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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธข์องคุณภาพการบรกิารและแนวโน้มพฤตกิรรมการใช้

บรกิารสายการบนิไทย กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัมุง่ศกึษาคอื ผูโ้ดยสารชาวไทยทีเ่คยใชบ้รกิารบนเครือ่งบนิของสาย

การบนิไทย เทีย่วบนิต่างประเทศ จํานวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การ

วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติใิชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสงัคมศาสตร ์สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่างใช้การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว ถ้าพบ

ความแตกต่างใช้สถิตคิวามแตกต่างอย่างมนีัยสาํคญัน้อยที่สุด และดนัเน็ตต์ท ี3 การวเิคราะห์ความสมัพนัธใ์ชส้ถิติ

ค่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบวา่ 

 1.  ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ ระหว่าง 20 – 29 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืตํ่ากว่า 

อาชพีพนกังาน/ลกูจา้งบรษิทัเอกชน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 40,000 บาท 

  2.  ผูโ้ดยสารมคีวามคดิเหน็ต่อคุณภาพการบรกิารบนเครือ่งบนิ 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความเชือ่ถอื ดา้น

ความมัน่ใจ ดา้นความเขา้ถงึจติใจ ดา้นการตอบสนอง และ ดา้นบรกิารทีส่มัผสัได ้อยู่ในระดบัคุณภาพการบรกิารดทีุก

ดา้น 

 3.  ผูโ้ดยสารมแีนวโน้มทีอ่าจจะกลบัมาใชบ้รกิาร และมแีนวโน้มทีอ่าจจะแนะนําหรอืบอกกล่าวใหผู้อ้ื่นมาใช้

บรกิาร  

 4. ผูโ้ดยสารทีม่อีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิไทย ดา้นแนะนําหรอืบอก

กล่าวผูอ้ืน่ใหม้าใชบ้รกิารสายการบนิไทยในอนาคตแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 5. ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารสายการบนิไทย

แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 6. ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารสายการบนิไทย และ ดา้น

แนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ืน่ใหม้าใชบ้รกิารสายการบนิไทยในอนาคตแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 7.  คุณภาพการบรกิารบนเครื่องบนิ ของการบนิไทย ดา้นบรกิารทีส่มัผสัได ้ ด้านความเชื่อถือ ด้านการ

ตอบสนอง ด้านความมัน่ใจ และ ด้านความเขา้ถึงจติใจ มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารของ

ผูโ้ดยสาร ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารสายการบนิไทย และ ดา้นแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ืน่ใหม้าใชบ้รกิารสายการบนิไทย

ในอนาคต โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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คาํสาํคญั: คณุภาพบรกิาร การบนิไทย ผูโ้ดยสาร 

 

Abstract 

 

 This research aimed to study relation between inflight service qualuity and behavioral trend of 

passengers’ usage service of thaiairways international public company limited.  Sample size in this research 

was 400 thai passengerss who used to travel international flight with thaiairways.  Questionnaire was the tool 

for data collection. The Statistical Package for Social Science was processed for data analysis. Statistics for 

data analysis were percentage, mean, and standard deviation.  Difference analysis was processed by t-test 

and one way analysis of varience.  When there was the difference, Least Significant difference and Dunnett 

T3  would be implemented.  Relation analysis was done by using Pearson product moment correlation 

coefficient.  

 Results were as follows: 

 1. Most of passengers were female aged between 20 and 29 years old, holding bachelor’s degree 

or lower, working as officers, and earning average monthly income between Baht 20,001 and 40,000. 

 2. Passengers’ opinion on service quality consisted of tangibility, reliability, responsiveness, 

assurance and empathy were rated at the good levels. 

 3. Most passengers will be travel with thaiairways again and will be suggest to other for travel with 

thaiairways. 

 4. Passengers with different ages effect behavioral trend of suggestion to other with statistical 

significance of 0.05 levels. 

 5. Passengers with different education level effect behavioral trend of returning in the future with 

statistical significance of 0.05 levels. 

