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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์การรับรู้ และภาพลักษณ์ที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้า             
ไทยสมายล์ โดยการสุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์               
การจ าแนกประเภทด้วยวิธี Decision Tree และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (multiple regression analysis) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
 1. ตัวแปรที่สามารถท านายความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ ด้านทัศนคติ คือ การรับรู้ด้านภาพลักษณ์ของสาย
การบินไทยสมายล์ การรับรู้ด้านการบริการ การรับรู้ด้านราคา การรับรู้ด้านบุคลากรของทางสายการบิน และการรับรู้ด้านการ
สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  
 2. ตัวแปรที่สามารถท านายความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ ด้านการกระท า คือ การรับรู้ด้านภาพลักษณ์ของสาย
การบินไทยสมายล์ การรับรู้ด้านการบริการ การรับรู้ด้านราคา และการรับรู้ด้านการส่งเสริมการตลาด 

3. ความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ ด้านทัศนคติ จะแตกต่างกันตามสถานภาพสมรสของลูกค้าที่ใช้บริการ โดย
ลูกค้าที่มีสถานภาพโสด จะมีระดับความภักดีต่ ากว่าลูกค้าที่สมรส / อยู่ด้วยกัน หย่าร้าง / หม้าย / แยกกันอยู่ และนอกจากนี้
ยังพบว่า ในบรรดากลุ่มลูกค้าท่ีมีสถานภาพโสด ลูกค้าท่ีเป็นเพศชาย มีความภักดีต่ ากว่าลูกค้าเพศหญิง 

4. ความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ ด้านการกระท า จะแตกต่างกันตามสถานภาพของลูกค้า ที่ใช้บริการ              
โดยลูกค้าท่ีมีสถานภาพโสด มีความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ ด้านการกระท า ต่ ากว่าลูกค้าท่ีสมรส / อยู่ด้วยกัน หย่าร้าง / 
หม้าย /แยกกันอยู่ และนอกจากนี้ยังพบว่า ในบรรดากลุ่มลูกค้าที่โสด ผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ และพนักงาน
บริษัทเอกชน มีความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ ด้านการกระท า ต่ ากว่าลูกค้าท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
 
ค าส าคัญ: การรับรู้ด้านภาพลักษณ์ ความภักดีต่อตราสินค้า ไทยสมายล์ 
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ABSTRACT 
 

This research focused on analyzing the factors of satisfaction and image which affected customer 
loyalty towards the trademark of Thai Smile Airways by randomly sampling four hundred people and 
using questionnaires to collect the data. The statistics used to analyze the data included frequency value, 
percentage, mean and standard deviation. The statistics used to test the hypothesis were the decision-
tree method and multiple regression analysis. 

The hypothesis testing results found the following: 
1. The variables that predicted loyalty towards the Thai Smile Airways trademark in terms of 

attitudes were the image of Thai Smile Airways, satisfaction with services, satisfaction with prices, 
satisfaction with personnel and satisfaction with the physical creation and presentation. 

2. The variables that predicted customer loyalty towards the trademark of Thai Smile Airways in 
terms of behavior included the image of Thai Smile Airways, satisfaction with services, prices and 
satisfaction with marketing promotions. 

3 .  The level of customer loyalty towards the customers of Thai Smile Airways in terms of 
attitudes differed based on the marital status. The single customers had a lower level of loyalty that 
customers with married / living-together / divorced / widowed and separated status did. Moreover, among 
the groups of single customers, male customers had a lower level of loyalty than the female customers 
did. 
 4. The level of loyalty towards of customers. Thai Smile Airways trademark in terms of different 
behavior on the marital status. Single customers had a lower level of loyalty towards the Thai Smile 
Airways trademark than customers who were married/living-together / divorced /widowed/separated 
status did. Moreover, among the single customers, self-employed/ business owners and private company 
employees had loyalty towards the Thai Smile Airways trademark in terms of behaviors lower than the 
customers with other careers did. 
 
Keywords: Satisfaction Brand Image, Tools on Loyalty, Thai Smile Airways  
 

บทน า 
ถึงแม้ว่าธุรกิจการบินในประเทศไทย จะมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกัน การแข่งขันของธุรกิจการ

บินในประเทศไทยก็เพิ่มสูงมากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากในปัจจุบัน ยังมีกลุ่มธุรกิจสายการบินที่เติบโตในอัตราที่สูง              
ไม่แพ้กัน นั่นก็คือ ธุรกิจสายการบินที่ให้บริการแบบเช่าเหมาล า (Chartered flight) ที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 48% ในช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน โดยในปี 2013 การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยระบุว่า มีผู้โดยสารที่ใช้บริการเครื่องบินเช่าเหมาล าสูง
ถึง 4.6 ล้านคน หรือเพิ่มข้ึน 3 ล้านคนจากปีค.ศ. 2009 (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์, 2559) ซึ่งสายการ
บินเหล่านี้ มีความพร้อมท่ีจะเข้ามาในตลาดการบินแบบเส้นทางประจ า (Scheduled flight) อยู่ตลอดเวลา และนอกจากนี้ใน
ปัจจุบัน ยังมีสายการบินที่เปิดให้บริการแบบเส้นทางประจ าอยู่หลายแห่ง และสายการบินแต่ละแห่งยังเป็นสายการบินขนาด
ใหญ่ที่มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อยู่ตลอดเวลา อาทิเช่น สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ ซึ่งเป็น  สายการบินที่ให้บริการเต็ม
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รูปแบบ มีรายได้ ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 อยู่ที่ 20,857 ล้านบาท สายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ า              
มีรายได้ ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 อยู่ที่ 27,200 ล้านบาท สายการบินนกแอร์ ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ า มีรายได้ ณ  
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 อยู่ที่ 14,728 ล้านบาท ส าหรับสายการบินไทยสมายล์ มีรายได้ ณ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 อยู่ที่ 
1,900 ล้านบาท (อ้างอิงจาก https://www.Prachachat .net ในหัวข้อ บินไทย "ปรับใหญ่ตั้ง "ไทยกรุ๊ป" รวบ"นกแอร์" 
บริหารเบ็ดเสร็จ) และสายการบินไทยไลอ้อน แอร์ ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ าล่าสุดที่เปิดให้บริการได้เพียง 3 ปี แต่สามารถ
ครองส่วนแบ่งตลาดในส่วนของผู้โดยสารภายในประเทศเมื่อปี พ.ศ.2559 ได้สูงถึง 18.7% เป็นอันดับ 3 รองจากสายการบิน
นกแอร์ และสายการบินแอร์เอเชียที่ครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 20.3% และ 29.5% ตามล าดับ การแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่ง
ตลาดของธุรกิจการบินในประเทศไทย จึงถือได้ว่าค่อนข้างมีความรุนแรง โดยนโยบายที่ผู้ประกอบการแต่ละสายการบิน
น ามาใช้ มักจะเป็นนโยบายด้านราคา เพื่อจูงใจกลุ่มลูกค้ามาใช้บริการ อาทิเช่น การพยายามตั้งราคาค่าโดยสารให้ถูกกว่าสาย
การบินอื่นจนมีราคาที่ใกล้เคียงกับการเดินทาง โดยรถทัวร์โดยสาร หรือการตั้งราคาค่าโดยสารในแต่ละที่นั่งของช้ันประหยัด 
ไม่เท่ากัน ผู้ใดท่ีจองที่น่ังเข้ามาก่อน จะได้ราคาค่าโดยสารในอัตราที่ถูกกว่าผู้ที่จองในภายหลัง เป็นต้น  

