
  

การพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อการต้ังใจกลับมาใช้บริการซ้ำ 
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 

 

อานนท์ จันจิตร  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
การจัดการมหาบัณฑิต  (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2563  
 

 



 



 



 
 

 

การพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อการต้ังใจกลับมาใช้บริการซ้ำ 
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 

อานนท์ จันจิตร 
คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

  
 

    
 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ มนต์พานทอง)  

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  (การจัดการการท่องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ) 

  
    

 

ประธานกรรมการ 
  (ดร. ฐิตกิานท์ สัจจะบุตร)  
     กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ มนต์พานทอง)  
     กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรษิดา บุญญาณเมธาพร)  
     คณบดี 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ มนต์พานทอง)  
  ______/______/______  

 

 



 ก 

บทคัดย่อ 

บทคัดย่อ 
  

ชื่อวิทยานพินธ์ การพัฒนาคุณภาพการบริการเพ่ือการตั้งใจกลับมาใช้บริการซำ้ของ
สายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 

ชื่อผู้เขยีน นายอานนท์ จันจิตร 
ชื่อปริญญา การจัดการมหาบัณฑิต  (การจัดการการท่องเท่ียวและบริการแบบ

บูรณาการ)  
ปีการศึกษา 2563 

  
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  (1) เพ่ือประเมินคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่ำใน
ประเทศไทย (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความตัง้ใจในการใช้บริการซ้ำของสาย
การบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย ตัวแปรในการวิจัยประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
ความน่าเช่ือถือไว้วางใจ การตอบสนองผู้โดยสาร การให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสาร และความเห็นอกเห็นใจ
ผู้โดยสาร ตัวอย่างของงานวิจัย คือ ผู้โดยสารชาวไทยท่ีใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 
ครั้ง ในปี พ.ศ. 2561 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จำนวน 400 ชุดได้นำมาวิเคราะห์
ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นข้ันตอน ผลการศึกษา พบว่า (1) คุณภาพการให้บริการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (2) คุณภาพการให้บริการสามด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ ด้านการให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสาร และด้านความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสารมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  คือ คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ด้านการให้ความม่ันใจแก่
ผู้โดยสารและด้านความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร 
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The objectives of this research were  (1) to evaluate the service quality of low-

cost airlines in Thailand, (2) to study service quality factors affecting the intention to 

repurchase of low-cost airlines in Thailand. Research variables consisted of tangibility, 

reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The sample of this study was  Thai 

passengers who have used low-cost airlines at least 2 times in 2018. The author used 

questionnaires to collect data by the purposive sampling method. 400 usable 

questionnaires were analyzed by multiple regression analysis with the stepwise 

method.  The results showed  that (1) overall service quality was at the highest level, 

(2) three aspects of the service quality including tangibility, assurance, and empathy 

had a positive influence on intention to repurchase of low-cost airlines  in Thailand at 

the significance level at .05 consisted; service quality in tangibility, assurance and 

empathy. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์โดยได้รับความอนุเคราะห์และความกรุณาอย่างดี
ยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย ์ มนต์พานทอง อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีได้กรุณาให้ความรู ้                  
ความช่วยเหลือและเสียสละเวลาอันมีค่าในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ในการทำวิจัยตรวจแก้ไข
ความเรียบร้อย ตลอดจนคำแนะนำทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีดีตลอดมา และได้ช้ีแนะแนวความคิดต่าง ๆ 
เพ่ือนำมาใช้เป็นแนวทางในการเขียนงานวิจัยฉบับนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ฐิติกานท์  สัจจะบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณ
เมธาพร คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการแก้ไขท่ีมีประโยชน์
ต่อผู้วิจัย 

กราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์  แก้วนุช อาจารย์ ดร.อำพล  
ชะโยมชัย และดร.นนท์ลฉัตร  วีรานุวัตติ์ ท่ีท่านสละเวลาในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ กลุ่มตัวอย่างและผู้ท่ีมีส่วนร่วมท่ีกรุณาให้ความร่วมมือช่วยเหลือเอื้อเฟ้ือ 
ในการศึกษางานวิจัยตลอดจนการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

และขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาทุกท่านท่ีคอยให้กำลังใจและคำแนะนำท่ีดีเสมอมา 
ขอกราบขอบพระคุณครอบครัว ท่ีอบรมเล้ียงดูให้ความรักความห่วงใย  กำลังทรัพย์และ

กำลังใจท่ีดีตลอดมา ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดท่ีสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
และขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานท่ีเป็นกำลังใจและห่วงใยเสมอมา ผู้วิจัยขอจารึกพระคุณนี้ไว้ในความทรงจำ
มิรู้เลือน 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 การขนส่งทางอากาศมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของโลกทำให้ประเทศต่าง  ๆ 
เร่งกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาขีดความสามารถการขนส่งทางอากาศ สำหรับประเทศไทยนั้น  
ภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ รวมถึงอุตสาหกรรม 
ท่ีเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ท่ีมุ่งเน้น 
การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 
คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธร รม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่ งยืน” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) ท่ียึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล้ำและขับเคล่ือน 
การเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมตามหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
ยุทธศาสตร์โมเดล “ประเทศไทย 4.0” มีการขับเคล่ือนด้วยความรู้และนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และอุตสาหกรรม 4.0 
(พ.ศ.2560-พ.ศ.2579) ท่ีมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า 
และมีจุดเด่นคือสามารถเช่ือมความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้า  
ได้โดยตรง โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง ปัจจุบันการขนส่งทางอากาศมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมาก 
โดยมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 12 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) ในปี พ.ศ. 2560 ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ รองรับผู้โดยสารประมาณ 60 ล้านคนต่อปี และเท่ียวบินมากกว่า 350,000 เท่ียวต่อปี 
ในขณะท่ีท่าอากาศยานดอนเมืองรองรับผู้โดยสารประมาณ 38 ล้านคนต่อปี และรองรับเท่ียวบิน
มากกว่า  250 ,000 เท่ียวต่อ ปี (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร , 2561) 
สาเหตุการเติบโตเนื่องจากในปี พ.ศ.2545 ประเทศไทยมีนโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรี (Open Sky 
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Policy) เกิดข้ึนนั่นคือ การให้สิทธิในการบินระหว่างกันโดยลดเลิกข้อจำกัดต่าง ๆ ในการขนส่งสินค้า
และผู้โดยสารทางอากาศ เพ่ือให้การขนส่งเป็นไปโดยเสรีโดยสิทธิการบินเริ่มมีผลบังคับใช้  
ถือเป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้เกิดสายการบินต้นทุนต่ำ (Low – Cost Airlines) ข้ึนมามากมาย 
ซึ่ ง ได้ เปิ ด ให้บ ริก าร ใน เส้น ทางภ ายใน ประเทศ  ตั้ งแต่ ป ลาย ปี  พ .ศ .2 546  เป็ นต้ นม า 
ผลจากการเกิดสายการบินต้นทุนต่ำเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวมีการเดนิทางโดยเครื่องบินมากข้ึน 
ทำให้เกิดการแข่งขันในภาคธุรกิจการบิน และภาคการขนส่งแบบอื่น  ๆ มากข้ึนไม่ว่าจะเป็นรถไฟ 
หรือรถประจำทางท้ังทางด้านคุณภาพ ราคา และการบริการซึ่ง ธุรกิจต่าง ๆต้องมีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพอันจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคในการมีทางเลือกมากข้ึน (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ , 
2551 , น.5) ซึ่งจากส่วนแบ่งทางการตลาดของสายการบินแบบประจำมีกำหนดสัญชาติไทย 
ท่ีให้บริการท้ังเส้นทางบินภายในประเทศและเส้นทางบินระหว่างประเทศพบว่าในปี พ.ศ.2561  
มีจำนวนผู้โดยสารท้ังหมดจำนวน 112.92 ล้านคน โดยสายการบินสัญชาติไทยท่ีมี ส่วนแบ่ง  
ทางการตลาดมากท่ีสุด ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 28.7 
ของจำนวนผู้โดยสารท้ังหมด รองลงมาคือ  การบินไทย และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์  
มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 19.3 และร้อยละ 15.6 ของจำนวนผู้โดยสารท้ังหมด ตามลำดับ  
และเม่ือพิจารณาลักษณะการให้บริการจะเห็นว่าในภาพรวมของประเทศ ผู้โดยสารส่วนใหญ่  
จะเลือกสายการบินต้นทุนต่ำมากกว่าสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบด้วยสัดส่วนร้อยละ  64 
ต่อ 36 ของจำนวนผู้โดยสารท้ังหมด ดังภาพท่ี1.1  (สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย , 
2561, น.58) 
 

 

ภาพที่ 1.1  ส่วนแบ่งทางการตลาดภาพรวมท้ังประเทศของสายการบินแบบประจำมีกำหนดสัญชาติ
ไทย 

ที่มา: กองเศรษฐกิจการบิน จากข้อมูลของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (2561) 
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 การท่ีสายการบินต้นทุนต่ำ ได้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจการบิน และมีอัตราการเจริญเติบโต
ต่อ เนื่องเพราะมีค่าโดยสารท่ีถูกก ว่าสายการบินเต็มรูปแบบท่ีให้บริการแบบเต็มรูปแบบ  
และเรียกเก็บค่าโดยสารในราคาสูง โดยสายการบินต้นทุนต่ำจะมุ่งเนน้การทำให้ต้นทุนของสายการบิน
ต่ำท่ีสุด ลดการบริการหรือส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีไม่จำเป็นออกไป ทำให้สายการบินต้นทุนต่ำ 
มีต้นทุนท่ีนั่งต่อหนึ่งหน่วยระยะทางต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของสายการบินเต็มรูปแบบ จนสามารถกำหนด
อัตราค่าโดยสารในราคาต่ำกว่ามาก ๆ ได้ และเม่ือเปรียบเทียบอัตราค่าโดยสารนี้กับการเดินทาง 
ในรูปแบบอื่น พบว่ามีอัตราค่าโดยสารด้วยสายการบินต้นทุนต่ำนี้มีค่าโดยสารใกล้เคียงกับการโดยสาร
ในรูปแบบอื่น แต่มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยกว่า  จึงเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ผู้โดยสาร 
เข้ามาใช้บริการมากข้ึน ทำให้สายการบินต้นทุนต่ำเป็นท่ีนิยมและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก 
(สิทธิโชค พราหมณ์แก้ว, 2559, น.1) ด้วยการเข้ามาของสายการบินต้นทุนต่ำทำให้อุตสาหกรรม 
การบินภายในประเทศมีการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในช่วงระยะเวลา 5 -6 ปีท่ีผ่านมา 
มีสายการบินใหม่ ๆ เปิดตัวเพ่ิมข้ึนรวมไปถึงสายการบินต้นทุนต่ำ ก็มีการขยายเส้นทางการบิน 
เพ่ิมมากข้ึนด้วยเช่นกัน  เม่ือฝูงบินในน่านฟ้าเพ่ิมข้ึนมากอีกท้ังแต่ละสายการบินก็การให้บริการ 
เพ่ิมมากข้ึน ท่ีมอบให้กับผู้โดยสารของสายการบินตัวเองเหมือน ๆ กัน แต่เม่ือเปรียบเทียบกัน 
แล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไร เม่ือการให้บริการของแต่ละสายการบินไม่มีความ “แตกต่าง” 
ในสายตาของลูกค้า ดังนั้นกลยุทธ์ของแต่ละสายการบินใช้ คือ “การทำราคาให้ถูก” (Marketeer, 
2560) และเนื่องจากว่าทุกธุรกิจสายการบินมีต้นทุนคงท่ีต่อการบิน 1 เท่ียว หากท่ีนั่งเหลือนั่น
หมายความว่า “รายได้” ก็หายไปโดยทางเลือก ท่ีดี ท่ี สุด คือ “การลดราคาตั๋วเครื่องบิน” 
เพ่ือให้ผู้โดยสารเต็มลำเกือบทุกสายการบินตน้ทุนต่ำเลือกข้อเดียวกนัหมด คือ ขายตั๋วในราคาถูกลงมา
เพ่ือให้ผู้โดยสารเต็มลำซึ่งทำให้สายการบินต้นทุนต่ำภายในประเทศเกิดภาวะการแข่งขันกันสูง 
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ภาพที่  1.2  ส่วนแบ่งทางการตลาดสายการบินต้นทุนต่ำแบบประจำมีกำหนดในเส้นทางบิน
ภายในประเทศ 

ที่มา: กองเศรษฐกิจการบิน จากข้อมูลของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (2561) 
 
 จากสถิติการขนส่งผู้โดยสารของเส้นทางภายในประเทศ พบว่าส่วนแบ่งการตลาดสายการบิน
ต้นทุนต่ำแบบประจำมีกำหนดสัญชาติไทยในเส้นทางบินภายในประเทศปี พ.ศ. 2561 มีผู้โดยสารใช้
บริการสายการบินต้นทุนต่ำจำนวนท้ังหมด 15.05 ล้านคน โดยสายการบินท่ีมีส่วนแบ่งตลาด  
การขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางบินระหว่างประเทศมากท่ีสุด คือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย  
มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 49.9 ของจานวนผู้โดยสารท้ังหมด รองลงมาคือ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 
สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ มีส่วนแบ่งตลาดคิดเป็นร้อยละ 23.4และร้อยละ 12.4 ตามลำดับ 
(สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย , 2561 , น.59) ธุรกิจสายการบินจึงเป็นธุรกิจท่ีมี
ความสำคัญต่อประเทศไทย (ภาพท่ี 1.2) ซึ่งจากการแข่งขันกนัในการดำเนินงานทางธุรกิจสายการบิน
ถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขันท่ีสูงและค่อนข้างเสรีมากมีท้ังการเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ท่ีไม่ยาก 
ความสามารถในการต่อรองกับซัพพลายเออร์ต่ ำ ลูกค้าก็ ไม่จงรัก ภักดีต่อตรา สินค้ามาก  
และพร้อมจะย้ าย ไปหาแบรนด์ อื่ น ท่ี ให้ ข้ อ เสนอท่ีดี ก ว่า ธุรกิ จสายการบินจึ ง เป็น ธุรกิ จ 
ท่ีสร้างผลตอบแทนต่อเงินทุนต่ำโดยธรรมชาติ ซึ่งจะเห็นได้จากผลประกอบการของแต่ละสายการบิน 
เช่น ในปี พ.ศ. 2553 การบินไทยมีผลกำไร 6,753.6 ล้านบาท แต่ล่าสุดปี พ.ศ. 2561 มีผลขาดทุน 
11,625 ล้านบาท ไทยแอร์เอเซีย ในปี พ.ศ.2559 มีกำไรสูงถึง 1,869 ล้านบาท แต่ในปี พ.ศ. 2561 
กำไรเหลือเพียง 70 ล้านบาท และนกแอร์ซึ่งในอดีตเคยมีกำไรต่อปีเป็นพัน ๆ ล้านบาท แต่ปัจจุบัน
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กำลังเจอวิกฤตหนักหน่วงรอบด้านล่าสุดปี พ.ศ. 2561 มีผลขาดทุนถึง 2,786 ล้านบาท (Marketeer, 
2560) 
 จากปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน สะท้อนให้เห็นว่า ณ เวลานี้หลายสายการบินมีอยู่แค่ 2 สถานะ
ทางธุรกิจ คือ “ไม่กำไรน้อยลง ก็ขาดทุนเพ่ิมข้ึน” ธุรกิจการบินประเภทต้นทุนต่ำประสบปัญหา
ขาดทุนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการเป็นส่วนใหญ่มากกว่าสายการบินเต็มรูปแบบ  
(Full Service Airline) โดยแต่ละรูปแบบก็ ได้ มีระดับการบริการ ท่ีแตกต่างกันออกไปแต่จุด 
ท่ีทำให้สายการบินต้นทุนต่ำได้รับความนิยมค่อนข้างมากนั้น ซึ่งเป็นผลมาจากการมีราคาบัตรโดยสาร
ท่ีค่อนข้างถูก และมีรายการส่งเสริมการตลาดท่ีหลากหลายเม่ือเทียบกับสายการบินแบบเต็มรูปแบบ 
อย่างไรก็ตามธุรกิจการบินนั้นมีการแข่งขันสูงมากในการเสนอเส้นทางการบิน และราคาบัตรโดยสาร 
ท่ีถูกท่ีสุดเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด(รุจิราภรณ์ เอ็นดู , 2558, น.1) ซึ่งแสดงว่า “ราคา” 
เป็นปัจจัยท่ีสำคัญมากสำหรับการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด โดยจะเห็นได้ว่าทุกสายการบินได้
แข่งขันทำโปรโมช่ันกันอย่างเข้มข้นอนาคตข้างหน้าสายการบินต้นทุนต่ำอาจจะพัฒนาศักยภาพ  
ของตัวเอง ให้มีความสามารถทัดเทียมกับสายการบินท่ัวไปโดยมุ่งท่ีจะสร้างสรรค์แลปรับปรุงบริการ
ด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งข้ึนไป เพ่ือเพ่ิมระดับคุณภาพบริการให้ลูกค้าพึงพอใจและกลับมาใช้บริการใหม่  
การทำธุรกิจสายการบินให้ประสบความสำเร็จได้นั้น นอกจากจะข้ึนอยู่กับปัจจัยด้านราคาท่ีต่ำกว่า
คู่แข่งแล้วอีกหนึ่งปัจจัยท่ีสำคัญท่ีผู้โดยสารส่วนใหญ่ตัด สินใจเกี่ยวกับการเลือ กสายการบิน 
และกลับมาใช้บริการซ้ำนั่นคือการท่ีสายการบินสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนกับผู้โดยสาร  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ (2558) ซึ่งพบว่าปัจจัย “คุณภาพของห้อง
โดยสาร” เป็นปัจจัยท่ีสำคัญท่ีสุดของสายการบินราคาประหยัด โดยการสร้างการรับรู้ คุณค่า 
ให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเกิดความพึงพอใจในสายการบิน เช่นเดียวกันกับงานวิจัย  ของ Saha and 
Theingi (2009) ท่ีผู้โดยสารส่วนใหญ่พึงพอใจในตารางการบินและผู้โดยสารมีความตั้งใจกลับมา  
ใช้บริการซ้ำสูง  อย่างไรก็ตามทฤษฎีการตัด สินใจของ ผู้บริโภคแนะนำว่าผู้บริโ ภคจะใส่ใจ 
กับปัจจัยหลายอย่างการเลือกใช้บริการสายการบินต้น ทุนต่ำมีหลายปัจจัยท่ี ไม่ได้จำกั ด  
เพียงแค่ปัจจัย “ด้านราคา” และ “ความพึงใจ” ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยท่ีมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 
นั่นคือ “คุณภาพการให้บริการ” ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเช่ือถือไว้วางใจได้ 
การตอบสน องต่ อ ลูกค้ า  ก า รให้ความ เช่ือ ม่ั นต่ อ ลูกค้ า และก ารรู้ จั ก และเ ข้า ใจ ลูกค้ า  
(Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สายการบินต้นทุนต่ำจะต้องนำมา
ให้บริการกับลูกค้าทุกส่วนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้สัมผัสประสบการณ์ 
การบินท่ีโดดเด่นเริ่มตั้งแต่ การบริการก่อนเท่ียวบินการบริการบนเท่ียวบิน ไปจนถึงการบริการหลัง
เท่ียวบิน  
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 ดังนั้น จากความสำคัญของปัญหารวมถึงสถิติตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้เห็นถึงปัญหา
และโอกาส จึงสนใจศึกษาวิจัยถึง “การพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือการตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำ 
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย” เพ่ือประเมินการจัดการคุณภาพการให้บริการ 
ต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย เพ่ือศึกษาปัจจัย  
ด้านคุณภาพการบริการ ท่ีมีผลต่อความตั้ งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ 
ในประเทศไทย และเพ่ือนำเสนอการพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือการตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ  
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย  ใช้เป็นข้อมูลให้กับสายการบินนำไปเป็นแนวทาง  
ในการปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน เพราะมีส่วนสำคัญให้ธุรกิจสามารถกำหนดกลยุทธ์  
ท่ีมีความจำเป็นต่อการสร้างความสำเร็จ และความอยู่รอดของธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อม 
ท่ีมีการแข่งขันกันอย่างสูงของสายการบินประเภทต้นทุนต่ำนี้ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.2.1  เพ่ือประเมินคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 
 1.2.2  เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ 
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 
 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 

 1.3.1  สมมติฐานท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของการบริการมีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 
 1.3.2  สมมติฐานท่ี 2  ความน่าเช่ือถือไว้วางใจมีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ 
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 
  1.3.3  สมมติฐานท่ี 3 การตอบสนองผู้โดยสารมีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ 
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 
 1.3.4  สมมติฐานท่ี 4  การให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสาร มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 
 1.3.5  สมมติฐานท่ี 5  ความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสารมีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย  
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาการพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือการตั้งใจรับบริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ  
ในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ขอบเขตด้านเวลา และขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.4.1  ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากร (Population) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้โดยสารชาวไทยท่ีใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่ำ (Low-cost) มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2561 
 1.4.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้เน้นศึกษาเนื้อหาต่อไปนี้ 
  ตัวแปร (Variables) ตัวแปรของการศึกษามีดังนี้ 
  1.4.2.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ 
   1.  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility)  
   2.  ความน่าเช่ือถือไว้วางใจ (Reliability)  
   3.  การตอบสนองผู้โดยสาร (Responsiveness)  
   4.  การให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสาร (Assurance)  
   5.  ความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร (Empathy)  
  1.4.2.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
   1.  ความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ (Repurchase Intention) 
  1.4.2.3  ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
   เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โดยเฉล่ียต่อเดือน 
 1.4.3  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยในระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2562  ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563  
 1.4.4  ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พ้ื น ท่ี ท่ี ใช้ ใน ก าร เก็ บ รวบ รวม ข้อ มู ล  คื อ  ท่ าอ าก าศย าน น าน าชาติ ด อน เ มือ ง  
และผู้โดยท่ีเคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นเวลา 1 เดือน ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2563  
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือการตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบิน
ต้นทุนต่ำในประเทศไทย จะเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบาย  ประโยชน์เชิงบริหารและประโยชน์  
ทางวิชาการ  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.5.1  ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
  1.5.1.1  ผลจากการวิจัยในครั้งนี้  เป็นประโยชน์กับรัฐบาลหน่วยงานต่าง  ๆ 
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงบริษัทสายการบินต้นทุนต่ำ สามารถนำข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไป
ใช้ในการพัฒนาธุรกิจการขนส่งและธุรกิจการสายการบิน เพ่ือเพ่ิมเติมศักยภาพให้กับประเทศมาก
ยิ่งข้ึน 
 1.5.2  ประโยชน์ในเชิงบริหาร 
  1.5.2.1  ผลจากการวิจัยในครั้งนี้  สามารถนำผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทาง 
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ สายการบิน ท้ังในรูปแบบของสายการบินราคาปกติและสายการบินต้นทุนต่ำ
ในการวางแผนการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจสายการบิน 
  1.5.2.2  ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการธุรกิจสายการบิน
ต้นทุนต่ำท้ังฝ่ายบริหารและฝ่ายต่าง ๆ ในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของสายการบิน 
เพ่ือให้ผู้โดยสารได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพและเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารสูงท่ีสุด 
  1.5.3  ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
  1.5.3.1  ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางวิชาการ โดยสามารถใช้
เป็นหลักฐานในทางวิชาการและเป็นการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการ 
เพ่ือการตั้งใจรับบริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 
  1.5.3.2  ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้วิจัยในอนาคต 
ท่ีจะศึกษาสามารถใช้เป็นพ้ืนฐานในการทำการวิจัยในข้ันต่อไป  โดยการนำแบบจำลองและตัวแปร 
ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ไปทำการวิจัยซ้ำเพ่ือพิสูจน์ความสามารถในการสร้างคุณค่าในบริบท 
ของธุรกิจการบิน 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.6.1  สายการบินต้นทุนต่ำ หมายถึง สายการบินท่ีมีราคาค่าตั๋วถูกกว่าสายการบิน
มาตรฐาน ท่ีมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจสายการบินท่ีจะเน้นสินค้าและบริการ ท่ีเรียบง่าย  
ด้วยการลดค่าใช้จ่ายของสายการบินเช่น อาหารการบริการบนเครือ่งบิน ทำให้สามารถขายตั๋วโดยสาร
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ในราคาประหยัดได้อีกท้ังมีการขายตั๋วล่วงหน้าผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถวางแผนจัดการ
เท่ียวบินได้ง่ายลดความเส่ียง ด้านการโดยสารไม่เต็มลำ สำหรับการศึกษาในครั้งนี้  ประกอบด้วย 
สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์  
 1.6.2 คุณภาพการให้บริการ หมายถึง การตอบสนองความต้องการของธุรกิจบริการ 
โดยมีความแตกต่างของธุรกจิท่ีจะสร้างความแตกตา่งให้เหนือกว่าคู่แข่งขันในการเสนอคุณภาพบริการ
ให้ตรงกับความต้องการท่ีผู้รับบริการคาดหวังไว้และสามารถตอบสนองความต้องการจนเกิดเป็นความ
พึงพอใจตามรูปแบบท่ีต้องการ (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990) ประกอบด้วย 
  1.6.2.1  ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทาง
กายภาพท่ีปรากฏให้เห็นถึงส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ อันได้แก่ สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เอกสารท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารและสัญลักษณ์ รวมท้ังสภาพแวดล้อมท่ีทำให้ผู้รับบริการ
รู้สึกว่าได้รับการดูแล ห่วงใย และความตั้งใจจากผู้ให้บริการ บริการท่ีถูกนำเสนอออกมาเป็นรูปธรรม
จะทำให้ผู้รับบริการรับรู้ถึงการให้บริการนั้น ๆ ได้ชัดเจนข้ึน 
  1.5.2.2  ความ เชื่อถือ ไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถ 
ในการให้บริการให้ตรงกับสัญญาท่ีให้ไว้กับผู้รับบริการ บริการท่ีให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้อง 
เหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม่ำเสมอนี้จะทำให้ผู้รับบริการ  
รู้สึกว่าบริการท่ีได้รับนั้นมีความน่าเช่ือถือ สามารถ ให้ความไว้วางใจได้ 
   1.5.2.3  การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อม 
และความ เต็ม ใจ ท่ีจะให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้ อ งการขอ ง ผู้รับบริก าร  
ได้อย่างทันท่วงที ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ 
รวมท้ังจะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างท่ัวถึง รวดเร็ว  
   1.5.2.4  การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance) หมายถึง ความสามารถ 
ในการสร้างความเช่ือ ม่ันให้เกิด ข้ึนกับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้  
ความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ 
นุ่มนวล มีกริยามารยาทท่ีดี ใช้การติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและให้ความม่ันใจว่าผู้รับบริการ  
จะได้รับบริการท่ีดีท่ีสุด 
  1.5.2.5  การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแล
เอาใจใสผู้รับบริการตามความต้องการท่ีแตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน 
 1.5.3 การต้ังใจกลับมาใช้บริการซ้ำ หมายถึง ผู้โดยสารใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ 
และได้ใช้บริการซ้ำอีกครั้งหลักจากมีการใช้บริการไปแล้ว 
 



บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือการตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบิน
ต้นทุนต่ำในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินการจัดการคุณภาพการให้บริการ  
ต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย และเพ่ือศึกษาปัจจัย 
ด้านคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศ 
ผู้วิจัยได้นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้    
  2.1  ข้อมูลท่ัวไปอุตสาหกรรมการบิน  
  2.2  แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการบิน 
  2.3  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
  2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.5  กรอบแนวความคิด 
 

2.1 ข้อมูลทั่วไปอุตสาหกรรมการบิน  

 2.1.1  อุตสาหกรรมการบิน 
 อุตสาหกรรมการบิน เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ท่ีสุดในโลกและมีการควบคุมเคร่งครัดท่ีสุด  
ซึ่งมีธุรกิจการบินเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอุตสาหกรรมการบิน โดยธุรกิจการบินจะเป็นบุคคล 
หรือนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจบริการขนส่งทางอากาศด้วยเครื่องบินท้ังผู้โดยสารและสินค้า  
โดยเป็นผู้รวบรวมปัจจัยผลิตต่าง ๆ เช่น เครื่องบิน เส้นทางการบิน ทุน แรงงาน เป็นต้นแล้ว 
ใช้บริการของท่าอากาศยานและบริการเครื่องช่วย  ในการเดินอากาศมาผ ลิตเป็นการบริการ 
ขนส่งทางอากาศหรือด้วยเครื่องบิน เพ่ือสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในรูปของการให้บริการ
ผู้โดยสารและสินค้ า  เป็นเหตุ ให้ ธุรกิจการบิน เป็น ธุรกิ จ ท่ีได้ รับความนิยมจาก ผู้โดยสาร  
และนับวันจะเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ เนื่องจากเป็นการขนส่งท่ีมีความเร็วสูงในการให้บริการขนส่ง
ผู้โดยสารและสินค้า สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ได้ในระยะเวลาอันส้ัน  
จึงเสมือนเช่ือมโยงข่ายคมนาคมทุกประเทศในโลกเข้าด้วยกัน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,  2551, น.1) 
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ภาพที่ 2.1  องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบิน 

ซึ่งอุตสาหกรรมการบินมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เม่ือหลังสงครามโลกครั้ง ท่ี 2  เป็นต้นมา 
มีการใช้เครื่องบิน ไอพ่นและเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงและมีแนวโน้นอนาคตท่ีจะเจริญข้ึนเรื่อย ๆ 
โดยมีการพัฒนาเครื่องบินให้มีขนาดใหญ่ยิ่งข้ึนและมีความเร็วมากข้ึน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว  
และประหยัดในการขนส่งและยังมีความได้ เปรียบในด้านความเร็วสู ง มีความถ่ีเท่ียวบินสูง 
สามารถให้บริการในท้องถ่ินทุรกันดารได้ ในขณะเดียวกันก็มีความเสียเปรียบในด้านการลงทุนสูง 
เทคนิคการบินยุ่งยากซับซ้อน มีค่าใช้จ่ายดำเนินการสูงและอุตสาหกรรมการบินก็ยังเป็นท่ีนิยม  
ของผู้โดยสารระหว่างประเทศท่ีต้องการความเร็วในการเดินทางยั งผลให้เกิดความเข้าใจอันดี  
และสามารถติดต่อกันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองระหว่างประเทศข้ึน โดยองค์ประกอบ  
ของอุตสาหกรรมการบินเริ่มต้นด้วยธุรกิจการบินเป็นผู้นำเครื่องบินชนิดต่าง ๆ จากธุรกิจเครื่องบิน  
มาเป็นยานพาหนะในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าอย่างเหมาะสมจากเมืองหนึ่ ง 
ไปยังอีกเมืองหนึ่งตามความต้องการของผู้ใช้บริการ องค์ประกอบท่ีสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน  
มีอยู่ 5 องค์ประกอบ ดังภาพท่ี 2.1 (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2551, น. 2-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา ( 2551, น. 2-3 ) 
 
