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Abstract 
 

The objective of this research was to determine which factors affecting              
a low-cost airline passenger satisfaction: a case study of Thai Smile Airways in Suratthani 

Data were collected by asking questionnaire on 400 passenger samples. The 
derived data were analyzed and presented by descriptive statistics such as frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way analysis of variance (One-way-
ANOVA), least significant difference (LSD) and Pearson Correlation Coefficient. 

This research found that; there was difference in satisfaction level among factors 
on demographic, ages, occupation, educational level and average income per month of 
passengers with statistically significant difference at the 0.05 level; perception in quality, 
perception in value, expectation and loyalty factors influenced satisfaction at a high 
level. In contrast, complaint factor influenced satisfaction at a low level. 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สายการบินราคาประหยัดหรือเรียกอีกอย่างว่า สายการบินต้นทุนต่่า เป็นสายการบินท่ีจัดต้ังขึ้น
เพื่อช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ด้วยการลดในส่วนของการบริการ เครื่องแบบพนักงาน ท่าให้
สามารถจ่าหน่ายต๋ัวโดยสารได้ในราคาท่ีประหยัด จึงท่าให้เป็นท่ีนิยมมากส่าหรับ ผู้ท่ีต้องการเดินทาง 
ปัจจุบันสายการบินต้นทุนต่่าได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เนื่องจากแรงดึงดูดผู้โดยสาร
ทางด้านราคาและความสะดวกสบายในการเดินทาง ประกอบกับอุปสงค์จากการท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้ม
เติบโตสูง ก็ยิ่งส่งผลให้สายการบินต่างๆเข้ามาช่วงชิงและแข่งขันในประเทศเพิ่มขึ้น ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 
พบว่าขนาดตลาดสายการบินของไทยเติบโตเฉล่ียร้อยละ 9 โดยการเติบโตส่วนใหญ่มาจากสายการบิน
ต้นทุนต่่ามีการเติบโตถึงร้อยละ 31.5 ในขณะท่ีสายการบินให้บริการเต็มรูปแบบเติบโตเฉล่ียเพียงร้อยละ 
6.9 จึงท่าให้สายการบินต้นทุนต่่ามีส่วนแบ่งการตลาดท่ีเพิ่มขึ้น (Fab Janthi, hattps://prezi.com/ se2 
risjomwok/presentation/, 20 มิถุนายน 2559)  

สภาพการแข่งขันของสายการบินในประเทศไทย ปี 2558 โดยการจัดอันดับส่วนแบ่งการตลาด
ของสายการบินพบว่า อันดับหนึ่งคือ Thai Air Asia ด้วยสัดส่วน 28.50% อันดับสองคือ Nok Air ด้วย
ส่วนแบ่ง 24.8% อันดับสามคือ Thai Lion Air ด้วยสัดส่วน 14% และตามด้วยสายการบินอื่นๆ ส่าหรับ
สายบินไทยสมายล์ มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีสัดส่วน 9% (my2baht, https://2baht.com/thai-airasia-
do-you-know/, 6 มิถุนายน 2559) ซึ่งเห็นได้ชัดว่าทุกสายการบินได้มีการแข่งขันเพื่อแย่งส่วนแบ่ง
การตลาดอย่างเข้มข้น ทางด้านสายการบินช้ันน่าก็ได้มี การปรับเปล่ียนกลยุทธ์เน้นขยายเท่ียวบินแบบ
ประหยัด นอกจากสายการบินต้นทุนต่่าจะต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง ในขณะ
ท่ีผู้ใช้บริการในปัจจุบันมีความต้องการท่ีหลากหลายและมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว กลุ่มธุรกิจสาย
การบินต่่าจึงมีความจ่าเป็นต้องปรับเปล่ียนรูปแบบในการด่าเนินงาน โดยให้ความส่าคัญกับการด่าเนิน
ธุรกิจให้ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มให้มากขึ้น  
 ดังนั้นจากสภาพการแข่งขันโดยพิจารณาจากส่วนแบ่งการตลาดของสายการบินต้นทุนต่่า
ภายในประเทศ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อความพึง

https://2baht.com/thai-airasia-do-you-know/
https://2baht.com/thai-airasia-do-you-know/
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พอใจของผู้ใช้บริการ จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว และเศรษฐกิจทางภาคใต้
ตอนบนของประเทศ โดยน่าผลการวิจัยท่ีได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์
ส่าหรับสถานการณ์ การแข่งขันท่ีเข้มข้นของธุรกิจสายการบิน อีกท้ังยังสามารถน่าผลท่ีได้ไปพัฒนาการ
บริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบิน
ไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 
1.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.3.1 เพื่อเป็นแนวทางในการก่าหนดกลยุทธ์ ให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ
ของสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  1.3.2 เพื่อน่าข้อมูลผลการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาการบริการ ของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่า 
สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มีความสามรถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตเนื้อหาเน้นการศึกษาถึง ปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต่่าสายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 1.4.2 ขอบเขตตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 

     1.4.2.1 ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ 
 1.4.2.2 ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพ 
 1.4.2.3 ปัจจัยด้านความคาดหวัง 
 1.4.2.4 ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า 
 1.4.2.5 ปัจจัยด้านการร้องเรียน 
 1.4.2.6 ปัจจัยด้านความภักดี 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า 
สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.4.3 ขอบเขตประชากร    
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี 
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1.5 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า 
สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน 
      สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้แก่ ความคาดหวัง การรับรู้
คุณภาพ การรับรู้คุณค่า การร้องเรียน และความภักดี มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
1.6 กรอบแนวควำมคิด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวความคิด 
 
1.7 ค ำนิยำมศัพท์ที่ใช้ในงำนวิจัย 

1.7.1 ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกและทัศนะคติในด้านบวกของแต่ละบุคคลท่ีเกิดขึ้น เมื่อ
ความต้องการได้รับการตอบสนอง 
 1.7.2 ผู้ใช้บริการหมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. อาชีพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายได้ต่อเดือน 

 

 
 
 
 
 
 
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 

 
กำรรับรู้คุณภำพ 

กำรรับรู้คุณค่ำ 

ควำมคำดหวัง 

 

ควำมภักดี 

กำรร้องเรียน 
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 1.7.3 สายการบินต้นทุนต่่าหมายถึง สายการบินท่ีให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ โดยมี
ราคาค่าโดยสารที่มีราคาลดลง ความสะดวกสบายน้อยลงกว่าสายการบินปกติ 

1.7.4 สายการบินไทยสมายล์หมายถึง สายการบินราคาประหยัดในเครือการบินไทย ท่ีเป็น
ทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าท่ีต้องการบินในระยะใกล้ๆ ท่ีเน้นความทันสมัยรวดเร็วของการให้บริการ  
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

          การศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการ
บินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีจากเอกสารต่าง ๆ รวมถึง
งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง ดังนี้ 

2.1 อุตสาหกรรมการบิน 
2.2 ข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ 
2.3 พฤติกรรมผู้บริโภค 
2.4 แบบจ่าลองความพึงพอใจ 
2.5 ความพึงพอใจ 
2.6 การรับรู้คุณภาพ 
2.7 ความคาดหวัง 
2.8 การรับรู้คุณค่า 
2.9 การร้องเรียน 
2.10 ความภักด ี
2.11 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.1 อุตสาหกรรมการบิน 
 ในต้นปี 1900 พี่น้องชาวอเมริกันสองคน คือ Orville and Wilbur Wright จาก Dayton, Ohio 
เริ่มทดลอง ด้วยเครื่องร่อน เครื่องร่อนสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลจาก Otto Lilienthal ชาวยุโรป ท้ังหมดของ
การทดลองบินประสบความล้มเหลว มาในปี 1901 ท้ังคู่ได้ตัดสินใจด้วยการสร้างปีกขึ้นมาโดยใช้ข้อมูล
ของตัวเองทดลองปีกชนิดต่าง ๆ มาในปี 1902 เครื่องร่อนท่ีสร้างมีความยาวของปีกถึง 32 ฟุต จากปลาย
ปีกถึงปลายปีก และกว้างถึง 5 ฟุต นี่ถือเป็นยานล่าแรกท่ีสามารถควบคุมการบินได้ท้ังสามแกน และนั่น
หมายความว่ายานสามารถบังคับให้ข้ึน-ลง ซ้าย - ขวา และเอียง ซ้าย-ขวาได้เขาทดลองบินมากกว่า 800 
เท่ียวท่ี Kitty Hawk ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเคยเกิดขึ้นก็สามารถแก้ไขได้ท้ังหมดพี่น้องตระกูล Wright มีความ
มั่นใจในความสามารถท่ีจะบินได้เขาจึงตัดสินใจท่ีจะหันไปใช้เครื่องยนต์ในปี 1903 หลังจากท่ีเขาได้
ออกแบบยานของเขาใหม่จากเครื่องร่อนในปี 1902 ของเขาเป็นการก่าเนิด the Kitty Hawk Flyer
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ในวันท่ี 17 ธันวาคม 1903 ด้วยอากาศยานล่านี้ Orville and Wilbur Wright ได้แสดงการบินด้วยอากาศ
ยานท่ีใช้เครื่องยนต์สร้างแรงขับดันหลังจากความส่าเร็จของ Wright Brothers กิจกรรมทางด้านการบินก็
เกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งในโลกศักยภาพในอนาคตของเครื่องบินได้ตระหนักขึ้นเมื่อ Louis Bleriot (France) 
ได้บินเครื่องบินปีกช้ันเดียวของเขาผ่านช่องแคบอังกฤษในปี 1909 ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีท่าให้อังกฤษเห็นว่า
ความมั่นคงของอังกฤษไม่ปลอดภัย เพราะว่าเดิมอังกฤษให้ความไว้วางใจกับกองทัพเรือของตนเครื่องบิน
ท่ีบินขึ้นลงทางน้่าได้สร้าง และบินเป็นครั้งแรกโดย Henri Fabre ในปี 1910 ท่ี Martigues France เป็น
ความบุกเบิกครั้งส่าคัญของการบินทางน้่า คือ Glen Curtiss จากอเมริกาในปี 1911 โดยท่ีเขาใส่สกีแทน
ล้อเข้าไปในเครื่องบินปีกสองช้ันท่ีใช้เครื่องยนต์ผลักเครื่องบินของเขา และเครื่องบินของเขาสามารถบิน
ขึ้นจากน้่าได้การบินครั้งแรกของเครื่องบินทางน้่าเรียกว่า Hydravion ถูกสร้างขึ้นโดย Frenchman 
Henri Fabre โดยใช้เครื่องยนต์ Gnome rotary engine ก่าลัง 50 แรงม้า Fabre บินได้ 1650 ฟุต 
เหนือน้่าจนกระท่ังในปี 1914 ขณะท่ีสงครามด่าเนินการอยู่ผู้สร้างได้รับความกดดันให้ติดต้ังอาวุธปืน 
ระเบิด และ ทอร์ปีโด บนเครื่องบิน และVicker Gunbus ก็ได้ด่าเนินการให้ในป ี1914 จากสหรัฐอเมริกา 
Ford Trimotor เป็นสายการบินแรกของโลกท่ีให้บริการในป ี1910 ด้วยการออกแบบท่ีก้าวหน้าเกี่ยวกับ
อากาศยาน เนื่องจากสงครามห้องโดยสารปกปิดมิดชิด และเป็นมาตรฐานส่าหรับสายการบินพานิชย์ในปี 
1920 เมื่อเวลาผ่านไปความเร็วของเครื่องบินเริ่มมากขึ้น จากความเร็วสูงสุด 12 ไมล์ต่อ ช.ม.ของเครื่อง
ตระกูล Wright ช่ือ Kitty Hawk Flyer จนกระท่ังในปี 1947 นักบินทดลองช่ือ Chuck Yeager บินด้วย
ความเร็วเหนือความเร็วเสียงจากจุดนั้นการทดลองบินของเครื่องบินท่ีมีความเร็วเหนือเสียงก็ท่าลายสถิติ
เรื่อยมาทุกวันนี้เราสามารถท่ีจะเห็นเครื่องบินบางล่าท่ีมีความเร็วเหนือเสียงท่ีสร้างต้ังแต่ปี 1960 เช่น 
Concorde, TU-144, SR-71 Blackbird  
 หลังพี่น้องไรต์ได้ออกแบบและสร้างเครื่องบิน ท่ีสามารถทะยานขึ้นเองได้ส่าเร็จในต้น
คริสต์ศตวรรษท่ี 20 ก็เริ่มเข้าสู่ยุคบุกเบิก (Pioneer Era) ซึ่งเริ่มมองเห็นลู่ทางท่ีจะใช้เครื่องบินและเรือ
เหาะในการขนส่งผู้คนและใช้งานทางทหาร แม้ว่าแบบเครื่องบินของพี่น้องไรต์จะถูกตีพิมพ์ต่อสาธารณะ
เมื่อปี ค.ศ. 1906 แต่แบบของพี่น้องไรต์ก็ยังไม่ได้รับการยอมรับมากพอ พวกยุโรปต้องการเครื่องบินท่ี
เช่ือถือและมีเสถียรภาพมากกว่านี้ วิศวกรจ่านวนมากในยุโรปพยายามออกแบบและพัฒนาเครื่องบินของ
ตนเองขึ้น ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากเหมือนแต่ก่อนเนื่องจากเทคโนโลยีเครื่องยนต์ท่ีมีพละก่าลังสูงขึ้น ในปี ค.ศ. 
1909 หลุยส์ แบลริโอ (Louis Bleriot) ชาวฝรั่งเศส ได้ขับเครื่องบินท่ีเขาประดิษฐ์ข้ามช่องแคบอังกฤษ 
ท่าให้อังกฤษเริ่มตระหนักได้ถึงความมั่นคงท่ีไม่ปลอดภัยและเริ่มหันมาพัฒนาเครื่องบินของตนอย่าง
จริงจัง ในปี ค.ศ. 1914 ก่อนเข้าสู่สงครามโลกครั้งท่ีหนึ่งโรมาเนียเป็นชาติแรกที่สามารถสร้างเครื่องบินซึ่ง
ท่าด้วยเหล็ก ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง การบินพลเรือนได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่
ดัดแปลงมาจากเครื่องบินทหารเดิมเพื่อใช้ขนส่งผู้โดยสารและสินค้า นอกจากนี้เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งเดิม
ถูกคิดค้นมาเพื่อการทหาร อาทิ เรดาร์ ก็ได้ถูกน่ามาใช้ในการบินพลเรือน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
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 จากระยะเวลาการเดินทางทางอากาศท่ีส้ันท่าให้เรือเดินสมุทรถูกลดบทบาทในการขนส่งผู้คนลง 
ในยุคแรกของการเดินอากาศ การขนส่งสินค้าทางอากาศยังไม่แพร่หลายมากนักเนื่องจากต้นทุนท่ีสูง 
ประกอบกับสนามบินพาณิชย์และเส้นทางการบินยังมีไม่มากพอ  การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศส่วน
ใหญ่ยังคงใช้การขนส่งทางเรือเป็นหลัก  สินค้าท่ีขนส่งทางอากาศมักเป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าสูงและสินค้า
น้่าหนักเบาจ่าพวกไปรษณียภัณฑ์ขนาดไม่ใหญ่มาก  ซึ่งเป็นสินค้าท่ีต้องการความรวดเร็วในการส่ง ในปี 
ค.ศ. 1912 สหรัฐอเมริกาได้ทดลองการส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศเป็นครั้งแรกและประสบผลส่าเร็จ 
 การพัฒนาเครื่องบินให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและบรรทุกได้มากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งท่ีท่าให้การบินพลเรือน
สามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ของโลกอยู่ 5 ราย อันได้แก่ 
 - แอร์บัส (Airbus) มีฐานในทวีปยุโรป 

- โบอิง (Boeing) มีฐานในสหรัฐอเมริกา 
- บอมบาร์ดิเอร์ (Bombardier) มีฐานในแคนาดา 
- เอ็มบราเยร์ (Embraer) มีฐานในบราซิล 
- ยูไนเต็ดแอร์คราฟต์ (United Aircraft) มีฐานในรัสเซีย 

 และจากข้อมูลของธนาคารโลกพบว่าในปี ค.ศ.2015 มีผู้โดยสารทางอากาศกว่า 3,440 ล้านเท่ียว
คนท่ัวโลก ซึ่งเพิ่มข้ึนอย่างมากจากปี ค.ศ.1970 ท่ีขณะนั้นมีเพียง 310 ล้านเท่ียวคน และจากการส่ารวจ
โดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ พบว่าผู้โดยสารกว่า 49% ในปี ค.ศ.2015 มีอายุระหว่าง 25 
- 44 ปีจากการแขง่ขันด้านการเดินอากาศท่ีเข้มข้นท่าให้ 5 สายการบินช้ันน่าร่วมกันจัดต้ังพันธมิตรสาย
การบินท่ีช่ือว่า สตาร์อัลไลแอนซ์ ขึ้นในปี ค.ศ.1997 ซึ่งปัจจุบันเป็นพันธมิตรสายการบินท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
โลก และตามมาด้วยการจัดต้ังพันธมิตรสกายทีมในปี ค.ศ.2000 บรรดาสายการบินร่วมพันธมิตรจะ
สามารถท่าเส้นทางบินแบบเท่ียวบินร่วม (code-share) ได้ซึ่งผู้โดยสารจะซื้อและออกต๋ัว ณ ต้นทางครั้ง
เดียว การต่อเท่ียวบินไปยังสายการบินอื่นๆ ท่ีร่วมพันธมิตรนั้น ไม่จ่าเป็นต้องออกต๋ัวรับโหลดสัมภาระซ้่า
ช่วยให้การเดินทางเป็นไปโดยสะดวกยิ่งขึ้น 
 ปัจจุบันการบินพลเรือนของแต่ละประเทศอยู่ภายใต้กฎและมาตรฐานของสถาบันหลักสองแห่ง
คือ ส่านักงานบริหารการบินแห่งชาติ (FAA) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) การ
บินพลเรือนของประเทศใดท่ีมีมาตรฐานต่่าอาจท่าให้ประเทศนั้นเผชิญกับมาตรการกีดกันทางการบิน  
และผู้ท่ีคอยออกกฎและมาตรฐานของสายการบินท่ัวโลกคือสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ 
(IATA) 
 อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อปี 2454 โดยระหว่างวันท่ี 2-8 กุมภาพันธ์ 2454 
นักบินชาวเบลเย่ียมช่ือ ฟัน เดน บอร์น (Van den Born) ได้น่าเครื่องบินออร์วิลล์ ไรท์ (Orville Wright) 
มาบินแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยท่ีสนามม้าราชกรีฑาสโมสรหลังจากนั้น  ประเทศไทยก็ได้มี
พัฒนาการด้านการบิน เช่น การส่งนายทหารไปศึกษาด้านการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2456 กิจการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
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ด้านการบินในระยะแรกอยู่ ในความรับผิดชอบของกรมจเรการช่างทหารบก  ในปี พ.ศ.2483
กองทัพอากาศได้จัดต้ังกองการบินพลเรือนขึ้นเพื่อด่าเนินงานเกี่ยวกับการบิน ระหว่างประเทศ และอีก 8 
ปีต่อมาก็ได้ยกฐานะจากกองเป็นกรม  และได้ปรับปรุงสนามบินดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานสากล
เรียกว่า  "ท่าอากาศยานดอนเมือง” ก่อนเปล่ียนมาใช้ช่ืออย่างเป็นทางการว่า "ท่าอากาศยานกรุงเทพ” เมื่อวันท่ี 21 
มิถุนายน พ.ศ.2498 ต่อมารัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2522 ธุรกิจการบินในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่่า ด้วยการ
เดินทางท่ีรวดเร็วและสะดวกกว่าพาหนะประเภทอื่นๆ ส่าหรับการเดินทางระยะไกลข้ามหลายจังหวัด
หรือข้ามประเทศ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดหรือเทศกาลส่าคัญท่ีมักเกิดการจราจรติดขัดอย่างมาก เป็น
อุปสรรคส่าคัญท่ีท่าให้เสียเวลา อย่างท่ีสอง ต๋ัวเครื่องบินมีหลายระดับราคา รวมไปถึงแบบราคาประหยัด
จากสายการบินต้นทุนต่่าเป็นผลให้นักเดินทาง ท่ีตัดสินใจเลือกเดินทางด้วยเครื่องบิน มีจ่านวนเพิ่มขึ้น
และเดินทางบ่อยขึ้น นอกจากนี้ การเปิดเสรีทางการบิน การเติบโตของเศรษฐกิจของอาเซียนอย่าง
ต่อเนื่องในหลายปีท่ีผ่านมา ตลอดจนการเตรียมท่ีจะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 

อุตสาหกรรมการบินของไทยในปัจจุบันได้รับอิทธิผลมาจากแนวโน้มการขยายตัวของ
นักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับแนวโน้มอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ท่าให้ผลประกอบการธุรกิจการบินมีการเติบโตขึ้นเกือบทุกสายการบินเป็นเหตุให้ธุรกิจ
การบินของแต่ละสายการบินต่างมีแผนในการขยายฝูงบิน และเป็นเหตุให้ธุรกิจการบินต้องเผชิญกับ
สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ท้ังจากสายการบินคู่แข่งท่ีให้บริการเต็มรูปแบบท่ีมีอยู่เดิมและจาก
สายการบินท่ีเข้ามาใหม่ อาทิ สายการบินจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และโดยเฉพาะในสายการบิน
ราคาประหยัด 
 
2.2 ข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ 
  บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ่ากัด (Thai Smile Airways) เป็นบริษัทย่อยโดยบริษัท การบินไทย 
จ่ากัด (มหาชน) ถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (Airline 
Operator License : AOL) ใบรับรองผู้ด่าเนินการเดินอากาศ (Airline Operator Certificate : AOC) และ
รหัสสายการบิน (Airline Designator Code) จาก IATA เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 
2557 ตามล่าดับ ท้ังนี้ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ่ากัด ได้เริ่มด่าเนินธุรกิจเมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2557 เป็น
ธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ด่าเนินธุรกิจขนส่งผู้โดยสารท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ ในระยะทางไม่เกิน 4 ช่ัวโมงบิน สายการบินไทยสมายล์ เป็นสายการบินราคาประหยัดท่ีน่าเสนอ
ทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าท่ีต้องการบินในระยะทางใกล้ ๆ ภายใต้แนวคิด "Trendy-Friendly-Worthy" ท่ี
เน้นความทันสมัยรวดเร็วของการให้บริการ และหากเปรียบเทียบกับสายการบินต้นทุนต่่าอื่น สายการบิน
ไทยสมายล์ จึงมีความคุ้มค่ากว่าในราคาท่ีใกล้เคียงกัน เริ่มต้นท่าการบินโดยให้บริการการบินด้วย
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เครื่องบินแบบ Airbus A320 ซึ่งในปีแรกจะมีเครื่องบินให้บริการ 4 ล่า  และขยายเพิ่มเป็น 11 ล่า ไทย
สมายล์เริ่มบินเท่ียวบินแรกในเส้นทางกรุงเทพ-มาเก๊า  
 เส้นทางการบินในประเทศและนอกประเทศ 
 สายการบินไทยสมายล์  มีท่าอากาศยานหลักอยู่ท่ีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิมีจุดหมาย
ปลายทางในประเทศ คือ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น หาดใหญ่             
สุราษฎร์ธานี กระบี่ และนราธิวาส และจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศ เช่น มาเก๊า ย่างกุ้ง ฉางซา  
 โลโก้และสัญลักษณ์ 
          ตามแนวคิดท่ีเน้นความสดใสและทันสมัย ไทยสมายล์ จึงมีโลโก้อันแสดงถึงภาพลักษณ์ท่ีมีสีสัน
ฉูดฉาดตามสมัยนิยม อีกท้ังยังส่ือถึงความเป็นสายการบินน้องใหม่ ท่ีอยู่ภายใต้เงาของการบินไทย  ด้วย
การเน้นธีมสีเดิมของการบินไทย คือ สีม่วงและสีเหลือง และเพิ่มความโดดเด่นท่ีค่าว่า "Smile" ด้วยสีสันท่ี
สดใสและสะดุดตาเป็นพิเศษ 
 ลักษณะของห้องโดยสาร       
          ใน ส่วนของห้อง โดยสารบนเครื่ อ งบินของการบินไทยสมายล์ ออกแบบโดยบริษัท
Priestmangoode ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบช้ันน่าของประเทศอังกฤษ มีการตกแต่งให้สอดคล้องกับ
ภาพลักษณ์ท่ีสนุกสนานสดใสและทันสมัยของไทยสมายล์ส่าหรับรูปเเบบห้องโดยสารของ  Airbus A320 
ท่ีสายการบินไทยสมายล์ น่ามาให้บริการนั้นได้จัดรูปเเบบท่ีนั่งเป็น 3-3 ตรงกลางเป็นทางเดินให้บริการ 
โดยแบ่งช้ันให้บริการเป็น 2 รูปเเบบ คือ ช้ัน Smile Plus บริเวณ 5 เเถวด้านหน้า จ่านวน 30 ท่ีนั่ง และส่วนท่ี
เหลือเรียกว่าช้ัน SmileClass จ่านวน 156 ท่ีนั่งรวม 186 ท่ีนั่ง โดยรูปเเบบเก้าอี้ท้ังสองช้ันโดยสาร
เหมือนกัน เเต่มีความกว้างระหว่างแถว (รวมถึงการให้บริการในบางส่วน) ต่างกันเท่านั้น 
  บริการพิเศษส่าหรับผู้ใช้บริการ 
 ในส่วนของการให้บริการพิเศษส่าหรับผู้ใช้บริการของสายการบินไทยสมายล์ มีดังนี้ 
 1) รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ส่าหรับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถรับไมล์
สะสมรวมถึงการแลกต๋ัวรางวัล  เมื่อโดยสารกับสายการบินไทยสมายล์ได้  เมื่อผู้ใช้บริการส่ารองท่ีนั่ง
โดยสารและได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว ต้องมารับบัตรโดยสารภายใน 30 วัน มิฉะนั้นการส่ารองรางวัล
นั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ รางวัลบัตรโดยสารสามารถออกบัตรโดยสารได้ทันทีท่ีส่านักงานการบินไทย 
บัตรโดยสารรางวัลจะมีอายุ 1 ปี  
 2) การบริการของว่าง และเครื่องด่ืม โดยทางสายการการบินได้มีการให้บริการของว่าง และ
เครื่องด่ืมส่าหรับทุกท่ีนั่ง ท้ังเท่ียวบินในประเทศและเท่ียวบินต่างประเทศ 
 3) บริการอาหารเมนูพิเศษอาหารที่ทางสายการบินไทยสมายล์ เตรียมไว้ส่าหรับผู้โดยสารทุก
ช้ันในทุกเท่ียวบินเป็นอาหาร ระดับคุณภาพและมีรสชาติดีเย่ียม ผู้โดยสารบางท่านอาจต้องการส่ังอาหาร
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เฉพาะทางหรืออาหารเฉพาะโรคและเพื่อตอบ สนองทุกความต้องการของท่าน ทางสายการบินจึงเตรียม
เมนูท่ีหลากหลายให้ผู้โดยสารเลือกในเวลาท่ีท่านจองต๋ัวเท่ียวบิน  
 4) การส่ารองท่ีนั่งฟรี ผู้ใช้บริการสามารถส่ารองท่ีนั่งได้ฟรี เพียงท่านเลือกเดินทางไปกับไทย
สมายล์ ท่านก็สามารถใช้บริการส่ารองท่ีนั่งออนไลน์ ท่านสามารถส่ารองท่ีนั่งท่ีต้องการได้ล่วงหน้าถึง 120 
วันก่อนการเดินทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  
 5) ฟรีน้่าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม ผู้ใช้บริการจะได้รับน้่าหนักกระเป๋าใต้ท้องเครื่องทันทีถึง 
20 กิโลกรัมเมื่อซื้อต๋ัวโดยสารช้ันสมายล์คลาส และ30 กิโลกรัมส่าหรับต๋ัวโดยสารช้ันสมายล์พลัส การ
ด่าเนินการขนส่งสัมภาระในส่วนท่ีเกินจากค่าระวางสัมภาระฟรีเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ โดยไม่จ่ากัดการ
ซื้อและการใช้ของผู้โดยสาร อัตราค่าระวางสัมภาระ ท่ีบังคับใช้กับส่วนท่ีตรวจสอบเฉพาะการเดินทางบน
ไทยสมายล์ เส้นทางภายในประเทศ อยู่ในรูปแบบการคิดค่านวณตามน้่าหนัก โดยจะระบุอัตราค่าระวาง
ตามรายละเอียดด้านล่าง 
 
