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ปั จจัยทางการตลาดทีมีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนตําทีขยายฐานปฏิบัตกิ ารบินใหม่ ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา เปรี ยบเทียบ และศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s
กับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนตําทีขยายฐานปฏิบตั ิการบินใหม่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กลุ่มตัวอย่างทีใช้
มีจํานวน 400 คน เป็ นประชาชนทีอาศัยอยู่ในพืนทีภาคตะวันออก ประกอบไปด้ วย ประชาชนทีอาศัยอยู่ในพืนจังหวัดชลบุรี 200 คน
และจังหวัดระยอง 200 คน เครื องมือทีใช้ ในการศึกษาวิจยั เป็ นแบบสอบถาม สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ค่าความถี ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t-test, one-way ANOVA และค่าสัมประสิทธิJสหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั ผลการศึกษา
พบว่า 1) ปั จจัยทางการตลาดทีมีความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนตําทีขยายฐานปฏิบตั ิการบินใหม่
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยรวมมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.04, S.D.=0.62) 2) ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยทางการตลาดทีมี
ผลกับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนตําทีขยายฐานปฏิบตั ิการบินใหม่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่าประชาชน
ทีมีเพศ ความถีเฉลียในการใช้ บริ การสายการบิน ผู้มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ บริ การ และลักษณะของการเดินทางต่างกัน มีปัจจัย
ทางการตลาดทีมีความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนตําโดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติ และประชาชนทีมี
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลียทีได้ รับต่อเดือน ประเภทของผู้ให้ ข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการเดินทางต่างกัน มีปัจจัย
ทางการตลาดทีมีความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนตํา โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ 0.05 3) ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนตําทีขยาย
ฐานปฏิบตั ิการบินใหม่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของประชาชน ภาพรวมมีความสัมพันธ์ กนั ทางบวกอยูใ่ นระดับตํา (0.32)
คําสําคัญ: ปั จจัยทางการตลาด ความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ สายการบินต้ นทุนตํา

Abstract
The objective of this research were to study, compare, and study the relationship between 7P’s marketing mix factors
and decision to used low-cost carriers that expands the new flight operation based at Suvarnabhumi Airport. The sample
used consisted of 400 people who lived in the eastern region, 200 people living in Chonburi Province and 200 people
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living in Rayong Province. The research tool was a questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and the Pearson correlation coefficient. The study found
that: 1) Overall the average of the marketing factors related to the decision of flying low-cost carriers that expand new
operations at Suvarnabhumi Airport was at a high level ( ̅ =4.04, S.D.=0.62). 2) The comparison of marketing factors
related to the decision to use low-cost carriers that expanded the new operating base at Suvarnabhumi Airport show
that gender, average frequency of using a carrier service, the carrier influencers, and the difference of travelling, were
most of the marketing factors. For people with age, education level, occupation, average monthly income type of
informants, and different travelling purpose, the marketing factors correlated with the decision to use low-cost carriers
was statistically significant at the 0.05 level. 3) Overall the relation between the factor of the marketing mix and the decision
to choose the low-cost carriers service that expanded the new flight base at Suvarnabhumi Airport of the people was at
low positive correlation (0.32).
Keywords: marketing factors, decision to use, low-cost carriers

บทนํา
การเดินทางทางอากาศจัดเป็ นการขนส่งใน
เชิงพาณิชย์ทีทันสมัยทีสุดในปั จจุบนั และยังได้ รับการ
ยอมรับว่าเป็ นประเภทของการเดินทางทีปลอดภัยทีสุด
เนืองจากเครื องบินโดยสารสามารถเดินทางด้ วยความเร็ ว
สูง ทําให้ ประหยัดเวลาในการเดินทาง ด้ วยเหตุผลนี
จึงเป็ นทีนิยมสําหรับนักเดินทางทีให้ ความสําคัญกับ
คุณค่าของเวลา เช่น นักธุรกิจหรื อแม้ แต่นกั ท่องเทียว
ทีมีเวลาเดินทางทีจํ ากัด ก็ มีความรู้ สึกว่าการขนส่ง
ทางอากาศช่วยให้ พวกเขาสามารถเดินทางไปท่องเทียว
ในสถานทีทีไกลขึนและมีเวลาพักผ่อนอยู่ในสถานที
ท่องเทียวนันนานขึนด้ วย (Wattanakamolchai, 2014)
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมการบินได้ รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชือไวรัส COVID-19 ซึงส่งผล
กระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการขนส่งทางอากาศทัวโลก
เช่น เดี ยวกับประเทศไทยที การเดิ นทางทางอากาศ
ระหว่างประเทศเริ มได้ รับผลกระทบตังแต่ปลายเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 โดยในเดือนเมษายน 2563 ได้ มีการ

