดยพิจารณาระยะเวลารอคอยและจํานวนคนในแถวคอยพบวา การใชลักษณะการตอแถวแบบ 
Multiple Queue และเพ่ิมจํานวนเคานเตอรใหบริการในแนวทางที่ 3 เปนทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด เนื่องจาก
ไมเพียงสามารถลดระยะเวลารอคอยใหอยูในระดับระยะเวลารอคอยสูงสุดท่ีผูโดยสารยอมรับไดเทาน้ัน แตยัง
สามารถชวยลดจํานวนผูโดยสารในแถวคอยไดจํานวนมากอีกดวย  
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 หลังจากลดระยะเวลารอคอยในกิจกรรมเช็คอินตามแนวทางท่ี 3 แลว การดําเนินงานในขั้นตอนตอไป
คือการปรับปรุงในสวนของกิจกรรมการตรวจหนังสือเดินทาง โดยทําการทดลองปรับจํานวนเคานเตอรจาก
เดิม 35 เคานเตอรเปนคาท่ีเหมาะสม  

 
แผนภาพที่ 2: แสดงระยะเวลารอคอยเฉล่ียของแตละกิจกรรมหลังจากท่ีไดมีการปรับเปล่ียนระบบ

เปรียบเทียบกับระยะเวลารอคอยเฉลี่ยเดิมของระบบ  

 
 

จากแผนภาพที่ 2 พบวาหลังจากไดทําการปรับเปล่ียนลักษณะการตอแถวเปนแบบ Multiple Queue 
และเพ่ิมจํานวนเคานเตอรของสายการบิน A อีก 2 เคานเตอร และสายการบิน B อีก 1 เคานเตอร รวมกับการ
เพ่ิมจํานวนเคานเตอรในกิจกรรมตรวจหนังสือเดินทางจากเดิม 35 เคานเตอรเปน 45 เคานเตอร ทําให
ระยะเวลาการรอคอยเฉล่ียของกิจกรรมเช็คอินและกิจกรรมตรวจหนังสือเดินทางลดลงจากเดิม แตในสวนของ
กิจกรรมการตรวจคนนั้นจะพบวามีระยะเวลารอคอยที่เพ่ิมมากขึ้นจากเดิม คือจาก 0.41 นาที เปน 1.35 นาที 
ซึ่งเปนผลมาจากระยะเวลารอคอยใน 2 จุดใหบริการกอนหนาลดลง ทําใหผูโดยสารสามารถมาถึงกิจกรรมการ
ตรวจคนไดเร็วขึ้น จึงสงผลใหเกิดความแออัดท่ีมากขึ้น อยางไรก็ตาม ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในกิจกรรมตรวจ
คนท่ีสูงขึ้น ยังไมเกินกวาระยะเวลารอคอยสูงสุดท่ีผูโดยสารยอมรับได ซึ่งมีคาเทากับ 5 นาที 
 

6. บทสรุป 
จากผลการศึกษา กิจกรรมการตรวจหนังสือเดินทาง (Passport Control) เปนกิจกรรมท่ีสราง

ระยะเวลาการรอคอยใหผูโดยสารมากท่ีสุด รองลงมาคือกิจกรรมเช็คอิน (Check-in) และกิจกรรมการตรวจคน 
(Security Check) ตามลําดับ เมื่อทางคณะผูวิจัยไดนําผลของระยะเวลาการรอคอยของผูโดยสารในการรับ
บริการในกิจกรรมตางๆ มาเปรียบเทียบกับระยะเวลารอคอยสูงสุดท่ีผูโดยสารยอมรับได พบวา ในกิจกรรม
เช็คอิน (Check-in) สายการบินท่ีเกิดระยะเวลารอคอยในการรอรับบริการเกินกวาระยะเวลามาตรฐานที่
กําหนด ทางคณะผูวิจัยจึงหาแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือลดระยะเวลารอคอยในการเขารับบริการ โดยจําลอง
สถานการณการแกไขปญหาดังกลาวซึ่งไดผลวาการใชลักษณะการตอแถวแบบ Multiple Queue และเพ่ิม
จํานวนเคานเตอรใหบริการของท้ัง 2 สายการบินเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด และเพ่ิมเติมโดยการปรับเพ่ิม
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 จํานวนเคานเตอรและผูใหบริการ จากเดิมเทากับ 30 เคานเตอร เปน 45 เคานเตอร ซึ่งจะชวยลดระยะเวลา
การรอคอยของผูโดยสารและจํานวนผูโดยสารภายในแถวคอยไดเปนอยางดี 
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