ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด ที่มีอทิ ธิพลกับการตัดสินใจใช้ บริการสายการบินต้ นทุนตา่
ของประชากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย เปรียบเทียบระหว่างสายการบินไทยแอร์ เอเชีย
และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
นเรศ เพิงใหญ่*
ดร.จิราพร ชมสวน**

บทคัดย่ อ
จาการแข่งขันที่รุนแรงของสายการบินต้นทุนต่าที่ทุกรายพยายามรักษาฐานลูกค้าเดิมและเร่ งการ
ขยายฐานลู กค้าใหม่ ดังนั้น สายการบิ นจึ งมี การคิ ดค้นส่ วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การให้ได้มากที่สุดธุ รกิจการบินได้หนั มาเจาะกลุ่มตลาดบริ โภคที่ในปั จจุบนั มีมากที่สุด
คือ เจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) โดยมีช่วงอายุต้ งั แต่ 22-36 คนเจนเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุ่มคนในช่ วงวัย
ทางาน มีความมัน่ ใจในตัวเอง ชอบความสะดวกรวดเร็ ว และใช้เทคโนโลยีเสมือนเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สาคัญต่อ
ชีวิต ทุกคาถามมีคาตอบซึ่ งหาได้ จากโลกอินเทอร์ เน็ ต และอีกลักษณะหนึ่ งที่โดดเด่นของเจนเนอเรชัน่ วาย
คื อ อยากใช้ชีวิตแบบสมดุ ล ไม่ยึดติ ดกับการทางานมากเกิ นไป จึ งมักจะพบเห็ นคนในเจนเนอเรชั่นนี้ ใน
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ที่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าเปรี ยบเทียบระหว่างสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย และสายการบินไทยไลอ้อน
แอร์ ของประชากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย โดยมีผตู ้ อบแบบสอบถาม จานวน 500 คน แบ่งเป็ นไทยแอร์ เอเชีย
250 คน และ ไทยไลอ้อนแอร์ 250 คน นาข้อมู ลที่ ได้จากการเก็บแบบสอบถามมาหาข้อสรุ ปโดยการใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS สถิติเชิ งพรรณนาได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ
ทดสอบ Independent Samples T-Test

*นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึ กษาหลัก
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ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 500 คน จาแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พบว่าผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชายจานวน 256 คน และ 244 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 51.20 และ 48.8 รองลงมา มี อายุระหว่าง 32-36 ปี จานวน 269 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.80 มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 394 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.80 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนจานวน 277
คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.40 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 20,001-30,000 บาทจานวน 267 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.40
และมีสถานภาพโสด 361 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.20
เมื่อพิจารณาในภาพรวมเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างไทยแอร์ เอเชี ยและไทยไลอ้อนแอร์
โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยและคาถามในแบบสอบถาม พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้าน
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย ปั จจัยด้านการส่ ง เสริ มการตลาด ปั จจัยด้านบุ คลากร ปั จจัยด้านโครงสร้ า งการ
นาเสนอทางกายภาพและ ปั จจัยด้านกระบวนการให้การบริ การ มีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 มีความแตกต่างกัน
ในทุ กด้าน หมายความว่า ส่ วนประสมทางการตลาด7Ps มี อิทธิ พลกับการตัดสิ นใจใช้บริ การสายการบิน
ต้นทุนต่า ของประชากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

บทนา
ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั การท่องเที่ ยวเป็ นหนึ่ งในกลไกที่ส่งผลต่อการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จภายในประเทศ
การเจริ ญเติบโตที่สูงขึ้นของเศรษฐกิ จทาให้ธุรกิ จการบินเป็ นหนึ่ งในธุ รกิ จที่มีความสาคัญ การเดินทางโดย
เครื่ องบินถือเป็ นยานพาหนะที่รวดเร็ ว และมีความปลอดภัยมากที่สุด ปั จจัยเสริ มหลายอย่างผลักดันส่ งเสริ ม
ให้การเดินทางด้วยเครื่ องบินมีความนิ ยมมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของสายการบินต้นทุนต่ าในปั จจุบนั แพร่ ขยาย
กว้างขึ้นแสดงถึงจานวนผูบ้ ริ โภคที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จึงหันมาให้ความสนใจกับ
สายการบินต้นทุนต่ามากขึ้น เนื่องจากมีราคาไม่สูงมากนัก และสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้เพิ่มขึ้น