สายการบินไทยสมายล์ ซึ่งเป็นสายการบินใหม่ในเครือการบินไทยที่มีต าแหน่งทางการตลาดเป็นสายการบินประเภท 
Light premium อยู่กึ่งกลางระหว่างสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ และสายการบินต้นทุนต่ า ซึ่ งก็คือ มีการบริการที่
ใกล้เคียงกับสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ แต่มีระดับราคาที่ใกล้เคียงกับสายการบินต้นทุนต่ า สายการบินไทยสมายล์ จึง
ต้องเผชิญกับการแข่งขันทั้งจากทางสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ และสายการบินต้นทุนต่ า แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
สายการบินไทยสมายลก์ าลงัเผชิญอยู่ในปัจจบุัน ก็คือ การสร้างความภักดี (Customer Loyalty)     ให้เกิดขึ้นกับลูกค้าที่มาใช้
บริการ ท้ังความภักดีด้านทัศนคติ (Attitude) และความภักดีด้านพฤติกรรม (Action) โดยความภักดีด้านพฤติกรรม จะส่งผล
กระทบต่อทางสายการบินในระยะสั้น เพราะเป็นการวัดการกลับมาใช้บริการซ้ าจริงๆ ซึ่งวัดได้   เป็นจ านวนเงินบาท หรือ
จ านวนครั้งที่มาใช้บริการ ส่วนความภักดีด้านทัศนคติ จะส่งผลกระทบต่อบริษัท ในระยะยาวเนื่องจาก หมายถึง การคิดและ
พูดถึงสิ่งดีๆ เกี่ยวกับบริษัทและมีความคิด หรือแนวโน้มที่ตั้งใจว่าจะซื้อสินค้าของบริษัท  อีกต่อไปในอนาคต และเมื่อสายการ
บินไทยสมายล์ สามารถสร้างความภักดี (Customer Loyalty) ให้เกิดขึ้นกับลูกค้าที่มาใช้บริการได้ส าเร็จ ถึงแม้ว่าทางสายการ
บินจะมีการปรับราคาค่าบัตรโดยสารสูงขึ้น หรือมีราคาค่าโดยสารที่สูงกว่าของ  สายการบินอื่นๆ ลูกค้าจะยังคงใช้บริการกับ
สายการบิน ไทยสมายล์ต่อไป และนอกจากนี้จะแนะน าให้เพื่อนหรือญาติมาใช้บริการกับสายการบินไทยสมายล์อีกในอนาคต  
จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาถึง การรับรู้ภาพลักษณ์ ท่ีส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า
ไทยสมายล์ โดยที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะมุ่งท าการศึกษากับลูกค้าชาวไทย  ที่เดินทางโดยใช้สายการบินไทยสมายล์ เพื่อน า
ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของสายการบิน ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรงุคุณภาพการให้บรกิารในด้านต่างๆ ของทางสายการบิน เพื่อท่ีจะสามารถสร้างความประทับใจ
และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ จนเกิดเป็นความภักดีที่มีต่อสายการบินไทยสมายล์ ได้ต่อไปในอนาคต  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสายการบินไทยสมายล์ 
2. เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ของลูกค้าท่ีมีต่อสายการบินไทยสมายล์ 
3. เพื่อศึกษาถึงความภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ 
4. เพื่อวิเคราะห์ถึงการรับรู้ ภาพลักษณ์ ท่ีส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าไทยสมายล์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่  
   1.1 ภาพลักษณ์ของสายการบินไทยสมายล์ 
   1.2 การรับรู้ด้านผลิตภัณฑ์ (product) 
   1.3 การรับรู้ด้านราคา (Price) 
   1.4 การรับรู้ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
   1.5 การรับรู้ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
   1.6 การรับรู้ด้านบุคลากรของทางสายการบิน (People) 
   1.7 การรับรู้ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) 
   1.8 การรับรู้ด้านกระบวนการในการให้บริการ (Process) 
   1.9 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ / ภูมิศาสตร์ 

  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. การรับรู้ของลูกค้าท่ีมีต่อสายการบินไทยสมายล์ มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ 
2. การรับรู้ด้านภาพลักษณ์ของสายการบินไทยสมายล์ มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ 
3. ลูกค้าที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ / ภูมิศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจังหวัดที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์แตกต่างกัน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์  ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2550) ได้กล่าวว่า ลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ หมายถึง สถิติที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของผู้บริโภค ได้แก่ อายุ รายได้ อาชีพ เพศ เชื้อชาติ ลักษณะครอบครัว 
และการศึกษา โดยลักษณะเหลา่นี้ จะสามารถวัดออกมาในเชิงปริมาณโดยง่าย นอกจากน้ีลักษณะด้านประชากรศาสตร์เหล่านี้ 
มักเป็นเกณฑ์ที่นิยมในการแบ่งส่วนของตลาด ซึ่งเป็นลักษณะที่ส าคัญ และทางด้านสถิติที่วัดได้ของประชากรเอง ก็จะช่วย
ก าหนดตลาดเป้าหมายให้ได้ชัดเจนขึ้น ในขณะที่ด้านจิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรม จะช่วยอธิบายความคิดและความรู้สึกของ
กลุ่มเป้าหมาย  
 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นความรู้สึกของ
ลูกค้าว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ในการท างานของผลิตภัณฑ์กับความ
คาดหวังของลูกค้า ถ้าผลการท างานของผลิตภัณฑ์ต่ ากว่าความคาดหวัง ลูกค้าก็จะไม่พึงพอใจ ถ้าผลการท างานของผลิตภัณฑ์
สูงกว่าความคาดหวัง ก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมาก 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ Kotler (2000, p. 553) อธิบายถึงภาพลักษณ์ (Image) ว่าเป็นองค์รวมของ
ความเชื่อ ความคิด และความประทับใจท่ีบุคคลมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและการกระท าใดๆ ที่คนเรามีต่อสิ่งน้ัน จะมีความ
เกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ของสิ่งนั้นๆ 
 Jefkins (1975, pp. 21-22) ได้อธิบายภาพลักษณ์ขององค์การธุรกิจไว้ว่า ภาพลักษณ์ของบริษัทหรือภาพลักษณ์ของ
องค์การธุรกิจ (Corporate Image) หมายถึง ภาพขององค์การใดองค์การหนึ่ง ซึ่งหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับองค์การ
ที่ประชาชนรู้จัก เข้าใจและได้มีประสบการณ์ ในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์ การนั้น ส่วนหนึ่งกระท าได้ด้วยอาศัยการ
น าเสนออัตลักษณ์ขององค์การ (Corporate Identity) ซึ่งปรากฏแก่สายตาคนทั่วไปได้ง่าย เช่นสัญลักษณ์ เครื่องแบบ เป็นต้น 
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 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) Kotler (2007, p. 92) ได้กล่าวไว้ว่า 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ บริษัทมักจะ
น ามาใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทาง
ตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมา อีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล 
(People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ส าคัญทาง
การตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจทางด้านการบริการ ดังนั้น จึงรวมเรียกได้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาด            
แบบ 7P’s 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดี (Customer Loyalty) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2559) สรุปว่า ความจงรักภักดี
นั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆได้แก่ ความจงรักภักดีเชิงพฤติกรรมและเชิงทัศนคติ ซึ่งความจงรักภักดีเชิงพฤติกรรม คือ 
พฤติกรรมในการกลับมาใช้สินค้าซ้ าจริงๆ ซึ่งวัดได้เป็นจ านวนเงินบาท หรือเป็นจ านวนครั้ง โดยถ้าเก็ บข้อมูลลูกค้าอย่าง
เหมาะสม ก็จะสามารถเห็น และระบุตัวลูกค้าในกลุ่มที่มีความจงรักภักดีเชิงพฤติกรรมนี้ได้ โดยในระยะยาว จะสามารถบริหาร
ความสัมพันธ์ได้ไม่ยาก และความจงรักภักดีเชิงทัศนคติ คือ การคิดและพูดถึงสิ่งดีๆ เกี่ยวกับบริษัท และมีความคิดหรือ
แนวโน้มที่ตั้งใจว่าจะซื้อสินค้าของบริษัทอีกต่อไปในอนาคต ซึ่งความจงรักภักดีเชิงพฤติกรรม ส าคัญกว่าเชิงทัศนคติ หากเป็น
การวัดความจงรักภักดีในปัจจุบัน เนื่องจากเราสามารถตรวจสอบจ านวนครั้งความถี่และช่วงเวลาที่ใช้บริการหรือซื้อสินค้าได้
แต่เชิงทัศนคติจะมีผลต่ออนาคตของกิจการ เนื่องจากความจงรักภักดีแบบนี้จะน าไปสู่โอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อสินค้าอีก            
ในอนาคตและมีผลต่อการแนะน าผู้อื่นให้มาซื้อหรือใช้สินค้าของบริษัทได้ในอนาคต 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ลูกค้าชาวไทยที่เดินทางโดยใช้สายการบินไทยสมายล์ทั้งหมดซึ่งไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าชาวไทยที่เดินทางโดยใช้สายการบินไทยสมายล์ จ านวน 400 คน ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973, p. 331) กรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร ซึ่งจาก
การค านวณ จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384 คน จึงท าให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้อยู่ที่ 400 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช้วิธีการ Step 
sampling ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจัยจะ
ท าการเลือกเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เส้นทางบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปจังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดหาดใหญ่ ขั้นที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างเส้นทางบินละ 133 คน รวม 399 คน ขั้นท่ี 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 
ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเส้นทางบิน ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ กลุ่มตัวอย่างจะถูกเลือกขึ้นมาโดยอาศัยความสะดวก  
 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถาม               
ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด เพื่อน าผลไปวิเคราะห์หาค่าความ

เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α - Coefficient) โดยใช้สูตรคอนบัค (Cronbach) 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ / ภูมิศาสตร์ ของลูกค้าที่ใช้บริการสายการบินไทย
สมายล์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

ส่วนท่ี 2 เกี่ยวกับการรับรู้ด้านภาพลักษณ์ของสายการบินไทยสมายล์  
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ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อสายการบินไทยสมายล์ใน 7 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
(product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร
ของทางสายการบิน (People ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) และด้านกระบวนการ
ในการให้บริการ (Process)  

ส่วนท่ี 4 เกี่ยวกับความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ ใน 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านทัศนคติ 
(Attitude) ด้านการกระท า (Action) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิ ติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (multiple regression analysis)           
ในรูปแบบของความถดถอยเชิงเส้นตรง โดยใช้วิธีการเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยวิธี Enter และการวิเคราะห์การ
จ าแนกประเภทด้วยวิธ ีDecision Tree 
 

ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ / ภูมิศาสตร์ พบว่า ลูกค้าท่ีใช้บริการโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ที่มีอายุในช่วงต่ ากว่า 30 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ในช่วง 40,001 – 60,000 บาท 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของสายการบินไทยสมายล์  
 การรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของสายการบินไทยสมายล์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า  มีการรับรู้อยู่ในระดับมากในทุกข้อ ท้ังในข้อสายการบินไทยสมายล์ เป็นสายการบินที่มีความทันสมัย สายการบินไทย
สมายล์ เป็นสายการบินที่มีการบริการที่เป็นกันเอง สายการบินไทยสมายล์เป็นสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ สายการบิน
ไทยสมายล์ เป็นสายการบินท่ีมีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป สายการบินไทยสมายล์ เป็นสายการบินที่มีระดับราคา
เหมาะสมคุ้มค่า และในข้อสายการบินไทยสมายล์ เป็นสายการบินช้ันน าของภูมิภาคอาเซียน  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ของลูกค้าท่ีมีต่อสายการบินไทยสมายล์ 
 ด้านการบริการ (product) พบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการมีการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีการรับรู้ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ความรวดเร็วของการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม และในข้อความตรงต่อเวลาของ
เที่ยวบิน ส่วนข้อท่ีมีการรับรู้ในระดับมาก ได้แก่ คุณภาพอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเที่ยวบิน ความสะดวก สบายของ
ที่น่ังโดยสาร ความเหมาะสมของตารางการบินและความถี่ของเที่ยวบิน และในข้อระบบความบันเทิงที่ให้บริการบนเครื่องบิน  
 ด้านราคา (price) พบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการมีการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
การรับรู้อยู่ในระดับมากในทุกข้อ ท้ังในข้อการแจกแจงรายละเอียดของราคาค่าโดยสารมีความชัดเจนไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง ราคา
ค่าโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริการที่ได้รับ ราคาค่าโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับเส้นทางบิน และในข้อ
ราคาค่าโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 
 ด้าน ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) พบว่า  ลูกค้ าที่ มาใช้บริการมีการรับรู้ โดยรวมอยู่ ในระดับมาก                          
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการรับรู้อยู่ในระดับมากในทุกข้อ ท้ังข้อสามารถช าระเงินได้หลากหลายช่องทาง เช่น ช าระ
ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต เคาน์เตอร์เซอร์วิซ หรือช าระผ่านช่องทาง LINE PLAY และในข้อสายการบินเปิดให้บริการจ าหน่ายตั๋ว
ในช่องทางที่หลากหลาย  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) พบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการมีการรับรู้ โดยรวมอยู่ ในระดับมาก                     
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการรับรู้อยู่ในระดับมากในทุกข้อ ทั้งข้อสิทธิพิเศษที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกบัตรรอยัล             
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ออร์คิด พลัส (บัตรสะสมไมล์) เช่น แลกของรางวัล การอัพเกรดชั้นโดยสาร การใช้ห้องรับรอง เช่นเดียวกับของสายการบินไทย 
การจัดบูทตามงานต่างๆ เช่น งานเที่ยวท่ัวไทยไปทั่วโลก เพื่อจ าหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษ การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของ
ทางสายการบิน เช่น งานรักคุณเท่าฟ้า เพื่อแนะน าเส้นทางบินและจ าหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษ การโฆษณาสายการบิน
ผ่านสื่อทางอินเทอร์เนต เช่น การโฆษณาผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ,ท่องเที่ยว การจัดแพคเกจราคาบัตร
โดยสารพร้อมที่พักในราคาพิเศษ การแจ้งข่าวสารต่างๆ ของทางสายการบินผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค                
อินสตาแกรม การแจ้งข่าวสารหรือมอบส่วนลดพิ เศษต่างๆ ให้กับผู้ที่ เคยใช้บริการกับทางสายการบิน ผ่านทาง               
application line  
 ด้านบุคลากรของทางสายการบิน (People) พบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการ มีการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุดในทุกข้อ ท้ังข้อบุคลิกภาพของพนักงานที่ให้บริการ พนักงานดูแล
เอาใจใส่ผู้โดยสารอย่างดี การบังคับเครื่องบินของนักบิน และในข้อพนักงานมีความรู้ เป็นมืออาชีพ แก้ไขปัญหาได้ดี  
 ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) พบว่า ลูกค้าท่ีมาใช้บริการมกีารรับรู้โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีการรับรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การแต่งกายของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน ส่วนข้อที่มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก ได้แก่  รูปลักษณ์และสีสันของที่นั่งบนเครื่องบินมีความโดดเด่น รูปลักษณ์และ
สีสันของตัวเครื่องบิน มีความสวยงามและทันสมยั เคาน์เตอร์ของสายการบินมีความทันสมยั สวยงามและสามารถสงัเกตได้ง่าย 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกบนเครื่องบินมีความทันสมัย และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ด้านกระบวนการในการให้บริการ (Process) พบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการมีการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด คือ การสาธิตและให้ค าแนะน าการใช้อุปกรณ์ต่างๆ บน
เครื่องบิน (เช่น เข็มขัดนิรภัย/หน้ากากออกซิเจน /เสื้อชูชีพ) ชัดเจนและเข้าใจง่าย ส่วนข้อที่มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ขั้นตอนในการตรวจเช็ครับกระเป๋าสัมภาระง่าย และรวดเร็ว ระบบการจองบัตรโดยสารสะดวกรวดเร็ว และในข้อข้ันตอน  ใน
การเช็คอิน และตรวจสอบเอกสารสะดวกรวดเร็ว  

