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บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด  (7Ps)               
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร                
ด้านกระบวนการ และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องรับรองพิเศษ boutique lounge สายการบินบางกอก
แอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ 2) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการเข้าใช้บริการ และวัตถุประสงค์ของการเดินทางที่มีผลต่อความพึงพอใจ                 
ต่อส่วนประสมการตลาด (7Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ณ ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ านวนท้ังสิ้น 400 คน  

ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดห้องรับรองพิเศษ Boutique 
Lounge โดยภาพรวมในระดับมาก (X = 4.11) โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในด้านบุคลากร และมีความ              
พึงพอใจในระดับมาก ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และ ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ความถี่ของการใช้บริการ 
และวัตถุประสงค์การเดินทางที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด (7Ps) ของห้องรับรองพิเศษ 
Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อีกทั้งพบว่า
อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในทุกด้าน 
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Abstract 

The independent study aimed to study 1) marketing mixes (7Ps) which consisted of product, 
price, channel of distribution, promotion, personnel, process and physical evidence of boutique 
lounge, Bangkok Airways at Suvarnabhumi Airport and 2) demographic factors which included 
genders, ages, education levels, average income per month and frequency of using service and 
objectives of travelling affecting satisfaction towards marketing mixes (7Ps) of boutique lounge, 
Bangkok Airways at Suvarnabhumi Airport. The research instrument was the questionnaires which 
were asked 400 samples. 



 The results showed that the most samples were satisfied with marketing mixes of the 
boutique lounge at the highest level (X= 4.11). They were satisfied with personnel at a high level and 
satisfied with product, process, physical evidence, price, channel of distribution and promotion, 
respectively. The results of hypothesis testing at a significance level of 0.05 found that the different 
gender, age, education level, occupation, average income per month, frequency in using service and 
travelling objectives affected the different satisfaction towards product of boutique lounge, Bangkok 
Airway at Suvarnabhumi Airpot. And there were only different occupation and average income per 
month (for the demographic factors) affected different satisfaction towards every marketing mix (7Ps).  
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บทน า  

ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมมีการขยายตัวสูง มีบทบาทความส าคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก ถือเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญน ามาซึ่งเงินตราต่างประเทศที่หลั่งไหล
เข้ามา ดังนั้นเพื่อให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ เกิดการเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
ยั่งยืนและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ จึงได้มีการก่อตั้งท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิขึ้นในปี พ.ศ. 2545  ต่อมา
ได้มีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ให้แล้วเสร็จสามารถเปิดให้บริการภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะเพิ่ม
ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ถึง 60 ล้านคนต่อปี (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) , 2561)                
ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการรองรับนักท่องเที่ยวท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ธุรกิจท่าอากาศยานมีความส าคัญต่อประเทศในฐานะที่เป็นประตูด่านแรกส าหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว                   
จากท่ัวทุกมุมโลกเข้าสู่ประเทศไทย รวมไปถึงการเดินทางภายในประเทศท่ีปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนัก  ท าให้สายการบินมีการแข่งกันอย่างดุเดือด จนส่งผลให้เกิดสงครามราคาหรือการตัดราคาของ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อจะเอาชนะคู่แข่ง อย่างที่เรียกว่า Red Ocean โดยส่วนมากจะเกิดขึ้นในตลาดของ
สินค้าที่ไม่มีความแตกต่างกันหรือแตกต่างกันน้อยมาก ซึ่งการลดราคาจึงเป็นทางออกของผู้ขายในการจูงใจให้ผู้บริโภค
หันมาซื้อสินค้า  เห็นได้จากการเติบโตของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost Airline) (จันทร์สุดา ภูล้นแก้ว, 2555) 
ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทยที่มีการแข่งขันลดราคาค่าบัตรโดยสารอย่างต่อเนื่อง  เพื่อชักจูงและถือเป็น              
การก าหนดลักษณะพิเศษของสินค้าให้เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องสามารถแข่งขันกับสายการบินอื่นๆได้ชาญฉลาด              
อีกทั้งท าให้มีโอกาสเติบโตและมีสัดส่วนก าไรที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิสายการบิน
ต้นทุนต่ าในไทยได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันมีบริษัทสายการบินที่วางโพซิช่ันนิ่งของตัวเองเป็นสายการบินต้นทุนต่ าเข้ามาท า
ตลาดในประเทศไทยมากมาย ทั้งที่เป็นแบรนด์ต่างชาติและของไทย แต่ที่ท าตลาดได้อย่างน่าสนใจมีอยู่ 3 แบรนด์ คือ
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สายการบินไทยแอร์เอเชียที่ถือเป็นผู้น าในกลุ่มนี้ สายการบินนกแอร์ และสายการบินไลอ้อนแอร์ที่เพิ่งเข้ามาท าตลาด           
ในไทยได้เพียง 2-3 ปี ต่างโลดแล่นในวงการสายการบินต้นทุนต่ า ที่ส่งผลกระทบโดยตรงให้กับสายการบินที่ให้บริการ     
เต็มรูปแบบ (Full services) หรือสายการบินระดับพรเีมียม (Premium Airlines) ในประเทศไทยหลักๆอย่างสายการบนิ
ไทยและสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ให้บริการ ตามมาตราฐานสากลทั่วโลก 