ตารางที่ 2.1 อัตราค่าระวางสัมภาระ เส้นทางภายในประเทศ 

ระหว่าง กรุงเทพฯ และ บาท ต่อ กิโลกรัม 

ขอนแก่น / อุดรธาน ี 55 
เชียงใหม่/ อุบลราชธานี 60 

สุราษฎร์ธานี 65 
เชียงราย/ ภูเก็ต/กระบี ่ 70 

หาดใหญ่ 80 
นราธิวาส 90 

ระหว่าง เชียงใหม่ และ ภูเก็ต 125 
ท่ีมา: บริษัท การบินไทย จ่ากัด. http://www.thaismileairways.net/, 19 มิถุนายน 2559. 
 
2.3 พฤติกรรมผู้บริโภค   
          2.3.1 ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค  
 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) มีนักวิชาการได้ให้ความหมายว่า Solo mon, 
1996, p.70 (อ้างอิงใน ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์, 2557, หน้า50) ได้ให้ค่านิยามของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า 
หมายถึง กระบวนการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเลือกซื้อใช้ และการจัดการหลังการ
ใช้กับสินค้า บริการ และความคิดหรือประสบการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของคน ในขณะเดียวกัน 
Kotler, P., & Keller, L. K. (2006, p.4) ให้ค่านิยามพฤติกรรมผู้บริโภคว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคส่วน
ใหญ่มีพื้นฐานมาจากพฤติกรรมส่วนบุคคล ในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ การตัดสินใจซื้อจะต้องมี

http://www.thaismileairways.net/
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ข้อมูลมากเพียงพอส่าหรับการพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสม อันจะน่าไปสู่ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
หรือพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการซื้อและการใช้บริการของผู้บริโภค ซึ่งท่าให้
เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยผ่านกระบวนการความคิดและประสบการณ์ของผู้บริโภคสะสมแต่ละบุคคล
ด้วยซึ่งสอดคล้องกับ ชิฟแมน และคะนุค Schiffman & Kanuk, 1994, p.122 (อ้างอิงใน รัฐวัชร์ พัฒนจิ
ระรุจน์, 2557, หน้า 134) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภคไว้ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีผู้บริโภค
แสดงออก ไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซื้อใช้ ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวคิด  
ต่าง ๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้เป็นการศึกษาการ ตัดสินใจของ
ผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ท้ังเงิน เวลา และก่าลัง เพื่อบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ อัน       
ประกอบด้วย ซื้ออะไร ท่าไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อย่างไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน  
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึงการแสดงออกหรือการ
กระท่าของแต่ละบุคคลท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการ ซึ่งมีความความคิด ทัศนคติ และ
ค่านิยมท่ีแตกต่างกันออกไป ตามความพึงพอใจของแต่ละบุคคล และการแสดงออกหรือการกระท่านั้น
สามารถส่งอิทธิพลทางการตลาดได้ 
 2.3.2 ทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นคว้า  หรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการ
บริโภค มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้าและบริการท้ังท่ีเป็นบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กร เพื่อให้
ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อการบริโภค  การเลือกบริการแนวคิด หรือ
ประสบการณ์ท่ีจะท่าให้ผู้บริโภคพึงพอใจ คอตเลอร์ Kotler and Keller, 2006 (อ้างอิงใน ธวัลวรัตน์ 
อินทนันชัย, 2552, หน้า45) กล่าว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) เป็นการศึกษาถึง
พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค ท้ังท่ีเป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์การ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ
ความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ การใช้ การเลือกบริการ แนวคิดหรือประสบการณ์ท่ีจะท่าให้ผู้บริโภค
พึงพอใจ ค่าตอบท่ีจะได้ช่วยให้นักตลาดสามารถก่าหนดกลยุทธ์การตลาด ท่ีสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม  โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจะอาศัยค่าถามเพื่อค้นหา
ลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws และ1H เพื่อค้นหาค่าตอบ 7 ประการ คือ 7Os ดังนี้ 

 2.3.2.1 ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค่าถามท่ีต้องการ
ทราบตลาดเป้าหมาย (target market) หรือลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (occupants) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ทางด้าน ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์ พฤติกรรมศาสตร์กลยุทธ์การตลาด 
(4Ps) ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ่าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ท่ีเหมาะสม
และการตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  

 2.3.2.2 ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค่าถามท่ีต้องการทราบ
ส่ิงท่ีผู้บริโภคต้องการซื้อ (objects) โดยส่ิงท่ีผู้บริโภคต้องการคือ คุณสมบัติหรือองค์ประกอบของ
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ผลิตภัณฑ์  (product component) และความแตกต่าง ท่ี เหนือกว่ า คู่แข่ งขัน  (Competitive    
Differentiation) โดยมีกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product strategy) ทางด้านผลิตภัณฑ์หลักรูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง ศักยภาพผลิตภัณฑ์ และความแตกต่างทางการแข่งขัน 
(Competi- tive differentiation) 

 2.3.2.3 ท่าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เป็นค่าถามท่ีต้องการ
ทราบวัตถุประสงค์ในการซื้อ (objectives) โดยต้องท่าการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
คือ ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม ตลอดจน ปัจจัยเฉพาะบุคคล เพราะผู้บริโภคซื้อ
สินค้าเพื่อสนองความต้องการด้านร่างกาย และจิตวิทยา ซึ่งต้องศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื้อ  

 2.3.2.4 ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) เป็นค่า   
ถามท่ีต้องการทราบบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (organizations) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริหารโดยมี
องค์ประกอบในการตัดสินใจซื้อคือ ผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิผล ผู้ตัดสินใจซื้อ และผู้ใช้ 

 2.3.2.5 ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เป็นค่าถามท่ีต้องการ
ทราบโอกาสในการซื้อ (occasions) ของผู้บริโภค เช่น ช่วงฤดูกาลใด ช่วงเดือนใด ตลอดจนเทศกาลหรือ 
โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันส่าคัญต่าง ๆ เป็นต้น  

 2.3.2.6 ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค่าถามท่ีต้องการ
ทราบช่องทางหรือแหล่ง  (outlets) ท่ีผู้บริโภคไปท่าการซื้อ เช่น ห้างสรรพสินค้า  ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ตลอดจนร้านขายของช่าเป็นต้น  

 2.3.2.7 ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค่าถามท่ีต้องการ 
ทราบขั้นตอนหรือกระบวนการในการตัดสินใจเลือกซื้อ (operation) โดยมีองค์ประกอบการซื้อโดยการ
รับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นกระบวนการต้ังค่าถามเพื่อหาค่าตอบ
ของความคาดหวัง ความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ 

2.3.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีการตัดสินใจซื้อท่ีแตกต่างกัน การตัดสินใจซื้อได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม 

สังคม และจิตวิทยาของผู้บริโภคจึงจ่าเป็นต้องศึกษาลักษณะต่าง ๆ เพื่อท่าความเข้าใจถึงวิธีการท่ีผู้      
บริโภคตัดสินใจในกระบวนการตัดสินใจซื้อ  พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  (Consumer Buying 
Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคคนสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือครอบครัวท่ีท่าการ
ซื้อสินค้าและบริการ  ส่าหรับการบริโภคส่วนตัว  ผู้บริโภคเหล่านี้เรียกรวมกันเป็นตลาดผู้บริโภค 
(Consumer Market) 
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  2.3.3.1 ลักษณะการตัดสินใจซื้อ (Decision) หมายถึง การเลือกกิจกรรมจากสองทางเลือก
ขึ้นไป หรือการตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท่าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
จากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ เมื่อบุคคลมีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อระหว่างสองตราสินค้า  บุคคลอยู่ใน
ภาวะท่ีจะกระท่าการตัดสินใจซื้อ 
  2.3.3.2 รูปแบบพฤติกรรมผู้ซื้อ (ผู้บริโภค) [Model of Buyer (Consumer) Behavior] ตัว
แบบพฤติกรรมผู้บริโภค S-R Model เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท่าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดย
เริ่มจากส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ท่ีท่าให้เกิดความต้องการ จากนั้นส่ิงกระตุ้นจะผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึก
คิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ
จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะท่ีแตกต่างกันของผู้ซื้อ (Buyer’scharacteristics) แล้วจึงจะมีการตอบสนอง
ของผู้ซื้อ (Buyer’s response) และการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s purchase decision) 
 2.3.4 ประโยชน์จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 

การศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค มีประโยชน์ทางการตลาด 5 ประการ ดังนี ้
  2.3.4.1 ช่วยให้นักการตลาดเข้าใจถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค 
  2.3.4.2 ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรม ในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้ 
บริโภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมาก ยิ่งขึ้น 
  2.3.4.3 ช่วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถท่าได้ดีขึ้น 
  2.3.4.4 เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
ให้ตรงกับชนิดของสินค้าท่ีต้องการ 

     2.3.4.5 ช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจต่าง ๆ เพื่อความได้เปรียบคู่แข่งขัน
 2.3.5 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
 ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ (2557, หน้า51) ได้แบ่งปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การท่องเท่ียวออกเป็น 5 ประเภท คือ 
 2.3.5.1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) นักท่องเท่ียวที่เดินทางมาจาก
กลุ่มประเทศท่ีมีประชากรมากๆ การแสดงออกของนักท่องเท่ียวโดยมากแล้วจะแตกต่างจากนักท่องเท่ียว
ท่ีเดินทางมาจากประเทศท่ีมีประชากรน้อย ๆ เช่น นักท่องเท่ียวประเทศจีน ซึ่งมีประชากรมากเป็นอันดับ
หนึ่งของโลก ผู้ท่ีสามารถมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีดีเพียงพอในการเดินทาง ย่อมเป็นกลุ่มท่ีอยู่ใน
ระดับกลางถึงระดับสูงในสังคม การแสดงออกทางพฤติกรรมต่าง ๆ ย่อมแตกต่างกัน 
 2.3.5.2 ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technology Factor) ปัจจัยทางเทคโนโลยี ได้แก่ ปัจจัยใน
การผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวรวมถึงการให้การบริการด้านความสะดวกสบายต่อ
นักท่องเท่ียวด้วย เช่นเทคโนโลยีทางการส่ือสาร ได้แก่ ระบบจอง ส่ารองท่ีนั่งบนเครื่องบิน การออกบัตร
โดยสารของสายการบินต่าง ๆ ซึ่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่า CRS (Computer Reservation       
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System) ส่งผลถึงความสะดวกสบายรวดเร็ว นักท่องเท่ียวย่อมมีความมั่นใจและแสดงถึงความมั่นคงของ
ผู้ให้บริการ 
 2.3.5.3 ปัจจัยทางการเมือง (Political Factor) ปัจจัยทางการเมืองเป็นปัจจัยท่ีกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยเฉพาะต่อนักท่องเท่ียวด้วยเหตุท่ีนักท่องเท่ียว โดยมากเดินทางท่องเท่ียว
ด้วยเหตุผลหลัก คือ การพักผ่อน ดังนั้น นักท่องเท่ียวย่อมไม่นิยมท่ีจะเดินทางไปในแหล่งท่ีมีปัญหาทาง
การเมือง  
 2.3.5.4 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) เศรษฐกิจนับเป็นปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิด
การท่องเท่ียวและบ่งบอกพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวแต่ละชาติได้ด้วย หากนักท่องเท่ียวกลุ่มใดท่ีเดินทาง
มาจากประเทศท่ีมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจดี เช่น นักท่องเท่ียวชาวญี่ปุ่น มักถูกจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ท่ีเป็นท่ี
ต้องการของเกือบทุกประเทศ การแสดงออกด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายจะใช้ไปในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านท่ี
พัก ด้านอาหาร ด้านนันทนาการ ด้านท่องเท่ียว จะเลือกใช้บริการอยู่ในโรงแรมหรือแหล่งท่องเท่ียว
ระดับสูง 
 2.3.5.5 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural Factor) ปัจจัยด้านนี้นับว่ามี
ผลกระทบมากต่อการแสดงออกของพฤติกรรมนักท่องเท่ียวเพราะนักท่องเท่ียวถูกปัจจัยทางด้านสังคม
และวัฒนธรรมหล่อหลอมมาตลอด และถ่ายทอดออกมาเป็นทัศนคติของกลุ่มคนเหล่านั้น ทัศนคติและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจะเป็นตัวก่าหนดรสนิยมและค่านิยมในการเดินทาง 
 2.3.6 การส่ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียว 
 ส่านักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, (http://www.nso.go.th/.com, 
16 สิงหาคม 2559) ท่าการส่ารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวของชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของชาวไทย ท้ังในเรื่องการเดินทางท่องเท่ียว 
ลักษณะการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 การเดินทาง และลักษณะการเดินทางผลการส่ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวเกี่ยวกับการ
เดินทางจากท่ีอยู่อาศัยประจ่าในจังหวัดหนึ่งไปยังสถานท่ีอยู่ในอีกจังหวัดหนึ่งเป็นการช่ัวคราวพบว่า     
ในรอบปี 2558 มีผู้เดินทางท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65.2 จากร้อยละ 64.9 
 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเท่ียววัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียว 5 อันดับแรก
พบว่า เย่ียมครอบครัว/ญาติ/เพื่อนร้อยละ 34.0 ท่องเท่ียว/ต้องการพักผ่อนร้อยละ 24.6 ไหว้พระ/ปฏิบัติ
ธรรมร้อยละ 10.6 ต้ังใจหรือแวะไปรับประทาอาหารร้อยละ 8.2และซื้อของ/ช้อปป้ิงร้อยละ 8.0 
 กิจกรรมท่ีท่าระหว่างการเดินทาง ส่าหรับกิจกรรมท่ีท่าระหว่างการเดินทาง 5 อันดับแรก ได้แก่ 
ท่องเท่ียวเชิงพักผ่อนหย่อนใจร้อยละ 55.7 พักผ่อนในท่ีพัก/ไม่ท่ากิจกรรมร้อยละ 31.8 ท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาร้อยละ 29.5 ท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมร้อยละ 14.2 และท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์/นิเวศน์ร้อยละ 
7.4 

http://www.nso.go.th/.com
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 ลักษณะการเดินทางท่องเท่ียว ผู้ท่ีเดินทางท่องเท่ียวมากกว่าครึ่งหนึ่ง จะเดินทางเท่ียวกับ
ครอบครัว/ญาติร้อยละ 64.0 รองลงมาเดินทางกับเพื่อนร้อยละ 19.3 ส่าหรับลักษณะการเดินทางส่วน
ใหญ่จัดการเดินทางเองท้ังหมดร้อยละ 90.8 รองลงมามีหน่วยงาน/คณะจัดการให้ร้อยละ 8.2 ส่วนการ
เดินทางเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ ร้อยละ 38.4 รองลงมาวันธรรมดาร้อยละ 31.4 และวันหยุดเทศกาลร้อยละ 
28.4 
 ส่วนพาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง ผู้เดินทางนิยมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวร้อยละ 67.0 รองลงมา
รถโดยสาร รถตู้ร้อยละ 15.9 รถเช่าต่าง ๆ เช่น รถตู้ รถบัสร้อยละ 13.5 รถไฟ เครื่องบิน และอื่นๆร้อย
ละ 3.6  
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อครั้งต่อคนของผู้ท่ีเดินทางพบว่า อยู่ท่ี
ประมาณ 2,798 บาทต่อคน หากเป็นการเดินทางแบบไม่พักค้างคืน 1,317 บาทต่อคน แบบพักค้างคืน 
3,780 บาทต่อคน  
 
2.4 แบบจ าลองความพึงพอใจ 
 2.4.1 การวัดความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Index: CSI) 
 Bernerd Marr (2012, p.5) กล่าวว่า ดัชนีการวัดความพึงพอใจของลูกค้า Customer Satisfac 
tion Index: CSI เป็นท่ีนิยมมาก ความพึงพอใจของลูกค้ามากถือว่าลูกค้ายังจงรักภักดีและกลับจะมาซื้อ
สินค้าใหม่อีกครั้ง การวัดความพึงพอใจของลูกค้ายังบ่งบอกถึงความส่าเร็จขององค์กรอีกด้วย แนวทางใน
การวัดความพึงพอใจของลูกค้า เป็นวิธีหนึ่งท่ีมีประโยชน์คือการสร้างดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าซึ่ง
สาระส่าคัญของ CSI เป็นเพียงค่าเฉล่ียของคุณลักษณะท้ังหมด เพื่อสนับสนุนความพึงพอใจของลูกค้า 
ต้ังแต่คุณลักษณะท่ีต่างกันสนับสนุนความพึงพอใจของลูกค้าท้ังหมด นอกจากนี้ นภดล ร่มโพธิ์ (2554, 
หน้า161) ได้กล่าวว่า CSI เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจตัวหนึ่งท่ีนิยมใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ โดย
จุดเริ่มต้นของ CSI เกิดจากความต้องการท่ีจะวัดความพึงพอใจลูกค้าต่อสินค้าและบริการในภาคธุรกิจ 
CSI ท่ีใช้นิยมอย่างแพร่หลายได้แก่ America Customer Satisfaction Index (ACSI) สร้างขึ้นครั้งแรก
และถูกใช้ให้เป็นตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะ European Customer Satisfaction Index 
(ECSI) ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในประเทศสวีเดนและใช้อย่างแพร่หลายในทวีปยุโรป โดยผลท่ีได้จากการวัด
สามารถน่ามาเปรียบเทียบกันระหว่างประเทศ อุตสาหกรรม และองค์กร เพื่อสะท้อนความสามารถใน
การแข่งขันได้ ยังมีอีกหลายประเทศท่ีน่า ACSI มาปรับใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับประเทศนั้นๆ  และ
เป็นท่ียอมรับ 
 - Customer Index Value (CIV) ประเทศโคลัมเบีย (Columbia) 
 - The Customer Satisfaction Index of Singapore (CSISG) ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) 
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 - The National Customer Satisfaction Index (NCSI) ประเทศเกาหลีใต้ (South 
Korea) 
 - National Index of Customer Satisfaction – Dominican (INSAC) ประเทศโดมินิกัน 
(Dominican Republic) 
 - The UK National Customer Satisfaction Index (NCSI-UK) กลุ่มประเทศในเครือ 
สหราชอาณาจักร (United Kingdom) 
 - โดยในประเทศไทยใช้ช่ือว่า Thailand Customer Satisfaction Index  (TCSI) 

2.4.2 แบบจ่าลองท่ีใช้ในการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 2.4.2.1 American Customer Satisfaction Index (ACSI) 
 การด่าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน ได้มีการน่าการวัดเชิงคุณภาพ (Quality) ขององค์กรได้แก่

การวัดความพึงพอใจของลูกค้า ท่ีมีต่อสินค้าและบริการ ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการพัฒนาเครื่อง 
มือท่ีมีช่ือว่า The American Customer Satisfaction Index (ACSI) คิดค้นโดย Professor Claes  
Fornell ผู้อ่านวยการ National Quality Research Center มหาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย 
ACSI นี้สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดด้านการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดศักยภาพท้ัง
ในระดับองค์กร ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ เป็นเครื่องมือท่ีเข้ามาเติมเต็มการวัดศักยภาพของ
องค์กรให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการวัดผลผลิตเชิงปริมาณเป็นการวัดประสิทธิ ภาพในมุมมองของ
ผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการ หรือถ้าพูดเป็นภาษาเศรษฐศาสตร์ก็คือ  การวัดประสิทธิภาพทางด้าน  Supply 
ในขณะท่ีการวัดความพึงพอใจของค้า  เป็นส่ิงสะท้อนประสิทธิภาพขององค์กรในด้านคุณภาพหรือ 
Demand Side นั้นเอง จุดเด่นท่ีส่าคัญของ ACSI คือ ความเป็นกลาง (Uniform) และสามารถน่าผลมา
เทียบเคียงกันได้ ดังนั้น คะแนนท่ีได้จากการประเมิน จึงสามารถน่ามาประมวลผลในระดับอุตสาหกรรม 
ระดับภาคการผลิต/บริการ และระดับประเทศได้ ทศพล ระมิงค์วงศ์ (2551, หน้า51-59) 

    ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้านั้นเกิดขึ้นได้จาก  3 ปัจจัยด้วยกันตามแบบจ่าลอง  The     
American Customer Satisfaction Index Model (ACSI) ท่ีคิดค้นขึ้นโดยมหาวิทยาลัย Michigan 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ 

   1) คุณภาพของสินค้า/บริการท่ีลูกค้าได้รับ (Perceived Quality) ซึ่งท่าหน้าท่ีในการ
ประเมินผลประสบการณ์การบริโภคโดยตรงและผลกระทบในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม
ซึ่งเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจท้ังหมด 
 2) ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectation) เป็นประสบการณ์การบริโภค
ของลูกค้าในตลาดเพื่อเสนอข้อมูลท่ีไม่ใช่ผ่านส่ือต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การโฆษณา ค่าพูดคาดการณ์ ซึ่ง
การได้ข้อมูลจากลูกค้าในตลาดจะได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพและประสบการณ์ ความคาดหวังนี้จะได้ท้ังปัจจุบัน 
และอนาคต 
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 3) คุณค่าของสินค้า/บริการท่ีลูกค้าได้รับ (Perceived Value) คือการรับรู้คุณค่าหรือ
การรับรู้ระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับราคาท่ีจ่าย การรับรู้คุณค่าประกอบด้วยข้อมูลด้านราคา
และการเปรียบเทียบภาคอุตสาหกรรม การวัดประสิทธิภาพการควบคุมจะแตกต่างระหว่างรายได้และ
ข้อจ่ากัดของงบประมาณ ซึ่งช่วยให้สามารถเปรียบเทียบสินค้า/บริการสูงและต่่า  เพื่อการรับรู้คุณภาพ
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการรับรู้คุณค่าท่ีเพิ่มขึ้นและความพึงพอใจของลูกค้าจาก 3 ปัจจัยข้างต้นท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งสามารถวัดได้จาก 2 ปัจจัย ได้แก่ การร้องเรียนของลูกค้า (Customer 
Complaints) และความภักดีในสินค้า/บริการ (Customer Loyalty) โดยแบบจ่าลอง ACSI นี้สามารถ
แสดงได้ในรูป ดังต่อไปนี้ 

 
 
ภาพที่ 2.1 American Customer Satisfaction Index (ACSI) 
ท่ีมา: Claes Fornell. Michael D. Johnson e.t.(1996). 
 
