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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า
ภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้โดยสารที่ใช้บริการหรือเคยใช้บริการบนเครื่องบิน
ของสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ จ่านวน 400 คน ผลการทดสอบ สมมติฐานพบว่า ผู้โดยสารที่มี
ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า
ภายในประเทศแตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่  0.05 ตัวแปรที่ส่งผลกับคุณภาพการบริการต่อการตัดสินใจ             
ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศสายการบินนกแอร์ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านการ
ตอบสนอง ,ด้านความเอาใจใส่ ,ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ และด้านการให้ความมั่นใจ 
 
ค่าส่าคัญ: คุณภาพการบริการ การตัดสินใจใช้บริการ สายการบินนกแอร์ 
 

ABSTRACT 
 
 The objectives of this research are to study the quality of services that affected the decision to 
use Nok Air, a low-cost domestic airline. The sample used in this research were 400 passengers, divided 
into those passengers who used the airline and those who had never used Nok Air. The Result of the 
hypothsis testing showed that passengers with different demographic characteristics such as occupation 
and average monthly income had different decisions to use the low-cost domestic airline with a statistical 
significance level of 0.05. The variables affecting service quality on decisions to use Nok Air with a 
statistical significance level of 0.05 were the aspects of responsiveness, empathy, tangibility, and 
assurance. 
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บทน่า 
 สภาพการแข่งขันในตลาดธุรกิจการบินในปี พ.ศ. 2563 สายการบินต้นทุนต่่า มีการเผชิญกับสภาวะที่รุนแรง
แบบต่อเนื่อง เนื่องจากแต่ละสายการบินได้มีการสั่งเครื่องบินแบบใหม่เพิ่มขึ้นและเปิดเส้นทางใหม่ในภูมิภาคในประเทศไทย 
ตลอดจนเพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางเดิม จาก 3-4 เทีย่วต่อสัปดาห์ เป็นการบินแบบวันต่อวัน ในขณะเดียวกัน ผู้โดยสารได้เล็งเห็น
ความส่าคัญกับเรื่องของการรับบริการที่มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง ความน่าเชื่อถือ
ของสายการบิน ความปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนความเอาใจใส่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ดังนั้นสายการบิน            
นกแอร์ต้องมีการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป (สยามธุรกิจ, 2562) 
 ส่าหรับการท่างานของสายการบินนกแอร์ในปี พ.ศ. 2562 ในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา สายการบินนกแอร์ขาดสภาพ
คล่องทางด้านการเงินเป็นจ่านวนมากกว่า 50% จึงท่าให้ปรับลดเที่ ยวบินในเส้นทางรองบางเที่ยว และหยุดลดการบิน
เครื่องบินจ่านวนหนึ่งลง ท่าให้ในอดีต สายการบินนกแอร์มีปัญหาในด้านภาพลักษณ์ของสายการบินที่ไม่ดีนัก และด้วยสภาวะ
การแข่งขันในธุรกิจการบินที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ท่าให้สายการบินนกแอร์มีผลกระทบอย่างหนักในการแก้ปัญหา นกแอร์ต้องเร่ง
ปรับภาพลักษณ์คุณภาพการให้บริการของนกแอร์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาด้านภาพลักษณ์ที่ไม่ดีออกไป และสิ่งส่าคัญต้อง
สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังต้องปรับตัว เพื่อรองรับกับสภาวะการแข่งขัน             
ที่รุนแรง ทั้งจากสายการบินคู่แข่งที่มีอยู่ และสายการบินที่เข้ามาใหม่ (ข่าวสด, 2562) 
 ด้วยเหตุผลนี้ท่าให้การบริการ เป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันที่ส่าคัญ เพราะคุณภาพการบริการที่ดีจะสามารถดึงดูดใจ
ให้ผู้โดยสารเกิดความประทับใจในการบริการ และสามารถท่าให้ลูกค้ามีการตัดสนิใจที่จะรบับริการสายการบินต่อไป ผู้วิจัยเลย
สนใจที่จะศึกษา “คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ กรณีศึกษา             
สายการบินนกแอร์” เพื่อน่าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์
ธุรกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ของสายการบิน ให้เต็มขีดความสามารถของตนเอง 
 

วัตุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจที่จะใช้บริการเส้นทางการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ โดยแบ่งตาม
ลักษณะของกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 2. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibility) ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) และด้านความเอาใจใส่ (Empathy) ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ สายการบินนกแอร์  
