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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ 1.เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า
2.เพื่อศึกษาปั จจัยคุณภาพการบริ การที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่ า
โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าชาวไทย ที่
เคยใช้บริ การมาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ครั้ง ในรอบปี 2559 จานวน 400 คน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั คือ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.95 และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ซึ่ ง
สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์ ความถดถอย
เชิ งพหุ (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwiseในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างให้
ความสาคัญกับปั จจัยคุณภาพการบริ การในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 3.768 2) กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจต่อการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 3.706 และ3) ผลจาก
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบว่าตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายตัวแปรความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน
ต้นทุนต่ าโดยรวมได้ร้อยละ 75.7 (R2=0.757) โดยปั จจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบิ นต้นทุนต่ า
โดยรวม ได้แก่ การเข้าถึงจิตใจ ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ และลักษณะทางกายภาพ
คาสาคัญ: สายการบินต้นทุนต่า, การเข้าถึงจิตใจ, ความไว้วางใจ, ลักษณะทางกายภาพ, ความน่าเชื่อถือ

ABSTRACT
The objectives of this research are : 1) to study the level of customer’s satisfaction with low cost airlines services and
2) to study the level of service quality, which affects customers’ satisfaction with low cost airlines services. The
respondents were people who used low cost airline services at least one time per year. The sampling method is a
purposive sampling with the total sample size of 400 people. The instrument of this research is a questionnaire. The data
analysis from the survey were initially analyzed by using statistics: percentage, arithmetic mean, and standard deviation.
Multiple regression analysis with the Stepwise method was used to test the hypotheses based on the significance level
at .05 (95 % confidence level). The results showed that 1) the significance level of service quality on the average was at
high level (3.768), and 2) the level of customer’s satisfaction with low cost airline services on the average was at high
level (3.7063). The results of the multiple regression analysis revealed that the service quality factors (empathy,
reliability, assurance, and tangibles) affect the level of customer satisfaction at low cost airlines services, and explain
75.7 (R2=0.757) of the variance of the satisfaction.
Keyword: Low cost airlines, Empathy, Reliability, Tangibles, and Assurance

บทนา
ปั จ จุ บัน อุต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วมี ค วามส าคัญอย่า งยิ่งต่ อ ประเทศไทย เพราะเป็ นอุต สาหกรรมที่ น าเงิ น ตรา
ต่างประเทศเข้าสู่ประเทศเป็ นอย่างมาก เนื่องจากมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศดี ยิ่งขึ้นไปด้วย อีกทั้งการท่องเที่ยวและเดิ นทางในประเทศไทยนั้นมี
ความสะดวก รวดเร็ วเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งส่ วนหนึ่ งนั้นมาจากการเกิดธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าขึ้นหลายสายการบินด้วยกัน
(พงษ์พนั ธุ์ ตระกูลศรี ชยั , 2553) ทั้งนี้จานวนการเดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต่า ได้เพิ่มมากขึ้นทุกปี
สายการบินต้นทุนต่า คือ สายการบินที่เสนออัตราค่าโดยสารในราคาที่ต่ากว่าสายการบินที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบ (Fullservice airline) มาก โดยตัดสิ่ งที่ ไม่จาเป็ นออก เช่น อาหารที่ ให้บริ การบนเครื่ องบิ น การจาหน่ ายบัตรโดยสารให้แก่
ผูโ้ ดยสารโดยตรง(Direct sale) และการใช้สนามบิ นรอง (Secondary Airport) เป็ นต้น ซึ่ งแต่ละสายการบิ นต้นทุ นต่ า
พยายามที่ จะเสนอการบริ การที่ดีที่สุดและได้คุณภาพให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ เพื่อให้ผูใ้ ช้บริ การมาใช้บริ การสายการบินของ
ตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่ งผูท้ ี่ จะได้รับประโยชน์ที่สุด คือ ผูใ้ ช้บริ การนั่นเอง (ภาณุ ศักดิ์ สว่างบุญ, 2558) จากการที่ จานวน
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จสายการบิ นที่ เพิ่มมากขึ้นนั้น ส่ งผลต่อการแข่งขันกันของสายการบิ นทางด้านต่าง ๆ รวมถึงการ
แข่งขันการด้านคุณภาพของการบริ การด้วย (พีรกิตต์ มิตรารัตน์, 2551) ซึ่ งคุณภาพการบริ การ ถือเป็ นปั จ จัยสาคัญที่จะ
สร้างความแตกต่างของธุรกิจเพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพของบริ การที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การนั้นเป็ นสิ่ งที่แต่ละสายการบินควรนามาปรับปรุ งพัฒนา เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผูใ้ ช้บริ การ
(ภาณุศกั ดิ์ สว่างบุญ, 2558)
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จสายการบิ นที่ มีการแข่งขันสู ง จึ งจาเป็ นต้องปรับปรุ งการวางแผนการดาเนิ นงาน การวางแผน
การตลาด และการให้บริ การอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่ วนการให้บริ การควรมีความสอดคล้องกับความ

