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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ มวีตัถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของการแปรรูปบริษัท ทาอากาศยานไทยจํากัด (มหาชน) 

หรือ ทอท. ตอรายไดภาครัฐ และวัดประสทิธิภาพทางเศรษฐศาสตรดานตนทุนของทาอากาศยาน 5 แหง ที่

ดําเนินงานโดยทอท. ดวยวธิี Stochastic Frontier Analysis  โดยใชขอมลูในชวง พ.ศ. 2542-2551 จากการที่ 

ทอท. เปนกิจการที่ไดรับการผูกขาดดานการคมนาคมทางอากาศของประเทศ จัดเปนกิจการรัฐวิสาหกจิที่มีผล

ประกอบการที่ดี มีความสามารถในการทํากําไรสูง เมื่อทอท. มีการแปรรูปโดยเสนอขายหุนใหแกประชาชนในป 

พ.ศ. 2547 จากการวิเคราะหผลกระทบของการแปรรูป พบวา สัดสวนรายไดที่ทอท.นําสงรัฐกับรายไดทั้งหมดที่

รัฐวิสาหกิจนําสงรัฐในชวง พ.ศ. 2542-2546 ทอท. มีสัดสวนรายไดที่นําสงรัฐอยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับรายได

ของรัฐจากรฐัวสิาหกิจทั้งหมด แตหลังจากมกีารแปรรูปแลว ทอท. นํารายไดสงรัฐลดลง อยางไรก็ตามก็มแีนวโนม

เพิ่มขึ้นในระยะตอมา แตยังคงมีสัดสวนที่ต่ํากวาชวงกอนมกีารแปรรูป ทั้งนี้เนื่องจาก หลังจากการแปรรปู ทอท. 

ตองมีการสํารองเงินเพื่อการพัฒนาและเพิ่มศกัยภาพในการดําเนินงานของทาอากาศยานแตละแหง อีกทั้งตอง

เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือการยายจากสนามบินดอนเมืองมายังสนามบินสุวรรณภูมิ จึงมีการจายเงิน

ปนผลและนํารายไดสงรัฐลดลงทําใหรัฐสูญเสียผลประโยชนทางการคลัง แตอยางไรก็ตามผลกระทบของการแปร

รูปตอรายไดภาครัฐเปนประเด็นที่ควรทําการศึกษาตอไปในระยะยาว สวนผลการศึกษาการวัดประสิทธิภาพทาง

เศรษฐศาสตรดานตนทุน พบวา คาเฉลี่ยประสิทธิภาพทางตนทุนของทาอากาศยาน เทากับ 0.6227 สะทอนให

เห็นวา โดยเฉลี่ยแลวทาอากาศยานไมสามารถทําการผลิตที่ระดับตนทุนต่ําสุด ณ ราคาปจจัยการผลิตและ

ผลผลิตที่กําหนดไวได  ถาหากทาอากาศยานทั้ง 5 แหง ผลิตในระดับที่มีประสิทธิภาพทางตนทุนจะทําใหสามารถ

ลดตนทุนการผลิตเฉลี่ยไดอกีรอยละ  37.73 โดยไมทําใหผลผลิตลดลง ณ ราคาปจจัยการผลิตที่กําหนดไว   โดย

ทาอากาศยานที่มีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงสุด คือ ทาอากาศยานภูเก็ต มีคาเทากับ  0.9209  รองมาคือ ทา

อากาศยานเชียงราย  สวนทาอากาศยานที่มคีาเฉลี่ยประสิทธิภาพนอยทีสุ่ด คือ ทาอากาศยานดอนเมือง มีคา

เทากับ 0.4944  นอกจากนีเ้มื่อพิจารณา ผลจากการแปรรูปตอคาประสิทธิภาพทางตนทุน  พบวา คาเฉลี่ย

ประสิทธิภาพชวงหลังจากการแปรรูป  ระหวางป พ.ศ. 2547-2551 มีคาประสิทธิภาพสูงกวาชวงกอนมีการแปรรูป 

ระหวางป ป พ.ศ. 2542-2546 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 
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ABSTRACT 
The objectives of this research are: (1) to study the impact of privatization of Airport of 

Thailand Public Company Limited (AOT) on government revenue and (2) to analyze economic cost 

efficiency of 5 airports that are operated by AOT.  The study applied Stochastic Frontier Analysis 

approach by using the data during 1999-2008.  Since AOT is the monopolist of international airports 

of Thailand, her financial performance has been outstanding and profitability capability is high.  AOT 

was privatized by selling stocks to the public in 2004.  The results of the impact of AOT privatization 

analysis indicated that the ratio of revenue that AOT submitted to the government to total revenues 

from all state enterprises was high during 1999-2003.  After privatization the revenue that AOT 

submitted to Thai government decreased in 2004 and gradually increased in the following years.  