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (บริษัทการบินกรุงเทพ จ ากัด มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 ด าเนิน
กิจการเดินอากาศมาเป็นระยะเวลายาวนาน เริ่มตั้งแต่การให้บริการแบบเช่าเหมาล าจนสามารถพัฒนาการจัดหา
เครื่องบินเป็นฝูงบินขนาดใหญ่ที่สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มรูปแบบ (Full services) เมื่อสายการบิน
ต้นทุนต่ าเข้ามามีบทบาทในการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมากข้ึน ท าให้สายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้รับผลกระทบ
โดยตรง เมื่อเกิดการเผชิญหน้าของ Red Ocean สายการบินจึงได้มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้ธุรกิจ
สามารถด าเนินต่อไปได้อย่างก้าวหน้าและมั่นคง  มีการวาง Positioning หรือต าแหน่งทางการตลาดโดยการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายและประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ มุ่งสร้างสรรค์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าในเส้นทางบิน
ที่ไม่เหมือนใคร และสร้างความแตกต่างโดยการให้บริการของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge ที่ถือได้ว่าเป็น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่มอบให้กับผู้โดยสาร เนื่องจากโดยปกติแล้วการให้บริการ                 
ห้องรับรองพิเศษของสายการบินต่างๆ จะสงวนสิทธิ์ให้กับสมาชิกหรือผู้โดยสารช้ันหนึ่งและช้ันธุรกิจเท่านั้น  แต่ส าหรับ
สายการบินบางกอกแอร์เวย์สนั้นได้มอบสิทธิประโยชน์นี้ให้กับผู้โดยสารทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแอบแฝง ซึ่งภายใน
ห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ตไร้สาย คอมพิวเตอร์ อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ที่นั่งพักผ่อน หนังสือพิมพ์และนิตยสาร ระหว่างรอประกาศขึ้นเครื่องเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความ
สะดวกสบาย โดยห้องรับรองพิเศษ (Boutique Lounge) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแบ่งเป็น 2 ส่วน คือห้องรับรอง
พิเศษส าหรับผู้โดยสารภายในประเทศอยู่ท่ีช้ัน 2 อาคารเทียบเครื่อง A ตรงกันข้ามกับประตูทางออก A2 และห้องรับรอง
พิเศษส าหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศอยู่ที่ช้ัน 3 อาคารเทียบเครื่อง A  โดยห้องรับรองพิเศษทั้ง 2 ส่วน เปิดให้บริการ
ตั้งแต่เวลา  04.30 น. ไปจนถึง 22.00 น. (สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, 2561)  

เมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 - ธันวาคม 2561 จะ เห็นได้ว่ามีจ านวนผู้เข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
และอาจมีแนวโน้มมากขึ้น อาจจะส่งผลให้คุณภาพการ ให้บริการและส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ จึงท าให้ผู้ศึกษาต้องการที่จะศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ของห้องรับรอง
พิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งจะมุ่งเน้นที่ผลของระดับ                
ความพึงพอใจของผู้โดยสาร เพื่อจะได้น าข้อมูลมาพัฒนาการบริการต่างๆ รวมไปถึงปัจจัยที่มีส่วนส าคัญอันก่อให้เกิด
ความพึงพอใจของผู้โดยสารในการใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge เพื่อให้สายการบินสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจต่อผู้โดยสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสูด อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหาหนทาง 
แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาห้องรับรองพิเศษให้ มีผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องและน าไปสู่ความส าเร็จของการด าเนินงาน             
ด้านธุรกิจการบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สต่อไป 
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 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ด้านบุคลากร 
 ด้านกระบวนการ 
 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