 (1)  ธุรกิจการบิน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
ทางอากาศด้วยเครื่องบิน โดยนำบริการจากธุรกิจอีก 4 กลุ่มข้างล่างนี้มารวบรวมเป็นวัตถุดิบ  
เพ่ือผลิตบริการของตนข้ึน 
 (2)  ธุรกิจเครื่องบิน หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจสร้างอากาศยานหรือเครื่องบินประเภท 
และชนิดต่าง ๆ ข้ึนแล้วขายหรือให้เช่าแก่ธุรกิจการบิน เพ่ือนำไปใช้เป็นยานพาหนะในการขนส่ง  
ทางอากาศและสินค้าทางอากาศ 
 (3)  ธุรกิจท่าอากาศยาน หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการท่าอากาศยานหรือสนามบิน 
แก่ธุรกิจการบิน ในการอำนวยความสะดวกแก่เครื่องบิน ผู้โดยสารและสินค้าท่ีมาใ ช้บริการ 
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ท่าอากาศยานนั้น ซึ่งท่าอากาศยานตามความหมายของอนุ สัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน  
ระหว่างประเทศ หมายถึง พ้ืนท่ี ท่ีอยู่บนพ้ืนดินหรือ ผิวน้ำ รวมตลอดถึงอาคาร ส่ิงท่ีติดตั้ ง  
และอุปกรณ์สำหรับใช้แต่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่ งหรือท้ังหมด เพ่ือการข้ึนลงของอากาศยาน  
อันเป็นการให้บริการแก่อากาศยาน ผู้โดยสารและสินค้าท่ีมาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน นั้น  
 (4)  ธุรกิจบริการเครื่องช่วยในการเดินอากาศ หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ  
เครื่องช่วยในการเดินอากาศแก่เครื่องบิน เพ่ือให้เครื่องบินสามารถทำการบินจากจุดหนึ่ ง  
ไปยังอีกจุดหนึ่งอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
 (5)  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน หมายถึง หน่วยงานท้ังภายในประเทศ  
และระหว่างประเทศท่ีมีหน้าท่ีร่วมมือ ประสานงาน สนับสนุนและควบคุมดูแล เพ่ือให้อุตสาหกรรม
การบินได้พัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   
 2.1.2  อุตสาหกรรมการบินของไทย 
 อุตสาหกรรมการบินเริ่มมีบทบาทในประเทศไทยในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) นับตั้งแต่นายวันเดน เบอร์น (Mr.Vanden Born) ชาวเบลเยี่ยมได้นำ
เครื่องบินมาสาธิตการบิน ณ สนามราชกรีฑาสโมสรปทุมวัน ในปี พ.ศ. 2453 นับเป็นเครื่องบินลำแรก 
ท่ีเข้ามาในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงความสำคัญ  
ของการขนส่งทางอากาศ และได้ ทรงริเริ่มในการวางรากฐานการบินของประเทศไทย  
โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงกลาโหมคัดเลือกส่งนายทหาร ออกไปศึกษาวิชาการบิน
ท่ีประเทศฝรั่งเศส เม่ือสำเร็จการศึกษาก็ได้ซื้อเครื่องบินกลับมายังประเทศไทย หลักจากนั้น 
จอมผลเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ซึ่งเป็นเสนาธิการทหารบกได้ทรงริเริ่มจัดตั้ง  
แผนกการบินทหารบกข้ึนเพ่ือรับผิดชอบดำเนินการฝึกสอนการบินโดยให้อยู่ใต้บังคับบัญชา  
ของพลโทกรมหม่ืนกำแพงเพชรอัครโยธินจเรทหารช่าง จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2458 ได้ยกฐานะ 
แผนกการบินทหารบกข้ึนเป็นกองบินทหารบกและในปี พ.ศ. 2461  จึงได้ยกฐานะของกองบิน
ทหารบกข้ึนเป็นกรมอากาศยานทหารบก ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 ได้ก่อสร้างสนามบินข้ึนใหม่  
ณ ตำบลดอนเมือง (สนามบินดอนเมือง) ซึ่ งได้วิวัฒนาการ เสริมสร้างต่อ เติมจนถึงปัจจุบัน 
เม่ือสงครามโลกครั้ง ท่ีหนึ่งได้ ส้ินสุดลง การขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศในประเทศไทย  
ก็ เริ่ ม ด ำ เนิ น ก า รค รั้ งแรก โด ยได้ ท ำก า รทด ลอง  เม่ื อ วัน ท่ี  2 3  มิ ถุน ายน  พ .ศ . 2 46 3  
โดยการนำไปรษณียภัณฑ์จากกรุงเทพมหานครไปส่งท่ีจังหวัดนครราชสีมา และผลจากการทดลอง
ดังกล่าวทำให้รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าประโยชน์ของกิจการการบินพลเรือน  
จึงดำริให้มีการเปิดสายการบินขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งผู้โดยสารข้ึนในเส้นทางท่ีการคมนาคม
ทางรถยังไปไม่ถึง ต่อมากรมอากาศยานทหารบกได้นำเครื่องบินตรวจการณ์และท้ิงระเบิดแบบเบรเกต์ 
(Breguet XIV) มาดัดแปลงสำหรับทำการบินขนส่งไปรษณียภัณฑ์และผู้โดยสารได้เป็นผลดี  
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เส้นทางบินท่ีได้มีการทดลองเป็นครั้งแรก คือ เส้นทางกรุงเทพฯ-จันทบุรี ทดลองบินในปี พ.ศ. 2465 
และในปีเดียวกัน  ได้เปิดเส้นทางบิน นครราชสีมา -ร้อยเอ็ด-อุบลราชธานี ซึ่งได้รับความนิยม 
ใช้บริการกันมา และในปี พ.ศ. 2466 ได้เปิดเส้นทาง นครราชสีมา -ร้อยเอ็ด-อุดรธานี-หนองคาย
กิจการขนส่งทางอากาศมีประสิทธิภาพและมีบทบาททางด้านการค้ามากข้ึน จึงได้มีประกาศ  
เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2472 กำหนดให้กระทรวงพาณิชย์และคมนาคมเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้รักษาการ
เกี่ยวกับการเดินสานอากาศด้วย นับเป็นก้าวแรกท่ีมีการแยกกิจการการบินพลเรือนออกจากทหาร 
โดยความรับผิดชอบในเรื่องการให้สัมปทานได้ตกอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรพาณิชย์
การ ในปี พ.ศ. 2475 และกระทรวงเศรษฐการ ในปี พ.ศ. 2476 กิจการเดินอากาศในระยะเริ่มแรกนั้น 
บริษัท เดินอากาศ จำกัด ได้รับสัมปทานการขนส่งทางอากาศเป็นเวลา 25 ปีจึ งได้ขยาย  
เส้นทางการบินรับส่งผู้โดยสารและไปรษณียภัณฑ์ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ตามเส้นทางบิน ดังนี้ (บุญเลิศ 
จิตตั้งวัฒนา, 2548, น. 9-11) 
 1)  เส้นทางบิน ขอนแก่น-อุดร-หนองคาย-เวียงจันทน์ 
 2)  เส้นทางบิน ขอนแก่น-สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร 
 3)  เส้นทางบิน พิษณุโลก-ตาก-แม่สอด 
 4)  เส้นทางบิน เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียง 
 5)  เส้นทางบิน ดอนเมือง-หัวหิน-ชุมพร-บ้านดอน-ภูเก็ต 
 
 เม่ือเกิดสงครามโลก ครั้งท่ี 2 ข้ึน กรมขนส่งทางอากาศของไทยต้องประสบอุปสรรค 
เครื่องบินของบริษัทเดินอากาศ จำกัด ท่ีทำการบิน เส้นทางเชียงใหม่ -แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียง 
ถูกเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามยิงตก ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้งดทำการบิน พ.ศ. 2488 และได้เลิกกิจการ  
ด้านการบิน ปีพ.ศ. 2489 จนกระท้ังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได้ยุติลงในปี พ.ศ. 2489 กองทัพอากาศ 
ได้เปิดทำการบินข้ึนใหม่ โดยเปิดเส้นทางจากดอนเมืองไปยังพิษณุโลก ลำปางและเชียงใหม่  
และจากดอนเมืองไปภูเก็ตและสงขลา ต่อมาทางราชการได้จัดตั้งเป็นรูปแบบบริษัทจำกัด  
ในปีพ.ศ. 2490 โดยเรียกช่ืออย่างเดิมว่า บริษัท  เดินอาก าศ จำกัด และเปิดทำการบินไป 
ยังต่างประเทศ เช่น ย่างกุ้ง กัลกัตตา เวียงจันทน์ พนมเปญ ฯลฯ โดยมีการร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ 
เพ่ือจัดตั้งบริษัทข้ึนใหม่ ดังนี้ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548, น. 11-13) 
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ตารางที่ 2.1  ความร่วมมือกับบริษัทในการจัดตัง้บริษัทใหม่ 

ปี พ.ศ. ความร่วมมือกับบริษัทในการจัดต้ังบริษทัใหม ่

พ.ศ. 2494 
บริษัท เดินอากาศ จำกัดและบริษัท POAS ได้เข้าร่วมกิจการด้วยกัน จัดตั้งบริษัท
ข้ึนใหม่ คือ บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด 

พ.ศ. 2502 
บริษัท เดินอากาศไทย จำกัดและบริษัท การบิน Scandinavian Airl ines 
Sastem -SAS ได้ร่วมหุ้นกันจัดตั้งบริษัทใหม่ คือ  บริษัท การบินไทย จำกัด 
และรัฐบาลไทยได้ซื้อหุ้นท้ังหมดต่อจาก บริษัท การบิน SAS ในปี พ.ศ.2503 

พ.ศ. 2531 

บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ได้รวมกับบริษัทการบินไทย จำกัด โดยใช้ช่ือว่า 
บริษัท การบินไทย จำกัด ให้บริการขนส่งทางอากาศท้ังในและต่างประเทศ  
อีกท้ังยังมีสายการบินเอกชนของไทยท่ีได้รับอนุญาตให้ดำเนินการบินระหว่าง
ประเทศ เช่น บริษัท การบินแอร์สยาม(ยกเลิกกิจการ ปี 2520) บริษัท สหกลแอร์ 
(บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด) บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด เป็นต้น 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการบิน 

 2.2.1  ความหมายและองค์ประกอบของธุรกิจการบิน 
 ความหมาย ธุรกิจการบินได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548, น.3) ได้ให้ความหมายของธุรกิจการบิน (Aviation Business) 
ธุรกิจการบิน หมายถึง นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศด้วยเครื่องบิน 
 พรรณพิไล จันทรมณี (2557, น.3) ได้ให้ความหมายของธุรกิจการบิน ไว้ว่า ธุรกิจการบิน 
(Aviation Business) หมาย ถึง  ธุรกิ จ ให้บริการขน ส่งโดยสารและขนส่ง สินค้า พัสดุ ภัณฑ์  
และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศยานครอบคลุมท้ังเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ  
ท้ังแบบเท่ียวบินประจำและเท่ียวบินเช่าเหมาลำ รวมท้ังการสนับสนุนให้เครื่องบินสามารถออก
เดินทางจากสถานีต้นทางถึงสถานีปลายทางตรงตามกำหนดเวลาท่ีระบุในตารางบินด้วยความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 
 สิท ธิ ชัย  ศ รี เจ ริญ ป ระมง  (2013, น .44-55) ได้ ให้ค วามหมายของ ธุรกิ จก าร บิ น 
ไว้ ว่า  ธุรกิ จการบิน  (Airlines Business) หมาย ถึง ธุรกิจบริการ ท่ีมีความสำคัญต่ อ ห่วงโซ่  
ในอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งทางอากาศ (Air Transport Industry) เป็นธุรกิจท่ีช่วยสร้างรายได้
ให้แก่ประเทศอย่างมหาศาลและช่วยสร้างงานอย่างมากมายส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
ในวงกว้าง  
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 สรุปความหมายของธุรกิจการบิน เป็นธุรกิจท่ีให้บริการขนส่งผู้โดยสารเส้นทางบิน 
ในประเทศและต่างประเทศ มีบริการเท่ียวบินแบบประจำและแบบเช่าเหมาลำให้กับผู้โดยสาร 
อี ก ท้ั ง ยั ง เป็ น ก า รค มน าค ม ขน ส่ งท างอ ากาศ ท่ี ส ะด วก  รวด เร็ ว  ใน ก า รขน ส่ ง สิ น ค้ า  
เพ่ือสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 2.2.2  องค์ประกอบของธุรกิจการบิน 
 ธุรกิจการบินเป็นธุรกิจท่ีให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศด้วยเครื่องบิน  
มีองค์ประกอบท่ี สำคัญ 5 องค์ประกอบ คือ สายการบิน เส้นทางบิน อากาศยานหรือเครื่องบิน 
ตารางการบินและการบริการแต่ละเท่ียว (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. 2548, น.20-104) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  
  (1)  สายการบินหรือบริษัทก ารบิน  หมายถึ ง ผู้ผลิตการให้บริการขน ส่ง  
ผู้ โด ย ส า รแ ละ สิ น ค้ าท า งอ า ก าศ  ใน ก า ร ต อ บสน อ งค วา ม ต้ อ งก า รข อ ง ผู้ ใช้ บ ริ ก า ร  
โดยสามารถแบ่งสายการบิน ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ ตามลักษณะของการเป็น
เจ้าของและตามลักษณะของการให้บริการ การแบ่งประเภทสายการบินตามลักษณะของการเป็น
เจ้ าของจะประกอบด้วยสายการบินของรัฐ  ซึ่ งอ าจจะเป็น ในแบบรัฐ เข้า ไปร่วมลงทุน  
หรือรัฐเป็นเจ้าของกิจการสายการบินเองท้ังหมดและสายการบินเอกชน คือสายการบินท่ีเอกชน  
เป็ น เจ้ าขอ งแต่ จ ะอยู่ ภ า ย ใต้ ก า รควบคุ มดู แล  ในด้ าน เศ รษฐกิ จและค วามปลอด ภั ย  
โดยรัฐการแบ่งประเภทสายการบินตามลักษณะของการให้บริการจะประกอบด้วย สายการบินประจำ
มีกำหนดและสายการบินไม่ประจำ โดยสายการบินประจำมีกำหนดจะให้บริการเป็นประจำ  
ในเส้นทางท่ีสายการบินกำหนด ข้ึน โดย มีตารางก ารบิน ท่ีแน่ นอน  แ บ่ง เป็น 2 ประเภท 
คือ เส้นทางระยะไกลท่ีมีผู้ใช้บริการหนาแน่นจะเรียกว่าสายการบินหลัก และเส้นทางระยะใกล้ 
ท่ีมีผู้ใช้บริการน้อยจะเรียก ว่าสายการบินท้องถ่ินส่วนสายการบินไม่ประจำนั้น จะมีลักษณะ 
เป็นการบินเช่าเหมาลำหรือการบินพิเศษอื่น ๆ ท่ีให้บริการท้ังภายในและระหว่างประเทศ  
ซึ่งไม่มีกำหนดเวลาท่ีแน่นอน  
  (2)  เส้นทางบิน หมายถึง  เส้นทางท่ีสายการบินหนึ่ ง ๆ จะเปิดให้บริการ 
โด ย จะ มี ก า ร ก ำหน ด จุ ด ต้ น ท า ง  ปล าย ท า งแ ละจุ ด แ วะ รั บ ส่ ง ผู้ โด ย ส า รห รื อ สิ น ค้ า  
ท่ีมีความแน่นอนในแต่ละเท่ียวบินของสายการบิน โดยเส้นทางบินสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท 
คือ เส้นทางบินภายในประเทศ เป็นเส้นทางติดต่อกันระหว่างเมืองต่าง ๆ ภายในประเทศนั้น ๆ 
และเส้นทางบินระหว่างประเทศ เป็นเส้นทางท่ีติดต่อกันระหว่างเมืองต่าง ๆ ภายนอกประเทศท่ัวโลก  
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  (3)  อากาศยาน  หรื อ เครื่อ ง บิ น  เป็น ยานพ าหน ะท่ี ใช้ ในก า รให้ บริก า ร 
ขนส่ง ผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศ ตามเส้นทางบินต่าง ๆ ท่ีสายการบินได้กำหนดไว้  
ในการเลือกเครื่องบินมาให้บริการการขนส่ง แต่ละสายการบินจะต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญต่าง ๆ  
ดังนี้ ความปลอดภัยในการให้บริการ ความสะดวกสบายของผู้โดยสารและพนักงานท่ีประจำอยู่  
บนเครื่องทุกคนเทคนิคด้านการใช้เครื่องบินและค่าใช้จ่ายด้านการเงิน 
  (4)  ตารางการบิน จะเป็นตารางแสดงเวลาท่ีเดินทางเข้าออกเมืองต่าง ๆ 
ในแต่ละเส้นทางท่ีสายการบินกำหนดไว้ โดยจะบอกจำนวนเท่ียวบินหรือความถ่ีของการให้บริการ  
ในเส้นทางนั้นด้วย เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถมาใช้บริการสายการบินในวันและเวลาท่ีกำหนดไว้  
ทางสายการบินจะมีการกำหนดเท่ียวบินเป็นแบบเท่ียวบินต่อสัปดาห์ในการจัดตารางการบิน 
จะต้องจัดให้ได้เวลาท่ีเหมาะสมท้ังการเดินทางออกและเดินทางเข้า จะต้องไม่ ช้าเกินไปซึ่ ง  
จะทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกและไม่ปลอดภัย   
  (5)  การให้บริการแต่ ละ เท่ียวบินของสายการบิน  หมาย ถึง  การบริก าร  
ท่ีสายการบินจัด ให้กั บ ผู้โดยสารในแต่ ละเท่ียวบิน  โดยปกติสายการบินจะมีการจั ด ช้ัน  
ของการบินให้ผู้โดยสารได้ เลือกใช้บริการในระดับช้ันท่ีตรงกับความต้องการของผู้โดยสาร  
ซึ่งในแต่ละช้ันท่ีให้บริการมีการให้บริการท่ีแตกต่างกันไปดังนี้  
   5.1  การบริการช้ันหนึ่งเป็นช้ันท่ีผู้โดยสารจะต้องเสียค่าโดยสารท่ีสูงท่ีสุด 
แต่ก็จะได้รับการบริการพิเศษท่ีสุดเช่นกัน โดยจะมี ท่ีนั่ง ท่ีกว้างมากและสามารถปรับเอนได้  
มีอาหารเครื่องดื่มชนิดพิเศษส่ิงบันเทิงต่าง ๆ ไว้บริการฟรี ภาชนะท่ีใช้ทำจากวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ
พิเศษ ถ้าผู้โดยสารต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่า 3 ช่ัวโมง จะมีกระเป๋าของใช้ส่วนตัวให้บริการ 
และผู้โดยสาร สามารถนาสัมภาระติดตัวได้ไม่เกิน 40 กิโลกรัมต่อคน  
   5.2  การบริการช้ันธุรกิจเป็นช้ันท่ี ผู้โดยสารเสียค่าโดยสารต่ำก ว่า 
ค่าโดยสารช้ันหนึ่ง ผู้โดยสารจะได้รับบริการพิเศษรองลงมา โดยจะมีท่ีนั่งแคบและสามารถปรับเอนได้
น้อยกว่าท่ีนั่ ง ช้ันหนึ่ ง เครื่องดื่ม ท่ีให้บริการคล้ายกัน ส่วนอาหารชนิดพิเศษ ภาชนะท่ีใช้  
ส่ิงบันเทิงต่าง ๆ และห้องน้ำมีคุณภาพด้อยกว่า สำหรับผู้โดยสารต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่า 3 
ช่ัวโมงจะมีกระเป๋าของใช้ ส่วนตัวให้บริการเช่นเดียวกันและสามารถนำสัมภาระติดตัวได้ไม่เกิน 30 
กิโลกรัมต่อคน  
   5.3  การบริการช้ันประหยัด เป็นช้ันท่ีผู้โดยสารเสียค่าโดยสารต่ำท่ีสุด 
ให้บริการแบบธรรมดา ท่ีนั่งแคบและปรับเอนได้น้อยกว่าช้ันธุรกิจ มีอาหารเครื่องดื่มธรรมดา  
บริการฟรี ภาชนะอุปกรณ์ใช้สอยต่าง ๆ และห้องน้ำมีคุณภาพด้อยกว่าช้ันธุรกิจ ผู้โดยสารท่ีต้องใช้
เวลาเดินทางมากกว่า 3 ช่ัวโมง จะไม่มีกระเป๋าของใช้ส่วนตัวให้บริการและสามารถนาสัมภาระติดตัว
ได้เพียง 20 กิโลกรัม เท่านั้น  
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 ท้ังนี้ในการสำรองท่ีนั่งสายการบินท่ัวโลกจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีจะสามารถบอกได้ทันทีว่า
จำนวนท่ีนั่งของผู้โดยสารมีจำนวนเพียงพอกับผู้โดยสารหรือไม่เหลือหรือไม่ จากการท่ีสายการบิน
สามารถติดต่อกันได้ทุกสาขา โดยใช้ระบบออนไลน์เม่ือมีการจองท่ีนั่ง ข้อมูลการจองก็จะส่งไป  
ทุกสาขาในประเทศต่าง ๆ ทำให้ทางสายการบินสามารถตัดยอดท่ีนั่งได้ทันที ท้ังนี้ผู้โดยสารสามารถ
เลือกจองท่ีนั่งภายในห้องโดยสารได้ตามความต้องการ ซึ่งการสำรองท่ีนั่งล่วงหน้าจะทำให้ผู้โดยสาร 
ได้ท่ีนั่งตามต้องการ  
 2.2.3  การให้บริการผู้โดยสารของสายการบิน  
 การให้บริการ ผู้โดยสารของสายการบินเม่ือ ผู้โดยสารตัด สินใจเลือกสายการบินใด  
ในการใช้บริการแล้ว สายการบินนั้ น จะต้องมีหน้าท่ีในการให้บริการผู้โดยสารอย่างดี ท่ีสุด 
ด้วยการจัดให้มีบริการพิเศษต่าง ๆ ตามท่ี ผู้โดยสารร้องขอเพ่ือตอบสนองความต้องการ  
ของผู้โดยสารแต่ละคนให้ดีท่ีสุด เพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารและกลับมาใช้บริการซ้ำอีก
การให้บริการผู้โดยสารของสายการบิน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. 2548, น.105-108) สามารถแยกเป็น
การให้บริการในแต่ละช่วงได้ดังนี้   
  2.2.3.1 การให้บริการผู้โดยสารของสายการบินก่อนทำการบิน ผู้โดยสารจะได้รับ
บริการจากเจ้าหน้า ท่ีของท่าอาก าศยานหรือพนัก งานต้อนรับภาคพ้ืนของสายการบิน  
ซึ่ งจ ะต้ อ งทำการตรวจสอบ ผู้ โดยสารและ สัมภาระของ ผู้โดยสารทุกคนอย่างละเอี ยด  
เพ่ือป้องกันการนำอาวุธติดข้ึนเครื่องบิน การให้บริการก่อนทำการบินประกอบด้วยการให้บริการ  
ท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ  
   1)  การบริการจำหน่ ายตั๋ วโดยสารและสำรอง ท่ีนั่ ง  สายการบิน 
มีช่องทางการจัด จำหน่ายอยู่ 4 รูปแบบคือการจำหน่ายตั๋วโดยสารท่ีสำนักงานของสายการบิน 
การจำหน่ายตั๋วผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสำนักงานของสายการบินเองการจำหน่าย
ตั๋วโดยสารผ่านตัวแทนจำหน่ายท่ีสามารถออกตั๋วโดยสารได้ และการจำหน่ายตั๋วโดยสารผ่านระบบ
การจองด้วยคอมพิวเตอร์  โดยช่องทางการจำหน่ายตั๋วเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวก  
ร่วมท้ังให้บริการข้อมูล คำแนะนำต่าง ๆ แก่ผู้โดยสารท้ังข้อมูลข่าวสารด้านการบิน ข้อมูลด้านท่ีพัก
โรงแรม การบริการนำเท่ียวและรถนำเท่ียวและข้อมูลด้านการบริการอื่น ๆ เม่ือผู้โดยสารตัดสินใจ  
จะเดินทางและสำรองท่ีนั่งแล้ว สายการบินจะออกตั๋วโดยสารให้กับผู้โดยสารตามความต้องการ  
ท่ีผู้โดยสารระบุรายละเอียดไว้  
   2) การให้บริการแก่ ผู้ โดยสารขาออก เม่ือ ผู้โดยสารเดินทางมาถึง  
ท่าอากาศยาน ผู้โดยสารจะต้องไปเช็คอินกับสายการบินท่ีผู้โดยสารซื้อตั๋วตามเวลาท่ีกำหนด  
ณ จุดท่ีกำหนดของแต่ละสายการบิน โดยจะเป็นการเข้ารับการตรวจบัตรโดยสาร ช่ังน้ำหนักสัมภาระ
ติดตัวพร้อมติดป้ายหมายเลข ออกใบข้ึนเครื่องพร้อมเลขท่ีนั่งตามเท่ียวบินท่ีสารองท่ีนั่งไว้ก่อนข้ึน
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เครื่องจะมีการตรวจ วัตถุอันตราย เพ่ือความปลอดภัย ส่วนสัมภาระของผู้โดยสารจะส่งไปบรรทุกใน
เครื่องบิน  
   3)  การให้บริการแก่ผู้โดยสารขาเข้า เม่ือผู้โดยสารมาถึงจะต้องไปรับ
กระเป๋าสัมภาระ บริเวณท่ีทางท่าอากาศยานจัดเตรียมไว้สาหรับลำเลียงสัมภาระผู้โดยสาร  
มาจากเครื่องบิน 
  2.2.3.2  การให้บริการผู้โดยสารของสายการบินขณะทำการบิน เป็นการให้บริการ
แก่ ผู้ โดยสาร ท่ี ใช้บริก ารบน เครื่อง บินระห ว่างท่ีก ารบิน  โดยจะแบ่ง เป็นการ ให้บริกา ร  
ด้านความปลอดภัยบนเครื่องบินและการให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกบนเครื่องบิน  
   1)  การให้บริการด้านความปลอดภัยบนเครื่องบิน สายการบินจะให้บริการ
ผู้โดยสารด้านความปลอดภัยบนเครื่องบินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ การให้บริการเก็บกระเป๋าเดินทาง 
ของผู้โดยสาร ซึ่งผู้โดยสารสามารถนำติดตัวข้ึนเครื่องบินได้โดยต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมสาธิต
การใช้อุปกรณ์ ความปลอดภัยบนเครื่องโดยพนักงาน นอกจากนี้ยังมีคู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยบน
เครื่องบินท่ีผู้โดยสารควรปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางสายการบินได้ห้ามการใช้อุปกรณ์
อิ เล็กทรอนิก ส์ทุกชนิด บนเครื่องบิน เนื่ องจากอุปกรณ์ เห ล่านี้  อาจจะรบกวน สัญญาณ 
การติดต่อส่ือสารและการเดินอากาศของเครื่องบินและการงดสูบบุหรี่ในทุกเท่ียวบิน  
   2) ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ด้ า น ก า รอ ำ น วย ค ว าม สะด วก บน เค รื่ อ ง บิ น 
โดยผู้โดยสารจะได้รับบริการต้อนรับจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ด้วยการกล่าวต้อนรับ  
ทักทายและบอกทางไปยังท่ีนั่งในช้ันบริการต่าง ๆ ให้กับผู้โดยสาร การให้บริการท่ีนั่งของสายการบิน
ผู้โดยสารจะมี ท่ีนั่ งตามช้ันบริการ ท่ีสามารถปรับสภาพได้ตามความต้องการบนเครื่อง บิน 
ผู้โดยสารจะได้ใช้บริการห้องน้ำท่ีสะอาดอยู่เสมอ พร้อมมีส่ิงอำนวยความสะดวก เช่น สบู่ กระดาษ
ชำระ ผ้าขนหนูไว้บริการ สำหรับอาหารบนเครื่องบินทางสายการบินจะมีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
ให้ผู้โดยสารได้เลือกตามต้องการ ถ้าหากผู้โดยสารคนใดต้องการอาหารพิเศษจะต้องมีการแจ้งทาง 
สายการบิ น ล่วงหน้ า  ใน กร ณี ท่ี ผู้ โดยสา รเป็น เด็ กทางสายการบิน ได้ มีบริก ารพิ เศษ ไว้  
นอกจากนี้  ทางสายการบินยังมีบริการอื่น ๆ ท่ีให้บริการแก่ผู้โดยสารอีกเช่น โปสการ์ด นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เครื่องเล่นไฟฟ้า การจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีของท่ีระลึกบนเครื่องบิน 
  2.2.3.3 การให้บริการผู้โดยสารของสายการบินหลังทำการบิน เม่ือผู้โดยสาร 
มาถึงอาคารผู้โดยสารขาเข้าของสนามบินแล้ว ทางสายการบินจะให้พนักงานต้อนรับภาคพ้ืน  
นำกระเป๋าของผู้โดยสาร ไปช่องทางออกเพ่ือให้ผู้โดยสารรับกระเป๋าและเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ 
ต่อไป การให้บริการผู้โดยสารภาคพ้ืนของสายการบิน เป็นการให้บริการท่ีต้องอาศัยความชำนาญ 
เป็นพิเศษ  
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 จะเห็นได้ว่าการให้บริการกับผู้โดยสารในแต่ละช่วงของการมาใช้บริการของผู้โดยสารนั้น  
ทางสายการบินต้องให้ความสำคัญและใส่ใจใน ทุกกระบวนการ เนื่องจากการให้บริการ  
จะเป็นส่วนหนึ่ง ท่ีสร้างความประทับ เกิดความรับรู้ ว่าเป็นสายการบินท่ีใช้บริการมีคุณภาพ 
และทำให้ผู้โดยสารเกิดความจงรักภักดีหรือการมาใช้บริการซ้ำของผู้โดยสารในครั้งต่อไป  
 2.2.4  ประเภทการให้บริการแต่ละเที่ยวบินของสายการบิน 
 การให้บริ ก ารขอ งสายการบิ นนั้ น ประ เภทของการบริก า ร (Types of Service) 
เครื่องบินแต่ละลำจะมีการแบ่งช้ันของการให้บริการเป็น 3 ช้ันหลัก คือ  ช้ันหนึ่ ง ช้ันธุรกิจ 
และช้ันประหยัด อย่างไรก็ตามหากเป็นเครื่องบินท่ีเดินทางในระยะใกล้ ซึ่งมักเป็นเครื่องบินขนาดเล็ก
อาจมีให้บริการเพียง 2 ช้ันบริการ คือ ช้ันธุรกิจและช้ันประหยัด (สมยศ  วัฒนากมลชัย, 2558, น. 8-
9) ลักษณะการให้บริการในแต่ละช้ันแตกต่างกันดังนี้   
  2.2.4.1 ช้ันหนึ่ง (First Class) เป็นช้ันท่ีมีการบริการท่ีดี ท่ีสุด เริ่มตั้งแต่มีเก้าอี้  
ขนาดใหญ่นั่งสบายปรับเอนนอนได้ มีส่ิงอำนวยความสะดวกส่วนตัวเพียบ เช่น ท่ีรองขา โทรทัศน์  
และวิทยุส่วนตัว มีรายการอาหารและเครื่องดื่มท่ีหลากหลายให้เลือก สามารถรับประทาน  
ตลอดการเดินทาง เครื่อ ง บินรุ่น ให ม่บางลำ อ าจมี พ้ืนท่ีแยกต่ างหากจากห้อ งโดยสาร  
เพ่ือให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยผู้โดยสารช้ันหนึ่งสามารถเดินเลือกส่ิงท่ีอยากทานด้วยตนเอง 
ดังนั้น ราคาของบัตรโดยสารเครื่องบินในช้ันนี้จะแพงท่ีสุด โดยท่ัวไปท่ีนั่งช้ันหนึ่งจะถูกจัดอยู่บริเวณ
ส่วนหน้าของเครื่องบิน 
  2.2.4.2 ช้ันธุรกิจ (Business Class) เป็น ช้ันท่ีจัดข้ึนเพ่ือให้บริการแก่นักธุรกิจ 
และบุคคลท่ัวไปท่ีต้องการความสะดวกสบายมากกว่าช้ันประหยัด แต่มีความต้องการน้อยกว่า
ผู้โดยสารท่ีเดินทางในช้ันหนึ่ง ราคาค่าบัตรโดยสารช้ันนี้ จะอยู่ในระดับปานกลางระหว่างช้ันหนึ่ง  
และช้ันประหยัด ความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนความสะดวกสบาย  
ก็น้อยกว่าการเดินทางช้ันหนึ่งเช่นกัน 
  2.2.4.3 ช้ันประหยัด (Economy Class) เป็นช้ันท่ีผู้โดยสารส่วนใหญ่ท่ีเดินทาง 
ในแต่ละเท่ียวบินใช้บริการรวมท้ังลูกค้าส่วนใหญ่ของตลาดนักท่องเท่ียว มีส่ิงอำนวยความสะดวก
จำกัดและไม่มีความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีบริการมากนัก จึงเป็นช้ันท่ีมีราคาต่ำท่ีสุด 
 ประเภทการให้บริการแต่ละเท่ียวบินของสายการบินโดยสาร (Passenger Airlines) 
สารการบินโดยสารเป็นสายการบินสำหรับขนส่งผู้โดยสาร แบ่งได้เป็น 4 ประเภท (ข้อมูล ณ 21 
กันยายน 2562 ท่ีมา :  https://www.finance-rumour.com / lifestyle/ travel/ passenger-
airlines-class/) ดังนี้  
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 1)  สายการบินให้บริการเต็มรูปแบบ (Full-service Airlines) หรือ สายการบินระดับ 
พรีเม่ียม (Premium Airlines) เป็นสายการบินท่ีมี ช้ันธุรกิจและช้ันประหยัดภายในเครื่องบิน 
และมี บ ริ ก า ร ท่ี ได้ ม าต รฐาน สากล ท่ั วโลก  แต่ บา งสายก า ร บิน อ าจจะ มี ท่ี นั่ ง ช้ั น หนึ่ ง 
หรือช้ันประหยัดพิเศษให้บริการด้วย ตัวอย่างสายการบินฟูลเซอร์วิส เช่น สายการบินไทย  
(Thai Airlines) และแจแปนแอร์ไลน์ (Japan Airlines) เป็นต้น 
  2)  สา ยก า ร บิ น ต้ น ทุ น ต่ ำ  (Low Cost Airlines) ส าย ก า ร บิ น ป ระ เภ ทนี้  
จะมีร าคาค่ า ตั๋ วถูก ก ว่า สายก าร บิ น อื่ น  ๆ  เพ ราะลด ต้ น ทุ นค่ า ใช้ จ่ าย ขอ งกา ร บิ น ได้  
เช่น  เครื่องแบบพนักงานอาหารบริการบน เครื่อ งบิน  จึ งสามารถขายตั๋ วราคาประหยั ด  
ให้ผู้โดยสารได้ และมีการขายตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การวางแผนจัดการเท่ียวบิน  
จึงง่ายและรวดเร็ว ลดความเส่ียงของสายการบินท่ีจะมีผู้โดยสารไม่เต็มลำ ตัวอย่างสายการบิน 
ต้นทุนต่ำ เช่น แอร์เอเชีย (Air Asia) และ นกแอร์ (Nok Air) เป็นต้น 
  3)  สายการบินในภูมิภาค (Regional Airlines) เป็นสารการบินท่ีบินอยู่ภายใน
ภูมิภาคนั้น ๆ มีระยะทางการบินไม่ไกล โดยส่วนมากมักจะใช้ เครื่องบินขนาดเล็กแบบใบพัด 
มีจำนวนท่ีนั่งไม่เกิน 100 ท่ีนั่ง นอกจากนี้บางสายการบินในภูมิภาคยังมีบริการแบบพรีเม่ียม 
และยังเพ่ิมเส้นทางการบินไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ในต่างประเท เช่น สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 
(Bangkok Airways) 
  4)  สายการบินเช่าเหมาลำ (Charter Airlines) สายการบินประเภทนี้ไม่มีการบิน
แบบประจำ เพราะจะบริการแบบให้เช่าเหมาลำโดยเฉพาะ บางสายการบินมีเครื่องบินเช่าเหมาลำ  
ท่ีจัดท่ีนั่ งแต่ ช้ันประหยัด หรืออาจจะมี ช้ันธุรกิจ เพ่ิมมาด้วย ซึ่งรวมไปถึงเครื่องบินส่วนตัว  
(Private Jet) ตัวอย่างสายการบิน เช่น บิซิเนสแอร์ (Business Air) ระดับช้ันตั๋วเครื่องบินโดยสาร 
(Class) 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