ธุ รกิ จการบินได้หันมาเจาะกลุ่มตลาด โดยมิได้เน้นแต่นกั ธุ รกิ จหรื อผูท้ ี่ค่อนข้างมีฐานะ แต่ได้
หันมาเจาะกลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคที่ มี อิท ธิ พ ลต่ ออุ ตสาหกรรมการบิ นในปั จจุ บ นั มากที่ สุ ด คื อ เจนเนอเรชั่นวาย
(Generation Y) โดยมีช่วงอายุต้ งั แต่ 22-36 คนเจนเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุ่มคนในช่วงวัยทางาน มีลกั ษณะนิสัย
อยากรู ้อยากลอง เป็ นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กล้าแสดงออก ไม่สนใจต่อคาวิจารณ์ มีความมัน่ ใจในตัวเอง
ชอบความสะดวกรวดเร็ ว และใช้เทคโนโลยีเสมือนเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญต่อชีวิต ทุกคาถามมีคาตอบซึ่งหา
ได้ จากโลกอินเทอร์ เน็ต และอีกลักษณะหนึ่ งที่โดดเด่นของเจนเนอเรชัน่ วายคือ อยากใช้ชีวติ แบบสมดุล ไม่
ยึดติดกับการทางานมากเกิ นไป จึงมักจะพบเห็นคนในเจนเนอเรชัน่ นี้ ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ผ่านทางสื่ อ
สั ง คมออนไลน์ เช่ น Facebook, Instagram, Youtube เป็ นต้น โดยจะพบถึ ง การเล่ า เรื่ อ งรายละเอี ย ดการ
เดินทาง ประกอบ ภาพถ่าย
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แบบทันทีทนั ใด ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากคนเจนเนอเรชัน่ ก่อนหน้า อีกทั้งการเดินทาง
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เกิดจากการใช้บริ การของสายการบินพาณิ ชย์ที่ให้บริ การในประเทศไทยอีก
ด้วย
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ที่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจใช้บริ การสายการบินต้นทุน
ต่า ของประชากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย เปรี ยบเทียบระหว่างสายการบินไทยแอร์ เอเชีย และ สายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ที่มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจใช้บริ การสายการบิน
ต้นทุนต่า ของประชากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย เปรี ยบเทียบระหว่างสายการบินไทยแอร์ เอเชีย และ สายการ
บินไทยไลอ้อนแอร์
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ศิวตั รา พิพฒั น์ไชยศิริ (2555) ได้ทาการศึกษาปั จจัยในการเลือกใช้บริ การของสายการบินต้นทุน
ต่าเส้นทางภายในประเทศของผูโ้ ดยสารชาวไทย พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสาคัญในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาถึงปั จจัยย่อยที่ผโู ้ ดยสารชาวไทยให้ความสาคัญมากที่สุดก็คือมีชื่อเสี ยงด้านความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิการบิน
ปาริ ชาติ ยานะติ (2548) ได้ทาการศึ กษาถึ งปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าของผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พบว่าปั จจัยด้าน
ราคาส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บ ริ การสายการบิ นต้นทุ นต่ าในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก ซึ่ งผูโ้ ดยสารให้
ความส าคัญกับ การมี อตั ราค่ า โดยสารต่ า กว่า สายการบิ นอื่ นมี ก ารแจ้ง รายละเอี ย ดอัตราค่ า โดยสารและ
ค่าบริ การอื่นๆ อย่างชัดเจนและการไม่มีค่าธรรมเนียมในกรณี มีการเปลี่ยนแปลงหรื อคืนบัตรโดยสาร
ศิริยพุ า ดิษยะกมล (2556) ทาการศึกษาเรื่ อง ส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ของผูโ้ ดยสารชาวไทยในการเลือกสายการบินเส้นทางการบิน กรุ งเทพมหานคร-เกาะสมุย และ เกาะสมุย กรุ ง เทพมหานคร พบว่า ปั จ จัย ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้ส ายการบิ น เส้ นทาง
กรุ งเทพมหานคร-เกาะสมุย และ เกาะสมุย-กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยผูโ้ ดยสารชาว
ไทยให้ความสาคัญกับปั จจัยย่อย เช่ น ความสะดวกสบายของสนามบินเกาะสมุ ย การมี ห้องรั บรองพิเศษ
(Lounge) สาหรับสมาชิกสายการบินให้ใช้บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปาริ ชาติ ยานะติ(2548) ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่ าของ
ผูโ้ ดยสารที่ ใช้บริ การ ณ ท่าอากาศยานเชี ยงใหม่ พบว่า ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายส่ ง ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่ าในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากโดยผูโ้ ดยสารให้ความสาคัญกับปั จจัย
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ย่อย ได้แก่ สานักงานขายบัตรโดยสารในท่าอากาศยานหาง่ายรวมถึงมีการสารองที่นงั่ ผ่านทางโทรศัพท์และ
อินเทอร์เน็ต
วีรจิต กรานเลิ ศ (2554) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกใช้บริ การสายการบินภายใน