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผู้โดยสารที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน                  
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกรับบริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ แตกต่างกัน 
 2. คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibility) ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) ด้านการ
ตอบสนอง (Responsiveness)  ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) และด้านความเอาใจใส่  (Empathy) ส่งผลต่อ            
การตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาถึงตัวแปร              
ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ใช้ใน
งานวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิภาพต่อการก่าหนดกลุ่มของตลาด
กลุ่มเป้าหมาย อีกท้ังยังง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ Parasuraman Zeithaml และ Berry (1998) ได้ท่าการปรับปรุง
และพัฒนาในขั้นของการประเมินคุณภาพการบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยปี 1998 ได้มีการสร้างเครื่องมือ             
ชุดของคุณภาพการบริการโดยมีการจ่าแนกเป็น 5 ด้านข้ึนมา มีดังนี ้
 1. สิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) งานบริการต้องสามารถจับต้องและสัมผัสได้ มีความเป็นรูปธรรม เนื่องจากสิ่งเหล่านี้
จะเป็นตัวช้ีวัด โดยมีลักษณะกายภาพที่สามารถแจ้งเห็นได้อย่างชัดเจน อย่างเช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ สถานที่ วัสดุ และ
บุคคลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้านั้น ช่วยให้กลุ่มลูกค้ามีการรับรู้ถึงพนักงานในการตั้งใจให้บริการอย่างเห็นภาพ               
ได้ชัดเจน  
 2. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) การให้บริการต้องตรงตามการสื่อสารที่น่าเสนอให้แก่กลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภค              
งานบริการที่มอบให้แก่กลุ่มลูกค้าในทุกครั้งต้องมีความถูกต้อง มีความเหมาะสม และมีความสม่่าเสมอในการให้บริการ และ
สามารถสร้างความเชื่อถือ เช่ือใจไว้วางในจากกลุ่มลูกค้าได้ 
 3. การตอบสนอง (Responsive) พนักงานมีหน้าที่ให้บริการกลุ่มลูกค้าด้วยความเต็มอกเต็มใจ มีความพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือหรือให้บริการลูกค้าในเวลาที่ก่าหนด โดยกลุ่มลูกค้าจะได้รับการบริการได้อย่างรวดเร็วและมีความสะดวกสบาย 
 4. การให้ความมั่นใจ (Assurance) พนักงานที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องของความรู้และความสามารถ ทักษะในการ
ท่างานต่างๆ การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่เป็นมิตร จะสามารถท่าให้ลูกค้าเกิด             
ความเชื่อถือ ความพึงพอใจรวมไปถึงสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการบริการเป็นอย่างดี 
 5. ความเอาใจใส่ (Empathy) พนักงานที่ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าแต่ละบุคคลด้วยการเอาใจใส่และให้ความสนใจ              
แก่ผู้ที่มาใช้บริการ  
 คุณภาพการบริการ Parasuraman Zeithaml & Berry (1998) ดังกล่าวมาศึกษาคุณภาพการบริการ ซึ่งสอดคล้อง
กับตัวแปรในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) ด้านการตอบสนอง 
(Responsive) ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) และด้านความเอาใจใส่ (Empathy) ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า ผู้ซื้อจะมีลักษณะการซื้อ มีเหตุผล และ
ความชอบที่แตกต่างกัน แต่ผู้ซื้อจะมีขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อท่ีเหมือนกัน ซึ่งแบ่งเป็น 5 ข้ันตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 ความสามารถรับรู้ถึงความต้องการ ผู้บริโภคจะค่านึงถึงถึงความต้องการจากสิ่งที่ตนเองรู้สึกว่า                  
ยังขาดหาย และจะมองหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถมาเติมเต็มให้กับความต้องการนั้น 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาค้นหาในข้อมูล ผู้บริโภคจะหาข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการให้เยอะที่สุด เพื่อน่ามาใช้  
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 
 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินทางเลือก ผู้บริโภคจะน่าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มา ท่าการเปรียบ เทียบเพื่อหาทางเลือกที่ดีและ
เหมาะสมกับตนเองที่สุด 
 ขั้นตอนท่ี 4 การตัดสินใจ เป็นการตัดสินใจ ท่าการซื้อจริง ซึ่งผู้ซื้อต้องท่าการคิดและตัดสินใจเลือกสินค้าหรือบริการ 
ยี่ห้อสินค้า รวมไปถึงปริมาณการเลือกซื้อ 