ต้อ งการและรสนิ ย มของผูใ้ ช้บ ริ ก าร รวมทั้ง การสร้ า งความพึ งพอใจให้กับ ผูใ้ ช้บริ การด้ว ย ซึ่ ง ถื อได้ว่า เป็ นสิ่ ง ที่ มี
ประโยชน์และมีความสาคัญต่อธุรกิจการบิน การที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การนั้น จาเป็ นที่จะต้อง
ทราบถึงกลุ่มผูใ้ ช้บริ การที่ นิยมใช้บริ การการเดิ นทางทางอากาศทราบถึงรสนิ ยมและพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มนี้
(ทนุ พรสุขสวัสดิ์, 2553)
จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริ การและปั จจัยทางด้านคุณภาพการบริ การที่
มี ผลต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บ ริ การสายการบิ นต้นทุ นต่ า อี กทั้งจากที่ ผูว้ ิจัยได้ศึก ษางานวิจัย ที่ เกี่ ยวข้องนั้น ได้มี
การศึ กษาในส่ วนของปั จจัยทางการตลาดเป็ นจานวนมาก ทาให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่ จะศึ กษาในเรื่ องของคุณภาพการ
บริ การที่ยงั มีการวิจยั เพียงส่ วนน้อยเนื่ องจากในส่ วนของการบริ การมีความสาคัญกับงานด้านสายการบินต้นทุนต่า เป็ น
อย่างมาก รวมถึงยังสามารถใช้ผลการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาการบริ การให้กบั สายการบินต้นทุนต่าใน
ประเทศไทยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ผใู ้ ช้บริ การได้

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า
2. เพื่อศึกษาปั จจัยคุณภาพการบริ การที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อการใช้บริ การสายการบินต้นทุน
ต่า

สมมติฐานของการวิจัย
ปั จจัยคุ ณภาพการบริ การด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่ าเชื่ อถื อของการบริ การ ด้านการตอบสนองความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การ ด้านความไว้วางใจ และด้านการเข้าถึงจิตใจมีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสาย
การบินต้นทุนต่าโดยรวม

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การบริ การ คือ กิจกรรมหรื อประโยชน์เชิงนามธรรมที่ฝ่ายหนึ่ งได้เสนอ เพื่อขายให้อีกฝ่ ายหนึ่ ง โดยผูร้ ับบริ การไม่ได้
ครอบครองการบริ การนั้นๆอย่างเป็ นรู ปธรรม กระบวนการให้บริ การอาจจะให้ควบคู่ไปกับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ก็ได้
Kotler. (2000) อีกทั้งการบริ การเป็ นกิจกรรมด้านเศรษฐศาสตร์ที่สินค้าไม่มีตวั ตน เช่น การศึกษาความบันเทิง การบริ การ
ด้านสุ ขภาพ การเช่า เป็ นต้น Herizer and Render. (1999) ซึ่ ง Parasuramanetal. (1988) ได้สร้างแบบวัดคุณภาพของการ
บริ การ ได้ซ่ ึ งประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) ความน่ าเชื่ อถือของบริ การ (Reliability) การตอบสนอง
ความต้องการของผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) ความไว้วางใจ (Assurance) การเข้าถึงจิตใจ (Empathy)
ความพึ ง พอใจ คื อ ความรู ้ สึ ก ที่ ไ ด้รั บ เมื่ อ เกิ ด ความส าเร็ จ ตามความมุ่ ง หมาย และอธิ บ ายว่า ความพึ ง พอใจเป็ น
กระบวนการทางจิตวิทยาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชดั เจน แต่สามารถคาดคะเนได้วา่ มีหรื อไม่มี จากการสังเกตพฤติกรรม
ของคนเท่านั้น การที่ จะทาให้เกิ ดความพึงพอใจจะต้องศึ กษาปั จจัยและองค์ประกอบที่ เป็ นสาเหตุแห่ งความพอใจขึ้น