 

 

 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ และการ
บริการ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านสถานท่ี (Place) ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ( Promotion ) ด้านบุคลากร 
(People) ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก (Psychical Evidence) และด้านกระบวนการ ( Process ) ของห้องรับรอง
พิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย 
ความถี่ในการเข้าใช้บริการ และวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด          
(7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

           ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
 
    ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 เพศ 
 อาย ุ
 ระดับการศึกษา 
 อาชีพ 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ความถี่ในการใช้บริการ 
 วัตถุประสงค์ของการเดินทาง 

 
 
           
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้โดยสารขาออกชาวไทยที่ใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Boutique ณ ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience หรือ Accidental Sampling) น าแบบสอบถาม



ไปทดสอบก่อนน าไปใช้จริง (Try out) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวนทั้งสิ้น 30 คน ท าการส ารวจที่ห้องรับรองพิเศษ 
Boutique Lounge ทั้งผู้โดยสารภายในประเทศอยู่ท่ีช้ัน 2 และ ห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge ส าหรับผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศอยู่ท่ีช้ัน 3 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยส ารวจประชากรทั้งหมดจ านวน 400 คน จากจ านวนผู้เข้าใช้
บริการทั้งหมด 263,591 คน (สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องรับรอง Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, 2561) 
โดยมีขั้นตอนดังนี้  

 

เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย  

ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต าราทางวิชาการ เว็บไซต์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามา ปรับปรุง
แบบสอบถามโดยให้เนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

ขั้นตอนท่ี 2  ร่างแบบสอบถาม โดยเขียนข้อความค าถามต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหัวข้อและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
เสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างเนื้อหาในข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และความถูกต้องของภาษา (Wording) พร้อมทั้งปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content 
Validity) โดยการหาค่า IOC โดยคณะผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ข้อค าถามในแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหาในข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ผ่านเกณฑ์ 0.50    ขึ้นไปทุกข้อค าถาม
ซึ่งสามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ (ธีระ กุลสวัสดิ์, 2558) 

  ขั้นตอนที่ 3  น าแบบสอบถามไปทดสอบก่อนน าไปใช้จริง (Try out) กับกลุ่มผู้โดยสารที่เข้าใช้บริการห้อง
รับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง 
จ านวนทั้งสิ้น 30 คน เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในส่วนที่วัดความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 
(7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach, 2003) พร้อมทั้งปรับปรุงข้อผิดพลาดเพื่อที่จะ
น าไปใช้เก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลจริงต่อไป  

 ผลการทดสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา พบว่า แบบสอบถามในส่วนที่วัดความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาด (7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
มีค่าความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง 0.7116 ถึง 0.7873 และโดยภาพรวมเท่ากับ 0.9268 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป 
(Cronbach, 2003) จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป 

 

การเก็บข้อมูล 
 

 เนื่องจากปัจจบุันผู้ศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานห้องรับรองพิเศษของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงได้มี
การท าหนังสือเรียนขอหัวหน้างานในการเก็บข้อมูลการวิจัยที่ห้องรับรองพิเศษกับผู้โดยสารและท าการเก็บข้อมูลจริงด้วย
ตัวเอง โดยจะร้องขอให้ตอบแบบสอบถามและขอคืนในทันที ณ ห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge เพื่อให้
แบบสอบถาม ออกมาสมบูรณ์และข้อมูลออกมาดีที่สุด 



การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล   
เมื่อท าการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมารวบรวม และน ามาประมวลผลด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/FW (Statistical Package for the Social Science for Windows) โดยท าการวิเคราะห์
ข้อมูล และสรุปผลการศึกษาด้วยการใช้สถิติ 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 1) ข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้โดยสารที่เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Boutique lounge ใช้สถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 2) ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ 
Boutique Lounge ใช้สถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard deviation) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (Inferential Statistics) 1) ทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยตัวแปร 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test (t-test) 
เช่น เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge จ าแนก
ตามเพศ 2) ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยตัวแปรตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) (F-test) โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่วิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Different: LSD) เช่น เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ของห้อง
รับรองพิเศษ Boutique Lounge จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการใช้บริการ 
วัตถุประสงค์ของการเดินทาง  
 
ผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารขาออกชาวไทยที่ใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Boutique ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จ านวนทั้งสิ้น 400 คน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps)  ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1  ลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge                

ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม 

ส่วนท่ี 4  การทดสอบสมมติฐาน 
ส่วนท่ี 1  ลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 

1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 ส่วนที่เหลือเป็นเพศชาย จ านวน 
166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5   

2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาได้แก่ อายุน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 25 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 อายุ 36-45 ปี และอายุ 46-55 ปี จ านวนเท่ากัน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ  15.0 และอายุมากกว่า 55 ปี ขึ้นไป จ านวนน้อยท่ีสุด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 

3) กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวนมากที่สุด 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมาได้แก่                
จบการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 ระดับปริญญาโท จ านวน 76 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และระดับปริญญาเอก จ านวนน้อยที่สุด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ 

4) กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จ านวนมากที่สุด 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 รองลงมาได้แก่ 
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.3 และข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจจ านวนน้อยที่สุด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตามล าดับ                                    



5) กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวนมากที่สุด 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 
รองลงมาได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาทจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
25,001 – 35,000 บาท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาท 
ขึ้นไป จ านวนน้อยท่ีสุด 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 ตามล าดับ    

6) กลุ่มตัวอย่างมักจะมีความถี่ในการใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge ของ กลุ่มตัวอย่างมักจะครั้ง
แรก เป็นจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมาได้แก่ ความถี่ในการใช้บริการปีละ 1-2 ครั้ง จ านวน 
116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 ความถี่ในการใช้บริการเดือนละ 1-2 ครั้ง จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 
และความถี่ในการใช้บริการสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง จ านวน  น้อยที่สุด 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 ตามล าดับ           

7) กลุ่มตัวอย่างมักจะมีวัตถุประสงค์ของการเดินทางเพื่อมาท่องเที่ยวจ านวน 189 คน คิดเป็นนร้อยละ 47.3 
รองลงมาได้แก่ ธุรกิจ/การท างาน จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 กลับภูมิล าเนา จ านวน 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.8 และการศึกษา/ดูงาน/ประชุมสัมมนา จ านวนน้อยที่สุด 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดับ 

ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge 

 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยภาพรวม
ในระดับมาก (  =4.11) โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในด้านบุคลากร (  =4.24) และมีความพึงพอใจใน
ระดับมากในด้านผลิตภัณฑ์ (  =4.19) ด้านกระบวนการ ( =4.15) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ( =4.13) 
ด้านราคา ( =4.05) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ( =4.02) และด้านการส่งเสริมการตลาด ( =3.99) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

 ด้านผลิตภัณฑ์ห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับรสชาติ
ของอาหาร และเครื่องดื่มที่ให้บริการ ( =4.27) ความสด สะอาดของอาหาร และเครื่องดื่มที่ให้บริการ (  =4.23) 
ความเพียงพอของอาหาร และเครื่องดื่มที่ให้บริการ ( =4.22) และมีความพึงพอใจระดับมากเกี่ยวกับความแปลกใหม่ 
หลากหลาย และมีเอกลักษณ์ของอาหาร และเครื่องดื่มที่ให้บริการ ( =4.03) ตามล าดับ 

 ด้านราคาห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมีความพึงพอใจในระดับมากเกี่ยวกับความคุ้มค่าของ
ราคาค่าโดยสารต่อรสชาติ และปริมาณอาหาร และเครื่องดื่มที่ให้บริการ และความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสารต่อคุณภาพ
การให้บริการของพนักงานภายในห้องรับรอง (  เท่ากัน=4.13)ความคุ้มค่าของราคาค่าต่อสิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในห้องรับรอง ( =4.05) ห้องรับรองเป็นส่วนหน่ึงของการตัดสินใจใช้บริการ สายการบิน แม้จะต้องจ่ายในราคาสูง
กว่า (  =4.00) และความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสารเหมาะสมต่อความต้องการใช้บริการห้องรับรอง (  =3.97) 
ตามล าดับ 

 ด้านช่องทางจัดจ าหน่ายห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมีความพึงพอใจในระดับมากเกี่ยวกับห้อง
รับรองมีขนาดเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ (  =3.90) ห้องรับรองมีความสะดวกต่อการเข้าใช้บริการ (  =4.08) ห้อง
รับรองตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีที่เหมาะสม หาง่าย และห้องรับรองมีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วน ( เท่ากัน=4.05)  