 ขั้นตอนที่ 5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ-การใช้ ผู้ซื้ออาจมีพฤติกรรมในการตอบสนองความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ
จากการซื้อ การใช้ ที่ต่างกัน คือ เมื่อพึงพอใจก็จะท่าการซื้อซ้่า และอาจกลายเป็นลูกค้าที่มีความภักดีได้ เมื่อไม่พึงพอใจก็จะ
เลิกใช้ หรืออาจเรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดชอบ  
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 โดยผู้วิจัยได้น่าทฤษฎีของกระบวนการตัดสินใจ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ดังกล่าวมา โดยใช้ในข้ันตอนการตัดสินใจ
เพียงขั้นตอนเดียว เนื่องจากในขั้นตอนการตัดสินใจนั้นเป็นขั้นของการประเมินผลในการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค                
เป็นการศึกษา ถึงการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ ซึ่ งสอดคล้องกับตัวแปรที่ใช้
ในการวิจัยในครั้งน้ี 
 

วิธีการด่าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้โดยสารที่รับบริการหรือเคยใช้บริการบนเครื่องบินของสายการบินต้นทุนต่่า
ภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้  ได้แก่ ผู้ โดยสารที่ ใช้บริการหรือเคยใช้บริการบนเครื่องบินของสายการบินต้นทุนต่่ า
ภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ เนื่องจาก ผู้วิจัยไม่ทราบถึงจ่านวนประชากรที่แน่นอน โดยผู้วิจัยได้ก่าหนดระดับ                
ความเช่ือมั่นที่ 95% และก่าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค่านวณที่ไม่ทราบจ่านวนประชากรที่แน่นอน 
(Yamane Taro, 1973) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และ ความผิดพลาดไม่เกิน 5% จากสูตรการค่านวณจะได้กลุ่มตัวอย่าง 
385 ตัวอย่าง และเก็บเพิ่มจ่านวณ 15 ตัวอย่าง รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น จ่านวน 400 กลุ่มตัวอย่าง 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วัยจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) การสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงโดยเก็บข้อมูลจากผู้โดยสารที่ใช้บริการหรือเคยใช้บริการบนเครื่องบินของสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ 
สายการบินนกแอร์ ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง และวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience 
Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยจะท่าการสุ่มตัวอย่างด้วยการเลือกผู้โดยสาร ที่เต็มใจและยินดีให้ข้อมูล 
ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง จนได้ทั้งหมด 400 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย ผู้วิจัยน่าแบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบสอบถาม                 
ที่สร้างขึ้น ก่าหนดเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 เป็นค่าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค่าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด  อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ซึ่งลักษณะค่าถามแบบปลายปิด (Close – ended Question) 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการบนเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านสิ่งที่สัมผัสได้  (Tangibility) ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) ด้านการตอบสนอง (Responsiveness)  ด้านการให้ 
ความมั่นใจ (Assurance) และด้านความเอาใจใส่ (Empathy) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า
ภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ โดยใช้แบบสอบถามมาตราวัดส่วนประมาณค่า (Likert Scale) ใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการสายการบินนกแอร์ โดยใช้แบบสอบถาม             
มาตราวัดส่วนประมาณค่า (Likert Scale) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ 
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ
และขั้นตอนการสร้างเครื่องมือหรือแบบสอบถาม (Questionnaire) ตามล่าดับ  ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบแบบสอบถามเพื่อถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้โดยสาร ความคิดเห็นคุณภาพการบริการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) ด้านความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) และด้านความเอาใจใส่ 
(Empathy) และค่าถามด้านการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ 
 2. ปรับปรุงดัดแปลงแบบสอบถาม ให้มีความเหมาะสมและสอดรับกับแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้กับงานวิจัย 
 3. น่าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ออกแบบ น่าเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อท่าการตรวจสอบข้อมูลความ
