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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความภักดีของผู้ โดยสาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทาง
ภายในประเทศไทย โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเปรียบเทียบระหว่าง   
ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองลูกค้า และความภักดีของผู้โดยสาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทาง
ภายในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ที่เคยใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศ 
ในปี 2562 จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างง่าย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยใช้
โปรแกรม SPSS ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ในการวิจัยครั้งนี้ทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
ผลการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 -40 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยนต่อเดือน 15,000-
30,000 บาท 

2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ส่งผลต่อความภักดีของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์
เอเชีย เส้นทางภายในประเทศไทย เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองลูกค้า พบว่า ผู้ที่ใช้
บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านความสะดวก ด้านความส าเร็จในการตอบสนอง
ความต้องการ ด้านความสบาย ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านราคาที่ลูกค้ายอมจ่าย และด้านการดูแลเอาใจใส่ ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด ลูกค้า ความภักด ี
 

ABSTRACT 
 
               This research is focused on studying the customer loyalty of the Thai Air Asia airline within 
domestic routes in Thailand classified by gender, age, occupation, and salary. The research will compare 
the service marketing mix from a customer perspective in terms of customer loyalty of Thai Air Asia 
domestic routes in Thailand. The sample group used in this research included customers who traveled 
on Thai air Asia domestic flights in 2019 and the number of the sample size included 400 people. The 
questionnaire was a tool for gathering information, and then SPSS was applied for statistical analysis and 
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with a statistical significance level of 0.05. The research results and hypothesis can be summarized as 
follows:  

(1) most Thai Air Asia customers were female, aged between 31-40 years old, graduated with 
a Bachelor’s degree or equivalent, working as employees in private companies, and a monthly income of 
between 15,000-30,000 Baht;  

(2) the marketing mix from a customer perspective affected the customer loyalty of Thai Air 
Asia domestic routes in Thailand. In terms of the service marketing mix in terms of the customer 
perspective, the research indicated that customers with high satisfaction came had the following aspects: 
the value that the customers will receive and successfully respond to their requirements, comfort, 
communications, affordable prices and caring, respectively. 
 
Keywords: Marketing Mix, Customers, Loyalty 
 

บทน า 
สถานการณ์อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกในปี พ.ศ. 2562 อยู่ในช่วงถดถอย ถึงแม้ว่าธุรกิจท่องเที่ยวก าลังเฟื่องฟู 

มีสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก การเดินทางสะดวกสบาย แต่กลับพบว่ามีสายการบินที่ขาดทุนและท าให้
ต้องเลิกกิจการไปแล้วในปี พ.ศ. 2562 จ านวน 31 สายการบิน และอีกไม่น้อยที่มีแนวโน้มต้องเลิกกิจการ ปัจจัยที่ท าให้ฉุดรั้ง
การเติบโตของอุตสาหกรรมสายการบินท่ัวโลก 1. ราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกท่ีปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากน้ ามันเชื่อเพลงคิดเป็น
ต้นทุนกว่าร้อยละ 20-30 ของต้นทุนทั้งหมด 2. ค่าจ้างบุคลากรที่สูงขึ้นจากภาวะขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้างนักบินที่มีช่ัวโมง
การบินพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากสายการบินต้องการบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ สามารถท างานได้ทันที ท าให้สายการบินขนาด
ใหญ่ต่างเสนอค่าตอบแทนเพื่อดึงดูดนักบินจนเกิดสงครามการตลาดแย่งชิงนักบิน 3. อุปทานส่วนเกิน มีสายการบินต้นทุนต่ า
มีจ านวนมากก่อให้เกิดอุปทานส่วนเกิน คือ มีที่นั่งมากกว่าความต้องการการเดินทาง ท าให้สายการบินต่างก็ต้องลดราคาค่า
ตั๋วโดยสาร ตัดราคากันเองเพื่อดึงดูดผู้โดยสารให้มาใช้บริการ จนท าให้สายการบินต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มมากข้ึน ย่อมส่งผล
ต่อความเสถียรภาพในการให้บริการ (ไทยพีบีเอส. 2562: ออนไลน์) 