 จากภาพท่ี 2.1 จะเห็นได้ว่าปัจจัยตัวที่หนึ่งท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าได้แก่ คุณภาพของ
สินค้า/บริการ (Perceived Quality) ซึ่งถือว่า เป็นการประเมินประสิทธิภาพของสินค้า/บริการ จาก
ประสบการณ์จริงของลูกค้า  ในแง่ของการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล  (Customization) และ
คุณภาพของสินค้า/บริการในแง่ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ปัจจัยตัวท่ีสองคือ ความคาดหวังของลูกค้า 
(Customer Expectation)  ซึ่งจะประกอบด้วยความคาดหวังท่ีเกิดขึ้นก่อนท่ีจะซื้อสินค้า/บริการ (Prior 
Consumption Experiences) ซึ่งมาจากข้อมูลท่ีลูกค้าได้รับจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท
หรือการแนะน่าจากคนรอบข้าง และความคาดหวังต่อการบริการ หรือการส่งมอบสินค้า ท่ีมีคุณภาพของ
บริษัทในอนาคต  (Forecast of Supplier’s Ability) ปัจจัยตัวท่ีสามคือ คุณค่าของสินค้า/บริการ 
(Perceived Value) จะให้ลูกค้าลองเปรียบเทียบระหว่าง คุณภาพของสินค้า/บริการ กับราคาท่ีต้ังไว้ เป็น
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การน่าปัจจัยด้านราคาเข้ามาพิจารณาโดยลดผลกระทบในเรื่องของระดับรายได้  หรือข้อจ่ากัดด้าน
งบประมาณของลูกค้าแต่ละราย   ซึ่งท่าให้สามารถน่าข้อมูลมาเปรียบเทียบกันได้ง่ายขึ้น  สะท้อนให้เห็น
ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีจะสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของการร้องเรียนของลูกค้า  (Customer  
Complaints) และความจงรักภักดีในสินค้า/บริการ (Customer Loyalty) 

 2.4.2.2 European Customer Satisfaction Index (ECSI) 
              ECSI แสดงถึงมุมมองท่ีหลากหลายกว่า  ACSI โดยมีการน่า  ECSI มาใช้ครั้งแรกในประเทศ
สวีเดนและถูกใช้อย่างแพร่หลายในทวีปยุโรปซึ่ง ECSI เป็นตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีใช้ส่าหรับวัดความพึง
พอใจของลูกค้า  สามารถใช้ไ ด้กับการวัดความพึงพอใจของ ลูกค้าท้ังภาคเอกชนและรัฐบาล               
โดยแบบจ่าลองของ ECSI ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 
 1) แบบจ่าลองหลักได้แก่ การรับรู้เรื่องคุณภาพ ความคาดหวังในการรับรู้มูลค่าดัชนี
ความพึงพอใจ และความจงรักภักดี 
 2) ตัวแปรทางเลือกได้แก่ ภาพลักษณ์และค่าต่าหนิจากลูกค้า ECSI มีความแตกต่างจาก 
ACSI ในส่วนของตัวแปรด้านภาพลักษณ์ (Image) ท่ีเพิ่มเข้ามา ซึ่งตัวแปรด้านภาพลักษณ์ (Image) เป็น
ตัวแปรท่ีลูกค้ารับรู้จากช่ือเสียงของสินค้า ยี่ห้อ หรือแม้แต่ตัวบริษัทเอง โดยจะส่งผลต่อความคาดหวังของ
ลูกค้า (Customer Expectations) ความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) และความจงรักภักดีต่อสินค้า (Loyalty) 

 

 
 
ภาพที่ 2.2 European Customer Satisfaction Index (ECSI MODEL) 
ท่ีมา : ทศพล ระบิงศ์วงศ์. (2551). หน้า 55-59.  
 
 2.4.3 National Customer Satisfaction Index – NCSI 
 ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐพงษ์ (2549, หน้า3) กล่าวว่า ดัชนีช้ีวัดความพึงพอใจลูกค้าของประเทศ 
(National Customer Satisfaction Index - NCSI) ถือเป็นตัวช้ีวัดน่า (Leading Indicator) ท่ีสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มผลประกอบการของธุรกิจ หรือความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
อนาคตได้ โดยบอกให้ทราบว่าในอนาคตสินค้าและบริการท่ีผลิตขึ้นมาเพื่อขายท้ังในและต่างประเทศ   
จะเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง สินค้าและบริการเหล่านั้นจะขายดีหรือไม่หากดัชนี
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ช้ีวัดความพึงพอใจของลูกค้าปรับตัวสูงขึ้น แสดงว่าลูกค้าพอใจในสินค้าและบริการในปัจจุบัน และจะ
ยังคงซื้อสินค้าและบริการในอนาคต ผลผลิตท่ีออกมาจะสามารถขายได้ ก่อให้เกิดการผลิต การจ้างงาน 
และการลงทุนในอนาคต จากประสบการณ์ของประเทศท่ีมีการจัดท่าดัชนีช้ีวัดความพึงพอใจลูกค้าใน
ประเทศต่าง ๆ พบว่า Customer Satisfaction Index มีอ่านาจในการท่านายหรือมีการเคล่ือนไหวไปใน
ทิศทางเดียวกันกับตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีส่าคัญหลายตัว อาทิ ในกรณีประเทศเกาหลี จากการ
รวบรวมข้อมูลพบว่า NCSI มีการเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกันหรือแปรผันตรงกับรายได้ประชาชาติ 
(ภาพที่ 2.3) ผลิตภาพแรงงาน (ภาพที่ 2.4) และแปรผันตรงข้ามกับอัตราการว่างงาน (ภาพที่ 2.5) 
 

           
 

ภาพที่ 2.3 รายได้ประชาชาติ และ NCSI               ภาพที่ 2.4 Labor Productivity และ NCSI  
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 อัตราการว่างงาน และ NCSI  
ท่ีมา: นภดล ร่มโพธิ์. (2554). หน้า 50.  
 
 ในกรณีของสหรัฐอเมริกา จากรายงานการศึกษาของมหาวิทยาลัย Michigan พบว่าดัชนีช้ีวัด
ความพึงพอใจของลูกค้า (American Customer Satisfaction Index: ACSI) มีความสัมพันธ์กับตัวช้ีวัด
ด้านผลประกอบการทางธุรกิจท่ีส่าคัญในระดับธุรกิจ เช่น Return on Investment (ROI) หรือ Return 
on Asset (ROA) โดย ACSI มีความสัมพันธ์กับตัวแปรท้ังสองในทิศทางแปรผันตรงอย่างมีนัยส่าคัญทาง
สถิติ รวมถึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ท่ีธุรกิจสามารถสร้างได้ และ
เมื่อใดท่ีมีการรายงานตัวเลขดัชนี ACSI ตลาดหลักทรัพย์มักตอบสนองไปในทิศทางเดียวกันกับผลการ
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ส่ารวจ นอกจากนี้ นักวิจัยยังสามารถค่านวณความพึงพอใจของลูกค้าออกมาในรูปมูลค่าทางการตลาดได้ 
(ตารางท่ี 2)  
 
ตารางที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีช้ีวัดความพึงพอใจลูกค้าและผลประกอบการของธุรกิจ     

VARIABLE EFFECT 

ROI or ROA Positive and significant relationship  (U.S. and Swedish 

data) 

Ricardian Rents (Tobin’s Q) Positive and significant relationship  (U.S. data) 

Market Value One point ACSI = $647 Million 

Market To Book Positive and significant relationship  (U.S. data) 

Risk Measures Negative and significant relationship (with loyalty variable 
– not ACSI) 

Stock Price Returns High ACSI and SCSB firms out perform the market  
(U.S. and Swedish portfolios) 

Stock Market Reaction Statistically significant reaction following public release of 
ACSI results (U.S.) 

Economic Value Added Positive and significant relationship with MVA 

ท่ีมา: University of Michigan National Quality Research Center (อ้างถึงใน ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ
พงษ์, 2549, หน้า10) 
 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าดัชนีช้ีวัดความพึงพอใจของลูกค้าในระดับประเทศมีประโยชน์
และมีความส่าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีส่าคัญในระดับเศรษฐกิจมหภาค เช่น รายได้
ประชาชาติ Productivity อัตราการว่างงานอัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น รวมถึงในระดับธุรกิจท่ีสามารถใช้เป็น
เครื่องมือตรวจวัดความภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์/บริการของตน และใช้เป็นเครื่องมือในการท่านาย
ผลประกอบการในอนาคตได้เป็นอย่างดี กอปรกับความแพร่หลายของดัชนีช้ีวัดความพึงพอใจของลูกค้าท่ี
มีการส่ารวจกันอย่างกว้างขวางในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก ซึ่งใช้แบบจ่าลองรวมท้ังวิธีการส่ารวจท่ีคล้ายคลึงกัน 
ท่าให้สามารถน่าข้อมูลท่ีได้จากการส่ารวจมาเปรียบเทียบถึงคุณภาพสินค้าและบริการ รวมถึง
ความสามารถทางการแข่งขันทั้งในระดับประเทศไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมได้ 
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ภาพที่ 2.6 ประเทศท่ีมีการส่ารวจความพึงพอใจลูกค้าในระดับประเทศ 
ท่ีมา: ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐพงษ์. (2549). หน้า11. 

 ดัชนีช้ีวัดความพึงพอใจลูกค้าของประเทศ (National Customer Satisfaction Index - NCSI) 
ถือเป็นตัวช้ีวัดน่า (Leading Indicator) ท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มผลประกอบการของธุรกิจ 
หรือความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตได้โดยบอกให้ทราบว่าในอนาคตสินค้าและบริการ
ท่ีผลิตขึ้นมาเพื่อขายท้ังในและต่างประเทศ จะเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง สินค้า
และบริการเหล่านั้นจะขายดีหรือไม่ หากดัชนีช้ีวัดความพึงพอใจของลูกค้าปรับตัวสูงขึ้น แสดงว่าลูกค้า
พอใจในสินค้าและบริการในปัจจุบัน และจะยังคงซื้อสินค้าและบริการในอนาคต ผลผลิตท่ีออกมาจะ
สามารถขายได้ ก่อให้เกิดการผลิต การจ้างงาน และการลงทุนในอนาคต ตัวช้ีวัดระดับมหภาคเหล่านี้
สะท้อนให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งถือเป็นผลจากการด่าเนินธุรกรรมในปีท่ีผ่านมาของ
ประเทศ และการส่ารวจจะเกิดขึ้นเมื่อการท่าธุรกรรมผ่านพ้นไป ถือเป็นการวัดท่ีผลการด่าเนินงานหรือ
ผลลัพธ์นั่นเอง ซึ่งในบางครั้งการวัดท่ีผลลัพธ์อาจไม่ทันต่อเหตุการณ์หรือความผันผวนท่ีเกิดขึ้น 

2.4.5 Thailand Customer Satisfaction Index (TCSI) 
 ประเทศไทยโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้จัดท่าโครงการศึกษาวิจัยรูปแบบโครงการน่าร่อง 
(Pilot Project) โดยใช้ช่ือโครงการว่า Thailand Customer Satisfaction Index (TCSI) ในกลุ่มของ
ธนาคารพาณิชย์ และถือเป็นการวัดความพึงพอใจของผู้บริโภคระดับภาคครั้งแรกของประเทศไทย  
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ภาพที่ 2.7 แบบจ่าลอง TCSI ของธนาคารพาณิชย์ 
ท่ีมา: ทศพล ระมิงค์วงศ์. (2551). หน้า55-59. 
 
 โดยขอบเขตในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้จ่ากัดขอบเขตเฉพาะการบริการเคาน์เตอร์ของธนาคาร
พาณิชย์เท่านั้น เนื่องจากเป็นงานบริการท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับ
การรับบริการดังกล่าวจึงสามารถให้ข้อมูลได้ ส่าหรับธนาคารท่ีเลือกมาเป็นกลุ่มเป้าหมาย มีจ่านวน 6 
แห่งได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย 
และธนาคารไทยพาณิชย์ เนื่องจากธนาคารดังกล่าว เป็นธนาคารที่มีส่วนแบ่งรายได้เกือบร้อยละ 80 ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยนอกจากนี้ ยังมีข้อจ่ากัดด้านเวลา และงบประมาณจึงได้มีการก่าหนดพื้นท่ีใน
การเก็บข้อมูลเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น  

ภาพที่ 2.8 ส่วนแบ่งตลาดของรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์ไทย 
ท่ีมา: ทศพล ระบิงศ์วงศ์. (2551). หน้า 55-59. 
 
 ส่าหรับกระบวนการเก็บข้อมูล ใช้แบบสอบถามท่ีมีการพัฒนามาจากแบบสอบถามต้นฉบับของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการ
จ่านวน 300 คนต่อ 1 ธนาคาร กระจายตามช่วงอายุ และพื้นท่ีตามหลักการสถิติ โดยกลุ่มตัวอย่างหากดู
จากกลุ่มอาชีพแล้วนั้น พบว่าส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทท่ีมาใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร รองลงมา
คือข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าของกิจการ และค้าขาย ตามล่าดับ โดยระดับรายได้ของผู้มาใช้
บริการส่วนใหญ่อยู่ท่ีประมาณ 10,001 – 20,000 บาท และมาใช้เคาน์เตอร์ธนาคาร ประมาณ 3 ครั้งต่อ
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เดือน เฉล่ียแล้วผู้ใช้บริการจะมีประสบการณ์ในการรับบริการจากเคาน์เตอร์ธนาคารประมาณ 7 ปี ซึ่ง
การท่าธุรกรรมส่วนใหญ่ ได้แก่ การฝากเงินและการโอนเงิน ทศพล ระบิงศ์วงศ์ (2551, หน้า 55-59) 
 
2.5 ความพึงพอใจ 
    2.5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ มีค่าท่ีตรงกับภาษาอังกฤษว่า “satisfaction” ความหมายโดยท่ัวไปของความพึง
พอใจคือ ความรู้สึกของแต่ละบุคคลในเชิงบวก มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้นิยามความหมายความพึง
พอใจไว้ ดังต่อไปนี้  

   2.5.1.1 ชวัลนุช อุทยาน (2553, หน้า44) ได้ให้ความหมายและองค์ประกอบของความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการอันประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการได้แก่ 
 1) คุณภาพของสินค้าหรือบริการหมายถึง การประเมินคุณภาพของสินค้าหรือบริการ
อันเป็นผลจากการใช้สินค้าหรือบริการนั้นในอดีตคุณภาพของสินค้าหรือบริการนี้ จะส่งผลโดยตรงในเชิง
บวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งคุณภาพสินค้าหรือบริการท่ีได้รับนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสอง
ประการคือ ระดับความเฉพาะเจาะจงท่ีมีอยู่ เพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละด้านของผู้ใช้บริการท่ีมี
ความหลากหลายและแตกต่างกันและระดับความน่าเช่ือถือของสินค้าและบริการ ขึ้นอยู่กับระดับของ
ความเช่ือถือได้ความเป็นมาตรฐานและปราศจากความบกพร่องต่าง ๆ ของสินค้าและบริการท่ีน่าเสนอ 
 2) คุณค่าของสินค้าหรือบริการท่ีผู้ใช้บริการได้รับหมายถึง ระดับของการรับรู้ในเชิง
เปรียบเทียบ โดยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพของสินค้าหรือบริการท่ีได้รับกับราคาสินค้าหรือ
บริการนั้น ๆ เป็นการช่วยแปลงความแตกต่างในด้านของสินค้าหรือบริการแต่ละชนิดให้มาอยู่ในรูปแบบ
ท่ีสามารถเปรียบเทียบกันได้ดีขึ้น และช่วยลดผลจากการแตกต่างของระดับรายได้และความสามารถใน
การจ่ายของผู้ใช้บริการ ดังนั้นจะสามารถเปรียบเทียบราคาท่ีแตกต่างกับคุณค่าของสินค้าหรือบริการนั้น 
จะสัมพันธ์กับคุณภาพสินค้าหรือบริการและระดับความพึงพอใจในเชิงบวก 
  3) ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ความคาดหวังนี้เป็นท้ังจากประสบการณ์ในการรับรู้
ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการจากแหล่งต่าง ๆ เช่น โฆษณา หรือการบอกต่อ และจากความ
คาดหวังเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการท่ีมีคุณภาพ ดังนั้น ความคาดหวังจึงเป็น
บทสรุปเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการจากอดีตถึงปัจจุบัน หากมีคุณภาพก็สามารถสร้างความพึงพอใจ 

 2.5.1.2 เพ็ญนภา จรัสพันธ์ (2557, หน้า19) กล่าวว่า ความพึงพอใจคือ ส่ิงท่ีเป็นไปตาม
ความต้องการ ความพึงพอใจจึงเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็น
ความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมี ประสบการณ์ท่ีมนุษย์เราได้รับ อาจจะมากหรือน้อยก็ได้ และเป็น
ความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ท้ังทางบวกและทางลบ แต่ถ้าเมื่อใดส่ิงนั้นสามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือท่าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีพึงพอใจแต่ในทาง
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ตรงกันข้ามถ้าส่ิงนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวังไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะท่าให้เกิดความรู้สึกทางลบเป็น
ความรู้สึกไม่พึงพอใจ 
 2.5.1.3 Kotler, 1997, p.47 (อ้างอิงใน อินทิรา จันทรัฐ, 2552, หน้า30) ความพึงพอใจ 
หมายถึง ระดับความรู้สึกของบุคคลท่ีเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการท่างานของผลิตภัณฑ์ตามท่ีเห็น
หรือเข้าใจกับความคาดหวังของบุคคล ดังนั้น ระดับความพึงพอใจ สามารถแบ่งแยกกว้าง ๆ เป็น3 ระดับ 
กล่าวคือ 
 1) การบริการไม่ตรงกับความคาดหวังของลูกค้า ลูกค้าย่อมเกิดความไม่พอใจ 
 2) การบริการตรงกับความคาดหวังของลูกค้า ลูกค้าย่อมเกิดความพอใจ 
 3) การบริการเกินความคาดหวังของลูกค้า ลูกค้าก็ยิ่งพอใจมากขึ้น 
 2.5.1.4 Victor Vroom (1964, p.99) ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจว่า เป็นส่ิงท่ีก่าหนด
ก่าลังความพยายาม หรือเป็นส่ิงจูงใจบุคคล ถ้าหากความพอใจเท่ากับศูนย์แล้ว นั้นหมายถึงแรงจูงใจก็
เท่ากับศูนย์เช่นกันกล่าวคือ หากพนักงานคนหนึ่งมีความต้องการในการเล่ือนต่าแหน่งเป็นอย่างมาก มี
ความพอใจสูง แต่ไม่มีความเช่ือว่า เขาจะสามารถปฏิบัติงานตามทีได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี มีความ
คาดหมายสูง แต่ผลการท่างานท่ีเกิดขึ้นไม่มีคุณค่าหรือไม่เป็นประโยชน์ส่าหรับเขา มีความพอใจต่่า 
แรงจูงใจของการกระท่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีน้อยมาก ตามทัศนะคติของ Victor Vroom การกระท่า
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมจะขึ้นอยู่กับ กระบวนการของความคิด ดังนี้ 
 1) ผลลัพธ์ระดับท่ีสองท่ีแตกต่างกันมีความส่าคัญมากน้อยแค่ไหนเช่น การเล่ือน
ต่าแหน่ง การเพิ่มเงินเดือน (ความพอใจ)  
 2) ผลลัพธ์ระดับท่ีหนึ่ง (ผลการปฏิบัติงานท่ีดี) จะน่าไปสู่การเล่ือนต่าแหน่ง หรือการ
เพิ่มเงินเดือนหรือไม่ (ส่ือกลาง) 
  3) การใช้ก่าลังความพยายาม จะประสบความส่าเร็จทางด้านผลการปฏิบัติงานท่ีดี 
หรือไม่ (ความคาดหมาย) 
 2.5.1.5 พรพิมล คงฉิม (2554, หน้า10) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือ
ทัศนคติท่ีดีของบุคคลซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามท่ีตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิง
นั้น ตรงกันข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนอง ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 
 2.5.1.6 สุจิตตรา ไนยจิตย์ (2555, หน้า34) สรุปว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกท่ีดี 
หรือทัศนคติด้านบวกท่ีเกิดหลังจากได้การตอบสนองตามความคาดหวังไว้แล้ว อันเนื่องมาจากการบริการ
ท่ีดีถูกต้อง รวดเร็ว กิริยามารยาทท่ีแสดงออกถึงความเป็นมิตรและใส่ใจในการให้บริการแก่ทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน และตรงกันข้ามหากคนไม่ได้รับในส่ิงท่ีคาดหวังความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 
 กล่าวสรุปได้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกในแง่บวกของแต่ละบุคคล 
เช่น ความช่ืนชอบ ความสบายใจ หากส่ิงท่ีคาดหวังได้รับการตอบสนองตามความต้องการ 
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 2.5.2 ความพึงพอใจในบริการ 
  2.5.2.1 Millet, 1954, p.397-400 (อ้างถึงใน อินทิรา จันทรัฐ, 2552, หน้า29) ได้
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริการโดยพิจารณาองค์ประกอบ 5 ด้านดังนี้ 
  1) การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริการงานท่ีมีฐานคติท่ีว่า คนทุกคนเท่าเทียมกัน 
 2) การให้บริการอย่างทันเวลา (Timely service) หมายถึง การให้บริการจะต้องตรง
เวลา ผลการปฏิบัติงานจะถือว่าไม่มีประสิทธิภาพเลยถ้าไม่ตรงเวลา ซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจแก่
ผู้ใช้บริการ 
 3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service) หมายถึงต้องมีจ่านวนการให้ 
บริการ และสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม 
  4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous service) หมายถึง การให้บริการท่ีเป็น 
ไปอย่างสม่่าเสมอ 
 5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive service) หมายถึง การให้บริการท่ีมี
การปรับปรุงคุณภาพ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือความสามารถจะท่าหน้าท่ีได้มาก
ขึ้น โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 
 2.5.3 ความส่าคัญของความพึงพอใจของลูกค้า 

จากผลการศึกษาวิจัยโดย The American Society of Quality (ASQ) พบว่าสาเหตุท่ีท่าให้
ธุรกิจต้องสูญเสียลูกค้าไปเมื่อคิดเทียบเป็นสัดส่วน พบว่า 2 ใน 3 ส่วนของลูกค้าท่ีเลิกซื้อสินค้า และ
บรกิารจากบริษัทนั้น มีเหตุผลมาจากความไม่พึงพอใจในสินค้าและบริการ รวมถึงพนักงานขาดการเอาใจ
ใส่ดูแลลูกค้า หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ บริษัทล้มเหลวในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านั่นเอง ในขณะท่ี
การจากไปของลูกค้าอันเนื่องมาจากถูกคู่แข่งขันแย่งชิงไปมีสัดส่วนเพียง 9% และอีก 5% เกิดจากการถูก
ผู้อื่นชักชวน/ บังคับให้ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นแทน 
 -  68% ของลูกค้าท่ีหันไปใช้สินค้าและบริการของคู่แข่ง เพราะพนกังานขายขาดการเอาใจใส่
ลูกค้า 
 -  14% เกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าและบริการท่ีบริษัทน่าเสนอ 
 -  9% ถูกคู่แข่งขันแย่งชิงลูกค้าไป 
 -  5% ได้รับอิทธิพลจากคนใกล้ชิด ชักชวน/ บังคับให้ใช้ 
 -  1% ลูกค้าเสียชีวิต 
 ความพึงพอใจของลูกค้า ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์ท่ีส่าคัญประการหนึ่งของธุรกิจ แม้ว่าความพึง
พอใจของลูกค้าจะไม่สามารถจับต้องหรือวัดออกมาในรูปเงินตราได้ (Intangible Asset) เมื่อเทียบกับ
ทรัพย์สินของธุรกิจในอดีตท่ีมักวัดมูลค่าหรือจับต้องได้ เช่น ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ฯลฯ (Tangible) แต่
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การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ก็ถือ เป็นสินทรัพย์ท่ีส่าคัญของธุรกิจท่ีต้องสะสมและสร้างเสริมอยู่
ตลอดเวลา หากต้องการท่ีจะรักษาความสามารถทางการแข่งขันไว้ และยังถือเป็นเครื่องยืนยันผลก่าไรใน
อนาคต 
 