ถูกต้องของเนื้อหาและเสนอแนะเพิ่มเติม ก่อนน่าเสนอกรรมการควบคุมงานสารนิพนธ์ 
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 4. น่าเสนอแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบไปท่าการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นน่าเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมงานสารนิพนธ์ เพื่อทดสอบและแก้ไขก่อนน่าไปทดสอบใช้จริง 
 5. น่าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขแล้วไปทดสอบ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างจริงจ่านวน 40 คน  
เพื่อน่าไปหาค่าความน่าเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability of the test) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา                     

(α-Coefficient) ของครอนบัค (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544) ซึ่งค่าอัลฟาที่ได้แสดงถึงระดับความคงที่ของค่าถาม โดยจะมีค่า

ระหว่าง 0≤α≤1 ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูงโดยในงานวิจัยนี้ค่าความเช่ือมั่นจะต้องมีค่าตั้งแต่                 
0.7 ขึ้นไป (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยที่น่าแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจาก            
กลุ่มตัวอย่างจ่านวน 400 กลุ่ม ท่ีจะท่าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง 
 2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Primary Data) ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือ บทความ สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ 
วารสาร เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม 
 การจัดกระท่าข้อมูล 
 1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้ท่าวิจัยท่าการตรวจสอบความความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม 
ที่กลุ่มตัวอย่างได้มีการตอบ และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 
 2. การลงรหัส (Coding) น่าแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย และน่ามาลงรหัสตามที่ก่าหนดไว้
ล่วงหน้า 
 3. การประมวลผลข้อมูล น่าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาบันทึกและประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส่าเร็จรูป เพื่อท่าการ
ทดสอบสมมติฐานและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน             
โดยใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยการหาความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพการบริการบนเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่
สัมผัสได้ (Tangibility) ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) ด้านการให้ความมั่นใจ 
(Assurance) และด้านความเอาใจใส่ (Empathy) โดยใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการการตัดสินใจใช้บริการสายการบินนกแอร์ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยการ
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
 4. การทดสอบสมมติฐานเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติ Independent t – test (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2546), One –Way 
Analysis of Variance (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544) และสถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ Multiple Regression 
Analysis (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้โดยสารที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย           
ต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ แตกต่างกัน              
ใช้สถิติดังนี ้
  การทดสอบเพศที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการที่แตกต่างกัน โดย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ Independent 
t – test ทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง  
 การทดสอบอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการที่แตกต่าง
กัน โดย วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance หรือ One-Way 
ANOVA)  
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 สมมติฐานข้อที่  2 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibility) ด้านความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) ด้านการตอบสนอง (Responsiveness)  ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) และด้านความเอาใจใส่ 