Wallerstein. (1971) โดยแนวคิดในการสร้างความพึงพอใจในการบริ การ ได้แก่ การให้บริ การที่เสมอภาค (Equitable
Service) การให้บริ การที่ ตรงเวลา (Timely Service) การให้บริ การอย่างเพียงพอ (Ample Service) การให้บริ การอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Service) การให้บริ การอย่างก้าวหน้า (Progressive Service)

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พีระยุทธ คุม้ ศักดิ์ (2555) การศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารที่มีต่อคุณภาพการบริ การของสายการบินต้นทุน
ต่าภายในประเทศ โดยพบว่าผูโ้ ดยสารที่มีเพศ รายได้ต่อเดือนและอาชีพที่ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การ
ของสายการบิ นต้นทุนต่ าภายในประเทศแตกต่างกัน แต่ผูโ้ ดยสารที่ มีอายุและสถานภาพที่ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการบริ การของสายการบินต้นทุนต่าภายในประเทศไม่แตกต่างกัน
วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล และอัควรรณ์ แสงวิภาค (2558) ได้วจิ ยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริ การสายการ
บินของสายการบิ นต้นทุนต่าในประเทศไทย พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการบริ การจากผูใ้ ช้บริ การสายการบิ น
ต้นทุนต่าในประเทศไทย ประกอบไปด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร ได้แก่ ความเชื่อมัน่ ความเอาใจใส่ การมองเห็นทางกายภาพ
การตอบสนอง และความน่าเชื่อถือ

ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรของการวิจยั คือ ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าชาวไทย ที่เคยใช้บริ การมาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ครั้ง ในรอบ ปี
2559 ซึ่งในที่น้ ีไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าชาวไทย ที่เคยใช้บริ การมาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ครั้ง ในรอบปี 2559 ซึ่ ง
ไม่ทราบจานวนประชากรที่แท้จริ ง จากสู ตรการหาขนาดตัวอย่างในกรณี ที่ประชากรมีขนาดใหญ่ และไม่ทราบจานวน
ประชากร (กัลยา วานิ ชย์บญ
ั ชา, 2545) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ 385 คน แต่เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล ดังนั้นขนาด
ตัวอย่างจะเท่ากับ 400 คน โดยผูว้ จิ ยั ทาการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคล จานวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้
ต่อเดือน โดยคาถามเป็ นแบบเลือกคาตอบได้เพียงคาตอบเดียว
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การ จานวน 5 ข้อ เป็ นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามแนวคิดการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ของ Kotler. (1997) โดยคาถามเป็ นแบบเลือกคาตอบได้เพียงคาตอบเดียว
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับคุ ณภาพการบริ ก าร จานวน 20 ข้อ เป็ นแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้ น ตามแนวคิ ดของ
Parasuranetal. (1988) โดยเป็ นแบบสอบถามเพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามแสดงระดับความสาคัญในปั จจัยของคุณภาพของ
บริ การ ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามรู ปแบบ
Likert
scale ระดับคะแนนและการแปลความหมายสามารถแบ่งได้ดงั นี้