 2.3.1  ความหมายของคุณภาพการให้บริการ 
 วีรวิชญ์  เลิศไทยตระกูล (2562, น.66) คุณภาพการให้บริการ หมายถึง การรับรับรู้  
ของผู้รับบริการ ในขณะท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการและหลังบริการ โดยผลผลิตของคุณภาพ 
การบริการนั้นหากตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้ก็จะส่งผลต่อความพึงพอใจ  
ในการใช้บริการ 
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 นิธิศ สระทองอยู่ (2562, น.69) คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ปัจจัยด้านการให้บริการ 
ท่ี มีประสิท ธิภาพ แ ล้วนำมาหาข้อเปรียบ เทียบระห ว่าง ส่ิงท่ีคาดหวังกับ ส่ิงท่ี รับรู้ ได้ จริ ง 
จากการให้บริการ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการการตอบสนองลูกค้า  และการเข้าใจ 
และรู้จักลูกค้า  
 ภาวิณี ทองแย้ม  (2560 , น.223) คุณภาพของการบริการ  หมายถึง ความสามารถ 
ในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจการบริการ คุณภาพของบริการ  เป็นส่ิงสำคัญท่ีสุด 
ท่ีจะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการบริการท่ีตรงกับ  
ความคาดหวังของ  ผู้รับบริการเป็นส่ิงท่ีต้องทำผู้รับบริการจะถูกใจ  ถ้าได้รับส่ิงท่ีต้องการ 
เม่ือผู้รับบริการมีความต้องการ ณ สถานท่ีท่ีผู้รับบริการต้องการและในรูปแบบท่ีต้องการ  
 กมลชนก เซ่ งสวัสดิ์  และปิยะนุ ช ปรีชานน ท์ (2561 , น.62 ) คุณภาพการบริการ  
(Service Quality) หมายถึง การตอบสนองความต้องการของธรุกิจบริการคุณภาพการบริการ  
เป็นส่ิงท่ีสามารถทำให้ธุรกิจมีความแตกต่างกับคู่แข่ง ดังนั้น การให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการ 
คือ ส่ิงท่ีผู้รับบริการคาดหวังซึ่งคุณภาพการบริการจะเกิดข้ึนกับผู้ให้บริการของแต่ละธุรกิจ  
เม่ือผู้รับบริการมีความต้องการ ณ สถานท่ีท่ีหนึ่ง ท่ีผู้บริการจะต้องให้บริการและตอบสนอง  
ความต้องการของผู้รับบริการในรูปแบบท่ีต้องการ  
 อนันศักดิ์  พวงอก (2561, น.69) คุณภาพบริการ หมายถึง คุณสมบัติของการให้บริการ  
ท่ีตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าการท่ีจะบอกได้ว่าบริการนั้นมีคุณภาพหรือไม่จะต้องวัด  
จากผลต่างระหว่าง ส่ิงท่ีลูกค้าคาดห วังว่าจะได้รับ  (Expectation) กับส่ิง ท่ีลูกค้าได้รับจริ ง
(Perception)ถ้าส่ิงท่ีลูกค้าได้รับตรงหรือเกินส่ิงท่ีลูกค้าคาดหวังนั่นหมายถึงคุณภาพบริการ  
ท่ีเกิดข้ึนผู้ให้บริการถือว่าประสบความสำเร็จในการให้บริการ 
 โส ภิ ต  มน ต์ ฉัน ทะ (2560, น .2 985 ) คุ ณ ภ าพ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร (Service Quality) 
เป็นความสามารถในการตอบสนองลูกค้าให้ตรงกับความดาดหวังด้วยการเสนอบริการท่ีดี ท่ีสุด  
ด้วยความตั้งใจในรูปแบบ ในเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ  
และเป็นการสร้างความแตกต่างของธุรกิจเพ่ือให้ได้เปรียบจากคู่แข่งขัน 
 อรวรรณ์ กิตติศัพท์กุล (2559, น.54)  คุณภาพบริการ (Service Quality) หมายถึง 
ส่ิงท่ี ลูกค้าประเมินหลังจากได้รับบริการแล้ว โดยเปรียบเทียบจากความคาดหวังของลูกค้า  
ท่ีควรจะได้รับและส่ิงท่ีได้รับจากผู้ให้บริการ  
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 ขวัญชนก  สุวรรณพงศ์  (2559 , น .2 2 ) คุณภาพการให้บริก าร (Service Quality) 
หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการการให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นส่ิงสำคัญ
ท่ีสุดท่ีจะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการ  
ท่ีตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นส่ิงท่ีสำคัญ ผู้รับบริการจะพอใจถ้าได้รับส่ิงท่ีต้องการ  
เม่ือผู้รับบริการมีความต้องการ ณ สถานท่ีท่ีผู้รับบริการต้องการและในรูปแบบท่ีต้องการ  
 ภัทรพร วันพิรัตน์  (2559 , น .17) คุณภาพของการบริการ นั้นคือ  ความสามารถ 
ในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากความน่าเช่ือถือ 
ความสะดวกรวดเร็ว รวมไปถึงความคุ้มค่า ท้ังด้านราคาคุณภาพและปริมาณของสินค้าและบริการ 
ซึ่งการบริการท่ีมีคุณภาพนั้นจะเกิดข้ึนเม่ือ ผู้ใช้บริการ  ได้ เปรียบเทียบกับการรับรู้ ท่ีแท้จริง 
กับความคาดหวังนั้น  
 Parasuraman (1985, p. 335) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการบริการ (Service Quality) 
ว่าหมายถึง คุณภาพของการบริการตามการรับรู้  (Perceived Service Quality) ของผู้บริโภค 
คือ การประเมินหรือลงความเห็นเกี่ ยวกับความดีเลิศของการบริการโดยภาพรวม  (Global 
Judgment) 
 Buzzell and Gale (1987) คุณภาพการบริการ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของธุรกิจบริการ คุณภาพของบริการเป็นส่ิงสำคัญท่ีสุดท่ีจะสร้างความแตกต่าง  
ของ ธุรกิจให้เหนือก ว่าคู่ แ ข่งขันได้  การเสนอคุณภาพการบริการท่ีตรงกับความคาดหวัง  
ของผู้รับบริการเป็นส่ิงท่ีต้องกระทำ ผู้รับบริการจะพึงพอใจถ้าได้รับส่ิงท่ีต้องการตามรปูแบบท่ีต้องการ   
 Leong et al. (2015, p.6622) คุณภาพการบริการ หมายถึง การสนับสนุนความพึงพอใจ 
การสร้างแรงจูงใจในการแนะนำและส่งเสริมความตั้งใจท่ีจะกลับมาใช้บริการซ้ำอีกของลูกค้า  
และในทางกลับกันความพึงพอใจของลูกค้านำไปสู่การเพ่ิมผลกำไรผลตอบแทนในการลงทุน 
และส่วนแบ่งการตลาด 
 Chilembwe (2014, p.4) คุณภาพการบริการ หมายถึง การประเมินการบริการหลังจาก 
ท่ีลูกค้าได้รับบริการนั้นเรียบร้อยแล้ว หรือคุณภาพการบริการอาจเป็นความแตกต่างระหว่าง  
ส่ิงท่ีลูกค้าคาดหวัง กับส่ิงท่ีลูกค้าได้รับรู้อย่างแน่นอนในการใช้บริการนั้น 
 กล่าวอย่างสรุป ได้ว่า คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) หมายถึง ส่ิงท่ีสร้างข้ึน 
ให้ ผู้ใช้บริการประเมินหรือลงความเห็นเกี่ ยวกับการให้บริการ ให้ตรงตามความต้องการ  
ของผู้ใช้บริก าร ท้ัง ในด้ านราคา คุณภาพและปริมาณของสินค้ารวมถึงการบริก ารอื่น  ๆ 
เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการตามท่ีลูกค้าคาดหวังไว้จนเกิดความพึงพอใจและกลับมา  
ใช้บริการซ้ำในรูปแบบท่ีต้องการ 
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 2.3.2  การรับรู้คุณภาพการให้บริการ 
 การรับรู้คุณภาพของการบริการข้ึนอยู่กับความคาดหวังในการบริการกับประสบการณ์  
ท่ีได้รับจริง (Parasuraman, Zelthmal, and Berry, 1988) โดยการรับรู้คุณภาพการใช้บริการ
สามารถเรียกอีกอย่างได้ว่า การตัดสินของลูกค้าเกี่ยวกับภาพรวมของความดีเลิศของสินค้านั้น ๆ  
โดยคุณภาพนั้ นจะ  ประกอบด้วยส่วนประกอบ พ้ืนฐาน  2 ส่วนคือ  1) สินค้าและบริก าร 
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ได้ระดับใด   2) สินค้าและบริการเป็นอิสระ 
จากความขาดแคลนมากน้อยเพียงใด (Zeithaml, 1988) คุณภาพการบริการเป็นความแตกต่าง
ระหว่างการรับรู้ของผู้รับบริการท่ีมีต่อการบริการขององค์กรบริการนั้น ๆ และ ความคาดหวัง 
ของ ผู้รับบ ริ ก า รต่ อก า รก ารบ ริก า รนั้ น  ๆ  (Parasuraman, Zelthmal, and Berry, 1988) 
ผลลัพ ธ์ ท่ี เกิ ด ข้ึนจากการ ท่ี ลูกค้ า ประ เมินคุณภ าพของการบริก า ร ท่ี เขาได้ รับ เรียก ว่า  
“คุณภาพของการบริการท่ีลูกค้ารับรู้” (Perceived Service Quality) ซึ่งจะเกิดข้ึนจากการท่ีลูกค้า
ท ำก า ร เป รี ยบ เ ที ย บ  “บ ริ ก า ร ท่ี ค าด ห วัง ”  (Expected Service) กั บ  “ บ ริ ก า ร ท่ี รั บ รู้ ” 
(Perceived Service) ซึ่ งก็คือประสบการณ์ท่ีเกิด ข้ึนหลังจาก ท่ีเขาได้รับบริการแล้วนั่นเอง  
ในการประเมินคุณภาพของการบริการดังกล่าวนั้นลูกค้ามักจะพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีเขาคิดว่า  
มีความสำคัญ 10 ประการ ดังตารางท่ี 2.2  (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุทธยา, 2557, หน้า 188-190) 
 
ตารางที่ 2.2  เกณฑ์ท่ัวไปท่ีลูกค้าใช้ในการประเมินคุณภาพของการบริการ 

เกณฑ์ที่ลูกค้าใช้ประเมิน
การบริการ 

ความหมาย ตัวอย่างคำถามของลูกค้า 

Reliability 
(ความไว้วางใจ) 

ความสามารถท่ีจะให้บริการ
ตามท่ีได้สัญญากับลูกค้าไว้
ได้อย่างถูกต้อง 

- บริษัทจะโทรกลับมาหาเราภายใน 
10 นาทีตามท่ีได้บอกเราไว้หรือไม่ 
- ร้านนี้คิดเงินเราถูกต้องหรือไม่ 

Tangibles 
(ส่ิงที่สามารถจับต้องได้) 

ลักษณะทางกายภาพของ
อุปกรณ์  ส่ิงอำนวยความ
สะดวก พนักงานและวัสดุท่ี
ใช้ในการส่ือสารต่าง ๆ 

- ห้องพักของโรงแรมนี้น่าจะพักได้
อย่างสบายหรือไม่ 
- ก า ร แ ต่ ง ก าย ข อ ง พ นั ก ง า น
เหมาะสมหรือไม่ 
- ใบแจ้งหนี้ของทางร้านสามารถทำ
ความเข้าใจได้ง่ายหรือไม่ 

Responsiveness 
(การตอบสนองลูกค้า) 

ความเต็มใจท่ีจะให้บริการ
อย่างรวดเร็วและยินดีท่ีจะ

- พนักงานจะช่วยแก้ปัญหาให้เรา
หรือไม่ 
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เกณฑ์ที่ลูกค้าใช้ประเมิน
การบริการ 

ความหมาย ตัวอย่างคำถามของลูกค้า 

ช่วยเหลือลูกค้า - บริษัทจะบอกผมได้หรือไม่ว่าจะไม่
สามารถส่งของให้ได้เม่ือไร 

Creditability 
(ความน่าเชื่อถือ) 

ความซื่อสัตย์ เช่ือถือได้ของ
ผู้ให้บริการ 

-ร้านนี้ มีการรับประกันการซ่อม
หรือไม่ 
- พนักงานขายคนนี้จะพยายาม
บังคับให้เราซื้อสินค้าหรือไม่ 

Access 
(ความสะดวก) 

ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้
โดยสะดวกและสามารถ
ติดต่อส่ือสารได้ง่าย 

- ท่ีตั้งของร้านอยู่ไกลจากแหล่ง
ชุมชนหรือไม่ 
- ทางร้านเปิดทำการตอนเท่ียงวัน
และวันอาทิตย์หรือไม่ 
- สายการบินมีหมายเลขโทรศัพท์ท่ี
สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาหรือไม่ 
- ผมจะขอเข้าพบผู้จัดการได้ง่าย
หรือ ไม่ ถ้ าผมมี ปัญหาในการใช้
บริการ 

Communication 
(การติดต่อสื่อสาร) 

กา รรับ ฟั ง ลูกค้ าและให้
ข้อมูลท่ีจำเป็นแก่ลูกค้าโดย
ใช้ภาษาท่ีลูกค้าสามารถ
เข้าใจได้ 

- ผู้ จั ด ก า รจ ะยิ น ดี รั บ ฟั ง เรื่ อ ง
ร้องเรียนของผมหรือไม่ 
- คุณหมอจะสามารถอธิบายสาเหตุ
ของโรคให้ผมเข้าใจได้โดยท่ีไม่ต้อง
ใช้โทรศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ได้
หรือไม่ 
- ทางบริษัทจะโทรมาบอกเราก่อน
หรือไม่ถ้าไม่สามารถส่งของให้ได้
ตามเวลานัด 

Understanding 
of customer 
(ความเข้าใจลูกค้า) 

พยายามท่ีจะทำความรู้จัก
และเรียนรู้ความต้องการ
ของลูกค้า 

- จะมีพนักงานคนไหนในร้านให้
ความสนใจผมในฐานะลูกค้าคนหนึ่ง
ของร้านหรือไม่ 
- พนักงานท่ีให้บริการพยายามท่ีจะ
รับ ท ราบ หรื อ ไม่ ว่ า ผม มี ค วาม
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เกณฑ์ที่ลูกค้าใช้ประเมิน
การบริการ 

ความหมาย ตัวอย่างคำถามของลูกค้า 

ต้องการอะไรเป็นพิเศษ 
- ทางบริษัทพยายามท่ีจะนัดหมาย
ตามเวลาท่ีผมว่างและสะดวกหรือไม่ 

Competence 
(ความสามารถ) 

ความรู้และทักษะท่ีจำเป็น
ข อ ง พ นั ก ง า น ใน ก า ร
ให้บริการลูกค้า 

- คุณหมอจะสามารถวินิจฉัยได้
อย่างถูกต้องหรือไม่ว่าผมเป็นโรค
อะไร 
-พนักงานจะสามารถให้คำตอบได้
หรือไม่ในส่ิงท่ีผมต้องการทราบ 

Courtesy 
(ความสุภาพและ 
ความเป็นมิตร) 

คุณลักษณะของพนักงานท่ี
ติ ด ต่ อ กั บ ลูก ค้ า ใน ก า ร
แสดงออกถึงความสุภาพ 
เป็น มิตร เก รงใจและให้
เกียรติลูกค้า 

- พนักงานของร้านพูดกับเราอย่าง
สุภาพหรือไม่ 
- พนักงานจะแสดงออกถึงความเป็น
มิตรกับเราหรือไม่ 
- ช่างทาสีจะทำบ้านเราสกปรก
หรือไม่ 

 
ที่ ม า : ดั ดแปลงมาจาก  Parasuraman, Zeithaml, and Berry,Delivering Quality Service : 
Balancing Customer Perceptions and Expectations (New York : The Free Press} 1990). 
อ้างถึงใน Lovelock}Service Marketing , Third Edition (Upper Saddle River , New Jersey : 
Prentice Hall , inc., 1996) p. 465  
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 ผลงานความคิดและการพัฒนาตัวแบบ SERVQUAL Parasuraman, Ziethaml, and Berry 
(1985; 1999) ได้กำหนดมิติท่ีจะใช้วัดคุณภาพในการให้บริการ (Dimension of Service Quality) 
ไว้ 10 ด้าน ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการบริการซึ่งประกอบด้วย 
 มิติ ท่ี  1  ลักษณะของการบริก าร (Appearance) หมาย ถึง สภาพ ท่ีปรากฏให้ เห็น 
หรือจับต้องได้ในการให้บริการ 
 มิติ ท่ี 2 ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์  
หรือการบริการท่ีเป็นไปตามคำม่ันสัญญาได้อย่างตรงไปตรงมาและถูกต้อง 
 มิติท่ี 3 ความกระตือรือร้น (Responsiveness) หมายถึงการท่ีองค์การท่ีให้บริการแสดง
ความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือและพร้อมท่ีจะให้บริการลูกค้าหรือผู้รับบริการอย่างเต็มท่ี ทันทีทันใด 
 มิติ ท่ี 4  สมรรถนะ (Competence) หมายถึง ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
บริการท่ีรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มิติท่ี 5 ความมีไมตรีจิต (Courtesy) หมายถึง มีอัธยาศัยนอบน้อม มีไมตรีจิตท่ีเป็นกันเอง
รู้จักให้เกียรติผู้อื่น จริงใจ มีน้ำใจและมีความเป็นมิตรของผู้ปฏิบัติการให้บริการ  
 มิติท่ี 6 ความน่าเช่ือถือ (Creditability) หมายถึง ความสามารถในด้านการสร้างความเช่ือม่ัน
ด้วยความซื่อตรงและสุจริตของผู้ให้บริการ 
 มิติท่ี 7 ความปลอดภัย (Security) หมายถึง สภาพท่ีบริการปราศจากอันตรายความเส่ียงภัย
หรือปัญหาต่าง ๆ 
 มิติท่ี 8 การเข้าถึงบริการ(Access) หมายถึง การติดต่อเข้ารับบริการเป็นไปด้วยความสะดวก 
ไม่ยุ่ง ยาก 
 มิติ ท่ี  9 การติดต่อ ส่ือสาร (Communication) หมายถึง  ความสามารถในการสร้าง 
ความสัมพันธ์และการส่ือความหมาย 
 มิติท่ี 10 การเข้าใจลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Understanding of Customer) ในการค้นหา
และทำความเข้า ใจความต้องการขอ งลูกค้ าหรือ ผู้รับบริการ รวม ท้ัง  ก ารให้ความสนใจ  
ต่อการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
 คุณภาพบริการเป็นส่ิงสำคัญท่ีสร้างความแตกต่างในธุรกิจบริการ การรักษาระดับ 
การให้บริการท่ีเหนือคู่แข่งและตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า 
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ภาพที่ 2.2  แบบจำลองคุณภาพการบรกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : Parasuraman, Zeithal and Berry (1985) “A Conceptual Model of Service Quality 
and its implications for future research” Journal of Marketing 49 (Full) : 41-50. 
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 ต่อมาภายหลัง Parasuraman, Ziethaml, and Berry (1985; 1990) ได้นำมาทดสอบซ้ำ 
ตัวแบบและวิธีการประเมิน คุณภาพการให้บริการ หรือ SERVQUAL โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม
ท้ังส้ิน 12 กลุ่ม คำตอบท่ีได้จากการสัมภาษณ์จำนวน 97 คำตอบได้ทำการจับกลุ่มเหลือเพียง 10 
กลุ่มท่ีแสดงถึงคุณภาพการ ให้บริการ โดยแบบวัด SERVQUAL นี้ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก 
คือ ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีใช้วัดถึงความคาดหวังในบริการจากองค์การหรือหน่วยงาน  
และส่วนท่ี 2 เป็นการวัดการรับรู้ภายหลังจากได้รับบริการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ในการแปลคะแนน 
ขอ งแ บบวัด  SERVQUAL สาม า รถทำ ได้ โด ยก า รนำค ะแ น นก า รรั บ รู้ ใน บ ริ ก า รลบกั น 
คะแนนความคาดหวังในบริการ และถ้าผลลัพธ์ของคะแนนอยู่ในช่วงคะแนนตั้งแต่ +6 ถึง -6 
แสดงว่าองค์การหรือหน่วยงานดังกล่าวมีคุณภาพการให้บริการในระดับดี การกำหนดปัจจัย  
คุณภาพการบริการใน SERVQUAL ท้ัง 5 ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีผู้บริโภคใช้ในการกำหนดความรับรู้  
ต่อคุณภาพการบริการ โดยความรับรู้ของผู้บริโภคต่อคุณภาพการบริการมีผลมาจากขนาด  
และทิศทางของช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ตอ่การบริการ (Parasuraman, Zeithaml 
& Berry, 1989:129) เม่ือมีความคาดหวังของผู้บริโภคต่อคุณภาพการบริการมีมากกว่าความรับรู้  
จากการบริการท่ีได้รับจริง (ES > PS) ผู้บริโภคจะไม่พอใจในการบริการท่ีได้รับและความไม่พอใจ 
จะเพ่ิมมากข้ึนเม่ือความต่างของระดับความคาดหวังและความรับรู้ สูงข้ึนหากความคาดหวัง  
ของผู้บริโภคต่อคุณภาพการบริการมีค่าเท่ากับการรับรู้จริงจากการบริการท่ีได้รับจริง (ES = PS) 
ผู้บริโภคจะรู้สึกพอใจต่อการบริการและหากความรับรู้จากการบริการท่ีได้รับจริงมีค่ามากกว่า  
ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อการบริการ (ES < PS) ก็จะเป็นการบริการท่ีมีคุณภาพเหนือกว่า 
ความพึงพ อใจ ท่ี ผู้บริ โภคคาดหวังและผู้บริ โภคจะรู้ สึ กพอ ใจ เพ่ิ มมาก ข้ึน เม่ือความต่ าง  
ของระดับความคาดหวังและความรับรู้ สูง ข้ึน  (Parasuraman,Zeithaml&Berry.1989:133) 
ท้ังนี้ นักวิชาการท่ีทำการวิจัยดังกล่าว ได้นำหลักวิชาสถิติเพ่ือพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวัดการรับรู้
คุณภาพในการบริการของ ผู้รับบริการและได้ทำการทดสอบความน่าเช่ือ ถือ  (Reliability) 
และความ เท่ีย งตรง  (Validity) โม เดล  SERVQUAL เ ป็น เครื่ อ ง มือ วัดความคลาด เค ล่ือ น 
หรือความไม่ตรงกันระหว่าง คำถามท่ีว่า“ลูกค้าคาดหวังอะไรจากการบริการ” กับ “ลูกค้ารับรู้ถึง 
การบริการนั้นอย่างไร” ซึ่ง Parasuraman et al. (1985) ได้เสนอ Service Quality Gap Model 
ข้ึนมาเพ่ือให้องค์กรท่ีเป็นผู้ให้บริการได้ เข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า  
หรือผู้รับบริการ ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้  
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  (1)  Gap 1 คือ ช่องว่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับบริการ 
ท่ีคาดหวังไว้กับแนวคิดของผู้ให้บริการท่ีข้องเกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้า ช่องว่างนี้เองทำให้มีผล
ต่อการประเมินผลคุณภาพบริการ และสาเหตุท่ีมีผลต่อช่องว่าง คือ 1.1) ขาดการศึกษาค้นคว้าถึง 
เรื่องความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า  1.2) มีการส่ือสารและติดต่อระหว่างผู้ให้บริการ 
ท่ีน้อยเกินไปท้ังในหน่วยงาน และส่วนงานต่าง ๆ ขององค์การ  1.3) สายการบังคับบัญชา 
มีการแบ่งแยกผู้ให้บริการหลายคนจากผู้บริการช้ันสูง ทำให้ข่าวสารท่ี ผู้ใช้บริการท่ีให้ข้อมูล 
กลับไปยังผู้บริการนั้นไม่มีประโยชน์  
  (2)  Gap 2 คื อ  ช่อ ง ว่า ง ท่ี เกิ ด ข้ึน ระห ว่า งความคิ ด เห็ นขอ ง ผู้ ให้ บริ ก า ร 
ในเรื่องความคาดหวังของลูกค้า และข้อกำหนดเรื่องคุณภาพ ช่องว่างนี้ทำให้เกิดผลกระทบ 
ต่อคุณภาพการบริการในทัศนะของลูกค้า มีปัจจัย 4 ประการท่ีเกี่ยวข้อง คือ 2.1) ข้อตกลงในหัวข้อ
คุณภาพบริการไม่ชัดเจน 2.2) ขาดการรับรู้ในส่ิงท่ีมองเห็นได้ 2.3) มีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยี 
ของบุคลากรหรือพนักงานท่ีจะทำให้มีมาตรฐานการบริการ ซึ่งจะเป็นส่ิงท่ีบุคลากรสามารถรับประกัน
ลูกค้าได้ว่า คุณภาพบริการท่ีให้มีอย่างสม่ำเสมอ  2.4) ไม่มีเป้าประสงค์โดยตรงท่ีมีความสัมพันธ์  
กับมาตรฐาน และความคาดหวังของลูกค้า  
  (3)  Gap 3 คือ ช่องว่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างข้อกำหนดเรือ่งคุณภาพและการบริการจริง
ท่ีให้กับลูกค้าจะมีผลกระทบต่อคุณภาพบริการจากจุดยืนของลูกค้า ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อช่องว่างนี้
คือ 3.1) บทบาทของบุคลากรท่ีไม่ชัดเจน ทำให้ไม่แน่ใจว่าผู้บริหารหรือผู้จัดการมีความคาดหวัง
อย่างไรต่องานท่ีทำ 3.2) ขาดทักษะการฝึกอบรมท่ีจำเป็นต้องมีในเรื่องเทคโนโลยี หรือการทำงาน 
3.3) บทบาทขัดแย้งของบุคคลท่ีไม่ได้สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการภายในและภายนอก  
  (4)  Gap 4 คือ ช่องว่างท่ีเกิดข้ึนจากบริการจริงท่ีให้ต่อลูกค้าและติดต่อส่ือสาร 
ไปยังลูกค้าในเรื่องการบริการ การติดต่อส่ือสารภายนอกจะมีผลต่อความคาดหวังข องลูกค้า 
ต่อการบริการท่ีได้รับช่องว่าง นี้ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพบริการจากจุดยืนของลูกค้าปัจจัย 
ท่ีมีผลกระทบต่อช่องว่างนี้ คือ 4.1) ขาดการติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิกในหน่วยงานระดับเดียวกัน 
4.2) การให้คำสัญญาแก่ลูกค้ามากเกินไป  
  (5)  Gap 5 คือ ความต่างกันระหว่างบริการท่ีลูกค้าคาดหวังไว้ และบริการท่ีได้รับ
จริง ช่องว่างเรื่องคุณภาพบริการจะหมดไปเม่ือมีการลดช่องว่างท้ัง 4 ประการ ซึ่งมีสาเหตุจาก 
การบริหารภายในองค์กร การตัดสินใจของลูกค้าท้ังแง่บวกและแง่ลบ จะเป็นตัวบอกคุณภาพบริการ
ว่าสูงหรือต่ำในการวัดคุณภาพการบริการ ซึ่งทำให้เกิดข้อบ่งช้ีในการกำหนดคุณภาพการบริการ 
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ภาพที่ 2.3  โมเดลของช่องว่างแห่งคุณภาพการบรกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: Fitzsimmons, J.A. and Fitzsimmons, M.J. 2011 : 119. 
 