2.6 การรับรู้คุณภาพ 

2.6.1 ความหมายการรับรู้คุณภาพ 
การรับรู้คุณภาพบริการมีความส่าคัญต่อธุรกิจทุกประเภท เนื่องจากธุรกิจท่ีการบริการมีคุณภาพ

จะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพราะคุณภาพการบริการจะน่ามาซึ่งความพึงพอใจของ
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ คุณภาพการบริการ Service Quality ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
    2.6.1.1 สุจิตร ใจงาม (2555, หน้า18) ได้กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการหมายถึง ความ 
สามารถในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจการให้บริการ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีมีความซับซ้อนและมีความ
หลากหลายในแง่มุมของความต้องการผู้รับบริการ แต่เรื่องคุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องส่าคัญท่ี
ผู้บริหารแต่ละองค์กร ควรจะให้ความส่าคัญและทุ่มเทความสนใจถึงความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการให้ได้อย่างชัดเจน 
 2.6.1.2 ปนัดดา บุตรดี (2546, หน้า30) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพการบริการเป็น
ลักษณะท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นทีพึงพอใจหลังจากได้รับบริการแล้ว ซึ่งผู้
ให้บริการจะต้องกระหนักถึงความจ่าเป็น และความส่าคัญของการบริการท่ีมีคุณภาพ โดยการจัดระบบ
บริหารจัดท้ังทรัพยากร บุคลากรและส่ิงอ่านวยในการบริการท่ีมีคุณภาพ 
  2.6.1.3 Ziethaml, Parasuraman and Berry, 1990, p.16 (อ้างถึงใน สุจิตรา ใจงาม, 
2555, หน้า8) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับ 
บริการท่ีมีต่อบริการนั้นคือ คุณภาพของการบริการท่ีดีท่ีสุดโดยมีคุณค่าและความเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการ 
หากผู้รับบริการได้รับการบริการท่ีเป็นไปตามความคาดหวังนั้นหมายความว่า การบริการนั้นมีคุณภาพท่ีดี 
กล่าวโดยสรุป คุณภาพบริการ คือ ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีได้รับจากการบริการ ท่ีแสดงให้เห็นว่าการบริการนั้น
สามารถตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ใช้บริการ และสามารถท่าให้ผู้บริโภคเกิดความ
พึงพอใจได้ 
 2.6.2 การประเมินคุณภาพของการบริการ  

การประเมินคุณภาพของการบริการ ท่ีต้องค่านึงถึงคุณลักษณะท่ีผู้รับบริการคาดหวัง  หาก
องค์กรใดตระหนักถึงความส่าคัญของคุณภาพของการบริการ เพื่อใช้เป็นแรงจูงใจให้ผู้รับบริการเกิดความ
ประทับใจและติดใจท่ีจะใช้บริการ จ่าเป็นต้องท่าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานบริการทุกฝ่าย อีกท้ังมีการ
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พัฒนากลยุทธ์ในการบริการตามแผนนโยบายการบริการท่ีวางไว้และค่านึงถึงคุณลักษณะดังกล่าว 10 
ประการดังต่อไปนี้  
 2.6.2.1 ลักษณะของการบริการ (appearance) หมายถึง สภาพที่ปรากฏให้เห็นหรือจับต้อง
ได้ในการให้บริการเช่น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่ออ่านวยความสะดวกต่าง ๆ เอกสารส่ิงพิมพ์หรือส่ือ
ต่าง ๆ ท่ีใช้ติดต่อส่ือสาร เป็นต้น 
 2.6.2.2 ความไว้วางใจ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการน่าเสนอผลิตภัณฑ์บริการ
ตามค่ามั่นสัญญาท่ีให้ไว้อย่างตรงไปตรงมาและถูกต้อง 
 2.6.2.3 ความกระตือรือร้น (responsiveness) หมายถึง การแสดงความเต็มใจท่ีจะช่วย 
เหลือและพร้อมท่ีจะให้บริการทันทีทันใด 
 2.6.2.4 ความเช่ียวชาญ (competence) หมายถึง ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
บริการท่ีรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.6.2.5 ความมีอัธยาศัยนบน้อม (courtesy) หมายถึง ความมีไมตรีจิตท่ีสุภาพอ่อนน้อมเป็น
กันเอง รู้จักให้เกียรติผู้อื่น จริงใจ มีน้่าใจ และเป็นมิตรของผู้ปฏิบัติงานบริการ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานท่ี
จะต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 
 2.6.2.6 ความน่าเช่ือถือ (crediability) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเช่ือมั่น ด้วย
ความซื่อตรงและซื่อสัตย์สุจริตของผู้ปฏิบัติงานบริการ 
 2.6.2.7 ความปลอดภัย (security) หมายถึง สภาพท่ีปราศจากอันตราย ความเส่ียงภัยและ
ปัญหาต่าง ๆ 
 2.6.2.8 การเข้าถึงบริการ (access) หมายถึง การติดต่อเข้ารับบริการด้วยความสะดวกไม่
ยุ่งยาก 
 2.6.2.9 การติดต่อส่ือสาร (communication) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความ 
สัมพันธ์และส่ือความหมายได้ชัดเจน ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและรับฟังผู้ใช้บริการ 
 2.6.2.10 ความเข้าใจลูกค้า (understanding of customer) หมายถึง ความพยายามในการ
ค้นหาและท่าความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้า รวมท้ังการให้ความสนใจตอบสนองความต้อง การ 
 ต่อมาตัวแปรของ Ziethaml Parasuraman and Berry (1990, pp.12-40) ท่ีเป็นตัวช้ีวัดคุณ 
ภาพบริการท่ีเรียกว่า “SERVQUAL” ซึ่งสามารถน่าไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยสรุปการประเมิน
คุณภาพ จาก10 ประการเหลือเป็นตัวแปรหลัก 5 ประการ ประกอบด้วย สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550, 
หน้า 48) 
 ประการท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพท่ี
ปรากฏให้เห็นถึงส่ิงอ่านวยความสะดวกต่าง ๆ อันได้แก่ สถานท่ีบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เอกสารที่ใช้ 
ในการติดต่อส่ือสารและสัญลักษณ์รวมท้ังสภาพแวดล้อม เป็นต้น 
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 ประการท่ี 2 ความเช่ือถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้
ตรงกับสัญญาท่ีให้ไว้กับผู้รับบริการบริการท่ีให้ทุกครั้ง 
 ประการท่ี 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจ
ท่ีจะให้บริการโดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที 
 ประการท่ี 4 การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้าง
ความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 ประการท่ี 5 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่
ผู้รับบริการตามความต้องการท่ีแตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน 
 สรุปได้ว่า SERVQUALเป็นเครื่องมือท่ีใช้ส่าหรับการวัดคุณภาพการบริการ โดยค่านึงคุณลักษณะ
จากปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวัง เพื่อวัดความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับคุณภาพ
การบริการใน 5 ประการ 
 
2.7 ความคาดหวัง 
 2.7.1 ความหมายความคาดหวัง 

ความคาดหวัง มีค่าตรงกับภาษาอังกฤษว่า Expectancy ความคาดหวังเป็นความรู้สึกของบุคคล
แต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกันออกไป มีผู้ให้ความหมายของความคาดหวังไว้ดังนี้   
 2.7.1.1 วรวรรณ สโมสรสุข และคณะ (2556, หน้า19) ได้ให้ความหมายว่า ความคิด ความ
ต้องการของบุคคลต่อส่ิงหนึ่งหรือหลายส่ิงว่าควรจะเกิดขึ้นในลักษณะใดตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ท้ังนี้จะถูกต้องมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคล ซึ่งเมื่อได้รับ
การตอบสนองตามท่ีคาดหวังเอาไว้นั้น บุคคลก็จะได้รับความพึงพอใจและขณะเดียวกันก็คาดหวังในส่ิงท่ี
สูงเพิ่มข้ึนในระดับต่อไป 

    2.7.1.2 Ziethaml, Parasuraman and Berry, 1990, p. 4 (อ้างในกฤติยา จงเรืองทรัพย์, 
2553, หน้า9) กล่าวว่าความคาดหวังหมายถึง ทัศนคติท่ีเกี่ยวกับความปรารถนาหรือความต้องการของ
ผู้บริโภคท่ีพวกเขาคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในบริการนั้นๆ ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ และลูกค้าจะประเมินผลของการซื้อโดยมีพื้นฐานจากส่ิงท่ีคาดหวังว่าจะได้รับตามความต้องการ  

สรุปได้ว่า ความคาดหวังคือความรู้สึกความต้องการท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันไปจน 
ถึงอนาคตข้างหน้า เป็นการคาดคะเนถึงส่ิงท่ีจะมากระทบต่อ การรับรู้ของคนเรา โดยใช้ประสบการณ์การ
เรียนรู้เป็นตัวบ่งบอก 
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2.7.2 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy) 
เป็นการต้ังความปรารถนาท่ีจะเกิดขึ้นของบุคคลในส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  เช่นพนักงาน

คาดหวัง ว่าเขาจะได้โบนัสประมาณ 4-5 เท่าของเงินเดือนในปีนี้ การคาดหวังท่าให้พนักงานมีชีวิตชีวาซึ่ง
บางคนอาจ สมหวัง บางคนอาจผิดหวังก็ได้ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับส่ิงท่ีคาดหวังมักไม่ตรงกันเสมอไป ถ้าส่ิงท่ี
เกิดขึ้นห่างกับส่ิง ท่ีคาดหวังมากก็อาจจะท่าให้พนักงานคับข้องใจในการท่างาน  การคาดหวังก่อให้เกิด
แรงผลักดันหรือเป็นแรงจูงใจท่ีส่าคัญต่อพฤติกรรม ถ้าองค์การกระตุ้นให้พนักงานยกระดับผลงานตนเอง
ได้และพิจารณาผลตอบแทนท่ีใกล้เคียงกับส่ิงท่ีพนักงานคาดหวังว่าควรจะได้ก็จะเป็นประโยชน์ท้ัง
องค์การและพนักงาน 

ทฤษฎีความคาดหวัง V.I.E. ของวิคเตอร์วรูม (Vroom) มีองค์ประกอบของทฤษฎีท่ีส่าคัญ 3 
ประการคือ วรวรรณ สโมสรสุข และคณะ (2556, หน้า52) 

     Valence หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อผลลัพธ์ 
         Instrumentality หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ วิถีทางท่ีจะไปสู่ความพึงพอใจ 
         Expectancy หมายถึง ความคาดหวังในตัวบุคคลนั้นๆบุคคลมีความต้องการหลายส่ิงหลาย
อย่าง ดังนั้น จึงพยามด้ินรนแสวงหาหรือกระท่าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อตอบสนองความ  ต้องการหรือส่ิงท่ี
คาดหวังไว้ ซึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วก็ตามความคาดหวังของบุคคลจะได้รับความพึงพอใจ
ขณะเดียวกันก็คาดหวังในส่ิงท่ีสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
  2.7.3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของลูกค้า 

การประเมินคุณภาพบริการเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง การบริการกับความคาดหวังของบุคคล 
ว่าการบริการนั้นสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของบุคคลจนได้รับความพึงพอใจหรือไม่ใน
การประเมินคุณภาพของการริการ จะมีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างความคาดหวังอยู่ 4 ปัจจัย ได้แก่ สม
วงศ์ พงศ์สถาพร, (2546, หน้า52)  
  2.7.3.1 Word of Mouth Communication การส่ือสารแบบปากต่อปาก จะมีบทบาท
มากส่าหรับการค้นหาข้อมูลการให้บริการ และเป็นปัจจัยส่าคัญต่อการสร้างความคาดหวังคุณภาพบริการ
เพราะบริการเป็นส่ิงท่ีจับต้องยาก และไม่สามารถทดลองก่อนได้ จึงต้องสอบถามจากคนท่ีเคยใช้มาก่อน
ถ้าข้อมูลท่ีได้รับบอกว่าบริการนั้นดี เขาจะมีความคาดหวังว่าจะได้รับริการท่ีดีด้วย 
 2.7.3.2 Personal Need and Preferences ปัจจัยในเรื่องความต้องการท่ีเป็นรสนิยม
ส่วนตัวที่มาจากพื้นฐานด้านการศึกษา สังคม ครอบครัว วัฒนธรรม เป็นต้น การมีรสนิยมท่ีแตกต่างกันไป 
ท่าให้ความคาดหวังแตกต่างกันไป 
  2.7.3.3 Past Experiences ประสบการณ์ในอดีตก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างความคาดหวัง
ของลูกค้า ท่ีจะน่าไปสู่ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ และสะท้อนถึงคุณภาพบริการ 
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  2.7.3.4 External Communication การส่ือสารข้อมูลของธุรกิจเพื่อสร้างภาพพจน์ ก็เป็น
ปัจจัยหนึ่งในการสร้างความคาดหวังให้กับลูกค้า เพราะลูกค้าได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้า แล้วสะสมข้อมูล
น่าไปตัดสินใจการใช้บริการ 

ดังนั้น คุณภาพเป็นส่ิงท่ีเกิดจากความคาดหมายของลูกค้าหรือผู้รับบริการท่ีมีต่อบริการท่ีดีท่ีสุด 
โดยมีคุณค่าและมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบ
ระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ในการให้บริการ/ผลิตภัณฑ์ หากผู้รับบริการได้รับการบริการเป็นไป
ตามท่ีคาดหวังก็ถือได้ว่านั้นคือ การบริการมีคุณภาพ  
 
2.8 การรับรู้คุณค่า 

2.8.1 ความหมายการรับรู้คุณค่าการบริการ 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าเป็นท่ีสนใจอย่างมากจากท้ังนักวิชาการ และนักการตลาดมา

ตลอด โดยพยายามท่ีจะหาค่าจ่ากัดความ วิธีการวัดคุณค่าตราสินค้า และได้มีการให้ความหมายของ
คุณค่าการบริการไว้ดังนี้ 

 2.8.1.1 คอตเลอร์ Kotler, 2000, p.10 (อ้างอิงใน รสสุคนธ์ แซ่เฮีย, 2556, หน้า28) กล่าว
ว่า คุณค่าตราสินค้าเป็นคุณค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยจะสะท้อนถึงวิธีคิด ความรู้สึก หรือการ
แสดงออกของผู้บริโภค โดยให้ความส่าคัญกับตราสินค้า เช่นเดียวกับราคา ส่วนแบ่งการตลาดและ
ความสามารถในการท่าก่าไร คุณค่าเป็นสินทรัพย์ท่ีไม่สามารถจับต้องได้ซึ่งมีคุณค่าด้านจิตใจ     
    2.8.1.2 กิตติ สิริพัลลภ (2542, หน้า28) ได้ให้ค่านิยาม มูลค่าความเป็นทรัพย์สินของตรา 
สินค้า (Brand Equity) คือตราสินค้าท่ีแสดงความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ถึง
คุณภาพสร้างความภักดีในตัวสินค้าจนผู้บริโภคมองตราสินค้า ดุจด่ังเป็นเพื่อนสนิท และท่าให้ตราสินค้า
นั้นสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับเจ้าของตราสินค้านั้น ท้ังในด้านมูลค่าท่ีเป็นตัวเงินหรือเป็นสินทรัพย์ท่ีจับต้อง
ไม่ได้ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 แนวคิดหลัก คือ 
  1) มูลค่าท่ีเป็นตัวเงิน (Monetary Value) ความเป็นทรัพย์สินของสินค้า คือ การท่ี
ตราสินค้าหนึ่งสามารถขายได้ในราคาท่ีสูงว่าสินค้าชนิดเดียวกัน คุณสมบัติเหมือนกัน  
  2) มูลค่าท่ีจับต้องไม่ได้ (Intangible) ความเป็นสินทรัพย์ของตราสินค้าท่ีสร้างคุณ
ค่าท่ีจับต้องไม่ได้แก่ผู้บริโภคได้มากกว่าสินค้านิดเดียวกันแต่ไม่มีตรา 
  3) คุณภาพท่ีรับรู้ (Perceived Quality) ความเป็นสินทรัพย์ของตราสินค้า คือ  ตรา
สินค้าท่ีผู้บริโภครับรู้ได้ถึงคุณภาพหรือภาพพจน์ของตราสินค้านั้นเป็นอย่างดี 
 2.8.1.3 Farquhar (1998, pp. 24-33) ให้ค่านิยามคุณค่าตราสินค้าคือ คุณค่าเพิ่มท่ีตราสิน 
ค้าสร้างให้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
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  1) คุณค่าตราสินค้าในมุมมองของบริษัท (Firm’s Perspective) โดยจะวัดจากกระแส
เงินสดท่ีเพิ่มขึ้น (Incremental Cash Flow) ท่ีเกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวสินค้ากับตราสินค้า และท่า
ให้ส่วนแบ่งการตลาดของสินค้านั้นเพิ่มข้ึน ท่าให้สามารถต้ังราคาได้สูงกว่าคู่แข่ง และการลดค่าใช้จ่าย ใน
การส่งเสริมการตลาด 
  2) คุณค่าตราสินคาในมุมมองของร้านค้า (Trade’s Perspective) จะแสดงถึงการมี
อิทธิพลท่ีเหนือกว่าตราสินค้าของคู่แข่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการยอมรับจากช่องทางการจัดจ่าหน่ายและการ
กระจายสินค้าในวงกว้าง 
   3) คุณค่าตราสินค้าในมุมมองของผู้บริโภค (Consumer’s Perspective) คือ การ
สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของความแข็งแกร่งด้านทัศนคติ (Attitude Strength) ท่ีมีต่อตราสินค้า 
 กล่าวสรุปได้ว่า คุณค่าของบริการคือ เป็นการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ  โดยจะ
สะท้อนถึงวิธีคิด ความรู้สึก ของผู้บริโภค โดยคุณค่าตราสินค้าให้ความส่าคัญกับ เช่น เดียวกับราคา ส่วน
แบ่งการตลาด และความสามารถในการท่าก่าไร 

2.8.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าในมุมมองของผู้ใช้บริการ 
คุณค่าตราสินค้าในมุมมองของผู้ใช้บริการมีนักวิชาการมากมาย เช่น Aaker Farquhar Keller 

ได้ท่าการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นท่ีมุมมองของผู้บริโภค ซึ่งสามารถแบ่งออก 
เป็น 2 ส่วน สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ (2547, หน้า 25) ดังนี้  
 2.8.2.1 การรับรู้ของผู้บริโภค (Consumer Perception) เช่น การตระหนักรู้ในตราสินค้า 
(Brand Awareness) ความเช่ือมโยงตราสินค้า  (Brand Associations) และการรับรู้ถึงคุณภาพ 
(Perceived Quality) เป็นต้น  
 2.8.2.2 พฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Perception) เช่น ความภักดีต่อตราสินค้า 
(Brand Loyalty) ความต้ังใจซื้อสินค้าในราคาสูง (Willingness to Pay a High Price) แนวคิดท่ีเป็นท่ี
รู้จักอย่างกว้างขวางท่ีได้รวมแง่มุมของคุณค่าตราสินค้าท้ังในส่วนการรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภค คือ
แนวคิดแบบจ่าลองคุณค่าตราสินค้า (Brand Equitby Modal) ของ Aaker ซึ่งอธิบายว่า คุณค่าตรา
สินค้ามีองค์ประกอบ 5 ส่วน 
 2.8.3 องค์ประกอบคุณค่าตราสินค้า 

 2.8.3.1 การตระหนักถึงตราสินค้า (Brand Awareness) คือ การจดจ่าหรือระลึกได้ถึง ตรา
สินค้าของผู้บริโภค ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีส่าคัญในการสร้างคุณค่าตราสินค้า เพราะเมื่อผู้บริโภคเกิดการ
ตระหนักรู้ในตราสินค้าแล้ว ผู้บริโภคก็จะเกิดความคุ้นเคย (Famillarity) ในตราสินค้านั้น ท่าให้สินค้าเป็น
ท่ีน่าไว้วางใจ (Reliability) น่าเช่ือถือ (Credible) และมีคุณภาพท่ีสมเหตุสมผล (Reasonable Quality) 
และเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อในท่ีสุด ซึ่งผู้บริโภคจะเลือกซื้อตราสินค้าท่ีเป็นท่ีรู้จักมากกว่าตรา
สินค้าท่ีผู้บริโภคไม่มีการตระหนักถึงตรามาก่อน Aaker, 1991 (อ้างถึงใน สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 
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2547, หน้า 34) นอกจากนี้แล้ว การตระหนักถึงตราสินค้าเป็นความแข็งแกร่งท่ีเกิดขึ้นในใจของผู้บริโภค 
โดยการรับรู้ถึงตราสินค้าจะวัดได้จากระดับการจดจ่าตราสินค้าของผู้บริโภค ดังนี้  
 1) การจดจ่าตราสินค้าได้ (Brand Recognition) คือ การจดจ่าหรือนึกถึงตราสินค้า
ได้ ซึ่งจะวัดโดยการสอบถามว่าผู้บริโภคเคยเห็นตราสินค้านี้หรือไม่ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความคุ้นเคยของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้า  

 2) การระลึกถึงตราสินค้า (Brand Recall) เป็นการระลึกถึงตราสินค้าได้ โดยจะวัด
จากการสอบถามว่า เมื่อกล่าวถึงประเภทสินค้านั้นๆ แล้ว ผู้บริโภคจะเอ่ยถึงตราสินค้านั้นออกมาได้ โดยท่ี
การระลึกถึงตราสินค้าใดสินค้าหนึ่งเหนือกว่าตราสินค้าอื่น จะเป็นการระลึกถึงตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่ง
ได้เพียงตราเดียวจากสินค้าประเภทนั้น ๆ การตระหนักถึงตราสินค้ามีประโยชน์ในการบริหารคุณค่าตรา
สินค้า โดยจะเป็นการเช่ือมโยงกับองค์ประกอบอื่น ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับตราสินค้าได้ และจะน่าไปสู่
ความคุ้นเคยและช่ืนชอบในตราสินค้าได้ รวมถึงบอกความหมายหรือความเกี่ยวข้องในตราสินค้าได้ ใน
ส่วนของสินค้าบริการ ผู้บริโภคจะต้องพิจารณาในส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีมีหลายส่วนท่ีสอดคล้องกัน
พิจารณาได้ในตัวสินค้า รวมถึงความสามารถในการให้บริการ ซึ่งจะเหมือนกับส่วนบริการท่ีสามารถจับ
ต้องได้ ไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อผู้ให้บริการ การมีอารมณ์ร่วม ความไว้วางใจ และความสุภาพของ
พนักงานผู้ให้บริการสินค้า Aaker, 1991 (อ้างถึงใน สุศิษฎา อินทรา, 2551, หน้า 31-33) อย่างไรก็ตาม 
การตระหนักถึงตราสินค้าเพียงอย่างเดียว ก็ไม่สามารถท่าให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการออก
สินค้าตัวใหม่ เนื่องจากการตระหนักรู้ตราสินค้าจะเป็นเพียงการน่าร่องไปสู่ความส่าเร็จเท่านั้น ไม่ได้ท่าให้
ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจ 
  2.8.3.2. การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) เป็นการรับรู้คุณภาพโดยรวมของผู้บริโภค
ท่ีมีต่อสินค้า ซึ่งการรับรู้คุณภาพจะท่าให้เกิดความส่าเร็จทางด้านการเงิน กลยุทธ์ของธุรกิจ รวมถึงด้าน
อื่น ๆ ของตราสินค้าด้วย ในการสร้างการรับรู้ถึงคุณภาพของผู้บริโภคขึ้นมาจะต้องท่าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่าว่า “คุณค่า” ให้ถูกต้องก่อน และควรจะทราบถึงผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม (Segment) ในแต่ละวัฒนธรรม
เป็นอย่างไร จึงจะสร้างคุณภาพของสินค้าท่ีดีได้และจะนาไปสู่ทัศนคติท่ีดีของผู้บริโภคได้ Aaker, 1996 
(อ้างถึงใน สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547, หน้า 36) นอกจากนี้แล้ว การรับรู้คุณภาพยังหมายถึง การ
ท่ีตราสินค้าได้ถูกรับรู้โดยรวมท้ังหมดหรือความเหนือกว่าของสินค้าหรือบริการ  โดยจะพิจารณาจาก
วัตถุประสงค์หรือคุณสมบัติการใช้งานของสินค้านั้นๆ และคุณภาพที่รับรู้เป็นส่ิงท่ีสามารถวัดได้แต่จับต้อง
ไม่ได้ เนื่องจากเป็นความรู้สึกโดยรวมท่ีมีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งการรับรู้คุณภาพตราสินค้าจะ
แตกต่างกันใน แต่ละประเภทสินค้า Aaker, 1991 (อ้างถึงใน สุศิษฎา อินทรา, 2551, หน้า 34) ส่าหรับ
การพิจารณาคุณภาพที่ถูกรับรู้จะต้องศึกษาถึงอิทธิพลท่ีมีต่อการรับรู้คุณภาพของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคจะ
พิจารณาจากเนื้อหา  (Context) ของสินค้าหรือบริการ  โดยแยกตามประเภทของสินค้าได้  ซึ่งมี
ส่วนประกอบ 7 ส่วน ได้แก่  