ประกาศเรื อง ห้ ามอากาศยานทําการบินเข้ าสูป่ ระเทศ
ไทยชัวคราว ส่งผลให้ ในเดือนเมษายน ผู้โดยสารและ
เทียวบินระหว่างประเทศลดลงอย่างต่อเนือง จนกระทัง
เดือนมิถนุ ายน 2563 ได้ รับผลกระทบรุ นแรงมากทีสุด
นอกจากนีการขนส่งทางอากาศในประเทศไทยเริ มมี
ผลกระทบตังแต่มีการออกพระราชกําหนดการบริ หาร
ราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น เมือวันที 26 มีนาคม
2563 ส่งผลให้ จํานวนผู้โดยสารและปริ มาณเทียวบิน
ทังภายในและระหว่างประเทศลดลงตําสุดในเดือน
เมษายน (Economic Division of Aviation, 2020)
บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) มีความ
มุ่งมันในการให้ บริ การผู้โดยสาร อยู่บนพืนฐานของ
การให้ บริ การทุกสายการบินอย่างเท่าเทียมกันและมี
ความเสมอภาค สอดคล้ องกับข้ อกําหนดกฎระเบียบที
เกียวข้ อง ทังนีการขยายฐานปฏิบตั ิการของผู้ประกอบการ
สายการบินจะช่วยให้ เกิดประโยชน์สูงสุดกับการใช้
ประโยชน์ของท่าอากาศยานทีอยูภ่ ายใต้ การดูแลของ บริ ษัท
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ทัง 6 แห่ง นอกจากนี
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ยังเป็ นการพัฒนาการเชือมโยงเครื อข่ายการพัฒนา
เส้ นทางการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศให้
มีประสิทธิ ภาพสูงสุด ซึงอุตสาหกรรมการบิ นถื อ เป็ น
กลไกสําคัญนําไปสูก่ ารกระตุ้นการเดินทาง ท่องเทียว
ภายในประเทศ และเกิดการกระจายรายได้ สทู่ ้ องถิน
เพือขับเคลือนเศรษฐกิจชาติให้ ไปสูค่ วามรุ่งเรื องอย่าง
ยังยืนต่อไป (Sirismatthakarn, 2020)
จากสถานการณ์ ปัญหาการแพร่ ระบาดของ
เชือไวรัส COVID-19 ไทยแอร์ เอเชียยังคงมองหาโอกาส
ธุรกิจ ใหม่ ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบนั โดยเฉพาะการขยาย
เครื อข่ายทีครอบคลุมภายในประเทศ รักษาความเป็ น
ผู้นําตลาด พร้ อมอํานวยความสะดวกสําหรับผู้โดยสาร
ทุกคน จึงได้ เปิ ดฐานปฏิบตั ิการในกรุ งเทพฯ เพิมแห่ง
ใหม่ที “สุวรรณภูมิ” ซึงจะทําให้ ไทยแอร์ เอเชียเป็ นสาย
การบินเดียวทีพร้ อมให้ บริ การสะดวกทัง 2 ท่าอากาศยาน
ในกรุงเทพฯ ทังสุวรรณภูมิและดอนเมือง “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” เป็ นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศ
ทีมีศกั ยภาพพร้ อม มีระบบขนส่งสาธารณะเข้ าสูเ่ มือง
ทีสะดวก รวมทังสามารถเชือมต่อกับเทียวบินระหว่าง
ประเทศจํานวนมากได้ ในอนาคต ซึงจะทําให้ สายการบิน
มีผ้ ใู ช้ บริ การกลุม่ ใหม่ ๆ เพิม และสามารถบริ หารจัดการ
เครื องบินให้ ใช้ ประโยชน์ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึน
ในช่วงเวลานี ในขณะทีผู้โดยสารก็จะมีทางเลือกใหม่
ในการเดินทางทีคุ้มค่ากับสายการบินราคาประหยัด
อย่างไทยแอร์ เอเชีย (Klongchaiya, 2020) อีกทังยัง
ตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริ การทีอยู่อาศัยใน
พืนทีใกล้ เคียงฝั งสมุทรปราการ ชลบุรี ดังนันการทํา
การบิ น ของไทยแอร์ เ อเชี ย ก็ จ ะช่ ว ยเติ ม เต็ ม ความ
ต้ องการของผู้โดยสาร และทีสําคัญยังเป็ นการเพิม
รายได้ ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท ในช่ ว งที ต้ อ งเร่ ง หารายได้ เพื อ
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ชดเชยผลกระทบทีเกิดขึนในช่วงทีหยุดทําการบินไป
(Bijleveld, 2020)
นอกจากนีปั จจัยทางด้ านการตลาดก็เป็ นปั จจัย
สําคัญในการเลือกใช้ บริ การของผู้โดยสารทีมาใช้ บริ การ
โดยคาดหวังถึงความพึงพอใจของบริ การทีจะได้ รับ
หรื อคุณภาพของงานบริ การ ดังนันผู้ประกอบธุรกิ จ
บริ ก ารจึ งควรมองถึง วิธีก าร หรื อ กลยุทธ์ ที จะทํ าให้
ผู้โดยสารพึงพอใจต่อบริ การทีได้ รับ (Phoomivuthisarn,
2015) ดัง นันปั จ จัย ทางการตลาดของสายการบิน
ไทยแอร์ เอเชียในสถานการณ์ COVID-19 ทีผ่านมาได้ สง่
ผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและการท่องเทียว
อย่างมาก โดยเฉพาะแผนการรับนักท่องเทียวต่างชาติ
เข้ ามาใช้ จ่ายภายในประเทศทียังไม่กลับสูภ่ าวะปกติ
สายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ยจึง ต้ องทํางานร่ วมกับทัง
ภาครั ฐ และเอกชน ในการสนับ สนุน การท่อ งเที ยว
ภายในประเทศ พร้ อมกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกภูมิภาค
สําหรับช่วงแรกนัน สายการบินไทยแอร์ เอเชีย จะเปิ ด
ให้ บริ การเพิมทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเส้ นทาง
ภายในประเทศจํา นวน 4 เส้ น ทาง คือ สุว รรณภูมิ
สูเ่ ชียงใหม่ 5 เทียวบินต่อวัน ภูเก็ต 3 เทียวบินต่อวัน
กระบี 2 เทียวบินต่อวัน และสุราษฎร์ ธานี 2 เทียวบิน
ต่อวัน โดยนําเครื องบินแอร์ บสั A320 ประจําการ 4 ลํา
ก่อนจะมีการขยายเส้ นทางบินใหม่ ๆ เพิมในอนาคต
โดยเฉพาะเส้ น ทางระหว่า งประเทศ ที วางแผน
ให้ สอดคล้ องกั บ มาตรการเปิ ดประเทศของไทย
อย่ า งไรก็ ต าม สํ า หรั บ ผู้ โดยสารที เดิ น ทางกั บ
ไทยแอร์ เอเชี ย สามารถมันใจได้ ในมาตรฐานความ
ปลอดภัย ที เข้ มข้ นในทุ กเที ยวบิ น ซึ งเป็ นไปตามที
สํานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทยกําหนด อาทิ
การสวมหน้ ากากอนามัยตลอดการเดิ นทาง การงด
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ให้ บริ การอาหารและเครื องดืมในเทียวบิน มาตรการ
ตรวจวัด อุณ หภูมิ แ ละคัด กรองผู้ โ ดยสาร รวมทั ง
การสนับ สนุน ให้ ทุก คนเช็ ค อิ น ออนไลน์ ด้ ว ยตนเอง
ล่ว งหน้ า หรื อ เช็ ค อิ น ด้ ว ยระบบอัต โนมัติ ที ตู้คี อ อส
ในระบบไร้ การสัมผัสทีสนามบิน (Klongchaiya, 2020)
จากการศึกษาของ Teeratam, & Srising (2020) ทีได้
ศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
สายการบิ น ในประเทศไทยเส้ น ทางบิ น ในประเทศ
พืนทีกรุ งเทพฯ ผลจากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ว น
ประสมทางการตลาด (7Ps) ในด้ านภาพลักษณ์ห้อง
รับรองและการส่งเสริ มการขาย เป็ นปั จจัยทีมีผลต่อ
การตัดสินใจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
นอกจากนี Aussawariyathipat (2019) ได้ ศึกษาการ
ส่ ง เสริ ม การตลาดที ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้ บริ ก าร
สายการบิน ต้ นทุน ตําของผู้ใ ช้ บริ ก ารทีเป็ นวัย รุ่ นใน
พืนทีชายฝั งทะเลภาคตะวันออก ผลการศึกษาพบว่า
ปั จ จัย ทางด้ านการส่ง เสริ ม การตลาดส่ง ผลต่อ การ
เลือ กใช้ สายการบิน ต้ นทุน ตําของผู้ใช้ บ ริ ก ารที เป็ น
กลุม่ วัยรุ่นในพืนทีชายฝั งทะเลภาคตะวันออกโดยรวม
และรายด้ านอยูใ่ นระดับมาก
จากความสําคัญของปั ญหาทีได้ กล่าวมาข้ างต้ น
ทําให้ คณะผู้วิจยั มีความสนใจศึกษาวิจยั ปั จจัยทางการ
ตลาดทีมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนตําทีขยายฐานปฏิบตั ิการบินใหม่
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทังนีผลทีคาดว่าจะได้ รับ
จะทําให้ เราได้ ทราบถึงพฤติกรรมและความต้ องการ
การใช้ บริ ก ารสายการบิ นต้ น ทุน ตํ า ทํ าให้ เข้ า ใจถึ ง
ความต้ องการของผู้โดยสารอย่างลึกซึง และทํ าให้
สามารถพั ฒ นาการบริ การตอบสนองต่ อ ความ
ต้ องการของผู้โดยสารได้ อย่างเต็มที

