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บทคัดย่อ
การวิจัย นี้มีวัตถุ ป ระสงค์ ที่จะศึกษา ความสั มพั นธ์ข องสภาพแวดล้ อมที่ ท างาน กลยุ ทธ์ และความพึ งพอใจที่ มีผลต่ อ
ความสาเร็จของธุรกิจการบิน วิธีดาเนินการวิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ให้ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง
ที่มาใช้บริการสายการบินที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจานวน 400 รายตอบแบบสอบถามด้วยตนเองโดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบ
ถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบว่า ความทั นสมั ย ความปลอดภั ย การวางแผน การปฏิบั ติงาน การประชาสัมพั นธ์ ความสุจริ ต
และความกระตือรือร้น มีผลต่อความสาเร็จของธุรกิจการบิน
คาสาคัญ: สภาพแวดล้อม, กลยุทธ์, ความพึงพอใจ, ความสาเร็จ
Abstract
The purpose of this research were to study the relationship between environment, strategy, satisfaction and
success. The population and sample size for 400 specific sampling were selected from the passenger at
SUVANNABHUMI airport. The findings revealed success depended on modernization, safety, planning,
operation, public relation, honesty and activist.
Keywords: Environment, Strategy, Satisfaction, Success

บทนา
กิจการการบินของประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อปี
2454 โดยระหว่ า งวั น ที่ 2-8 กุ ม ภาพั น ธ์ 2454
นักบินชาวเบลเยี่ยมชื่อ ฟัน เดน บอร์น (Van den
Born) ได้ น าเครื่ อ งบิ น ออร์ วิ ล ล์ ไรท์ (Orville
Wright) มาบินแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่
สนามม้าราชกรีฑาสโมสร ปทุมวัน ( ท่าอากาศยาน
ไทยจากัด มหาชน, 2561 ) หลังจากนั้น ประเทศ
ไทยก็ ไ ด้ มี พั ฒ นาการด้ า นการบิ น เช่ น การส่ ง
นายทหารไปศึกษาด้านการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส
ในปี 2454 การสั่งเครื่องบินชุดแรกของประเทศ
ไทย ในปี 2456 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาธุรกิจการบินก็
ได้มีการพัฒนามาโดยตลอด ทาให้เกิดธุรกิจการบิน
ภายในประเทศและธุ รกิจการบินระหว่างประเทศ
โดยมีสนามบินดอนเมืองเป็นสนามบินแห่งแรก
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สนามบิ นดอนเมื อ งได้ถู ก ระงับ การใช้ ง าน
ระยะหนึ่งและถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ซ่อมเครื่องบิน
ฝึกบิน และสาหรับจอดเครื่องบินส่วนตัวของบุคคล
สาคัญ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.
2550 เป็ น ต้ น มา ท่ า อากาศยานดอนเมื อ งได้
ก ลั บ ม า ให้ บ ริ ก า ร เที่ ย ว บิ น แ บ บ ป ร ะ จ า
(scheduled flight) เที่ ย วบิ น ใน ป ระ เท ศอี ก
(สารานุ ก รมเสรี, 2561 ) ส าหรับ ท่ าอากาศยาน
สุวรรณภู มิ เป็ นสนามบินนานาชาติแห่ง ใหม่ ของ
กรุงเทพ ฯ สร้างขึ้นเพื่อทดแทนสนามบินดอนเมือง
ที่แออัด ด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้สนามบินแห่งนี้
เป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลางด้ า นคมนาคมของทวีป เอเชี ย
พ ร้ อ ม ความ ทั น สมั ย สวยงาม แล ะมี ความ
สะดวกสบายในการเดิ น ทางเข้ า สู่ ตั ว เมื อ ง ใน
ปั จ จุ บั น นี้ สนามบิ น นานาชาติ ท่ า อากาศยาน
สุ ว ร ร ณ ภู มิ มี ฐ า น ะ เ ป็ น ส น า ม
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บิน หลั ก ของประเทศไทย เปิ ดให้ บ ริก ารตั้ง แต่ ปี
พ.ศ. 2549 และกลายเป็ น หนึ่ ง ในสนามบิ น ที่ มี