(Empathy) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติวิเคราะห์สมการถดถอยชนิดหลายตัวแปร (Multiple Regression Analysis) ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปรตามที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระหลายตัว โดยตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กันเอง แต่จะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับ        
ตัวแปรตาม  
 

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ่านวน 222 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.5 ผู้โดยสารส่วนใหญ่ มีอายุมากกว่า 36 ปีขึ้นไป จ่านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 ผู้โดยสารส่วนใหญ่ มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ่านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 ผู้โดยสารส่วนใหญ่ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ่านวน              
189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 ผู้โดยสารส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่่ากว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท จ่านวน 240 คน              
คิดเป็นร้อยละ 60 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibility) ด้านความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) และด้านความเอาใจใส่ 
(Empathy) พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพการบริการดีทุกด้าน และในรายด้านพบว่า ด้านสิ่งที่สัมผัสได้อยู่ในระดับมากสุด 
รองลงมาคือด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความเอาใจใส่ และด้านการให้ความมั่นใจ โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม            
รายด้านเท่ากับ 4.14 , 4.06 , 4.03 , 3.97 และ 3.96 ตามล่าดับ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศของสายการบินนกแอร์ พบว่า 
ผู้โดยสารมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินนกแอร์ โดยรวมมีความคิดเห็นดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82               
โดยพิจารณาเป็นรายข้อ ผลการศึกษาพบว่า ผู้โดยสารมีความคิดเห็นในการตัดสินใจใช้บริการสายการบินนกแอร์ดีทุกข้อ               
คือ ตัดสินใจใช้บริการสายการบินนกแอร์ เพราะ มีประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการครั้งก่อน, ตัดสินใจใช้บริการสายการบิน
นกแอร์ โดยพิจารณาจากช่ือเสียงและภาพลักษณ์ตราสินค้า, ตัดสินใจใช้บริการสายการบินนกแอร์ จากการแนะน่าของ
ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จัก, ตัดสินใจใช้บริการสายการบินนกแอร์ เพราะมีเส้นทางเที่ยวบินภายในประเทศมากกว่าสายการ
บินอื่นๆ, ตัดสินใจใช้บริการสายการบินนกแอร์ เพราะมีบริการครบครันตรงความต้องการ และตัดสินใจใช้บริการสายการบิน
นกแอร์ เมื่อได้มีการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการกับสายการบินอื่นๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 , 3.95 , 3.91 , 3.73 
,3.71 และ 3.63 ตามล่าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้โดยสารที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ แตกต่างกัน 
สามารถสรุปได้ดังนี้  
 ผู้โดยสารที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส่าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ผู้โดยสารอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา/
นิสิต/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจใช้บริการน้อยกว่า ผู้โดยสารอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.17 , ผู้โดยสารอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจใช้บริการ
มากกว่า ผู้โดยสารอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/อื่นๆ (ฟรีแลนซ์) โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.21 และโดยผู้โดยสารอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนมีการตัดสินใจใช้บริการมากกว่า ผู้โดยสารอาชีพประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/อื่นๆ (ฟรีแลนซ์) โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.38  
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 โดยสรุปคือ ผู้โดยสารที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการตัดสินใจใช้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้โดยสารอาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และสุดท้ายคือ อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายพ่อบ้าน/
แม่บ้าน/เกษียณอายุ/อื่นๆ (ฟรีแลนซ์) 
 ผู้โดยสารที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ  
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส่าคัญทางสถิติ 0.05 โดยผู้โดยสารที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ,000 บาท มีการ