1.00– 1.80 หมายถึง ระดับความสาคัญน้อยที่สุด
1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความสาคัญน้อย
2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความสาคัญปานกลาง
3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความสาคัญมาก
4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความสาคัญมากที่สุด
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า จานวน 5 ข้อ ซึ่งเป็ นแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นตามแนวคิดของ John D. Millett. (1954) โดยเป็ นแบบสอบถามเพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามวัดระดับความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบิ นต้นทุนต่ า ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นคาถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) ตามรู ปแบบ Likert scale ระดับคะแนนและการแปลความหมายสามารถแบ่งได้ดงั นี้
1.00– 1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามให้กบั ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า ณ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ทั้งหมดจานวน 400 คน โดยมีข้ นั ตอนและวิธีดาเนินการดังนี้
1.1 นาแบบสอบถามไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบ จากนั้นนามาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
1.2 นาแบบสอบถามไปทาการPre-test จานวน 30 ชุด กับกลุ่มบุคคลที่ ไม่ใช่ตวั อย่างเดี ยวกับที่ ใช้ในการศึ กษา แต่มี
ลักษณะทางประชากรคล้ายคลึงกับประชากรที่ใช้ในการศึกษา
1.3 นาแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด ไปแจกให้กลุ่มตัวอย่าง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
1.4 นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์ผล
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร วารสารที่สามารถอ้างอิงได้ ผลงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้นาแบบสอบถามที่ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า จานวน 400 ชุด
มาตรวจสอบความสมบูรณ์ในแต่ละส่วนของแบบสอบถาม พบว่าแบบสอบถามได้รับความร่ วมมือตอบกลับสมบูรณ์ท้ งั
400 ชุด โดยนาข้อมูลไปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS

ผลการวิจัย
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู ้ใ ช้บ ริ ก ารสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งของ
ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า จานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 225 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.30 มีอายุ 21 ปี -

30 ปี จานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.50 มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง จานวน 209 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.30 มีระดับ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 265 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.30 มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป จานวน 166 คน คิด
เป็ นร้อยละ 41.50
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนพบว่ากลุ่มตัวอย่างของผูใ้ ช้บริ การสายการบิ นต้นทุนต่ า
จานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็ นผูใ้ ช้บริ การเที่ยวบินภายในประเทศ จานวน 324 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.00ใช้บริ การสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) จานวน 199 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.80 มีจุดประสงค์เพื่อท่องเที่ยว จานวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ
56.80 มีความถี่ในการใช้บริ การ 1 - 2 ครั้งต่อปี จานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ซื้อตัว๋ โดยสารเครื่ องบิน โดยเฉลี่ยที่ราคา
1,001 - 2,000 บาท จานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.30
̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความสาคัญและลาดับที่ของคุณภาพการบริ การ (n=400)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (X
คุณภาพการบริ การ
1.ด้านลักษณะทางกายภาพ
2.ด้านความน่าเชื่อถือของบริ การ
3.ด้านการตอบสนองความต้องการ
ของผูร้ ับบริ การ
4.ด้านความไว้วางใจ
5.ด้านการเข้าถึงจิตใจ
รวม

̅
X

S.D.

ระดับความสาคัญ

ลาดับที่

3.69
3.84
3.78

0.584
0.596
0.632

มาก
มาก
มาก

5
1
2

3.77
3.76
3.768

0.620
0.651
0.6166

มาก
มาก
มาก

3
4
-

ผลจากการวิเคราะห์คุณภาพการบริ การ จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อคุณภาพการบริ การใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวม มีค่าเท่ากับ 3.768 และผูใ้ ช้บริ การแต่ละคนให้ความสาคัญต่อ
คุณภาพการบริ การไม่แตกต่างกันมาก ซึ่ งพิจารณาจากค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานในภาพรวม มีค่าเท่ ากับ 0.6166 เมื่ อ
พิจารณารายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญระดับมากต่อคุณภาพการบริ การในทุกด้าน ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ
ของบริ การ (X̅=3.84)ด้านการตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ (X̅=3.78) ด้านความไว้วางใจ (X̅=3.77) ด้านการ
เข้าถึงจิตใจ (X̅=3.76) และด้านลักษณะทางกายภาพ (X̅=3.69)

̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความสาคัญของความพึงพอใจ (n=400)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (X
ความพึงพอใจ
1.การให้บริ การที่เสมอภาค
2.การให้บริ การที่ตรงเวลา
3.การให้บริ การอย่างเพียงพอ
4.การให้บริ การอย่างต่อเนื่อง
5.การให้บริ การอย่างก้าวหน้า
รวม