41

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาพฤติกรรมการเดินทางทางอากาศ
ของประชาชนทีอยูใ่ นพืนทีชายฝั งทะเลภาคตะวันออก
2. เพือศึกษาและเปรี ยบเทียบปั จจัยทางการตลาด
ทีมีผลการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนตํา
ทีขยายฐานปฏิบตั ิการบินใหม่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3. เพื อศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จจั ย
ส่ว นประสมทางการตลาด 7P’s กับ การตัด สิน ใจ
เลื อ กใช้ บริ ก ารสายการบิ น ต้ นทุ น ตํ าที ขยายฐาน
ปฏิบตั ิการบินใหม่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยนีเป็ นการศึกษาวิจัยเชิงปริ มาณ
โดยผู้วิจยั ได้ ดําเนินการตามแนวทาง ดังนี
ประชากรทีใช้ ในการวิจัย
ประชากรทีใช้ ในการศึกษาวิจัยในครั งนี คื อ
ประชาชนทีอาศัยอยู่ในพืนทีชายฝั งทะเลภาคตะวันออก
ประกอบไปด้ วย ประชาชนทีอาศัยอยู่ในพืนทีจังหวัด
ชลบุรี ระยอง จัน ทบุรี และตราด โดยเป็ นผู้ที เคย
ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนตํา
กลุ่มตัวอย่ าง
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย
คื อ ประชาชนที อาศั ย อยู่ ใ นพื นที ชายฝั งทะเล
ภาคตะวัน ออก ประกอบไปด้ ว ยประชาชนที อาศัย
อยู่ในพืนทีจังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
โดยเป็ นผู้ ที เคยใช้ บริ การสายการบิ น ต้ นทุ น ตํ า
ซึงในการศึกษาวิจยั นีคณะผู้วิจยั ไม่ทราบจํานวนกลุม่
ประชากรที แน่ น อน จึ ง ได้ ใช้ สู ต รการคํ า นวณ
กลุ่ม ตัว อย่ า งกรณี ไ ม่ ท ราบจํ า นวนประชากรของ
Cochran as cite in Srisa-ard (2017) โดยคณะผู้วิจยั
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กํ า หนดให้ สัด ส่ ว นของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งอยู่ ใ นระดั บ
ความเชื อมัน 95 เปอร์ เ ซ็น ต์ และยอมให้ มีค วาม
คลาดเคลือนได้ 5 เปอร์ เซ็นต์ ได้ จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง
เท่า กับ 323 แต่ในการศึกษาวิจัยนี คณะผู้วิจัยได้
เพิมจํานวนกลุม่ ตัวอย่างเป็ น 400 คน โดยใช้ วิธีการ
สุม่ แบบหลายขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1 ดําเนินการเลือกพืนทีทีจะใช้ ใน
การเก็บข้ อมูลจํานวน 400 ตัวอย่างจากจังหวัดในพืนที
ชายฝั งทะเลภาคตะวันออกดังนี จังหวัดชลบุรี ระยอง
จันทบุรี และตราด โดยคณะผู้วิจยั ใช้ วิธีการสุม่ แบบใช้
หลักความน่าจะเป็ น ด้ วยวิธีการจับสลากเพือให้ ได้
พืนทีทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบกับช่วงเวลา
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นช่วงทีมีการระบาดของ
โรค COVID-19 ทําให้ คณะผู้วิจยั จึงพิจารณาโดยการ
เลื อ กเก็ บ ข้ อมู ล แบบออนไลน์ ผ สมผสานกั บ การ
ลงพืนทีด้ วยตนเองเพือเก็บรวบรวมข้ อมูล นอกจากนี
เพือให้ เกิดความเหมาะสมในการศึกษา คณะผู้วิจัย
ได้ ทํา การจับ สลากพื นที ในสัด ส่ว น 50 เปอร์ เ ซ็น ต์
ของพืนทีทังหมด เพือเลือกจังหวัดทีใช้ ในการศึกษา
ซึงได้ พืนทีในการเก็บข้ อมูลจํานวน 2 จังหวัด ซึงได้ แก่
จังหวัดชลบุรีและระยอง
ขันตอนที 2 ดําเนินการคัดเลือกอําเภอทีอยู่ใน
จังหวัดชลบุรีและระยอง โดยใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง
เพือให้ เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาด
ของโรค COVID-19 เพื อทํ า การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล
จังหวัดละ 4 อําเภอ ดังนี 1) จังหวัดชลบุรี อําเภอทีใช้
ในการเก็ บ ข้ อ มูล ได้ แ ก่ อํ า เภอเมื อ งชลบุรี อํ า เภอ
บางละมุง อําเภอศรี ราชา และอําเภอสัตหีบ 2) จังหวัด
ระยอง อําเภอทีใช้ ในการเก็บข้ อมูลได้ แก่ อําเภอบ้ านฉาง
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อําเภอปลวกแดง อําเภอเมืองระยอง และอําเภอบ้ านค่าย
อย่ า งไรก็ ต ามคณะผู้ วิ จั ย ได้ กํ า หนดสัด ส่ ว นของ
กลุ่ม ตัว อย่างในแต่ละพืนที โดยกํ า หนดไว้ ที อํา เภอ
ละ 50 ตัวอย่าง เพือให้ ได้ แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
จํานวน 400 ฉบับ
ขันตอนที 3 เก็ บ ข้ อ มูล ตามพื นที ที ผ่า นการ
คัดเลือกโดยใช้ วิธีการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบไม่ใช้ หลัก
ความน่าจะเป็ น โดยผู้วิจัยเลือกวิ ธีการสุ่มตัว อย่า ง
แบบบังเอิญ (accidental sampling) ตามอําเภอที
คณะผู้วิจยั ได้ กําหนดพืนทีไว้ ด้วยการใช้ แบบสอบถาม
ออนไลน์ด้วยการสแกนข้ อมูลผ่าน QR code และ
คณะผู้วิ จัย ลงพื นที เก็ บ ข้ อ มูล ด้ ว ยตนเองเพื อให้ ไ ด้
ข้ อมูลจํานวน 400 ตัวอย่าง
เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาวิจยั คณะผู้วิจัยได้ ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั เกียวข้ องกับปั จจัยทางการตลาดทีมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนตํา เพือนําข้ อมูลมาเป็ นแนวทางในการสร้ าง
เครื องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยรวบรวมข้ อมูล
เป็ นแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด จากประชาชนทัวไป
ทีอยู่ในจังหวัดชลบุรีและระยอง แบบสอบถามจะมี
องค์ประกอบทีสําคัญ จํานวน 5 องค์ประกอบหลัก ดังนี
ส่วนที 1 ปั จจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ ซึง
แบ่ง เป็ นคํา ถามแบบปลายปิ ดจํา นวน 6 ข้ อ โดยมี
คําตอบให้ เลือก ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ เฉลียต่อเดือน และประเภทผู้ให้ ข้อมูล
ส่วนที 2 เกียวกับพฤติกรรมการเดินทางทาง
อากาศของประชาชนในพืนทีชายฝั งทะเลภาคตะวันออก
ซึงแบ่งเป็ นคําถามแบบปลายปิ ดจํานวน 4 ข้ อ โดยมี
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คําตอบให้ เลือก ได้ แก่ วัตถุประสงค์ ในการเดินทาง
ความถีเฉลียในการใช้ บริ การ ผู้มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริ การ และลักษณะของการเดินทาง
ส่วนที 3 เกียวกับปั จจัยทางการตลาดทีมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนตํา
ในด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ย
การส่ ง เสริ ม การตลาด บุ ค ลากร กระบวนการและ
สิงแวดล้ อมทางกายภาพ โดยข้ อคําถามมีลกั ษณะเป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ
ตามวิธีการของลิเคอร์ ท (Likert scale)
ส่วนที 4 เกียวกับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
สายการบิ น ต้ น ทุน ตํ าโดยข้ อ คํ า ถามมี ล ักษณะเป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธีการของ
ลิเคอร์ ท (Likert scale)
ส่วนที 5 ข้ อเสนอแนะเพิมเติม โดยข้ อคําถาม
มีลกั ษณะเป็ นแบบปลายเปิ ด
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื องมื อ ที ใช้ ใน
การศึกษาวิจัย
ผู้วิจัยได้ ดําเนินการวิเคราะห์ ความเทียงตรง
ของแบบสอบถาม (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจ
บริ การจํานวน 3 ท่าน เพือเป็ นการตรวจสอบความ
เทียงตรงของแบบสอบถาม ซึงข้ อคําถามทีได้ นนมี
ั ค่า
มากกว่า 0.67 ทุกข้ อ ซึงอธิบายได้ วา่ ข้ อคําถามสามารถ
ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูลได้ จากนันทําการหาค่า
ความเชือมันกับกลุม่ ตัวอย่างทีมีลกั ษณะเดียวกันกับ
กลุ่ม ตัว อย่ า งที ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย โดยทํ า การเก็ บ
ข้ อมูลจํานวน 30 ชุด ซึงพบว่าค่าความเชื อมันของ
แบบสอบถามทังฉบับมีคา่ เท่ากับ 0.95
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วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในครังนี คณะผู้วิจยั
ได้ ดําเนินการวิจยั โดยใช้ แบบสอบถามทีสร้ างขึนเก็บ
รวบรวมข้ อ มูล จากกลุ่ม ตัว อย่า งที คัด เลือ กมาจาก
ประชาชนกลุม่ เป้าหมายทีกําหนดไว้ โดยการอธิบาย
วัตถุประสงค์ในการทําวิจยั กับกลุม่ ตัวอย่างทีทําการศึกษา
แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจยั นีคณะผู้วิจยั ได้ ทําการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลจาก 2 แหล่ง ได้ แก่
1. แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็ น
การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นประชาชน
ทีอาศัย อยู่ในพืนทีภาคตะวัน ออก ประกอบไปด้ ว ย
ประชาชนทีอาศัยอยูใ่ นพืนจังหวัดชลบุรี 200 คน และ
จังหวัดระยอง 200 คน
2. แหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ (secondary data)
เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลประกอบการศึกษาวิจยั โดย
ใช้ การศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมทังงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
ทังทีอยูใ่ นรูปของหนังสือ บทความ วิชาการ ข้ อมูลจาก
แหล่งอ้ างอิงอิเล็กทรอนิกส์ ทีมีความหลากหลายและ
ครอบคลุมประเด็นทีเกียวข้ องกับการศึกษาวิจยั
โดยหลังจากทีผู้วิจัยได้ ดําเนินการเก็บข้ อมูล
ครบถ้ วนจํานวน 400 ตัวอย่างแล้ ว ดําเนินการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม และนําข้ อมูลเข้ าสู่
กระบวนการวิ เ คราะห์ ข้ อมูล ตามวัต ถุป ระสงค์ ใ น
การศึกษาต่อไป
สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การศึกษาลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์
และการศึก ษาพฤติ กรรมการใช้ บริ ก ารสายการบิ น
ต้ น ทุน ตํ าของประชาชนที อยู่ใ นพื นที ชายฝั งทะเล
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ภาคตะวันออก ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐานด้ วยสถิติ
เชิงพรรณนา (descriptive statistic) ด้ วยสถิติค่าความถี
และค่าร้ อยละ เพืออธิบายให้ เห็นลักษณะของข้ อมูล
2. การศึก ษาศึก ษาและเปรี ย บเที ย บปั จ จัย
ทางการตลาดทีมีผลกับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนตําทีขยายฐานปฏิบตั ิการบินใหม่
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
สถิติเชิงพรรณนา โดยสถิติทีใช้ คือ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน สําหรับสถิติทีใช้ ในการเปรี ยบเทียบ
ข้ อมูลคณะผู้วิจยั ใช้ การทดสอบ t-test และ F-test
3. การศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จจั ย
ส่ว นประสมทางการตลาด 7P’s กับ การตัด สิน ใจ
เลื อ กใช้ บริ ก ารสายการบิ น ต้ นทุ น ตํ าที ขยายฐาน
ปฏิบตั ิการบินใหม่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย
ใช้ ค่าสัมประสิทธิJสหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson
product – moment correlation coefficients)
สํา หรั บ การวิ เ คราะห์ ข้อ มูลค่า สถิ ติดัง กล่า ว
ข้ างต้ น ผู้วิจยั ใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติเพือการ
วิจยั ทางสังคมศาสตร์
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25,000 บาท จํานวน 124 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.00
และประเภทของผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่เป็ นประชาชนใน
พืนทีจํานวน 233 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58.25 ตามลําดับ
2. ผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ บริ ก าร
สายการบินต้ นทุนตําทีขยายฐานการปฏิบตั ิการบินใหม่
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
มีวตั ถุประสงค์ในการเดินทางเพือการท่องเทียว/พักผ่อน
จํานวน 261 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.25 ส่วนความถีเฉลีย
ในการใช้ บริ การสายการบินส่วนใหญ่น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
2 ครังต่อปี จํานวน 206 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.50 ผู้มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้ บริ การส่วนใหญ่ตดั สินใจเลือกใช้
บริ การเอง (ไม่มีใครแนะนํา) จํานวน 206 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 51.50 และลักษณะของการเดินทางของประชาชน
ส่วนใหญ่มีลกั ษณะการเดินทางเป็ นหมู่คณะจํานวน
158 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.50 ตามลําดับ
3. จากการศึกษาปั จจัยทางการตลาดทีมีผล
กับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนตํา
ทีขยายฐานการปฏิบตั ิการบินใหม่ ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ พบว่า ค่าเฉลียของปั จจัยทางการตลาดที
มีผลกับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ตําทีขยายฐานปฏิบตั ิการบินใหม่ ณ ท่าอากาศยาน
ผลการศึกษา
ผลการศึกษานี แบ่งออกตามวัตถุประสงค์ใน สุ ว รรณภู มิ โดยรวมมี ค่ า เฉลี ยอยู่ ใ นระดั บ มาก
( ̅ = 4.04, SD.=0.62) เมื อพิจ ารณาเป็ นรายด้ า น
การศึกษาวิจยั ซึงคณะผู้วิจยั ได้ กําหนดไว้ ดงั นี
1. ผลการศึกษาข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้ าน
4. ผลการเปรี ย บเทีย บปั จจัย ทางการตลาด
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 210 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 52.50 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จํานวน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารสายการบิ น
169 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.25 มีการศึกษาอยู่ในระดับ ต้ น ทุน ตํ าที ขยายฐานการปฏิบ ัต ิก ารบิน ใหม่ ณ
ปริ ญญาตรี จํานวน 266 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.50 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จําแนกตาม เพศ อายุ และ
มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน 159 คน คิดเป็ น ระดับการศึกษา ดัง (Table 1)
ร้ อยละ 39.75 มีรายได้ เฉลียทีได้ รับต่อเดือน 15,000-
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Table 1 Comparison of marketing factors that affected the decision to choose low-cost carriers
expanding new operating bases at Suvarnbhumi Airport classified by gender, age, and
education level.
marketing factors
product
price
distribution
promotion
people
process
physical evidence
total
*
P<0.05.