 จากโมเดล  Service Quality Gap จะเห็นได้ ว่าตั้ งแต่  GAP1 ไล่เรียงไปจนถึง  GAP5 
เป็น ข้ันตอนการดำเนินการการออกแบบการบริการ ซึ่ งคุณภาพการบริการสามารถวัด  
หรือประเมิน ได้  จากขนาดความกว้าง  ของ GAP 5 ก ล่าวคือคุณภาพการบริการ ข้ึนอยู่  
กับการรับรู้ของผู้ใช้บริการท่ีได้รับหรือเกิดข้ึนจริง เม่ือเปรียบเทียบกับความคาดหวังท่ีตนเอง 
มีต่อการบริการนั้นโดยผู้ใช้บริการจะตัดสินคุณภาพการบริการจาก 5 มิติหลัก โมเดล SERVQUAL 
ท่ีทำการปรับปรุงใหม่จะเป็นการยุบรวมบางมิติจากเดิมให้รวมกัน ภายใต้ช่ือมิติใหม่ SERVQUAL 
ท่ีปรับปรุงใหม่ประกอบด้วย 5 มิติหลัก (Parasuraman et al., 1985 อ้างถึงใน Fitzsimmons et 
al., 2011:116-117) ประกอบด้วย  
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 มิติ ท่ี  1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ 
ท่ีปรากฏให้เห็นถึงส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อันได้แก่ สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เอกสารท่ีใช้ในการติดต่อ ส่ือสารและสัญลักษณ์  รวมท้ังสภาพแวดล้อมท่ีทำให้ ผู้รับบริการ  
รู้สึกว่าได้รับการดูแล ห่วงใย บุคลิกภาพความเป็นมืออาชีพ และความตั้งใจจากผู้ให้บริการ  
บริการท่ีถูกนำเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะทำให้ผู้รับบริการรับรู้ถึงการให้บริการนั้น ๆ ได้ชัดเจนข้ึน 
 มิติ ท่ี 2 ความเช่ือถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการ 
ให้ตรงกับสัญญาท่ีให้ไว้กับผู้รับบริการ บริการท่ีให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้องเหมาะสม  
และได้ผลออกมา เช่น เดิม ใน ทุกจุดขอ งบริก าร  ความสม่ำ เสมอนี้ จ ะทำ ให้ ผู้ รับบริก า ร  
รู้สึกว่าบริการท่ีได้รับนั้นมีความน่าเช่ือถือสามารถให้ความไว้วางใจได้ 
 มิติท่ี 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจ 
ท่ีจะให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงทีผู้รับบริการ
สามารถเข้ารับบริการได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ รวมท้ังจะต้องกระจาย 
การให้บริการไปอย่างท่ัวถึง รวดเร็ว 
 มิติท่ี 4 การให้ความเช่ือม่ันต่อลูกค้า (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้าง 
ความเช่ือม่ันให้เกิดข้ึนกับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถ  
ในการให้บริก ารและตอบสนองความต้ อ งการของ ผู้รับริก ารด้วยความ สุภาพ นุ่ มนวล  
มีกริยามารยาทท่ีดี  ใช้การติดต่อ ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและให้ความม่ันใจว่า ผู้รับบริการ  
จะได้รับบริการท่ีดีท่ีสุด 
 มิติท่ี 5 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ 
ผู้รับบริการตามความต้องการท่ีแตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน 
 ทฤษฎีมิติของคุณภาพบริการ (Dimensions of Service Quality) หรือ หลัก SERVQUAL 
ได้ รับความนิยมในการนำมาใช้เพ่ือศึกษาใน ธุรกิ จอุตสาหกรรมบริการอย่างก ว้างขวาง  
ซึ่งองค์การต้องการทำความเข้าใจต่อการรับรู้ของกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายตามความต้องการ 
ในบริการท่ีเขาต้องการ และเป็นเทคนิคท่ีให้วิธีการวัดคุณภาพในการให้บริการขององค์การ  
นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ SERVQUAL สำหรับการทำ ความเข้าใจกับการรับรู้ของบุคลากร 
ต่อคุณภาพในการ ให้บริการโดยมีเป้าหมายสำคัญเพ่ือให้การพัฒนาการให้บริการประสบผลสำเร็จ 
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ภาพที่ 2.4  คุณภาพของการบรกิารท่ีได้รับ 

 นอกจาก 5 มิติหลักท่ีผู้ใช้บริการจะนำมาตัดสินคุณภาพบริการแล้วยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ 
อีกท่ีส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความคาดหวังและนำความคาดหวังนั้นมาเปรียบเทียบกับการรับรู้บริการ
ท่ีได้รับการรับรู้คุณภาพการบริการโดยปัจจัยท่ีมีผลต่อความคาดหวังสามารถแบ่งได้ต่อไปนี้ 
  1)  คำบอกเล่าท่ีเคยได้ยิน 
  2)  ความต้องการส่วนบุคคล ซึ่งข้ึนอยู่กับความคาดหวังของแต่ละตัวบุคคลเอง 
  3)  ประสบการณ์ในอดีต เป็นประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : Fitzsimmons, J.A. and Fitzsimmons, M.J. 2011 : 116. 
 
 สรุปได้ว่า คุณภาพการบริการ หมายถึง คุณสมบัติคุณ ลักษณะท่ีเกิดจากการรับรู้  
ของ ผู้รับบริการโดยมีความโดดเด่นตรงหรือ เกิ นความคาดหวังซึ่ งต้ องไม่มี ข้อ ผิดพลาด  
หรือส่ิงบกพร่องเกิดข้ึนเลยขณะให้บริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด (สิทธิชัย ศรี
เจริญประมง, 2556, น.42) โดยผู้ใช้บริการจะตัดสินคุณภาพการบริการโดย  5 มิติหลัก  ดังนี้  
คือ ความน่าเช่ือถือ  (Reliability) การตอบสนอง  (Responsiveness) ความม่ันใจ (Assurance) 
การ เอ าใจ ใส่  (Empathy) และกา รสัม ผัสได้  (Tangibles) โดยระดั บ คุณภ าพ กา รบริ ก า ร 
สามารถสรุปได้ดังนี้  
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 หากความคาดหวัง “ก่อนรับบริการมีค่าน้อยกว่าการรับรู้หลังรับบริการ” แสดงว่า คุณภาพ
การบริการอยู่ในระดับสูง  
 หากความคาดหวัง “ก่อนรับบริการมีค่าเท่ากับการรับรู้หลังรับบริการ” แสดงว่า คุณภาพ 
การบริการอยู่ ในระดับปานกลาง  
 หากความคาดหวัง “ก่อนรับบริการมีค่าน้อยกว่าการรับรู้หลังรับบริการ” แสดงว่า คุณภาพ
การบริการอยู่ในระดับต่ำ  
 
ตารางที่ 2.3  ตัวบ่งช้ีท่ีใช้วัดการรับรู้คุณภาพการให้บริการ 

ประเด็นคำถาม 1 2 3 4 5 6 7 8 
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 
1.  เครื่องบินทันสมัยและมีสภาพที่ดี 
2.  สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ บนเครื่องบิน 
3.  พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ มีภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดี 
4.  สันทนาการบนเครื่องบิน 
5.  ภายใน เครื่องบินมี การตกแต่งที่ ดี  มีค วามสะอาดและ
สะดวกสบาย 
6.  จำนวนเที่ยวบินและเวลา มีความเหมาะสมในแต่ละเส้นทางบิน 
7.  การเช็คอินกับพนักงานมีความสะดวกและรวดเร็ว 
8.  ภายในเครื่องบินมีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร  
9.  คุณภาพของอาหารและเครื่องด่ืม 

 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
/ 

 
 
/ 
/ 
/ 

 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
 
/ 

 
/ 
/ 

 
 
/ 
/ 

 
/ 
 
/ 

ความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
10.  การบริการตามสัญญาหรือเงื่อนไขการให้บริการ 
11.  การให้ความสนใจกับปัญหาของลูกค้า 
12.  การบริการที่ปราศจากข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง 
13.  การบริการของเที่ยวบินมีความตรงต่อเวลา 
14.  เที่ยวบินมีความปลอดภัยในการเดินทางแต่ละครั้ง 
15.  มีการจัดการบริการการเช็ค อิน และสั มภาระอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
16.  บริการการจองเที่ยวบินที่มีคุณภาพ 
17.  พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการแต่ละเที่ยวบิน 

 
/ 
 
 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 

 
 
/ 
 
/ 
/ 
 
/ 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

   
/ 
/ 
/   

 
 
/ 

การตอบสนองในการให้บริการ (Responsiveness) 
18.  การช่วยเหลือลูกค้าและบริการอย่างเป็นมิตร 

 
/ 

 
/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
/ 
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ประเด็นคำถาม 1 2 3 4 5 6 7 8 
19.  การให้บริการข้อมูลเก่ียวกับการเดินทางและตารางเวลาที่
ถูกต้อง 
20.  ความสามารถในการรับมือกับความล่าช้า 
21.  การให้บริการอย่างรวดเร็ว 
22.  ความปลอดภัยในเที่ยวบิน 
23.  เที่ยวบินมีความตรงต่อเวลา ไป-กลับ 
24.  ภายในห้องโดยสารมีความสะอาดและสะดวกสบาย 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
/ 

 
 
 
 
/ 
/ 
/ 

/ 
 
 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
 
 

การสร้างความมั่นใจในบริการ  (Assurance) 
25.  ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 
26.  การบริการที่สุภาพ 
27.  ความพร้อมในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและการตอบ
ข้อซักถาม 
28.  การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
29.  สายการบินมีความน่าเชื่อถือ 
30.  สายการบินมีภาพลักษณ์ที่ดี 
31.  พนักงานมีความสามารถด้านภาษา 

 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
 
 
 
 
/ 
/ 
/ 

  
 
 
 
/ 

 
/ 
 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
32.  การให้ ค วามช่ วย เห ลือห รือช่ วยแ ก้ปั ญ ห าอย่ า ง เ ต็ ม
ความสามารถ 
33.  สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 
34.  การบริการด้วยความเอาใจใส่และคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก 
35.  พนักงานแสดงให้เห็นถึงการบริการที่ออกมาจากหัวใจ 
36.  พนักงานให้ความสนใจผู้โดยสารทุกคนเป็นรายบุคคล 

 
 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
 
 

 
 
 
 
/ 
/ 

  
/ 
/ 
/ 

  
 
/ 
/ 

 
 
/ 
/ 

หมายเหตุ  1. จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์ (2561)  2.  ลลิดา พลสุวรรณ และนิศากร สมสุข (2559) 
  3.  HUANG (2010)  4.  Saha (2009) 
  5.  สิทธิชัย ศรีเจริญประมง (2556) 6.  Basfirinci and Mitra (2015) 
  7.  Leong et al. (2015)  8.  Erdil and Yildiz (2011) 
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 2.3.3  การวัดคุณภาพในการบริการ (Measurement of Service Quality)  
 วีรวิชญ์  เลิศไทยตระกูล (2562, น.67)  ได้ศึกษาตัวช้ีวัดคุณภาพการให้บริการของธุรกิจ 
สายการบิน โดยมีเกณฑ์ ในการวัดคุณภาพการบริการสายการบิน 3 ส่วนสำคัญคือ 
  (1)  การบริการก่อนการข้ึนเครื่อง (Pre-flight) 
  เช่น การเช็คอิน การตรวจรับสัมภาระ  
  (2)  กระบวนการก่อนข้ึนเครื่อง การบริการบนเครื่อง (On-board) 
  เช่น  ความ เป็นมิตรของลูกเรือ  อาหารและเครื่อ งดื่ มบน เครื่อง อุ ปกรณ์  
เพ่ือความบันเทิง นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ 
  (3)  ลักษณะทางกายภาพบนเครื่อง (Cabin Tangibles) 
  เช่น  ความสะดวก  สบายของ ท่ีนั่ ง  กา รตกแต่ ง เครื่อ ง บิน  ความสะอาด 
ภายในตัวเครื่องบิน การบริการทางเทคนิค  ในส่วนของคุณภาพการบริการของอุตสาหกรรมนั้น 
ยากท่ีจะอธิบายและทำการวัดเนื่องจากการบริการส่วนใหญ่ของสายการบินไม่สามารถจับต้องได้  
และไม่สามารถแบ่งแยกได้ (จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์, 2561, น.128) ดังนั้น งานวิจัยท่ีทำการศึกษา
คุณภาพการบริการของสายการบินหลากหลายงานวิจัยจึงเลือกใช้  SERVQUAL ซึ่ งพัฒนา  
โดย  Parasuraman, Zelthmal, and Berry (1988) เป็นมาตรวัดคุณภาพการบริการ  ท้ั งนี้  
SERVQUAL มีการวัดคุณภาพของการบริการในห้ามิติหลักได้แก่ มิติ ท่ีหนึ่ง ความเป็นรูปธรรม 
ของการบริการ (Tangibles) มิติ ท่ีสอง ความน่าเช่ือถือ  (Reliability) มิติ ท่ีสาม การตอบสนอง
ผู้โดยสาร (Responsiveness) มิติ ท่ีส่ี การให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสาร (Assurance) และมิติท่ีห้า 
ความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร (Empathy) ท้ังนี้ผลจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องสามารถ 
ระบุเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการได้ 24 เกณฑ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 มิติ รายละเอียดได้
แสดงดังตาราง 2.4 
 
ตารางที่ 2.4  เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบรกิารสำหรับสายการบินต้นทุนตำ่ 

เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ
การบริการ 

คำอธิบายโดยย่อ เอกสารอ้างอิง 

มิติความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

1. เครื่องบินทันสมัย 
และมีสภาพท่ีดี 

เครื่องบินมีสภาพที่ดี มีความทันสมัย
เหมาะสมแก่การเดินทาง 

มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาให้บริการ 
แก่ลูกค้าทุกประเภท 

Basfirinci and Mitra 
(2015), Erdil and Yildiz 
(2011), Saha (2009),  
ลลิดา พลสุวรรณ และ
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นิศากร สมสุข (2559) และ
สิทธิชยั ศรีเจริญประมง 

(2556) 

2. สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 
บนเครื่องบิน 

สิ่งอำนวยความสะดวกที่สายการบิน
จัดบริการไว้ให้ผู้โดยสารระหว่างอยู่บน

เครื่องบิน เช่น สามารถเลือกจองโซนที่นั่ง
บนเครื่องบนได้ มีบริการช่องเก็บสัมภาระ 
การให้บริการเชื่อมต่อการสื่อสารไร้สาย 

เป็นต้น 

Basfirinci and Mitra 
(2015), HUANG (2010), 
Leong et al. (2015), 
Saha (2009), จุฑารัตน์ 
เหล่าพราหมณ์ (2561) 

และลลิดา พลสุวรรณ และ
นิศากร สมสุข (2559) 

3. พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ 
มภาพลักษณ์และทัศนคติท่ีดี 

พนักงานมีแนวคิด ทักษะและพฤติกรรมที่
เหมาะสมทางด้านการให้บริการ รวมถึง
การมีบุคลิกภาพที่ดี เช่น การแต่งกาย
ของพนักงานมีความเรียบร้อยสามารถ
ให้บริการได้อย่างคล่องแคล่ว มีจิตใจรัก

ในการให้บริการ 

Erdil and Yildiz (2011), 
Leong et al. (2015), 

จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์ 
(2561), ลลิดา พลสุวรรณ 
และนิศากร สมสุข (2559) 

และ สิทธิชัย ศรีเจริญ
ประมง (2556) 

4. จำนวนเท่ียวบิน 
และเวลา มีความเหมาะสม 

ในแต่ละเส้นทางบิน 

สายการบินมีเที่ยวบินที่เพียงพอ 
ในการรองรับความต้องการของลูกค้า 

ในแต่ละเส้นทางการบิน 

จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์ 
(2561) 

5. การเช็คอินกับพนักงาน 
มีความสะดวกและรวดเร็ว 

พนักงานของสายการบินให้คำแนะนำ 
แก่ลูกค้าในการเช็คอินและสายการบิน 
มีบริการเช็คอินออนไลน์ เพื่ออำนวย

ความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ 

จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์ 
(2561) 

มิติความน่าเช่ือถือไว้วางใจ 

6. การบริการตามสัญญา 
หรือเงื่อนไขการให้บริการ 

พนักงานสายการบินแจ้งข้อมูลหรือ
เงื่อนไขในการให้บริการให้กับลูกค้าตามที่
สายการบินกำหนดเช่น สิทธิพิเศษการ
เป็นสมาชิกของสายการบิน การบริการ

ของว่างฟรีบนเครื่องบิน เป็นต้น 

Leong et al. (2015), 
จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์ 
(2561) และลลิดา พล

สุวรรณ และนิศากร สมสุข 
(2559) 

7. การให้ความสนใจกับปัญหา
ของลูกค้า 

เมื่อเกิดปัญหาพนักงานสามารถให้ความ
ช่วยเหลือต่อลูกค้าและทำให้ลูกค้าเกิด

ความมั่นใจได้ว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข
อย่างแน่นอน 

Basfirinci and Mitra 
(2015), HUANG (2010), 
Leong et al. (2015) และ 

ลลิดา พลสุวรรณ และ
นิศากร สมสุข (2559) 
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8. การบริการท่ีปราศจาก
ข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง 

พนักงานสายการบินมีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ 

ให้คำแนะนำชี้แจงข้อสงสัยแก่ลูกค้าและ
สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็น

อย่างดี 

Leong et al. (2015) 
และลลิดา พลสุวรรณ 

และนิศากร สมสุข (2559) 

9. การบริการของเท่ียวบินมี
ความตรงต่อเวลา 

สายการบินมีความพร้อมต่อการให้บริการ
และมีความตรงต่อเวลาในแต่ละเที่ยวบิน 

HUANG (2010) และ
จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์ 

(2561) 

10. พนักงานมีความพร้อมใน
การให้บริการแต่ละเท่ียวบิน 

พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการ
ลูกค้าในด้านความปลอดภัย มีการ

เตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น 
และให้บริการลูกค้าตลอดเที่ยวบินจนถึง

จุดหมายปลายทาง 

HUANG (2010), 
Saha (2009) 

มิติการตอบสนองในการให้บริการ 

11. การช่วยเหลือลูกค้าและ
บริการอย่างเป็นมิตร 

การช่วยเหลือลูกค้าและบริการอย่างเป็น
มิตร 

Erdil and Yildiz (2011), 
Leong et al. (2015), 
Saha (2009), จุฑารัตน์ 
เหล่าพราหมณ์ (2561) 

และลลิดา พลสุวรรณ และ
นิศากร สมสุข (2559) 

12. กาให้บริการข้อมูลเก่ียวกับ
การเดินทางและตารางเวลาท่ี

ถูกต้อง 

พนักงานสามารถให้ข้อมูลเวลาการ
เดินทางให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เช่น 
พนักงานสามารถตอบคำถามลูกค้าได้ว่า

จะใช้เวลาเท่าใดในการเดินทางต่อ
เที่ยวบินนั้น 

Erdil and Yildiz (2011), 
Leong et al. (2015), 
Saha (2009), จุฑารัตน์ 
เหล่าพราหมณ์ (2561) 

และลลิดา พลสุวรรณ และ
นิศากร สมสุข (2559) 

13.ความสามารถ 
ในการรับมือกับ 

ความล่าช้า 

สายการบินได้เตรียมการแก้ปัญหาพร้อม
จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและ

แก้ปัญหาพร้อมจัดหาสิ่งอำนวยความ
สะดวกและแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าเมื่อมี

ความล่าช้าเกิดขึ้น เช่น รับมือกับลูกค้าที่
มีข้อซักถามต่าง ๆ รวมถึงจัดหาที่พัก

ให้กับลูกค้าเมื่อประสบปัญหาจากความ
ล่าช้าของสายการบิน 

Basfirinci and Mitra 
(2015)  และลลิดา พล

สุวรรณ และนิศากร สมสุข 
(2559) 

14. การให้บริการ พนักงานมีความกระตือรือร้นในการ Erdil and Yildiz (2011), 
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อย่างรวดเร็ว ให้บริการกับลูกค้า สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

ทันท่วงที 

Leong et al. (2015), 
จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์ 
(2561), ลลิดา พลสุวรรณ 
และนิศากร สมสุข (2559) 

และสิทธิชัย  ศรีเจริญ
ประมง  (2556) 

มิติการให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสาร 

15. ความปลอดภัย 
ท่ีได้มาตรฐาน 

สายการบินมีระบบรองรับความปลอดภัย
ที่ได้มาตรฐานให้กับลูกค้าในกรณีฉุกเฉินมี

อุปกรณ์และสาธิตการใช้อุปกรณ์
ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน เช่น สาธิตการ
ใช้เข็มขัดนิรภัยหน้ากากออกซิเจน เสื้อชู

ชีพ 

Basfirinci and Mitra 
(2015),    Erdil and Yildiz 

(2011), Leong et al. 
(2015), จุฑารัตน์ เหล่า

พราหมณ์ (2561) และลลิดา 
พลสุวรรณ และนิศากร สม

สุข (2559) 

16. การบริการท่ีสุภาพ 

พนักงานของสายการบินมีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน มีสัมมาคาระใช้คำพูดไพเราะ 
กริยาท่าทางสุภาพนอบน้อม ควบคุมสี
หน้าและอารมณ์ระหว่างปฏิบัติงาน 

Erdil and Yildiz (2011),  
Leong et al. (2015), 

จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์ 
(2561) และลลิดา พล

สุวรรณ และนิศากร สมสุข 
(2559) 

17. ความพร้อมในการให้บริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

และการตอบข้อซักถาม 

สายการบินมีการเตรียมความพร้อมให้กับ
พนักงานเก่ียวกับการให้บริการด้านข้อมูล
ข่าวสารและการตอบข้อซักถามของลูกค้า 
เช่น มีการประชุมเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร
และตัวอย่างข้อซักถามที่พบบ่อยและ

วิธีการตอบข้อซักถามให้กับพนักงานก่อน
เริ่มปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างความรู้
และทักษะที่จะรับมือกับข้อซักถามของ

ลูกค้า 

Basfirinci and Mitra 
(2015),     Erdil and 

Yildiz (2011), Leong et 
al. (2015), จุฑารัตน์ เหล่า
พราหมณ์ (2561) และลลิดา 
พลสุวรรณ และนิศากร สม

สุข (2559) 

18. กาปฏิบัติงาน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

พนักงานสายการบินให้ความสนใจแก่
ผู้โดยสารด้วยการซักถามความต้องการ
เพิ่มเติมจากผู้โดยสารเพื่อให้ผู้โดยสาร

ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
สามารถกำกับดูแลผู้โดยสารในพื้นที่ที่

ได้รับมอบหมาย 

Leong et al. (2015), ลลิ
ดา   พลสุวรรณ และนิศากร 
สมสุข (2559) และสิทธิชัย 
ศรีเจริญประมง (2556) 
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19. สายการบินมีความน่าเช่ือถือ 

สายการบินมีความสามารถในการ
ให้บริการอย่างถูกต้องแม่นยำที่ให้ไว้กับ
ผู้ใช้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความ

เชื่อถือในมาตรฐานและเกิดความไว้วางใจ  

Erdil and Yildiz (2011), 
HUANG (2010) 

 

มิติความเห็นอกเห็นใจ 

20. การให้ความช่วยเหลือ 
หรือช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเต็ม

ความสามารถ 

การให้ความช่วยเหลือหรือช่วยแก้ไข
ปัญหาของลูกค้า 

อย่างเต็มความสามารถเสมือนเป็นปัญหา
ของตนเอง เข้าใจถึงปัญหา มุ่งมั่นและ

ต้ังใจในการแก้ไขปัญหาอย่างสุด
ความสามารถ 

ลลิดา พลสุวรรณ และ
นิศากร สมสุข (2559) และ

สิทธิชัย 
ศรีเจริญประมง (2556) 

21. สามารถเข้าใจความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 

พนักงานแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อ
ลูกค้า สามารถเข้าใจถึงความต้องการใน

การให้บริการและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าตามที่ร้องขอได้อย่าง

รวดเร็ว 

Erdil and Yildiz (2011), 
Leong et al. (2015), 

จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์ 
(2561) , ลลิดา พล

สุวรรณ และนิศากร สมสุข 
(2559)    และ สิทธิชัย ศรี

เจริญประมง (2556) 

22.  การบริการด้วยความเอาใจ
ใส่และคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก 

พนักงานให้บริการบนเครื่องบินดูแลเอา
ใจใส่ลูกค้าตลอดเวลาจนกระทั่งลูกค้าถึง
จุดหมายปลายทาง และบริการลูกค้าที่มี
ความต้องการการช่วยเหลือแบบพิเศษ 

เช่น บริการรถเข็น 

Erdil and Yildiz (2011), 
Leong et al. (2015), 

จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์ 
(2561) , ลลิดา พล

สุวรรณ และนิศากร สมสุข 
(2559)    และ สิทธิชัย ศรี

เจริญประมง (2556) 

23.  พนักงานแสดงให้เห็นถึง 
การบริการท่ีออกมาจากหัวใจ 

พนักงานมีความเต็มใจบริการลูกค้าทุกคน 
เห็นลูกค้าเป็นบุคคลสำคัญโดยไม่เลือก

ปฏิบัติ 

จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์ 
(2561), HUANG (2010) 

24.  พนักงานให้ความสนใจ
ผู้โดยสารทุกคนเป็นรายบุคคล 

พนักงานสายการบินให้ความสำคัญกับ
ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น 

ผู้โดยสารที่มีเด็กทารก ผู้โดยสารที่มีความ
บกพร่องทางด้านร่างกาย 

จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์ 
(2561), HUANG (2010) 
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 ในการรับรู้คุณภาพการบริการ โดยใช้เกณฑ์เบ้ืองต้นจำนวน 24 เกณฑ์ เม่ือพิจารณาตัวช้ีวัด
พบว่า ทุกตัวบ่งช้ีสามารถจัดลงหมวดหมู่ตามมาตรการวัด ของ SERVQUAL ท้ัง 5 ด้าน ดังต่อไปนี้  
 1.1)  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ วัดจาก 5 ตัวบ่งช้ี 
  ได้แก่  1.  เครื่องบินทันสมัยและมีสภาพท่ีดี 
   2.  ส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ บนเครื่องบิน 
   3.  พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ มีภาพลักษณ์และทัศนคติท่ีดี 
   4.  จำนวนเท่ียวบินและเวลา มีความเหมาะสมในแต่ละเส้นทางบิน 
   5.  การเช็คอินกับพนักงานมีความสะดวกและรวดเร็ว 
 1.2)  ความน่าเช่ือถือไว้วางใจ วัดจาก 5 ตัวบ่งช้ี 
  ได้แก่  6.  การบริการตามสัญญาหรือเงื่อนไขการให้บริการ 
   7.  การให้ความสนใจกับปัญหาของลูกค้า 
   8.  การบริการท่ีปราศจากข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง 
   9.  การบริการของเท่ียวบินมีความตรงต่อเวลา 
   10.  พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการแต่ละเท่ียวบิน 
 1.3)  การตอบสนองผู้โดยสาร วัดจาก 4 ตัวบ่งช้ี 
  ได้แก่  11.  การช่วยเหลือลูกค้าและบริการอย่างเป็นมิตร 
   12.  การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางและตารางเวลาท่ีถูกต้อง 
   13.  ความสามารถในการรับมือกับความล่าช้า 
   14.  การให้บริการอย่างรวดเร็ว 
 1.4)  การให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสาร วัดจาก 5 ตัวบ่งช้ี 
  ได้แก่ 15.  ความปลอดภัยท่ีได้มาตรฐาน 
   16.  การบริการท่ีสุภาพ 
   17.  ความพร้อมในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและการตอบข้อซกัถาม 
   18.  การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
   19.  สายการบินมีความน่าเช่ือถือ 
 1.5)  ความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร วัดจาก 5 ตัวบ่งช้ี 
  ได้แก่  20.  การให้ความช่วยเหลือหรือช่วยแก้ปัญหาอย่างเต็มความสามารถ 
   21.  สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 
   22.  การบริการด้วยความเอาใจใส่และคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก 
   23.  พนักงานแสดงให้เห็นถึงการบริการท่ีออกมาจากหัวใจ 
   24.  พนักงานให้ความสนใจผู้โดยสารทุกคนเป็นรายบุคคล 
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 ดังนั้น งานวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือการตั้ งใจกลับมาใช้บริการซ้ำ  
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย ในครั้งนี้จึงใช้ SERQUAL เป็นมาตรวัดคุณภาพการบริการ
ของผู้โดยสารท้ัง 5 ด้านดังนี้ 
  1)  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility)  
  2)  ความน่าเช่ือถือไว้วางใจ (Reliability)  
  3)  การตอบสนองผู้โดยสาร (Responsiveness)  
  4)  การให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสาร (Assurance)  
  5)  ความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร (Empathy)  
 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการใช้บริการซ้ำ 