ประเทศของผูโ้ ดยสารที่ สนามบิ นนานาชาติ เชี ยงใหม่ พบว่าปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมี ผลต่อการ
เลือกใช้บริ การสายการบินภายในประเทศของผูโ้ ดยสารอยู่ในระดับมาก โดยผูโ้ ดยสารให้ความสาคัญกับ
ปั จจัยย่อย เช่น การมีส่วนลดให้กบั การซื้ อบัตรโดยสารล่วงหน้า การสะสมยอดเที่ยวบินเพื่อรับสิ ทธิ พิเศษ
การวิเคราะห์ ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
Philip Kotler (1997), อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้กล่าวไว้วา่ ธุ รกิจการบริ การนั้น มี
แนวคิดที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จซึ่ งจะมีความแตกต่างจากสิ นค้าอุปโภคบริ โภคโดยทัว่ ไป โดยได้กาหนดส่ วน
ประสมทางการตลาดสาหรั บธุ รกิ จบริ การ (Service Marketing Mix) หรื อ 7Ps ในการกาหนดกลยุทธ์ ทาง
การตลาดซึ่ งประกอบด้วยปั จจัยด้านต่างๆด้วยกัน 7 ด้าน (Marketing Mix หรื อ 7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร พนักงาน ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านการสร้างหรื อนาเสนอลักษณะในทางกายภาพ
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรต้ น
(Independent variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2.ปัจจัยด้านราคา (Price)
3.ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย (Place)
4.ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
5.ปัจจัยด้านบุคลากร (People)
6.ปัจจัยด้านการสร้างและการนาเสนอทาง
กายภาพ (Physical Evidence)
7.ปัจจัยด้านกระบวนการให้การบริ การ(Process)

สายการบินไทยแอร์ เอเชีย

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
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วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึ กษาครั้ งนี้ ใช้การวิเคราะห์ ข ้อมู ลที่ ไ ด้จากการตอบแบบสอบถาม ที่ ตรวจสอบความ
ถู กต้องเรี ยบร้ อยแล้วจากกลุ่ มตัวอย่าง 500 คน โดยนาข้อมู ลที่ ได้มาวิเคราะห์ ประมวลผลด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบ สอบถามโดย
วิเคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive Method) โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และค่าร้ อย
ละ (Percentage)
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์สถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ประกอบด้วยการทดสอบค่าทาง
สถิติ T-Test และ การวิเคราะห์ปัจจัย

อภิปรายผล
การศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การทั้ง 7 ด้าน (7Ps) ที่ มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจใช้
บริ การสายการบินต้นทุนต่าและตัดสิ นใจใช้บริ การของสายการบิน เปรี ยบเทียบระหว่างสายการบินไทยแอร์
เอเชี ย และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ของประชากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ใช้บริ การสนามบินดอนเมือง
ผูว้ จิ ยั พบประเด็นที่ควรอภิปราย ดังนี้
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์สายการบินไทยแอร์ เอเชีย และ สายการบินไทยไลอ้อน
แอร์ ในด้านสายการบินมีชื่อเสี ยงน่ าเชื่ อถื อ ระบบความปลอดภัยในการบินมีมาตรฐาน ตามหลักสากล มี
เส้นทางการบินที่หลากหลาย และมีการตรวจเช็คสภาพความปลอดภัยของเครื่ องบินก่อนที่จะออกเดิ นทาง
อย่างน่ าเชื่ อถื อ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ ศิ วตั รา พิพฒั น์ไชยศิ ริ (2555) ได้ทาการศึ กษาปั จจัยในการ
เลื อกใช้บริ การของสายการบิ นต้นทุ นต่ าเส้ นทางภายในประเทศของผูโ้ ดยสารชาวไทย พบว่าปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์มีความสาคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาถึ งปั จจัยย่อยที่ผูโ้ ดยสารชาวไทยให้
ความสาคัญมากที่สุดก็คือมีชื่อเสี ยงด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั ิการบิน
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านราคาสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ในด้านราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้ในการเดิ นทาง ราคาของบริ การเสริ ม อื่ นๆมี
ความเหมาะสม และค่าใช้จ่ายในกรณี มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารมีความเหมาะสมซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิ ดของ ปาริ ชาติ ยานะติ (2548) ได้ทาการศึกษาถึ งปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าของผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พบว่าผูโ้ ดยสาร
ให้ความสาคัญกับการมี อตั ราค่าโดยสารต่ ากว่าสายการบิ นอื่ นมีการแจ้งรายละเอียดอัตราค่าโดยสารและ
ค่าบริ การอื่นๆ อย่างชัดเจนและการไม่มีค่าธรรมเนียมในกรณี มีการเปลี่ยนแปลงหรื อคืนบัตรโดยสาร