ผู้โดยสารมากที่สุดในโลกอย่างรวดเร็ว ( สนามบิน
สุวรรณภูมิ, 2561)
ในปัจจุบันธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศ
เป็นธุร กิ จ ที่ มี ส ภาวะการแข่งขันที่ รุนแรงมากขึ้น
โดยเฉพาะธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า ในช่วง 5 ปีที่
ผ่ า นมา ธุ ร กิ จ สายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ ามี ก ารเพิ่ ม
ศักยภาพในการแข่งขันเป็นอย่างมาก เห็นได้ จ าก
ความสามารถในการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดจาก
สายการบินที่ ให้บริการเต็มรูปแบบเป็นอย่างมาก
ประกอบกั บการที่ ป ระเทศไทยมีปัจ จัยดึงดูดการ
ลงทุนจากอุปสงค์ในการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ที่ มี แ นวโน้ ม เติ บ โตสู ง และมี ภู มิ ป ระเทศที่ เ ป็ น
ศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ (Hub) ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็ยิ่งส่งผลให้สายการบิน
ในอาเซียนและสายการบินต่าง ๆ นอกเหนือจาก
อาเซี่ ย นต้ อ งการเข้ า มาช่ ว งชิ ง และแข่ ง ขั น ใน
ประเทศไทยเพิ่ ม ขึ้น ดัง นั้ นสายการบิ นที่ ให้ก าร
บริ ก ารเต็ม รูป แบบจึ ง ต้อ งปรับ กลยุท ธ์แ ละการ
รองรั บ ธุ ร กิ จ การบิ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
แข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องการศึกษาว่า
มีปัจจัยอะไรที่มีผลต่อความสาเร็จในการประกอบ
ธุรกิจของสายการบิน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์ทจี่ ะศึกษาด้าน
สภาพแวดล้อมทีท่ างาน กลยุทธ์ และ ความพึงพอ
ใจ ของผู้ใช้บริการที่มผี ลต่อความสาเร็จของธุรกิจ
การบิน
สมมติฐานการวิจัย
สภาพแวดล้อมที่ทางานประกอบด้วย ความ
ทันสมัยความเชื่อมั่นและความร่วมมือ กลยุทธ์ประ
กอบด้วย นโยบาย การวางแผนและการปฏิบัติงาน
และ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย
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การประชาสัมพันธ์ ความสุจริต และ ความกระตือ
รือร้นของพนักงาน มีผลต่อความสาเร็จของธุรกิจ
การบิน
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัยประกอบด้วย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วยหัวข้อ
ทฤษฎี และ แนวคิดเกี่ยวกับความสาเร็จของธุรกิจ
การบิน สภาพแวดล้อม กลยุทธ์และความพึงพอใจ
2. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ประชาชน
ที่มาใช้บริการสายการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จานวน 400 ราย
3. ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรตาม ได้แก่
ความสาเร็จของธุรกิจการบิน ตัวแปรอิสระได้แก่
สภาพแวดล้อม กลยุทธ์ และความพึงพอใจ
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ทาการเก็บรวบ
รวมข้อมูล และสรุปผลการวิจัย ระหว่าง 1 ตุลาคม
2560- 30 กันยายน 2561
การทบทวนวรรณกรรม
ความสาเร็จ
ความสาเร็จ หมายถึงความบรรลุเป้าหมาย
ทางธุรกิจที่ตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์ การสร้างความ
สาเร็จทางธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะปัจจุบันนี้การ
แข่งขันในด้านต่าง ๆ มีมากขึ้นพร้อมกับการสือ่ สาร
และเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วดังนั้นจึงจะ
ต้องทาการสร้างแรงบันดาล ใจให้กับตัวเอง และ
หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางนาไปสู่ความสาเร็จได้
อย่างถูกต้อง ซึ่งจะประกอบด้วยแนวคิดต่าง ๆ ที่
สาคัญดังนี้ (1) ต้องมีความรักในธุรกิจตัวเอง (2)
ต้องหาคานิยามธุรกิจตัวเองให้ได้ (3) ต้องรู้จักกลุ่ม