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความภกัดีของลูกค้าท่ีมตี่อตราสินค้าไทยสมายล์  ใน 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ทัศนคติ (Attitude) ด้านการกระท า (Action) 

ด้านทัศนคติ (Attitude) ในภาพรวม พบว่า มีความภักดีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ความภักดีอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ท่านมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของสายการบินไทยสมายล์ ข้อที่มีความภักดี
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เดินทางกับสายการบินไทยสมายล์ และในข้อสายการบินไทยสมายล์เป็น
สายการบินที่ดีที่สุดในความคิดของท่าน 
 ด้านการกระท า (Action) ในภาพรวม พบว่า มีความภักดีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า                  
มีความภักดีอยู่ในระดับมากในทุกข้อ ทั้งในข้อท่านจะแนะน าให้เพื่อนหรือญาติมาใช้บริการกับสายการบินไทยสมายล์ ท่านจะ
พูดในทางบวกเกี่ยวกับสายการบินไทยสมายล์ ท่านจะยังคงใช้บริการกับทางสายการบินไทยสมายล์ ถึงแม้จะมีบุคคลอื่น 
แนะน าให้ท่านใช้บริการกับสายการบินอื่น หากสายการบินอื่น มีการจัดรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะยังคงใช้บริการกับสาย
การบินไทยสมายล์ต่อไป หากสายการบินไทยสมายล์ มีราคาค่าบัตรโดยสารสูงกว่าของสายการบินอ่ืนๆท่านจะยังคงใช้บริการ
กับสายการบินไทยสมายล์ต่อไป หากสายการบินไทยสมายล์ มีการปรับราคาค่าบัตรโดยสารสูงขึ้น ท่านจะยังคงใช้บริการกับ
สายการบินไทยสมายล์ต่อไป 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที ่1 การรับรู้ของลูกค้าท่ีมีต่อสายการบินไทยสมายล์ มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ 
 สมมติฐานข้อที่ 1.1 การรับรู้ของลูกค้าท่ีมีต่อสายการบินไทยสมายล ์มีผลต่อความภักดีตอ่ตราสินค้าไทยสมายล์ ด้าน
ทัศนคติ (Attitude) ตัวแปรที่สามารถท านายความภักดีต่อตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ ด้านทัศนคติ (Attitude) คือ การ
รับรู้ด้านการบริการ (X1) การรับรู้ด้านราคา (X2) การรับรู้ด้านบุคลากรของทางสายการบิน (X5) และการรับรู้ด้านการสร้าง
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และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (X6) ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 สามารถท านายความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์  ด้านทัศนคติ 
(Attitude) ได้ร้อยละ 57.2 (Adjusted R2  = 0.572) 
 สมมติฐานข้อที่ 1.2 การรับรู้ของลูกค้าท่ีมีต่อสายการบินไทยสมายล ์มีผลต่อความภักดีตอ่ตราสินค้าไทยสมายล์ ด้าน
การกระท า (Action) ตัวแปรที่สามารถท านายความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ ด้านการกระท า (Action) คือ การรับรู้ด้าน
การบริการ (X1) การรับรู้ด้านราคา (X2) และการรับรู้ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 สามารถท านายความ
ภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ ด้านการกระท า (Action) ได้ร้อยละ 55.1 (Adjusted R2  = 0.551) 
 สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้ด้านภาพลักษณ์ของสายการบินไทยสมายล์ มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ 
 สมมติฐานข้อที่ 2.1 การรับรู้ด้านภาพลักษณ์ของสายการบินไทยสมายล์ มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ 
ด้านทัศนคติ (Attitude) ตัวแปรที่สามารถท านายความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์  ด้านทัศนคติ (Attitude) คือ การรับรู้
ด้านภาพลักษณ์ของสายการบินไทยสมายล์ (X1) ซึ่งสามารถท านายความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์  ด้านทัศนคติ 
(Attitude) ได้  ร้อยละ 36.5 (Adjusted R2  = 0.365) และสามารถเขียนเป็นสมการท านายความภักดีต่อตราสินค้าไทย
สมายล์ ด้านทัศนคติ (Attitude) ได้ดังนี้  
 สมมติฐานข้อที่ 2.2 การรับรู้ด้านภาพลักษณ์ของสายการบินไทยสมายล์ มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ 
ด้านการกระท า (Action) ตัวแปรที่สามารถท านายความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ ด้านการกระท า (Action) คือ การรับรู้
ด้านภาพลักษณ์ของสายการบินไทยสมายล์ (X1) ซึ่งสามารถท านายความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์  ด้านการกระท า 
(Action) ได้  ร้อยละ 34.2 (Adjusted R2  = 0.342) 
 สมมติฐานข้อที่ 3 ลูกค้าที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ / ภูมิศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจังหวัดที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์
แตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อที่ 3.1 ลูกค้าที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ / ภูมิศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจังหวัดที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์
ด้านทัศนคติ (Attitude) แตกต่างกัน 
 ความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ ด้านทัศนคติ (Attitude) จะแตกต่างกันตามสถานภาพสมรสของลูกค้าที่ใช้
บริการ โดยลูกค้าท่ีมีสถานภาพโสด จะมีระดับความภักดีตอ่ตราสนิค้า สายการบินไทยสมายล์ ด้านทัศนคติ (Attitude) ต่ ากว่า
ลูกค้าท่ีสมรส / อยู่ด้วยกัน หย่าร้าง / หม้าย /แยกกันอยู่ และนอกจากน้ียังพบว่า ในบรรดากลุ่มลูกค้าท่ีมีสถานภาพโสด ลูกค้า
ที่เป็นเพศชาย มีความภักดีต่อตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ ด้านทัศนคติ (Attitude) ต่ ากว่าลูกค้าเพศหญิง 
 สมมติฐานข้อที่ 3.2 ลูกค้าที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ / ภูมิศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจังหวัดที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์
ด้านการกระท า (Action) แตกต่างกัน 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ ด้านการกระท า (Action) จะแตกต่างกันตามสถานภาพ
ของลูกค้าท่ีใช้บริการ โดยลูกค้าท่ีมีสถานภาพโสด มีความภกัดีต่อตราสนิค้าไทยสมายล์ ด้านการกระท า (Action) ต่ ากว่าลูกค้า
ที่สมรส / อยู่ด้วยกัน หย่าร้าง / หม้าย /แยกกันอยู่ และนอกจากนี้ยังพบว่า ในบรรดากลุ่มลูกค้าที่โสด ผู้ที่ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/เจ้าของกิจการ และพนักงานบริษัทเอกชน มีความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ ด้านการกระท า (Action) ต่ ากว่า
ลูกค้าท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ภาพลักษณ์ของสายการบินไทยสมายล์ มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ด้านทัศนคติ (Attitude) และ
ด้านการกระท า (Action) 
 ภาพลักษณ์ของสายการบินไทยสมายล์ มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ เนื่องจากในปัจจุบันลูกค้าโดย
ส่วนใหญ่ ไม่ได้พิจารณาเลือกใช้บริการสายการบินจากระดับราคา หรือความพึงพอใจที่มีต่อสายการบินนั้นๆ แต่เพียงอย่าง
เดียว สายการบินท่ีตนเองเลือกใช้บริการ จะต้องมีภาพลักษณ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาพลักษณ์และรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต (Lifestyle) ของตนเองด้วย 
 ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของปัณณวิชญ์ พงศ์พิชชานนท์ (2555, น. 1) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัย
เรื่อง ภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการของธนาคารธนชาต ในกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับตัวแบบ 
ECSI (European Consumer Satisfaction Index) (Chitty & et al., 2007) ที่ได้อธิบายว่า ภาพลักษณ์และความพึงพอใจ
ของลูกค้าท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ มีผลต่อความภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อสินค้าหรือบริษัทน้ันๆ  