However, the ratio of revenue that AOT submitted to the government to total revenues after 

privatization was lower than before privatization, because AOT had to reserve her profits to develop 

and improve her potential operation of every international airports and AOT also faced with the major 

change of moving form Don Muang to Suvarnabhum airport.    Therefore, AOT submitted less benefits 

to the government after privatization.  However, the impact of privatization is subjected to further 

study in the long run.  The results of cost efficiency score of airports show that the average cost 

efficiency is 0.6227.  It implies that airports do not operate at its most efficiency point at a given factor 

and output prices.  AOT can increase its potential by reducing its cost by 37.73 %.  The analysis of 

economic cost efficiency, this study found that: Phuket International Airport has the highest average 

cost efficiency score at 0.9209. The secondly is Chiang Rai International Airport.  Don Muang Airport 

has the lowest average cost efficiency score at 0.4944.  Furthermore, the privatization has positive 

effect on cost efficiency of AOT.   It was found that during 2004-2008, after privatization, AOT has 

higher average cost efficiency than before privatization statistically significant at 95% confident level. 
 
Keywords : Privatization, Cost Efficiency, Stochastic Frontier Analysis, Airport 
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คํานํา 
 ปจจบุันการคมนาคมขนสงมีความสําคัญตอประชาชน และเปนกลไกพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศ  ในพ.ศ. 2550 มูลคาสาขาขนสงเทียบกับมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  มีสัดสวนรอยละ 

10.19 ของ GDP ทั้งหมดของประเทศ โดยเมื่อกลาวถึงสาขาขนสงทางอากาศที่สําคัญของประเทศ นั่นก็คือ 

บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปนกิจการที่ผูกขาดในการใหบริการและประกอบธุรกิจทา

อากาศยานนานาชาติของไทย เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม และไดรับการแปรสภาพเปน

บริษัท ตามนโยบายของรัฐ เมื่อ พ.ศ. 2545  ตอมาไดมีการนําเสนอขายหุนใหแกประชาชน สถาบันการเงินทั้งใน

และตางประเทศ พ.ศ. 2547 โดยกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรอยละ 70 ของหุนทั้งหมด ในปจจุบันทอท. มีทา

อากาศยานนานาชาติอยูภายใตการดูแล 6 แหง ไดแก สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม หาดใหญ ภูเก็ต และ
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เชียงราย  สวนผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2551 ทอท. มีการใหบริการสายการบินแบบประจํา 108 สายการบิน 

จํานวนผูโดยสารรวมทั้งหมด และ จํานวนเที่ยวบินพาณชิยขึ้นลงทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2550 รอยละ 4.08 

และ 0.96 ตามลําดับ  สวนรายไดจากการดําเนินงาน  และคาใชจายเพิ่มขึน้จาก พ.ศ. 2550 รอยละ 12.87 และ 

2.84 ตามลําดับ โดยรายไดสวนใหญมาจากรายไดคาธรรมเนียมการใชสนามบิน  และการบินไทยเปนผูใชบริการ

รายใหญที่สุดของทอท. นอกจากนี้การที่การบินไทยแปรรูปทําใหอํานาจการผูกขาดกิจการการบิน สงผลเกิดการ

ขยายตัวของธุรกิจสายการบินราคาประหยัดเพิ่มขึ้นและมีแนวโนมที่เติบโตอยางตอเนื่อง และเมื่อพิจารณาผลการ

ดําเนินงานแตละทาอากาศยานของทอท. ใน พ.ศ. 2550 พบวา ถึงแมวาภาพรวมทอท. มีกําไรจากการดําเนินงาน 

แตก็ยังมีทาอากาศยานที่มีผลการดําเนินงานขาดทุน ไดแก ดอนเมือง หาดใหญ และเชยีงราย  โดยสวนใหญมี

คาใชจายดานแรงงานสูง ยกเวนทอท.ที่มีคาเสื่อมราคาสูง เปนผลมาจากการยายสนามบนิหลักของประเทศไปใช

บริการสุวรรณภูมิ  แตอยางไรก็ตามทอท. ถอืไดวาเปนกิจการที่มีความสามารถทํากําไรสูง และมีรายไดนําสงรัฐ

อยูใน 10 อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด ใน พ.ศ. 2543-2546 โดยการแปรรูปเปนประเด็นที่นาสนใจวา ทอท. 