 Zenithal,Berry & Parasuraman (1990) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อเป็นการแสดงถึง 
การเลือกใช้บริการนั้นๆ เป็นตัวเลือกแรกและกล่าวได้ว่าความตั้งใจซื้อเป็นมิติหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความจงรักภักดีของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 
 1. ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) คือ การท่ีผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นตัวเลือกแรก ซึ่งส่ิงนี้สามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมการซื้อผู้บริโภคได้ 
 2. พฤติกรรมการบอกต่อ (word of Mouth Communications) คือ การท่ีผู้บริโภคพูดถึง
แต่เรื่องท่ีดีเกี่ยวกับผู้ท่ีให้บริการรวมถึงแนะนำและกระตุ้นให้บุคคลอื่ นสนใจและมาใช้บริการนั้น 
ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์ความจงรักภักดีของผู้บริโภคท่ีมีต่อผู้ให้บริการ 
 3. ความอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านราคา (Price Sensitivity) คือ การท่ีผู้บริโภคไม่มีปัญหา 
เม่ือผู้ให้บริการข้ึนราคาและผู้บริโภคยอมจ่ายในราคาท่ีสูงกว่าคนอื่นหารการบริกา รนั้นสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจได้ 
 4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) คือ การท่ีผู้บริโภคร้องเรียน 
เม่ือเกิดปัญหา อาจจะร้องเรียนกับผู้ให้บริการบอกต่อคนอื่นหรือส่งเรื่องไปยังหนังสือพิมพ์  
ส่วนนี้เป็นการวัดถึงการตอบสนองต่อปัญหาของผู้บริโภค 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2540, น.72) ได้ให้ความหมายของความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) 
ความตั้งใจหรือแนวโน้มในการซื้อสินค้าและอดุลย์ จาตุรงกุล (2546 , น.164) ได้กล่าวถึงความตั้งใจ
ซื้อว่าเป็นข้ันตอนท่ีอยู่ระหว่างข้ันตอนการประเมินทางเลือกและการตัดสินใจซื้อในกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อท่ีมี 5 ข้ันตอน ซึ่งโดยท่ัวไปการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมักทำการซื้อตราสินค้า  
ท่ีตนช่ืนชอบมากท่ีสุด แต่มีปัจจัย 2 ประการระหว่างความตั้งใจซื้อกับการตัดสินใจซื้อ  
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ที่มา: อดุลย์ จาตุรงกุล (2546, น.164) 
 
 ปัจจัย ท่ีขวางระห ว่างความตั้ ง ใจซื้อ และการตัด สิน ใจซื้อ  คือ  ทัศนคติ ขอ งผู้อื่ น  
แ ละ ปั จ จั ย ท า งสถ าน ก า ร ณ์ ท่ี ค าด ไม่ ถึ ง  ผู้ บ ริ โภ ค อ า จ ส ร้ า ง ค วา ม ตั้ ง ใจ ซื้ อ ข้ึ น ม า  
โดยอิ ง ปัจจัยต่ าง  ๆ  เช่น  รายได้ ท่ีคาด ว่าจะได้ รับ  ราคา ท่ีคาดหมายและคุณประโยชน์  
ขอ งผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ค าด ว่า จ ะได้ รั บ  ส รุ ป  ก่ อ น ท่ี ผู้ บ ริ โภ ค จท ำก า ร ตั ด สิ น ใจ ซื้ อ สิ น ค้ า 
ผู้บริโภคจะมีความตั้งใจซื้อก่อนและความตั้งใจซื้อนั้น ย่อมได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยต่าง ๆ  
 Lin, Huang, & Lin (2015) อธิบายว่า การตัดสินใจซื้อซ้ำเป็นการสะท้อนพฤติกรรม 
การซื้อซ้ำ ของผู้บริโภครายบุคคล โดยตัวแปรหลักท่ีสำคัญท่ีทำให้เกิดการซื้อซ้ำ คือ ความพึงพอใจ 
ซึ่งจะนำไปสู่การเกิด ความจงรักภักดีในสินค้าและบริการ รวมไปถึงการแนะนำสินค้าและบริการนั้น ๆ 
ให้ผู้บริโภครายอื่นต่อไป  
 Anderson, Fornell and Lechmann (1994) ท่ี ก ล่ าว ว่า  กา รก ลับม าใช้บริ ก า รซ้ ำ 
จะข้ึนอยู่กับการให้บริการครั้งแรกของผู้บริโภค หากผู้บริโภคเกิดความ  พึงพอใจในครั้งแรก 
ท่ี ใ ช้บ ริ ก า รจะ ส่ง ผลให้ เกิ ด ค วาม จ งรั ก ภั กดี  ซึ่ ง ผู้บ ริ โภ ค เห ล่ านี จ ะ เ ป็ น ผู้ ท่ี ท ำก ำ ไร  
และสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์การโดยผ่านการซื้อท่ีเพ่ิมมากข้ึน  
 Taylor and Baker (1994) การกลับมาใช้บริการซ้ำ (Repurchase) หมายถึง ทัศนคติ  
ของผู้บริโภคท่ีเกิด  จากประสบการณ์ในการใช้บริการแล้วเกิดความพึงพอใจท่ีได้รับการเอาใจใส่  
จากผู้ให้บริการ รวมถึง ความจงรักภักดีของผู้บริโภคท่ีมีต่อการให้บริการ  
  

การประเมิน
ทางเลือก 

ความตั้งใจซื้อ 

ทัศนคติของผู้อื่น 

ปัจจัยทางสถานการณ์ 
ท่ีคาดไม่ถึง 

การตัดสินใจ 

ภาพที่ 2.5  ข้ันตอนระหว่างการประเมินทางเลือกและการตดัสินใจ 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
 จุฑ ารัตน์  เหล่าพราหมณ์  (2561 : บทคั ดย่ อ ) ได้ ทำก ารศึ กษาปัจจัย เชิ งสา เหตุ  
ระหว่างการรับรู้คุณภาพการบริการ ความพึงพอ ใจ  และความจงรัก ภักดีของ ผู้โดยสาร 
สายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยจากการศึกษาพบว่า 
 1)  ผู้ โดยสารรับรู้ ว่าการบริการของสายการบินต้นทุนต่ำในภาพรวม อยู่ในระดับดี  
โดยผู้โดยสารมีการรับรู้ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการสูงสุด 
 2)  ผู้โดยสารมีความพึงพอใจต่อการบริการในภาพรวมในระดับมาก โดยความพึงพอใจ  
ต่อการตัดสินใจเลือกสายการบินมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
 3)  ผู้ โดยสารเห็นด้ วยว่าจะจงรัก ภักดี ต่อ สายการบินต้น ทุนต่ ำ ท่ี เลือก เดิ นทา ง 
เป็นประจำโดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือความตั้งใจในการเป็นลูกค้าในระยะยาว 
 4)  การรับรู้คุณภาพการบริการส่งผลกระทบทางบวกต่อความพึงพอใจและความพึงพอใจ
ส่งผลกระททางบวกต่อความจงรักภักดี ซึ่งหมายความว่า หากการรับรู้คุณภาพการบริการเพ่ิมสูงข้ึน
ความพึงพอใจและความจงรักภักดีก็มีแนวโน้มจะเพ่ิมสูงข้ึนด้วย  
 ฐายิกา ทิพย์สุวรรณ และ นรา หัตถสิน (2561 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาคุณภาพบริการ
ของสายการบินต้นทุนต่ำเส้นทางบิน อุบลราชธานี-กรุงเทพมหานคร-อุบลราชธานี จากการศึกษา
พบว่าการให้บริการของสายการบินจะมีคุณภาพบริการสูง ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ (Reliability) 
การรู้จักและเข้าใจผู้ให้บริการ (Empathy) และการตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) 
แต่ควรได้รับการปรับปรุงคุณภาพ 2 ด้านคือ ด้านการให้ความเช่ือม่ันต่อผู้รับบริการ (Assurance) 
ท่ีพนักงานยังไม่สามารถส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มความสามารถและยังขาดความรู้  
ท่ี ถู ก ต้ องและแม่นยำด้ าน ข้อมูลและด้ านความ เป็ นรูปธรรมในการบริก าร (Tangibles) 
ท่ีสายการบินควรจัดหาพ้ืนท่ีและอุปกรณ์ไว้อำนวยความสะดวกในกรณีท่ีผู้ใช้บริการต้องการ  
พ้ืนท่ีและอุปกรณ์ในการรับบริการท่ีเหมาะสม  
 ธีรพันธ์ สวงนวงศ์ และคณะ (2561 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการ
ของผู้โดยสารภายในประเทศท่ีมีต่อเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินนกแอร์ประจำสถานีภูเก็ต 
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้โดยสารมีก ารรับรู้คุณภาพการบริการของเคาน์ เตอร์เช็คอิ น  
สายการบินนกแอร์ ประจำสถานีภูเก็ตในระดับมาก แยกเป็นรายด้าน พบว่า “ด้านความเอาใจใส่” 
มีระดับการรับรู้ มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ ด้านความน่าเช่ือถือ 
ด้านการประกันความม่ันใจ และการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ตามลำดับ  
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 โสภิต มนต์ฉันทะ และ วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์ (2561 : บทคัดย่อ)  ได้ทำการศึกษา 
โมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลของคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจความไว้เนื้อเช่ือใจ 
และความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารกรุงไทยสาขากาญจนบุรี จากการศึกษา พบว่า 
 1)  คุณภาพการให้บริการมี อิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจของลูกค้า 
 2)  คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไว้เนื้อเช่ือใจของลูกค้า 
 3)  คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า 
 4)  ความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลเชิงบวกกับความจงรักภักดีของลูกค้า 
 5)  ความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลเชิงบวกกับความไว้เนื้อเช่ือใจของลูกค้า 
 6)  ความไว้เนื้อเช่ือใจของลูกค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า  
 กมลชนก เซ่งสวัสดิ์ และ ปิยะนุช ปรีชานนท์ (2561 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาแนวทาง 
ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการออนไลน์ของธุรกิจท่ีจำหน่ายแพ็คเกจทัวร์ จากการศึกษา  
พบว่า คุณภาพการให้บริการทางออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุด  
คือ “ด้านความน่าเช่ือถือ” รองลงมา คือ ด้านความสวยงาม ด้านการบริการตามความต้องการ 
เฉพาะบุคคล ด้ านหน้ า เว็บ ไซต์ ท่ีต้ อ งก าร ด้ านความ มีประสิท ธิภาพ  ด้าน ความม่ัน ใจ 
และความไว้วางใจ ด้านความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ด้านการตอบสนอง  
ด้านความรู้ เกี่ ยวกั บค่ า ใช้จ่าย  ด้ านความยื ดหยุ่นและด้านการเข้า ถึ งข้อ มูล ตามลำดั บ  
และความตั้ ง ใจก ลับมาใช้บ ริก าร ซ้ ำขอ งนั ก ท่ อ ง เท่ียวชาวไทย ท่ี เดิ นทางมาท่อ งเท่ี ยว 
ใน จั ง ห วัด ภู เก็ ต อยู่ ใน ระดั บ มาก  ส่วนก า รวิ เค ร าะ ห์ ก ารถด ถอย พ หุ สั ม พั น ธ์ระห ว่า ง  
คุณภาพการให้บริการและความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำพบว่า มีค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 
คือ ด้านการเข้าถึง ด้านความยืดหยุ่นด้านความมีประสิทธิภาพ ด้านความรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 
และด้านการบริการตามความต้องการเฉพาะบุคคลส่งผลต่อความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำ  
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ลลิดา พลสุวรรณและนิศากร  สมสุข (2559 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาการพัฒนาคุณภาพ
บริการสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำ จากการศึกษาพบว่า การประเมินคุณภาพการบริการท้ัง 5 มิติ 
ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเช่ือถือไว้วางใจ การตอบสนองในการให้บริการการ
สร้างความม่ันใจในการบริการและความเห็นอกเห็นใจ โดยใช้เกณฑ์เบ้ื องต้นจำนวน 18 เกณฑ์  
มาประเมินความเหมาะสม พบว่า ลำดับความสำคัญของเกณฑ์ฯ ของผู้โดยสารท้ังสองกลุ่ม 
มีความ สัม พัน ธ์กั น  ท่ี ระดั บนั ยสำคัญ  0 .01  อย่ างไรก็ ต าม  เกณ ฑ์ ท่ี ผู้ โดยสารชา วไทย  
ให้ความสำคัญสูงสุดสองอันดับแรก คือ “การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ และ“เครื่องบินท่ีทันสมัย 
และมีสภาพท่ีดี” ตามลำดับ ในขณะท่ีเกณฑ์ฯ ท่ีผู้โดยสารชาวต่างชาติให้ความสำคัญสูงสุด 
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สองอันดับแรก คือ “การให้ความสนใจกับปัญหาของลูกค้า” และ“การบริการท่ีปราศจากข้อผิดพลาด
และบกพร่อง” ตามลำดับ 
 ขวัญชนก สุวรรณพงศ์ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
ของโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่มความสนใจพิเศษจากการศึกษา
พบว่า 
 1)  นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 35-44 ปี มีสัญชาติไทย มีสถานภาพสมรส 
มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท มีอาชีพนักเรียนและนักศึกษา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  
มีวัตถุประสงค์การเดินทางแบบให้รางวัลตัวเอง นิยมใช้บริการบริษัทนำเท่ียว ผู้ร่วมเดินทาง  
คือ เพ่ือน ยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง คือ รถเช่า ค่าใช้จ่ายด้านท่ีพักในแต่ละครั้งต่อคืน  
คือ 2,001-3,000 บาท ช่วงเวลาท่ีเดินทาง คือ เดือนตุลาคม-ธันวาคม ช่องทางการรับทราบข้อมูล
ทางการเข้าพัก คือ สังคมออนไลน์และประเภทของโรงแรมท่ีเข้าพัก คือโรงแรมระดับ 2 ดาว 
 2)  คุณภาพการบริการของโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามการรับรู้ของ
นักท่องเท่ียวภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีคุณภาพลำดับแรก คือ “ความเป็นรูปธรรมของบริการ” 
ร อ ง ล ง ม า 
คือ การตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ด้านการให้ความม่ันใจ ด้านความน่าเช่ือถือ  
หรือไว้วางใจได้ ตรงตามเวลาท่ีได้กำหนดและด้านการเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ ตามลำดับ 
 3)  คุ ณ ภ าพ ก า รบ ริ ก า ร ท่ี ค าด ห วังข อ ง โร งแรม ใน อำ เภ อ เ มือ ง  จั ง ห วัด ภู เก็ ต 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีคุณภาพท่ีคาดหวังลำดับแรก คือ “ความเป็นรูปธรรมของบริการ” 
รองลงมาคือ ความน่าเช่ือถือหรือไว้วางใจได้ การตอบสนอง  ความต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
การให้ความม่ันใจและการเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ ตามลำดับ 
 4)  นักท่องเท่ียวกลุ่มความสนใจพิเศษท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีการรับรู้ต่อคุณภาพ  
การบริก ารของโรงแรมในอำเภอ เมือ ง จั งห วัดภู เก็ต  ไม่แตกต่ างกัน  ส่วนนัก ท่อ ง เท่ียว  
กลุ่มความสนใจพิเศษ ท่ีมีเพศต่างกัน มีสัญชาติต่างกัน มีสถานภาพต่างกัน และมีระดับการศึกษา
ต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการขอ งโรงแรมในอำเภอเมือง จั งหวัดภู เก็ ต  
แตกต่างกัน ท่ีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 และการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม 
ในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตมีความสัมพันธ์แบบ ไปในทางเดียวกันกับความคาดหวังของนักท่องเท่ียว
กลุ่มความสนใจพิเศษท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
 ภัทรพร วันพิรัตน์ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการห้างสรรรพสินค้า กรณีศึกษา : ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนและห้างสรรพสินค้า  
เซ็นทรัลเวิลด์ ผลการศึกษา พบว่า 
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 1)  ปัจจัยภาพลักษณ์องค์กรและปัจจัยคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี  
ของผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้าพารากอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 2)  ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการและปัจจัย  ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด มีอิทธิพล 
ต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ปัจจัยภาพลักษณ์องค์กร ปัจจัยคุณภาพการบริการและปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ  7’P 
มีอิทธิพลต่อความจงรัก ภักดี ของผู้ ใช้บริการห้างสรรพ สินค้ า อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติ  
โดยผลดั งก ล่าวสามารถ  ตี ความได้ ว่า  หาก ลูกค้ าผู้ ใช้บริก ารห้างสรรพ สินค้ าพารากอน 
มีการรับรู้ด้านภาพลักษณ์และพึงพอใจในคุณภาพการบริการมากข้ึน ย่อมส่งผลให้ความจงรักภักดี  
ของลูกค้าเพ่ิมข้ึนตามไปด้วยและหากลูกค้าผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีความพึงพอใจ
ในคุณภาพบริการและกลยุทธ์การตลาด ย่อมส่งผลให้ความจงรักภักดีของลูกค้าเพ่ิมข้ึนด้วย  
 คุณานัน ท์ สุขพาสน์ เจริญและคณะ (2558 : บทคัดย่อ ) ได้ทำการศึ กษารูปแบบ 
การสร้างความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบินราคาประหยัด  
สำหรับการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน จากการศึกษาพบว่า “คุณภาพของห้องโดยสาร” 
เป็นปัจจัยสำคัญท่ีสุดของสายการบินราคาประหยัด ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าของผู้ใช้บริการ  
และส่งผลโดยอ้อมต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยปัจจัยช้ีวัดท่ีสำคัญท่ีสุดของคุณภาพ 
ของห้องโดยสาร ได้แก่  ความสะอาดของ ท้ังห้อง โดยสารและห้อ งน้ำ  ขนาดท่ีพอเหมาะ 
ความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยชีวิตและรักษาความปลอดภัย ดังนั้น ถ้าสายการบินราคาประหยัด
จัด เตรียมห้องโดยสารในลักษณะดังก ล่าว  ผู้ใช้บริการจะยิ่ งรับรู้ ถึงคุณค่าและยิ่ งพึงพอใจ 
ในสายการบินดังก ล่าวเพ่ิมข้ึน จนทำให้ ผู้ใช้บริการเกิดความจงรัก ภักดี  โดยการกลับมา 
ใช้ซ้ำในโอกาสต่อไปรวมถึงแนะนาสายการบินดังกล่าวแก่ผู้อื่น ขณะท่ีคุณภาพของพนักงานต้อนรับ 
บนเครื่องบินและภาพลักษณ์ของสายการบินจะส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าและส่งผลต่อเนื่องไป 
จนกระท่ังกลับมาใช้บริการในโอกาสต่อไปเช่นเดียวกัน โดยตัวช้ีวัดท่ีสำคัญท่ีสุดของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินคือ “พนักงานดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี” ส่วนภาพลักษณ์ของสายการบินช้ีวัด 
จากความตรงต่อเวลาตามตารางการบินมากท่ีสุด เพราะฉะนั้น สายการบินราคาประหยัด  
ท่ีต้องการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของความจงรักภักดี 
ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  โด ย จั ด เต รี ย ม บ ริ ก า ร ท้ั ง ห ม ด ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร  
เพ่ือทำให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจและกลับมาใช้บริการของสายการบิน  
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 เจนจิรา นาทองค้า และสุดาพร กุณฑลบุตร (บทคัดย่อ  : 2561) ได้ศึกษาอิทธิพล 
ของปัจจั ยทา งก ารตลาดต่อความตั้ ง ใจในกา รใช้บริ การซ้ำ  ของสายการบินต้ น ทุนต่ ำ 
พ บ ว่ า  ผู้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ส่ วน ให ญ่ เ ป็ น เพ ศ ห ญิ ง  มี อ า ยุ ร ะ ห ว่ า ง  25 - 29 ปี  
ก า ร ศึ ก ษ า  ร ะดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  อ า ชี พ พ นั ก ง า น บ ริ ษั ท เอ ก ชน  แ ล ะ มี ร าย ได้ เฉ ล่ี ย 
ต่ อ เดื อน  20,001 - 30,000 บาท  ให้ ค วาม สำคั ญ กั บ ปั จจั ย ส่วน ประสม ทา งก า รตล าด 
และมีความตั้ งใจในการใช้บริการซ้ำ  โดยรวมอยู่ ใน  ระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความ ตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ 
ของส ายก า รบิ น ต้ น ทุน ต่ ำ แต กต่ าง กั น  ด้ าน ปั จจั ย ส่วน ประสมท า งก ารตลาด  ได้ แก่  

ด้านผลิตภัณฑ์  (β = 0.218) ด้านราคา (β = 0.166)  ด้านพนั กงานบริการ (β = 0.176) 

และ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการน้าเสนอ (β = 0.371) เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพล 
ต่อความตั้งใจ ในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ 
 ณัฐพงษ์   เตชะรัตน เสฏฐ์  และบัณฑิ ต   ผังนิรันดร์  (บทคัดย่ อ  : 2560) พบปัจจั ย 
และผลลัพ ธ์ขอ งพฤติ กรรมลูกค้ า ในการใช้บริการสายการบินต้น ทุนต่ ำ ในประ เทศ ไทย  
ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจพฤติกรรมและการกลับมาใช้ซ้ำ  
อยู่ในระดับมาก และ 2 ) แบบจำลองสมการโครงสร้างอิทธิพลของบุพปัจจัยท่ีมีต่ อผลลัพธ์ 
ของพฤติกรรมลูกค้าในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศ ไทย มีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ใน ระดับดี โดยมีค่า Chi-Square = 228.32, df = 115, Chi-Square / df 
= 1.98, RMSEA = .045, RMR = .012 , CFI = .99, GFI = .95, AGFI = .92 และพบว่าคุณภาพ 
การบริการ ความพึงพอใจและพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการกลับมาใช้ซ้ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ท่ีระดับ .05 ท้ังนี้องค์กรธุรกิจสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพ่ือวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการ 
 2.5.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
 Basfirinci and Mitra (2015 : บทคั ดย่อ ) ได้ ทำก ารศึ กษาการตรวจสอบคุณภาพ 
การให้บริการของสายการบินด้วยการผสมผสานทางวัฒนธรรมของ SERQUAL และ Kano model 
ผลการวิจัยพบว่าคะแนนช่องว่างของ SERQUAL นั้น ติดลบท้ังในสหรัฐอเมริกาและตุรกี  
ในทุกด้านของคุณภาพการบริการ ซึ่ งบ่งช้ี ว่าการรับรู้ของลูกค้านั้นต่ำกว่าความคาดหวัง  
ของพวกเขาสำหรับ Kano model นั้นแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างท่ัวไปของระดับ (Scale) นั้น
เหมือนกันสำหรับท้ังสองประเทศ อย่างไรก็ตามท้ังสองประเทศมีคุณลักษณะด้านคุณภาพการบริการ 
ท่ีแตกต่างกันไปตามลำดับความสำคัญ ซึ่งมีความหมายสำหรับการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  
ของสายการบิน  
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 Leong et al. (2015) ได้ทำการศึกษาการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง-เครือข่ายประสาทเทียม
ของความสัมพันธ์ระหว่าง SERVPERF ความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดีของสายการบิน 
ต้นทุนต่ำและสายการบินเต็มรูปแบบ การศึกษาในครั้งนี้นำเสนอมุมมองใหม่โดยใช้ “SERVPERF” 
กับวิธีการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง-เครือข่ายประสาทเทียมซึ่งแตกต่างจากการศึกษาก่อนหน้านี้
เนื่องจากมีส่วนช่วยในการประยุกต์ ใช้ระบบผู้เช่ียวชาญและอัลกอริทึมอัจฉริยะในบริบท  
ของสายการบินต้นทุนต่ำและสายการบินเต็มรูปแบบ ผลการวิจัยพบว่ามิติของ SERVPERF 
มีอิทธิพลท่ีสำคัญต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าท่ีความแปรปรวน 63.1% และ 55.6%  
ผลจากการวิจัยนี้อาจช่วยให้ซีอีโอและผู้จัดการของกิจการการขนส่งทางอากาศและอุตสาหกรรม  
การท่อ งเท่ียวตัด สินใจได้ดี ข้ึนในเรื่องของ ข้ันตอนในการวางแผนทรัพยากรของกิ จการ  
เพ่ือทำการปรับปรุงความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า 
 Chilembwe (2014) ได้ทำการศึกษาการประเมินคุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่า 
และความพึงพอใจของการขนส่งทางอากาศใน MALAWI : กรณีศึกษาสายการบิน MALAWI 
โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือประเมินระดับคุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่าและความพึงพอใจ  
ของการขนส่งทางอากาศใน MALAWI โดยเน้นไปท่ีสายการบิน MALAWI การวิจัยดำเนินการ 
ท้ัง ใน เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทำการสัมภาษณ์ เชิ งลึกกั บผู้จัดการและผู้เช่ียวชาญ  
ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวตามมิติของ SERVQUAL (ความเป็นรูปธรรม ความน่าเช่ือถือ 
การตอบสนองการให้ความม่ันใจ ความเห็นอกเห็นใจ) ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจ 
ของลูกค้าโดยท่ัวไปอยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกมิติอย่างเห็นได้ชัด ผลท่ีเกิดข้ึนกับลูกค้า  
แ ล ะ ผู้ จั ด ก า ร มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ค ว า ม น่ า เ ช่ื อ ถื อ  แ ต่ ยั ง แ ต ก ต่ า ง กั น ใน บ า ง มิ ติ  
ค่าต่ ำสุดพบได้ ในความน่ าเช่ือ ถือ  เช่น ความตรงต่อ เวลา และความ ล่าช้าซึ่ งสำคัญมาก  
ส่ ว น ตั ว แ ป ร อื่ น ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง กั น อ ย่ า ง มี นั ย ส ำ คั ญ  อ ย่ า ง ไร ก็ ต า ม ตั ว แ ป ร ท่ี ดี ท่ี สุ ด  
คือ การให้ความม่ันใจ นอกจากนี้การวิจัยพบช่องว่างสองช่อง ส่ิงแรก คือ “ความคาดหวังของลูกค้า
และการรับรู้การจัดการช่องว่าง”และท่ีสอง คือ “การส่งมอบบริการและช่องว่างการส่ือสารภายนอก” 
 HUANG (2010) ได้ทำการศึกษาผลกระทบของคุณภาพการให้บริการของสายการบิน 
ต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้โดยสารโดยใช้มาตรการวัดของ  SERVQUAL : กรณีศึกษาไต้หวัน 
ใน ก า รศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ ได้ น ำ ระบบ ก า ร ส ร้ า ง แ บ บจ ำลอ งสม ก า ร เ ชิ ง โค ร งส ร้ า ง  ( SEM) 
มาใช้เพ่ือรวมคุณภาพการบริการของบริษัทสายการบินเข้ากับแบบจำลองทางเลือกสายการบิน 
ของผู้โดยสารเพ่ือ เพ่ิมประสิท ธิภาพของแบบจำลองและความสามารถในการพยากรณ์  
ผลการศึกษาแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง (SEM) พบว่าคุณภาพการบริการเป็นปัจจัยสำคัญ 
ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้โดยสาร 
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 Saha and Theingi (2009) ได้ทำการศึกษาคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรม กรณีศึกษาสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย การศึกษาพบว่าลำดับความสำคัญ  
ของมิติคุณภาพการบริการ คือ “ตารางเท่ียวบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ลักษณะทางกายภาพ 
และเจ้าหน้ า ท่ีภาคพ้ืนดิ น  ความพึงพ อ ใจของผู้ โดยสารต่อ มิติคุณภาพการให้บริการ ” 
เหล่านี้มีความสำคัญมากในการอธิบายความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ผู้โดยสารท่ีพึงพอใจส่วนใหญ่  
ได้รับอิท ธิพลจากตารางการบิน และลูกค้ามี ส่วนร่วมในการ ส่ือสารด้วยคำพูด ท่ีเป็นบวก  
และมีความตั้งใจกลับมาซื้อซ้ำสูง  
 Kusumaningrum M. et al. (2018) ท ำ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร บ ริ ก า ร 
ภาพ ลักษ ณ์ ตรา สิ นค้ าและค วามตั้ ง ใจซื้ อ ซ้ ำ  ศึ กษ า เป รียบ เที ยบสายก าร บิ น  Citilink 
และสายการบิน Lion Air มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริการและภาพลักษณ์ตราสินค้า
ขอ งส ายก า ร บิ น  Citilink แ ละสา ยก า ร บิ น  Lion Air ท่ี มี อิ ท ธิพ ลต่ อ ค วาม ตั้ ง ใจ ซื้ อ ซ้ ำ 
ผลการวิจัยพบว่าสายการบิน Lion Air ผู้โดยสารมีความตั้ งใจซื้อซ้ำ สูงเนื่องจาก ผู้โดยสาร 
รู้จักสายการบินนี้มาก่อน อย่างไรก็ตามสายการบิน Citilink มีประสิทธิภาพการบริการท่ีดี  
แต่ภาพลักษณ์ของสายการบินไม่ดี 
 Yananda Siraphatthada Y. and Thitivesa D. (2019) ทำการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ 
ความตั้งใจซื้อซ้ำของลูกค้าสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในการคาดการณ์ความตั้งใจซื้อซ้ำของลูกค้า สำหรับปัจจัยความตั้งใจซื้อซ้ำ  
ของลูกค้าพบ ว่า มีความ สัมพัน ธ์ระหว่างความพึงพอใจของลูกค้าและความตั้ ง ใจซื้ อซ้ ำ  
ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีนำไปสู่ความตั้งใจในการซื้อซ้ำ ลักษณะของการบริการค่าโดยสาร  
ท่ีถูกเป็นโอกาสท่ีดีสำหรับท่ีจะให้ลูกค้าเปล่ียนความตั้งใจซื้อของลูกค้า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ  
ท่ีผู้ ให้บริการจะต้องเรียนรู้ วิธีรักษาหรือ ป้องกันไม่ให้ลูกค้าของตนเองเปล่ียนไปซื้อบริการ  
ของผู้ให้บริการรายอื่นในภาวะการณ์ท่ีมีการแข่งขันกันสูง 
 Han, H. and Hwang, J. (2015) ทำการศึกษาคุณภาพของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และการติดต่อระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า ตั๋ วเครื่องบิน , ความเช่ือม่ัน และความตั้งใจใน 
ระหว่างเท่ียวบิน : ความแตกต่างของกลุ่มอายุ (หนุ่มสาว วัยกลางคน ผู้ใหญ่) การวิจัยครั้งนี้  
มี วัต ถุประสงค์ เ พ่ือตรวจสอบการรับรู้ ของ ผู้โดยสารวัยหนุ่ มสาว วัยกลางคนและผู้ใหญ่  
ท่ีมีต่อระดับคุณภาพของสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการติดต่อระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า 
และตรวจสอบความตั้งใจซื้อซ้ำของลูกค้าในอุตสาหกรรมการบินต้นทุนต่ำ พบว่าโดยท่ัวไปแล้ว 
มีการระบุความแตกต่ างอย่าง มีนัยสำคัญในคุณ ลักษณะด้ านคุณภาพระหว่างก ลุ่มอายุ  
ของ ผู้โดยสาร และระดั บการรับรู้ ของตั๋ วเค รื่อง บินและความเช่ือ ม่ันในสายการบินนั้ น 
มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำ 
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 Saleem M. et al. (2017) ศึกษาผลกระทบของคุณภาพการบริการและความเช่ือม่ัน 
ต่อความตั้ งใจในการซื้อซ้ำ – กรณีของอุตสาหกรรมการบินของปากีสถาน การวิจัยครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพการบริการและความเช่ือม่ันต่อความตั้งใจในการซื้อซ้ำ  
ของอุตสาหกรรมการบินปากีสถาน แม้ว่าการวิจัยเกี่ ยวกับความตั้ งใจซื้อซ้ำได้ มุ่งเน้นไป  
ท่ีคุณภาพและความพึงพอใจในการบริการ แต่มีนักวิชาการได้เสนอว่าคำพูดปากต่อปาก (WOM) 
และความเช่ือม่ันต่อสายการบินของปากีสถานบางสายก็มีบทบาทสำคัญ ผลการวิจัยพบว่า  
คุณภาพการบริการและความเช่ือ ม่ันมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความตั้ งใจในการซื้อซ้ ำ  
รวมท้ังผู้โดยสารเกิดความพึงพอใจ ซึ่งผลการวิจัยมีประโยชน์ต่อนักการตลาดและนักวิชาการ 
 Tian X. et al. (2019) ทำก ารศึ ก ษ าแน วทา งให ม่ขอ งก า รวิ เค รา ะ ห์ ส่ื อ โซ เชีย ล 
เ พ่ื อ ค า ด ก า ร ณ์ คุ ณ ภ า พ ก า ร บ ริ ก า ร :  ห ลั ก ฐ า น จ า ก อุ ต ส า ห ก ร ร ม ส า ย ก า ร บิ น 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ การใช้ข้อมูลส่ือโซเชียลเพ่ือวัดและประเมินคุณภาพบริการ  
มีการใช้ข้อ มูลโซ เชียลมีเดียเพ่ือ วัดคุณภาพการบริการ ของอุตสาหกรรมสายการบินด้วย 
ตั ว ช้ี วัด  SERVQUAL ผลกา รวิจั ยพ บ ว่าจากกา รเป รียบ เทียบผลลัพ ธ์จ าก โซ เชียล มี เดี ย 
กับคุณภาพบริการอย่างเป็นทางการจากกรมการขนส่ง พบว่าตัวช้ีวัดคุณภาพการบริการ  
ท่ีเสนอจากโซเชียลมีเดียน้ันถูกต้องและสามารถใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการ 
 Lin H F. and Huang Y W. (2015) ทำการศึกษาการใช้กระบวนการวิเคราะห์โครงข่าย 
เพ่ือวัดปัจจัยท่ีกำหนดความตั้ งใจซื้อซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ: การเปรียบเทียบลูกค้า  
ในอนาคตและลูกค้าปัจจุบัน  วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือการใช้วิธีการวิเคราะห์โครงข่าย (ANP) 
ใน ก า ร พั ฒ น า แ บ บจ ำ ลอ งก า รป ระ เ มิ น ซึ่ ง จั ด ล ำดั บ ค วา ม ส ำ คั ญ น้ ำ หนั ก สั ม พั ท ธ์  
ของตัวกำหนดความตั้งใจซื้อซ้ำของลูกค้าในอนาคตและลูกค้าปัจจุบันสายการบินต้นทุนต่ำ (LCCs) 
ผลการวิจัยพบว่ามีความคล้ายคลึงกันและความแตกตา่งกันระหว่างลูกค้าในอนาคตและลูกค้าปัจจุบัน
เกี่ ย วกั บ ความ ตั้ ง ใจซื้ อ ซ้ ำ ขอ ง ลูกค้ าสายกา ร บิน ต้ น ทุน ต่ ำ  (LCCs) ลูกค้ า ท้ั งสอ งก ลุ่ ม 
ของสายการบินต้ นทุนต่ำ  (LCCs) ให้ความสำคัญกับ  “ความน่า เช่ือ ถือและภาพลักษณ์ " 
เป็นปัจจัยสำคัญ ท่ีส่งผลต่อความตั้ง ใจซื้อซ้ำ นอกจากนี้   "ราคาและความสะดวกสบาย" 
ยั ง เป็ น ปั จจั ย ท่ี ก ลุ่ม ลูก ค้ า ใน อน าค ตนั้ น ให้ค วามสำคัญ  ใน ขณ ะ ท่ีก ลุ่ม ลูกค้ า ปั จจุ บั น  
เน้นความสำคัญของ “การบริการของพนักงาน” รูปแบบการประเมินและผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิจัย
สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิ ง ท่ี มีคุณค่าสำหรับ ผู้จัดการขอ งสายการบินต้น ทุนต่ ำ ( LCCs) 
เพ่ือใช้ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ 
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2.6 กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 ในการศึ กษาเรื่องก ารพัฒ นาคุณภาพบริการเพ่ือก ารตั้ ง ใจก ลับมาใช้บริการซ้ ำ  
ของสายการบินต้นทุนต่ำ ในประเทศไทย ผู้ วิจัยได้ศึกษาข้อมูลท่ัวไปอุตสาหกรรมการบิน  
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการบิน และแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ เพ่ือนำมาประยุกต์ 
และกำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพท่ี 2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ผู้วิจัย 

คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 
1.  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility)  
2.  ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (Reliability)  
3.  การตอบสนองผู้โดยสาร (Responsiveness)  
4.  การให้ความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร (Assurance)  
5.  ความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร (Empathy)  

 

ความต้ังใจในการใช้บริการซ้ำ 
(Repurchase Intention) 

 

ภาพที่ 2.6  กรอบแนวความคิดการวิจัย เรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือการตั้งใจกลับมาใช้บริการ
ซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 



บทท่ี 3 
 

วิธีการดำเนินงานวิจัย 
 

 กา รวิจั ย เรื่ อ ง  ก า รพั ฒ น าคุ ณ ภาพ บริ ก า ร เพ่ื อ ก า รตั้ ง ใจ ก ลับม า ใช้บ ริ ก ารซ้ ำ 
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ใช้ วิธีการสำรวจตัวอย่าง  (Sample Survey) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ 
รวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามข้ึน  โดยการค้นคว้าจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี  
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีวิธีดำเนินการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 3.1 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 วิธีดำเนินการวิจัย 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ 
  -  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility)  
  -  ความน่าเช่ือถือไว้วางใจ (Reliability)  
  -  การตอบสนองผู้โดยสาร (Responsiveness)  
  -  การให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสาร (Assurance)  
  -  ความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร (Empathy)  
 3.1.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
  -  ความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ (Repurchase Intention)  
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ใ ช้ ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  (Quantitative Research) 
เพ่ือศึกษาการพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือการตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ  
ใน ป ระ เทศ ไทย  และใช้ วิ ธีก า รส ำรวจ ตั วอ ย่ า ง  (Sample Survey)  โด ย มีร ายละเอี ย ด 
ของวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี ้
 3.2.1  ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้โดยสารชาวไทยท่ีใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ 
(Low-cost) มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง ในปี 2561 ซึ่งในท่ีนี่ไม่ทราบขนาดของประชากรท่ีแน่นอน  
 3.2.2  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้โดยสารชาวไทยท่ีใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ (Low-cost) มาแล้ว 
ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง ในปี 2561 เนื่องจากเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ทราบขนาดจำนวนประชากรท่ีแท้จริง 
ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างสามารถคำนวณได้จากสูตรไม่ทราบของกลุ่มตัวอย่าง ของ Cochran 
(1977)  โดยกำหนดระดับค่าความเช่ือม่ันร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคล่ือนสูงสุด 
ท่ีร้อยละ 5  (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) ซึ่งสูตรในการคำนวณท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
 
   n = P( 1- P)Z2 
          E2 
 
   เม่ือ n  แทน ขนาดตัวอย่าง 
    P  แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผู้วิจัยกำลังสุ่ม 50 
    Z  แทน ระดับความเช่ือม่ันท่ีผู้วิจัยกำหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 
     ท่ีระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 95 (ระดับ .05) 
    E  แทน ค่าความคลาดเคล่ือนสูงสุดท่ีรับได้ = .05 
 
  แทนค่า  n  = (0.50)(1-0.50)(1.96)2 = 384  คน 
      0.052 
 เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล และสำรองการผิดพลาดของการตอบแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ตามท่ีเงื่อนไขกำหนด 
คือ ไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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3.3 วิธีดำเนินการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยทำการสร้างข้ึน 
ตามกรอบแนวคิดของการศึกษางานวิจัย และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีการแบ่งโครงสร้างออกเป็น  
ส่วนต่าง ๆ ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจัยด้านคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่ำ  
ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการซ้ำ   
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความต้องการกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ  
 โดยลักษณะแบบสอบถามปัจจัยด้านคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่ำ 
แ ละแ บ บสอ บ ถ าม ค ว าม ต้ อ งก า รก ลั บ ม า ใช้ บ ริ ก า ร ซ้ ำ ข อ งส าย ก า ร บิ น ต้ น ทุ น ต่ ำ 
เป็ นแบบมาตรา ส่วนประม าณ ค่ า  (Rating Scale) ซึ่ ง เกณ ฑ์ ใน ก า รกำหนด ค่ า น้ ำ หนั ก 
การประเมินเป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales) ดังนี้ 
 
    ระดับคะแนน  5  มากท่ีสุด  
    ระดับคะแนน  4  มาก  
    ระดับคะแนน 3 ปานกลาง   
    ระดับคะแนน 2 น้อย   
    ระดับคะแนน 1 น้อยท่ีสุด  
 
 เกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉล่ียความเห็นหรือการตัดสินใจซื้อ  
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียในการแปลผล ซึ่งผลจากการคำนวณโดยใช้สูตรการหาความกว้างอันตรภาคช้ัน 
(ปกรณ์ ประจัญบาน, 2555) เป็นดังนี้ 
 
  ความกว้างของอันตรภาคช้ัน  =  พิสัย / จำนวนช้ัน  
      = ( 5 – 1/5 ) 
      = 0.8  
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 ดังนั้น จะได้ช่วงระยะเท่ากับ 0.8 ซึ่งสามารถได้เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉล่ีย ดังนี้ 
 
   คะแนนเฉล่ีย    ระดับความเห็น 
   4.21 – 5.00    มากท่ีสุด  
   3.41 – 4.20    มาก  
   2.61 – 3.40    ปานกลาง 
   1.81 – 2.60    น้อย  
   1.00 – 1.80    น้อยท่ีสุด 
 
 3.3.1  การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การสร้างเครื่องมือมีข้ันตอนดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน 
ธุรกิจการบิน ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ เพ่ือกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและโครงสร้าง  
ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
  ข้ันตอนท่ี 2 สร้างคำถามตามนิยามเชิงปฏิบัติการ ในกรณีตัวแปรท่ีมีผู้ทำการพัฒนา
เครื่องมือวัดและทดลองใช้มาแล้ว โดยผู้วิจัยได้ดัดแปลงเครื่องมือมาจาก จุฑารัตน์ เหล่าพรม ลลิดา 
พลสุวรรณและนิศากร แสนสุข และผู้วิจัยได้นำข้อคำถามในเครื่องมือนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
กับโครงสร้างของตัวแปรและตัวอย่างในงานวิจัยเรื่องนี้ และนำเสนอท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 3.3.2  การทดสอบเคร่ืองมือ 
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย จึงมีการทดสอบความตรง 
(Validity) และค่าความเช่ือม่ัน  (Reliability) ดังนี้ 
  3.3.2.1  การตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) 
  ความเท่ียงตรงในเนื้อหา (Content Validity) โดยนำแบบสอบถามท่ีออกแบบไว้ 
ตามโครงสร้างของแบบสอบถามและผ่านการตรวจสอบจากท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 
นำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่าน  ซึ่งผู้เช่ียวชาญจะต้องพิจารณานิยาม 
ของตัวแปร ขอบเขต และองค์ประกอบของเนื้อหาท่ีจะวัดด้วย การหาความเท่ียงตรงในเนื้อหา 
โดยผู้เช่ียวชาญตรวจสอบในลักษณะนี้เรียกว่า เป็นการหาดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับ
จุดประสงค์  (Index of Item – Objective Concordance: IOC) ซึ่ งอ าจทำเป็นแบบสำรวจ 
ให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาข้อคำถามแต่ละข้อในเครื่องมือวัด (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ , 2551 , น. 242) 
โดยกำหนดคะแนนสำหรับการพิจารณาข้อคำถามแต่ละข้อดังนี้ 
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  ให้  + 1  ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
  ให้  0  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
  ให้ - 1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
  จากผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญแต่ละคนนำไปคำนวณค่า IOC ตามสูตรดังนี้  
 

  IOC = NR /  
  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์ 

  NR /  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
  N  แทน  จำนวนผู้เช่ียวชาญ 
 
 เกณฑ์ในการเลือกข้อคำถามพิจารณาจากค่า IOC ( พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2551, น. 243) ดังนี้ 
  ถ้า  IOC มีค่ ามากกว่าหรือ เท่ากับ  0 .5   ข้ึนไป แสดงว่าข้อคำถามนั้น วัดได้  
ตรงกับจุดประสงค์ซึ่งเป็นข้อคำถามท่ีใช้ได้ 
  ถ้า IOC มีค่าต่ำกว่า  0.5  แสดงว่าข้อคำถามนั้นไม่ได้ วัดตรงกับจุดประสงค์  
ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดท้ิง 
 
 เม่ือ ผู้ วิจัยได้หาคุณภาพของแบบสอบถามจากแบบประเมินของ ผู้ เช่ียวชาญแล้ว 
นำมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้ว 
นำไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาอีกครั้งหนึ่งก่อนท่ีจะนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) 
  3.3.2.2  การตรวจสอบค่าความเช่ือม่ัน  (Reliability)  
  การหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยนำแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแล้วไป
ทดลองใช้ (Try - Out) กับกลุ่มท่ีไม่ใช่ตัวอย่างก่อนนำไปใช้จริง จำนวน 30 ราย (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2556, น. 30) และนำมาดำเนินการหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีสูตรคำนวณดังนี้  (พิชิต  
ฤทธ์ิจรูญ, 2551, น. 248)  
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   เม่ือ        แทน สัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันของเครื่องมือวัด 
             k  แทน จำนวนข้อคำถาม 
            Si2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ 
            St2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังฉบับ 
 

  ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) เนื่องจากเป็นวิธีการหาค่าความเช่ือม่ัน 
ท่ีเหมาะสำหรับแบบสอบถามท่ีให้คะแนนแบบเรียงอันดับหรือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(พิ ชิต  ฤทธ์ิจรูญ , 2551, น . 248) โดยไคลน์ (Kline, 2011) ได้กำหนดเกณฑ์ความเหมาะสม 

ของค่ า สัมป ระ สิท ธ์ิแอ ลฟ า  ( - Coefficient) นั้ น  ขอ งแบบสอ บถาม ไว้ดั งนี้  ค่ า  0.70 
ถือว่าอยู่ในระดับ พอใช้ ค่า 0.80 ถือว่าอยู่ในระดับ ด ีและมากกว่า 0.90 ถือว่าอยู่ในระดับ ดีมาก 
  ผู้วิจัยนำผลจากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา  
อีกครั้ง  เพ่ือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะอีกครั้งก่อนนำไปจัดทำฉบับสมบูรณ์สำหรับนำไปใช้  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
  3.2.2.3  ผลการตรวจสอบเครื่องมือ 
  1)  การตรวจสอบความตรง (Validity)  
  จากแบบประเมินของผู้เ ช่ียวชาญหรือ ผู้ทรงคุณ วุฒิ  พบว่า ค่า สัมประสิทธ์ิ  
ความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งคำนวณได้จากสูตรในสมการมีค่าเท่ากับ 0.33 จำนวน 3 ข้อ นอกนั้น 
มีค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ดังนั้น ผู้วิจัย จึงนำเครื่องมือ (แบบสอบถาม) 
ดังกล่าวมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  
และนำเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือดำเนินการทดสอบแบบสอบถามเบ้ืองต้น (Pretest) ต่อไป 
  2)  การตรวจสอบความน่าเช่ือถือหรือความเท่ียง (Reliability)  
  ผู้ วิจั ยนำแบบสอบถามไปทดสอบเบ้ืองต้ น  (Pretest) กับ ผู้ โดยสาร ท่ัวไป 
จำน วน  30 ร าย  และนำมาหาค่ า ความ เ ช่ือ ม่ัน  (Reliability) ขอ งแบบสอ บถามโดยใช้  
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ผลดังแสดงในตารางท่ี 3.1   
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ตารางที่ 3.1  ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคสำหรับตรวจสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม

จำแนกตามตัวแปร 

ตัวแปร จำนวนข้อ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
คุณภาพการให้บริการ 25 0.959 
ความต้ังใจในการใช้บริการซ้ำ 3 0.835 
 
  ผลการทดสอบ พบ ว่า  มาตรวัด ท่ี ใช้ ในก ารวิจั ยครั้ งนี้ มี ค่ าความ เช่ือ ม่ัน 
ตั้งแต่ 0.835 - 0.959 ซึ่งนับเป็นค่าความเท่ียงของแบบสอบถามท่ีถือว่ายอมรับได้ (มีค่ามากกว่า 
0.70) หมายความว่า แบบสอบถามฉบับนี้ อยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความเช่ือถือได้ 
 3.3.3  การรวบรวมข้อมูล  
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้กำหนดให้ดำเนินการเก็บข้อมูลกับผู้โดยสารชาวไทย  
ท่ีใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำท่ีเคยใช้บริการสายการบินมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งในรอบ 
ปีพ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  1.  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยตนเองและใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามออนไลน์และใช้วิธีการวางแบบสอบถาม
ในส่ือออนไลน์ เช่นFacebook Twitter Line เป็นต้น ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มักนิยมใช้งาน
ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นการประหยัดคา่ใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  400 ชุด โดยใช้เวลาประมาณ  1 สัปดาห์ 
ในการจัดเก็บข้อมูล 
  2.  เม่ือได้รับแบบสอบถามคืนครบแล้ว ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล 
ท่ีสามารถใช้ในการศึกษาท้ังหมด 
  3.  นำข้อมูลมาแจกแจงความถ่ีและเรียงหมายเลข พร้อมกับนำไปวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 หลังจากท่ีได้ข้อมูลท่ีมีการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงนำข้อมูล 
ดังกล่าวมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งการวิจัยนี้ได้ใช้ท้ังสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics)  โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล 
เป็นดังนี้ 
 3.4.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
  3.4.1.1  ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) โดยการหาความถ่ี (Frequency) แล้วสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  
  3.4.1.2  การศึกษาคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่ำท่ีมีต่อการตั้งใจ
กลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย ท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean: x̅)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) 
 3.4.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
  3.4.2.1  การศึกษาการส่งผลของคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่ำ 
ท่ีมีต่อการตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแต่ละข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธี Stepwise Regression  เป็นวิธีท่ีเลือกตัวแปรอิสระ 
เข้าสมการความถดถอยโดยใช้เกณฑ์ Stepwise เป็นวิธีท่ีป้องกันการเกิดปัญหา Multicollinearity 
ได้ เนื่องจากเม่ือมีตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธ์กันอยู่ในสมการถดถอยพหุ (Multiple Regression) 
จะทำให้สัมประสิทธ์ิความถดถอยเปล่ียนไป ค่าสถิติทดสอบ t เปล่ียนไป ซึ่งอาจมีผลทำให้ตัดตัวแปร
อิสระท่ีสัมพันธ์กันบางตัวออกไป ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาตัวแปรในสมการท่ีมีความสัมพันธ์กันน้อย 
ไม่สามารถทำนาย หรือจำเป็นออกมา คงไว้เฉพาะตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันสูง และสามารถทำนาย
ได้ ดี  ดั งนั้นจึ งทำการวิเคราะห์ สัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์ถดถอยแบบสเต็ ปไวซ์  ( Stepwise) 
เป็นวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบกำจัดตัวแปรตามข้ันตอนให้เลือกเฉพาะตัวแปรท่ีสำคัญ  ๆ 
อย่างมีนัยสำคัญ 
 



บทท่ี 4 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัย เรื่อง  การพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือการตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบิน
ต้นทุนต่ำในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ 1.  เพ่ือประเมินคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่ำ
ในประเทศไทย 2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ  
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย โดยผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีลำดับข้ัน 
การนำเสนอ ดังนี้ 
 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นผู้วิจัยจึงกำหนด
สัญลักษณ์ทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 
  Χ  หมายถึง  ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
  S.D. หมายถึง  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  n หมายถึง  ขนาดตัวอย่าง (Sample Size) 
  F หมายถึง  ค่าสถิติ ท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉล่ีย 
     ของประชากรหลายประชากรด้วย ANOVA 
  t หมายถึง  ค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับประชากร 
     2 ประชากร 
  * หมายถึง  มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ** หมายถึง  มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  R หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ  
     (Multiple Correlation) 
  R2 หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิการกำหนด 
     (Coefficient of determination) 
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    หมายถึง  ค่า สัมประสิท ธ์ิก ารถดถอยของตั วแปรพยากรณ์  
     ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Beta หมายถึง  ค่ามาตรฐานสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์การถดถอย 
  a หมายถึง  ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ 
  SEb หมายถึง  ค่าความคลาดเค ล่ือนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิ  
     การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ 
 

4.2 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน มีรายละเอียด
แสดงในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1  ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำนวน

(n=400) 
ร้อยละ 

1)  เพศ   
     ชาย 144 36.00 
     หญิง 256 64.00 
2)  อาย ุ   
     ต่ำกว่า 20 ปี 4 1.00 
     20-30 ปี 156 39.00 
     31-40 ปี 151 37.75 
     41-50 ปี 71 17.75 
     51-60 ปี 14 3.50 
     61 ปีข้ึนไป 4 1.00 
3. ระดับการศึกษา   
     ต่ำกว่าปริญญาตร ี 31 7.75 
     ปริญญาตรี 202 50.50 
     สูงกว่าปริญญาตร ี 167 41.75 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำนวน

(n=400) 
ร้อยละ 

4. อาชีพ  
     นักเรียน/นักศึกษา 22 5.50 
     เจ้าของกิจการ  31 7.75 
     พนักงานบริษัท  123 30.75 
     ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนกังานของรฐั 200 50.00 
     พ่อบ้าน/แม่บ้าน 5 1.25 
     เกษียณอาย ุ   4 1.00 
     ว่างงาน 12 3.00 
     อื่น ๆ โปรดระบุ............... 3 0.75 
5. รายได้เฉล่ียของท่านต่อเดือน    
     ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท  34 8.50 
     10,001-15,000 บาท 35 8.75 
     15,001-20,000 บาท 72 18.00 
     20,001-25,000 บาท 55 13.75 
     25,001-30,000 บาท 50 12.50 
     มากกว่า 30,000 บาท ข้ึนไป 154 38.50 
6. สายการบินที่ท่านใช้บริการในคร้ังนี ้   
     สายการบินแอร์เอเชีย 243 60.75 
     สายการบินนกแอร ์ 93 23.25 
     สายการบินไทยไลอ้อนแอร ์ 47 11.75 
     อื่น ๆ โปรดระบุ............... 17 4.25 

7.ท่านเคยเดินทางกับสายการบินต้นทุนต่ำอืน่หรือไม ่   
     เคย 331 82.75 
     ไม่เคย 69 17.25 
8. ท่านหาแหล่งข้อมูลของสายการบินผ่านทางใด 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

     เวปไซต์สายการบิน 185 37.91 
     โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ 18 3.69 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำนวน

(n=400) 
ร้อยละ 

     ส่ือสังคมออนไลน์ 125 25.61 
     แอปพลิเคช่ัน (Traveloka, Agoda, Booking ฯลฯ) 149 30.53 
     อื่น ๆ โปรดระบุ ............ ..................  11 2.26 
9.ความถี่ในการใช้บริการสายการบินนี ้   
     2-3 ครั้งต่อปี 239 59.75 
     4-5 ครั้งต่อปี 89 22.25 
     6-7 ครั้งต่อปี 33 8.25 
     8 ครั้งข้ึนไปต่อปี 39 9.75 
10. กิจกรรมที่ส่งเสริมการตลาดของสายการบินใดที่มผีลต่อ 
การเลือกใช้บริการของท่านมากที่สุด(เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

  

     การลดราคาบัตรโดยสาร 349 87.25 
     การสะสมคะแนนสมาชิก 23 5.75 
     การจัดกจิกรรมลุ้นรางวัล 6 1.50 
     การจัดแพ็คเกจคูก่ับสินค้า/บริการอื่น ๆ 19 4.75 
     อื่น ๆ โปรดระบุ……………………….. 3 0.75 
11. ท่านพอใจราคาบัตรโดยสารการบินต้นทุนต่ำที่ราคาในช่วงใด 
(ค่าโดยสาร รวมภาษีท่าอากาศยาน) 

  

     น้อยกว่า 500 บาท 71 17.75 
     500-1,000 บาท 277 69.25 
     1,001-1500 บาท 45 11.25 
     มากกว่า 1,501 บาท 7 1.75 
12. บุคคลใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบิน 
ของท่านมากที่สุด 

  

     ครอบครัว/ญาต ิ 54 13.50 
     ส่ือสังคมออนไลน์ 37 9.25 
     บล๊อกเกอร ์ 3 0.75 
     ตัดสินใจด้วยตนเอง  217 54.25 
     อื่น ๆ โปรดระบุ ............ ..................  - - 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำนวน

(n=400) 
ร้อยละ 

13. ส่วนใหญ่ท่านเดินทางในช่วงวันใด  )เลือกตอบได้เพยีง 1 ขอ้ (    
     วันจันทร์ – ศกุร ์ 174 43.50 
     วันเสาร์ -อาทิตย์  127 31.75 
     วันหยุดนักขัตฤกษ์ 45 11.25 
     วันหยุดประจำปี 35 8.75 
     อื่น ๆ โปรดระบุ............. 19 4.75 
14. จุดประสงค์ของการใช้บริการสายการบินนี ้   
     ท่องเท่ียว 193 48.25 
     ทำงาน 116 29.00 
     เยี่ยมครอบครัว/ญาต ิ 57 14.25 
     กลับภูมิลำเนา 30 7.50 
     อื่น ๆ โปรดระบุ............... 4 1.00 
15. ท่านชำระเงนิค่าต๋ัวโดยสารของสายการบินผ่านทางช่องทางใด 
(เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) 

  

     เคาน์เตอร์สนามบิน 9 2.25 
     โอนผ่านธนาคาร 98 24.50 
     ผ่านเคาน์เตอร์เชอร์วิส 109 27.25 
     แอพพิเคช่ันมือถือ 184 46.00 
 