33 

 

 1)  ผลงานของสินค้า (Performance) คือ คุณลักษณะการทางานพื้นฐานของสินค้า 
ซึ่งผู้บริโภคจะมีทัศนคติต่อผลงานของสินค้าแตกต่างกันออกไป 
 2)  ลักษณะของสินค้า (Feature) การออกแบบรูปร่างลักษณะของสินค้าให้สะดวกใน
การใช้งาน  
 3)  การปฏิบัติตามในรายละเอียดท่ีต้ังไว้ (Conformance with Specifications) 
เพื่อให้มีการผลิตสินค้ามีคุณภาพ และลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น  
 4)  ความไว้วางใจ (Reliability) คือ ความสม่่าเสมอและต่อเนื่องของคุณภาพสินค้า 
หมายถึงในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคแต่ละครั้ง จะได้รับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าทุกครั้งอย่างต่อเนื่อง  
 5)  ความคงทนถาวร (Durability) ของสินค้า สินค้าไม่แตกหักง่าย มีอายุการใช้งาน
ยาวนาน  
 6)  ความสามารถในการให้บริการ (Serviceability) สินค้าท่ีต้องการบริการก่อนหรือ
หลังบริการนั้นจะมีประสิทธิภาพ ผู้บริการต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องท่ีให้บริการและอานวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้บริการอย่างดีเย่ียม  
 7)  ความเหมาะสมพอดีหรือผลงานขั้นสุดท้าย (Fit and Finish) ของสินค้าว่าสามารถ
น่าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งจะเป็นส่วนท่ีท่าให้เกิดลักษณะท่าทางหรือความรู้สึกของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อคุณภาพของสินค้า  และเป็นส่วนท่ีมีความส่าคัญในกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
Aaker, 1991 (อ้างถึงใน สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547, หน้า 52-64)  
 2.8.3.3 การเช่ือมโยงตราสินค้า (Brand Associations) เป็นความสัมพันธ์ซึ่งเช่ือมโยงส่ิง
ต่าง ๆ ของตราสินค้าเข้ากับความทรงจ่าของผู้บริโภค โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวจะช่วยสร้างทัศนคติเชิง
บวกให้กับตราสินค้า และกลายเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงความรู้สึกของผู้บริโภคเข้ากับตราสินค้านั้น  ๆ การท่ี
ผู้บริโภคมีความเช่ือมโยงกับตราสินค้าจะช่วยสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้าได้โดยการดึงข้อมูลท่ีเกี่ยวกับ
ตราสินค้าออกจากความทรงจ่า และช่วยสร้างความแตกต่างให้กับตราสินค้า ท่าให้ผู้บริโภคมีเหตุผลใน
การซื้อสินค้า Aaker, 1991 (อ้างถึงใน สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547, หน้า 40) ซึ่งการเช่ือมโยงตรา
สินค้า มีแนวคิดท่ีส่าคัญ 2 แนวคิด คือ  
 1) แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า  (Brand Image) เป็นความรู้สึกโดยรวมท่ี
ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้าอันเกิดจากความเห็นและสรุปผลจากข้อมูลต่างเกี่ยวกับตราสินค้าท่ีได้รับจากส่ิง
เร้าภายนอก (External Stimuli) และจากจินตนาการ (Fantasies) ซึ่งภาพลักษณ์ตราสินค้าจะเป็นตัว
ผลักดันให้เกิดคุณค่าเพิ่มในตราสินค้าหรืออาจกล่าวได้ว่าภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นภาพท่ีเกิดขึ้นในใจของ
ผู้บริโภค ซึ่งไม่ใช่รูปภาพหรือตัวอักษรแต่เป็นความประทับใจของผู้บริโภคท่ีจะสะท้อนถึงทัศนคติต่อตรา
สินค้าหรือคุณสมบัติของตราสินค้าโดยการรับรู้ถึงผลประโยชน์  ซึ่งเกิดจากการเช่ือมโยงคุณสมบัติ ต่าง ๆ 

ท้ังด้านประโยชน์ใช้สอย ลักษณะทางกายภาพของตัวสินค้าเอง (Tangible, Function Attributes) และ
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คุณลักษณะหรือคุณสมบัติด้านอารมณ์ (Intangible, Emotion Attributes) เช่น การโฆษณา การ
ติดต่อส่ือสารแบบปากต่อปาก (Word- of- Mouth) การสังเกตและประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ หรือกล่าวว่าผู้บริโภคจะประเมินคุณค่าตราสินค้าจากส่วนประกอบหลาย  ๆ อย่างในภาพลักษณ์
ตราสินค้า และภาพลักษณ์จะเกี่ยวข้องกับทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้า ดังนั้น ผู้ผลิตหรือผู้ขายจึงต้องสร้าง
ตราสินค้าเพื่อให้มีสัญลักษณ์ท่ีมีการความหมาย (Significant Symbol) ท่ีมีรูปแบบการส่ือสารท่ีจูงใจ 
โดยแบ่งภาพลักษณ์ออกเป็น  

 1.1) ภาพลักษณ์ขององค์กร (Image of Market/ Corporate Image) จะ
เกี่ยวข้องกับช่ือเสียงของบริษัทหรือผู้ผลิตสินค้านั้น ๆ และเป็นส่ิงส่าคัญต่อการด่าเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ 
เพราะจะเกี่ยวโยงไปถึงการสนับสนุนการด่าเนินงาน ซึ่งภาพลักษณ์ท่ีดีจึงช่วยส่งเสริมให้การดาเนินงาน
ขององค์กรหรือธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายได้  

 1.2) ภาพลักษณ์ตัวสินค้าหรือบริการ (Image of Product) จะเกี่ยวข้องกับ
บุคลิกภาพของตัวสินค้าหรือบริการ เช่น เป็นสินค้าท่ีให้ความรู้สึกเป็นคนทันสมัย ร่าเริง หรือดูแข็งแกร่ง 
เป็นต้น  
 1.3) ภาพลักษณ์ผู้ใช้ตราสินค้า (Image of User) จะสะท้อนให้เห็นถึง
บุคลิกลักษณะของผู้ใช้สินค้านั้นว่าเป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกลักษณะเช่นไร  
 นอกจากนี้ ภาพลักษณ์ของตราสินค้าท่ีดีจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้าหรือบริษัท
ในการครองส่วนแบ่งการตลาดในระยะยาวแล้ว และท่าให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือสินค้า
ผ่านทางภาพลักษณ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทหลายแห่งได้ปรับปรุงภาพลักษณ์ของบริษัท เนื่องจากจะเป็นการ
เสริมการรับรู้ในทางบวกให้กับสินค้า และส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้บริโภคด้วย หากภาพลักษณ์
ของบริษัทอยู่ในระดับกลาง ๆ จะไม่กระทบต่อความรู้สึกใด ๆ ต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้า แต่หาก
ภาพลักษณ์ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือลบย่อมส่งผลต่อตราสินค้า โดยผู้บริโภคจะซื้อสินค้าหรือ
บริการท่ีมีช่ือเสียงและมีคุณค่าตราสินค้าสูง มีภาพลักษณ์ท่ีดี สร้างความไว้วางใจและให้คุณค่าหรือ
ประโยชน์ ดังนั้น เมื่อสินค้ามีคุณภาพก็จะท่าให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกเชิงบวกต่อตราสินค้า และจะส่งผลดี
ต่อการด่าเนินธุรกิจในท่ีสุด Assael, 1987 (อ้างถึงใน อนุชิต ศิริกิจ, 2550 หน้า99)  

 2) แนวคิดการเช่ือมโยงตราสินค้าท่ีความแข็งแกร่ง เกิดจากการผู้บริโภคมีความเช่ือว่า
ตราสินค้านั้นจะมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการและความพอใจได้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อตราสินค้า เมื่อตราสินค้าได้รับการตอบสนองและเป็นท่ีพอใจ การเช่ือมโยงนั้น
จะเป็นท่ีช่ืนชอบของผู้บริโภคหรือไม่  ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคเล็งเห็นความส่าคัญของคุณสมบัติหรือ
คุณประโยชน์นั้น โดยตราสินค้าจะต้องมีคุณลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่าง และจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติตรา
สินค้าและความชอบในตราสินค้าหรือการรับรู้ในคุณภาพตราสินค้า  โดยBristolได้ท่าการศึกษา
คุณลักษณะเฉพาะท่ีมีต่อทัศนคติตราสินค้าและช่ือตราสินค้าต่าง ๆ พบว่า คุณลักษณะตราสินค้าเฉพาะมี
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อิทธิพลเชิงบวกต่อทัศนคติของผู้บริโภค  โดยเป็นการใช้แนวคิดการเช่ือมโยงตราสินค้ารวมความชอบ
ท้ังหมดและทัศนคติท่ีผู้บริโภคมีต่อตราสินค้าท้ังในด้านคุณลักษณะหรือประโยชน์ท่ีได้รับของตราสินค้า  
ดังนั้น จึงควรท่าการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อคุณลักษณะตราสินค้านั้น ๆ และใช้การ
ส่ือสารทางการตลาดในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะตราสินค้าท่ีถูกต้องแก่
ผู้บริโภคเพื่อสร้างความเช่ือและความเข้าใจในตราสินค้า และจะส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง
และลดต้นทุนทางการตลาดได้ในระยะยาว Bristol, 2000, p.5 (อ้างถึงใน อนุชิต ศิริกิจ, 2550, หน้า 
102) ส่าหรับวิธีการสร้างปัจจัยเช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ (Brand Association) หรือวิธีการก่าหนดต่าแหน่ง
ของตรายี่ห้อ (Brand Positioning) มีวิธีการดังต่อไปนี้  

 2.1) คุณลักษณะของสินค้า  (Product Attributes) เป็นการน่าเอาคุณ 
ลักษณะของสินค้ามาเป็นปัจจัยในการก่าหนดต่าแหน่งหรือจุดยืนของผลิตภัณฑ์  ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้
เป็นคุณสมบัติท่ีพิเศษกว่าคู่แข่งขัน  

 2.2) ผลประโยชน์ท่ีผู้บริโภคได้รับ (Customer Benefits) เป็นการน่าเอาผล
จากการใช้สินค้าหรือบริการนั้นมาเป็นปัจจัยในการก่าหนดต่าแหน่งผลิตภัณฑ์  

 2.3) ราคาของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน  (Relative Price) เป็นการ
น่าเอาราคาของสินค้าหรือบริการของบริษัทท่ีได้เปรียบกว่าคู่แข่งขัน  โดยท่ัวไปคือราคาถูกกว่ามาเป็น
ปัจจัยในการก่าหนดต่าแหน่งหรือจุดยืนของผลิตภัณฑ์  

 2.4) การใช้ (Use/Application) วิธีนี้เป็นการน่าไปใช้งานหรือวิธีการใช้สินค้า
หลังบริการนั้นมาเป็นปัจจัยในการก่าหนดหรือจุดยืนของผลิตภัณฑ์  

 2.5) ลูกค้าหรือผู้ใช้ (Customer/User) เป็นการเช่ือมโยงลูกค้ากับสินค้าหรือ
บริการ วิธีนี้เป็นการบ่งบอกชัดเจนว่า กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร  

 2.6) บุคลิกภาพ  (Personality) เป็นการน่าเอาบุคลิกภาพของลูกค้ามา
ก่าหนดเป็นบุคลิกของสินค้า แล้วน่าปัจจัยนี้มาก่าหนดต่าแหน่งของผลิตภัณฑ์  

 2.7) คู่แข่งขัน (Competitors) วิธีนี้นาเอาคุณสมบัติของคู่แข่งขันมาเป็นข้อ
เปรียบเทียบกับสินค้าหรือ บริการของบริษัท  

 2.8) ประเทศหรือสภาพภูมิศาสตร์  (Country or Geographic Area) เป็น
การน่าเอาแหล่งผลิตของสินค้ามาก่าหนดต่าแหน่งของสินค้า การก่าหนดต่าแหน่งนี้จะเหมาะสมกับสินค้า
ท่ี มาจากประเทศนั้น หรือแหล่งผลิตท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ียอมรับกันในกลุ่มเป้าหมายเช่น เบ็คเป็นเบียร์
เยอรมัน นอกจากนี้แล้ว Lassar, Mital & Sharm ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการวัดคุณค่า ตราสินค้าโดยใช้
แนวคิดท่ีว่า มูลค่าตราสินค้า (Brand Equity) สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เนื่องจากผู้บริโภคยอม
จ่ายเงินเป็นจานวนมากเพื่อซื้อช่ือตราสินค้า (Brand Name) ซึ่งผู้บริโภคจะซื้อสินค้าท่ีมีช่ือเสียง และมี
ระดับคุณค่าตราสินค้าสูง หากสินค้านั้นมีภาพลักษณ์ดีสร้างความไว้วางใจ ให้คุณค่าหรือมีประโยชน์ สินค้า
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มีคุณภาพ และผู้บริโภคมีความรู้สึกเชิงบวกต่อตราสินค้า โดยประชาสัมพันธ์เพื่อส่ือให้ผู้บริโภคได้รับรู้และ
จะส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้า และผลการด่าเนินงาน จึงสามารถใช้กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดไม่ว่าจะ
เป็นการส่งเสริมการจ่าหน่าย หรือการโฆษณา Lassar Mital & Sharm, 1995, pp.11-19 (อ้างอิงใน 
อนุชิต ศิริกิจ, 2550, หน้า 97) 

 2.8.3.4 ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) เป็นท่ีส่ิงแสดงถึงความยึดมั่นท่ีผู้บริโภคมี
ต่อตราสินค้า  ซึ่งความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคเป็นองค์ประกอบท่ีส่าคัญของคุณค่าตราสินค้า   
เพราะจะเป็นเครื่องสะท้อนความเป็นไปท่ีผู้บริโภคจะเปล่ียนไปใช้ตราสินค้าอื่นๆหรือไม่ นอกจากนี้ ความ
ภักดีในตราสินค้ายังมีความเกี่ยวข้องกับการซื้อและประสบการณ์ในการใช้สินค้า  และเป็นการช่วยลด
ต้นทุนทางการตลาด ช่วยสร้างอ่านาจในการต่อรองร้านค้า ดึงดูดลูกค้ารายใหม่ ท่าให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อ
ซ้่า และเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทางการตลาดของสินค้านั้น  และช่วยปกป้องจากการถูก
คุกคามโดยคู่แข่ง Aaker, 1991 (อ้างถึงใน สุภาภัทร ชาญไชยดิลก, 2547, หน้า 59)  
ความภักดีของลูกค้านั้นอาจจะสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มหลัก ๆ 4 กลุ่มดังนี้  

            1) กลุ่มท่ีไม่ใช่ลูกค้า (Non-Customer) เป็นกลุ่มผู้ท่ีใช้สินค้าของตราสินค้าคู่แข่ง  
            2) กลุ่มท่ีอ่อนไหวต่อราคา (Price-Switcher) เป็นกลุ่มท่ีมีความภักดีต่อตราสินค้าใน

ระดับต่าง ราคาเป็นเครื่องจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินค้า และพร้อมท่ีจะเปล่ียนไปใช้สินค้าตราอื่น ๆ เมื่อ
เปรียบเทียบแล้วราคาของคู่แข่งดูเหมาะสมกว่าหรือบางครั้งอาจจะถูกกว่า หรือเกิดจากความ เคยชินใน
การซื้อสินค้ามากกว่าท่ีจะใช้เหตุผลพิจารณา ดังนั้นราคาจึงเป็นปัจจัยส่าคัญท่ีจะดึงดูดให้เกิดการซื้อซ้่า 

            3) กลุ่มท่ีใช้ตราสินค้า 2 หรือ 3 ตรา (Fence Sitter) หากตราสินค้าและสินค้าไม่ได้ 
โดดเด่นหรือแตกต่างจากคู่แข่งแล้ว ผู้บริโภคบางกลุ่มก็อาจจะมีความภักดีต่อสินค้า 2 ถึง 3 ตราในเวลา
เดียวกันและพร้อมท่ีจะเปล่ียนตราสินค้าไปมาได้ตลอดเวลา หรือใช้ตราสินค้าใดสินค้าหนึ่งทดแทนกันได้ 
โดยไม่ได้ยึดติดกับตราสินค้าใดเฉพาะเจาะจง  

            4) กลุ่มท่ีหนักแน่นมั่งคงต่อตราสินค้า (Committed Loyalty) ผู้บริโภคกลุ่มนี้ถือเป็น
เป้าหมายของเจ้าของสินค้า เพราะเป็นผู้บริโภคท่ียึดติดในตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ง และมีความรู้สึกว่าตรา
สินค้านั้นเป็นเสมือนเพื่อน คนสนิท หรือคู่ใจ (My Brand) ซึ่งในกรณีผู้บริโภคท่ีมีความหนักแน่นมั่นคงต่อ
ตราสินค้าหนึ่งนั้นมักจะซื้อสินค้าเพียงตราเดียวโดยไม่ลังเลใจท่ีจะซื้อตราสินค้านั้น  ๆ และจะเกิดการซื้อ
ซ้่า ๆ เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง  

            5) สินทรัพย์ประเภทอื่นๆของตราสินค้า (Other Proprietary Brand Equity) เป็น
องค์ประกอบหนึ่งท่ีส่าคัญท่ีสามารถสร้างคุณค่าให้เกิดแก่ตราสินค้าได้ คือ  

                     5.1)  เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) เครื่องหมายการค้าจะช่วยให้ผู้บริโภค
ไม่เกิดการสับสนระหว่างสินค้าของคู่แข่ง เช่น การสับสนในการระลึกถึงตราสินค้าท่ีช่ืนชอบ เพราะถ้าไม่มี
ตราสินค้าหรือตราสินค้าไม่เด่น อาจท่าให้ผู้บริโภคจ่าตราสินค้าท่ีเขาช่ืนชอบสลับกับสินค้าสินค้าอื่นได้  
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                     5.2)  สิทธิบัตร (Paten) จะช่วยคุ้มครองคุณภาพหรือความโดดเด่นของสินค้าท่ี
เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของสินค้า ซึ่งสินค้าอื่นไม่สามารถท่ีจะเลียนแบบสินค้าท่ีมีสิทธิบัตรได้  

                     5.3)  รางวัล (Prize) ท่ีได้รับจากหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีช่ือเสียงท้ังในและ
ต่างประเทศ นับเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าส่าหรับสินค้า เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่
แข่งขัน  

                          5.4)  มาตรฐาน (Standard) ขององค์กรหรือสถาบันท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ
กันท่ัวไปเช่น ISO 9000 ISO 14000 หรือมาตรฐาน มอก. ของไทย ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้นับเป็นเสมือน
การรับประกันคุณภาพของสินค้า ซึ่งจะท่าให้สินค้ามีคุณค่า Aaker, 1991 (อ้างถึงในสุภาภัทร ชาญไชย
ดิลก, 2547, หน้า121)  
 
2.9 การร้องเรียน 
 2.9.1 ความหมายการร้องเรียน 
 ข้อร้องเรียน มีค่าตรงกับภาษาอังกฤษว่า Complaint มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้   
 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549, หน้า107) ข้อร้องเรียนหมายถึง ส่ิงท่ีลูกค้าไม่ได้รับจาก
องค์กรธุรกิจตามความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้า และท่าให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจและแจ้ง
ให้ผู้เกี่ยวข้อได้ทราบ ข้อร้องเรียนสามารถเกิดข้ึนได้ตลอด การให้บริการลูกค้า อย่างไรก็ตามข้อร้องเรียน
ต้องมีองค์ประกอบท่ีชัดเจน เพื่อให้สามารถน่าค่าร้องเรียนไปพิจารณาข้อเท็จจริง เพื่อหาแนวทางในการ
ก่าจัด หรือแก้ไข และท่าให้องค์กร ทราบว่าจะให้ค่าตอบแก่ลูกค้าคนใดอย่างไร 
 การรับข้อร้องเรียน (Receipt of Complaint) จ่าเป็นต้องอาศัยข้อมูลท่ีจ่าเป็นในการจัดการ
ข้อร้องเรียน ของลูกค้าซึ่งควรประกอบไปด้วย 

 -  รายละเอียดของข้อร้องเรียน 
 -  ส่ิงท่ีลูกค้าต้องการให้แก้ไข 
 -  ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอะไร (ผลิตภัณฑ์/หรือวิธีการท่างานขององค์กร) 
 -  ข้อมูลด้านบุคลากร 
 -  ข้อมูลทางการตลาด 

 สรุปได้ว่า ข้อร้องเรียน เป็นการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกถึงความไม่พึงพอใจ
ท่ีได้รับสินค้าหรือบริการที่ไม่มีคุณภาพ และไม่ตรงตามความคาดหวัง 

2.9.2 สาเหตุท่ีท่าให้ลูกค้าเกิดการร้องเรียน 
พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล (2547, หน้า 68-70) การลูกค้าจะมีการร้องเรียนได้นั้นย่อมมีสาเหตุท่ี

น่าพาไปสู่การร้องเรียนต่อกิจการ ซึ่งสาเหตุเหล่านั้นพอจะท่าการสรุปได้โดยมีประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 2.9.2.1 สาเหตุมาจากพนักงานผู้ให้บริการ 
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            1) พนักงานพูดจาไม่สุภาพ มองลูกค้าด้วยหางตา ไม่สนใจลูกค้า 
                   2) ให้บริการล่าช้า ไม่ได้รับบริการทันทีเช่น ขณะท่ีให้บริการก็มีการท่างานอื่นหรือ
พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน แต่งหน้าต่อหน้าลูกค้า 

 3) เกิดความผิดพลาดขณะท่ีให้บริการ เช่น การเขียนช่ือลูกค้าผิด ท่าให้เสียเวลาใน
การแก้ไข 

 4) ได้รับการส่ือสารจากพนักงานไม่ตรงกัน 
 5) บริการไม่ยุติธรรม พนักงานปล่อยให้ลูกค้ารายอื่นแซงคิวลูกค้าท่ีก่าลังรอรับบริการ

อยู ่โดยท่ีพนักงานไม่ได้ให้ความส่าคัญกับการเข้าคิวตามระเบียบขององค์กร 
 6) พนักงานไม่มีความรู้ เมื่อลูกค้าสอบถาม พนักงานก็ไปสอบถามจากเพื่อนทุกครั้ง 

ไม่สามารถให้ค่าตอบได้ด้วยตัวเอง 
 2.9.2.2 สาเหตุมาจากตัวสินค้า/บริการ 

 1) สินค้าหรือบริการไม่ดี ไม่มีคุณภาพ ซึ่งไม่ตรงกับการโฆษณาท่ีลูกค้ารับรู้ 
 2) ขั้นตอนการบริการหลายขั้นตอน ท่าให้เกิดความล่าช้าในการรอคอย ท้ังด้าน

เอกสารและการขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 3) มีแต่เครื่องบริการอัตโนมัติ หาตัวผู้ให้บริการไม่ได้ในการเกิดปัญหากับลูกค้า 
 2.9.2.3 สาเหตุมาจากตัวลูกค้า 
 1) มีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อพนักงานให้บริการ เช่น เกลียดขี้หน้าพนักงาน  ซึ่งท่าให้การ
บริการไม่ดีในการรับรู้ของลูกค้า 
 2) มาจากนิสัยส่วนตัวของลูกค้าท่ีชอบร้องเรียน ซึ่งในกรณีนี้ลูกค้าอาจจะลองทดสอบ
การให้บริการหรือทดสอบการรับข้อร้องเรียนจากองค์กร 
 2.9.2.4 สาเหตุมาจากปัจจัยอื่น ๆ 
  คู่แข่งขันมีบริการท่ีดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการบริการขององค์กรท่ีลูกค้าได้ใช้
บริการอัตราการให้บริการของคู่แข่งขันถูกกว่าเมื่อลูกค้าตรวจสอบพบในภายหลัง 
 2.9.3 ทัศนคติ ท่ีถูกต้องของผู้รับข้อร้องเรียนเมื่อลูกค้าร้องเรียน 

ในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการทุก ๆ ครั้ง ผู้รับข้อร้องเรียนต้องมีทัศนคติท่ีดีและ
ถูกต้อง พร้อมท่ีจะรับฟังส่ิงท่ีลูกค้าเล่าหรือบ่นให้ฟังได้อย่างพินิจพิเคราะห์ ซึ่งทัศนคติท่ีควรจะเป็น มีดังนี้ 

  2.9.3.1 ต้องรับฟังลูกค้ามากกว่าพูด เมื่อลูกค้ามาร้องเรียน พนักงานต้องมีทัศนคติรับฟัง
ลูกค้ามากกว่าพูด หากพนักงานพูดมากกว่าฟัง ลูกค้าจะไม่ได้ระบายความรู้สึก และลูกค้าจะไม่พูด และ
ท้ายท่ีสุดก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าได้ 