 2. ความพึงพอใจด้านการบริการ มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ ด้านทัศนคติ (Attitude) และด้านการ
กระท า (Action) 
 ความพึงพอใจด้านการบริการ มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ ด้านทัศนคติ (Attitude) และด้านการ
กระท า (Action) เนื่องจาก สายการบินไทยสมายล์ ด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยตรง ดังนั้นความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของทางสายการบิน จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ เกิดทัศนคติที่ดีต่อ
สายการบิน ซึ่งจะน าไปสู่ความภักดีต่อสายการบินไทยสมายล์ทั้งในด้านทัศนคติ (Attitude) และด้านการกระท า (Action) ได้
ในอนาคต ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของอนพัช ทวิเมือง (2554) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของ
ภาพลักษณ์ และความพึงพอใจในการให้บริการต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน” สอดคล้องกับตัวแบบ ECSI 
(European Consumer Satisfaction Index) (Chitty & et al., 2007) ที่ได้อธิบายว่า ภาพลักษณ์ และความพึงพอใจของ
ลูกค้าท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ มีผลต่อความภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อสินค้านั้นๆ  
 3. ความพึงพอใจด้านราคา มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ด้านทัศนคติ (Attitude) และด้านการกระท า 
(Action) 
 ความพึงพอใจด้านราคา มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ ด้านทัศนคติ (Attitude) และด้านการกระท า 
(Action) เนื่องจาก ธุรกิจการบินของประเทศไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันอย่างรุนแรงเพื่อแย่งชิงลูกค้า ให้มาใช้บริการกับสาย
การบินของตนเอง นโยบายที่แต่ละสายการบินน ามาใช้ จึงมักจะเป็นนโยบายด้านราคา ดังนั้นถ้าทางสายการบินไทยสมายล์ 
สามารถที่จะท าให้ลูกค้าที่มาใช้บริการรับรู้ได้ว่า ราคาค่าโดยสารของทางสายการบิน อยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับการ
บริการที่ได้รับ (เกิดความพึงพอใจด้านราคา) ถึงแม้ว่าระดับราคาค่าโดยสารของทางสายการบินไทยสมายล์ อาจจะสูงกว่าสาย
การบินต้นทุนต่ าบางแห่งอยู่บ้าง ลูกค้าก็จะยังคงใช้บริการกับสายการบินไทยสมายล์ต่อไป (เกิดความภักดีต่อตราสินค้าไทย
สมายล์) ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของดวงฤดี อุทัยหอม (2559 ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความภักดีต่อตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลวอลโว่ของลูกค้าในเขตจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย” สอดคล้องกับตัว
แบบ ECSI (European Consumer Satisfaction Index) (Chitty & et al., 2007) ที่ได้อธิบายว่า ภาพลักษณ์ และความพึง
พอใจของลูกค้าท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ มีผลต่อความภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อสินค้าหรือบริษัทน้ันๆ  
 4. ความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ด้านทัศนคติ (Attitude) 
และด้านการกระท า (Action) 
 ความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ด้านทัศนคติ (Attitude) 
และด้านการกระท า (Action) เนื่องจากในปัจจุบัน สายการบินแต่ละแห่ง มีช่องทางในการจองตั๋วและช าระเงินที่หลากหลาย
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ใกล้เคียงกัน นั่นก็คือ สามารถจองผ่านเวปไซต์ของทางสายการบินโดยตรง หรือจองผ่าน application ที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทาง / ท่องเที่ยวที่มีให้บริการอยู่เป็นจ านวนมากในปัจจุบัน รวมไปถึงช่องทางในการช าระเงินที่มีให้เลือกหลากหลาย
คล้ายคลึงกัน ทั้งการจ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือการช าระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-11 ทุกสาขา เป็นต้น ดังนั้นการเพิ่ม
ปัจจัยในส่วนนี้เข้าไปอีก จึงไม่ได้ส่งผลท าให้ความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ด้านทัศนคติ (Attitude) และด้านการกระท า 
(Action) เพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของมณฑิรา ศรีด้วง . (2552) ที่ได้ท าการศึกษา
วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อตราสินคา้ของศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์ ในอุตสาหกรรมสินเช่ือ
รถยนต์ในกรุงเทพมหานคร  
 5. ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ ด้านทัศนคติ (Attitude) 
แต่มีผลต่อความภักดีด้านการกระท า (Action) 
 สาเหตุที่ความพึงพอใจด้านการส่งเสรมิการตลาด ไม่มีผลต่อความภักดดี้านทัศนคต ิ(Attitude) แต่มีผลต่อความภักดี
ด้านการกระท า (Action) เนื่องจากกระบวนการในการส่งเสริมการตลาดของทางสายการบินที่ลูกค้าโดยส่วนใหญ่ให้ความ
สนใจ คือ การสะสมไมล์การเดินทางผ่านบัตรรอยัล ออร์คิด พลัส เพื่อน าไปแลกของรางวัล รวมไปถึงสิทธิพิเศษอ่ืนๆ เช่น การ
ใช้ห้องรับรอง และการอัพเกรดช้ันบัตรโดยสาร เป็นกิจกรรมที่ส่งผลท าให้ลูกค้าเกิดความภักดีด้านการกระท า (Action) นั่นก็
คือ ยังคงเดินทางกับสายการบินไทยสมายล์อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และไม่เปลี่ยนไปเดินทางกับสายการบินอื่นที่เป็นคู่แข่ง  
ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของสาธิยา เถื่อนวิถี (2555) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติ และความ            
พึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีในการใช้บัตรสมาชิก M Generation ของผู้บริโภคโรงภาพยนตร์เครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในเขต
กรุงเทพ มหานคร”  
 6. ความพึงพอใจด้านบุคลากรของทางสายการบิน มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ด้านทัศนคติ 
(Attitude) แต่ไม่มีผลต่อความภักดีด้านการกระท า (Action) 
 สาเหตุที่ความพึงพอใจด้านบุคลากรของทางสายการบิน มีผลต่อความภักดีด้านทัศนคติ (Attitude) แต่ไม่มีผลต่อ
ความภักดีด้านการกระท า (Action) เนื่องจาก สายการบินเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยตรง ตัวผู้ให้บริการ (ซึ่งใน
กรณีนี้ คือ บุคลากรของทางสายการบิน ทั้งพนักงานภาคพื้นดินที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารภายในท่าอากาศยาน รวม
ไปถึงพนักงานต้อนรับที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน) ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จของทางธุรกิจ ถ้าพนักงานที่ให้บริการสามารถสร้างความประทับใจ (First Impression) ให้เกิดขึ้นกับลูกค้าตั้งแต่
ขั้นตอนในการเช็คอินและตรวจสอบเอกสาร ดูแลเอาใจใส่และอ านวยความสะดวกขณะอยู่บนเครื่องบิน ไปจนถึงขั้นตอนใน
การตรวจเช็ครับกระเป๋าสัมภาระ ก็จะส่งผลท าให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ เกิดทัศนคติที่ดีต่อสายการบิน และจะน าไปสู่ความภักดี
ต่อสายการบินไทยสมายล์ได้ในอนาคต ซึ่งปัจจัยในส่วนนี้ จะส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของลูกค้าที่มาใช้บริการมากกว่าส่งผล
ทางด้านการกระท า น่ันก็คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการจะพูดถึงสายการบินไทยสมายล์ในทางที่ดี แนะน าให้ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท 
หรือบุคคลที่รู้จักมาใช้บริการกับทางสายการบิน แตกต่างจากปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีจะส่งผลโดยตรงต่อความ
ภักดีด้านการกระท า (Action) ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของสาธิยา เถื่อนวิถี (2555) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัย
เรื่อง “ทัศนคติ และความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีในการใช้บัตรสมาชิก M Generation ของผู้บริโภคโรงภาพยนตร์เครือ 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในเขตกรุงเทพ มหานคร” สอดคล้องกับตัวแบบ ECSI (European Consumer Satisfaction Index) 
(Chitty & et al., 2007) ที่ได้อธิบายว่า ภาพลักษณ์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ มีผลต่อความ
ภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อสินค้าหรือบริษัทน้ันๆ  
 7. ความพึงพอใจด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ด้าน
ทัศนคติ (Attitude) แต่ไม่มีผลต่อความภักดีด้านการกระท า (Action) 
 สาเหตุที่ความพึงพอใจด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อความภักดีด้านทัศนคติ (Attitude) 
แต่ไม่มีผลต่อความภกัดีด้านการกระท า (Action) เนื่องจากปัจจัยทางด้านการสร้าง  และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ท้ังการ
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แต่งกายของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รูปลักษณ์และสีสันของตัวเครื่องบิน ที่นั่งบนเครื่องบิน ตลอดจนอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกต่างๆ บนเครื่องบินที่มีความสวยงามและทันสมัย เป็นสิ่งที่ลูกค้าที่มาใช้บริการสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายกว่า
ประเด็นอื่นๆ ซึ่งปัจจัยในส่วนนี้ อาจไม่ได้ส่งผลต่อความภักดีด้านการกระท า (Action) นั่นก็คือ ไม่ได้กระตุ้นให้ลูกค้ามาใช้
บริการบ่อยครั้งขึ้น ดังเช่น ปัจจัยในส่วนของการส่งเสริมการตลาด แต่จะส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของลูกค้าที่มาใช้บริการ
มากกว่า น่ันก็คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการจะพูดถึงสายการบินไทยสมายล์ในทางที่ดี แนะน าให้ญาติ  พี่น้อง เพื่อนสนิท หรือบุคคล
ที่รู้จักมาใช้บริการกับทางสายการบิน และเมื่อใดที่ตนเองจะเดินทางโดยใช้เครื่องบิน ก็จะนึกถึงสายการบินไทยสมายล์เป็น
อันดับแรก ซึ่งผลการศึกษาท่ีได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของสาธิยา เถื่อนวิถี (2555) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติ และ
ความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีในการใช้บัตรสมาชิก M Generation ของผู้บริโภคโรงภาพยนตร์เครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
ในเขตกรุงเทพ มหานคร”  
 8. ความพึงพอใจด้านกระบวนการในการให้บริการ ไม่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ด้านทัศนคติ 
(Attitude) และด้านการกระท า (Action) 
 ความพึงพอใจด้านกระบวนการในการให้บริการ ไม่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ด้านทัศนคติ 
(Attitude) และด้านการกระท า (Action) เนื่องจากในปัจจุบัน สายการบินแต่ละแห่ง มีวิธีการหรือขั้นตอนในการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ใกล้เคียงกัน เช่น ขั้นตอนในการเช็คอินและตรวจสอบเอกสาร การตรวจเช็ครับกระเป๋า
สัมภาระ รวมไปถึงการสาธิตและให้ค าแนะน าการใช้อุปกรณ์ต่างๆ บนเครื่องบิน เป็นต้น ดังนั้นการเพิ่มปัจจัยในส่วนนี้เข้าไป
อีก จึงไม่ได้ส่งผลท าให้ความภักดตี่อตราสินค้าไทยสมายล์ด้านทัศนคติ (Attitude) และด้านการกระท า (Action) เพิ่มสูงขึ้นแต่
อย่างใด ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของมณฑิรา ศรีด้วง. (2552) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจ
และความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าของศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์ ในอุตสาหกรรมสินเช่ือรถยนต์ใน
กรุงเทพมหานคร  
 9. ความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ ด้านทัศนคติ (Attitude) จะแตกต่างกันตามสถานภาพสมรสของลูกค้าที่ใช้
บริการ โดยลูกค้าท่ีมีสถานภาพโสด จะมีระดับความภักดีต่ ากว่าลูกค้า ท่ีสมรส / อยู่ด้วยกัน หย่าร้าง / หม้าย /แยกกันอยู่ และ
นอกจากนี้ยังพบว่า ในบรรดากลุ่มลูกค้าที่มีสถานภาพโสด ลูกค้าที่เป็นเพศชาย มีความภักดีต่ ากว่าลูกค้าเพศหญิงสาเหตุที่
ลูกค้าที่มีสถานภาพโสดและเป็นเพศชาย มีความภักดีต่อตราสินค้าสายการบิน ไทยสมายล์ต่ ากว่าลูกค้าในกลุ่มอื่นๆ เนื่องจาก
ลูกค้าท่ีมีสถานภาพโสดและเป็นเพศชาย สามารถท่ีจะตัดสินใจเลอืกสายการบินได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องสอบถามความคิดเห็น
ของคู่สมรส หรือสมาชิกภายในครอบครัว ประกอบกับลักษณะนิสัยของเพศชายที่ชอบทดลองสิ่งใหม่ๆมากกว่าเพศหญิง จึงท า
ให้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปใช้สายการบินอื่นๆ ได้ง่ายกว่าลูกค้าเพศหญิงที่สมรสแล้ว / อยู่ด้วยกัน ซึ่งผลการศึกษาท่ีได้สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของชิษณุชา ศรีสวัสดิ์ ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การภักดีต่อตราสินค้าในธุรกิจเครือข่าย กรณีศึกษา : บริษัทยู
นิซิตี้ และนอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2549, น. 41) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า “เพศหญิงและชาย มีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม 
ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน” 
 10. ความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ ด้านการกระท า (Action) จะแตกต่างกันตามสถานภาพของลูกค้าที่ใช้
บริการ โดยลูกค้าท่ีมีสถานภาพโสด มีความภักดีต่อตราสินค้าสายการบิน ไทยสมายล์ ด้านการกระท า (Action) ต่ ากว่าลูกค้าท่ี
สมรส / อยู่ด้วยกัน หย่าร้าง / หม้าย /แยกกันอยู่ และนอกจากนี้ยังพบว่า ในบรรดากลุ่มลูกค้าที่โสด ผู้ที่ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/เจ้าของกิจการ และพนักงานบริษัทเอกชน มีความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ ด้านการกระท า (Action) ต่ ากว่า
ลูกค้าท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ สาเหตุที่ลูกค้าที่มีสถานภาพโสด และประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ พนักงานบริษัทเอกชน
มีความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ต่ ากว่าลูกค้าในกลุ่มอื่นๆ เนื่องจากลูกค้าที่มีสถานภาพโสด และประกอบธุรกิจส่วนตัว /
เจ้าของกิจการ พนักงานบริษัทเอกชน สามารถท่ีจะตัดสินใจเลือกสาย การบินได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องสอบถามความคิดเห็น
ของคู่สมรส หรือสมาชิกภายในครอบครัว และคนกลุ่มนี้อาจภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสูง จึงมักให้ความส าคัญกับการเลือก
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สายการบินท่ีมีตารางการบินตรงกับช่วงเวลาที่ตนเองสะดวกในการเดินทางมากกว่า ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของพรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2529, น. 312 – 315) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
หมายถึง อาชีพ รายได้ เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล 
โดยมีรายงานหลายเรื่องที่ได้พิสูจน์แล้วว่า ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของคน เช่น 
คนที่มีฐานะดีอาศัยอยู่ในเมือง อาจมีโอกาสเลือกสื่อได้หลากหลายประเภทกว่าและบ่อยครั้งกว่า โดยเฉพาะการสื่อสารที่ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย”  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
 1. จากการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสายการบินไทยสมายล์ ด้านการบริการ (Product) พบว่า 
ข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ความรวดเร็วของการเสิรฟ์อาหารและเครื่องดื่ม และข้อที่ลูกค้ามีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด เมื่อ
เทียบกับประเด็นอื่นๆ คือ ระบบความบันเทิงที่ให้บริการบนเครื่องบิน 