แปรรูปแลวนั้นมีผลกระทบตอรายไดภาครัฐและประสิทธิภาพทางตนทุนของทาอากาศยานหรือไม ดังนั้น จึงได

ทําการศึกษา ผลกระทบการแปรรูปที่มีตอรายไดภาครัฐ และวัดประสิทธิภาพทางตนทุนของทอท.  ระหวาง พ.ศ. 

2542-2551 เพื่อวิเคราะหคาประสิทธิภาพ วาทาอากาศยานแตละแหงมีประสิทธิภาพเพียงใด และปจจัยใดที่

สงผลตอประสิทธิภาพของทาอากาศยาน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้นในอนาคต เพิ่ม

ขีดความสามารถทางการแขงขันและพัฒนาทากาศยานใหเทียบเทานานาชาติ และยังเปนการสะทอนถึงผลการ

แปรรูปของทอท.วา สงผลดตีอการดําเนินงานหรือไม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนารัฐวสิาหกิจของไทยตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 สวนไดแก สวนแรก เปนการศึกษาผลกระทบจากการแปรรูปของทอท. 

โดยเปรียบเทียบความสามารถทํากําไรและการเปลี่ยนแปลงรายไดที่นําสงรัฐ กอนและหลังการแปรรูป อธบิาย 

ผลกระทบที่สงผลตอรายไดการคลังของรัฐ สวนที่สอง เปนวัดประสิทธิภาพทางตนทุนทาอากาศยาน 5 แหงของ

ทอท. เพื่อวัดประสิทธิภาพทางตนทุน โดยใช Stochastic Frontier Analysis รูปแบบ Translog Cost Function  
 

แบบจําลองทีใ่นการศึกษา 
รูปแบบทั่วไปฟงกชันพรมแดนตนทุนเชิงเฟนสุม  คือ 

 ititit XC εβ +=        กาํหนดให TtNi ,...,2,1,,...,2,1 ==  และ ititit vu +=ε                        (1) 

 โดยที่ itC    คือ  ตนทุนการผลิตของธุรกิจที่ i   ณ ชวงเวลาที่ t , itX    คือ  เวกเตอรของราคาปจจัยการ

ผลิต และผลผลิตของธุรกิจที่ iณ เวลา t , β   คือ  เวกเตอรของพารามิเตอรที่ตองการประมาณคา, itv และ itu  

เปนตัวแปรรสุมและเปนอิสระตอกัน โดยการวัดประสิทธิภาพทางตนทุนนี้ไดใชรูปแบบ Translog Cost Function 

มีรูปแบบทั่วไป (Coelli, 2004: 55) ดังนี้ 
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 กําหนดให  tv และ tu  มีลักษณะการแจกแจงแบบ normal and Truncated-normal  จากงานวิจัยของ 

Battese and Coelli (1995) Coelli (2004: 209-211) Barros Carlos (2008) ลินดา (2550) และวิลาวัณย 

(2551) จะไดแบบจาํลองตนทุนเชิงเฟนสุมและมีตัวแปรที่ใชในการศึกษา คือราคาปจจัยแรงงาน ( )LP  ราคาปจจัย

ทุน ( )KP  และปรับขอมูลดวยดัชนีราคาผูบริโภค พ.ศ. 2550 เปนปฐาน นอกจากนี้ยังกําหนดใหฟงกชันพรมแดน

ตนทุนเชิงเฟนสุมมีคุณสมบัตกิารเทากัน และตัวแปรดานราคาปจจยัการผลิตที่มีลักษณะเหมือนกัน  ดังนั้น จึง

ตองปรับสมการใหมเพื่อใหเปนไปตามคุณสมบัติของฟงกชนัพรมแดนตนทุนเชิงเฟนสุมโดยการปรับคาตนทุนรวม 

และราคาปจจยัการผลิตดวยราคาปจจัยการผลิตตัวใดตัวหนึ่ง (Kumbhakar  and Lovell, 143 2000: 139)     