 จากตารางท่ี  4 .1  ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล ลักษณะท่ัวไปของ ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำนวน 400 คน พบว่า 
  1)  เพศ ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง 
โดยเพศเพศหญิงมีจำนวน 256 คน คิด เป็นร้อยละ 64 .00 ส่วนเพศชายมีจำนวน 144 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.00 
  2)  อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ 20-30 ปี มากท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 
39.00 รองลงมา คือ  ช่วงอายุ  31-40 ปี คิด เป็นร้อยละ 37.75 และ ช่วงอายุ   41-50 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 17.75 
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  3)  ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 50.50 รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 41.75 และ ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ 7.75  
  4)  อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 
มาก ท่ีคิด  คิ ด เป็นร้อ ยละ 50 .00 รองลงมา คือ  พนั กงานบริษั ท คิด เป็นร้อยละ 30 .7 5 
และ เจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 7.75 
  5)  รายได้เฉล่ียของท่านต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้เฉล่ียของท่าน 
ต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท ข้ึนไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมา คือ 20,001-
25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.50 และ 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.00  
  6)  สายการบินท่ีท่านใช้บริการในครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้บริการสายการบิน
แอร์เอเชีย มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.75 รองลงมา คือ สายการบินนกแอร์ คิดเป็นร้อยละ 23.25 
และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ คิดเป็นร้อยละ 11.75  
  7)  ท่านเคยเดินทางกับสายการบินต้นทุนต่ำอื่นหรือไม่  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
เคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำอื่น คิดเป็นร้อยละ 82.75 และไม่เคยใช้บริการสายการบิน  
ต้นทุนต่ำอื่น คิดเป็นร้อยละ 17.25 
  8)  ท่านหาแหล่งข้อมูลของสายการบินผ่านทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หาแหล่งข้อมูลจาก เวปไซต์สายการบิน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.91 
รอ งลงมา คื อ  แอปพ ลิ เค ช่ัน  (Traveloka, Agoda, Booking ฯลฯ ) คิ ด เป็น ร้อ ยละ 30.53 
และส่ือสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 25.61 
  9)  ความถ่ีในการใช้บริการสายการบินนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความถ่ี  
ในการใช้บริการสายการบิน จำนวน 2-3 ครั้งต่อปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.75 รองลงมา 
คือ 4-5 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 22.25 และ 8 ครั้งข้ึนไปต่อปี คิดเป็นร้อยละ 9.75 
  10)  กิจกรรมท่ีส่งเสริมการตลาดของสายการบินใดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ 
ของท่านมาก ท่ีสุด (เลือกตอบได้ เพียง  1  ข้อ ) ก ลุ่มตัวอย่าง ส่วน ใหญ่  เลือก ใช้กิ จก รรม  
การส่งเสริมการตลาด  การลดราคาบัตรโดยสาร มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.25 รองลงมา 
คือ การสะสมคะแนนสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 5.75 และการจัดแพ็คเกจคู่กับสินค้า/บริการอื่น ๆ 
คิดเป็นร้อยละ 4.75 
  11)  ท่านพอใจราคาบัตรโดยสารการบินต้นทุนต่ำท่ีราคาในช่วงใด (ค่าโดยสาร รวม
ภาษี ท่าอากาศยาน) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พอใจราคาบัตรโดยสารการบินต้นทุนต่ำท่ีราคา  
ในช่วง 500-1,000 บาท มาก ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69.25 รองลงมา คือ น้อยกว่า 500 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 17.75 และ1,001-1500 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.25 
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  12)  บุคคลใดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินของท่านมากท่ีสุด 
ก ลุ่มตั วอย่าง ส่วนใหญ่  ตัด สิน ใจด้วยตน เอง มาก ท่ีสุด คิ ด เป็นร้อ ยละ 54 .25 รองลงมา 
คื อ  เ พ่ื อน ร่วมงาน/ เพ่ื อน ร่วม เดิ นท าง  คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 22 .2 5  และคอรบค รัว /ญ าติ  
คิดเป็นร้อยละ 13.50 
  13. ส่วนใหญ่ท่านเดินทางในช่วงวันใด (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) กลุ่มตัวอย่าง  
ส่วนใหญ่ เดินทางในช่วง วันจันทร์ – ศุกร์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย 43.50 รองลงมา วันเสาร์ -อาทิตย์ 
คิดเป็นร้อยละ 31.75 และวันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 11.25 
  14 . จุดประสงค์ ของการใช้บริการสายการบินนี้  ก ลุ่มตัวอย่าง ส่วน ใหญ่  
มีจุดประสงค์ในการใช้บริการของสายการบินในการ ท่องเท่ียว มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.25 
รองลงมา คือ ทำงาน คิดเป็นร้อยละ 29.00 และเยี่ยมครอบครัว/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 14.25 
  15 . ท่ าน ชำ ระเงิน ค่ า ตั๋ ว โดยสา รขอ งสายกา ร บิน ผ่านทา งช่อ งท า งใด 
(เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ชำระเงินผ่านทางแอพพิเคช่ันมือถือ มากท่ีสุด  
คิ ด เป็นร้ อ ยละ 46 .00  รอ งลงมา คื อ  ผ่ าน เค าน์ เต อ ร์ เชอ ร์ วิ ส คิ ด เป็นร้ อ ยละ 27 .2 5 
และโอนผ่านธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 24.50  
 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการให้บริการ 

 วัต ถุประสงค์  ข้อ ท่ี 1  : เพ่ือประเมินคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่ำ 
ในประเทศไทย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปรผล ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพการให้บริการ 

คุณภาพการให้บริการ X̄ S.D. การแปลผล 
1)  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  4.162 0.513 มาก 
2)  ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ  4.289 0.575 มากท่ีสุด 
3)  การตอบสนองผู้โดยสาร  4.307 0.620 มากท่ีสุด 
4)  การให้ความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร  4.338 0.602 มากท่ีสุด 
5)  ความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร  4.231 0.692 มากท่ีสุด 

รวม 4.265 0.065 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการให้บริการของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่โดย
รวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 4.265 (S.D.= 0.065) โดยคุณภาพการให้บริการด้าน
การให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสาร มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ 4.338 (S.D.= 0.602) รองลงมา คือ การ
ตอบสนองผู้โดยสาร มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.307 (S.D.= 0.620) และความน่าเช่ือถือไว้วางใจ มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากับ 4.289 (S.D.= 0.575) ตามลำดับ   
 
ตารางที่ 4.3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

ความเป็นรูปธรรมของการบริการ X̄ S.D. การแปลผล 
1  เครื่องบินทันสมัยและมีสภาพท่ีดี 4.258 0.654 มากท่ีสุด 
2  ส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ บนเครื่องบิน 4.040 0.721 มาก 
3  พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ มีบุคลิกภาพและทัศนคติดี 4.343 0.683 มากท่ีสุด 
4  จำนวนเท่ียวบินและเวลามีความเหมาะสมในแต่ละเส้นทาง
บิน 

4.210 0.736 มากท่ีสุด 

5  ระบบการเช็คอินมีความสะดวกและรวดเร็ว 4.418 0.667 มากท่ีสุด 
6  ภายในเครื่องบินมีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 3.705 0.959 ปานกลาง 

รวม 4.162 0.513 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4 .3  ผลการวิเคราะห์ข้อ มูล ด้านความ เป็นรูปธรรมของการบริการ 
ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 4.162 (S.D.= 0.513) 
โดยระบบการเช็คอินมีความสะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ 4.418 (S.D.= 0.667 ) 
รองลงมา คือ พนักงานมีความเป็นมืออาชีพมีบุคลิกภาพและทัศนคติดี มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.343 
(S.D.= 0.683 ) และเครื่องบินทันสมัยและมีสภาพท่ีดี  มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.258 (S.D.= 0.654 ) 
ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดา้นความนา่เช่ือถือไว้วางใจ 

ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ X̄ S.D. การแปลผล 
1  การบริการตามสัญญาหรือเงื่อนไขการให้บริการ 4.340 0.682 มากท่ีสุด 
2  การให้ความสนใจกับปัญหาของลูกค้า 4.240 0.688 มากท่ีสุด 
3  การบริการท่ีปราศจากข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง 4.103 0.713 มาก 
4  มีการจัดการบริการการเช็คอินและสัมภาระอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

4.313 0.736 มากท่ีสุด 

5  บริการการจองเท่ียวบินท่ีมีคุณภาพ 4.340 0.690 มากท่ีสุด 
6  พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการแต่ละเท่ียวบิน 4.400 0.679 มากท่ีสุด 

รวม 4.289 0.575 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 4.289 (S.D.= 0.575) โดยพนักงาน 
มีความพร้อมในการให้บริการแต่ละเท่ียวบิน  มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ 4.400 (S.D.= 0.679 ) 
รองลงมา คือ การบริการตามสัญญาหรือเงือ่นไขการให้บริการ ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.340 (S.D.= 0.682) 
บริการการจองเท่ียวบินท่ีมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.340 (S.D.= 0.690) และมีการจัดการ 
บริการการเช็คอินและสัมภาระอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.313 (S.D.= 0.736 ) 
ตามลำดับ     
 
ตารางที่ 4.5  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดา้นการตอบสนองผู้โดยสาร 

ด้านการตอบสนองผูโ้ดยสาร X̄ S.D. การแปลผล 
1  การช่วยเหลือลูกค้าและบริการอย่างเป็นมิตร 4.268 0.730 มากท่ีสุด 
2  การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางและตารางเวลาท่ี
ถูกต้อง 

4.323 0.748 มากท่ีสุด 

3  ความปลอดภัยในเท่ียวบิน 4.475 0.686 มากท่ีสุด 
4  เท่ียวบินมีความตรงต่อเวลา ไป-กลับ 4.163 0.893 มาก 

รวม 4.307 0.620 มากท่ีสุด 
 



 69 

 จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตอบสนองผู้โดยสารของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วน ใหญ่  โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก ท่ี สุด มีค่ า เฉ ล่ียรวม  เท่า กั บ  4 .3 07  (S.D.= 0 .6 20 ) 
โดยความปลอด ภัยใน เท่ียวบิน  มีค่าเฉ ล่ียสูงสุด เท่ากับ 4 .475 (S.D.= 0 .686 ) รองลงมา 
คือ การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางและตารางเวลาท่ีถูกต้อง มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.323 
(S.D.= 0.748 ) และการช่วยเหลือลูกค้าและบริการอย่างเป็นมิตร  มีค่าเฉ ล่ีย เท่ากับ 4.268 
(S.D.= 0.730) ตามลำดับ   
 
ตารางที่ 4.6  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดา้นการให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสาร 

การให้ความมั่นใจแกผู่้โดยสาร X̄ S.D. การแปลผล 
1  ความพร้อมในการให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสารและการตอบ
ข้อซักถาม 

4.260 0.748 มากท่ีสุด 

2  การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 4.330 0.709 มากท่ีสุด 
3  สายการบินมีความน่าเช่ือถือ 4.378 0.729 มากท่ีสุด 
4  สายการบินมีภาพลักษณ์ท่ีดี 4.315 0.726 มากท่ีสุด 
5  พนักงานมีความสามารถด้านภาษา 4.405 0.630 มากท่ีสุด 

รวม 4.338 0.602 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสารของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วน ใหญ่ โดยรวมอยู่ ใน ระดั บม าก ท่ี สุด  มีค่ า เฉ ล่ียรวม  เท่า กั บ  4 .3 38  ( S.D.= 0 .6 02 ) 
โดยพนัก งานมีความสามารถด้านภาษา  มีค่ า เฉ ล่ียสูงสุด เท่ากับ  4 .405 (S.D.= 0 .630 ) 
รองลงมา คื อ  สายกา รบิน มีความน่ า เช่ือ ถือ  มีค่ า เฉ ล่ีย  เท่ ากั บ  4 .3 78  (S.D.= 0 .729 ) 
และการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.330 (S.D.= 0.709) ตามลำดับ  
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ตารางที่ 4.7  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดา้นความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร 

ความเห็นอกเหน็ใจผู้โดยสาร X̄ S.D. การแปลผล 
1  การให้ความช่วยเหลือหรือ ช่วยแก้ ไขปัญหาอย่างเต็ม
ความสามารถ 

4.253 0.731 มากท่ีสุด 

2  สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 4.215 0.738 มากท่ีสุด 
3  การบริการด้วยความเอาใจใส่และคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก 4.285 0.775 มากท่ีสุด 
4  พนักงานแสดงให้เห็นถึงการบริการท่ีออกมาจากหัวใจ 4.170 0.844 มาก 

รวม 4.231 0.692 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสารของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วน ใหญ่ โดยรวมอยู่ ใน ระดั บมาก ท่ี สุด   มีค่ า เฉ ล่ียรวม  เท่า กับ  4 .2 31  ( S.D.= 0 .6 92 ) 
โดยการบริการด้วยความเอาใจใส่และคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก  มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ 4.285 
(S.D.= 0.775) รองลงมา คือ การให้ความช่วยเหลือหรือช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถ 
มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.253 (S.D.= 0.731) และสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 
มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.215 (S.D.= 0.738)  ตามลำดับ  
 

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการกลับมาใช้บริการซ้ำ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปรผล ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 4.8  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความตอ้งการกลับมาใช้บริการซ้ำ 

ความต้องการกลับมาใช้บริการซ้ำ X̄ S.D. การแปลผล 
1  ท่านมีความตั้งใจ ท่ีจะกลับมาใช้บริการสายการบินนี้  
อีกครั้งในอนาคต 

4.275 0.742 มากท่ีสุด 

2  ท่านจะยังคงกลับมาใช้บริการจากสายการบินนี้อี ก 
ถึงแม้ว่าราคาค่าตั๋วจะสูงข้ึนตามสภาวะเศรษฐกิจ 

3.823 0.888 มาก 

3  ท่านจะชักชวนครอบครัว เพ่ือนหรือคนรู้จักมาใช้สายการบิน
ต้นทุนต่ำ 

3.965 0.858 มาก 

รวม 4.021 0.735 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการกลับมาใช้บริการซ้ำของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 4.021 (S.D.= 0.735) โดยท่านมีความตั้งใจ 
ท่ีจะกลับมาใช้บริการสายการบินนี้อีกครั้งในอนาคต มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ 4.275 (S.D.= 0.742) 
รอ งลงมา คื อ  ท่านจะชักชวนครอบครัว เพ่ื อนหรือคนรู้ จั กมาใช้สายการบินต้ นทุนต่ ำ  
มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.965 (S.D.= 0.858) และท่านจะยังคงกลับมาใช้บริการจากสายการบินนี้อีก 
ถึงแม้ว่าราคาค่าตั๋วจะสูงข้ึนตามสภาวะเศรษฐกิจ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.823 (S.D.= 0.888) ตามลำดับ 
 

4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ 
ที่มีผลต่อความต้ังใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 

 วัตถุประสงค์ ข้อท่ี 2 : เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความตั้งใจ 
ในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพบริการ  
เพ่ือการตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดังนี้ 
 
ตารางที่  4.9  ค่ าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ท่ีมีผลต่อความตั้ งใจ  

ในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 

คุณภาพ 
การบริการ 

X1 X2 X3 X4 X5 Y 

X1 1      
X2 .692** 1     
X3 .566** .774** 1    
X4 .546** .742** .783** 1   
X5 .506** .665** .752** .753** 1  
Y .469** .575** .579** .653** .612** 1 

หมายเหตุ  1.  ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2.  กำหนดให้ ตัวแปรคุณภาพการบริการ เท่ากับ 1 
X1 = ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ X2 = ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ X3 = ด้านการตอบสนองผู้โดยสาร 
X4 = ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร  X5 = ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร 
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 จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ 
ท่ี มี ผลต่ อ ควา มตั้ ง ใจ ใน กา ร ใช้ บ ริ ก า รซ้ ำ ข อ งส าย กา ร บิ น ต้ น ทุ น ต่ ำ ใน ป ระ เท ศ ไท ย  
มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังนี้ 
 1)  คุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
การตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(r=0.469, p<0.01) 
 2)  คุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ 
การตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(r=0.575, p<0.01) 
 3)  คุณภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนองผู้โดยสาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ 
การตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(r=0.579, p<0.01) 
 4)  คุณภาพการให้บริการ ด้านการให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ 
การตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(r=0.653, p<0.01) 
 5)  คุณภาพการให้บริการ ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ 
การตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(r=0.612, p<0.01) 
 
ตารางที่ 4.10  ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี stepwise ของปัจจัยด้านคุณภาพ 

การบริการท่ีมีผลต่อความตั้ง ใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ  
ในประเทศไทย 

คุณภาพการให้บริการ    SE Beta t Sig. 
a  0.046 0.237  0.194 0.846 
X4  0.482 0.071 0.395 6.801 0.000* 
X5  0.266 0.060 0.250 4.433 0.000* 
X1  0.182 0.063 0.127 2.873 0.004* 

R = 0.686; R2 = 0.470; Adjusted R2 = 0.466; F = 117.286; sig of F. = 0.000* 
หมายเหตุ  * มีระดับนัยสำคัญ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.10  พบว่า คุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (X1) 
ด้า นการให้ความ ม่ัน ใจแก่ ผู้ โดยสาร  (X4) และด้ า นความ เห็นอก เห็น ใจ ผู้ โดยสาร  (X5) 
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  สมการพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อการตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ 
ในประเทศไทยโดยนำค่าสัมประสิทธ์ิของตัวทำนายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์การตั้งใจกลับมา  
ใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
   
สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) 
 

Repeat Service Intention = 0.046a + 0.182(Tangibility) 
+ 0.482(Assurance) + 0.266(Empathy) 

 
เม่ือ   Repeat Service Intention แทน  การตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ 
 Tangibility      แทน  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
 Assurance       แทน  การให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสาร 
 Empathy      แทน  ความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร 
  
 ซึ่ งสามารถอธิบายความหมายของสมการ  ได้ ว่า  “การตั้ ง ใจกลับมาใช้บริการซ้ ำ 
ของสายการบินต้นทุนต่ำ  = 0.046(ค่าคงท่ี) + 0.182(ความเป็นรูปธรรมของการบริการ) + 0.482 
(การให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสาร) + 0.266(ความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร)” 
 
 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า เม่ือนำตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัวแปรเข้าสู่สมการพยากรณ์แล้ว 
ก็จะได้ค่ าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) = 0.686 และค่าสัมประสิทธ์ิการตัด สินใจ (R2) 
เท่ากับ 0.47  ซึ่งหมายถึง ตัวแปรคุณภาพการให้บริการท้ังสามด้านร่วมกันอธิบายความแปรปรวน 
ของตัวแปรตาม คือ การตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ ได้ร้อยละ 47 
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 งานวิจัย  สรุปว่า  ตัวแปรคุณภาพการให้บริการ ท้ัง 3 ด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวก 
กับการตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ คุณภาพการให้บริการ “ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ” 
“ด้านการให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสาร” และ“ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร” ซึ่งหมายความว่า 
คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ด้านการให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสาร 
และด้านความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสารเป็นปัจจัยท่ีเป็นตัวกำหนดการตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำ  
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยโดยรวม 
 หากมีการเปล่ียนแปลงคุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ เพ่ิมข้ึน 
1 หน่วย จะมีผลทำให้การตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 
โดยรวมเพ่ิมข้ึน 0.182 หน่วย ท้ังนี้เม่ือกำหนดให้คุณภาพการให้บริการด้านการให้ความม่ันใจแก่
ผู้โดยสารและด้านความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสารมีค่าคงท่ี 
 และหากมีการเปล่ียนแปลงคุณภาพการให้บริการ ด้านการให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสาร 
เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะมีผลทำให้การตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย
โดยรวมเพ่ิมข้ึน 0.482 หน่วย ท้ังนี้ เ ม่ือกำหนดให้คุณภาพการให้บริการความเป็นรูปธรรม 
ของการบริการ และด้านความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสารมีค่าคงท่ี 
 นอกจากนั้น หากมีการเปล่ียนแปลงคุณภาพการให้บริการ ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร
เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะมีผลทำให้การตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย
โดยรวมเพ่ิมข้ึน 0.266 หน่วย ท้ังนี้เม่ือกำหนดให้คุณภาพการให้บริการความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ และด้านการให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสารมีค่าคงท่ี  
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4.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 4.11  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของการบริการมีผลต่อความตั้งใจ 
ในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 
สม ม ติ ฐ าน ท่ี  2  ค วา ม น่ า เ ช่ื อ ถื อ ไ ว้ว า ง ใจ มี ผ ลต่ อ ค ว าม ตั้ ง ใจ 
ในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 
สม ม ติ ฐ าน ท่ี  3  ก า รต อ บสน อ ง ผู้ โด ย ส า ร มี ผ ลต่ อ ค วา ม ตั้ ง ใจ 
ในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 
สมมติฐานท่ี 4  การให้ความม่ันใจแก่ ผู้ โดยสารมีผลต่อความตั้ ง ใจ 
ในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 
สมมติ ฐานท่ี  5  ความเห็นอก เห็นใจ ผู้โดยสารมีผลต่อความตั้ งใจ  
ในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 

ยอมรับ 
 

ปฏิเสธ 
 

ปฏิเสธ 
 

ยอมรับ 
 

ยอมรับ 

  
 จากตารางท่ี 4.11 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า ยอมรับสมมุติฐาน ความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ การให้ความม่ันใจ ความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย  และปฏิเสธสมมติฐาน ความน่า เช่ือ ถือไว้วางใจ 
การตอบสนองผู้โดยสาร มีผลต่อความตั้ งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ 
ในประเทศไทย 
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4.7 ข้อเสนอแนะ 

ตารางที่ 4.12  ความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ความถี่(คน) 

-  อยากให้เครื่องบินมีความทันสมัย สะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
มีนิตยาสารหรือหนังสือพิมพ์บนเครื่องบินและพนักงานสามารถแก้ปัญหา  
ให้กับผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็ว  

3 

-  พนักงานหญิงควรเก็บผมให้เรียบร้อยเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน 
และไม่ทำให้เสียบุคลิกภาพ ปิดบังใบหน้าและเพ่ือความสะอาดในการบริการอาหาร
และเครื่องดื่มของลูกค้า 

5 

-  ควรมีการจัดโปรโมช่ันในแต่ละเท่ียวบินคู่กับแพ็คเก็ตต่าง  ๆ หรือบริการเสริม 
ของเท่ียวบิน 

2 

-  อยากให้ราคาของสายการบินต้นทุนต่ำเป็นราคามาตรฐานท่ีเท่ากันทุกสายการบิน
หรือกรณีมีสายการบินเดียวราคาไม่ควรแพงมากจนเกินไปเพ่ือให้ผู้โดยสารได้เข้าถึง
ทุกคน  

6 

-  ราคาของตั๋วโดยสาร สามารถข้ึนลงได้ตามจังหวะของเศรษฐกิจแต่ต้องดูราคา 
ของบางเท่ียวบินว่าเหมาะสมกับราคาหรือไม่ 

2 

-  อยาก ให้ปรับปรุงค่ า ใช้จ่าย ในการเป ล่ียนแปลงเท่ียว บิน ให้ เหมาะสม 
เพ่ือให้ผู้โดยสารเกินความประทับใจและกลับมาใช้บริการซ้ำ 

2 

-  การจองตั๋ ว ไม่ควรมีหลายข้ันตอนและมี เท่ียวบินเพ่ิมข้ึน ในต่างจั งห วัด 
เพ่ือให้ผู้โดยสารมีทางเลือกในการเลือกเท่ียวบินท่ีเหมาะสมกับเวลาเดินทาง 

3 

-  ควรจัดระบบการบินให้สามารถบินตรงตามเวลาท่ีกำหนดและการยกเลิกเท่ียวบิน
ควรแจ้งก่อนเวลาเพ่ือให้ผู้โดยสารเดินทางได้ทันเวลาและไม่เสียงาน 

4 

-  ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสาร  1 

 



บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือการตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบิน
ต้นทุนต่ำในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ 1.  เพ่ือประเมินคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่ำ
ในประเทศไทย 2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย  โดยการศึกษาในครั้งนี้กำหนดสมมติฐานในการศึกษา 
ไว้ 5 ข้อดังนี้  
  สมมติฐานท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของการบริการมีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการ
ซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 
  สมมติฐานท่ี 2 ความน่าเช่ือถือไว้วางใจมีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริกา รซ้ำ 
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 
  สมมติฐานท่ี 3 การตอบสนองผู้โดยสารมีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ  
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 
  สมมติฐานท่ี 4 การให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสาร มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 
  สมมติฐานท่ี 5 ความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสารมีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้โดยสารชาวไทยท่ีใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ 
(Low-cost) มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง ในปี พ.ศ.2561 จำนวน 400 คน 
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 เครื่อ ง มือ ท่ี ใช้ในกา รเก็บรวบรวม ข้อ มูลในการ วิจัยครั้ งนี้  ได้ แก่  แบบสอบถาม  
โดยเป็นแบบสอบถามเกี่ ยวกับการพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือการตั้ งใจในการใช้บริการซ้ำ  
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย ซึ่งลักษณะเป็นคำถามปลายปิด เพ่ือจำกัดประเด็น 
คำตอบให้อยู่ในขอบเขตของการศึกษา โดยใช้ระดับคะแนน 1-5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องเท่ากับ 0.33 จำนวน 3 ข้อ นอกนั้น  มีค่าสัมประสิทธ์ิ 
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 และการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ  หรือความเท่ียง  
(Reliability) มีค่ าความเช่ือ ม่ันตั้ งแต่  0 .835 - 0 .959 โดยค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม 
ท่ีถือว่ายอมรับได้มีค่าตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป 
 การวิเคราะห์ข้อ มูลกระทำโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  ซึ่ งการวิจัยนี้ ได้ ใช้  
ท้ั งส ถิติ เ ชิ งพ รรณน า (Descriptive Statistics) ได้ แก่  ค่ าความ ถ่ี  (Frequency) ค่ า ร้อ ยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละข้ันตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ท้ังนี้ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และนำเสนอ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยนำเสนอสรุปผลการวิจัยเพ่ือ เป็นบทสรุปนำไปสู่การตอบคำถามของการวิจัย 
และวัตถุประสงค์ของการวิจัย สามารถสรุปผลการศึกษาเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้  
  5.1.1  การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 256 คน คิด เป็นร้อยละ 64.00 
เพศชายมีจำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.75 และ ช่วงอายุ 41-50 ปี 
คิ ด เป็น ร้อ ยละ 17 .7 5  ก ารศึ กษาอยู่ ใน ปริญ ญาตรี  มาก ท่ี สุด  คิ ด เป็ นร้อ ยละ 50 .5 0 
รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 41.75 และ ต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 7.75  
โดยมีการประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 
รองลงมา คือ พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 30.75 และเจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 7.75           
มีร ายได้ เฉ ล่ี ยต่ อ เดื อน  มากก ว่า  30,000 บาท ข้ึน ไป  มาก ท่ี สุด  คิ ด เป็นร้อ ยละ 38 .5 0 
รอ งลงมา  คื อ  20,001-25,000 บ าท  คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3 8 .5 0  และ 15,001-20,000 บ าท 
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คิดเป็นร้อยละ 18.00 และใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.75  
รองลงมา คือ  สายการบินนกแอร์ คิด เป็นร้อยละ 23 .25 และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์  
คิดเป็นร้อ ยละ 11 .75 ซึ่ ง เคยใช้บริก ารสายการบินต้นทุนต่ ำอื่ น คิด เป็นร้อยละ 82 .7 5 
และไม่เคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำอื่น คิดเป็นร้อยละ 17.25 โดยมีการค้นหาแหล่งข้อมูล  
จาก เวปไซต์สายการบิน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.91 รองลงมา คือ แอปพลิเคช่ัน (Traveloka, 
Agoda, Booking ฯลฯ) คิด เป็นร้อยละ 30.53 และส่ือ โซ เชียลมีเดีย  คิด เป็นร้อยละ 25.61 
และมีความถ่ีในการใช้บริการสายการบิน จำนวน 2 -3 ครั้งต่อปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.75 
รองลงมา คือ 4 -5 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 22.25 และ 8 ครั้งข้ึนไปต่อปี คิดเป็นร้อยละ 9.75  
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการจากการลดราคาบัตรโดยสาร มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.25 
รองลงมา คือ การสะสมคะแนนสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 5.75 และการจัดแพ็คเกจคู่กับสินค้า /บริการ
อื่นๆ คิ ด เป็นร้อ ยละ 4 .7 5 โดย มีความพึงพอใจกับราคาบัตรโดยสารการบินต้ น ทุนต่ ำ  
ในช่วง 500-1,000 บาท มาก ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69.25 รองลงมา คือ น้อยกว่า 500 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 17.75 และ1,001-1500 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.25 ซึ่งมีการตัดสินใจด้วยตนเอง 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.25 รองลงมา คือ เพ่ือนร่วมงาน/เพ่ือนร่วมเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 22.25 
และคอรบครัว/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 13 .50 และเดินทางในช่วง วันจันทร์ – ศุกร์ มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อย 43.50 รองลงมา วันเสาร์ -อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 31.75 และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
คิดเป็นร้อยละ 11 .25 โดยมีเดินทางท่องเท่ียว มาก ท่ีสุด คิด เป็นร้อยละ 48.25 รองลงมา  
คือ เดินทางทำงาน คิดเป็นร้อยละ 29.00 และเดินทางเยี่ยมครอบครัว/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 14.25 
และชำระเงินค่าตั๋ วโดยสารผ่านทางแอพพิ เค ช่ันมือ ถือ มาก ท่ีสุด คิด เป็น  ร้อยละ 46 .00 
รอ งลงมา คื อ  ผ่ าน เคาน์ เตอ ร์ เชอ ร์ วิ ส  คิ ด เ ป็นร้ อ ยละ 27 .2 5  และโอน ผ่านธนาคา ร  
คิดเป็นร้อยละ 24.50  
  5.1.2  การสรุปผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อประเมินคุณภาพ
การบริการของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 
  ผลการวิเคราะห์ข้อ มูลคุณภาพการให้บริการขอ งก ลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่  
โดยรวมอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 4.265 (S.D.= 0.065) โดยคุณภาพการให้บริการ
ด้ า นก า รให้ ความ ม่ัน ใจแก่ ผู้ โด ยสา ร  มีค่ า เฉ ล่ีย สู ง สุด  เท่ า กั บ  4 .3 38  (S.D.= 0 .6 02 ) 
รอ งลงม า  คื อ  ก า ร ต อ บสน อ ง ผู้ โด ย ส า ร  มี ค่ า เฉ ล่ีย  เ ท่ า กั บ  4 .3 0 7  (S.D.= 0 .6 2 0 ) 
และค วาม น่ า เช่ื อ ถือ ไว้วา ง ใจ  มี ค่ า เฉ ล่ีย  เท่ า กั บ  4 .2 89  (S.D.= 0 .5 7 5 ) ต าม ลำ ดั บ 
โดยออกเป็นรายด้านดังนี้  
     