̅
X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

ลาดับที่

3.71
3.68
3.74
3.69
3.71
3.706

0.733
0.818
0.708
0.724
0.702
0.737

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2
4
1
3
2
-

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ
ต่อความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวม มีค่าเท่ากับ 3.706 และผูใ้ ช้บริ การแต่ละคนให้
ความสาคัญต่อความพึงพอใจไม่แตกต่างกันมาก โดยพิจารณาจากค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน มี ค่าเท่ากับ 0.737 เมื่ อ
พิจารณารายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่า งให้ค วามสาคัญ ระดับมากต่อ ความพึ งพอใจในทุ กด้าน ประกอบด้วย ด้านการ
̅=3.74) ด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า (X
̅=3.71) ด้านการให้บริ การที่ เสมอภาค (X
̅=3.71)
ให้บริ การอย่างเพียงพอ (X
̅=3.69) และด้านการให้บริ การที่ตรงเวลา (X
̅=3.68)
ด้านการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง (X
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ เลือกใช้รูปแบบ stepwise ของปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าโดยรวมกับคุณภาพการบริ การ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าโดยรวม
B
t
Sig.
ค่าคงที่
0.152
1.416
0.158
คุณภาพการบริ การด้านลักษณะทางกายภาพ
0.168
3.899
0.000**
คุณภาพการบริ การด้านความน่าเชื่อถือของบริ การ
0.182
4.064
0.000**
คุณภาพการบริ การด้านความไว้วางใจ
0.277
4.668
0.000**
คุณภาพการบริ การด้านการเข้าถึงจิตใจ
0.317
5.941
0.000**
R =0.870 ; R2 =0.757 ; F=307.821 ; Sig.=0.000
หมายเหตุ **มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01
กาหนดให้ คุณภาพการบริ การ ประกอบด้วย 1.ด้านลักษณะทางกายภาพ (X1) 2.คุณภาพการบริ การด้านความน่าเชื่อถือ
ของบริ การ(X2) 3.คุณภาพการบริ การด้านความไว้วางใจ(X4) 4.คุณภาพการบริ การด้านการเข้าถึงจิตใจ(X5) และ ความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าโดยรวม (Yoverall)
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน คุณภาพการบริ การด้าน ลักษณะทางกายภาพ ความน่ าเชื่ อถือของบริ การ การตอบสนอง
ความต้องการของผูร้ ับบริ การ ความไว้วางใจ การเข้าถึงจิตใจ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า

โดยรวม จากตารางที่ 3 พบว่า คุณภาพการบริ การด้านลักษณะทางกายภาพ(X1) (B = 0.168) ด้านความน่ าเชื่ อถื อของ
บริ การ(X2)(B = 0.182) ด้านความไว้วางใจ (X4)(B = 0.277) ด้านการเข้าถึงจิตใจ (X5) (B = 0.317) มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าโดยรวม โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิ บายความ
ผันแปรของความพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า ได้ร้ อยละ 75.7 (R2 = 0.757) และสามารถเขียน
สมการได้วา่ Yoverall = 0.152+0.168X1+0.182 X2+0.277 X4+0.317X5
จากคุณภาพการบริ การทั้ง 5 ด้านในงานวิจยั นี้ ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือของบริ การ ด้านการ
ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ ด้านความไว้วางใจ ด้านการเข้าถึงจิตใจ เมื่อพิจารณาจากผลของความสัมพันธ์
จากตารางที่ 3 พบว่ามีคุณภาพการบริ การ 4 ด้าน ที่ มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ ช้บริ การสายการบิ นต้นทุนต่า
ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือของบริ การ ด้านความไว้วางใจ ด้านการเข้าถึงจิตใจ ส่ วนคุณภาพการ
บริ การอีก 1 ด้าน ได้แก่ การตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ ช้บริ การ
สายการบินต้นทุนต่า
ในส่ วนของผลการวิเคราะห์ เนื้ อหาจากแบบสอบถามปลายเปิ ดเป็ นข้อคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะอื่ น ๆของผูต้ อบ
แบบสอบถาม พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีขอ้ เสนอแนะในเรื่ องของความปลอดภัยในการใช้บริ การเป็ นประเด็นหลัก และในส่วน
ของค่าตัว๋ โดยสารที่ เหมาะสม เพราะบางสายการบิ นไม่บอกค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ทาให้ผูใ้ ช้บริ การต้องเสี ยค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นจากเดิม