โดยในที่นี้นําราคาปจจยัทุนมาปรับเพื่อใหเปนไปตามคุณสมบัติของฟงกชันพรมแดนตนทุนเชิงเฟนสุม  เพื่อความ

เหมาะสมของการศึกษา จะไดฟงกชันเสนพรมแดนตนทุนเชิงเฟนสุม ดังนี้  
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โดยที่ ity         คือ  ผลผลิตของทาอากาศยาน  i ณ เวลา t   

         itC         คือ  ตนทุนรวมของทาอากาศยาน i   ณ เวลา t  

         itLP       คือ  ราคาแรงงานของทาอากาศยาน i  ณ เวลา t  (ลานบาทตอหนวย) 

         itKP       คือ  ราคาทุนของทาอากาศยาน iณ เวลา t  (ลานบาทตอหนวย) 

          itv         คือ  คาความคลาดเคลื่อนที่มีการกระจายไปไดทั้งสองขาง ทําใหเกิดการเคลื่อนแบบสุมของ 

     เสนพรมแดนเนื่องมาจากเหตุการณภายนอกทั้งเชิงบวกและลบมีลักษณะการแจกแจงปกติ 

          itu         คอื  ตัวแปรสุมที่มคีาไมเปนลบ แสดงถึงความไมมีประสิทธิภาพทางตนทุนของทาอากาศยาน   

ฟงกชันที่อธิบายปจจยัที่สงผลตอความไมมีประสิทธิภาพ คอื 

itititittiit WShocknivatizatioAircraftPassengersKu ++++++= 543210 Prlnlnln δδδδδδ   (4) 

โดยที่  itK                     คอื  ขนาดสินทรัพยถาวรสุทธิของทาอากาศยาน i  ณ เวลา t  

           itPassengers      คอื  จํานวนผูโดยสารทั้งหมดของทาอากาศยาน i  ณ เวลา t  (คน) 

          itAircraft           คือ  จาํนวนเครื่องบินพาณิชยขึ้น-ลงของทาอากาศยาน i  ณ เวลา t (เที่ยวบิน) 

 itnivatizatioPr คือ  ตัวแปรดัมมี่ที่อธบิายถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของทาอากาศยานโดยจะมีคา 

         เทากับ 1 นับตั้งแตปที่มีการแปรรูปแลว และมีคาเทากับ 0 ในปที่ยังไมไดแปรรูป 

          itShock            คือ  ตวัแปรดัมมี่ทีอ่ธบิายถึงวิกฤติที่เกิดขึ้นกับทาอากาศยาน i  ณ เวลา t  โดยถาเกดิ 

          วิกฤติจะมคีาเทากับ1 ถาปใดไมเกิดจะมคีาเทากับ 0  

 ดังนั้นจากสมการที่ (4) จะไดตนทุนการผลิตของทอท. โดยมีความสัมพันธกับ ราคาปจจยัการผลิตและ

ผลผลิต  โดยคา itu  เปนตัวแปรสุมที่สะทอนใหเห็นถึงความไมมีประสิทธิภาพทางตนทุน ซึ่งหาไดจากสมการที่ (3)  
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

วิเคราะหผลการประมาณคาสัมประสิทธ์ิ 
 ผลการทดสอบแบบจาํลองโดยใชคาสถิต ิLikelihood Ratio Test (LR test)  พบวา แบบจําลองที่ใชควร

เปนรูปแบบ Translog Cost Function และแบบจําลองที่ใชในการศึกษานี้ มีคาความไมมปีระสิทธภิาพอยูใน
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แบบจาํลองอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 99 ตารางที่ 5.1 แสดงผลการประมาณ

คาพารามิเตอรในแบบจําลองที่ใชในการศึกษา  พบวา ราคาปจจยัแรงงาน มีความสัมพนัธทิศทางเดียวกับตนทุน

การผลิต ณ ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 99 และผลผลิต  มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับตนทุน แตไมมีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ แตอยางไรก็ตามผลผลิตเปนตัวแปรที่สําคญัไมสามารถตัดออกได สวนคาสัมประสทิธิ์ cross 

term ของราคาปจจัยแรงงานและผลผลิต มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามตนทุน ณ ระดับความเชือ่มั่นรอย