 80 

   5.1.2.1  ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 4.162 (S.D.= 0.513 ) โดยระบบการเช็คอิน 
มีความสะดวกและรวด เร็ว  มีค่ า เฉ ล่ีย สู ง สุด  เท่า กั บ  4 .4 18  (S.D.= 0 .667 ) รอ งลงม า 
คือ พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ มีบุคลิกภาพและทัศนคติดี  มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.343 (S.D.= 
0.683) และเครื่องบินทันสมัยและมีสภาพท่ีดี มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.258 (S.D.= 0.654) ตามลำดับ  
   5.1.2.2   ด้านความน่า เช่ือ ถือไว้วางใจของก ลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 4.289 (S.D.= 0.575) โดยพนักงานมีความพร้อม
ในการให้บริการแต่ละเท่ียวบิน  มีค่าเฉล่ียสูง สุด เท่ากับ 4 .400 (S.D.= 0.679 ) รองลงมา 
คือ การบริการตามสัญญาหรือเงื่อนไขการให้บริการ ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.340 (S.D.= 0.682 ) 
บริการการจองเท่ียวบินท่ีมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.340 (S.D.= 0.690) และมีการจัดการบริการ
การเช็คอินและสัมภาระอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.313 (S.D.= 0.736) ตามลำดับ 
   5.1 .2 .3   ด้านการตอบสนอง ผู้โดยสารของก ลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 4.307 (S.D.= 0.620) โดยความปลอดภัย 
ในเท่ียวบิน มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ 4.475 (S.D.= 0.686) รองลงมา คือ การให้บริการข้อมูล 
เกี่ ยวกับการเดิ นทางและตารางเวลา ท่ีถูกต้อ ง มีค่า เฉ ล่ีย เท่ากั บ 4 .323 (S.D.= 0 .748 ) 
และการช่วยเหลือลูกค้าและบริการอย่างเป็นมิตร มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.268 (S.D.= 0.730) ตามลำดับ 
   5.1.2.4  ด้านการให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสารของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีสุด มีค่ าเฉ ล่ียรวม เท่ากับ 4 .338 (S.D.= 0 .602 ) โดยพนักงาน 
มีความสามารถด้านภาษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ 4.405 (S.D.= 0.630) รองลงมา คือ สายการบิน 
มีความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.378 (S.D.= 0.729 ) และการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.330 (S.D.= 0.709) ตามลำดับ   
   5.1.2.5  ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสารของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 4.231 (S.D.= 0.692 ) โดยการบริการ 
ด้วยความเอาใจใส่และคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก  มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ 4.285 (S.D.= 0.775 ) 
รองลงมา คือ การให้ความช่วยเหลือหรือช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 
4.253 (S.D.= 0.731) และสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 
4.215 (S.D.= 0.738)  ตามลำดับ  
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  5.1.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการกลับมาใช้บริการซ้ำ 
  ส่วนใหญ่โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 4.021 (S.D.= 0.735) 
โดยท่านมีความตั้งใจท่ีจะกลับมาใช้บริการสายการบินนี้อีกครั้งในอนาคต  มีค่าเฉ ล่ียสูงสุด 
เท่ากับ 4.275 (S.D.= 0.742 ) รองลงมา คือ ท่านจะชักชวนครอบครัว เพ่ือนหรือคนรู้จักมา 
ใช้สายการบินต้นทุนต่ำ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.965 (S.D.= 0.858) และท่านจะยังคงกลับมาใช้บริการ
จากสายการบินนี้อีก ถึงแม้ว่าราคาค่าตั๋วจะสูงข้ึนตามสภาวะเศรษฐกิจ  มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.823 
(S.D.= 0.888) ตามลำดับ    
  5.1.4  การสรุปผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัย 
ด้านคุณภาพการบริการที่มีผลต่อความต้ังใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ 
ในประเทศไทย 
  ผลการศึกษาการส่งผลของคุณภาพการบริการท่ีมีต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย พบว่า  
   1)  คุณภาพการให้บริการด้ านความเป็นรูปธรรมของการบริ การ 
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
   2)  ความน่าเช่ือถือไว้วางใจ มีอิทธิพลเชิงลบต่อการตั้งใจกลับมาใช้บริการ
ซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   3)  การตอบสนองผู้โดยสาร มีอิทธิพลเชิงลบต่อการตั้งใจกลับมาใช้บริการ
ซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   4)  ด้านการให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสาร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตั้งใจ
กลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   5)  ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตั้งใจกลับมา
ใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  5.1.5  การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
   1)  สมมติฐานท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของการบริการมีอิทธิพลเชิงบวก 
ต่อการตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ท่ีระดับ 0.05 
   2)  สมมติฐานท่ี 2 ความน่าเช่ือถือไว้วางใจ มีอิทธิพลเชิงลบต่อการตั้งใจ
กลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   3)  สมมติฐานท่ี 3 การตอบสนองผู้โดยสาร มีอิทธิพลเชิงลบต่อการตั้งใจ
กลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 



 82 

   4)  สมมติฐานท่ี 4 การให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสาร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ 
การตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ท่ีระดับ 0.05 
   5)  สมมติฐานท่ี 5 ความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร  มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ 
การตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ท่ีระดับ 0.05 
 

5.2 การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาการพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือการตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบิน
ต้นทุนต่ำในประเทศไทย ผู้วิจัยได้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์  
ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 5.2.1  ด้านประชาการศาสตร์เพื่อการต้ังใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ
ในประเทศไทย 
       จากผลการศึ กษาด้ านประชากรศาสตร์  พ บว่า  ผู้ โดยสารส่วน ใหญ่ เลือกกิจก รรม  
ส่งเสริมการตลาดของสายการบินท่ี มีผลต่ อก ารเลือกใช้บริก ารของ ผู้โดยสารมาก ท่ีสุด  
คือ การลดราคาบัตรโดยสาร คิดเป็นร้อยละ 87.25 ท้ังนี้  อาจเป็นเพราะผู้โดยสารต้องการประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและมีการวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้าแล้ว และผู้โยสารมีการหาข้อมูล 
ของสายการบินผ่านทางเว็บไซต์สายการบิน ร้อยละ 37.91 แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีเข้ามา 
มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน โดยผู้โดยสารต้องการการบริการท่ีครบวงจร  
ซึ่งจะเห็นได้จากการจองบัตรโดยสารและการเช็คอินผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเค ช่ัน  
ของสายการบิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  มนสินี เลิศคชสีห์ (2558) ท่ีทำการศึกษาปัจจัย 
ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการบินไทย  สำหรับการให้บริการภายในประเทศ 
พบว่า ช่องทางในการจองตั๋วสายการบินการบินไทยภายในประเทศ ท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้มากท่ีสุด 
ผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน คิดเป็นร้อยละ 71   
 5.2.2  คุณภาพบริการของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 
 จากผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการเพ่ือประเมินคุณภาพการบริการของสายการบิน
ต้นทุนต่ำในประเทศไทย ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเช่ือถือไว้วางใจ 
การตอบสนองผู้โดยสาร ด้านการให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสารและด้านความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร 
พบว่า คุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด โดยมีระดับคุณภาพการให้บริการ  
ด้านการให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสารมากท่ีสุด อาจเนื่องมาจากสายการบินต่าง  ๆ มีการบริการท่ีดี 
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ตามมาตรฐานสายการบินแห่งชาติรวมท้ังการสนับสนุนให้เครื่องบินสามารถออกเดินทางจาก  
สถานีต้นทางถึงสถานีปลายทางตรงตามกำหนดเวลาท่ีระบุในตารางบินด้วยความสะดวก  
รวดเร็วและปลอดภัย (พรรณพิไล จันทรมณี, 2557) โดยเป็นไปตามมาตรฐานการบินสากลสูงสุดได้
มุ่งเน้นขนส่งผู้โดยสารให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย ซึ่ งกำหนดให้ทุกสายการบิน  
ต้องมีระบบการจัดการความปลอดภัย (Safety Management System: SMS) เช่น มาตรฐาน 
ของเครื่องบินท่ีให้บริการระบบความปลอดภัยภายในเครื่องบิน การให้ความปลอดภัยในการดูแล 
ซ่อม บำรุง เครื่องบิน ส่วนประกอบของเครื่องบิน และเครื่องยนต์ของเครื่องบิน เป็นต้น  
(ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ: ICAO) อีกท้ังสายการบินยังมี  
การให้บริการแบบมืออาชีพ มีการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นระบบการจองตั๋ว
ออนไลน์เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับลูกค้าให้สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ผ่านทางเว็บไซต์ 
หรือแอพพลิเคช่ัน รวมถึงปัจจัยทางด้านราคาท่ีมีความยืดหยุ่นสูงและรวมถึงโปรโมช่ันการส่งเสริม 
การขายท่ีนับเป็นจุดดึงดูดให้ลูกค้าเลือกเดินทางอีก ด้วย จึงทำให้ ผู้โดยสารมีความเช่ือ ม่ัน 
ในคุณภาพการให้บริการของสายการบิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัย  
ของ Saleem et al. (2017) ได้ ศึกษาผลกระทบของคุณภาพการบริการและความม่ันใจ 
ต่อความตั้งใจในการซื้อซ้ำ – กรณีของอุตสาหกรรมการบินของปากีสถาน พบว่า คุณภาพการบริการ
และความม่ันใจมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความตั้งใจในการซื้อซ้ำ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย  
ของ Han and Hwang. (2015) ท่ีศึกษาคุณภาพของสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการติดต่อ
ระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า ตั๋วเครื่องบิน, ความเช่ือม่ัน และความตั้งใจในระหว่างเท่ียวบิน: 
ความแตกต่างของกลุ่มอายุ  (หนุ่มสาว วัยกลางคน ผู้ใหญ่) พบว่า โดยท่ัวไปแล้วมีการระบุ  
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในคุณ ลักษณะด้านคุณภาพระหว่างก ลุ่มอายุของผู้โดยสาร  
และระดับการรับรู้ของตั๋ วเครื่องบินและความเช่ือ ม่ัน ในสายการบินนั้นมีความสำคัญต่ อ 
การตัดสินใจของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำ 
 ส่ วน ประ เด็ น คุ ณ ภ าพ ก า ร ให้ บ ริ ก า รด้ า น ความ เป็ น รู ป ธรรม ขอ งก า รบ ริ ก า ร 
จากการศึกษาพบว่า แม้ว่าสายการบินจะมีการจัดสรรส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ บนเครื่องบิน 
และภายในเครื่องบินมีหนังสือพิมพ์รวม ถึงนิตยสารคอยให้บริการด้วย แต่บางสายการบิน 
ห้ามหยิบนิตยสารลงจากเครื่องหรือใช้ข้อความอ้อมๆ แทนว่าช่วยกันลดโลกร้อนโดยสามารถ  
เข้าไปดูออนไลน์ได้ท่ีเว็บไซต์ได้ แต่ ผู้โดยสารส่วนใหญ่ต้องการการบริการท่ีจับต้องได้ในทันที  
จึงทำให้ ผู้โดยสารมอง ว่าคุณภาพการให้บริการด้า นความเป็นรูปธรรมของการบริการอยู่  
ในระดับปานกลาง เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Chilembwe (2014) ได้ทำการศึกษา 
การประเมินคุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่าและความพึงพอใจของการขนส่งทางอากาศ  
ใน MALAWI : กรณีศึกษาสายการบิน MALAWI ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวตาม มิติของ 
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SERVQUAL (ความเป็นรูปธรรม ความน่าเช่ือถือ การตอบสนองการให้ความม่ันใจ ความเห็นอกเห็น
ใจ) ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของลูกค้าโดยท่ัวไปอยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกมิติ  
อย่างเห็นได้ชัด 
 5.2.3  ปัจจัยด้านคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ 
ในประเทศไทย 
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการ ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ท่ีมีผลต่ อ 
ความตั้ ง ใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย  ประกอบไปด้วย 
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสารและด้านความเห็นอกเห็นใจ
ผู้โดยสารและสนับสนุนสมมุติฐาน จำนวน 3 ข้อ ดังนี้  
  5.2.3.1 ผลการวิเคราะห์การส่งผลของคุณภาพการให้บริการท่ีมีต่อความตั้งใจ 
ในการใช้บริการซ้ำ ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย พบว่า คุณภาพการให้บริการ  
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ
ในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจากผู้โดยสารได้รับการบริการท่ีดี
ตามมาตรฐานของสายการบินตั้งแต่กระบวนการแรกท่ีใช้บริการทำให้ผู้โดยสารเกิดความพึงพอใจกับ
ไม่ ว่าจะเป็นระบบการเช็คอิน ท่ีมีความสะดวกและรวดเร็ว เช่น มีการเช็คอินผ่านเว็ปไซต์  
หรือแอพพลิเคช่ันของสายการบินนั้น เครื่องบินมีความทันสมัย ซึ่งทำให้ผู้โดยสารเกิดการรับรู้  
ในการให้บริการของสายการบินโดยคุณภาพการบริการนั้นหากตอบสนองต่อความต้องการ 
ของผู้รับบริการได้ดีก็จะส่งผลต่อความพึงพอใจ (วีรวิชญ์  เลิศไทยตระกูล, 2562) ซึ่งการบริการ
เหล่านี้ได้ถูกนำเสนอออกมาให้ผู้โดยสารได้รับรู้ถึงการให้บริการท่ีดี อีกท้ังพนักงานก็มีการให้บริการ  
บนเครื่องบินแบบมืออาชีพ  ยิ้มแย้ม แจ่มใส ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลลิดา พลสุ วรรณ 
และนิศากร สมสุข (2559) ท่ีศึกษาการพัฒนาคุณภาพบริการสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำ  
พบว่า ผู้โดยสารชาวไทยให้ความสำคัญสูงสุดสองอันดับแรก คือ “การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเครื่อ ง บิ น ท่ี ทั นส มัยและมีสภาพ ท่ีดี ” สอดค ล้อ งกั บ งาน วิจั ย  Tian et al. (2019 ) 
ได้ทำการศึกษาแนวทางใหม่ของการวิเคราะห์ส่ือโซเชียลเพ่ือคาดการณ์คุณภาพการบริการ:  
หลักฐานจากอุตสาหกรรมสายการบินมีวัตถุประสงค์เพ่ือการใช้ข้อมูลส่ือโซเชียลเพ่ือวัดและประเมิน
คุณภาพบริการ ด้วยตัวช้ีวัด SERVQUAL พบว่าคุณภาพการบริการจากโซเชียลมีเดียนั้นถูกต้อง 
และสามารถใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจนจิรา นาทอง
ค้า และสุดาพร กุณฑลบุตร (2561) ท่ีทำการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดต่อความตั้งใจ  
ในการใช้บริการซ้ ำของสายการบินต้ น ทุนต่ ำ พบ ว่า  ด้านสภาพแวดล้อมทางก ายภาพ  
และการนำเสนอเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ 
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   5.2.3.2  ผลการวิเคราะห์การส่งผลของคุณภาพการให้บริการท่ีมีต่อความตั้งใจ 
ในการใช้บริการซ้ำ ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย พบว่า คุณภาพการให้บริการ 
ด้านการให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสารส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ 
ในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อาจเป็นเพราะสายการบินมีพนักงาน  
ท่ีมีทักษะการส่ือสารในด้านการประกาศแจ้งความเคล่ือนไหวบนเครื่องบิน โดยการส่ือสาร  
มีค วาม สำคั ญ แ ละพ นั ก ง าน ข องสาย ก า ร บิ น ต้ อ งท ำก า ร ส่ื อ สา รอ ย่ า ง เห มาะสม กั บ 
ผู้โดยสารการส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญอันจะนำไปสู่ความเข้าใจอันดี
ระหว่าง ผู้โดยสารกับพนักงาน ให้บริการเพ่ือให้ ผู้โดยสารสามารถรับรู้ ได้ ถึงความ เช่ือ ม่ัน  
ในคุณภาพบริการของสายการบินท่ีใช้บริการ  มีการแสดงออกทางการช่วยเหลือเกื้ออกูล 
การส่ือสารระหว่างกันการแบ่งงานกันทำเป็นส่ิงท่ีผู้โดยสารสามารถรับรู้ ได้จากพฤติกรรม  
การแสดงออกของพนักงานให้บริการของสายการบิน เพ่ือนำไปสู่การเลือกและตัดสินใจซื้อในอนาคต 
ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของฐายิกา ทิพย์สุวรรณ และนรา หัตถสิน (2561) ท่ีได้ศึกษาคุณภาพบริการ
ขอ งสายการ บินต้ น ทุนต่ ำ เส้นท างบิน  อุ บลราชธานี -กรุ ง เทพ มหานคร -อุ บลราชธานี  
พบว่า ควรปรับปรุงคุณภาพการบริการ 2 ด้าน  คือ  ด้านการให้ความม่ันใจต่อ ผู้รับบริการ 
(Assurance) ท่ีพนักงานยัง ไม่สามารถส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่าง เต็มความสามารถ 
และยังขาดความรู้ท่ีถูกต้องและแม่นยำด้านข้อมูล 
  5.2.3.3  จากผลการวิจัยยังพบประเด็นการส่งผลของคุณภาพการให้บริการ 
ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสารส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ  
ในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะพนักงานสามารถดูแล 
เอาใจใส่และเรียนรู้ทำความเข้าใจกับผู้โดยสารตลอดการเดินทางรวมไปถึงบริการพิเศษต่าง  ๆ 
ให้กับผู้โดยสารท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น บริการเก้าอี้รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยสำหรับการ
เคล่ือนท่ี โดยพนักงานจะให้การดูแลพร้อมท่ีจะตอบสนองความต้องการรายบุคคลและตรงจุด 
และพนัก งานสามารถเข้า ใจ ถึง ปัญหาและแก้ ไข ปัญหาให้กั บ ผู้โดยสารได้อ ย่างรวด เร็ว  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพันธ์ สวงนวงศ์ และคณะ (2561) ท่ีได้ทำการศึกษาการรับรู้  
คุณภาพการบริการของผู้โดยสารภายในประเทศท่ีมีต่อ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินนกแอร์  
ประจำสถานี ภู เก็ ต  พบว่า  “ด้า นความ เอา ใจใส่”มี ระดับก ารรับรู้  มาก ท่ี สุด  รอ งลงมา 
ได้ แก่  ด้ า นรูป ลักษณ์ ทางก ายภาพ  ด้ านความน่ า เช่ือ ถือ  ด้ านกา รประกั นความ ม่ัน ใจ  
และก า รต อ บ สน อ งต่ อ ค วา ม ต้ อ งก า รข อ ง ผู้ ใช้ บ ริ ก า ร  และสอ ด ค ล้ อ งกั บ ง าน วิจั ย  
ของ กมลชนก เซ่งสวัสดิ์ และ ปิยะนุช ปรีชานนท์ (2561) ได้ทำการศึกษาแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการออนไลน์ของธุรกิจท่ีจำหน่ายแพ็คเกจทัวร์  พบว่า ด้านการบริการ  
ตามความต้องการเฉพาะบุคคลส่งผลต่อความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของนักท่องเท่ียวชาวไทย  
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ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ Lin and Huang. (2015) ทำการศึกษาการใช้กระบวนการวิเคราะห์โครงข่าย 
เพ่ือวัดปัจจัยท่ีกำหนดความตั้งใจซื้อซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ: การเปรียบเทียบลูกค้าในอนาคต
และลูกค้าปัจจุบัน พบว่าก ลุ่มลูกค้าปัจจุบันเน้นความสำคัญของ“การบริการของพนักงาน” 
ทำให้รูปแบบการประเมินและผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงท่ีมีคุณค่า  
สำหรับผู้จัดการของสายการบินต้นทุนต่ำ (LCCs) เพ่ือใช้ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ 
 ส่วนประเด็นผลการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการ ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ 
ท่ี ไม่ ส่ งผลต่ อความตั้ ง ใจ ใน การใช้บริก า รซ้ ำขอ งสายการ บินต้ น ทุนต่ ำ ในประ เทศ ไทย  
ประกอบไปด้วย ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจ และด้านการตอบสนองผู้โดยสาร ดังนี้  
  5 .2 .3.4 คุ ณ ภ าพ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ท่ี มี ต่ อ ค วามตั้ ง ใจ ใน ก า ร ใช้ บ ริ ก า รซ้ ำ 
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจ แม้ว่าสายการบินจะให้บริการ
ตามเงื่อนไขในการให้บริการของแต่ละสายการบิน พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี  
เพ่ือไม่ให้เกิดการบริการท่ีผิดพลาดในแต่ละเท่ียวบิน นั้น แต่สายการบินก็ต้องมีการจัดอบรม 
ฝึกฝนให้กับพนักงานจนเกิดความชำนาญ สร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่พนักงานอยู่สม่ำเสมอ  
เพ่ือนำไปสู่คุณภาพการบริการท่ีโดดเด่นของสายการบิน เช่น ด้านการอำนวยความสะดวก  
บนเครื่องบิน และหลังทำการบิน ผู้โดยสารจะได้รับบริการต้อนรับจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
ด้วยการกล่าวต้อนรับทักทายและบอกทางไปยังท่ีนั่ งในช้ันบริการต่าง  ๆ ให้กับผู้โดยสาร 
และเม่ือผู้โดยสารมาถึงอาคารผู้โดยสารขาเข้าของสนามบินทางสายการบินจะให้พนักงานต้อนรับ
ภาคพ้ืนนำกระเป๋าของผู้โดยสาร ไปช่องทางออกเพ่ือให้ผู้โดยสารรับกระเป๋าและเดินทางไป 
ยังสถานท่ีต่าง ๆ ต่อไป ด้านความปลอดภัย มีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ แนะนำคู่มือความปลอดภัย 
บนเครื่องบิน ท่ีผู้โดยสารควรปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ และข้อห้ามในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ทุกชนิดบนเครื่อง บิน เนื่องจากอุปกรณ์ เหล่านี้อ าจจะรบกวนสัญญาณการติดต่อ ส่ือสาร 
และการเดินอากาศของเครื่องบินและการงดสูบบุหรี่ในทุกเท่ียวบิน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) 
จะเห็นได้ว่าการให้บริการกับผู้โดยสารในแต่ละช่วงของการมาใช้บริการของผู้โดยสารนั้น  
ทางสายการบินต้องให้ความสำคัญและใส่ใจใน ทุกกระบวนการ เนื่ องจากการให้บริการ 
จะเป็น ส่วนหนึ่ ง ท่ีสร้ างความ น่ า เช่ือ ถือ ไว้วางใจแก่ สา ยการบิ น ท่ีและทำให้ ผู้ โดยสา ร 
เกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการซ้ำซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ
และคณะ (2558) ได้ทำการศึกษารูปแบบการสร้างความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดี 
ของ ผู้ใช้บริก ารสายการบินราคาประหยั ดสำหรับก ารป รับตั วเข้า สู่ เศ รษฐกิ จอ าเซี ยน  
จากการศึกษาพบว่า “คุณภาพของห้องโดยสาร”เป็นปัจจัยสำคัญท่ีสุดของสายการบินราคาประหยัด 
โดยปัจจัยช้ีวัดท่ีสำคัญท่ีสุดของคุณภาพของห้องโดยสาร ได้แก่ ความสะอาดของท้ังห้องโดยสาร  
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และห้องน้ำขนาดท่ีพอเหมาะความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยชีวิตและรักษาความปลอดภัย  
ดังนั้น ถ้าสายการบินราคาประหยัดจัดเตรียมห้องโดยสารในลักษณะดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะยิ่งรับรู้  
ถึงคุณค่าและยิ่งพึงพอใจในสายการบินดังกล่าวเพ่ิมข้ึน จนทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความจงรักภักดี  
โดยการกลับมาใช้ซ้ำในโอกาสต่อไป 
  5 .2 .3.5  คุณ ภ าพ ก าร ให้ บ ริก าร ท่ี มี ต่ อ ความตั้ ง ใจ ใน กา ร ใช้บ ริ ก า รซ้ ำ  
ของสายการบินต้นทุนต่ำ ในประเทศไทย  ด้านการตอบสนองผู้โดยสาร แม้ว่าสายการบิน 
จะมีความปลอดภัยมีความตรงต่อเวลามีการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการเดินทางสามารถ
ตอบสนองความต้องการให้กับผู้โดยสารในแต่ละเท่ียวบินนั้น แต่สายการบินควรคำนึงถึง  
กา รให้ บริก ารในภาค พ้ื นดิ น เพ่ื อตอบสนองความต้ อ งก ารขอ ง ผู้ โดยสารให้มากยิ่ ง ข้ึน  
เช่น ผู้โดยสารท่ีไม่เคยเดินทางโดยสารเครื่องบินมาก่อน มีการแนะนำการซื้อบัตรโดยสาร 
กา ร เช็ ค อิ น ผ่ าน ตู้ อิ เ ล็ก ท รอนิ ก ส์ ท่ี ห รือ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ข้อ มู ลต่ า ง  ๆ  ใน ก า รเดิ น ท า ง 
โดยพนักงานภาคพื้นดินมีความเอาใจใส่ท่ีจะให้บริการและช่วยเหลือต่อผู้โดยสาร จะเห็นได้ว่าคุณภาพ
การบริ ก า รด้ าน กา รตอ บสน องต่ อ ผู้ โด ยสา รขอ งพ นั ก ง าน ภาค พ้ื น ดิ น มี คุณ ภาพ ตรง 
ตามความคาดหวังของผู้โดยสาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Saha and Theingi (2009) 
ได้ ท ำก า รศึ ก ษ าคุ ณ ภ าพ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร  ค ว าม พึ งพ อ ใจ ค ว าม ตั้ ง ใจ เ ชิ งพ ฤ ติ ก ร ร ม  
กรณีศึกษาสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยการศึกษาพบว่า ลำดับความสำคัญของมิติคุณภาพ 
การบริการ คือ “ตารางเท่ียวบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ลักษณะทางกายภาพ และเจ้าหน้าท่ี
ภาคพ้ืนดิน ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อมิติคุณภาพการให้บริการ” เหล่านี้มีความสำคัญมาก 
ในการอธิบายความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ผู้โดยสารท่ีพึงพอใจส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากตารางการบิน 
และลูกค้ามีส่วนร่วมในการส่ือสารด้วยคำพูดท่ีเป็นบวกและมีความตั้งใจกลับมาซื้อซ้ำสูง 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากการศึกษาการพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือการตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบิน              
ต้นทุนต่ำในประเทศไทย โดยผู้วิจัยใช้หลักแนวความคิดคุณภาพการบริการซึ่งเป็นเครื่องมือ 
ท่ีนักวิจัยหลายท่านให้การยอมรับและนำไปใช้ในงานวิจัยต่าง  ๆ และหลายองค์กรนิยมนำไปใช้ 
เป็น เกณฑ์ มาตรฐานในกา รให้ บริ ก าร ทำให้ทราบ ถึงก ารพั ฒ นาคุณ ภาพกา รบ ริก า ร  
โดยผู้วิจัยมีความตั้งใจแสดงทัศนะความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริการของสายการบิน
ต้นทุนต่ำภายในประเทศไทย ไว้ดังนี้ 



 88 

  5.3.1.1  การพัฒนาคุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
สายการบินไม่ควรปล่อยให้เครื่องบินมีสภาพทรุดโทรม ควรรักษาให้เครื่องบินให้มีสภาพดีทันสมัย  
มีความสะอาดพร้อมให้บริการในแต่ละเท่ียวบิน  มีการจัดสรรส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 
บนเครื่องบินหรือมีคู่มือปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ท่ีสายการบินกำหนดท่ีสามารถทำให้ผู้โดยสาร 
ได้ทราบถึงรายละเอียดและการบริการต่าง  ๆ ท่ีชัดเจน ในแต่ละเท่ียวบินเพ่ือรักษามาตรฐาน 
และสร้างความเป็นรูปธรรมให้การบริการต่อผู้โดยสารท่ีมาใช้บริการเพราะผู้โดยสารสามารถ  
มองเห็นหรือจับต้องส่ิงของเหล่านี้ได้ 
  5 .3 .1 .2   ก ารพั ฒ น าคุณภ าพกา รบริ ก ารด้ า นความ น่ า เช่ือ ถือ ไว้วางใจ 
สายการบินควรปฏิบัติตามแนวทางในการให้บริการของสำงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
เพ่ือแสดงให้ผู้โดยสารเห็นถึงความเช่ือถือไว้วางใจในสายการบิน  ดังนั้น สายการบินควรแจ้ง 
หรืออบรมเงื่อนไขต่าง ๆ ให้กับพนักงานสายการบิน ตามท่ีสำงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
ได้กำหนดข้ึน เพ่ือให้พนักงานได้ปฏิบัติตามและแจ้งผู้โดยสารให้ผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข  
ท่ีสายการบินกำหนดข้ึน ซึ่ งมาตรการเหล่านี้สายการบินควรนำไปปฏิบัติ เพ่ือให้ ผู้โดยสาร  
เกิดเช่ือถือไว้วางใจในการมาใช้บริการอีกครั้ง 
  5 .3 .1 .3   ก ารพั ฒ นาคุณภ าพการบ ริก ารด้ านการตอบสนอง ผู้ โดยสา ร 
พนักงานสายการบินต้องแสดงถึงความเต็มใจในการให้บริการต่อผู้โดยสาร ตลอดจนการกล่าวทักทาย
เพ่ือแสดงต่อความเป็นมิตรให้กับผู้โดยสารและสายการบินต้องมีช่องการติดต่อท่ีอำนวยความสะดวก
แก่ผู้โดยสารให้มากท่ีสุด เม่ือมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลใด ๆ เช่น การยกเลิกเท่ียวบินของผู้โดยสาร 
ท่ีเกิดข้ึน  การคืนตั๋วเครื่องบิน ซึ่งการบริการเหล่านี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการรับผิดชอบ 
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสารและเม่ือสายการบินได้กลับมาให้บริการ  
สายการบินควรแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับผู้โดยสารได้ทราบ  
  5.3.1.4 การพัฒนาคุณภาพการบริการด้านการให้ความม่ันใจแก่ผู้โดยสาร  
สายการบินควรสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับพนักงานในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การการเตรียมพร้อม 
ของพนักงานสายการบินจึงเป็นส่ิงสำคัญอย่างยิ่งเพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับผู้โดยสาร  
เช่น พนักงานควรแต่งกายสะอาด สุภาพ เหมาะสมในการปฏิบัติงาน มีความสามารถทางด้านภาษา  
ได้หลายภาษา ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีขององค์กร รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้โดยสาร 
ในการให้บริการข้อมูลรายละเอียดของสายการบิน ในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น การให้บริการในรูปแบบ 
Call center การให้บริการในรูปแบบส่ือสังคมออนไลน์ ทำให้ผู้โดยสารเกิดความม่ันใจต่อผู้โดยสาร
ท่ีมาใช้บริการ   
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  5.3.1 .5  การพัฒนาคุณภาพการบริการด้านความเห็นอกเห็นใจผู้โดยสาร 
เนื่องจากผู้โดยสารของสายการบินมีความต้องการและลักษณะเฉพาะของผู้รับบริการท่ีไม่เหมือนกัน 
สายการบินต้องเข้าใจและคำนึง ถึงปัญหาของ ผู้โดยสารเป็นหลัก เช่น ผู้โดยสารท่ีต้องกา 
รความช่วยเห ลือเป็น พิเศษ ในการบริการเก้าอี้ รถเข็น/อุปกรณ์ ช่วยสำหรับการเค ล่ือนท่ี  
หรือมีการติดตามหลังการใช้บริการทุกครั้ง เช่น การส่งจดหมายตามอิเล็คทรอนิคส์ของผู้โดยสาร  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ เพ่ือให้เข้าถึงความคิดเห็นและปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับผู้โดยสารอย่างแท้จริง
และสามารถนำผลลัพธ์ท่ีได้นั้นมาปรับปรุงและพัฒนาสายการบินให้ดียิ่งข้ึน 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังต่อไป 
  จากการศึกษา การพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือการตั้งใจในการใช้บริการซ้ำ 
ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  5.3 .2 .1  ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ ยวกับคุณภาพการบริการ ธุรกิจสายการบิน 
ท่ีให้บริการเต็มรูปแบบเพ่ือเป็นการเปรียบเทียบผลการวิจัยกับคุณภาพการบริการธุรกิจสายการบิน
ต้นทุนต่ำว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 
  5.3.2.2 ควรเพ่ิมตัวแปรในการศึกษา เช่น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
สำหรับสินค้าบริการ (7Ps) และคุณภาพการบริการ ว่ามีผลต่อการตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสาย
การบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยมากน้อยเพียงใด 
  5.3.2.3 ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณภาพการบริการสายการบินต้นทุนต่ำ  
ท่ีให้บริการระหว่างประเทศ เพ่ือเปรียบเทียบและหาปัจจัยท่ีแตกต่างของคุณภาพการบริการ 
สายการบินต้นทุนต่ำภายในประเทศ 
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