ลูกค้า (4) ต้องคานึงถึงคุณค่าไม่ใช่ราคา (5 ) ต้อง
มีการเรียนรู้ และ มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (6)
อย่าไปกลัวความล้มเหลว (7) ฟื้นตัวให้เร็วหากเกิด
ความผิดพลาด (8) มีความเชื่อมั่น (9) ต้องรับฟัง
คาแนะนา
(10) ต้องมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว
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(11) ให้ความสาคัญกับตัวเอง (12) มีคุณธรรมและ
(13) ลองเสี่ยงเพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่า (มันนี่ ฮับ,
2561) และ สาหรับของ Vefy (2018) ให้ทัศนะ
เพิ่มเติมว่า ปัจจัยสาคัญในการทาธุรกิจ ระหว่าง
ประเทศ ให้ประสบความสาเร็จนั้นประกอบด้วย
(1) การค้นหา พิสูจน์ วิเคราะห์และวิจัย (2) สร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า (3) ดาเนิน กลยุทธ์ให้มี
ประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่งขัน (4) มีการประสาน
งานกับหน่วยงานต่างๆ (5) เรียนรู้และ สร้างความ
คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม ทางกายภาพและสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
สรุป ความสาเร็จในการทาธุรกิจ ประกอบ
ด้วยปัจจัยต่าง ๆ หลายปัจจัย ซึ่งสามารถนามาใช้
ในการดาเนินงานได้แล้วแต่โอกาส สถานะ และ
สถานที่ แต่ทั้งนี้ก็ต้องคานึงถึงงบประมาณในการ
ดาเนินงานให้เหมาะสม นอกจากนัน้ แล้ว ยังมี
ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีก เช่น สภาพแวดล้อมที่ทา
การ
สภาพแวดล้อมที่ทาการ
สภาพแวดล้อมที่ทาการหมายถึง สถานที่
และอาณาบริเวณที่ให้การบริการ สภาพแวดล้อม
ที่ทาการมีความเกี่ยวข้อง กับความสาเร็จทางธุรกิจ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ สายการบินแอร์เอเซียได้วางภารกิจ
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ทาการไว้ดังนี้ (1) เป็น
บริษัทที่มีสภาพแวดล้อมการทางานยอดเยี่ยม โดย
มีพนักงานทุกคน เป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัว
(2)สร้างชื่อเสียงให้เอเชียเป็นที่ยอมรับในระดับโลก
ด้วยตราสินค้า ASEAN (3) มุ่งมั่นให้บริการในราคา
ประหยัด เพื่อให้ทุกคนสามารถบินได้กับแอร์เอเชีย
และ(4) รักษามาตรฐานสินค้าให้เปี่ยมด้วยคุณภาพ
อยู่เสมอ พร้อมใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อลดต้นทุน
และยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป (แอร์เอเชีย,
2561) ปัจจุบันนี้สายการบินต่าง ๆ ได้ใช้สื่อออน
ไลน์ในการประกอบธุรกิจการบินอย่างเต็มที่ การที่
บริษัทให้ความสาคัญกับ แคมเปญออนไลน์อย่าง
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มากเพราะที่ผ่านมา 85-90%ของการจองตั๋วเครื่อง
บินมาจากช่องทางออนไลน์ มีเพียง 10-15% ที่มา
จากตัวแทนจาหน่าย โดยนับว่าช่องทางออนไลน์
คือช่องทางที่สาคัญของสายการบิน (ผู้จัดการราย
สัปดาห์, 2561) และจากการศึกษาของ Lynes &
Dredge (2018) โดยพบว่า ทัศนคติ ค่านิยม และ
ความเชื่อมั่น มีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมทัง้
ภายนอกและ ภายในในการประกอบธุรกิจการบิน
สรุปสภาพแวดล้อมที่ทาการ ถือว่าเป็น
ปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่ง ที่สามารถทาให้การ
ประกอบธุรกิจการบิน สามารถดาเนินการเป็นไป
ด้วยดี ซึ่งส่งผลไปถึงความสาเร็จของการดาเนิน
การให้ประสบผลกาไร ซึ่งนอกจากปัจจัยดังที่กล่าว
มาแล้ว มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกเช่นกลยุทธ์และ
ความทันสมัยของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในองค์การ
กลยุทธ์
กลยุทธ์หมายถึง การมีแผนการ หรือวิธีการ