ละ 99  และเมื่อพิจารณาฟงกชันความไมมีประสิทธิภาพทางตนทุนพบวา ขนาดของสนิทรัยพถาวรสุทธิ ( )K  

และจํานวนผูโดยสาร มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับความไมมีประสิทธิภาพ  สวนจํานวนเครื่องบิน  การแปร

รูปรัฐวิสาหกิจ และShock มีความสัมพันธทางลบกับคาความไมมปีระสิทธภิาพ 
 

ตารางที่ 1  ผลการประมาณคาพารามิเตอรในแบบจําลองที่ใชในการศึกษา 

ตัวแปร พารามิเตอร สัมประสิทธ์ิ Standard-error t-ratio 

Constant 
0β  3.3395*** 0.2494 13.3893 

( )KL PP /ln  1β  1.6824*** 0.1092 15.4068 

yln  2β  0.1382 0.0972 1.4225 

( ) yPP KL ln/ln  3β  -0.1119*** 0.0108 -10.3916 

( ) 2)/(ln5.0 KL PP  4β  -0.0447 0.0412 -1.0853 

( )2ln5.0 y  5β  0.0872*** 0.0196 4.4569 

Inefficiency effect     

Constant 
0δ  5.9714*** 1.3018 4.5871 

Kln  1δ  0.4365*** 0.1463 2.9840 

Passengersln  2δ  1.6817*** 0.4820 3.4893 

Aircraftln  3δ  -1.7301*** 0.3358 -5.1520 

nivatizatioPr  4δ  -0.5355** 0.2242 -2.3888 

Shock  5δ  -0.0742 0.2195 -0.3379 
222
uv σσσ +=   0.0608*** 0.0200 3.0419 

22 /σσγ u=   0.9999*** 0.0015 655.8384 

log likelihood  32.4772   

Observations = 50     

หมายเหตุ: ***  หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99  

     **    หมายถงึ มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95  

ที่มา: จากการคํานวณโดยการประมาณคา 
 

คาประสิทธิภาพทางตนทุน  
 จากการคํานวณพบวา ในชวงป พ.ศ. 2542-2551 ไดคาเฉล่ียประสิทธิภาพทางตนทุนของทาอากาศยาน 

5 แหง เทากับ 0.6227 จากตารางที่ 2  พบวา ทาอากาศยานภูเก็ต เปนทาอากาศยานที่มีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพ
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มากที่สุด เทากับ 0.9209 รองมา เชียงราย เชียงใหม  หาดใหญ และดอนเมือง ตามลําดบั  ซึ่งคาประสิทธิภาพ

ไดผลการศึกษาสอดคลองกับงานศึกษาของ Barros P. Carlor (2008) ที่ไดศึกษา Technical efficiency of UK 

airports ที่ไดผลวา ทากาศยานขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากกวา ทาอากาศยานขนาดใหญ   

 

ตารางที่ 2  คาเฉลี่ยของประสิทธิภาพทางตนทุนของทาอากาศยานแตละแหง  

ทาอากาศยาน ประสิทธิภาพทางตนทนุ อันดับคาประสิทธิภาพทางตนทุน 

ดอนเมือง 0.4944 5 

เชียงใหม 0.7441 3 

หาดใหญ 0.6912 4 

ภูเก็ต 0.9209 1 

เชียงราย 0.8639 2 

ที่มา: จากการคํานวณ 
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ดอนเมือง เชียงใหม หาดใหญ ภูเก็ต เชียงราย
 

 ภาพที่ 1 คาประสิทธิภาพทางตนทุนของทาอากาศยาน ในชวงป พ.ศ. 2542-2551 

  ที่มา: จากการคํานวณ 
 

ภาพที่ 1 แสดงคาประสิทธิภาพทางตนทุนของทาอากาศยานแตละแหง ในชวง พ.ศ. 2542-2551 พบวา 

ทาอากาศยานดอนเมืองมีคาประสิทธิภาพดขีึ้นอยางตอเนื่อง และลดลงต่ําสุดในชวง พ.ศ.2550 ที่ยายสนามบิน

หลักของประเทศไปใชบริการที่สุวรรณภูมิ สวนทาอากาศยานหาดใหญ มีคาประสิทธิภาพอยูในชวง 0.5-0.8 ซึ่งมี

แนวโนมคาเฉลี่ยดีขึ้น สวนภูเก็ตมีคาประสิทธิภาพอยูในชวง 0.83-0.99 โดยภูเก็ตเปนทาอากากาศยานที่มี

คาเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงสุด สะทอนความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานตนทุน สุดทายเชียงรายปนทา

อากาศยานที่มคีาประสิทธิภาพอยูอันดับที ่ 2 โดยในพ.ศ. 2542 ทอท.รับโอนเชียงราย ทําใหในชวงแรกมีคา

ประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากการเพิ่มการลงทุนพัฒนาทาอากาศยาน หลังจากนั้นก็มีแนวโนมคาประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น  เมื่อพจิารณาโดยรวม จะพบวาในป พ.ศ. 2548 ทาอากาศยานเกือบทุกแหงมีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงสุด 

ยกเวนทาอากาศยานภูเก็ต เนื่องจากสาเหตุ การเกิดสึนามิ ทําใหมีผูมาใชบริการลดลงนั่นเอง  
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 สวนภาพที ่ 2 เปนการเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพทางตนทุน แบงเปนสองชวง คือ ชวงกอนมีการแปร

รูป พ.ศ. 2542-2546  และชวงหลังการแปรรูป พ.ศ. 2547-2551 พบวา โดยภาพรวมแลวทาอากาศยานทุกแหง

จะมีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแลว ซึ่งตรงกับผลการศึกษาวา ผลของการ

แปรรูปจะทําใหความไมมีประสิทธิภาพลดลง ยกเวน ทาอากาศยานดอนเมือง ที่มีคาประสิทธิภาพลดลงหลังแปร

รูป แตพจิารณาพบวา ใน ชวงป พ.ศ. 2547-2548 ดอนเมืองมีคาประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากชวงกอนแปรรูป แตใน 

พ.ศ. 2550 มคีาประสิทธิภาพเพียง 0.1111 มีคาลดลงจากเดิมเปนอยางมาก เนื่องจากการยายดอนเมืองไปใช

บริการที่สุวรรณภูมิ สงผลใหดอนเมืองมีรายไดจากการดาํเนินงานลดลง ในขณะที่คาใชจายดานตนทุนจาก

สินทรัพยถาวรคงเดิม จึงเปนผลใหคาประสิทธิภาพทางตนทุนของทาอากาศยานดอนเมืองลดลง  ดังนั้นจะเห็นได

วา การแปรรูปสงผลใหคาประสิทธิภาพทางตนทุนของทาอากาศยานดีขึ้น 
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ดอนเมือง เชียงใหม หาดใหญ ภูเก็ต เชียงราย

คาเฉล่ียประสิทธิภาพทางตนทุนกอนมกีารแปรรูป คาเฉล่ียประสิทธิภาพทางตนทุนหลังจากมแีปรรูป
 

 ภาพที่ 2 คาเฉลี่ยประสิทธิภาพทางตนทุนของทาอากาศยานชวงกอนมีการแปรรูปพ.ศ. 2542-2546    

  และหลังการแปรรูป พ.ศ. 2547-2551 

  ที่มา: จากการคํานวณ 
 

ผลจากการแปรรูปของทอท.ที่มตีอรัฐ 

ผลการศึกษาผลวาการแปรรูปสงผลดีตอการผลการดําเนินงานของทอท. โดยทอท.มีรายไดเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่องหลังแปรรูป สอดคลองกับงานวิจัยของ Claessens and Simeon (2002) วากิจการรัฐวิสาหกิจที่มีการ

แปรรูปไปแลว 3 ป หรือมากกวา จะสะทอนใหเห็นผลประโยชนจากการแปรรูปที่มีตอกิจการไดชัดเจนขึ้น  จากคา

ประสิทธิภาพทางตนทุนดีขึ้นนั่นเอง แมวาทอท.จะมีผลประกอบการที่ดี แตรายไดนําสงรัฐลดลง เพราะทอท. ตอง

มีการสํารองเงินทุน เพื่อขยายและพัฒนาทาอากาศยานในอนาคต เพื่อเปนการลดภาระภาครัฐ   ตอมาอธบิายถึง

ผลกระทบการแปรรูปทอท.ทีม่ีตอรายไดภาครัฐ พบวา การที่ทอท. มีความสามารถทํากาํไรสูง จะทําใหเกิดตนทุน

คาเสียโอกาสจากรายไดในอนาคตสูง  สอดคลองกับงานวิจยัของ ภูรี (2550) กลาวถึง การแปรรูปทอท. รัฐควรจะ