 2.9.3.2 มีทัศนคติท่ีดีต่อท้ังบริษัทและลูกค้า พนักงานต้องมีทัศนคติท่ีดี คิดว่าการท่ีลูกค้า
ร้องเรียน เป็นการประเมินผลการท่างานขององค์กร วางตัวเป็นกลางในการรับฟัง ไม่รู้สึกเกลียดลูกค้าใน
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ขณะเดียวกันต้องไม่กล่าวโทษว่าระบบการท่างานขององค์กรไม่ดี หรือกล่าวโทษพนักงานด้วยกันเองว่า
ไม่ให้ความร่วมมือ 

   2.9.3.3 มีจิตใจแห่งการบริการ (Service Mind) พนักงานต้องมีความใจเย็น รับข้อร้องเรียน
ด้วยความต้ังใจ มีใจให้บริการด้วยการแสดงออกทางสีหน้า กิริยาท่าทาง 

 2.9.3.4 อย่าปฏิเสธการรับข้อร้องเรียน ยินดีรับข้อร้องเรียน ให้พนักงานรับข้อร้องเรียนด้วย
ความยินดี พนักงานต้องไม่พูดเพื่อปกป้ององค์กร หรือปกป้องลูกน้อง เพราะจะท่าให้ลูกค้าโกรธมากขึ้น 
ควรรับข้อมูลไว้ก่อน และหาข้อเท็จจริงในภายหลัง 
 2.9.4 การป้องกันการร้องเรียนและการต่าหนิจากลูกค้า 

 2.9.4.1 ทุกคนในองค์กรต้องมีความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างคุณภาพร่วมกัน (Commitment to 
Quality) 

            1) มีการเตรียมสินค้า และบริการ เตรียมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการท้ังหมด 
            2) เตรียมพนักงานให้มีความพร้อมในการให้บริการ ด้วยการท่าให้พนักงานรู้จักบทบาท

หน้าท่ี และความรับผิดชอบในงานของตน 
 3) พนักงานทุกคนต้องรู้จักการพัฒนาตนอยู่เสมอ 
 4) บริการอย่างเข้าอกเข้าใจลูกค้าเต็มท่ี 
 5) มีการท่างานเชิงรุก (Proactive) หาปัญหาและป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น 

 2.9.4.2 ต้องสร้างสินค้าหรือบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า (Meeting the 
Customer Requirements) 

             มีการประชุมในแต่ละฝ่ายเพื่อหาปัญหาและป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น มีการตัดสินใจ
ร่วมกัน และแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งมอบบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
     2.9.4.3 ต้องมีการติดต่อส่ือสารด้วยข้อความท่ีมีคุณภาพ (Communication of the 
Quality Message) 

 1) กระจายข้อมูลข่าวสารและส่ือสารให้มีประสิทธิภาพท่ัวองค์กร 
 2) ส่ือสารกับลูกค้าอย่างละเอียดและถูกต้อง 

             3) ข้อมูลท่ีจะส่ือสารไปยังลูกค้าควร ส้ัน ง่าย ชัดเจน ได้ใจความ และท่าให้ผู้ส่งสาร
เข้าใจตรงกัน 

2.9.5 วิธีการลดข้อร้องเรียน 
2.9.5.1 ป้องกันการร้องเรียนด้วยการส่งมอบการบริการท่ีดีสามารถลดข้อร้องเรียนได้ 80% 
2.9.5.2 การจัดการอย่างเป็นระบบ ลดข้อร้องเรียนได้ 20% 

 2.9.5.3 ต้ังหน่วยงานท่ีชัดเจนขึ้นตรงกับผู้บริหารองค์กร เพื่อให้เห็นถึงความส่าคัญและให้
อ่านาจในการด่าเนินการ 
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 2.9.6 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.9.6.1 ลูกค้าเกิดความประทับใจในกรณีท่ีพนักงานหรือผู้รับข้อร้องเรียนช่วยเหลือลูกค้าดี 

ลูกค้าจะเกิดความประทับใจท่ีมีต่อตัวผู้รับข้อร้องเรียน และส่งผลต่อองค์กร และจะอยู่ในใจลูกค้า อย่างมิ
รู้ลืม 

 2.9.6.2 ลูกค้าเกิดความจงรักภักดี ส่ิงท่ีท่าให้เกิดความรู้สึกต่อเนื่องจากความประทับใจคือ
ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการจากองค์กรเดิมและช่วยพาลูกค้ารายใหม่ ๆ มาสู่องค์กรด้วย 

 2.9.6.3 ปกป้องธุรกิจของเรา ลูกค้าจะช่วยเหลือองค์กรเป็นอย่างดี จะปกป้องธุรกิจของเรา
ทันทีหากมีคนอื่นมาพูดในทางลบแก่องค์กร 

 2.9.6.4 ขายสินค้าได้มากขึ้น ลูกค้าแต่ละคนจะกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการของคุณอย่าง
ต่อเนื่อง 

 2.9.6.5 เกิดการบอกปากต่อปาก (Word of Mouth) ลูกค้าย่อมน่าความประทับใจจากท่ี
เขาเคยได้รับไปบอกต่อแก่ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท ท่าให้บุคคลเหล่านี้ต้องการมาใช้บริการขององค์กร 

 2.9.6.6 ลดค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการตลาด ในกรณีท่ีลูกค้าเกิดความประทับใจมีมาก 
ลูกค้าจะท่าหน้าท่ีส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กร โดยองค์กรไม่ต้องเสียค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
หรือท่ีเรียกว่า “ลูกค้าคือส่ือโฆษณาท่ีดีท่ีสุด” 

 
2.10 ความภักดี 
 2.10.1 ความหมายความภักด ี
 ความภักดี มีค่าตรงกับภาษาอังกฤษว่า Loyalty มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้   

 2.10.1.1 Hawkins & Coney (2001, p.21) กล่าวว่า ความภักดีในตราสินค้าและบริการ 
นอกจากการซื้อสินค้าและบริการนั้นอย่างสม่่าเสมอแล้ว ยังรวมถึงสาเหตุท่ีลึกซึ่งกว่านั้นคือ การเลือกซื้อ
สินค้าและบริการท่ีเกิดจากความรู้สึกทางอารมณ์รวมอยู่ด้วย ดังนั้นเมื่อลูกค้ารับรู้ถึงมูลค่า ของสินค้าและ
บริการ และรู้สึกพึงพอใจ จะมีผลต่อสินค้าและบริการซ้่าและความภักดีในตราสินค้าและบริการ ลูกค้าท่ีมี
ความภักดีไม่ค่อยหาข้อมูลเพิ่มเติม ในการประกอบการตัดสินใจ 

     2.10.1.2 สุจิตรา ใจงาม (2555, หน้า18) ได้ให้ความหมายว่า ความภักดี ความยึดแน่น 
ความผูกผัน ความซื่อสัตย์ ความน่าเช่ือถือ และความไว้วางใจ ส่ิงเหล่านี้ล้อวนแต่เป็นทัศนคติท่ีดีของ
ลูกค้าท่ีมีต่อบริการ จนก่อให้เกดการกลับมาใช้บริการซ้่าอีก 
    2.10.1.3 Jones & Sasser (1995, pp.88-99) กล่าวว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็น
องค์ประกอบส่าคัญในการรักษาความภักดีของลูกค้า ความจงรักภักดีของลูกค้าสามารถแสดงได้ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การสืบสานความสัมพันธ์ การขายท่ีดีขึ้นพฤติกรรมการซื้อซ้่าของลูกค้า มีความต้ังใจ
และยินดีท่ีจะแนะน่าให้ผู้อื่นซื้อสินค้าหรือใช้การหรือการบอกต่อของลูกค้า (Words of mouth) การมี
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ความไวต่อราคาท่ีต่่า และอื่น ๆ ท่ีไม่สามารถวัดได้โดยตรง เช่นความไว้วางใจและการมีทัศนคติท่ีดี เป็น
ต้น 
     2.10.1.4 Andreassen & Lindestad (1998, pp.82-92) กล่าวว่าความภักดีเป็นพฤติกรรม
ท่ีเกิดขึ้นหลังจากการซื้อหรือได้รับการบริการ โดยมีความต้ังใจท่ีจะ ซื้อซ้่า และความต้ังใจท่ีจะบอกต่อใน
ทางบวกนอกจากนี้ 
 2.10.1.5 Chaudhuri & Holbrook (2001, pp.81-93) ยังกล่าวว่า ความภักดีนั้นหมาย
รวมถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกและทัศนคติท่ีมีต่อบริษัทผู้ขาย/ผู้ให้บริการวรรณกรรมการตลาดยังได้
ก่าหนดความจงรักภักดีของลูกค้าในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน 2 รูปแบบคือ 

            1) ก่าหนดความภักดีของลูกค้าเป็นทัศนคติ (Attitudinal loyalty) เช่น ความพึงพอใจ 
การรับรู้ถึงความสัมพันธ์อันดี ความต้ังใจท่ีจะซื้อซ้่า เป็นต้น  

            2) ก่าหนดเป็นพฤติกรรม (Behavior loyalty) สามารถประเมินในรูปแบบของการซื้อ
ซ้่า บอกต่อ และเพิ่มขนาดและขอบเขตของความสัมพันธ์เช่น ความพยายามในการซื้อเพิ่มมากขึ้น เป็น
ต้น นอกจากนี้ความจงรักภักดีของลูกค้ายังสามารถ แบ่งออกเป็นสามกลุ่มโดยไม่ค่านึงถึงความหมาย 
และการวัด คือ  

 1) พฤติกรรมในการซื้อซ้่าและการบอกต่อ  
 2) ความภักดีเป็นส่วนประกอบ 
จากการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับความหมาย สามารถสรุปได้ว่า ความภักดีหมายถึง ทัศนคติท่ีดี

ของลูกค้าท่ีมีต่อการซื้อสินค้าและบริการ โดยมีการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการเดิมนั้นซ้่า เป็น
เวลานาน 
             2.10.1.6 Hayes E. Bob (2014, p.66) กล่าวว่า ความภักดีของลูกค้าคือระดับของ
ประสบการณ์ ของลูกค้าท่ีรู้สึกได้ในเชิงบวก สาหรับการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในเชิงบวกต่อบริษัท หรือ
ตราสินค้านั้น อีกท้ังได้เสนอกรอบแนวคิดในการวัดความภักดีท้ังทางด้านอารมณ์ และด้านพฤติกรรม เพื่อ
เป็นมาตรวัดระดับของความภักดี และบริหารจัดการเพื่อการเติบโตของธุรกิจในแต่ละด้าน คือ กระตุ้น
ลูกค้าลูกค้าใหม่ (Advocacy) รักษาฐานลูกค้าเดิม (Retention) และเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าท่ีมีอยู่ 
(Purchasing) โดยสามารถวัดได้จากในมุมขององค์กร คือการวัดผลการประกอบการภายในองค์กรท่ี
สะท้อนภาพความภักดีของลูกค้า คือการวัดกิจกรรมภายใน เช่น จ่านวนขาย จ่านวนการต่ออายุบริการ 
จานวนลูกค้าใหม่ท่ีมาใช้บริการ อีกด้านคือการวัดจากมุมของลูกค้าคือการวัดถึงความพึงพอใจของลูกค้า
โดยใช้การสอบถามลูกค้าถึงความเป็นไปได้ในการใช้บริการซ้่า การใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และการแนะน่า
สินค้าและบริการให้คนใกล้ชิด 
ท้ังนี้ Heyes E. Bob (2013, p.71) ได้เสนอแนวคิดของดัชนีในการวัดระดับความภักดีออกเป็น 3 ข้อ 
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             1) ดัชนีของความภักดีในรูปแบบของการรักษา (Retention Loyalty Index หรือ 
RLI) เป็นระดับของลูกค้าท่ียังใช้บริการ และยังไมได้เปล่ียนไปใช้บริการของคู่แข่ง โดยสามารถใช้คาถาม
เพื่อวัดคิดเห็นเรื่อง การต่อสัญญาในการใช้บริการ หรือความต้ังใจการเปล่ียนไปใช้สินค้าของคู่แข่ง 
ตัวชี้วัดนี้สามารถใช้พยากรณ์อัตราการสูญเสียลูกค้าในอนาคต  

 2) ดัชนีของความภักดีในรูปแบบของการสนับสนุน (Advocay Loyalty Index หรือ 
ALI) ระดับของลูกค้าท่ีรู้สึกในด้านบวกท่ีกาลังจะเข้ามาหรือว่า อยากท่ีจะเข้ามาใช้บริการ โดยสามารถใช้
คาถามเพื่อวัดความคิดเห็นในเรื่อง ความพึงพอใจโดยภาพรวม, การแนะนา บอกต่อ และความต้ังใจใน
การมาใช้บริการซ้่า ตัวชี้วัดนี้สามารถใช้ในการพยากรณ์การเติบโตของลูกค้าใหม่ได้  

   3) ดัชนีของความภักดีในรูปแบบแบบของการซื้อ (Purchasing Loyalty Index หรือ 
PLI) เป็นระดับของลูกค้าท่ีกาลังจะซื้อสินค้า หรือว่ามีแนวโน้มท่ีจะใช้บริการนั้นเพิ่มขั้น โดยสามารถใช้คา
ถามเพื่อสอบถามในเรื่อง การซื้อสินค้าทดแทน การขยายการซื้อไปยังสินค้าและบริการอื่นท่ีบริษัทมีนา
เสนอ ตัวชีวิดนี้สามารถใช้ในการพยากรณ์ การเติบโตของค่าเฉล่ียการใช้จ่ายต่อลูกค้าได้ (Average 
Revernue per User หรือ ARPU)  
 2.10.2 กรอบแนวคิดการวัดความภักดีของลูกค้า  

ภาพที่ 2.9 กรอบแนวคิดการวัดความภักดีของลูกค้า 
ท่ีมา : Hayes E. Bob. (2013).  
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 Hayes E. Bob (2013, p.80) เสนอรูปแบบของความภักดีไว้ 2 รูปแบบคือ ทางด้านอารมณ์ 
(Emotional) และทางด้านปัญญา (Intellectual) คือความรู้สึก รักและไม่มีเหตุผลท่ีจะเปล่ียนไปใช้
บริการอื่น ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ตามแนวคิดของ Oliver, 1997, p.34 (อ้างถึงใน 
หมะหมูด หะยีหมัด, 2555, หน้า 72) ได้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้  

           1) ขั้นการรับรู้ (Cognitive Loyalty) เป็นระยะท่ีผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า มีความรู้ในตราสินค้า มีข้อมูลความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณสมบัติ ลักษณะ หรือ
ผลประโยชน์ของตราสินค้า  

             2) ขั้นความรู้สึก (Affective Loyalty) เป็นขั้นท่ีผู้บริโภครู้สึกชอบหรือไม่ชอบตรา
สินค้า  

 3) ขั้นความต้ังใจท่ีจะซื้อสินค้า (Conative Loyalty) เป็นขั้นแสดงถึงการกระทาของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้า เช่น มีความต้ังใจท่ีจะซื้อสินค้า หรือมีการทดลองซื้อเป็นต้น  

        4) ขั้นการแสดงพฤติกรรม  (Action Loyalty) เป็นขั้นสุดท้ายท่ีผู้บริโภคแสดง
พฤติกรรมความต้ังใจในการกลับไปซื้อสินค้าดังกล่าวอีกครั้งหรือพฤติกรรมซื้อซ้่า 

สามารถสรุปได้ว่า ความภักดีต่อตราสินค้ามี 2 ลักษณะคือ ความภักดีต่อตราสินค้าในด้าน
ทัศนคติ (Attitudinal Loyalty) และความภักดีต่อตราสินค้าในด้านพฤติกรรม (Behavioral Loyalty) 
 
 2.11 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 คมวุฒิ อัญญธนากร (2556) บทคัดย่อ เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้
บริการธนาคารออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความคาดหวัง คุณภาพของการบริการ คุณค่าของ
การบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจ และปัจจัยความจงรักภักดีต่อการบริการ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สอดคล้อง
กับผลวิจัยในอดีตรวมท้ังแบบจ่าลองท่ีเกี่ยวข้องคือ  แบบจ่าลอง ACSI และTCSI นอกจากนั้นจาก
ผลงานวิจัยพบว่าแบบจ่าลองยังสามารถช่วยก่าหนดว่าปัจจัยไหนส่งผลกระทบต่อปัจจัยอื่นๆ  ท่ีมี
ความส่าคัญและสามารถน่าปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นไปพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการธนาคารออนไลน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยความคาดหวังท่าให้ทราบว่าการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ จนเกิดเป็น
ความคาดหวังนั้น อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยความพึงพอใจของลูกค้าโดยตรงแต่อาจส่งผลผ่านปัจจัย
คุณภาพ และคุณค่าของการบริการ ดังนั้นการให้ความส่าคัญในด้านคุณภาพการบริการ เช่น ความ
สะดวกและง่ายในการโอนเงินภายใน หรือต่างธนาคาร การช่าระสินค้าหรือบริการ พร้อมท้ังการป้องกัน
ข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ (2557) บทคัดย่อ เรื่อง การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผู้โดยสารในการตัดสินใจใช้บริการของสายการบินไทยสมายล์  ในเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุมากกว่า 41 ปีขึ้นไป สถานภาพสมรส การศึกษา
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ระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ รายได้มากกว่า 45,000 บาทขึ้น
ไป ส่าหรับทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสายการบินไทย
สมายล์ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดจะเป็นปัจจัยด้านผู้ให้บริการ (Peoples) คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมี
มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นกันเองและให้เกียรติผู้โดยสาร รองลงมาจะเป็นปัจจัยด้านราคา (Prices) คือมี
การแจ้งราคาต๋ัวโดยสารที่ชัดเจน 
 อินทิรา จันทรัฐ (2552) บทคัดย่อ เรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการ
สายการบินต้นทุนต่่าเท่ียวบินภายในประเทศ พบว่า ลูกค้ามีความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการ
บริการ ในด้านทัศนะความมั่นใจ ทัศนะการตอบสนองท่ีรวดเร็ว ทัศนะความเช่ือถือได้ ทัศนะการเข้าถึง
จิตใจลูกค้า และด้านทัศนะลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย
ค่าเฉล่ียของคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของผู้รับบริการมีค่าต่่ากว่าค่าเฉล่ียของคุณภาพบริการตาม
ความคาดหวัง ท้ัง 5 ด้าน ซึ่งแสดงว่าลูกค้าไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการท้ัง 5 ด้าน คุณภาพการ
บริการอยู่ในระดับต่่ากว่าความคาดหวังโดยด้านทัศนะความเช่ือถือได้เป็นด้านท่ีมีช่องว่างความแตกต่าง
ระหว่าง ความคาดหวัง และการรับรู้มากท่ีสุด ดังนั้นควรมีการปรับปรุงคุณภาพการบริการในด้านนี้มาก
ท่ีสุด ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถนาข้อมูลท่ีได้รับมาพัฒนากระบวนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้นและเพื่อให้คุณภาพบริการมีความสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น 
 ธนกฤต แสนทะวงค์ (2553) บทคัดย่อ เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการสายการบินต้นทุนต่่า 
กรณี: สายการบินนกแอร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
31 - 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับรายได้ส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท และมีวัตถุประสงค์ในการเดินทาง เพื่อไปท่องเท่ียว ในภาพรวม
ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าสายการบินนกแอร์ มีระดับความพึงพอใจในการบริการอยู่ในระดับมาก 
เมื่อแยกรายด้าน 7 ด้าน คือ 1) ด้านการดูแลและขนส่งสัมภาระ 2) ด้านการก่าหนดเวลาและตารางการ
บิน 3) ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 4) ด้านการซื้อบัตรโดยสารและการชาระเงิน 5) ด้านอุปกรณ์อ่านวย
ความสะดวกบนเครื่องบิน 6) ด้านความปลอดภัย 7) ด้านอัตราค่าโดยสาร  
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการของสายการบินต้นทุนต่่าสายการบินนกแอร์ คือ  วัตถุประสงค์ใน
การเดินทาง ความสะดวกสบายท่ีได้รับ ในขณะท่ีปัจจัยด้านความชัดเจนของข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่่าสายการบินนกแอร์อยู่ใน
ระดับมาก 

สุจิตตรา ไนยจิตย์ (2555) บทคัดย่อ เรื่อง  ความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าต่อคุณภาพการ
ให้บริการกรณีศึกษาธนาคารกรุงไทยจ่ากัด (มหาชน) สาขามีนบุรี พบว่า ลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารกรุงไทย 
จ่ากัด (มหาชน) มีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนระดับ
การรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน เพศ และระดับการศึกษาท่ีแตกต่าง
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กัน มีความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกัน ส่วนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและประเภท
การให้บริการท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการท่ีแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่า ระดับความ
คาดหวังมีผลต่อระดับการรับรู้ในด้านพนักงานและการต้อนรับ ความรวดเร็วในการให้บริการ อาคาร
สถานท่ี และส่ิงอ่านวยความสะดวกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 
 
 



 
 

 
 

บทท่ี 3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการ
บินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผู้วิจัยได้ก่าหนดระเบียบวิธีการวิจัย โดยอาศัยหลักการทางทฤษฎี 
และสถิติ ซึ่งมีข้ันตอนการด่าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 3.2 ขอบเขตงานวิจัยประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.4 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.5 สมมติฐานการวิจัย 
 3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.7 การจัดท่าข้อมูล 
 3.8 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Questionnaire Research) โดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงส่ารวจ (Survey Research) ศึกษาจากผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทย
สมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยใช้โปรแกรมส่าเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) for Window ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.2 ขอบเขตงานวิจัยประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

3.2.1 กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
     ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ ผู้ท่ีใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ ในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี 
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 3.2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากไม่ทราบจ่านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจะเก็บกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ท้ังส้ิน 400 คน 

 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังนี้ 
 3.3.1. ศึกษาจาก ต่ารา, เอกสาร, บทความ, ทฤษฎีหลักการ และงานวิจับท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 3.3.2. สร้างแบบสอบถามจากข้อมูลท่ีได้มา เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบปลายปิด โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ จ่านวน 4 ข้อ ได้แก่   
 1) เพศ เป็นการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 2) อายุ เป็นการวัดข้อมูลประเภทอันดับ (Ordinal Scale)              
 3) ระดับการศึกษา เป็นการวัดข้อมูลประเภทอันดับ (Ordinal Scale)              
  4) อาชีพ เป็นการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)              
  5) รายได้ต่อเดือน เป็นการวัดข้อมูลประเภทอันดับ (Ordinal Scale)       
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้และรับบริการจากสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทย
สมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่านวน 6 ปัจจัย ได้แก่ 

 1) ปัจจัยด้านความคาดหวัง 

 2) ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพ 

 3) ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า 

 4) ปัจจัยด้านความพึงพอใจ 

 5) ปัจจัยด้านการร้องเรียน 

 6) ปัจจัยด้านความภักดี 

ส่วนท่ี 2 เป็นลักษณะแบบสอบถามเป็นค่าถามแบบปลายปิด (Close-ended Questions) 
แบบมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating Scale) ลักษณะตัววัดแบบ (Likert Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ท่าวิจัยน่าผลคะแนนจากการก่าหนดดังกล่าวมาประเมินค่าเพื่อ
แปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ 
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5.00 – 4.21 หมายถึง ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการระดับมากท่ีสุด 

4.21 – 3.41 หมายถึง ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการระดับมาก 

3.40 – 2.61 หมายถึง ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการระดับปานกลาง 

2.60 – 1.81 หมายถึง ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการระดับน้อย 

1.80 – 1.00 หมายถึง ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการระดับน้อยท่ีสุด 

 3.3.3 ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม 
  3.3.3.1 น่าแบบสอบถามเสนอกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ตรวจสอบเพื่อแก้ไขและปรับปรุง
เพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตามความมุ่งหมายของการวิจัย 
 3.3.3.2 น่าแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้ว น่าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ ความ
เท่ียงตรงในด้านเนื้อหาความเข้าใจ และการใช้ภาษาเพื่อให้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 3.3.3.3  น่าแบบสอบถามท่ีแก้ไขตามค่าแนะน่า มาด่าเนินการทดสอบ (Pre-test) กับผู้ใช้ 
บริการท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ่านวน 30 คน โดยจะด่าเนินการกับผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า ได้แก่ 
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ และนกแอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน ในจังหวัดสุราษฎร์

ธานี และหาค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่า  ( – Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
(กัลยา วาณิชย์บัญชา ,2546:249-7) ซึ่งค่าอัลฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงระดับความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะ

มีค่าระหว่าง 0    1 ค่าใกล้เคียงกับ 1 มากแสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูง  กัลยา วานิชย์บัญชา      
(2546, หน้า 449)  
 
ตารางที่ 3.1 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า 
1. ปัจจัยด้านความคาดหวัง .946 
2. ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพ .910 
3. ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า .910 
4. ปัจจัยด้านความพึงพอใจ .973 
5. ปัจจัยด้านการร้องเรียน .830 
6. ปัจจัยด้านความภักดี .891 