gender
t-test
-1.18
-0.75
1.07
-2.12
-0.28
1.04
-0.53
-2.37

Sig
0.24
0.45
0.28
0.03*
0.78
0.30
0.60
0.46

จาก (Table 1) พบว่าประชาชนทีมีเพศต่างกัน
มีปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนตําทีขยายฐานการปฏิบตั ิการบินใหม่
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านการส่งเสริ ม
การตลาดแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
0.05 ส่วนด้ านอืน ๆ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ประชาชนทีมีอายุต่างกัน มีปัจจัยทางการตลาด
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนตํา
ทีขยายฐานการปฏิบตั ิการบินใหม่ ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ 0.05 เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ด้ านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริ ม
การตลาด บุคลากร กระบวนการแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ส่วนด้ านราคาและ
ด้ านสิงแวดล้ อมทางกายภาพไม่แตกต่างกันทางสถิติ

age
F-test
8.17
1.35
2.49
4.76
4.08
3.83
1.52
2.74

Sig
0.00*
0.25
0.04*
0.00*
0.00*
0.01*
0.19
0.03*

education level
F-test
Sig
1.06
0.35
3.78
0.02*
4.31
0.01*
1.29
0.28
4.24
0.02*
1.58
0.21
3.96
0.02*
6.17
0.00*

ประชาชนทีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีปัจจัย
ทางการตลาดมี ผ ลต่อการตัดสิน ใจเลือ กใช้ บ ริ ก าร
สายการบินต้ นทุนตําทีขยายฐานการปฏิบตั ิการบินใหม่
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 เมือพิจารณา
เป็ นรายด้ านพบว่าด้ านราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย
บุคลากร และสิงแวดล้ อมทางกายภาพแตกต่างกัน
อย่า งมี น ัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ 0.05 ส่ว นด้ า น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การส่ ง เสริ ม การตลาด กระบวนการ
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
5. ผลการเปรี ย บเที ย บปั จ จัย ทางการตลาด
มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุ น ตํ าที ขยา ยฐาน การปฏิ บั ติ ก าร บิ น ให ม่
ณ ท่ า อากาศยานสุว รรณภู มิ จํ า แนกตาม อาชี พ
รายได้ เ ฉลียต่อ เดื อ น ประเภทผู้ใ ห้ ข้ อ มูล แสดงได้
ดัง (Table 2)
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Table 2 Comparison of marketing factors that affected the decision to choose low-cost carriers
expanding new operating bases at Suvarnbhumi Airport classified by career, average monthly
income, and type of contributor.
career

marketing factors
product
price
distribution
promotion
people
process
physical evidence
total
*

F-test
1.82
2.25
5.44
9.19
6.52
3.55
4.53
3.60

Sig
0.13
0.06
0.00*
0.00*
0.00*
0.01*
0.00*
0.01*

average monthly income
F-test
Sig
0.81
0.52
1.46
0.21
2.11
0.08
10.17
0.00*
5.50
0.00*
11.34
0.00*
4.22
0.00*
3.10
0.02*

type of contributor
t-test
Sig
-1.99
0.05*
0.37
0.71
-1.84
0.07
-0.82
0.41
-0.03
0.97
2.21
0.03*
-1.39
0.17
-4.45
0.00*

P<0.05.