ในการดาเนินการกลยุทธ์คืออาวุธที่มีประสิทธิภาพ
อย่างหนึ่งในการทาธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันก็มีวิธีการ
หลากหลายกลยุทธ์ ให้เลือกที่จะนามาปรับใช้ได้
ตามความเหมาะสมกับธุรกิจ
กลยุทธ์ 4 P ประกอบด้วย (1) product
strategy (กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์) คือต้องระบุจุด
เด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อที่ต้องการจะสื่อสารให้ลูกค้า
ได้รับรู้จุดเด่น ซึ่งการที่สามารถบอกได้ถึงจุดเด่น
ของผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ว่าส่งผลดีต่อผู้บริโภคได้
มากกว่าคู่แข่งมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค (2) pricing
strategy (กลยุทธ์ด้านราคา) โดยจะต้องรู้ว่าราคา
เท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกับตัวสินค้า และลูกค้ายินดี
และสามารถจ่ายได้ (3) place strategy (กลยุทธ์
ด้านสถานที่จัดจาหน่าย) หมายถึงสถานที่จาหน่าย
สินค้า โดยในจุดนี้เราจะต้องรู้อยูก่ ่อนว่ากลุ่มลูกค้า
เป้าหมายคือใคร และสามารถพบเจอพวกเขาได้ที่
ไหน เพื่อการจะนาสินค้าไปวางจาหน่าย ได้อย่าง
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ตรงจุด และส่งผลดีต่อยอดขายในอนาคต และ (4)
promotion strategy ( กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม
การขาย) เนื่องจากการทาโปรโมชั่นจะช่วยดึงดูด
ให้ลูกค้ารู้สึกอยากซื้อสินค้าของเรามากขึ้น อีกทั้ง
วิธีการนี้ยังช่วยให้สินค้าของเรา ได้เป็นที่รู้จักในวง
กว้างมากยิ่งขึ้นจากปากต่อปาก ( Am 26, 2018)
กลยุทธ์แบบ 4 P ต่อมาได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมเป็น
8 P โดยเพิ่มองค์ประกอบต่าง เข้ามาอีกเช่น (5)
packaging strategy ( กลยุทธ์ด้านบรรจุภัณฑ์ )
เนื่องจากเปรียบเสมือนเป็นหน้าตาของสินค้า เป็น
ด่านแรกที่จะดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อหรือไม่
ซื้อสินค้าของคุณ ซึ่งการที่มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม
และโดดเด่นกว่าคู่แข่ง ก็จะยิ่งทาให้สินค้าของเรา
ได้เปรียบทางด้านการตลาดมากขึ้น (6) personal
strategy (กลยุทธ์การใช้พนักงานขาย) นั่นก็เพราะ
ว่ายอดขายสินค้าจะดีหรือไม่ ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับ
พนักงานขายด้วยเช่นกัน เช่นว่าจะมีศิลปะในการ
พูดแบบไหน ที่จะสามารถจูงใจลูกค้าให้สนใจในตัว
ผลิตภัณฑ์ และ ตัดสินใจซื้อได้ในที่สุด (7) public
relation strategy (กลยุทธ์การให้ข่าวสาร) เพราะ
โลกในยุคไร้พรมแดนดังเช่นปัจจุบันนี้ การสื่อสารที่
ดีย่อมนาไปสู่ความสาเร็จได้ไม่ยาก นอกจากนั้น
การใช้กลยุทธ์ทางด้านข่าวสาร ยังสามารถจะช่วย
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กรอีก
ด้วยและ (8) power strategy(กลยุทธ์การใช้พลัง)
โดยกลยุทธ์ข้อนี้ หมายถึงพลังอานาจในการต่อรอง
และ การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ทางด้านการค้า
เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดสาหรับการทาธุรกิจ (Pro
Soft, CRM, 2018)
สรุป กลยุทธ์ที่ดีและถูกต้องกับจังหวะและ
เวลาในการดาเนินการทางธุกิจ ย่อมส่งผลที่ดีต่อ
บริษัทให้สามารถดาเนินการทางธุรกิจเป็นไปด้วยดี
แต่กลยุทธ์ที่ดีนั้น ก็ย่อมขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้มี
อานาจขององค์กรในขณะนั้น ซึ่งนอกจากกลยุทธ์
ในการดาเนินการทางธุรกิจแล้ว ก็ยังมีปัจจัยอื่นที่
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เกี่ยวข้องอีก ที่ต้องกล่าวถึง เช่นนโยบายและความ
พึงพอใจของผู้ใช้การบริการ