ในปี 2562 อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ต่างก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวการณ์
ชะลอตัว ด้วยปัจจัยหลายอย่าง อาทิเช่น สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้
ยังมีสถานการณ์เงินบาทแข็งค่า ส่งผลกระทบธุรกิจส่งออก ธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งอุตสาหกรรมการบิ นของประเทศไทย 
จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลง เนื่องจากนักท่องเที่ยงบางส่วนอาจจะเปลี่ยนจุดหมายปลายทางไปยังประเทศอื่น ด้วย
เหตุผลด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในธุรกิจสายการบิน ต่างท ากลยุทธ์ทาง
การตลาด แข่งกันออกกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด แข่งกันท าราคาเพื่อแย่งชิงผู้โดยสาร โดยผลประกอบการในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธุรกิจสายการบินส่วนใหญ่มีผลประกอบการติดลบ ยกเว้นสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เช่น 
สายการบินไทยแอร์เอเชีย เคยท าก าไรได้กว่า 1,800 ล้านบาท ในปี 2559 1,400 ล้านบาท ในปี 2560  และก าไร 69 ล้าน
บาท ในปี 2561 และปัจจุบันปี 2562 ที่ผ่านมาขาดทุนถึง 474 ล้านบาท ลดลงมากกว่า100% แม้จะมีรายได้และจ านวน
ผู้โดยสารมากขึ้นก็ตาม (Marketeer. 2563: ออนไลน์) 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาและส ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้โดยสาร 
สายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศไทย เพื่อจะเป็นข้อมูลส าคัญที่จะช่วยให้สายการบินน าไปพัฒนา วางแผน
กลยุทธ์ สามารถมองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อน าไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและตรงกับ
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ความต้องการของผู้โดยสารที่แท้จริง อีกทั้งเพิ่มและรักษาจ านวนผู้โดยสารให้มาเลือกใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้โดยสาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองลูกค้า ท่ีส่งผลต่อความภักดีของผู้โดยสาร สายการบิน

ไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศไทย 
3. เพื่อศึกษาความภักดีของผู้โดยสาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศไทย 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีความภักดี

ต่อสายการบินไทยแอร์เอเชียแตกต่างกัน 
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้ที่ เคยใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทาง

ภายในประเทศ ประกอบด้วยด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านต้นทุนหรือราคา ด้านความสะดวก ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้าน
การดูแลเอาใจใส่ ด้านความสบาย ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ส่งผลต่อความภักดีต่อสายการบินไทยแอร์
เอเชีย 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ จากแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร์

ของ ปณิศา มีจินดา (2553: 54-55) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ (Demographic) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ข้อมูลทาง
ประชากรด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ และรายได้  เป็นเกณฑ์ที่ ใช้แบ่งส่วนตลาด โดยลักษณะ
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อภักดีของผู้โดยสาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศไทยหรือไม่ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค สามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของแต่ละบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อได้มาซึ่งสินค้าหรือ
บริการ ซึ่งจะมีกระบวนการของการตัดสินใจซื้ออยู่ทั้งก่อนและหลังการซื้อหรือเลือกใช้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง ผู้บริโภคแต่ละบุคคลย่อมมีความต้องการสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค สามารถสรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการการเลือกทางใดทางหนึ่ง โดยใช้
ความคิด การรับรู้ และการวิเคราะห์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือความต้องการของแต่ละบุคคล 
   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้า ผู้วิจัยได้ได้อ้างอิงแนวคิวของ Zeithaml Berry and 
Parasuraman (1996) มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยวัดความภักดีต่อตราสนิค้าจากพฤติกรรม ทัศนคติ และกระบวนการคิดของ
ผู้บริโภค ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบจ าลอง Behavioral Intention ซึ่งประกอบด้วย4 มิติ ได้แก่ 1. พฤติกรรมการบอกต่อ 
(Word of mouth communications) 2. ความตั้งใจซื้อ (Purchase intention) 3.ความอ่อนไหวต่อปัจจัยราคา (Price 
sensitivity) 4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining behavior) โดยน ามาใช้ในกรอบแนวคิดและใช้เป็นข้อมูลในการ
ออกแบบสอบถาม 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผู้วิจัยได้ได้อ้างอิงแนวคิดของ Kotler 
(2003) มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองผู้บริโภค ได้แก่ 1. คุณค่าที่ลูกค้าจะ
ได้รับ (Customer Value) 2. ต้นทุนหรือราคาที่ลูกค้ายอมจ่าย (Cost of Customer) 3. ความสะดวก (Convenience)               
4. ด้านความสบาย (Comfortable) 5. ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) 6. ด้านการดูแลเอาใจใส่ (Caring) 7. ด้าน
ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ (Complete) โดยน ามาใช้ในกรอบแนวคิดและใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ
สอบถาม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ที่เคยใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศ ในปี 