จาก (Table 2) พบว่า ประชาชนที มี อ าชี พ
ต่า งกันมี ปัจ จัย ทางการตลาดมี ผ ลต่อการตัด สิน ใจ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนตําทีขยายฐานการ
ปฏิบตั ิการบินใหม่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใน
ภาพรวมแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที
ระดับ 0.05 เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ าน
ช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ย การส่ ง เสริ ม การตลาด
บุค ลากร กระบวนการและลัก ษณะทางกายภาพ
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ส่วนด้ านผลิตภัณฑ์ และราคาไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ประชาชนทีมี รายได้ เ ฉลียต่อเดือ นต่างกัน มี
ปั จ จัย ทางการตลาดมี ผ ลต่อ การตัด สิน ใจเลื อ กใช้
บริ การสายการบิ น ต้ นทุ น ตํ าที ขยายฐานการ
ปฏิบตั ิการบินใหม่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใน
ภาพรวมแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที
ระดับ 0.05 เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านการ
ส่งเสริ มการตลาด บุคลากร กระบวนการและลักษณะ

ทางกายภาพ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ 0.05 ส่วนด้ านผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทาง
การจัดจําหน่ายไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ประชาชนทีมีประเภทผู้ให้ ข้อมูลต่างกันมีปัจจัย
ทางการตลาดมี ผ ลต่อการตัดสิน ใจเลือ กใช้ บ ริ ก าร
สายการบินต้ นทุนตําทีขยายฐานการปฏิบตั ิการบินใหม่
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 เมือพิจารณาเป็ น
รายด้ าน พบว่า ด้ านผลิตภัณฑ์ และด้ านกระบวนการ
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ส่วนด้ านราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริ ม
การตลาด บุค ลากรและสิงแวดล้ อ มทางกายภาพ
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
6. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ ของปั จจัยทาง
การตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ น ทุน ตํ าที ขยา ยฐาน การปฏิ บ ัต ิ ก าร บิ น ให ม่
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แสดงได้ ดงั (Table 3)

47

RMUTSB Acad. J. (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 7(1) : 38-54 (2022)

Table 3 Relationship of marketing factors and the decision to choose low-cost carriers expanding
new operating bases at Suvarnabhumi Airport Classified by 7P's marketing mix.
marketing factors
product
price
distribution
promotion
people
process
physical evidence
*
P<0.05.

Pearson correlation
0.12
0.31
0.38
0.17
0.31
0.37
0.32

Sig
0.02*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

relationship level
very weak positive
weak positive
weak positive
very weak positive
weak positive
weak positive
weak positive