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ หมายถึงความชอบพอ หรือ
ความพอใจในการใช้บริการ การบริการที่ดีสามารถ
ที่ทาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจได้ ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัยต่างๆ ที่สาคัญดังต่อไปนี้ (1) ผู้รับบริการต้อง
มาก่อนเสมอ หมายถึงต้องคานึงถึงผู้รับบริการก่อน
สิ่งอื่นใด (2) ผู้รับบริการถูกเสมอไม่ว่าผู้รบั บริการ
จะพูดหรือจะทาอย่างไรต้องไม่โต้แย้งเพื่อยืนยันว่า
ผู้รับบริการผิดและ (3 ) การให้บริการด้วยความยิ้ม
แย้มแจ่มใส เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่นสบายใจ
(การจัดการความรู้, 2561)
จากผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจโดย
รวมของผู้โดยสารไทย ที่ มีต่อการให้บริการภายใน
ห้องรับรองชั้นธุรกิจของ บริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อยู่ในระดับ
ปานกลาง และ ผู้โดยสารชาวไทย ที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
มีระดับความพึงพอใจ ต่อการบริการภายในห้อง
รับรองชั้นธุรกิจ ของ บริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทุกด้านไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้ทาวิจัยได้ขอเสนอแนะว่า
ผู้บริหารฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น ของ บริษัท การ
บินไทย จากัด (มหาชน) แผนกห้องรับรอง ควรหา
มาตรการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการให้บริการอย่าง
ครอบคลุมทุกด้าน ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในการ
บริการลูกค้าเป็นหลักมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้าน
บุคลากร ด้านพนักงาน และ ด้านสถานที่ สาหรับ
สภาพแวดล้อม ที่มีค่าเฉลี่ยน้อย เพราะเมื่อมีการ
พิจารณาเป็นรายข้อ ได้พบว่า ความพึงพอใจต่อ
จานวนของพนักงาน มีความเหมาะสมต่อจานวน
ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง
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(ภรณ์พักตรา ศักดา,2561)และจากการศึกษา ของ
ณัฐนุช วณิชย์กุล (2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการชาวไทย ที่มีต่อบริษัทการบินไทย
พบว่า ในระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
บริษัทการบินไทยจากัด (มหาชน) จาแนกตามส่วน
โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยที่ในด้านการ
บริการมีค่าเฉลี่ยด้านความรวดเร็วในการช่วยเหลือ
และให้บริการแก่ลูกค้าสูงสุด ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย
ด้านราคา เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามที่ได้โฆษณาไว้
สูงสุด ในด้านการจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ยด้านความ
สะดวกสบาย ในการซื้อบัตรโดยสารผ่านทาง call
center สูงสุด ด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี่ย
ในด้านสิทธิพิเศษ ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกบัตร
รอยัล ออร์คิด พลัส (บัตรสะสมไมล์) เช่น แลกของ
รางวัล การอัพเกรดชั้นโดยสาร การใช้ห้องรับรอง
รางวัลห้องพักโรงแรมฯลฯสูงสุด ด้านพนักงานสาย
การบิน มีค่าเฉลี่ย ด้านพนักงานมีความรู้เป็นมือ
อาชีพ แก้ไขปัญหาได้ดีสูงสุด ด้านรูปลักษณ์ภาย
นอกของสายการบิน มีค่าเฉลี่ยด้านความสะอาดใน
ห้องโดยสารเครื่องบินสูงสุด และด้านกระบวนการ
จัดการ มีค่าเฉลี่ยด้านการให้บริการการช่วยเหลือ
ตลอดการเดินทาง (assistant service) สูงสุด
สรุป ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้
บริการมีส่วนสาคัญกับการให้บริการ ในการดาเนิน