สรุ ปผลการวิจัย
ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิงจานวน 225 คน มีอายุ 21-30 ปี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน
ตั้ง แต่ 30,001 บาทขึ้ น ไป พฤติ ก รรมของผูต้ อบแบบสอบถามของการใช้บ ริ การสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า โดยผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นผูใ้ ช้บริ การเที่ ยวบิ นภายในประเทศใช้บริ การสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย (Thai Air Asia) มี
จุดประสงค์เพื่อท่องเที่ยวมีความถี่ในการใช้บริ การโดยเฉลี่ย 1 - 2 ครั้งต่อปี ซื้อตัว๋ โดยสารเครื่ องบิน โดยเฉลี่ยที่ราคา 1,001 2,000 บาท จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความสาคัญเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การ โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้
ความสาคัญต่อปั จจัยคุณภาพการบริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านสามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อยดังนี้ ด้านความน่าเชื่อถือของบริ การด้านการตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ ด้านความไว้วางใจ ด้าน
การเข้าถึงจิตใจด้านลักษณะทางกายภาพตามลาดับ การวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการ
บินต้นทุนต่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้มีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านสามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอด้านการ
ให้บริ การอย่างก้าวหน้าด้านการให้บริ การที่ เสมอภาคด้านการให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง ด้านการให้บริ การที่ ตรงเวลา
ตามลาดับ และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพการบริ การ ด้านคุณภาพการบริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
ความน่ าเชื่ อถือของบริ การ ด้านความไว้วางใจด้านการเข้าถึงจิ ตใจ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบิ น
ต้นทุนต่าโดยรวม ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01