2562 ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ที่เคยใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศไทย 

เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากร จึงค านวนหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545, น. 6) 
ในระดับความเช่ือมั่นที่  95% จากการค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คนและเพื่อให้การเก็บข้อมูลของ
แบบสอบถามครอบคลุมสมบูรณ์ จึงมีการเผื่อความผิดพลาดของแบบสอบถามไว้ 4% เท่ากับ 15 คน รวมจ านวนตัวอย่าง
ทั้งหมด 400 คน 

วิธีสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยจะเลือกเก็บกลุ่ม
ตัวอย่างตามความสะดวกของผู้วิจัย ในการวิจัยครั้งนี้จะเป็นการสุ่มตัวอย่างตามประเภทกลุ่มตัวอย่างจนครบจ านวน 400 คน 
ตามที่ค านวณได้จากสูตรข้างต้น 

เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการเก็บ

รวบรวมข้อมูลที่ได้จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาประยุกต์ใช้เป็นค าถามในแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยเป็นค าถามให้เลือกตอบแบบค าตอบเดียวจ านวน 4 ข้อ 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้ที่เคยใช้บริการสายการบินไทย

แอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศ ซึ่งได้แก่ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านต้นทุนหรือราคา ด้านความสะดวก ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความสบาย ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ลักษณะค าถามใช้
มาตราวัดแบบ Likert Scale โดยก าหนดมาตรวัด 5 ระดับ ใช้การวัดระดับข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Interval Scale) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความภักดีของของผู้โดยสารที่เคยซื้อเที่ยวบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
เส้นทางภายในประเทศ ลักษณะค าถามใช้มาตราวัดแบบ Likert Scale โดยก าหนดมาตรวัด 5 ระดับ ใช้การวัดระดับข้อมูล
ประเภทเรียงล าดับ (Interval Scale) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และน าเสนอผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้ที่เคยใช้บริการสายการบินไทยแอร์

เอเชีย เส้นทางภายในประเทศ ได้แก่ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านต้นทุนหรือราคา ด้านความสะดวก ด้านการ
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ติดต่อสื่อสาร ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความสบาย ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีของของผู้โดยสารที่เคยซื้อเที่ยวบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทาง
ภายในประเทศ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานในการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน

ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียแตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ 
Independent t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ส าหรับตัวแปรเพศ และใช้สถิติ F-test 
(One-Way Analysis of Variance) เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ส าหรับตัว
แปรด้าน อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้ที่เคยใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
เส้นทางภายในประเทศ ประกอบด้วยด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านต้นทุนหรือราคา ด้านความสะดวก ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความสบาย ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ส่งผลต่อความภักดีต่อ
สายการบินไทยแอร์เอเชียแตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Regression Analysis วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่ งผลต่อความภักดีของผู้โดยสาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายใน              

ประเทศไทย สรุปผลได้ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ผลการวิจับพบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น            

เพศหญิง จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 มีอาชีพ พนักงาน/ลูกจ้าบริษัทเอกชน จ านวน 142 คน            
คิดเป็นร้อยละ 35.50 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้โดยสารที่เคยซ้ือเท่ียวบินสายการบินไทย
แอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก              
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ที่ใช้บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณค่าที่ลูกค้า
จะได้รับ ด้านความสะดวก ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ด้านความสบาย ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านราคา
ที่ลูกค้ายอมจ่าย และด้านการดูแลเอาใจใส่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 3.95 3.94 3.90 3.84 3.83 และ 3.82 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีของผู้โดยสารที่เคยซ้ือเที่ยวบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทาง
ภายในประเทศ ผลการวิจับพบว่า ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ที่ใช้บริการ มีความคิดเห็นระดับมาก ได้แก่ ความตั้งใจที่จะซื้อ พฤติกรรมการบอกต่อ และ
ความอ่อนไหวต่อปัจจัยราคา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 3.91 และ 3.80 ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อมีความภักดีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชียแตกต่างกัน สรุปได้ดังนี้ 
     สมมติฐานที่ 1.1 เพศแตกต่างกัน มีความภักดีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชียไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 