ขายหุนไดราคา 27.38 พันลานบาท แตระดมเงินทุนไดเพียง 18.46 พันลานบาท  เนื่องจาก ทอท. เปนรฐัวิสาหกิจ

ชั้นดี  จึงทําใหตนทุนคาเสียโอกาสจากการแปรรูปสูงตามไปดวย  และการที่รัฐถือหุนลดลง ทําใหรัฐสูญเสียรายได  

แตอยางไรก็ตาม  การแปรรปูทําใหรัฐระดมเงินทุนเพิ่มขึ้นโดยไมตองกูยืม  และลดภาระการจัดสรรงบประมาณ

ลงทุนในทอท. ดังนั้นถึงแมวา การศึกษาผลกระทบของการแปรรูปทางดานรายไดรัฐบาลไมไดผลดีเทาที่ควร แต

การแปรรูปนี้ก็สงผลดีตอผลการดําเนินงานทอท.   สอดคลองกบัคาประสิทธิภาพทางตนทุนที่คํานวณไดนั่นเอง 
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สรุปและเสนอแนะ 
 

สรุป 
ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยประสิทธิภาพทางตนทุนของทอท. 5 แหง ในชวง พ.ศ. 2542-2551 มีคา

เทากับ 0.6227 สะทอนใหเห็นวา เฉลี่ยแลวทาอากาศยานไมสามารถทําการผลิตที่ระดับตนทุนต่ําสุด ณ ราคา

ปจจัยการผลิตที่กําหนดได  โดยอากาศยานสามารถลดตนทุนการผลิตเฉล่ียไดอีก  รอยละ 37.73 โดยไมทําใหผล

ผลิตลดลง ณ ราคาปจจัยการผลิตที่กําหนดไว  โดยทาอากาศที่มีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพมากที่สุด คือ ทาอากาศ

ยานภูเก็ต รองมา เชียงราย เชียงใหม  หาดใหญ และดอนเมือง ตามลําดบั สวนผลการศึกษาการแปรรูป พบวา 

หลังจากที่ทอท. มีการแปรรูปแลวผลการดําเนินงานของทอท.ดีขึ้น และคาเฉลี่ยประสิทธิภาพของทาอากาศยาน

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกอนแปรรูป สวนการศึกษาผลกระทบจากการแปรรูปทอท. ที่มีตอรายไดภาครัฐ พบวา การที่

ทอท. แปรรูปสงผลเสียตอการคลัง เพราะรัฐมีตนทุนคาเสียโอกาสสูง เนื่องจากทอท. เปนกิจการที่มีความสามารถ

ทํากําไรระดับสูง อยางไรก็ตามถึงแมวารัฐจะมีรายไดลดลง แตรัฐก็สามารถลดภาระการจัดสรรงบประมาณแก

ทอท. โดยภาพรวมทอท.หลังจากการแปรรูป 5 ป ที่ผานมา ผลประกอบการและประสิทธิภาพการดําเนินงานดีขึ้น  

 

ขอเสนอแนะ 
 การดําเนินงานโดยรวมของทาอากาศยาน ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  ดังนั้นทอท. ควรมีการเพิ่มควร

เขมงวดในการดําเนินงานและบริการ นอกจากนี้ควรมีการสรางหลุมและลานจอดเครื่องบินเพิ่มในสนามบินสวน

ภูมิภาคเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต  สวนภาครัฐควรใหการสนับสนุนและกําหนดนโยบายในการใหทาอากาศ

ยานไทยเปนที่รูจักและมีความเชื่อมั่นในการใหบริการของประชาชนทั่วโลก  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

ควรมีการเพิ่มตัวแปรราคาปจจยัอื่นๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังสามารถโดยใชปจจัยผลผลิตแบบหลายชนดิในการ 

ศึกษาและใหไดคาวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคและตนทุนเพื่อสอดคลองกบัความเปนจริงไดอีกดวย รวมทั้งอาจจะ

กําหนดขอบเขตการศึกษาเพิ่มเปนการศึกษาทาอากาศยานทั้งหมดของประเทศ เปนตน สวนการศึกษาผลกระทบ

การแปรรูปของทอท. ที่มีตอรายไดรัฐควรมีการศึกษาโดยใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรและสถิติมาวิเคราะหดวย 
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