ซึ งประชาชนมี ค วามตึ ง เครี ยดในการดํ า รงชี วิ ต
มีความเครี ยดทีเกิดจากการทํางาน และในบางกลุ่ม
ปั ญหาครอบครัวก็สง่ ผลให้ เกิดความเครี ยดเช่นเดียวกัน
ซึงเมื อพิ จ ารณาวิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ของคนไทยจะ
พบว่า คนไทยเป็ นบุคคลทีต้ องการความสนุกสนาน
ชอบความรื นเริ ง จึงทําให้ เมือบุคคลเกิดความเครี ยด
จึงต้ องการผ่อนคลายด้ วยการเดินทางพักผ่อน
การอภิ ป รายผลตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อที 2
เพือศึกษาและเปรี ยบเทียบปั จจัยทางการตลาดทีมี
ผลการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนตํา
ที ขยายฐานปฏิ บัติ ก ารบิ น ใหม่ ณ ท่ า อากาศยาน
อภิปรายผล
ผลจากการศึก ษาปั จ จัย ทางการตลาดที มี สุว รรณภูมิ จากการวิ จั ย โดยรวมมี ค่ า เฉลี ยอยู่ใ น
ความสัม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิน ใจเลือ กใช้ บ ริ ก าร ระดับ มาก ซึ งอธิ บ ายได้ ว่ า เนื องจากสถานการณ์
สายการบินต้ นทุนตําทีขยายฐานปฏิบตั ิการบินใหม่ ด้ านการแข่งขันของธุรกิจสายการบินมีความรุ นแรง
ณ ท่า อากาศยานสุว รรณภูมิ คณะผู้ วิ จ ัย เสนอ มากขึนเป็ นลําดับ สายการบินต้ นทุนตําจึงได้ เพิมฐาน
ปฏิบตั ิการบินแห่งใหม่ที “สุวรรณภูมิ” และปั จจัยทาง
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ดงั นี
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที 1 เพือ การตลาดทัง 7 ด้ าน มีผลกับการตัดสินใจเลือกใช้
ศึกษาพฤติกรรมการเดินทางทางอากาศของประชาชน บริ การสายการบิ น ต้ นทุ น ตํ าที ขยายฐานปฏิ บั ติ
ทีอยูใ่ นพืนทีภาคตะวันออก โดยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ การบินใหม่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน
มีวตั ถุประสงค์ในการเดินทางเพือการท่องเทียว/พักผ่อน ได้ ตอบสนองต่อความต้ องการของประชาชนทีสามารถ
จาก (Table 3) พบว่า ปั จจัยทางการตลาด
มี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนตําทีขยายฐานปฏิบตั ิการบินใหม่
ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ
ทางสถิ ติที ระดับ 0.05 จากผลการวิเ คราะห์ ข้ อ มูล
ชี ให้ เ ห็ น ว่า ในภาพรวมมี ค วามสัมพัน ธ์ กัน ในระดับ
ค่ อ นข้ างตํ า เมื อพิ จ ารณาความสัม พัน ธ์ ร ายด้ าน
พบว่าด้ านช่องทางการจัดจํ าหน่ายมีความสัมพัน ธ์
อยูใ่ นระดับสูงสุด โดยมีคา่ ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.38
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เลือกใช้ บริ การได้ หลากหลายมากยิงขึน ยังมีเส้ นทาง
การบินทีครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้ แก่ กรุ งเทพฯ-เชียงใหม่
กรุงเทพฯ-ภูเก็ต กรุงเทพฯ-กระบี กรุ งเทพฯ-สุราษฎร์ ธานี
เป็ นต้ น ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมต่อการเข้ าถึง
ของประชาชนทัวไปได้ ง่า ยขึน และท่า อากาศยาน
สุวรรณภูมิเป็ นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศทีมี
ศัก ยภาพพร้ อม มี ร ะบบขนส่ ง สาธารณะที สะดวก
รวมทังสามารถเชื อมต่อกับเที ยวบิ นระหว่ างประเทศ
จํานวนมาก ซึงทําให้ สง่ ผลต่อการตัดสินใจในการใช้
บริ การทีรวดเร็ วขึน และทําให้ ระดับการตัดสินใจของ
ประชาชนอยู่ในระดับมาก ซึงสอดคล้ องกับ Tupiya
(2018) ได้ ศกึ ษากลยุทธ์สว่ นประสมการตลาดบริ การ
ของสายการบินต้ นทุนตําในประเทศไทย กรณีศึกษา
สายการบินไทยไลอ้ อนแอร์ สายการบินนกแอร์ สายการ
บิ น แอร์ เอเชี ย ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี
ความเห็นต่อกลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาดบริ การ 7P’s
ของสายการบินต้ นทุนตําทุกปั จจัยอยู่ในระดับมาก
โดยให้ ความสําคัญ ปั จจัยสิงแวดล้ อมทางกายภาพ
ราคา การส่งเสริ มการตลาดช่องทางการจัดจําหน่าย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กระบวนการให้ บริ การและพนั ก งาน
ตามลําดับ และ Hongsinee, & Chaiyasoonthorn
(2017) ได้ ศกึ ษาปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ บริ การสายการบิ นต้ น ทุน ตํา ผลการวิ จัย พบว่า
กลุ่ม ตัว อย่ า งให้ ความสํ าคัญกับปั จจัยคุณภาพการ
บริ การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลียรวมมีค่า
เท่ากับ 3.77 และกลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนตําในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลียรวมมีคา่ เท่ากับ 3.71 นอกจากนียังสอดคล้ อง
กับการศึกษาของ Someran, Supaphol, Phantuptim,
& Khaowisade (2018) ได้ ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด
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และคุณ ภาพการให้ บริ ก ารที ส่ง ผลต่อการตัด สิน ใจ
เลือกใช้ บริ การโรงพยาบาลเจ้ าพระยายมราช จังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อ
ปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยคุณภาพการ
ให้ บริ การโดยภาพรวมอยู่ระดับมาก และระดับความ
คิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การโดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก
ผลการเปรี ยบเทียบของปั จจัยทางการตลาดทีมี
ผลกับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนตําที
ขยายฐานปฏิบตั ิการบินใหม่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลีย
ต่อเดือน ประเภทของผู้ให้ ข้อมูล สามารถอภิปรายผล
ทีได้ จากการศึกษาตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดงั นี
ประชาชนทีมีเพศต่างกันมีปัจจัยทางการตลาด
ที มี ผ ลกับ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนตําทีขยายฐานปฏิบตั ิการบินใหม่ ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึงอาจมี
สาเหตุสํา คัญ มาจากความต้ อ งการของประชาชน
ทีเป็ นเพศชายและเพศหญิ งต่างต้ องการได้ รับความ
สะดวกสบายจากการใช้ บริ ก าร มี ค วามต้ องการ
ความคุ้มค่าของการใช้ บริ การในด้ านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่า งยิ งในปั จ จุ บัน สภาพเศรษฐกิ จ และค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการดําเนินชีวิตของผู้โดยสารมีสงู มากขึนตามลําดับ
ทังนีเมือพิจารณาด้ านการเดินทางไปยังสถานทีต่าง ๆ
รวมถึ ง การเดิ น ทางไปยัง ท่ า อากาศยานต่ า งต้ อง
ประสบปั ญหาการจราจรติดขัดอย่างมาก ด้ วยเหตุนี
เมือมีการขยายฐานปฏิบตั ิการบินใหม่ ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จึงเป็ นผลให้ ความคิดเห็นในความต้ องการ
ด้ านต่าง ๆ ของประชาชนทีเป็ นเพศชายและเพศหญิ ง
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ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึงสอดคล้ องกับ (Endoo, 2015)
ได้ ศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การ
สายการบินแอร์ เอเชียของประชากรในเขตกรุ งเทพฯ
และปริ ม ณฑล ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จจั ย ด้ านเพศ
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การสายการบิน
แอร์ เอเชียไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ประชาชนทีมีอายุต่างกันมีปัจจัยทางการตลาด
ที มี ผ ลกับ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนตําทีขยายฐานปฏิบตั ิการบินใหม่ ณ ท่าอากาศยาน
สุว รรณภูมิ โดยรวมแตกต่า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ
ทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึงสามารถอธิบายได้ ว่าประชาชน
ทีมีช่วงอายุตา่ งกัน พบว่าช่วงอายุ 20-30 ปี มีพฤติกรรม
ในการใช้ สือออนไลน์ ต่าง ๆ ทําให้ มีการรั บรู้ ในเรื อง
ข่า วสารที ต่า งกัน ออกไป อาจเป็ นเพราะระยะห่า ง
ของช่ วงอายุข องผู้ทีมีค วามต้ องการใช้ บริ การ และ
การใช้ ช ี ว ิต ในแต่ ล ะช่ ว งอายุที ไม่ เ หมื อ นกัน เช่ น
ประชาชนที อยู่ใ นช่ ว งอายุ 50 ปี ขึนไป มี ก ารใช้ สื อ
ออนไลน์ ที น้ อยกว่ า ช่ ว งอายุ 20-30 ปี จึ ง ส่ ง ผล
ให้ มี ก ารรั บ รู้ ข้ อ มูล ที แตกต่า งกัน ออกไปและส่ง ผล
โดยตรงต่อการตัดสินใจทีแตกต่างกัน ซึงสอดคล้ องกับ
Chaiatchanaphon, Pongkan, & Sregongsang
(2015) ได้ ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่องเทียว
ทีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ บริ การสายการบินกานต์แอร์