 6. Passengers with different occupation effect trend of returning in the future and trend of 

suggestion to other with statistical significance of 0.05 levels. 

 7. Inflight service quality consisted of tangibility, reliability, responsiveness, assurance and 

empathy are positively related to behavioral trend of returning in the future and behavioral trend of suggestion 

to other at the moderate levels with statistical significance of 0.01 levels 

 

Keywords: Quality Service, Thai Airways, Passengers. 

 

บทนํา 

 อุตสาหกรรมการบนิ นับว่าเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงทีม่ขีนาดใหญ่ของโลก มธีุรกจิการบนิ เป็นองคป์ระกอบ

หน่ึงของอุตสาหกรรมการบนิ โดยประกอบธุรกจิการขนส่งทางอากาศดว้ยเครื่องบนิ ทําหน้าทีห่ลกัในการขนยา้ยสิง่ ๆ 

หน่ึง เชน่ คน สตัว ์หรอืสิง่ของต่าง ๆ จากทีห่น่ึงไปอกีทีห่น่ึงไดอ้ย่างรวดเรว็ สะดวกสบาย ปลอดภยั และใชร้ะยะเวลา

อนัสัน้เสมอืนเชื่อมโยงการคมนาคมของทุกประเทศในโลกเขา้ไว้ดว้ยกนั ซึ่งเป็นขอ้ดแีละขอ้ได้เปรยีบกว่าการขนส่ง

ประเภทอื่นๆ เป็นเหตุใหธุ้รกจิการบนิเป็นธุรกจิทีไ่ดร้บัความนิยมในการเดนิทาง จงึมคีวามเจรญิกา้วหน้าและเตบิโต

อยา่งรวดเรว็ 
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 บรษิทั การบนิไทย จํากดั (มหาชน) เป็นรฐัวสิาหกจิสงักดักระทรวงคมนาคมในฐานะสายการบนิแห่งชาต ิ

ดาํเนินกจิการดา้นการบนิพาณิชยท์ัง้เสน้ทางบนิระหวา่งประเทศและเสน้ทางบนิภาย ในประเทศ ซึง่ใหบ้รกิารเกีย่วขอ้ง

กบัการขนสง่ทางอากาศแบบครบวงจร โดย ธุรกจิสายการบนิถอืเป็นกจิการหลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยการบรกิาร

ขนสง่ผูโ้ดยสาร และการบรกิารขนส่งสนิคา้พสัดุภณัฑ ์และไปรษณียภณัฑ ์โดยใหบ้รกิารขนส่งในเสน้ทางบนิไปยงัจุด

บนิต่างๆ ทัง้แบบเทีย่วบนิประจาํและเทีย่วบนิเชา่เหมาลาํ ครอบคลุมทัง้เสน้ทางบนิระหว่างประเทศและภายในประเทศ 

นอกจากน้ีการบนิไทยยงัเป็นกําลงัสาํคญัในการส่งเสรมิอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วภายในประเทศ และเป็นตวัแทนใน

การเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมของชาตมิามากกวา่ 53 ปีอกีดว้ย 

 ปจัจบุนัธรุกจิสายการบนิยงัคงเผชญิกบัสภาวะการแขง่ขนัทีรุ่นแรงอยา่งต่อเน่ืองในขณะทีผู่บ้รโิภคปจัจุบนัมี

ความตอ้งการทีห่ลากหลายและมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ กลุ่มธรุกจิสายการบนิจงึมคีวามจาํเป็นตอ้งปรบัเปลีย่น

รปูแบบในการดําเนินงาน  จากนโยบายเปิดเสรทีางการบนิเพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่วของรฐับาลไทยและขอ้ตกลงการ

เปิดเสรทีางการบนิภายในกลุ่มประเทศอาเซยีน (ASEAN) จะมผีลอย่างเตม็รูปแบบในปี 2558 ส่งผลให้สายการบนิ