6 
 

     สมมติฐานที่ 1.2 อายุแตกต่างกัน มีความภักดีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชียไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
     สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความภักดีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชียไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
     สมมติฐานที่ 1.4 อาชีพแตกต่างกัน มีความภักดีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชียแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  โดยผู้ใช้บริการที่อาชีพ นักเรียน – นักศึกษา มีความภักดีต่อสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียมากกว่าอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน  และอาชีพธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย โดยมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 0.23 0.26 และ 0.21 
     สมมติฐานที่ 1.5 รายได้แตกต่างกัน มีความภักดีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชียไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้าน
ราคาที่ลูกค้ายอมจ่าย ด้านความสะดวก ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความสบาย และด้านความส าเร็จใน
การตอบสนองความต้องการ ส่งผลต่อความภักดีของผู้โดยสารที่เคยซื้อเที่ยวบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ส่งผลต่อ ความภักดีของผู้โดยสารที่เคย
ซื้อเที่ยวบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร (x4) มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.269 ราคาที่ลูกค้ายอมจ่าย (x2) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.216 ความส าเร็จในการตอบสนอง
ความต้องการ (x7) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.148 และความสบาย (x6) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.118 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

ปัจจัย b SEb   t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) .982 .156  6.296** .000 
การติดต่อสื่อสาร (x4) .269 .039 .328 6.894** .000 
ราคาที่ลูกค้ายอมจ่าย (x2) .216 .034 .267 6.276** .000 
ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ (x7) .148 .041 .164 3.604** .000 
ความสบาย (x6) .118 .046 .128 2.532* .012 
                     R = 0.701                                                              R2 = 0.491        
                     R2

Adj = 0.486                                                          SEest = 0.331 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับสมการความภักดีของผู้โดยสารที่เคยซื้อเที่ยวบินสายการบินไทย

แอร์เอเชีย (y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร (x4) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.269 
ราคาที่ลูกค้ายอมจ่าย (x2) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.216 ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ (x7) มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.148 และความสบาย (x6) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.118 

ซึ่งหมายความว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การติดต่อสื่อสาร (x4) ราคาที่ลูกค้ายอมจ่าย (x2) 
ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ (x7) และ ความสบาย (x6) มีส่งผลต่อความภักดีของผู้โดยสารที่เคยซื้อเที่ยวบิน
สายการบินไทยแอร์เอเชีย (y) ซึ่งค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
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หากไม่พิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท้ัง 7 ด้าน ความภักดีของผู้โดยสารที่เคยซื้อเที่ยวบินสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย (y)  มีค่าอยู่ระดับท่ี 0.983 หน่วย 

หากผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการติดต่อสื่อสาร (x4)  ท่ีเพิ่มขึ้น 1 
หน่วย จะท าให้ความภักดีของผู้โดยสารที่เคยซื้อเที่ยวบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย (y) เพิ่มขึ้น 0.269 หน่วย 

หากผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาที่ลูกค้ายอมจ่าย (x2) ที่
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ความภักดีของผู้โดยสารที่เคยซื้อเที่ยวบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย (y) เพิ่มขึ้น 0.216 หน่วย 

หากผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความ
ต้องการ (x7) ที่เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ความภักดีของผู้โดยสารที่เคยซื้อเที่ยวบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย (y) เพิ่มขึ้น 
0.148 หน่วย 

หากผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านความสบาย (x6)  ที่เพิ่มขึ้น 1 
หน่วย จะท าให้ความภักดีของผู้โดยสารที่เคยซื้อเที่ยวบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย (y) เพิ่มขึ้น 0.118 หน่วย 

ส่วนตัวแปรที่ไม่สามารถท านายความภักดีของผู้โดยสารที่เคยซื้อเที่ยวบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย มี 3 ตั ว
แปรได้แก่ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (x1) ด้านความสะดวก (x3) และด้านการดูแลเอาใจใส่ (x5) ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เป็น
ตัวก าหนดความภักดีของผู้โดยสารที่เคยซื้อเที่ยวบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ โดยสาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทาง

ภายในประเทศไทย มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
สมมติฐานที่  1 ผู้ ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศไทย ที่มีลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ มีความภักดีต่อสายการบินไทยแอร์
เอเชียแตกต่างกัน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศไทย ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ
ต่างกัน มีความภักดีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชียไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ 
องครักษ์ ธรรมวิหาร และกฤษณ์ วิทวัสส าราญกุล (2563) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติต่อคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของ
ผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย พบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย ด้านเพศที่
แตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชียไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัชชา วิทยาคง (2559) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของสายการบินต้นทุนต่ า ของผู้ใช้บริการชาวไทย พบว่า ปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ด้านเพศแตกต่างกันมีความภักดีต่อตราสินค้าของสายการบินต้นทุนต่ าภายในประเทศ ไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับ พรพิมล กันทาเดช (2559) คุณภาพการบริการส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า กรณีศึกษาสายการบินต้นทุนต่ า
ของผู้โดยสารจังหวัด เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศต่างกัน มีความภักดีของสายการบินต้นทุนต่ าไม่แตกต่างกัน 

2. ผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศไทย ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุ
ต่างกัน มีความภักดีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชียไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ 
องครักษ์ ธรรมวิหาร และกฤษณ์ วิทวัสส าราญกุล (2563) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติต่อคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของ
ผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย พบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย ด้านอายุที่
แตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชียไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ  พรพิมล กันทาเดช (2559) 
คุณภาพการบริการส่งผลต่อความภักดขีองลูกค้า กรณีศึกษาสายการบินต้นทุนต่ าของผู้โดยสารจงัหวัด เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านอายุต่างกัน มีความภักดีของสายการบินต้นทุนต่ าไม่แตกต่างกัน 
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3. ผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศไทย ที่ มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความภักดีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชียไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สันติพงศ์            
จิโรจน์กุลกิจ องครักษ์ ธรรมวิหาร และกฤษณ์ วิทวัสส าราญกุล (2563) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติต่อคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อ
ความภักดีของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย พบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชียไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุภัชชา วิทยาคง (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของสายการบินต้นทุนต่ า ของผู้ใช้บริการ
ชาวไทย พบว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความภักดีต่อตราสินค้าของสายการบิน
ต้นทุนต่ าภายในประเทศไม่แตกต่างกัน 

4. ผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศไทย ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้าน
อาชีพแตกต่างกัน มีความภักดีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชียแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ องครักษ์ ธรรมวิหาร และกฤษณ์ วิทวัสส าราญกุล (2563) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติต่ อ
คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย พบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของ
ผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย ด้านอาชีพที่แตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชีย แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ ณัฐณิชา พงศ์พฤติ (2562) ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการ และคุณค่า
ที่รับรู้ ที่มีผลต่อความภักดีของผู้โดยสาร กรณีเปรียบเทียบสายการบินไทย และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านอาชีพต่างกัน มีผลต่อความภักดีของผู้โดยสารการบินไทยและบางกอกแอร์เวย์ สที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลฉัตร ยมภักดี (2559) เรื่อง กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า ส าหรับ
ผู้ใช้บริการ Gen Y  ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการสายการบิน ต้นทุน
ต่ ากลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน และและสอดคล้องกับ พรพิมล กันทาเดช (2559) คุณภาพการบริการ
ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า กรณีศึกษาสายการบินต้นทุนต่ าของผู้โดยสารจังหวัด เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
อาชีพต่างกัน มีความภักดีของสายการบินต้นทุนต่ าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5. ผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศไทย ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้าน
รายได้ต่างกัน มีความภักดีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชีย ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ 
องครักษ์ ธรรมวิหาร และกฤษณ์ วิทวัสส าราญกุล (2563) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติต่อคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของ
ผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย พบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย ด้านรายได้ที่
แตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชียไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัชชา วิทยาคง (2559) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของสายการบินต้นทุนต่ า ของผู้ใช้บริการชาวไทย พบว่า ปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ด้านรายได้ แตกต่างกันมีความภักดีต่อตราสินค้าของสายการบินต้นทุนต่ าภายในประเทศ ไม่แตกต่างกัน 
และสอดคล้องกับ พรพิมล กันทาเดช (2559) คุณภาพการบริการส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า กรณีศึกษาสายการบินต้นทุน
ต่ าของผู้โดยสารจังหวัด เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่างกัน มีความภักดีของสายการบินต้นทุนต่ า                  
ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้าน
ราคาที่ลูกค้ายอมจ่าย ด้านความสะดวก ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความสบาย และด้านความส าเร็จใน
การตอบสนองความต้องการ ส่งผลต่อความภักดีของผู้โดยสารที่เคยซื้อเที่ ยวบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทาง
ภายในประเทศไทย 

1. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านการติดต่อสื่อสาร ส่งผลต่อความภักดีของผู้โดยสาร
ที่เคยซื้อเที่ยวบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศไทย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.269 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัมฤทธิ์ จ านงค์ (2557) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์องค์กรและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความภักดีของ
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ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลส่งผลต่อความภักดี
ของผู้ใช้บริการไปรษณีย์ ด่วนพิเศษในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านราคาที่ลูกค้ายอมจ่าย ส่งผลต่อความภักดีของ
ผู้โดยสารที่เคยซื้อเที่ยวบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศไทย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.216 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐณิชา พงศ์พฤติ (2562) ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการ และคุณค่าที่รับรู้ ท่ีมีผลต่อ
ความภักดีของผู้โดยสาร กรณีเปรียบเทียบสายการบินไทย และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส พบว่า ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อ
ความภักดีของผู้โดยสารการบินไทยและบางกอกแอร์เวย์สที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

3. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ส่งผล
ต่อความภักดีของผู้โดยสารที่เคยซื้อเที่ยวบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศไทย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.148 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐณิชา พงศ์พฤติ (2562) ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการ และคุณค่า
ที่รับรู้ ที่มีผลต่อความภักดีของผู้โดยสาร กรณีเปรียบเทียบสายการบินไทย และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส พบว่า ปัจจัย
ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสาร มีผลต่อความภักดีของผู้โดยสารการบินไทยและบางกอกแอร์เวย์สที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เซดริค ทอง เอคอฟเฟย์ (2559) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการที่
มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบิน Thai Lion Air พบว่า ปัจจัยด้านการตอบสนองต่อความต้องการ มีอิทธิพล
ต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบิน Thai Lion Air อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านความสบาย ส่งผลต่อความภักดีของผู้โดยสารที่เคย
ซื้อเที่ยวบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศไทย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.118 ณัฐณิชา 
พงศ์พฤติ (2562) ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการ และคุณค่าที่รับรู้ ที่มีผลต่อความภักดีของผู้โดยสาร กรณีเปรียบเทียบสาย
การบินไทย และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส พบว่า ปัจจัยด้านความสบาย มีผลต่อความภักดีของผู้โดยสารการบินไทยและ
บางกอกแอร์เวย์สที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ โดยสาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทาง

ภายในประเทศไทย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย ดังนี้ 
1. ผู้ใช้บริการสายการสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศไทย มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าอยู่ในระดับมาก แต่ด้านการติดต่อสื่อสารมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ดังนั้นนักการตลาด 
รวมถึงบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญเพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ สะดวกและรวดเร็ว ส าหรับรูปแบบการพัฒนาสามารถท าได้โดยมีการแนะน าข่าวสารเกี่ยวกับ
สายการบินช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเช่ือมั่นต่อการตัดสินใจซื้อบริการสายการบิน การสื่อสารโปรโมช่ันช่องทาง
ออนไลน์เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ติดตามและตัดสินใจซื้อบริการสายการบินได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้แล้วสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ควรมีการออกบูทแสดงสินค้าท่ีจะช่วยให้ผู้ใช้บริการตัดสนิใจซื้อบริการสายการบนิได้ง่ายขึ้น ตลอดจนการเพิ่มการโฆษณาด้วย
รูปแบบการรีวิวของผู้ใช้จริงเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสายบินของผู้ใช้บริการ (เช่น เพจแนะน าการเที่ยว 
YouTuber) 

2. ผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศไทย มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของลูกค้าอยู่ในระดับมาก แต่ด้านราคาที่ลูกค้ายอมจ่ายมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ดังนั้นนักการตลาด รวมถึง
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญ ด้านราคาโดยพิจารณาในมุมของลูกค้า โดยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 
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และส่งเสริมการสื่อสารให้ตรงจุด พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวสอดคล้องกับบริการที่มีให้ให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกถึงความคุ้มที่ลูกค้า
จ่ายในแต่ละครั้ง 

3. ผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศไทย มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของลูกค้าอยู่ในระดับมาก แต่ด้านการดูแลเอาใจใส่มีค่าต่ าที่สุดและน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ดังนั้นนักการตลาด 
รวมถึงบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาและปรับปรุงด้านการดูแลเอาใจใส่เป็นอันดับแรก เพราะการบริการเป็นหัวใจ
ส าคัญหลักที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด ดังนั้นจุดที่ควรให้ความส าคัญและพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างคงที่ 
ตลอดจนพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ ที่จะตอบค าถามและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้โดย สารเช่น 
Contract Center การบริการติดต่อสอบถาม Application ให้สามารถเข้าถึงและใช้ง่ายได้ง่าย 
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