ของผู้ ใช้ บริ ก าร ณ เส้ น ทางการบิ น อุบ ลราชธานี เชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้ านอายุแตกต่าง
กัน ให้ ค วามสํ า คัญ กับ ส่ ว นประสมทางการตลาด
ท่องเทียวในการเลือกใช้ บริ การสายการบินกานต์แอร์
ณ เส้ นทางอุบลราชธานี-เชียงใหม่ทีแตกต่างกัน
ประชาชนทีมีระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลีย
ทีได้ รับต่อเดือนต่างกันมีปัจจัยทางการตลาดทีมีผล
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กับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนตํา
ที ขยายฐานปฏิบ ัติก ารบิน ใหม่ ณ ท่า อากาศยาน
สุว รรณภูมิ โดยรวมแตกต่า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ
ทางสถิ ติ ที ระดับ 0.05 ซึ งสามารถอธิ บ ายได้ ว่า
เนืองจากระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลียทีได้ รับ
ต่อเดือนแตกต่างกันทําให้ การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนตําแตกต่างกัน ทังนีอาจเป็ นเพราะ
ระดับการศึกษาจะสอดคล้ องกับอาชีพ และรายได้ เฉลีย
ทีได้ รับ ต่อ เดื อ นของประชาชน ประชาชนที มีร ะดับ
การศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี หรื อ ระดับปริ ญญาตรี
อาจจะมีอาชีพทีทําให้ ได้ รับผลตอบแทนหรื อมีรายได้
เฉลียต่อ เดือ นค่อ นข้ า งสูง ทํา ให้ ป ระชาชนกลุ่ม นี
อาจไม่ได้ คํานึงถึงราคาบัตรโดยสาร แต่คํานึงถึงความ
สะดวกสบายและความเป็ นส่ว นตัว ส่ว นในระดับ
การศึ ก ษาตํ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี อ าจมี อ าชี พ ที ได้ รั บ
ผลตอบแทนหรื อรายได้ เฉลียต่อเดือนทีน้ อย ประชาชน
กลุม่ นีจึงต้ องคํานึงถึงความคุ้มค่าของราคาบัตรโดยสาร
กับการบริ การทีได้ รับ รวมถึงค่าใช้ จ่ายทีเกี ยวเนือง
กับ การเดิ น ทางไปใช้ บริ ก ารยัง สนามบิ น จึ ง ทํ า ให้
ประชาชนมีปัจจัยทางการตลาดทีมีผลกับการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การทีแตกต่างกัน ด้ วยเหตุผลนีประชาชน
ทีมีระดับการศึก ษา อาชี พ และรายได้ เ ฉลียที ได้ รั บ
ต่อเดือน จึงส่งผลต่อปั จจัยทางการตลาดทีมีผลกับ
การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ตํ า
ที ขยายฐานปฏิ บัติ ก ารบิ น ใหม่ ณ ท่ า อากาศยาน
สุว รรณภูมิ โดยรวมแตกต่ า งกัน อย่างมี นัยสํ าคัญ
ทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึงสอดคล้ องกับ Sririttipradit
(2015) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ว นประสมทางการตลาด
บริ การทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนตําภายในประเทศในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
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ของผู้โดยสารสายการบินนกแอร์ ผลการวิจัยพบว่า
ปั จ จัย ทางด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย ระดับ
การศึกษา อาชี พ และรายได้ ที แตกต่า งกัน มีผ ลต่อ
การเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ นต้ น ทุน ตํ า (นกแอร์ )
แตกต่างกัน
ประชาชนทีมีประเภทของผู้ให้ ข้อมูลต่างกัน
มีปัจจัยทางการตลาดทีมีผลกับการตัดสินใจเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนตําทีขยายฐานปฏิบตั ิการบินใหม่
ณ ท่า อากาศยานสุว รรณภูมิ โดยรวมแตกต่ า งกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึงสามารถ
อธิ บ ายได้ ว่ า เหตุ ผ ลสํ า คั ญ ที ทํ า ให้ ประชาชนที มี
ประเภทของผู้ให้ ข้อมูลต่างกันนัน โดยนักท่องเทียว
มี ป ระสบการณ์ แ ละมุม มองในการเลือ กใช้ บริ ก าร
สายการบิ น ที หลากหลาย แต่ ป ระชาชนในพื นที มี
การตัดสินใจเลือกใช้ ทีแตกต่างกันในเรื องของราคา
ความสะดวกสบายในการเดินทาง และความคุ้มค่า
ทีได้ รั บจากการใช้ บริ การ ซึงสอดคล้ องกับการศึกษา
ของ Aussawariyathipat et al. (2018) ทีได้ ศึกษา
ปั จจัยทางด้ า นความปลอดภัย ที มีอิ ท ธิ พ ลต่อ ความ
พึงพอใจของผู้โดยสารที เดิ นทางภายในประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่า ผู้โดยสารทีมีระดับการศึกษาและ
ภูมิลําเนาต่างกันมีปัจจัยทางด้ านความปลอดภัยทีมี
อิ ท ธิ พ ลต่อ ความพึง พอใจของผู้โ ดยสารที เดิ น ทาง
ภายในประเทศไทยแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.05
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที 3 เพือ
ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จ จัยส่ว นประสมทาง
การตลาด 7P’s กับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนตําทีขยายฐานปฏิบตั ิการบินใหม่ ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จากการศึกษาความสัมพันธ์ ข องปั จจัย
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ทางการตลาดกั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ การ
สายการบิ น ต้ นทุนตํ าที ขยายฐานปฏิ บัติ การบิ นใหม่
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ 0.05 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลชีให้ เห็นว่า
ในภาพรวมมีค วามสัม พันธ์ กันในระดับค่อนข้ างตํ า
เมือพิจารณาความสัมพันธ์ รายด้ านพบว่า ด้ านช่องทาง
การจัด จํ า หน่า ยมี ค วามสัม พัน ธ์ อ ยู่ใ นระดับ สูง สุด
โดยมีคา่ ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.38 ซึงจากความสัมพันธ์
ดัง กล่า วอาจอธิ บ ายได้ ว่ า ปั จ จัย ทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์น้อยมากกับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนตําทีไปให้ บริ การในท่าอากาศยาน
สุว รรณภูมิ ซึ งเมื อพิ จ ารณาความสัม พัน ธ์ ที อยู่ใ น
ระดับทีสูงสุดของการศึกษาพบว่า ด้ านช่องทางการ
จัดจํ าหน่ายมีความสัมพัน ธ์ อยู่ในระดับสูงสุดทําให้
เห็นว่า การตัดสินใจใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนตํา
ที ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ คื อ การความสะดวก
ในการเข้ าใช้ บริ การ ซึงสอดคล้ องกับการศึกษาของ
Donlapun, & Zumitzavan (2020) ทีได้ ศึกษาการ
ตัด สิ น ใจซื อสิน ค้ า อุป โภคบริ โ ภคผ่ า นสื อเครื อ ข่า ย
ออนไลน์ ข องผู้บ ริ โ ภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่ น
จังหวัดขอนแก่น พบว่า ระดับความพึงพอใจในการ
ตัดสินใจซือสินค้ าอุปโภคผ่านเครื อข่ายออนไลน์ของ
ผู้บริ โภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีความสัมพันธ์
กั บ ปั จจั ย ส่ ว นประสมการตลาดออนไลน์ ได้ แก่
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริ ม
การขาย การรักษาความเป็ นส่วนตัว และการให้ บริ การ
ส่วนบุคคล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ นอกจากนียังมี
ความสัมพันธ์กบั การศึกษาของ Qianwen, & Thiangtam
(2018) ที ได้ ศึก ษาการรั บ รู้ คุณ ค่า ด้ า นราคาและ
ด้ านการท่องเทียวทีส่งผลต่อความพึงพอใจและความ
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ภักดีในการไปท่องเทียวจีนของนักท่องเทียวชาวไทย
ผลจากการศึกษาพบว่า การรับรู้คณ
ุ ค่าด้ านราคาและ
ด้ านการท่องเทียวมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ
และความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความภักดีใน
การไปท่องเทียวประเทศจีนของนักท่องเทียวชาวไทย
สรุ ป
จากการศึกษาปั จจัยทางการตลาดทีมีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนตําที
ขยายฐานปฏิบตั ิการบินใหม่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นปั จจัยทางการตลาดมีผลต่อ
การตัดสิน ใจเลือกใช้ บริ การสายการบิน ต้ นทุนตําที
ขยายฐานปฏิบตั ิการบินใหม่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยูใ่ นระดับมาก ซึงธุรกิจสายการบินต้ นทุนตําสามารถ
นําแนวทางดังกล่าวไปใช้ ในการสร้ างแรงดึงดูดใจให้
เกิ ดการใช้ บริ การ ณ พืนทีในการให้ บริ การแห่งใหม่
ด้ วยการใช้ เครื องมือทางการตลาด 7P’s สําหรับผลการ
เปรี ยบเทียบปั จจัยทางการตลาดพบว่า ประชาชนทีมี
ประชาชนทีมี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลีย
ทีได้ รับต่อเดือนและประเภทผู้ให้ ข้อมูลต่างกัน มีปัจจัย
ทางการตลาดทีมีผลกับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนตําทีขยายฐานปฏิบตั ิการบินใหม่