ต่างๆ เพิม่จาํนวนเทีย่วบนิเขา้สู่ประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง ทําใหบ้รษิทัการบนิไทย ต้องเผชญิกบัสภาวะการแข่งขนัที่

รุนแรงมากยิง่ขึน้ ทัง้จากสายการบนิคู่แขง่ทีใ่หบ้รกิารเตม็รปูแบบ (Full-Service Network Airline) ทีม่อียู่เดมิ และจาก

สายการบนิทีเ่ขา้มาใหม ่เชน่ สายการบนิจากกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง (Middle East Airline) สายการบนิต้นทุนตํ่า 

(Low Cost Airline) ทีม่กีารขยายตวัอย่างต่อเน่ือง อกีทัง้ยงัไดร้บัผลกระทบจากดา้นต่างๆอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็น

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิ และการเงนิของโลก ตลอดจนปญัหาดา้นราคาน้ํามนัทีส่งูขึน้ จงึสง่ผลใหบ้รษิทั การบนิ

ไทย จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัผลกระทบอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ดว้ยเหตุน้ีคณุภาพการบรกิารจงึเป็นสว่นสาํคญัสว่นหน่ึงใน

การแขง่ขนั เพราะคุณภาพการบรกิารทีด่จีะทาํใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ เกดิความจงรกัภกัด ีซึง่จะสง่ผลต่อแนวโน้ม

พฤตกิรรมการใช้บรกิารของผูโ้ดยสารในอนาคต ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาถงึ คุณภาพการบรกิารบนเครื่องบนิ

ของการบนิไทยทีม่คีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร เพือ่นําผลการศกึษามาใชเ้ป็นขอ้มลู

และแนวทางใน การปรบัปรุง พฒันาคุณภาพการให้บรกิาร รวมถึงการวางแผนกลยุทธท์างธุรกจิ ใหส้อดคล้องกบั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค และใชเ้ป็นขอ้มูลใหแ้ก่พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิ ไดป้รบัเปลีย่นการทํางาน

ของตนเอง เพื่อเสรมิสร้างวสิยัทศัน์ในการใหบ้รกิารของพนักงาน เพื่อพฒันาขดีความสามารถใหส้ามารถแข่งขนักบั

คูแ่ขง่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ภายใตส้ภาวะการแขง่ขนัทีรุ่นแรงได ้

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษาแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิไทย โดยจําแนกตามขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 2.  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณภาพการบรกิารบนเครือ่งบนิกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของ

ผูโ้ดยสารการบนิไทย 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบง่เป็นดงัน้ี 

  1.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

   1.1.1  เพศ 

    1.1.1.1  ชาย  

    1.1.1.2  หญงิ 

 

 



 4 

   1.1.2  อายุ  

    1.1.2.1  20 – 29 ปี 

    1.1.2.2  30 - 39 ปี 

    1.1.2.3  40 - 49 ปี 

    1.1.2.4  ตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป 

   1.1.3  ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

    1.1.3.1  ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    1.1.3.2  ปรญิญาตร ี

    1.1.3.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.4  อาชพี 

    1.1.4.1  นกัเรยีน / นิสติ / นกัศกึษา 

    1.1.4.2  ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    1.1.4.3  พนกังาน / ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 

    1.1.4.4  ประกอบธรุกจิสว่นตวั / คา้ขาย 

    1.1.4.5  พอ่บา้น / แมบ่า้น / เกษยีณอายุ 

    1.1.4.6  อื่น ๆ โปรดระบุ......................... 