ตัดสินใจใช้บริการมากกว่าผู้โดยสารที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibility) ด้านความน่าเชื่อถือ (Relibility) 
ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) และด้านความเอาใจใส่ (Empathy) ส่งผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ สายการบินนกแอร์  
 สรุปได้ดังนี้ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการบริการต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า
ภายในประเทศสายการบินนกแอร์ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านการตอบสนอง ,ด้านความเอาใจใส่,             
ด้านสิ่งที่สัมผัสได้และด้านการให้ความมั่นใจ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.268, 0.203, 0.202, 0.186 ตามล่าดับ 
หมายความว่า คุณภาพการบริการ ด้านการตอบสนอง ,ด้านความเอาใจใส่, ด้านสิ่งที่สัมผัสได้และด้านการให้ความมั่นใจ             
เป็นปัจจัยที่เป็นตัวก่าหนดในการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณภาพการบริการที่สง่ผลตอ่การตัดสินใจใช้บริการสายการบินตน้ทุนต่่าภายในประเทศ 
กรณีศึกษา สายการบินนกแอร์” มีสิ่งที่น่ามาอภิปรายเป็นประเด็นส่าคัญ ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibility)              
ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) และ                 
ด้านความเอาใจใส่ (Empathy) พบว่า ความคิดเห็นทั้ง 5 ด้านนั้น มีคุณภาพบริการอยู่ในระดับดี เนื่องมาจาก สายการบิน            
นกแอร์ เป็นสายการบินต้นทุนต่่าที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสายการบินไทยที่มีช่ือเสียงมายาวนาน ได้รับรางวัลมากมาย           
ท่าให้มีช่ือเสียง ภาพลักษณ์ ในการบริการดี ผู้โดยสารจึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ                  
อินทิรา จันทรัฐ (2552) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการสายการบินต้นทุนต่่า 
เที่ยวบินภายในประเทศ ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อด้านทัศนะความมั่นใจ ทัศนะการตอบสนองที่รวดเร็ว ทัศนะ
ความเช่ือถือได้ ทัศนะการเข้าถึงจิตใจลูกค้า ทัศนะลักษณะทางกายภาพ ในระดับความคาดหวังมาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ
ให้บริการของพนักงานต้อนรับด้วยเช่นกัน 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศของสายการบินนกแอร์ พบว่า 
การตัดสินใจใช้บริการสายการบินนกแอร์โดยรวมมีความคิดเห็นดี เนื่องจาก อาจจะเกิดจากความคิดเห็นของผู้โดยสารในด้าน
บริการทั้ง 5 ด้าน ซึ่งหากผู้โดยสารมีความคิดเห็นถึงคุณภาพการบริการในทิศทางที่ดี แล้วท่าให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการสาย
การบินได้อีกในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติพงศ์ วรธรรมทองดี (2558) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง คุณภาพการบริการ
บนเครื่องบินของการบินไทย มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร ผลวิจัยพบว่า ผู้โดยสาร                
มีแนวโน้มที่อาจจะกลับมาใช้บริการในอนาคตได้อีก หากได้รับการบริการที่ดีในครั้งก่อน 
 3. ผลการศึกษาผู้โดยสารสายการบินนกแอร์ที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ แตกต่างกัน  
 ในด้านอาชีพ เนื่องจาก อาชีพเป็นตัวแสดงถึงสถานะทางสังคมอย่างหนึ่งในการเลือกสายการบิน เป็นการเลือก            
สายการบินที่ตอบโจทย์การท่างานแตกต่างกันออกไป หรือในบางอาชีพก็จะมีสิทธิพิเศษในการเดินทางต่างๆของสายการบิน
นั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี อนุสิทธิ์ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อ
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การให้บริการของเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานดอนเมือง พบว่า ผู้โดยสารที่มี อาชีพ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยานดอนเมืองโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน 
 ในด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เนื่องจาก ผู้โดยสารที่มีรายได้แตกต่างกัน อาจส่งผลในเรื่องของข้อจ่ากัดในการเลือก 
สายการบินในการเดินทางที่แตกต่างกัน เช่น ผู้ที่มีรายได้มากก็จะมีการตัดสินใจเลือกสายการบินการที่ตอบโจทย์กับ                
การเดินทางของตัวเอง ในส่วนของผู้ที่มีรายได้น้อยก็จะมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายในการการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับการ
วิจัยของ ณัชชา ศักดิ์สุจริต (2554) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทยที่มีต่อคุณภาพบริการของ              
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการชาวไทยมีรายได้ แตกต่ างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของ            