จากผลการศึกษาที่ได้ดังกล่าว สายการบินไทยสมายล์ ต้องพยายามรักษามาตรฐานของความรวดเร็วในการเสิร์ฟ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินเอาไว้ นอกจากนี้จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบความบันเทิงที่ให้บริการบนเครื่องบิน 
โดยอาจมีการเพิ่มคอนเทนต์ใหม่ๆ ทั้งในส่วนของรายการ ท่ีน่าสนใจ ภาพยนตร์ และเพลงที่กลุ่มเป้าหมายช่ืนชอบ รวมไปถึง
การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพมากกว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อที่จะสามารถสร้างความความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าที่มาใช้
บริการ ซึ่งการปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการดังกล่าว จะส่งผลดีกับทางสายการบินไทยสมายล์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
เนื่องจากในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า ความพึงพอใจด้านการบริการ มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ ท้ังในด้าน
ทัศนคติ (Attitude) และด้านการกระท า (Action) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ Beta เท่ากับ 0.178 และ 0.275 ตามล าดับ 

2. จากการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสายการบินไทยสมายล์ ด้านราคา (Price) พบว่า ข้อที่มี
ความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ การแจกแจงรายละเอียดของราคาค่าโดยสารมีความชัดเจน ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง ส่วนข้อที่ลูกค้ามี
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด เมื่อเทียบกับประเด็นอ่ืนๆ คือ ราคาค่าโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 
 จากผลการศึกษาที่ได้ดังกล่าว สายการบินไทยสมายล์ จะต้องพยายามรักษาจุดเด่นส าคัญที่ลูกค้าที่มาใช้บริการให้
ความพึงพอใจ นั่นก็คือ การแจกแจงรายละเอียดของราคาค่าโดยสาร ซึ่งจะต้องมีความชัดเจน ตรงไปตรงมา ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง
เพิ่มเติมอีกในภายหลัง และนอกจากนี้ทางสายการบินไทยสมายล์ควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารการตลาดไปยังลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้ทราบว่า สายการบินไทยสมายล์ไม่ใช่สายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost  
Airline) ที่เน้นการแข่งขันทางด้านราคาเพียงอย่างเดียว แต่สายการบินไทยสมายส์เป็นสายการบินที่ให้บริการในรูปแบบที่
เรียกว่า Full Service - Light Premium นั่นก็คือ เน้นการเดินทางในระยะใกล้ มีการให้บริการเต็มรูปแบบ ในระดับราคาที่
เหมาะสม ถึงแม้ว่าราคาบัตรโดยสารของสายการบินไทยสมายล์ จะมีระดับราคาที่สูงกว่าสายการบินอื่นๆ ที่เป็นคู่แข่ง แต่ก็
เป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างไว้แล้ว นอกจากนี้ผู้โดยสารยังได้รับการบริการ ทั้งทางด้านภาคพื้นดินและบนเครื่องอย่าง
คุ้มค่า อาทิเช่น ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางถึง 20 กิโลกรัมต่อคน , การเลือกที่นั่งโดยที่ผู้โดยสารสามารถเลือกได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม มีบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างบนเครื่องบินตลอดระยะเวลาการเดินทาง รวมไปถึงสิทธิพิเศษที่ได้รับจาก
การเป็นสมาชิกบัตรรอยัล ออร์คิด พลัส (บัตรสะสมไมล์) เช่น แลกของรางวัล การอัพเกรดช้ันโดยสาร การใช้ห้องรับรอง 
เช่นเดียวกับของสายการบินไทย เป็นต้น  
 ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะส่งผลดีกับทางสายการบินไทยสมายล์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากผลของการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า ความพึงพอใจด้านราคา มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ด้านทัศนคติ (Attitude) และด้าน
การกระท า (Action) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ Beta เท่ากับ 0.198 และ 0.242 ตามล าดับ 
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 3. สายการบินไทยสมายล์ควรจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน ทั้งในส่วนของพนักงานที่ให้บริการบนภาคพื้นดิน 
พนักงานต้อนรับที่ให้บริการบนเครื่องบิน และนักบิน เพื่อพัฒนาทักษะและปรับปรุงการให้บริการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
อาทิเช่น การเช็คอิน ช่ังน้ าหนัก และการโหลดสัมภาระจะต้องมีความรวดเร็วและถูกต้อง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้อง
ดูแลเอาใจใส่ผู้โดยสาร สามารถให้ค าแนะน า  ในการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประเภทต่างๆ และสามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับผู้โดยสารได้อย่างทันท่วงที เพื่อที่จะสามารถสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าที่มา
ใช้บริการได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว จะส่งผลดีกับทางสายการบินไทยสมายล์ในระยะยาว เนื่องจาก ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า ความพึงพอใจด้านบุคลากรของทางสายการบิน มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ด้าน
ทัศนคติ (Attitude) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ Beta เท่ากับ 0.198 
 4. จากการวิเคราะห์ระดับความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ ด้านการกระท า (Action) 
พบว่า ข้อท่ีมีระดับความภักดีสูงที่สุด ได้แก่ ท่านจะแนะน าให้เพื่อนหรือญาติมาใช้บริการกับสายการบินไทยสมายล์ และท่าน
จะพูดในทางบวกเกี่ยวกับสายการบินไทยสมายล์ ส่วนข้อท่ีลูกค้ามีความภักดีอยู่ในระดับต่ าที่สุด เมื่อเทียบกับประเด็นอ่ืนๆ คือ 
หากสายการบินไทยสมายล์ มีการปรับราคาค่าบัตรโดยสารสูงขึ้น ท่านจะยังคงใช้บริการกับสายการบินไทยสมายล์ต่อไป 
 จากผลการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการกับทางสายการบินไทยสมายล์ โดยส่วนใหญ่ มี
ความรู้สึกท่ีดีเกี่ยวกับการใช้บริการกับทางสายการบิน เพราะพวกเค้ายินดีที่จะแนะน าให้เพื่อนหรือญาติพี่น้อง มาใช้บริการกับ
ทางสายการบิน และพูดถึงสายการบินไทยสมายล์แต่ในทางที่ดี   แต่ประเด็นเกี่ยวกับราคาค่าบัตรโดยสาร อาจเป็นสาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคบางส่วนเปลี่ยนไปใช้บริการกับทางสายการบินอื่นที่มีราคาต่ ากว่า ท้ังๆ ที่ยังรู้สึกดีกับการใช้บริการกับ
ทางสายการบินไทยสมายล ์ดังนั้นสิ่งท่ีทางสายการบินไทยสมายล์จะต้องเร่งท าเปน็กรณเีพิเศษ ก็คือ การสื่อสารการตลาดไปยงั
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ทราบว่า เพราะเหตุใดราคาค่าบัตรโดรสารของทางสายการบินไทย
สมายล์ จึงอาจมีราคาที่สูงกว่าของคู่แข่ง ต้องช้ีแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษต่างๆ ที่เหนือกว่าที่ลูกค้าจะ
ได้รับ อาทิเช่น ราคาบัตรโดยสารของสายการบินเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างไว้แล้ว นอกจากนี้ผู้โดยสารยังได้รับการ
บริการ ทั้งทางด้านภาคพื้นดินและบนเครื่องอย่างคุ้มค่า รวมไปถึงสิทธิพิเศษที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกบัตรรอยัล ออร์คิด 
พลัส (บัตรสะสมไมล)์ เช่น แลกของรางวัล การอัพเกรดชั้นโดยสาร การใช้ห้องรับรอง เช่นเดียวกับของสายการบินไทย เป็นต้น  
 5. ถ้าทางสายการบินไทยสมายล์ มีงบประมาณที่จ ากัด สายการบินไทยสมายล์ สามารถเพิ่มความภักดีต่อตราสินค้า
ไทยสมายล์ด้านทัศนคติ (Attitude) ได้โดยการเน้นไปที่การเพิ่มระดับความพึงพอใจด้านราคา และด้านบุคลากรของทางสาย
การบินเป็นพิเศษ เนื่องจากในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า เป็น 2 ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ด้าน
ทัศนคติ (Attitude) มากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ Beta สูงที่สุดเท่ากันท่ี 0.198 
 6. ถ้าทางสายการบินไทยสมายล์ มีงบประมาณที่จ ากัด สายการบินไทยสมายล์ สามารถเพิ่มความภักดีต่อตราสินค้า
ไทยสมายล์ด้านการกระท า (Action) ได้โดยการเน้นไปที่การเพิ่มระดับความพึงพอใจด้านการบริการเป็นพิเศษ เนื่องจากใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความภักดตี่อตราสนิค้าไทยสมายล์ด้านการกระท า (Action) มากที่สุด โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิ Beta สูงที่สุดอยู่ท่ี 0.275 
 7. จากการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ / ภูมิศาสตร์ กับความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ด้าน
ทัศนคติ (Attitude) พบว่า กลุ่มลูกค้าที่สมรสแล้ว / อยู่ด้วยกัน เป็นกลุ่มที่ทางสายการบินไทยสมายล์ควรให้ความสนใจเป็น
กรณีพิเศษ เนื่องจาก เป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ด้านทัศนคติ (Attitude) อยู่ในระดับที่สูงที่สุด 
เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ และนอกจากนี้ ยังพบว่า เป็นกลุ่มที่มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่อนข้างต่ า ซึ่งแสดงว่า ความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการแต่ละคนมีความใกล้เคียงและสอดคล้องกัน โดยทางสายการบินไทยสมายล์ ควรเน้นไปที่การสื่อสารทาง
การตลาด และจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่สมรสแล้ว / อยู่ด้วยกัน เช่น การลงโฆษณาสายการบินผ่าน
ทางสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ต่างๆ รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับครอบครัว การจัดแพคเกจบัตรโดยสารพร้อมที่
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พักในราคาพิเศษให้กับกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการเป็นครอบครัว และการเพิ่มสิทธิพิเศษสะสมไมล์เดินทางผ่านบัตรรอยัล ออร์คิด 
พลัสเป็นสองเท่า เมื่อเดินทางพร้อมกับครอบครัว เป็นต้น 