อภิปรายผลการวิจัย
ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญต่อปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพ
ในระดับ “มาก” กล่าวคือ การแต่งกายที่เรี ยบร้อย เหมาะสมของพนักงานของสายการบิน อุปกรณ์ที่ให้บริ การบนเครื่ องมี
ความสะดวกสบาย สภาพเครื่ องบินที่ใหม่และทันสมัย สิ่ งอานายความสะดวกและอุปกรณ์ต่าง ๆ สะอาด และพร้อมแก่
การใช้งาน และจุดบริ การรับกระเป๋ าสะดวกและสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่นเดี ยวกันกับงานวิจยั ของพีรกิ ตต์ มิตรารัตน์
(2551) ที่พบว่า ผูร้ ับบริ การให้ความสาคัญต่อสภาพภายในห้องผูโ้ ดยสารภายในตัวเครื่ องบิน เครื่ องแบบของพนักงานที่มี
ความสุภาพเหมาะสม และเครื่ องบินอยูใ่ นสภาพเตรี ยมพร้อมในการให้บริ การได้ตลอดเวลา
ปั จจัยด้านความน่าเชื่อถือของการบริ การ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญต่อปั จจัยด้านความน่าเชื่อถือของ
การบริ การ ในระดับ “มาก” กล่าวคือ ระบบการรักษาความปลอดภัยที่ สายการบิ นจัดเตรี ยมไว้ ทาให้ผูใ้ ช้บริ การรู ้สึก
ปลอดภัยในการเดินทางเครื่ องบินของสายการบินออกเดินทางและถึงเป้ าหมายตามเวลากาหนด ชื่อเสี ยงของสายการบิน
เป็ นที่รู้จกั และประชาชนทัว่ ไปยอมรับสายการบินสามารถให้บริ การได้ตามที่มีการโฆษณาหรื อประชาสัมพันธ์ต่อลูกค้า
และสายการบิ นมี การอธิ บายวิธีการปฏิ บัติเมื่ อเกิ ดเหตุฉุกเฉิ นอย่างชัดเจน ประเด็นของปั จจัยด้านความน่ าเชื่ อถื อนี้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของพงษ์พนั ธุ์ ตระกูลศรี ชยั (2553) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อสายการบินที่มีชื่อเสี ยงดี
และพนักงานของสายการบินเพียงพอต่อการให้บริ การ
ปั จจัยด้านการตอบสนอง เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญต่อปั จจัยด้านการตอบสนอง ในระดับ “มาก”
กล่าวคือพนักงานมีความพร้อมที่ จะตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ สายการบิ นให้บริ การอย่างรวดเร็ วในทุก
ขั้นตอน เช่น การเช็คอิน การให้บริ การบนเครื่ อง เป็ นต้น พนักงานมีความกระตือรื อร้นต่อการให้บริ การพนักงานให้ความ
ช่วยเหลือทันทีเมื่อผูใ้ ช้บริ การประสบปั ญหา และพนักงานตอบคาถามและให้คาแนะนาผูใ้ ช้บริ การอย่างเต็มใจ สอดคล้อง
กับการศึ กษาของอินทิรา จันทรัฐ (2552) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญจากความระมัดระวังและรวดเร็ วในการขน
ย้ายกระเป๋ า ความสะดวกรวดเร็ วในการเช็คอินหน้าเคาน์เตอร์ และการออกตัว๋ โดยสาร
ปั จจัยด้านความไว้วางใจ เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญต่อปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจในระดับ
“มาก” กล่าวคือ พนักงานมีความสามารถและเชี่ยวชาญในการทางานสายการบินมีมาตรฐานการให้บริ การที่ดีสายการบิน
สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้เป็ นอย่างดี พนักงานสามารถแนะนาและตอบข้อสงสัยได้อย่างถูกต้อง และสายการบิน
สามารถดู แ ลกระเป๋ าสั ม ภาระและทรั พ ย์สิ น ต่ า ง ๆ ของผู ้โ ดยสารได้เ ป็ นอย่ า งดี สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ
พรณชา โพธิ์นิยม (2557) ที่กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อการตอบสนองความต้องการของผูโ้ ดยสารเป็ นอย่างดี
ปั จจัยด้านการเข้าถึงจิตใจ เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญต่อปั จจัยด้านการเข้าถึงจิ ตใจในระดับ “มาก”
กล่าวคื อ พนักงานให้ความเอาใจใส่ ผูใ้ ช้บริ การทุ กท่ านอย่างเท่ าเที ยมกัน พนักงานให้ความสาคัญต่อประโยชน์ของ
ผูใ้ ช้บริ การเป็ นสาคัญ พนักงานเข้าใจความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ พนักงานเอาใจใส่ ต่อการร้ องขอของผูใ้ ช้บริ การ
(เช่น เมื่อผูใ้ ช้บริ การไม่สามารถยกกระเป๋ าสัมภาระได้) และพนักงานตักเตือนและให้ขอ้ แนะนาผูใ้ ช้บริ การด้วยน้ าเสี ยงที่
เป็ นมิ ตร อ่อนโยน (กรณี ผูใ้ ช้บริ การทาผิดกฎ) สอดคล้องกับงานวิจยั ของพีรกิ ตต์ มิตรารัตน์ (2551) ที่ กล่าวว่า การที่