 ด้านการส่งเสริมการตลาดห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมีความพึงพอใจในระดับมากเกี่ยวกับ
การเชิญชวนจากพนักงาน ( =4.11) การเชิญชวนจากผู้ที่เคยใช้บริการ ( =4.03) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ทางอินเทอร์เน็ต (  =4.02) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านนิตยสารบนเครื่องบิน (  =3.97) การโฆษณา



ประชาสัมพันธ์ผ่านทางป้ายโฆษณา (  =3.94) และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ (  =3.85) 
ตามล าดับ 

 ด้านบุคลากรในห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับ
พนักงานให้บริการอย่างยิ้มแย้ม แจ่มใส เป็นมิตร และใส่ใจทุกขั้นตอน (  =4.39) กริยามารยาทของพนักงานในการ
ให้บริการ           (  =4.31) พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ (  =4.24) พนักงานให้ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างถูกต้อง แม่นย า ( =4.17) และพนักงานมีจ านวนท่ีพอเหมาะต่อการให้บริการ ( =4.08) ตามล าดับ 

  ด้านกระบวนการในห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับ
ระบบการลงทะเบียนเข้าใช้บริการรวดเร็วเหมาะสม ( =4.22) และมีความพึงพอใจในระดับมากเกี่ยวกับการจัดวาง
อาหาร เครื่องดื่มมีความสะดวกง่ายต่อการเข้าถึง ( =4.18) การเพิ่มเติมอาหาร และเครื่องดื่มให้เพียงพอ (  =4.12) 
และการบริหารจัดการกับจ านวนผู้ใช้บริการภายในห้องที่พอเหมาะตลอดเวลา ( =4.08) ตามล าดับ 

  ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
เกี่ยวกับห้องรับรองมีการออกแบบเหมาะสม สวยงาม ( =4.23) ห้องรับรองมีบริการ Wi-Fi ความเร็วสูงเหมาะสม และ
ห้องรับรองมีบริการหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร (  เท่ากัน=4.17) ห้องรับรองมีกลิ่นที่ดี หอม สะอาด สบาย            
( =4.12) และห้องรับรองมีความเงียบ ความดังของเสียงท่ีเหมาะกับการพักผ่อน ( =3.94) ตามล าดับ 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge   

ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ 

ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่องทาง
จ าหน่าย 

 

การ
ส่งเสริม
ตลาด 

บุคลากร กระบวน
การ 

สภาพ 
แวด 
ล้อม 

ภาพรวม 

เพศ         

อาย ุ         

ระดับการศึกษา         

อาชีพ         

รายได้ต่อเดือน         

ความถี่ใช้บริการ         

วัตถุประสงค์เดินทาง         

หมายเหตุ  หมายถึง แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 (ยอมรับสมมติฐาน) 

              -  หมายถึง ไม่แตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (ปฏิเสธสมมติฐาน) 

 



 

 

ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม 

กลุ่มตัวอย่างเพียงเล็กน้อยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge ในเรื่อง
การขยายขนาดพื้นที่ห้องรับพิเศษเนื่องจากมีผู้มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก จ านวน 12 คน รองลงมาได้แก่ การปรับปรุง
โต๊ะและเก้าอ้ีให้แลดูใหม่เสมอ จ านวน 8 คน และการเพิ่มเมนูอาหารจานหลักให้แก่ลูกค้า จ านวน 4 คน ตามล าดับ 
 
ส่วนท่ี 4  การทดสอบสมมติฐาน 

1. เพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สาย
การบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในด้านผลิตภัณฑ์ ราคาแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ส่วนด้านอ่ืนๆ พบว่าไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

  2. อายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สาย
การบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์ บุคลากร สภาพแวดล้อมกายภาพ 
และโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ส่วนด้านอื่นๆ พบว่าไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

  3. ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique 
Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ สภาพแวดล้อมกายภาพ และโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว้ ส่วนด้านอ่ืนๆพบว่าไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

  4. อาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สาย
การบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจ าหน่าย การส่งเสริมตลาด 
บุคลากร กระบวนการ สภาพแวดล้อมกายภาพ และ โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

  5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique 
Lounge ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจ าหน่าย การส่งเสริมตลาด บุคลากร กระบวนการ สภาพแวดล้อมกายภาพ 
และโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมติฐานที่ตั้งไว้ 

6. ความถี่ในการใช้บริการแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ 
Boutique Lounge ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจ าหน่าย การส่งเสริมตลาด กระบวนการ สภาพแวดล้อมกายภาพ 
และโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านอ่ืนๆ พบว่าไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สรุปผลการวิจัย 
ลักษณะทางปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 234 คน คิดเป็น