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย และ สายการ
บินไทยไลอ้อนแอร์ ในด้านมีช่องทางการจัดจาหน่ายบัตรโดยสารหลายรู ปแบบ มีวิธีการชา ระเงินค่าบัตร
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โดยสารหลายรู ปแบบ และมีความสะดวกรวดเร็ วในการซื้ อบัตรโดยสารผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศิริยพุ า ดิษยะกมล (2556) ทาการศึกษาเรื่ อง ส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ของผูโ้ ดยสารชาวไทยในการเลื อกสายการบินเส้ นพบว่า ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายส่ งผลต่ อการ
เลื อกใช้สายการบิน ได้แก่ สานักงานขายบัตรโดยสารในท่าอากาศยานหาง่ายรวมถึงมีการสารองที่นงั่ ผ่าน
ทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
จากการศึกษาพบว่า พบว่าปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย และ สาย
การบินไทยไลอ้อนแอร์ ในด้านมีการส่ งเสริ มการตลาดต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่ น การให้ส่วนลดเมื่อมีการจอง
บัต รโดยสารล่ ว งหน้ า การประชาสั ม พัน ธ์ ก ารบริ การต่ า งๆผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ อ ย่ า งกว้า งขวาง เช่ น
Facebook,Twitter, Instragram มีการใช้ตวั แทน (Presenter)ประชาสัมพันธ์บริ การของสายการบินที่ดึงดูดใจ
และมีสิทธิ พิเศษเพิ่มเติ มให้กบั สมาชิ กของสายการบินอย่างเหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของวีรจิ ต
กรานเลิศ (2554) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสายการบินภายในประเทศของผูโ้ ดยสาร
ที่สนามบินนานาชาติเชี ยงใหม่ พบว่าปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริ การสายการบิน
ภายในประเทศของผูโ้ ดยสารอยูใ่ นระดับมาก โดยผูโ้ ดยสารให้ความสาคัญกับปั จจัยย่อย เช่น การมีส่วนลด
ให้กบั การซื้ อบัตรโดยสารล่วงหน้า การสะสมยอดเที่ยวบินเพื่อรับสิ ทธิ พิเศษ
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านบุคลากรสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย และ สายการบินไทยไลอ้อน
แอร์ ในด้านพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินมีอธั ยาศัยดี พนักงานต้อนรับ ภาคพื้นดินมีอธั ยาศัยดี และนักบิน
สามารถนาเครื่ องบินขึ้นลงได้อย่างราบรื่ น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) บุคลากร
พนักงาน (People) ซึ่งต้องมีการคัดเลือก มีการฝึ กอบรม ในด้านการจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ลูกค้าได้ และมีความแตกต่างเหนือคู่แข่งขัน เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และผูใ้ ช้บริ การ
จากการศึ กษาพบว่า ปั จจัยด้านโครงสร้ างและการนาเสนอทางกายภาพสายการบิ นไทยแอร์
เอเชี ย และ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ในด้านสภาพภายในทัว่ ไปของห้องโดยสารบนเครื่ องบินมี ความ
สะอาด ห้องน้ าบนเครื่ องบินสะอาด ลวดลายของตัวเครื่ องบินมีความสวยงามดึงดูดใจ และชุ ดเครื่ องแบบ
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) การพยายามสร้าง
คุณค่าโดยรวมทั้งหมดให้กบั ลูกค้า ไม่วา่ จะด้วยทางด้านกายภาพ รู ปแบบการให้บริ การ ด้านการแต่งกายที่
สะอาดเรี ยบร้ อย การเจรจาที่มีความสุ ภาพอ่อนโยน และการให้บริ การที่ รวดเร็ วจนเกิ ดความประทับ ใจ
รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกค้าหรื อผูม้ าใช้บริ การควรจะได้รับ
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านกระบวนการให้การบริ การสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย และ สาย
การบินไทยไลอ้อนแอร์ ในด้านขั้นตอนการเช็คอินมีความรวดเร็ ว ระยะเวลาในการรอโหลดสัมภาระมีความ
เหมาะสม ระยะเวลาในเตรี ยมเครื่ องบินเพื่อให้พร้อมก่อนผูโ้ ดยสารขึ้นเครื่ องไม่นานเกินไป มีการแจ้งเตือน
อย่าสม่าเสมอเมื่อใกล้ถึงเวลาเดินทางหรื อมีความล่าช้าเกิดขึ้น และเที่ยวบินมีความตรงต่อเวลา ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) กระบวนการบริ การของธุ รกิ จตั้งแต่ตน้ จนจบหน้าที่ รวมไปถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การแก่กลุ่มลูกค้า โดยจะคานึงถึงความพึงพอใจสู งสุ ดของผูใ้ ช้บริ การ
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ข้ อเสนอแนะ
สาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจสายการบินต้นทุนต่าสายการบินไทยแอร์ เอเชีย และ สายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์ของประชากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย ต้องคานึงถึงปั จจัยส่ วนประสมการตลาดทั้ง 7 ด้าน ซึ่ งมี
ความแตกต่างกันในทุกๆด้าน
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