พนักงานบริ การด้วยความยิม้ แย้มเป็ นมิตรกับลูกค้า การบริ การให้คาแนะนาอานวยความสะดวก การบริ การและดูแลเอา
ใจใส่ลูกค้าของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน มีความสาคัญมาก
การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยคุณภาพการบริ การด้านลักษณะทางกายภาพด้านความน่าเชื่ อถือของการบริ การ
ด้านความไว้วางใจ ด้านการเข้าถึงจิตใจ มีผลต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อสายการบินต้นทุนต่า ซึ่ งแตกต่าง
กับการศึ กษาของวีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล (2558) พบว่า ความเชื่ อมัน่ ความเอาใจใส่ การมองเห็ นทางกายภาพ ความ
น่ าเชื่ อถื อ และการตอบสนอง มี อิทธิ พลต่อคุ ณภาพการให้บริ การของสายการบิ นต้นทุนต่ าของประเทศไทย อี กทั้ง
การศึกษาของ Ariffin, Salleh, Norzalita, and Asbudin. (2010) พบว่า การเอาใจใส่ และลักษณะทางกายภาพเป็ นมิติที่มี
ความสาคัญมากที่สุดของคุณภาพการบริ การของสายการบินต้นทุนต่า ตามด้วยด้านความน่าเชื่อถือ การตอบสนองที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการให้บริ การของสายการบินต้นทุนต่าเช่นกัน อีกทั้งงานของ Saha & Theingi. (2009) ที่พบว่าความ
เชื่อมัน่ ของสายการบินต้นทุนต่า มีผลต่อการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การสายการบินมากที่สุด และส่ งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การ เนื่ องจากการตอบสนองของสายการบินต้นทุนต่าในปั จจุบนั ต่อผูใ้ ช้บริ การยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร
ทางผูป้ ระกอบการสายการบินควรนามาปรับปรุ งให้ดียงิ่ ขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
1. ด้านความน่าเชื่ อถือของการบริ การ จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าให้ความสาคัญในระดับ
มาก โดยสายการบินหรื อผูป้ ระกอบการควรสร้างความน่าเชื่อถือในด้านต่าง ๆให้ได้มาตรฐาน และสร้างความเชื่อมัน่ ใน
การใช้บริ การให้ดียงิ่ ขึ้นและกลับมาใช้บริ การอีกในอนาคต เช่น ตารางการบินที่ตรงเวลา มีการบริ การหรื ออุปกรณ์อานวย
ความสะดวกตามที่ได้ระบุหรื อประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
2. ด้านลักษณะทางกายภาพ จากการศึ กษาพบว่า ผูป้ ระกอบกิ จการสายการบิ น ควรรักษามาตรฐานที่ ดีในเรื่ องของ
สภาพภายในสายการบิน ความสะอาดเรี ยบร้อยในห้องโดยสาร สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆในการให้บริ การ เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจ และเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดผูใ้ ช้บริ การสายการบินได้
3. ด้านการตอบสนอง จากการศึกษาพบว่า การบริ การของสายการบินต้นทุนต่ายังไม่รวดเร็ ว หรื อทันท่วงทีต่อความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ดังนั้นอาจจัดการอบรมด้านการให้บริ การเพิ่มเติมหรื อเพิ่มจานวนของพนักงานให้เหมาะสมต่อ
จานวนของผูใ้ ช้บริ การ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการให้บริ การมากขึ้น เช่น การเพิ่มช่องทางการเช็คอิน หรื อตูบ้ ริ การเช็คอิน
ด้วยตัวเอง เป็ นต้น
4. ด้านความไว้วางใจ จากการศึ ก ษาพบว่า พนักงานภายในสายการบิ น ควรเชี่ ย วชาญในงานของตนเอง รวมทั้ง
รับทราบข้อมูลข่าวสารใหม่ๆของสายการบินอยูเ่ สมอ เพื่อพร้อมที่จะตอบคาถามของผูใ้ ช้บริ การ
5. ด้านการเข้าถึงจิตใจ จากการศึ กษาพบว่า ผูป้ ระกอบการสายการบิ นควรคานึ งถึงการให้บริ การด้วยความเท่าเทียม
และการให้ความสาคัญแก่ผใู ้ ช้บริ การเป็ นหลัก ซึ่งควรมีการอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านเทคนิคและการบริ การอย่าง
สม่าเสมอ เช่น ข้อมูลในการให้บริ การ การตอบคาถาม เป็ นต้น เพื่อเพิ่มทักษะในการให้บริ การเหนื อกว่าคู่แข่งขัน และ
เพื่อไม่ให้การบริ การเกิดความผิดพลาด

ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ในอนาคต
ควรศึ กษาในกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ ยวจากต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงมุมมองจากผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติที่การใช้
บริ การสายการบินต้นทุนต่า พร้อมทั้งเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งคุณภาพของการบริ การทั้งในนักท่องเที่ยวจากประเทศ
ไทยและต่างประเทศร่ วมด้วย
กลุ่มตัวอย่างในการศึ กษา ควรศึ กษาผูใ้ ช้บริ การสายการบิ นทัว่ ไปและผูใ้ ช้บริ การสายการบิ นต้นทุนต่าร่ วมกัน เพื่อ
ศึกษาความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มตัวอย่าง ต่อความพึงพอใจในการใช้ บริ การสายการบิน
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