การธุรกิจสายการบินในปัจจุบันนี้ มีการแข่งขันกัน
สูงมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้บริการ ด้านการ
สื่อสารที่รวดเร็ว ด้านราคาที่ถูกกว่าคู่แข่ง สิ่งต่าง ๆ
เหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่ง ที่จะทาให้
บริษัทสามารถอยู่รอดและ สามารถดาเนินการทาง
ธุรกิจได้ประสบผลสาเร็จ แต่อย่างไรก็ตามในการ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ ซึ่งมีปัจจัยที่
สาคัญ อีกประการหนึ่งที่จาเป็นเช่นกัน ได้แก่การ
ประชาสัมพันธ์
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ประชาชนขาวไทยที่มาใช้บริการสายการบินที่
ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ เหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กพื้ น ที่
ดังกล่าวเนื่องจากว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็น
ท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
2. กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย เนื่องจาก
ประชากรเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้มีจานวนมาก
เกินกว่าที่ผู้วิจัยจะทาการเก็บข้อมูลได้ครบ ผู้วิจัย
จึง ต้องท าการสุ่ม ตัวอย่าง โดยใช้ก ารสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (simple random sampling) เหตุผล
ที่ ใช้ก ารเลือกกลุ่ ม ตั วอย่างแบบนี้เ พราะมี ค วาม
สะดวก ประหยั ด เวลาและค่ า ใช้ จ่ า ย ได้ ก ลุ่ ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 ราย โดยการคานวณ ตาม
สูตร ทาโรยามาเน โดยให้ประชาชนที่มาใช้บริการ
ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Yamane, 1967)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมื อที่ ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้ป ระกอบไป
ด้วย แนวทางการวิจัยเชิง ปริม าณ (quantitative
approach) ทาการสารวจความคิดเห็นด้วยวิธีการ
แจกแบบสอบถามในประเด็ น ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ
ความสาเร็จของธุรกิจการบิน สภาพแวดล้อม กล
ยุทธ์ และความพึงพอใจ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้ผู้ช่วยภาคสนามเป็นผู้ดาเนินการ คาถามแต่
ละชุด จะเป็นคาถามชนิดปลายปิด ผู้ตอบคาถาม
เพียงแต่เขียนคะแนนลงในช่องคะแนนที่ต้องการ
เท่านั้น แล้วจึงนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ โดย
ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ถด ถอ ย พ หุ แ บ บ เชิ งชั้ น
(hierarchical regression analysis) ส าหรับการ
สร้างมาตรวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อทัศนคติ ผู้วิจัย
ได้ ใช้ก ารให้ค ะแนน ตั้ ง แต่ 0 ถึ ง 10 แทนที่ จ ะมี
เพียง 1 ถึง 5 และจะมีการกลับคะแนนสาหรับข้อ
คาถามในเชิงลบ (negative)
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการแจก
แบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลโดยนักศึกษาและ
อาสาสมั ครจากประชาชนที่เดินทางมาใช้บ ริการ
สายการบินต้นทุ นต่าที่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
แต่ก่อนที่จะออกไปเก็บข้อมูลจริง ผู้วิจัยได้ทาการ
ทดสอบเครื่องมือก่อนเพื่อให้เกิดความถูกต้อง โดย
นาแบบสอบถามไปท าการทดลอง (try out) กั บ
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ตัวอย่างจริงจานวน 30 ราย ที่
ท่าอากาศยานดอนเมื อง ได้ค่าสัม ประสิท ธิ์อัล ฟ่า
(Cronbach’s alpha) เท่ากับ .786
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมู ลผู้วิจัยใช้ เทคนิคการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้น สาหรั บการวิเคราะห์