 
  3.3.3.4 น่าแบบสอบถามท่ีผ่านการวิเคราะห์ความเช่ือมั่นแล้ว เสนอกรรมการควบคุมสาร
นิพนธ์ ตรวจสอบขอความเห็นชอบเพื่อน่าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  



49 

 

 
 

       3.3.3.5 จัดท่าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน่าไปเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัย
ต่อไป 
 
3.4 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)   
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน 
 2. ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพ 
 3. ปัจจัยด้านความคาดหวัง 
 4. ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า 
 5. ปัจจัยด้านการร้องเรียน 
 6. ปัจจัยด้านความภักดี 
  3.4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์  
 
3.5 สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1   
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทย
สมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน 
  สมมติฐานท่ี 1.1 
  H0 : เพศของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบิน 
ต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน  
  H1 : เพศของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน 
  สมมติฐานท่ี 1.2 
  H0 : อายุของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบิน 
ต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน  
  H1 : อายุของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน 
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 สมมติฐานท่ี 1.3 
  H0 : ระดับการศึกษาของผู ้ใช ้บร ิการที ่แตกต่างกัน  มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน 
  H1 : ระดับการศึกษาของผู ้ใช ้บร ิการ ที ่แตกต่างกัน  มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน 
 สมมติฐานท่ี 1.4 
 H0 : อาชีพของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : อาชีพของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 1.5 
 H0 : รายได้ต่อเดือนของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกัน  มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน 
  H1 : รายได้ต ่อเดือนของผู ้ใช ้บร ิการที ่แตกต่างก ัน  มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 2   
        ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 
 H0 : ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทย
สมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 H1 : ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทย
สมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความสัมพันธ์กัน 
 
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ โดยมุ่งศึกษา “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ดังนี้ 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” จาก
กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจ่านวน 400 คน โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็น 
(Probability sampling)  เป็นข้อมูลท่ีได้จากการส่ารวจกลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ีท่าการวิ จัย โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnair) ซึ่งเป็นผู้โดยสารท่ีใช้บริการสายการไทยสมายล์ ภายในอาคารผู้โดยสาร 
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ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี โดยก่าหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 30 วัน ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 ตุลาคม 2559 โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simply Random Sampling) โดยการ
จับฉลาก (Lottery) จาก 30 วัน ออกมาเป็น 4 วัน และก่าหนดกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้บริการสายการบิน
ไทยสมายล์ วันละ 100 คน   
 
3.7 การจัดท าข้อมูล 

3.7.1 การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิ จัยจะน่าแบบสอบถามท้ังหมดจ่านวน 400  ชุดมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ให้ครบถ้วน และเลือกแบบสอบถามจ่านวน 400 ชุด มาท่าในงานวิจัยนี้ 

3.7.2 การลงรหัส (Coding) สร้างคู่มือลงรหัสและบันทึกข้อมูลตามคู่มือลงรหัส 
          3.7.3 การประมวลผลข้อมูล (Processing) น่าข้อมูลท่ีลงรหัสมาบันทึกและประมวลผลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้โปรแกรมทางสถิติส่าเร็จรูปสังคมศาสตร์ 
          3.7.4 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล  (Analyzing) ของกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) แล้วน่าเสนอเป็นตาราง 

3.7.5 ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ได้แก่ t-test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of Variance : One way ANOVA) หรือ F-test  
การวิเคราะหค์วามแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธี (Least-Square test : LSD) 
 
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกสถิติโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และ
ความหมายของข้อมูลในการวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล โดยใช้โปรแกรม
ส่าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Sciences) For Windows Version 11.5 เพื่อหาค่า 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

3.8.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) หรือค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
            3.8.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สูตรดังนี้ บุญชม ศรีสะอาด (2538, หน้า 101) 

                   P = x100
n
f   

  เมื่อ P แทน ค่าคะแนนเฉล่ีย 

   f แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

   n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
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  3.8.1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้สูตร   

 

            X  =       n  

   เมื่อ  X  แทน คะแนนเฉล่ีย 

      แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

    n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

               3.8.1.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร กัลยา วานิชย์

บัญชา (2544, หน้า 69) 

    
1)n(n

X)(Xn
.D.S

22






      

  เมื่อ  S           แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุ่ม

ตัวอย่าง 

     แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกก่าลังสอง 

     แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก่าลังสอง 

    n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

3.8.2 สถิติท่ีใช้ทดสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือ  

การทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่า ( -Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) โดยใช้สูตร กัลยา วานิชย์บัญชา (2546, หน้า 449) 

       =  
variancecovariance1)(k1

variancecovariancek



  

   เมื่อ    แทน ค่าความเช่ือมั่น หรือ Alpha coefficient 

            k   แทน จ่านวนค่าถาม 

     covariance  แทน ค่าเฉล่ียของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างค่าถาม

ต่างๆ 

     variance  แทน ค่าเฉล่ียของค่าแปรปรวนของค่าตอบ 

หมายเหตุ ค่า Cronbach’Alpha เป็นค่าต่่าสุดของค่าความเช่ือถือได้ท่ีแท้จริงของการ

ส่ารวจ 

 





 2

2
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3.8.3 สถิติใช้ทดสอบสมมุติฐาน   

             3.8.3.1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้
สูตรการหาค่า t - Test เพื่อทดสอบสมมติฐาน ด้านประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าสายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้สูตรดังนี้   
 

  t =         X1 -  X2 

                  S2
1     S

2
2 

     n1      n2 

 เมื่อ      t     แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

    X1    แทน ค่าเฉล่ียตัวอย่างกลุ่มท่ี 1 

    X2    แทน ค่าเฉล่ียตัวอย่างกลุ่มท่ี 2 

    S2
1  แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างท่ี 1 

    S2
2   แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 

    n1,   แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ี 1  

    n2    แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 

            3.8.3.2 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป 
โดยใช้สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One Way Analysis of variance: One Way 
ANOVA) เพื่อใช้ทดสอบสมมุติฐาน ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ อาชีพ รายได้ต่อเดือนท่ี
แตกต่างกันมีอิทธิผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าสายการบินไทยสมายล์ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดยใช้สูตร ชูศรี วงศ์รัตนะ (2541, หน้า 249)  

    F = MS b  

      MS w 

 เมื่อ    F แทน ค่าแจกแจงท่ีใช้พิจารณาใน  F – distribution 

                    MS b      แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

                    MS w      แทน ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

โดยก่าหนดค่าความอิสระ (Degree of Freedom : DF) ระหว่างกลุ่มคือ k-1 ภายใน
กลุ่ม n–k  และรวมท้ังกลุ่มคือ n–1 

+  
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กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ จะท่าการตรวจสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ ท่ีระดับนัยส่าคัญ .05 หรือระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใช้สูตรตามวิธี Least Significant 
Difference (LSD)  เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียประชากร กัลยา วานิชย์ปัญญา (2544, หน้า 333)  

LSD = t1 -  ; n - k     2      MSE  

                              2        ni   

  โดยท่ี ni   nj 

   r   = n – k  

  เมื่อ   LSD    แทน  ค่าผลต่างนัย ส่าคัญ ท่ี ค่านวณได้ ส่าหรับ
ประชากรกลุ่มท่ี i และ j 

                             MSE    แทน ค่า Mean Square Error จากตารางวิเคราะห์
ความแปรปรวน 

                              k แทน จ่านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ทดสอบ 

                              n แทน จ่านวนข้อมูลตัวอย่างท้ังหมด 

   แทน ค่าความเช่ือมั่น 
        3.8.3.3 สถิติอย่างง่ายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 

coefficient) 
                   ใช้ทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวท่ีเป็นอิสระต่อกันเป็นค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวท่ีแต่ละตัวต่างมีระดับการวัดของข้อมูลแตกต่างกัน เพื่อใช้ทดสอบ
สมมติฐานด้านปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใช้สูตร ดังนี้ บุญชม ศรีสะอาด (2538, 
หน้า107) 

rxy  = 
   












   

  

2222 yynxxn

y)x)((xyn

 

 เมื่อ rxy  แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

              x     แทน ผลรวมคะแนนรายข้อของกลุ่มตัวอย่าง 

              y  แทน ผลรวมคะแนนรวมของท้ังกลุ่ม 

  
2x  แทน ผลรวมคะแนนชุด x แต่ละตัวยกก่าลังสอง 

              
2y  แทน ผลรวมคะแนนชุด y แต่ละตัวยกก่าลังสอง 
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  xy  แทน ผลรวมของผลคูณระหว่าง x และ y 

               n แทน จ่านวนคนหรือกลุ่มตัวอย่าง 

โดยท่ีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะมีค่าระหว่าง –1   r   1 ความหมายของค่า r          
กัลยา วานิชย์บัญชา (2547, หน้า 350-351) คือ 

ค่า r เป็นลบ  แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
ค่า r เป็นบวก  แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

     ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธ์กันมาก 

ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ –1 หมายถึง  x  และ  y  มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกันและมี
ความสัมพันธ์กันมาก 

ถ้า  r  =  0  แสดงว่า x และ y  ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
ถ้า  r  เข้าใกล้  0 แสดงว่า  x  และ  y  มีความสัมพันธ์กันน้อย 

เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สากล จริยวิทยานนท์ (2542, หน้า 508) 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r ) 
0.01 – 0.20   มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่่า 
0.21 – 0.40 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่่า  
0.41 – 0.60 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
0.61 – 0.80  มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
0.81 –1.00  มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 



 
 

บทท่ี4 
ผลการวิเคราะห์ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า 

สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผู้ท่าวิจัยได้น่าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล
ความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

N แทน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มประชากร 

X แทน ค่าเฉล่ีย 

S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

t แทน ค่าสถิติทดสอบ t-test 

F แทน ค่าสถิติทดสอบ F-test 

Sig. แทน ระดับนัยส่าคัญทางสถิติจากการทดสอบ โดยใช้โปรแกรม SPSS 

H0 แทน สมมติฐานหลัก 

H1 แทน สมมติฐานรอง 

* แทน มีนัยส่าคัญทางสถิติท่ี .05 

** แทน มีนัยส่าคัญทางสถิติท่ี .01 

 

4.1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
          การน่าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยนี้ ผู้ท่าวิจัยได้
วิเคราะห์และน่าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางเพื่อประกอบค่าอธิบายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี1 แบบสอบถามท่ีเกี่ยวขอ้งกับข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์จ่านวน 5 ข้อ ได้แก่  
  1) เพศ เป็นการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)              
  2) อายุ เป็นการวัดข้อมูลประเภทอันดับ (Ordinal Scale)   
  3) อาชีพ เป็นการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)              
  4) ระดับการศึกษา เป็นการวัดข้อมูลประเภทอันดับ (Ordinal Scale)              
  5) รายได้ต่อเดือน เป็นการวัดข้อมูลประเภทอันดับ (Ordinal Scale)              
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้และรับบริการจากสายการบินไทยสมายล์จ่านวน 6 ปัจจัย 
ได้แก่ 
        1) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านคาดหวัง 
        2) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพ 
       3) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า 

  4) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านความพึงพอใจ 
  5) ข้อมลูเกี่ยวกับปัจจัยด้านการร้องเรียน         
  6) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านความภักดี 

ส่วนท่ี 2 เป็นลักษณะแบบสอบถามเป็นค่าถามแบบปลายปิด (Close-ended Questions)แบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ลักษณะตัววัดแบบ (Likert Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
          ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการ
แจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
          ผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อย
ละ (Percentage) ดังตารางท่ี 4.1  
ตารางที่ 4.1 แสดงจ่านวนและค่าร้อยละของลักษณะข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
ลักษณะข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์   ความถ่ี ร้อยละ 

เพศ    
 ชาย 98 24.5 
 หญิง   302 75.5 
 รวม 400 100 
อาย ุ     
 ต่่ากว่าหรือเทียบเท่า 20 ปี 7 1.8 
 21-30 ปี 172 43.0 
 31-40 ปี   131 32.8 
 41-50 ปี 41 10.3 
 51-60 ปี  48 12.0 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
ลักษณะข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ความถ่ี ร้อยละ 
 61 ปีข้ึนไป 1 .3 
 รวม 400 100 

อาชีพ     
 นักเรียน/นักศึกษา 20 5.0 
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  72 18.0 
 พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 212 53.0 
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 90 22.5 
 อื่นๆโปรดระบุ ___________ 6 1.5 
 รวม 400 100 

ระดับการศึกษา    
 ต่่ากว่าปริญญาตรี 73 18.3 
 ปริญญาตร ี 260 65.0 
 ปริญญาโท 63 15.8 
 สูงกว่าปริญญาโท 4 1.0 
 รวม 400 100 
รายได้ต่อเดือน    
 ต่่ากว่าหรือเทียบเท่ากับ 10,000 บาท 30 7.5 
 10,001-30,000 บาท 252 63.0 
 30,001-50,000 บาท   62 15.5 
 มากกว่า 50,000 บาท 56 14.0 
 รวม 400 100 
 

จากตาราง ท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ ลักษณะข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม สามารถแสดงผลเป็นความถ่ีและร้อยละ ดังนี้ 

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ่านวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 
และเพศชาย มีจ่านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 เนื่องจากเพศมีจ่านวนแตกต่างมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงไม่
สามารถท่าการทดสอบสมมติฐานได้  

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21–30 ปี จ่านวน 172 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.0 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 31–40 ปี จ่านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 ถัดมาอยู่ในช่วง 51– 
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60 ปี จ่านวน 48คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ถัดมาอยู่ในช่วง 41–50ปี จ่านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 
ถัดมาอยู่ในช่วง ต่่ากว่าหรือเทียบเท่า 20ปี จ่านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 และอยู่ในช่วง 61ปีขึ้นไป 
จ่านวน 1คน คิดเป็นร้อยละ .3 

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานหรือลูกจ้างเอกชน จ่านวน 
212 คน คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ่านวน 72 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.0 ถัดมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย จ่านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 
ถัดมาประกอบอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา จ่านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และมีอาชีพอื่นๆ จ่านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ่านวน 
260 คน คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาอยู่ในระดับต่่ากว่าปริญญาตรี จ่านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 
ถัดมาเป็นระดับปริญญาโท จ่านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 และอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาโท 
จ่านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001– 
30,000 บาท จ่านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 รองลงมามีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001–50,000 
บาท จ่านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ถัดมามีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท จ่านวน 56
คน คิดเป็นร้อยละ 14 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่่ากว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท จ่านวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.5 

 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านคาดหวังท่ีท่านได้รับจากผู้ให้บริการ 

ปัจจัยด้านคาดหวังที่ท่านได้รับจากผู้
ให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ท่านคาดหวังว่าจะตรงเวลา 4.26 .883 มีความคาดหวังมาก
ท่ีสุด 

2. ท่านคาดหวังว่าจะสะดวกและสบาย 4.21 .835 มีความคาดหวังมาก
ท่ีสุด 

3. ท่านคาดหวังว่าจะราคาเหมาะสม (คุ้มค่า) 4.10 .915 มีความคาดหวังมาก 
รวม 4.19 .877 มีความคาดหวังมาก 
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จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยด้านคาดหวัง 
ปัจจัยด้านคาดหวังพบว่า มีค่าเฉล่ีย 4.19 และปรากฏว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.10 – 4.26 ซึ่งสามารถ
เรียงล่าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ล่าดับท่ี 1 คือ ท่านคาดหวังว่าจะตรงเวลามีค่าเฉล่ีย 4.26 ล่าดับท่ี 2 ท่านคาดหวังว่าจะสะดวก
และสบาย มีค่าเฉล่ีย 4.21 ล่าดับท่ี 3 ท่านคาดหวังว่าจะราคาเหมาะสม (คุ้มค่า) มีค่าเฉล่ีย 4.10 

 
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการบริการท่ีท่านได้รับจากผู้ให้บริการ 
ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการบริการที่ท่าน
ได้รับจากผู้ให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.สายการบินท่ีท่านใช้บริการ มีตารางเวลา
เหมาะสม 

3.83 .831 มีการรับรู้คุณภาพมาก 

2.สายการบิน ท่ี ท่านใ ช้บริการ มี เ ส้นทาง
เหมาะสม 

3.93 .754 มีการรับรู้คุณภาพมาก 

3.สายการบินท่ีท่านใช้บริการ ให้บริการตรง
เวลาดี 

3.82 .808 มีการรับรู้คุณภาพมาก 

4.พนักงานของสายการบิน มีการให้บริการที่ดี  3.98 .764 มีการรับรู้คุณภาพมาก 
5.สายการบินท่ีท่านใช้บริการ มีห้องโดยสาร
สะดวกสบาย 

3.96 .784 มีการรับรู้คุณภาพมาก 

รวม 3.90 .788 มีการรับรู้คุณภาพมาก 

 
จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการบริการ 
ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการบริการพบว่า มีค่าเฉล่ีย 3.90 และปรากฏว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 

3.82 – 3.98 ซึ่งสามารถเรียงล่าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ล่าดับท่ี 1 คือ พนักงานของสายการบิน มีการให้บริการท่ีดี มีค่าเฉล่ีย 3.98 ล่าดับท่ี 2 สายการ

บินที่ท่านใช้บริการ มีห้องโดยสารสะดวกสบาย มีค่าเฉล่ีย 3.96 ล่าดับท่ี 3 สายการบินท่ีท่านใช้บริการ มี
เส้นทางเหมาะสมมีค่าเฉล่ีย 3.93 
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าของการบริการท่ีท่านได้รับจากผู้ให้บริการ 
ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าของการบริการที่
ท่านได้รับจากผู้ให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ท่านรู้ สึกว่าได้รับการบริการท่ีคุ้มค่าเมื่อ
เทียบกับราคา 

3.78 .800 มีการรับรู้คุณค่ามาก 

2.ท่านรู้สึกว่าราคาของสายการบินนี้เป็นราคาท่ี
เหมาะสมแล้ว 

3.67 .798 มีการรับรู้คุณค่ามาก 

รวม 3.72 .799 มีการรับรู้คุณค่ามาก 

 
จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าของการบริการท่านได้รับจาก

ผู้ให้บริการ 
ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าของการบริการพบว่า มีค่าเฉล่ีย 3.72 และปรากฏว่ามีค่าเฉล่ียอยู่

ระหว่าง 3.67 – 3.78 ซึ่งสามารถเรียงล่าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ล่าดับท่ี 1 คือ ท่านรู้สึกว่าได้รับการบริการท่ีคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคามีค่าเฉล่ีย 3.78 ล่าดับท่ี 2 

ท่านรู้สึกว่าราคาของสายการบินนี้เป็นราคาท่ีเหมาะสมแล้ว มีค่าเฉล่ีย 3.67 
 

ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความพึงพอใจโดยรวมท่ีท่านได้รับจากผู้ให้บริการ 

ปัจจัยด้านความพึงพอใจโดยรวมที่ท่านได้รับ
จากผู้ให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.ท่านรู้สึกพึงพอใจกับสายการบินนี้ 3.76 .771 มีความพึงพอใจมาก 
2.ท่านรู้สึกว่าการบริการโดยรวม ตรงกับความ
คาดหวังของท่าน 

3.71 .757 มีความพึงพอใจมาก 

รวม 3.73 .764 มีความพึงพอใจมาก 

 
จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยด้านความพึงพอใจโดยรวมท่ีท่านได้รับจากผู้

ให้บริการ 
ปัจจัยด้านความพึงพอใจพบว่า มีค่าเฉล่ีย 3.73 และปรากฏว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.71 – 3.76 

ซึ่งสามารถเรียงล่าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
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ล่าดับท่ี 1 คือ ท่านรู้สึกพึงพอใจกับสายการบินนี้มีค่าเฉล่ีย 3.76 ล่าดับท่ี 2 ท่านรู้สึกว่าการ
บริการโดยรวม ตรงกับความคาดหวังของท่าน มีค่าเฉล่ีย 3.71 

 
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉล่ีย  (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการร้องเรียนของการบริการท่ีท่านได้รับจากผู้ให้บริการ 
ปัจจัยด้านการร้องเรียนของการบริการที่
ท่านได้รับจากผู้ให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน   
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. หากมีปัญหาในการบริการท่านคิดจะ
ร้องเรียนปัญหา 

3.22 .856 มโีอกาสจะร้องเรียน
ปานกลาง 

2.หากมีปัญหาในการบริการท่านคิดจะเล่าให้
เพื่อนฟัง 

3.60 .901 มโีอกาสจะร้องเรียน
มาก 

3.หากมีปัญหาในการบริการท่านคิดจะแชร์ลง
ใน Social Network 

3.22 1.04 มโีอกาสจะร้องเรียน
ปานกลาง 

รวม 3.34 .932 มีโอกาสจะร้องเรียน
ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยด้านการร้องเรียนของการบริการท่ีท่านได้รับ

จากผู้ให้บริการ 
ปัจจัยด้านการร้องเรียนของการบริการพบว่า มีค่าเฉล่ีย 3.34 และปรากฏว่ามีค่าเฉล่ียอยู่

ระหว่าง 3.22 – 3.60 ซึ่งสามารถเรียงล่าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ล่าดับท่ี 1 คือ หากมีปัญหาในการบริการ ท่านคิดจะเล่าให้เพื่อนฟัง มีค่าเฉล่ีย 3.60 ล่าดับท่ี 2 

คือ หากมีปัญหาในการบริการท่านคิดจะร้องเรียนปัญหาและหากมีปัญหาในการบริการท่านคิดจะแชร์ลง
ใน Social Network มีค่าเฉล่ีย 3.22  

 
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉล่ีย  (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความภักดีของการบริการท่ีท่านได้รับจากผู้ให้บริการ 
ด้านความปัจจัยภักดีของการบริการที่ท่าน
ได้รับจากผู้ให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.โอกาสท่ีท่านจะใช้บริการสายการบินนี้
ต่อไปในอนาคต 

3.78 .834 มีความภักดีมาก 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 
ด้านความปัจจัยภักดีของการบริการที่ท่าน
ได้รับจากผู้ให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

2.โอกาสท่ีท่านจะแนะน่าให้เพื่อนใช้บริการ
สายการนี้ด้วย 

3.62 .833 มีความภักดีมาก 

3. ถ้าราคาเท่ากับสายการบินอื่น โอกาสท่ี
ท่านจะยังใช้บริการต่อไป 

3.85 .814 มีความภักดีมาก 

รวม 3.75 .827 มีความภักดีมาก 
 
จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยด้านความภักดีของการบริการท่ีท่านได้รับจากผู้

ให้บริการ 
ปัจจัยด้านความภักดีของการบริการพบว่า มีค่าเฉล่ีย 3.75 และปรากฏว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 

3.62 – 3.85 ซึ่งสามารถเรียงล่าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ล่าดับท่ี 1 คือ ถ้าราคาเท่ากับสายการบินอื่น โอกาสท่ีท่านจะยังใช้บริการต่อไปมีค่าเฉล่ีย 3.85 

ล่าดับท่ี 2 โอกาสท่ีท่านจะใช้บริการสายการบินนี้ต่อไปในอนาคตมีค่าเฉล่ีย 3.78 ล่าดับท่ี 3 โอกาสท่ีท่าน
จะแนะน่าให้เพื่อนใช้บริการสายการนี้ด้วยมีค่าเฉล่ีย 3.62 

 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

     สมมติฐานท่ี 1 
     ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้

ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแตกต่างกัน 
         สมมติฐานท่ี 1.1 
 H0 : อายุของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 H1 : อายุของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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ตารางที่ 4.8 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยจ่าแนกตาม
อาย ุ

อาย ุ
แหล่งของความ
แปรปรวน 

df  SS MS F-Ratio F-Prob 

 ระหว่างกลุ่ม 3 28.510 9.503 64.549 .000 
 ภายในกลุ่ม 396 58.301 .147   
 รวม 399 86.811    

* มีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

โดยจ่าแนกตามอายุของผู้ใช้บริการแตกต่างกัน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One 
Way ANOVA : Analysis of Variance) ค่า F-Prob. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั้นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0)และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) โดยสรุปได้ว่าช่วงอายุแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจ จากการวิเคราะห์ด้วย LSD พบว่า ผู้ใช้บริการอายุต่่ากว่าหรือเทียบเท่า 30 ปี มีความพึงพอใจ
แตกต่างกับผู้ใช้บริการทุกช่วงอายุ และผู้ใช้บริการช่วงอายุ 31-40 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างกับ ช่วง
อายุ 41-50 ปี 51 ปีข้ึนไป และช่วงอายุ 41-50 ปี  มีความพึงพอใจต่างกับ 51 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส่าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
  สมมติฐานท่ี 1.2 
  H0 : อาชีพของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  H1 : อาชีพของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
ตารางที่ 4.9 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยจ่าแนกตาม
อาชีพ 

อาชีพ 
แหล่งของความ
แปรปรวน 

df  SS MS F-Ratio F-Prob 

 ระหว่างกลุ่ม 4 35.051 8.763 66.873 .000 
 ภายในกลุ่ม 395 51.760 .131   
 รวม 399 86.811    

* มีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
โดยจ่าแนกตามอาชีพของผู้ใช้บริการแตกต่างกัน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA : Analysis of  Variance) ค่า F-Prob. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั้นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) โดยสรุปได้ว่าอาชีพของผู้ใช้บริการแตกต่างกัน มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจ จากการวิเคราะห์ด้วย LSD พบว่า ผู้ใช้บริการอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความ
พึงพอใจแตกต่างกับผู้ใช้บริการอาชีพอื่นทุกอาชีพ และผู้ใช้บริการอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
มีความพึงพอใจแตกต่างกับผู้ใช้บริการอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
และอาชีพอื่นๆ อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน มีความพึงพอใจแตกต่างกับอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย และอาชีพอื่นๆ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  สมมติฐานท่ี 1.3 
 H0 : ระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 H1 : ระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  โดยจ่าแนก
ตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
แหล่งของความ
แปรปรวน 

df  SS MS F-Ratio F-Prob 

 ระหว่างกลุ่ม 3 15.085 5.028 27.762 .000 
 ภายในกลุ่ม 396 71.726 .181   
 รวม 399 86.811    

* มีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการโดยจ่าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการแตกต่างกัน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA : Analysis of Variance) ค่า F-Prob. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อย
กว่า .05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) โดยสรุปได้ว่าระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ จากการวิเคราะห์ด้วย LSD พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษา
ต่่ากว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจแตกต่างกับผู้ใช้บริการทุกระดับการศึกษา และผู้ใช้บริการท่ีมีระดับ
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การศึกษาปริญญาโทมีความพึงพอใจแตกต่างกับผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาโท อย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 สมมติฐานท่ี 1.4 
  H0 : รายได้ต่อเดือนของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 H1 : รายได้ต่อเดือนของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  โดยจ่าแนก
ตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน 
แหล่งของความ
แปรปรวน 

df  SS MS F-Ratio F-Prob 

 ระหว่างกลุ่ม 3 56.773 18.924 249.489 .000 
 ภายในกลุ่ม 396 30.038 .076   

 รวม 399 86.811    
* มีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ โดยจ่าแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ใช้บริการแตกต่างกัน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA : Analysis of Variance) ค่า F-Prob. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อย
กว่า .05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) โดยสรุปได้ว่ารายได้ต่อเดือน
ของผู้ใช้บริการแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ จากการวิเคราะห์ด้วย LSD พบว่า ผู้ใช้บริการช่วง
รายได้ต่อเดือนต่่ากว่าหรือเทียบเท่ากับ 10,000 บาท 10,001-30,000 บาท 30,001-50,000 บาท และ
มากกว่า 50,000 บาท มีความพึงพอใจแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 สมมติฐานท่ี 2 

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กัน 

H0 : ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่มีความสัมพันธ์กัน 

H1 : ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กัน 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบหาค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สัน (Pearson correlation) และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนั้น จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig.(2-tail)มีค่าน้อยกว่า .05 
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ตารางที่ 4.12 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
กับความพึงพอใจ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจ 

ความพึงพอใจ 

Pearson 
Correlation 

Sig. (2-tailed) การแปลความหมาย 

1. ปัจจัยด้านคาดหวัง .947** .000 มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับสูง 

2. ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพ .995** .000 มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับสูง 

3. ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า .994** .000 มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับสูง 

4.ปัจจัยด้านการร้องเรียน -.999** .000 มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามในระดับต่่า 

5. ปัจจัยด้านความภักดี 1.000** .000 มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับสูง 

** มีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
จากตารางท่ี 4.12 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับ

ความพึงพอใจพบความสัมพันธ์ ดังนี้ 
ปัจจัยด้านความคาดหวัง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .947 แสดงว่า ตัวแปรท้ังสองมี

ความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดังนั้นผลการทดสอบจึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .995 แสดงว่า ตัวแปรท้ังสอง
มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดังนั้นผลการทดสอบจึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .994 แสดงว่า ตัวแปรท้ังสองมี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดังนั้นผลการทดสอบจึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ปัจจัยด้านการร้องเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -.999 แสดงว่า ตัวแปรท้ังสองมี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม และมีความสัมพันธ์กันในระดับต่่าอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดังนั้นผลการทดสอบจึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

ปัจจัยด้านความภักดี มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 1.000 แสดงว่า ตัวแปรท้ังสองมี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดังนั้นผลการทดสอบจึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

 
4.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที่ 4.13 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ข้อ สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
1.  อายุของผู้ใช้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ปฏิเสธสมมติฐาน 
2. อาชีพของผู้ใช้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ปฏิเสธสมมติฐาน 
3. ระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ปฏิเสธสมมติฐาน 
4. รายได้ต่อเดือนของผู้ใช้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ปฏิเสธสมมติฐาน 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

   
5.1 ความมุ่งหมายของการวิจัย 

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สาย
การบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงระดับความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจ เพื่อน่าข้อมูลท่ีได้รับจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจสายการบิน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ท่ีจะสามารถน่าไปเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  

 
5.2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบ
ปลายปิด เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สายการบินต้นทุนต่่าสายการบิน
ไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี  1 แบบสอบถามท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ มีลักษณะเป็นข้อ
ค่าถามแบบปลายปิด จ่านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน  
  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้และรับบริการจากสายการบินไทยสมายล์ มีลักษณะเป็นข้อ
ค่าถามมาตราวัดแบบ Likert แบ่งจ่านวนได้ 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุดจ่านวน 
6 ปัจจัย ได้แก่ 

 - ปัจจัยด้านความคาดหวัง จ่านวน 3 ข้อ 
 - ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพ จ่านวน 5 ข้อ 
 - ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า จ่านวน 2 ข้อ 
 - ปัจจัยด้านความพึงพอใจ จ่านวน 2 ข้อ 
 - ปัจจัยด้านการร้องเรียน จ่านวน 3 ข้อ 
 - ปัจจัยด้านความภักดี จ่านวน 3 ข้อ 
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5.3 วิธีด าเนินการวิจัย 
5.3.1 ก่าหนดกลุ่มตัวอย่าง ท่ีใ ช้ในการวิ จัยครั้ งนี้ คือ  ผู้ใช้บริการสายการบิน ต้นทุนต่่า             

สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากไม่ทราบจ่านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจะ
เก็บกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ท้ังส้ิน 400 คน 
 5.3.2 การทดสอบ (Pre-test) กับผู้ใช้บริการท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ่านวน 30 คน โดยจะด่าเนินการ
กับผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ และนกแอร์ ซึ่งเป็น

ธุรกิจประเภทเดียวกันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหาค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ( – 
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) กัลยา วาณิชย์บัญชา (2546, หน้า249) ซึ่งค่าอัลฟ่าท่ีได้จะแสดง

ถึงระดับความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง0  1 ค่าใกล้เคียงกับ 1 มากแสดงว่ามี
ความเช่ือมั่นสูง กัลยา วานิชย์บัญชา (2546, หน้า449)  
  
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ โดยภายหลังจากท่ีผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาและ
น่ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และท่าการบันทึกรหัสตามคู่มือท่ีได้ก่าหนดไว้ เพื่อท่ีจะ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติส่าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Sciences) For 
Windows Version 11.5 โดยค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
 5.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล (Analyzing) ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) แล้วน่าเสนอเป็นตาราง  

5.4.2 การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ประกอบด้วย t-
test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of Variance : One way ANOVA) หรือ 
F-test การวิเคราะหค์วามแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธี (Least-Square test :LSD) 

5.5 สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สายการ

บินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยได้น่ามาสรุปผลดังนี้ 
5.5.1 ส่วนท่ี 1 สรุปผลเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

        ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการ
บินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจ่าแนกตาม อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 5.5.1.1 ช่วงอายุของผู้ใช้บริการ มีผลต่อความพึงพอใจ ซึ่งในช่วงอายุต่่ากว่า 30 ปี มีผลต่อ
ช่วงอายุ 31 – 40 ปี 41 – 50ปี และสูงกว่า 51ปีขึ้นไป ส่วนช่วงอายุ 31 – 40 ปี มีผลต่อช่วงอายุ 41 – 
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50ปี และสูงกว่า 51ปีข้ึนไป และช่วงอายุ 41 – 50ปี มีผลต่อช่วงอายุ สูงกว่า 51ปีข้ึนไป อย่างมีนัยส่าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 5.5.1.2 อาชีพของผู้ใช้บริการ มีผลต่อความพึงพอใจ นักเรียนหรือนักศึกษามีผลต่ออาชีพ
ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพพนักงานหรือลูกจ้างเอกชน อาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย 
และอาชีพอื่นๆ ส่วนอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีผลต่ออาชีพพนักงานหรือลูกจ้างเอกชน 
อาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย และอาชีพอื่นๆ และอาชีพพนักงานหรือลูกจ้างเอกชน มีผลต่ออาชีพธุรกิจ
ส่วนตัวหรือค้าขาย และอาชีพอื่นๆ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 5.5.1.3 ระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการมีผลต่อความพึงพอใจ ซึ่งการศึกษาระดับต่่ากว่า
ปริญญาตรีมีผลต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับสูงกว่าปริญญาโท ส่วนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีผลต่อปริญญาโท และระดับสูงกว่าปริญญาโท และระดับสูงกว่าปริญญาโท มีผลต่อระดับสูง
กว่าปริญญาโท อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 5.5.1.4 รายได้ต่อเดือนของผู้ใช้บริการมีผลต่อความพึงพอใจ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ                    
ท่ีระดับ .05 
 5.5.2 ส่วนท่ี 2 สรุปผลข้อมูลเกี่ยวกับการให้และรับบริการ จากสายการบินต้นทุนต่่า สายการ
บินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบิน
ไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของแต่ละปัจจัยดังนี้ 

 5.5.2.1 ปัจจัยด้านความคาดหวัง มีผลกับความพึงพอใจ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
ทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 5.5.2.2 ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพ มีผลกับความพึงพอใจ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 5.5.2.3 ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า มีผลกับความพึงพอใจ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับระดับสูงอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 5.5.2.4 ปัจจัยด้านการร้องเรียน มีผลกับความพึงพอใจ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
ทิศทางตรงกันข้าม และมีความสัมพันธ์กันในระดับต่่าอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 5.5.2.5 ปัจจัยด้านความภักดี มีผลกับความพึงพอใจ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
ทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
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5.6 การอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สายการบินต้นทุนต่่า สายการบิน
ไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผู้วิจัยได้พิจารณาตามวัตถุประสงค์ประกอบกับเหตุผล และทฤษฎี      
จึงน่ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

5.6.1 ปัจจัยด้านความคาดหวังโดยรวมของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความ
คาดหวังจากการใช้บริการอยู่ในระดับมาก  และมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับสูง แสดงว่า
ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังจากการให้บริการของสายการบิน  ดังนั้นสายการบินควรตระหนักถึง
ความส่าคัญด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ในเรื่องของ 1) ความตรงต่อเวลาเช่น สายการบินมีการ
ด่าเนินงานท่ีรวดเร็ว ตรงตามก่าหนดเวลาท่ีได้แจ้งไว้กับผู้ใช้บริการ สุจิตตรา ไนยจิตย์ (2555, หน้า 
บทคัดย่อ) สายการบินมีความรับผิดชอบ หากเกิดปัญหาความล่าช้าของเท่ียวบิน ซึ่งการตรงต่อเวลาของ
สายการบินเป็นปัจจัยท่ีส่าคัญท่ีท่าให้สายการบินประสบความส่าเร็จ จากการรักษาประสิทธิภาพการ
ด่าเนินงานและรักษาเวลาระหว่างเท่ียวบิน ท่าให้สายการบินไทยสมายล์สามารถพัฒนาการด่าเนินงานได้
ดีมากยิ่งขึ้น และเป็นเหตุผลท่ีผู้ใช้บริการจะเลือกใช้บริการกับสายการบินไทยสมายล์ 2) ด้านความสะดวก
และสบาย  เช่น ขนาดท่ีนั่งมีความกว้างขวางสามารถปรับเอนได้ ห้องโดยสารและห้องน้่าภายในเครื่องมี
ความสะอาด  ความสะดวกของระบบในการจองต๋ัวเครื่องบินเป็นต้น 3) ด้านราคา สายการบินมีการต้ัง
ราคาท่ีเหมาะสม และคุ้มค่าเมื่อเทียบกับบริการท่ีได้รับจากสายการบิน เช่น การบริการอาหารว่าง
ระหว่างการเดินทางการบริการขนย้ายสัมภาระเป็นต้น 
 5.6.2 ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพโดยรวมของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีการรับรู้
คุณภาพระดับมาก และมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับสูง แสดงว่าผู้ใช้บริการมีการรับรู้คุณภาพ
จากการให้บริการของสายการบิน ในรูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ และส่ือต่างๆ เช่น 
การให้บริการของพนักงานบนเครื่อง อุปกรณ์ท่ีมีความทันสมัยภายในห้องโดยสาร ความปลอดภัยในการ
เดินทาง ดังนั้นสายการบินต้องให้ความส่าคัญกับเรื่อง การดูแลคุณภาพในการให้บริการของพนักงาน เช่น 
มารยาทในการพูดคุยส่ือสารกับผู้ใช้บริการ พนักงานมีความยินดีในการให้บริการเป็นต้น ด้านความ
สะดวกสบายภายในห้องโดยสาร เช่น ความสะอาดของห้องโดยสารและห้องน้่าภายในเครื่องบิน อุปกรณ์
อ่านวยความสะดวกมีมาตรฐานในการใช้งานเป็นต้น และมีเส้นทางการบินท่ีเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีด้านคุณภาพของ Parasuraman ได้ให้ความหมายว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นส่ิงท่ี
เกิดขึ้นจากความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการท่ีมีต่อบริการนั้น คือ คุณภาพของการบริการท่ีดีท่ีสุด
โดยมีคุณค่าและความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่าง
ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการ หากผู้รับบริการได้รับการบริการท่ีเป็นไปตามความคาดหวัง
นั้น หมายความว่าการบริการนั้นมีคุณภาพที่ดี Ziethaml, Parasuraman and Berry (1990, p.16) 
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5.6.3 ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ มีการรับรู้คุณค่าอยู่
ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับสูง แสดงว่าผู้ใช้บริการมีการรับรู้คุณค่าจากการ
ให้บริการของสายการบินสูง ดังนั้นสายการบินต้องท่าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกถึงการบริการท่ีคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
ราคา เช่น การให้บริการที่มีคุณภาพอยู่เสมอ การบริการอย่างเป็นมืออาชีพมีมาตรฐานการบริการ ในส่วน
ของความคุ้มค่าและความปลอดภัยในการเดินทาง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ถึงคุณค่าของบริการท่ีได้รับ
จากสายการบินอยู่เสมอ และเพื่อเพิ่มความเช่ือมั่น ความไว้วางใจให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดี ให้กับสายการการบินไทยสมายล์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีด้านคุณค่าของ 
Walgren เรื่องคุณค่าตราสินค้าในมุมมองของผู้ใช้บริการมี 2 ส่วน 1) การรับรู้ของผู้ใช้บริการ เช่น การ
ตระหนักรู้ในตราสินค้า ความเช่ือมโยงตราสินค้า และการรับรู้ถึงคุณภาพ 2) พฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น 
ความภักดีต่อตราสินค้า  ความต้ังใจซื้อสินค้าในราคาสูง  สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ  (2547, หน้า25) 
 5.6.4 ปัจจัยด้านการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ มีการร้องเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทิศทางตรงข้ามกันในระดับต่่า แสดงว่าผู้ใช้บริการมีการร้องเรียนสาย
การบินท่ีลดลง และมีความพึงพอใจท่ีสูงขึ้น สายการบินควรให้ความส่าคัญกับเรื่อง การส่งมอบบริการท่ีดี
ให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันการร้องเรียนอันเกิดจากความไม่พึงพอใจในการบริการ หรือการให้บริการไม่
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ การบริการท่ีดี เช่น มีความรวดเร็วในการให้บริการ การให้ข้อมูลท่ี
ถูกต้องกับผู้ใช้บริการ การลดความล่าช้าของเท่ียวบิน การแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที 
เป็นต้น ซึ่งการส่งมอบบริการท่ีดีให้กับผู้ใช้บริการ จะเป็นการช่วยลดปัญหาด้านการร้องเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับบทความของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ ได้นิยามว่า การร้องเรียน คือ ส่ิงท่ีลูกค้าไม่ได้รับจาก
องค์กรธุรกิจตามความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้า และท่าให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ และ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อได้ทราบ ข้อร้องเรียนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด การให้บริการลูกค้า ชัยสมพล ชาว
ประเสริฐ (2549, หน้า107) 

5.6.5 ปัจจัยด้านความภักดีของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ มีความภักดีอยู่ในระดับ
มาก และมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับสูง แสดงว่าผู้ใช้บริการเกิดความภักดีในการใช้บริการ
สายการบินสูง และมีทัศนคติในแง่บวก ดังนั้นสายการบินต้องให้ความส่าคัญกับเรื่อง ปัจจัยด้านการรับรู้
คุณภาพ ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า ท่ีจะท่าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ  อันจะน่ามาซึ่งโอกาสท่ี
ผู้ใช้บริการจะยังใช้บริการต่อไปในอนาคต และหากผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ อาจมีโอกาสท่ีผู้ใช้บริการ
จะแนะน่าเพื่อนหรือบอกต่อในการใช้บริการสายการบินนี้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีด้าน
ความภักดีของ Hawkins & Coney ได้ให้นิยามว่า ความจงรักภักดีในตราสินค้าและบริการ นอกจากการ
ซื้อสินค้าและบริการนั้นอย่างสม่่าเสมอแล้ว ยังรวมถึงสาเหตุท่ีลึกซึ่งกว่านั้น คือ การเลือกซื้อสินค้าและ
บริการท่ีเกิดจากความรู้สึกทางอารมณ์รวมอยู่ด้วย ดังนั้นเมื่อลูกค้ารับรู้ถึงมูลค่า ของสินค้าและบริการ 
และรู้สึกพึงพอใจ จะมีผลต่อสินค้าและบริการซ้่า Hawkins & Coney (2001, p.21) 
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5.7 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
5.7.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
สายการบินต้นทุนต่่า ควรน่าผลการศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

สายการบินต้นทุนต่่า ท้ัง 5 ปัจจัยดังกล่าว เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์ การ
แข่งขันของสายการบินต้นทุนต่่า เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน และเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะสามารถสร้างฐานของผู้ใช้บริการ และสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มก่าไร และส่วนแบ่งการตลาดได้ ภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการแข่งขัน
อย่างเข้มข้น เช่น การเพิ่มในส่วนของการส่งเสริมการขาย สายการบินควรมีการปรับลดค่าโดยสารตาม
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เนื่องจากค่าโดยสารหรือค่าธรรมเนียมถือเป็นกลยุทธ์หลักของสายการบินต้นทุนต่่า 
ในส่วนของการรับรู้คุณภาพ การรับรู้คุณค่า สายการบินควรเพิ่มช่องทางในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
ให้ผู้ใช้บริการมีการรับรู้ในวงกว้าง ท้ังในเรื่องของ คุณภาพการให้บริการของพนักงาน ความทันสมัยของ
อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการบริการ หรือมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบิน เพื่อสร้ าง
ภาพลักษณ์ ความน่าเช่ือถือ และความไว้วางใจให้กับผู้ใช้บริการ 

5.7.2 ข้อเสนอแนะในการท่าวิจัยครั้งต่อไป 
    5.7.2.1 ควรมีการวิจัยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า 

แบบต่อเนื่อง เพื่อใหท้ราบถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างสม่่าเสมอ 
    5.7.2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสาย

การบินต้นทุนต่่า สายการบินอื่นๆในเรื่องเดียวกันนี้ เพื่อจะได้ทราบถึงความแตกต่างท่ีเกิดขึ้น 
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       หมายเลขแบบสอบถามชุดที่________ 

 
แบบสอบถามเพือ่การศึกษาค้นคว้า 

เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า  
สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

_______________________________________________________________________ 
  

แบบสอบถามเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สาย
การบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมี
อิทธิผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินไทยสมายล์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกข้อ ตามความเป็นจริงด้วยตัวท่านเอง 
การตอบแบบสอบถามนี้ใ ช้เพื่อการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบจากการตอบ
แบบสอบถามแต่ประการใดและข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1    ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2    ข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ ให้และรับบริการจากสายการ   

บินไทยสมายล์ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค่าช้ีแจง : โปรดท่าเคร่ืองหมายลงใน      ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
 
1. เพศ 

   ชาย       หญิง 
 

2. อาย ุ
   ต่่ากว่าหรือเทียบเท่า20ปี    21-30 ปี     31-40 ปี 
   41-50 ปี      51-60 ปี     61 ปีข้ึนไป 
 

3. อาชีพ 
   นักเรียน/นักศึกษา     ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน     ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
   อื่นๆโปรดระบุ _____________________ 

 
4. ระดับการศึกษา 

   ต่่ากว่าปริญญาตรี     ปริญญาตรี   
   ปริญญาโท      สูงกว่าปริญญาโท 
 
 

5. รายได้ต่อเดือน 
   ต่่ากว่าหรือเทียบเท่ากับ 10,000 บาท    10,001-30,000 บาท 
   30,001-50,000 บาท      มากกว่า 50,000 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการ ให้และรับบริการจากสายการบิน 
ค่าช้ีแจง : โปรดท่าเคร่ืองหมายลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละข้อเพียง
ค่าตอบเดียว 5=มากที่สุด, 4=มาก, 3=ปานกลาง, 2=น้อย, 1=น้อยที่สุด 

ข้อค่าถาม ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 
น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

ความคาดหวัง      
1. ท่านคาดหวังว่าจะตรงเวลา      
2. ท่านคาดหวังว่าจะสะดวกและสบาย      
3. ท่านคาดหวังว่าจะราคาเหมาะสม (คุ้มค่า)      

คุณภาพการบริการ      
1.สายการบิน ท่ี ท่ านใ ช้บริ การ  มี ตาราง เวลา
เหมาะสม 

     

2.สายการบินท่ีท่านใช้บริการ มีเส้นทางเหมาะสม      
3.สายการบินท่ีท่านใช้บริการให้บริการตรงเวลาดี      
4.พนักงานของสายการบิน มีการให้บริการที่ดี       
5.สายการบินท่ีท่านใช้บริการ มีห้องโดยสาร
สะดวกสบาย 

     

คุณค่า      
1. ท่านรู้สึกว่าได้รับการบริการท่ีคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
ราคา 

     

2. ท่านรู้สึกว่าราคาของสายการบินนี้เป็นราคาท่ี
เหมาะสมแล้ว 

     

ความพึงพอใจ      
1. ท่านรู้สึกพึงพอใจกับสายการบินนี้      
2. ท่านรู้สึกว่าการบริการโดยรวม ตรงกับความ
คาดหวังของท่าน 
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ส่วนที่ 2 (ต่อ) ข้อมูลเก่ียวกับการ ให้และรับบริการจากสายการบิน 
ค่าชี้แจง : โปรดท่าเคร่ืองหมายลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละข้อ
เพียงค่าตอบเดียว 5=มากที่สุด, 4=มาก, 3=ปานกลาง, 2=น้อย, 1=น้อยที่สุด 

ข้อค่าถาม ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 
น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

การร้องเรียน      
1. หากมีปัญหาในการบริการท่านคิดจะร้องเรียน
ปัญหา 

     

2. หากมีปัญหาในการบริการท่านคิดจะเล่าให้เพื่อน
ฟัง 

     

3. หากมีปัญหาในการบริการท่านคิดจะแชร์ลงใน 
Social Network 

     

ความภักดี      
1. โอกาสท่ีท่านจะใช้บริการสายการบินนี้ต่อไปใน
อนาคต 

     

2. โอกาสท่ีท่านจะแนะน่าให้เพื่อนใช้บริการสายการ
นี้ด้วย 

     

3. ถ้าราคาเท่ากับสายการบินอื่น โอกาสท่ีท่านจะยัง
ใช้บริการต่อไป 
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ประวัติผู้วิจัย    
 

ช่ือ – สกุล นางสาวปัทมาวดี  บุญซ้วน 
วัน เดือน ปีเกิด 15  มีนาคม 2531 
สถานท่ีเกิด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 37/2 ต.พัฒนาท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 
สถานท่ีท างาน ท่าเทียบเรือหน้าทอน อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2546-2549 ประกาศณียบัตรวิชาชีพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวังสุราษฎร์ธานี 
 พ.ศ. 2549-2552 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต 

สาขาออกแบบส่ิงทอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประสบการณ์ท างาน  
 พ.ศ. 2554 – 2557 พนักงานเอกชน 

บริษัท ซีเอส มาร์เก็ตต้ิงจ ากัด 
 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ธุรกิจส่วนตัว 

ร้าน พีทู สมุยทราเวล แอนด์ ทัวร์  
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