ณ ท่า อากาศยานสุว รรณภูมิ โดยรวมแตกต่ า งกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยผลของ
การศึกษาดังกล่าวธุรกิจสายการบินต้ นทุนตําสามารถ
นําไปใช้ เพือกําหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดให้ เหมาะสม
กับกลุม่ เป้าหมายทีมีความแตกต่างกันทางด้ านลักษณะ
ทางด้ านประชากรศาสตร์ และความสัมพันธ์ ของปั จจัย
ทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนตําทีขยายฐานการให้ บริ การมีความสัมพันธ์ อยู่
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ในระดับค่อนข้ างตํา ซึงทําให้ ผ้ ูให้ บริ การต้ องพัฒนา
กลยุทธ์การตลาดเพือสร้ างแรงดึงดูดใจในระยะยาวทีมี
ผลต่อการใช้ บริ การเพือสร้ างความยังยืนในการให้ บริ การ
อย่างไรก็ตามเมือปั จจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั
การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบิน ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิในระดับทีไม่สงู นันอาจเป็ นเพราะความเคยชิน
กับพืนทีทีใช้ บริ การ ซึงธุรกิจสายการบิน อาจดําเนินการ
โดยการปรั บ ปรุ ง แนวทางการให้ บริ ก ารเพิ มเติ ม
ประกอบกับการกําหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดทีแสดง
ให้ เห็นอย่างเด่นชัดเพือเป็ นการสร้ างความแตกต่าง
ของพืนทีทีให้ บริ การผู้โดยสาร
ข้ อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจัยไปใช้
ข้ อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ ประโยชน์
เชิงปฏิบัติ
1) ปั จจัย ด้ านผลิตภัณ ฑ์ สายการบินควรให้
ความสําคัญในการรักษามาตรฐานในด้ านความปลอดภัย
ในการบินและการตรวจสอบความพร้ อมของเครื องบิน
ก่อนออกเดินทางเพือช่วยสร้ างความมันใจให้ กบั ประชาชน
และทําให้ อยากกลับมาใช้ บริ การอีกเรื อย ๆ นอกจากนี
ยังควรมีการทําความสะอาดเครื องบินอย่างสมําเสมอ
เพือช่วยสร้ างความประทับใจให้ กบั ประชาชน และทาง
สายการบิ น ควรหาพัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ เข้ า มาสร้ าง
ความแข็งแกร่ง เช่น นําเสนอบริ การแพ็กเกจท่องเทียว
อย่างครบวงจร ในการจัดโปรโมชันเพือดึงดูดลูกค้ า
กลุม่ ทีเคยใช้ บริ การกลับมาใช้ ใหม่ และกลุม่ ทีไม่เคย
ใช้ บริ การให้ หนั มาเลือกใช้ บริ การกับทางสายการบิน
2) ปั จจัยด้ านราคา สายการบินควรให้ ความสําคัญ
ในการรักษาระดับราคาในการจําหน่ายบัตรโดยสารเอาไว้
เนืองจากว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มัก จะมีภาพจํ าว่า
สายการบินไทยแอร์ เอเชียเป็ นสายการบินต้ นทุนตําทีเป็ น
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ผู้นําเรื องค่าโดยสารทีมีความคุ้มค่า รวมไปถึงมีความ
เหมาะสมกับเส้ นทางบินและระยะเวลาทีใช้ ในการบิน
3) ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย สายการบินควร
ให้ ความสําคัญในการเปิ ดช่องทางการจัดจํ าหน่า ย
บัต รโดยสารให้ มี ความหลากหลายมากยิ งขึน เช่ น
การร่ วมมือกับเครื อข่ายพันธมิตรในการให้ บริ การใน
การจัดจําหน่ายบัตรโดยสาร เช่น การจองหรื อซือบัตร
โดยสารผ่านโรงแรม/ทีพัก พร้ อมรับสิทธิพิเศษในด้ าน
ส่วนลดการเข้ าใช้ บริ การ เป็ นต้ น
4) ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ผู้โดยสารมีระดับ
การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบิน ในเรื องของการ
จัดโปรโมชันราคาตัว‹ โดยสารในช่วงเทศกาล และมีการ
ออกบูทจัดกิจกรรมเพือประชาสัมพันธ์ และจําหน่ายบัตร
โดยสารอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนัน ทางสายการบิน
ควรนําเสนอแคมเปญโปรโมชันราคาอย่างสมําเสมอ
โดยเฉพาะอย่างยิง การลดราคาค่าตัว‹ โดยสารในช่วง
เทศกาล หรื อฤดูกาลท่องเทียวให้ ถกู ลงเมือมีการจองตัว‹
โดยสารล่วงหน้ าผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน เพือ
เป็ นการดึงดูดให้ นักท่องเทียวหันมาเลือกใช้ บริ การ
ของสายการบิ น และมอบสิท ธิ พิ เศษให้ กับ สมาชิ ก
ของสายการบินผ่านทางแอปพลิเคชัน บิŒก รอยัลตี
5) ปั จจัยด้ านบุคลากร ประชาชนให้ ความสําคัญ
ในเรื องการบริ การของพนักงาน ดังนันสายการบินจึง
ควรให้ ความสําคัญกับพนักงาน ตังแต่การคัดเลือก
พนักงานจนไปถึงการฝึ กอบรมอย่างเหมาะสม ซึงจะช่วย
สร้ างให้ พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และเต็มใจ
ให้ บริ การแก่ประชาชนจนก่อให้ เกิดความประทับใจ
6) ปั จจัยด้ านกระบวนการ สายการบินควรให้
ความสําคัญกับปั จจัยด้ านกระบวนการการให้ บริ การของ
พนักงานและวางแผนรูปแบบของการบริ การให้ เหมาะสม
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กับความต้ องการของประชาชน เริ มตังแต่กระบวนการ
ให้ บริ การตรวจบัตรโดยสารและนําประชาชนทีใช้ มา
ใช้ บริ การขึนเครื องบินอย่างรวดเร็ ว เช่น มีการนําระบบ
บาร์ โค้ ดในการตรวจบัตรโดยสารของผู้โดยสารและ
สามารถช่วยบริ หารจัดการเกียวกับการนําผู้โดยสารขึน
เครื องได้ รวดเร็ วมากยิงขึน
7) ปั จจัยด้ านสิงแวดล้ อมทางกายภาพ สายการบิน
ควรให้ ความสําคัญในเรื องของ อุปกรณ์และเครื องใช้
ภายในเครื องบินมีมาตรฐานอยู่ในสภาพทีดี และควร
มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ทีให้ ความปลอดภัย ให้ สามารถ
ใช้ งานได้ อยูเ่ สมอและไม่ชํารุดเมือมาใช้ งานจริ ง
เชิงนโยบาย
1) สายการบินควรกําหนดนโยบายมาตรการ
รักษาความปลอดภัยทีไม่ใช่แค่การป้องกันการแพร่
ระบาดของเชือไวรัส COVID 19 แต่ต้องครอบคลุมถึง
โรคที อาจเกิ ด ขึนใหม่ใ นอนาคตเพื อลดความเสียง
ทางด้ า นขนส่ง ที มี ผ ลต่ อ ธุ ร กิ จ การบิ น และกํ า หนด
นโยบายให้ มีก ารดูแ ลสุข ภาพของพนักงานในขณะ
ทํางานอยูก่ บั สายการบินเพือสร้ างความเชือมันให้ กบั
ประชาชนทีเดินทางมาใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนตํา
2) สายการบินควรกําหนดนโยบายทีช่วยเหลือ
สังคมและสิงแวดล้ อมมากยิงขึน เช่น กลยุทธ์ CSR
เพือบํารุ งรักษาสิงแวดล้ อมและสร้ างภาพลักษณ์ ทีดี
ให้ กบั สายการบิน
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัง\ ต่ อไป
1. เพื อให้ ไ ด้ ข้ อ มูล เชิ ง ลึก เกี ยวกับ การ
เปรี ย บเที ยบปั จ จัย ทางการตลาดทีมี ความสัมพัน ธ์
กับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนตําที
ขยายฐานปฏิบตั ิการบินใหม่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ควรมีการศึกษาเพิมเติมโดยการทําวิจัยเชิ งคุณภาพ
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(qualitative research) เช่น การสัมภาษณ์ เชิ งลึก
(in-depth interview) หรื อการสนทนากลุ่ม (focus
group) ควบคู่ กั บ การแจกแบบสอบถาม เป็ นต้ น
เพื อให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที เฉพาะเจาะจงมากยิ งขึ น ซึ งจะ
สามารถนําไปใช้ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริ การ
ที เหมาะสม และสอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของ
ผู้โดยสารได้ มากทีสุด
2. ควรศึ ก ษาเพิ มเติ ม เกี ยวกั บ ปั จจั ย ด้ าน
อืน ๆ ทีมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนตําทีขยายฐานปฏิบตั ิการบินใหม่
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เช่น คุณภาพบริ การ 5 มิติ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้ า
(7C’s) เป็ นต้ น เพือให้ ผ้ ปู ระกอบการหรื อหน่วยงานต่าง ๆ
ทีเกียวข้ องสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ ในการวางแผน
กลยุทธ์ ทางการตลาด รวมไปถึงวางแผนรู ปแบบการ
ให้ บริ การ และสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน
ของธุรกิจในอนาคตต่อไป
3. ค ว ร ม ีก า ร ศ ึก ษ า เ พิ ม เ ต ิม เ กี ย ว ก ับ
กลุม่ ตัวอย่างอืน ๆ ทีมีผลต่อปั จจัยทางการตลาดทีมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนตําทีขยายฐานปฏิบตั ิการบินใหม่ ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เช่น กลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นชาวต่างชาติ เป็ นต้ น
เพื อให้ ไ ด้ ข้ อ มูล ที มี ค วามหลากหลายมากขึ นและ
สามารถนําข้ อมูลมาเปรี ยบเทียบกันได้
คําขอบคุณ
ขอ ข อบ คุ ณ สถ า บั น เ ทค โน โลยี กา ร บิ น
และอวกาศ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ทีสนับสนุนทรัพยากรในการศึกษาวิจยั นี
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