และนอกจากนี้กลุ่มลูกค้าที่มีสถานภาพโสดและเป็นเพศหญิง ถือได้ว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ทางสายการบินไทยสมายล์
ควรให้ความสนใจ เนื่องจาก เป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ด้านทัศนคติ (Attitude) อยู่ในระดับสูง 
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไม่สูงจนเกินไป นอกจากนี้ยังมีลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มนี้เป็นจ านวนมาก ( 290 คน) โดยทางสาย
การบินไทยสมายล์ ควรสื่อสารทางการตลาด และจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดกับกลุ่มลูกค้ าที่มีสถานภาพโสดและเป็น
เพศหญิง เช่น การลงโฆษณาสายการบินผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ต่างๆ รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ของเพศหญิง รวมไปถึงการใช้พรีเซนเตอร์มีชื่อเสียงที่กลุ่มลูกค้าที่มีสถานภาพโสดและเป็น
เพศหญิงให้ความสนใจ เป็นต้น 
 8. จากการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ / ภูมิศาสตร์ กับความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ด้านการ
กระท า (Action) พบว่า กลุ่มลูกค้าที่สมรสแล้ว / อยู่ด้วยกัน เป็นกลุ่มที่ทางสายการบินไทยสมายล์ควรให้ความสนใจเป็นกรณี
พิเศษ เนื่องจาก เป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ด้านการกระท า (Action) อยู่ในระดับที่สูงที่สุด เมื่อ
เทียบกับกลุ่มอื่นๆ และนอกจากนี้ ยังพบว่า เป็นกลุ่มที่มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไม่สูงจนเกินไป ซึ่งแสดงว่า ความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการแต่ละคนมีความใกล้เคียงและสอดคล้องกัน โดยทางสายการบินไทยสมายล์ ควรเน้นไปที่การสื่อสารทาง
การตลาด และจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่สมรสแล้ว / อยู่ด้วยกัน เช่น   การลงโฆษณาสายการบินผ่าน
ทางสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ต่างๆ รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับครอบครัว การจัดแพคเกจบัตรโดยสารพร้อมที่
พักในราคาพิเศษให้กับกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการเป็นครอบครัว และการเพิ่มสิทธิพิเศษสะสมไมล์เดินทางผ่านบัตรรอยัล ออร์คิด 
พลัสเป็นสองเท่า เมื่อเดินทางพร้อมกับครอบครัว เป็นต้น 
 และนอกจากนี้ในระยะยาว ทางสายการบินไทยสมายล์ควรให้ความสนใจกลุ่มลูกค้าที่มีสถานภาพโสด และเป็นผู้ที่
ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือพนักงานบริษัทเอกชน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ด้านการ
กระท า (Action) อยู่ในระดับที่ต่ า และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไม่สูงจนเกินไป นอกจากนี้ยังมีลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มนี้เป็น
จ านวนมาก (260 คน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คนกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นที่ใกล้เคียงกัน นั่นก็คือ ยังมีความภักดีต่อตรา
สินค้าไทยสมายล์ด้านการกระท า (Action) ไม่มากนัก โดยควรเน้นไปที่การสื่อสารทางการตลาด และจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาดกับกลุ่มลูกค้าโสดที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว//พนักงานบริษัทเอกชน เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์สายการบิน 
การจัดกิจกรรมชิงรางวัล ตั๋วเครื่องบินไปกลับพร้อมแพ็คเกจทัวร์ ร่วมกับสื่อประเภทต่างๆ ท่ีคนกลุ่มดังกล่าวนี้ให้ความสนใจ 
เช่น เว็บไซต์ต่างๆ รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) เพื่อให้คนกลุ่ม
ดังกล่าวได้มีโอกาสทดลองมาใช้บริการกับทางสายการบิน และได้รับรู้ว่าสายการบินไทยสมายส์เป็นสายการบินท่ีให้บริการเต็ม
รูปแบบในระดับราคาที่เหมาะสม ก็จะน าไปสู่ความพึงพอใจ และเกิดเป็นความภักดีต่อตราสินค้าไทยสมายล์ได้ในอนาคต 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. ควรที่จะมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ และระดับความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้า สายการบินไทย
สมายล์ อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เนื่องจากความพึงพอใจ และระดับความภักดีของลูกค้าที่มีต่อสายการบินไทยสมายล์ในด้าน
ต่างๆ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดของลูกค้าแต่ละคนที่มาใช้บริการ ซึ่งสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา 
 2. ควรที่จะมีการขยายขอบเขตของการศึกษาวิจัย จากเดิมที่จะท าการศึกษาเฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านั้น มาเป็นทั้ง
ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อท่ีทางสายการบินไทยสมายล์จะได้ทราบถึงความแตกต่างของความพึงพอใจ และความภักดี
ของลูกค้าที่มีต่อสายการบินไทยสมายล์ด้านต่างๆ ว่ามีความใกล้เคียงหรือแตกต่างกันในประเด็นใดบ้าง เพื่อท่ีทางสายการบิน
ไทยสมายล์จะได้น าไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ เพื่อที่จะสามารถสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด จนเกิด
เป็นความภักดีทีม่ีต่อสายการบินไทยสมายล์ได้ในอนาคต 
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 3. ควรที่จะมีการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจ และระดับความภักดีของลูกค้าที่มีต่อสายการบินอื่นในด้านต่างๆ ว่า
ลูกค้าที่มาใช้บริการ มีความพึงพอใจในด้านต่างๆ อยู่ในระดับใด และมีระดับความพึงพอใจที่คล้ายคลึงกัน หรือแตกต่างกันใน
ด้านใดบ้าง ท้ังนี้เพื่อที่ทางสายการบินไทยสมายล์ จะสามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการของทางสายการบินเพื่อที่จะสามารถสร้างความความประทับใจ และความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าที่มา
ใช้บริการ 