ข้อ มู ล เพื่อ ศึก ษาความสัม พั นธ์ของแต่ล ะกลุ่ม ตั ว
แปรอิสระว่ามีผลต่อตัวแปรตามมากน้อยเพียงใด

ผลการการศึกษา ปัจ จัย ที่มี ผลต่ อความส าเร็จ
ของธุรกิจการบิน
ตาราง 1 ผลการวิ เ คราะห์ ค รั้ ง แรก
แส ด งให้ เห็ น ว่ า ส ภาพ แวด ล้ อ ม ที่ ท างาน ที่
ประกอบด้วยความทันสมัย ความปลอดภัย และ
ความร่วมมื อ มี เฉพาะความความทั น สมั ย และ
ความปลอดภัยมี ผลต่อความสาเร็จของธุรกิจการ
บิน เมื่ อพิจ ารณาถึง ปัจ จัยกลยุท ธ์ เพิ่ มเติมพบว่า
ความทั นสมั ย ความปลอดภัย การวางแผน และ
การปฏิบัติงานมีผ ลต่อความสาเร็จของธุรกิจ การ
บิน และเมื่ อพิจารณาถึงปัจจัยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ บ ริ ก ารเพิ่ ม เติ ม พบว่ า ความทั น สมั ย ความ
ปลอดภั ย การวางแผน การปฏิ บั ติ ง าน การ
ประชาสัมพันธ์ ความสุจริต และความกระตือรือร้น
มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของธุ ร กิ จ การบิ น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ

ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ (N= 400)
Independent variable
ความทันสมัย
ความปลอดภัย
ความร่วมมือ
นโยบาย
การวางแผน
การปฏิบัติงาน
การประชาสัมพันธ์
ความสุจริต
ความกระตือรือร้น
R2
SEE
F

Standard regression co-efficiency
กลยุทธ์
ระบบงาน
การจัดการ
.671***
.502***
.356***
.171***
.014**
.072***
.118
.217
.060
-.125
-.124
.412***
.350***
.087*
.129***
.137*
.156***
.030***
.608
.721
.815
1.024
.937
.916
201.515
153.524
115.579

หมายเหตุ * = p<.05, ** = p<.01,*** = p<.001
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การอภิปรายผลการวิจัย
จากการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน พบว่ า ความ
ทั น สมั ย ความปลอดภั ย การวางแผน การ
ปฏิบัติงานการประชาสัมพั นธ์ ความสุจริต และ
ความกระตือรือร้น มีผลต่อความสาเร็จของธุรกิ จ
การบิน ยกเว้น ความร่วมมือและนโยบาย ที่เป็น
เช่ น นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วเป็ น
ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ทั่ ว ไป
ต้องการได้รับการบริก าร เพื่อให้การเดินทางเป็น
อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เนื่องจากว่า ความทันสมัย ความปลอดภัย
การวางแผน การปฏิบัติง าน การประชาสัม พันธ์
ความสุ จ ริ ต และความกระตื อ รื อ ร้ น มี ผ ลต่ อ
ความสาเร็จ ของธุกิจ การบิน ดังนั้นในการพัฒนา
องค์กรเพื่อให้เกิดความสาเร็จในการให้บริการสาย

การบิน บริษัทต้องเน้นถึงปัจจัยต่าง ๆตามที่กล่าว
มาแล้ว
2. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
2.1 เนื่องจากตัวแปรต่าง ๆ ตามกรอบ
แนวความคิดที่ ตั้งไว้มี เพียง ความทั นสมั ย ความ
ปลอดภั ย การวางแผน การปฏิ บั ติ ง านการ
ป ระ ช าสั ม พั น ธ์ ค วาม สุ จ ริ ต แ ล ะ ค วา ม
กระตือรือร้น มีผลต่อความสาเร็จของธุรกิจการบิน
ท่านั้น ดังนั้นจึงควรศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม
เช่น ปัจจัยด้านราคา และภาพพจน์ของบริษัท
2.2 ควรมี ก ารเพิ่ ม เทคนิควิธี ส าหรับ
การวิเคราะห์การวิจัยเชิงปริมาณเพื่ อให้เกิดความ
หลากหลาย โดยใช้โปรแกรม LISREL AMOS และ
EQS มาร่วมวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง
เพื่อเพิ่มเนื้อหาสาระเชิงวิชาการในรูปแบบใหม่ ที่
แตกต่างในด้านการวิเคราะห์ และการประมวลผล
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อวงการวิจัยมากยิ่งขึ้น
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