ร้อยละ 58.5 มีอายุ 26-35 ปีโดยส่วนใหญ่ จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน
มากที่สุด 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทจ านวนมากที่สุด 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001–25,000 บาท จ านวนมากที่สุด 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 ความถี่ในการใช้บริการห้อง
รับรองพิเศษ Boutique Lounge มักจะครั้งแรก เป็นจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 ซึ่งมักจะมีวัตถุประสงค์ของ            
การเดินทางเพื่อมาท่องเที่ยวจ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 อีกทั้งยังให้ความส าคัญต่อห้องรับรองพิเศษ 



Boutique Lounge ในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มในห้องรับรองมากที่สุดเป็นอันดับแรก มีถึงจ านวน 159 คน คิดเป็นร้อย
ละ 39.8  

วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 1 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps)  ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  

 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยภาพรวม
ในระดับมาก ( =4.11) โดยมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดในด้านบุคลากร ( =4.24) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

 ด้านผลิตภัณฑ์ห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับรสชาติ
ของอาหาร และเครื่องดื่มที่ให้บริการ ( =4.27) ด้านราคาห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมีความพึงพอใจ
ในระดับมากเกี่ยวกับความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสารต่อรสชาติ และปริมาณอาหาร และเครื่องดื่มที่ให้บริการ และความ
คุ้มค่าของราคาค่าโดยสารต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงานภายในห้องรับรอง (  เท่ากัน=4.13) ด้านช่องทางจัด
จ าหน่ายห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมีความพึงพอใจในระดับมากเกี่ยวกับห้องรับรองมีขนาดเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ (  =3.90) ด้านการส่งเสริมการตลาดห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมีความพึงพอใจในระดับ
มากเกี่ยวกับการเชิญชวนจากพนักงาน ( =4.11) ด้านบุคลากรในห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับพนักงานให้บริการอย่างยิ้มแย้ม แจ่มใส เป็นมิตร และใส่ใจทุกขั้นตอน  (  =4.39)                   
ด้านกระบวนการในห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับระบบการ
ลงทะเบียนเข้าใช้บริการรวดเร็วเหมาะสม (  =4.22) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของรับรองพิเศษ Boutique 
Lounge โดยมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดเกี่ยวกับห้องรับรองมีการออกแบบเหมาะสม สวยงาม ( =4.23)  

 วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 2  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการเข้าใช้บริการ และวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาด (7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

  1. เพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge           
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในด้านผลิตภัณฑ์ ราคาแตกต่างกัน 

  2. อายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge            
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์ บุคลากร สภาพแวดล้อม
กายภาพ และโดยภาพรวมแตกต่างกัน  

  3. ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique 
Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางจ าหน่าย     
การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ สภาพแวดล้อมกายภาพ และโดยภาพรวมแตกต่างกัน  

  4. อาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge             
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจ าหน่าย การส่งเสริมตลาด 
บุคลากร กระบวนการ สภาพแวดล้อมกายภาพ และ โดยภาพรวมแตกต่างกัน  



 

 

  5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique 
Lounge ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจ าหน่าย การส่งเสริมตลาด บุคลากร กระบวนการ สภาพแวดล้อมกายภาพ 
และโดยภาพรวมแตกต่างกัน  

  6. ความถี่ในการใช้บริการแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ 
Boutique Lounge ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจ าหน่าย การส่งเสริมตลาด กระบวนการ สภาพแวดล้อมกายภาพ 
และโดยภาพรวมแตกต่างกัน  

อภิปรายผล 

 จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7  Ps) ของห้อง
รับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่
ส าคัญมาใช้การอภิปรายผลดังนี้ 

 การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์  

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ และ
การบริการ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านสถานที่ (Place) ด้าน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ( Promotion ) ด้าน
บุคลากร (People) ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก (Psychical Evidence) และด้านกระบวนการ ( Process ) ของห้อง
รับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ 
Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งหมายความว่า 
ผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่เข้าใช้บริการมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ในด้าน
บุคลากร (People) มากที่สุด เนื่องมาจากพนักงานให้บริการอย่างยิ้มแย้ม แจ่มใส เป็นมิตร มีกริยามารยาทที่ดี ให้ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างถูกต้อง แม่นย า อีกทั้งพนักงานมีความใส่ใจในการให้บริการทุกขั้นตอน อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของพาฝัน รชตสกุล (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์การบริการที่มีผลต่อความ               
พึงพอใจและการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ของผู้ใช้บริการภายในห้องพักรับรองผู้โดยสารพิเศษสายการบินไทย พบว่าปัจจัย
บุคลากรในการให้บริการ ถือเป็นหัวใจส าคัญของงานบริการ ต้องมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความสามารถ และทักษะ
ในหน้าท่ีของตน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเอาใจใส่  ต้องมีความอ่อนน้อม รู้จักประนีประนอม 
เน้นการให้บริการเป็นพิเศษ  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ย ความถี่ในการเข้าใช้บริการ และวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด           
(7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 จากการศึกษา ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ สามารถจ าแนกตามสมมติฐานได้ดังนี้  

 จากตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานในแต่ละด้านพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ในเรื่องเพศมีผลต่อ
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด (7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 



ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกล่าวคือจากผลการทดสอบการใช้บริการห้องรับรองพิเศษภาพรวม พบว่าค่า T-test ทีไ่ด้ทั้ง
ในเพศชายและเพศหญิง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
เพศแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด (7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge               
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์และ
ด้านราคา เนื่องจากเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวังคุณภาพการบริการและความคุ้มค่าของเงินที่เสียไปแตกต่างกัน 
ถึงแม้ว่าให้บริการภายในห้องรับรองพิเศษเป็นการบริการอย่างเป็นกลางและเป็นสากลไม่ได้มีการบริการใดที่เป็นบริการ
เฉพาะแบ่งแยกลงไปที่ความสนใจของเพศใดเพศหนึ่ง เพียงแต่ผู้ใช้บริการแสดงบัตรโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์
เวย์สก็สามารถเข้ารับสิทธิประโยชน์ได้ทุกเพศ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการวิจัยของ กฤติกา ชินรัตน์ (2559) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส พบว่าค่า T-Test ที่ได้ทั้งเพศชาย
และเพศหญิงมีค่า sig เท่ากับ 0.82 มากกว่าระดับนัยส าคัญ =0.5 แสดงว่าลักษณะเพศไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ เนื่องจากสายการบินเป็นหนึ่งในทางเลือกของการเดินทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการใน
การเดินทางเพื่อไปยังสถานท่ีเป้าหมายเท่านั้น  

  ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่มีอายุ
ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด (7 Ps) แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยความถึงพอใจโดยรวมและรายด้าน คือ  ด้านผลิตภัณฑ์ บุคลากร สภาพแวดล้อมกายภาพ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผู้ศึกษาจึงยอมรับสมมติฐาน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้โดยสารที่มีช่วงอายุระหว่าง                   
26-35 ปี อยู่ในช่วงของวัยท างานต่างมีความมุ่งหวังจากการเข้ารับบริการมากกว่าวัยอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ 
นัยนันท์ ศรีสารคาม (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านเคเอฟซี (KFC) 
ของ ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า อายุเป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีความรู้สึกนึกคิด หรือมี
พฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน เนื่องจากอายุเป็นตัวก าหนดประสบการณ์ที่บุคคลมีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ นั้นๆ 
เช่น ผู้บริโภคที่มีอายุมากมักมีการไตร่ตรอง การใช้ความคิด หรือการพิจารณาด้วยเหตุผลก่อน การบริโภคผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ โดยผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แตกต่างกัน ก็สามารถสร้างความพึง พอใจแก่ผู้บริโภคที่มีช่วงอายุท่ีแตกต่างกันได้  

 ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด (7 Ps) แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่ามีค่าเฉลี่ยความถึง
พอใจโดยรวมและด้านผลติภณัฑ์ ช่องทางจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ สภาพแวดล้อมกายภาพ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาในระดับที่สูงกว่า จะมีความรู้ความเข้าใจ
ในเกี่ยวกับกระบวนการห้องรับรองและข้อมูลต่างๆของสายการบินอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า การด้านการรับรู้รระดับ
ปริญญาตรีหรือมากกว่าซึ่งไม่สอดคล้องกับการวิจัยของ มนสินี เลิศคชสีห์ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการสายการบินการบินไทย ส าหรับการให้บริการภายในประเทศ พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่
ส่งผลต่อ การเลือกใช้บริการสายการบินการบินไทย ภายในประเทศ เนื่องจากผู้โดยสารมีทัศนคติ พฤติกรรม และการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในการเลือกใช้บริการที่คล้ายคลึงกัน 

ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่มีอาชีพ
ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด (7 Ps) แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่ามีค่าเฉลี่ยด้านผลิตภัณฑ์ 
ราคา ช่องทางจ าหน่าย การส่งเสริมตลาด บุคลากร กระบวนการ สภาพแวดล้อมกายภาพ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้ที่มีอาชีพต่างกัน จะมีมุมมองและ
ประสบการณ์การท างานในแต่ละด้านท่ีแตกต่างกันออกไป ความคาดหวังจากการใช้บริการมักขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละ
อาชีพท่ีไม่เหมือนกัน ท าให้ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันออกไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับการวิจัยของ มน



สินี เลิศคชสีห์ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการบินไทย ส าหรับการ
ให้บริการภายในประเทศ พบว่า ในทุกอาชีพก็อาจจะมีภารกิจให้ต้องเดินทางอยู่เสมอ ซึ่งมีองค์กรช่วยสนับสนุน ทางด้าน
ค่าใช้จ่าย รวมถึงผู้โดยสารสว่นใหญ่ต่างก็มีความคาดหวังหรือความตอ้งการที่จะได้รับการ บริการที่สะดวกสบาย ส่งผลให้
การเลือกใช้บริการไม่แตกต่างกัน 

ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด (7 Ps) แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่ามีค่าเฉลี่ยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจ าหน่าย การส่งเสริมตลาด บุคลากร กระบวนการ สภาพแวดล้อมกายภาพ และโดยภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน จะมีความสามารถในการซื้อบริการที่แตกต่างกัน พฤติกรรมและความคาดหวังจากการใช้บริการก็จะแตกต่างกัน 
ท าให้ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันออกไป ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ มนสินี เลิศคชสีห์ (2558) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการบินไทย ส าหรับการให้บริการภายในประเทศ 
พบว่า ระดับรายได้เป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้โดยสารให้ความส าคัญในการเลือกใช้บริการ เนื่องจากราคาตั๋ว
โดยสารที่ค่อนข้างสูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับรายได้ที่ได้รับ จากการทดสอบความแตกต่างรายคู่เพิ่มเติม พบว่า 
ผู้โดยสารที่มีรายได้ระดับปานกลาง ก่อนเลือกใช้บริการมักจะสืบหาราคาที่ดีที่สุดก่อน ซึ่งส่วนมากจะเป็นสายการบิน 
Low Cost 

 ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่มีความถี่ใน
การใช้บริการแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจ าหน่าย การส่งเสริมตลาด กระบวนการ สภาพแวดล้อมกายภาพ และโดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้ที่มีความถี่ในการใช้บริการของผู้โดยสารที่เดินทางครัง้แรก เดือนละ 
1-2 และครั้งปีละ 1-2 ครั้ง มีความพึงพอใจโดยรวมมากกว่าผู้โดยสารที่เดินทางสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ซึ่งอาจจะเป็น                        
ผลเนื่องมาจากการรับบริการที่แปลกใหม่และมีความรู้สึกพิเศษจากสิทธิประโยนช์ที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ  
ดวงสมร เนียมนัตน์ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการและการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และสถานีขนส่งผู้ดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) กล่าวว่าความถี่ของการ
ใช้บริการมีผลต่อระดับการรับรู้คุณภาพการบริการ ความเป็นรูปธรรม การตอบสนองและการสร้างความเช่ือมั่นให้ลูกค้า
กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่มี
วัตถุประสงค์การเดินทางที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique 
Lounge ในด้านราคา ช่องทางจ าหน่าย การส่งเสริมตลาด บุคลากร กระบวนการ สภาพแวดล้อมกายภาพ โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เป็นเช่นนี้เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการเดินทางของแต่ละบุคคลส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของรสสุคนธ์ แซ่เฮีย (2556) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม คุณภาพการบริการ ส่วนผสมการตลาดบริการ และคุณค่าตรา
สินค้าท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ได้กล่าวไว้ว่าเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการของลูกค้าท่ีแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเพื่อการพักผ่อนส่วนตัวหรือเพื่อด าเนินธุรกิจ 
เป็นวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องกระท า ณ สถานท่ีอื่นที่นอกเหนือจากโรงแรมระดับห้าดาวที่ลูกค้าเข้า
พัก ดันนั้นวัตถุประสงค์การเข้าพักจึงไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวของลูกค้านั่นเอง 
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