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกต่างกัน 
 4. ผลการศึกษาการคุณภาพการบริการของสายการบินนกแอร์ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า
ภายในประเทศ สายการบินนกแอร์  
 ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) คุณภาพการบริการด้านการตอบสนอง มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ          
สายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ เนื่องจาก การตอบสนองเป็นการสื่อถึงความเต็มใจในการให้บริการกับผู้โดยสาร การบริการให้ทันถ่ วงทีต่อความ
ต้องการของผู้โดยสาร ดังนั้น ถ้ามีการบริการที่ไม่ทันต่อความต้องการของผู้โดยสาร อาจจะส่งผลให้ผู้โดยสารเกิดความไม่           
พึงพอใจและไม่กลับมาใช้บริการซ้่าได้อีกในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546)             
ที่กล่าวว่า เมื่อผู้บริโภครู้สึก ประทับใจในสินค้าหรือบริการ จะมีผลท่าให้ผู้บริโภคกลับมาใช้สินค้าหรือบริการนั้นอีกครั้ง             
หรือบอกต่อผู้อื่นเกี่ยวกับความพอใจและไม่พอใจของตนเองในการใช้สินค้าหรือบริการนั้น 
 ด้านความเอาใจใส่ (Empathy) คุณภาพการบริการด้านความเอาใจใส่ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่่าภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เนื่องจาก ความเอาใจใส่ เป็นสิ่งที่พนักงานต้องมี ในการดูแลเอาใจใส่ผู้ โดยสาร ให้ความสนใจกับผู้ โดยสาร ดังนั้ น                
หากผู้โดยสารไม่รับรู้ถึงความเอาใจใส่ของพนักงาน ผู้โดยสารก็จะไม่พึงพอใจและอาจจะไม่ตัดสินใจใช้สายการบินนั้นอีก               
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ที่กล่าวว่า ท่าให้ผู้บริโภครู้สึก ประทับใจในสินค้าหรือบริการ 
แล้วผู้บริโภคจะกลับมาใช้สินค้าหรือบริการนั้นอีกครั้ง หรือ ส่งต่อกับผู้อื่นเกี่ยวกับความพอใจและไม่พอใจของตนเองในการใช้
สินค้าหรือบริการนั้น 
 ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibility) พบว่า คุณภาพการบริการด้านสิ่งที่สัมผัสได้ มีผลในการตัดสินใจใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต่่าภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เนื่องจาก การบริการในด้านสิ่งที่สัมผัสได้ เป็นสิ่งที่ผู้โดยสารสามารถมองเห็นและสามารถจับต้องได้ ถือเป็นสิ่งที่ส่าคัญในการ
อ่านวยความสะดวกสบายต่างๆให้กับผู้โดยสาร ซึ่งหากสิ่งที่ผู้โดยสารสัมผัสอยู่ในระดับท่ีดี ผู้โดยสารก็จะสามารถรับรู้ได้ทันที 
และเกิดความพึงพอใจในการเดินทางครั้งนั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ที่กล่าวว่า              
เมื่อผู้บริโภครู้สึก ประทับใจในสินค้าหรือบริการ จะมีผลท่าให้ผู้บริโภคกลับมาใช้สินค้าหรือบริการนั้นอีกครั้ง หรือ บอกต่อผู้อื่น
เกี่ยวกับความพอใจและไม่พอใจของตนเองในการใช้สินค้าหรือบริการนั้น 
 ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) คุณภาพการบริการด้านการการให้ความมั่นใจ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ความมั่นใจ เป็นสิ่งนึงที่ท่าให้ผู้โดยสารเกิดความคาดหวัง ในความรู้ ความสามารถของพนักงานที่ให้บริการ 
ว่าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการบริการ ดังนั้น หากผู้โดยสารไม่มีความมั่นใจในการบริการ ผู้โดยสารก็จะไม่ตัดสินใจใช้บริการ                
สายการบินนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ท่ีกล่าวไว้ว่า เมื่อผู้บริโภครู้สึก ประทับใจ  
ในสินค้าหรือบริการ จะส่งผลท่าให้ผู้บริโภคกลับมาใช้สินค้าหรือบริการนั้นอีกครั้ง หรือ ส่งต่อผู้อื่น เกี่ยวกับความพอใจและ             
ไม่พอใจของตนเองในการใช้สินค้าหรือบริการนั้น 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง “คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ 
กรณีศึกษา สายการบินนกแอร์” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้บริหารสายการบินนกแอร์ สามารถน่าผลการศึกษาไปใช้พิจารณาประกอบกับก่าหนดนโยบายในการพัฒนา           
สายการบินต่อไปได้ ควรมีการวางแผนการตลาด โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ท่ีมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่่ากว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท เนื่องจากผู้โดยสารกลุ่มนี้ คือ กลุ่มที่มีการตัดสินใจใช้บริการสายการบินนกแอร์             
มากที่สุด ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายส่าคัญ ดังนั้นหากมีการวางกลยุทธ์ให้ถูกกลุ่ม ก็สามารถสร้างผลตอบแทนให้สายการบินได้               
มากขึ้น 
 2. ด้านคุณภาพการบริการ 5 ด้าน จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแต่ละด้าน ดังนี้  
 ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) สายการบินควรมีการจัดอบรมและส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ศักยภาพของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้มีความพร้อมส่าหรับการให้บริการอยู่สม่่าเสมอ รวมถึงมีการจัดสรรพนักงานในการให้บริการ
ให้ท่ัวถึง เหมาะสม ตรงความต้องการของผู้โดยสาร เนื่องจากผลวิจัยพบว่า คุณภาพด้านการตอบสนอง ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการของสายการบินนกแอร์ 
 ด้านความเอาใจใส่ (Empathy) สายการบินควรค่านึงถึงผู้โดยสารเป็นหลกั การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้โดยสาร
เป็นสิ่งส่าคัญ เช่น การบริการด้วยรอยยิ้ม ความเอาใจใส่ของพนักงานแก่ผู้โดยสาร รวมถึงอุปกรณ์สิ่งอ่านวยความสะดวก            
ที่ค่านึงถึงบุคคลเฉพาะกลุ่ม ให้มีการใช้งานที่พร้อมอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่าให้ผู้โดยสารเกิดความประทับใจใน สาย            
การบินนั้นๆ เนื่องจากผลวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการด้านความเอาใจใส่ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของสายการบิน              
นกแอร์ 
 ด้านสิ่งที่สัมผัสได้  (Tangibility) สายการบินควรมีการดูแลอย่างสม่่าเสมอ เช่น มีการรักษาความสะอาดภายในห้อง
โดยสาร และห้องน้่าบนเครื่องบินอย่างทั่วถึง ควรมีการพัฒนา อุปกรณ์อ่านวยความสะดวกต่างๆให้ทันสมัยอยู่สม่่าเสมอ 
เพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความพึงพอใจในการเดินทาง เนื่องจากผลวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ส่งผลต่อ              
การตัดสินใจใช้บริการของสายการบินนกแอร์ 
 ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) สายการบินควรมีการสื่อสารให้ผู้โดยสารเกิดความมั่นใจ ควรมีการแจ้งข้อมูล
ต่างๆ มีการจัดตารางเวลาเที่ยวบินที่ตรงต่อเวลา พัฒนาอุปกรณ์ช่วยชีวิตบนเครื่องบินให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และเพียงพอ
ต่อการใช้งานแก่ผู้โดยสารทุกท่าน  เพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความมั่นใจในการเดินทาง เนื่องจากผลวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการ
ด้านการให้ความมั่นใจ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของสายการบินนกแอร์ 
 ข้อเสนอแนะในการท่าวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาวิจันเรื่อง “คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ 
กรณีศึกษา สายการบินนกแอร์”  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการของสายการบินของไทยและสายการบินของประเทศอื่นๆ ที่ด่าเนิน
ธุรกิจในแบบเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันเพื่อให้สามารถน่าข้อมูลมาพัฒนาสายการบินต่อไปได ้
  2. ควรมีการศึกษาคุณภาพการบริการและแนวโน้มการกลับมาใช้บริการอีกครั้งของกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มาใช้บริการ
สายการบิน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาด 
 3. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการสายการบินในระดับต่างๆ และสาเหตุการใช้บริการส ายการบิน
ต้นทุนต่่า เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณการลดต้นทุนของสายการบิน 
 4. ควรมีการศึกษาความต้องการของผู้โดยสารกับการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า ที่ผู้โดยสารพึงประสงค์กับ           
การบริการจากสายการบิน เพื่อปรับปรุงการพัฒนาให้สามารถดึงดูดและเพิ่มปริมาณลูกค้ามากขึ้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส่าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร. รสิตา สังข์บุญนาค เป็นอาจารย์                
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้ให้ความกรุณาให้ค่าปรึกษา ค่าแนะน่า และตรวจแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ให้ความช่วยเหลือ
ในงานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นด่าเนินการจนส่าเร็จ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษา ขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ                  
ที่ได้ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและให้ความเมตตาด้วยดีเสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา พี่น้อง รวมถึงเพื่อนๆ ที่คอยให้การสนับสนุน ให้ค่าแนะน่าและให้ก่าลังใจ              
เพื่อเพ่ิมแรงพลังในการท่าวิจัยเล่มนี้ให้ส่าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอให้งานวิจัยฉบับนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องธุรกิจสายการบินต่างๆ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท่า
วิจัยฉบับน้ีผู้วิจัยขอมอบให้กับผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน 
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