   1.1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

     1.1.6.1  ไมเ่กนิ 20,000 บาท    

     1.1.6.2  20,001 – 40,000 บาท 

    1.1.6.3   40,001 – 60,000 บาท   

    1.1.6.4 60,001 – 80,000 บาท 

    1.1.6.5 80,001 – 100,000 บาท 

    1.1.6.6 100,001 บาท ขึน้ไป 

  1.2  คุณภาพการบรกิารบนเครือ่งบนิของสายการบนิไทย  

   1.2.1  ดา้นความเชือ่ถอื (Reliability)  

   1.2.2  ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness)  

   1.2.3  ดา้นความมัน่ใจ (Assurance)  

   1.2.4  ดา้นความเขา้ถงึจติใจ (Empathy)  

    1.2.5 ดา้นบรกิารทีส่มัผสัได ้(Tangibility)  

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร            

สายการบนิไทย 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณภาพการบริการบนเครื่องบินของการบินไทยมีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ม

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร” ผูว้จิยักาํหนดสมมตฐิาน ดงัน้ี 

 1. ผูโ้ดยสารสายการบนิไทยทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแตกต่างกนั 

 2. คุณภาพการบรกิารบนเครือ่งบนิของการบนิไทย มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของ

ผูโ้ดยสาร 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะของแต่ละบุคคล

แตกต่างกนัไป โดยความแตกต่างทางประชากรศาสตร ์จะมอีทิธพิลต่อการสื่อสาร ลกัษณะประชากรศาสตร ์(พรทพิย ์

วรกจิโภคาทร. 2529: 312) 

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41-42)[1] อธบิายวา่ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic) 

ประกอบดว้ย อาย ุเพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑใ์ชบ้อ่ยมาก

ในการแบง่สว่นตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่าํคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่ว่ยกาํหนด

ตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมชว่ยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของ

กลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธภิาพต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย

รวมทัง้งา่ยต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอืน่ 

 พรทพิย์ วรกจิโภคาทร (2529: 312-316)บ[2] ได้กล่าวถึง ลกัษณะของผู้รบัสารโดยการวเิคราะห์ตาม

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ซึง่แต่ละบคุลากรจะมคีวามแตกต่างกนัโดยทีค่วามแตกต่างน้ีจะมทีธพิลต่อการสือ่สารได้

ซึง่ลกัษณะทางประชากรศาสตรน้ี์จะประกอบดว้ย 

 1. อายุ (Age) การจะทาํใหผู้ท้ีม่อีายตุ่างกนัเปลีย่นพฤตกิรรมนัน้มคีวามยากงา่ยแตกต่างกนัผูท้ีม่อีายุมากก็

จะเปลีย่นแปลงไดย้ากกว่าซึง่การชกัจงูจติใจหรอืโน้มน้าวจติใจของคนนัน้จะยากขึน้ตามอายุของคนทีเ่พิม่ขึน้ 

 2. เพศ (Sex) เพศชายและเพศหญงิมคีวามแตกต่างกนัและพฤตกิรรมเกีย่วกบัการสือ่สารกแ็ตกต่างกนัดว้ย

ดงันัน้การสือ่สารจาํเป็นตอ้งทราบวา่ทาํการสือ่สารกบัเพศชายหรอืเพศหญงิ 

 3. การศกึษา (Education) การศกึษาเป็นตวัแปรทีส่าํคญัต่อประสทิธภิาพของการสื่อสารของผูร้บัสารโดย

เชื่อว่าการศึกษานัน้ทําให้มีพฤติกรรมแตกต่างกนัออกไปโดยผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีความสนใจในเรื่องที่มีเหตุผล

สนบัสนุนทัง้น้ีเพือ่นํามาประกอบการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 

 4. ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Social and economic status) หมายความรวมถงึอาชพีรายไดเ้ชือ้ชาติ

และชาตพินัธุต์ลอดจนภมูหิลงัของครอบครวัโดยเชือ่วา่ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจินัน้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของคน 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการและคุณภาพการบริการ อดุลย์ จาตุรงคกุล และคณะ (2545: 

4)[3]  กล่าวถงึความหมายของ “บรกิาร” วา่เป็นการกระทาํหรอืผลงานทีผู่ป้ระกอบการมอบใหก้บัผูบ้รโิภค โดยเป็นสิง่ที่

จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible) ผูบ้รโิภคเมือ่ จา่ยเงนิซือ้บรกิารแลว้กไ็ม่ไดม้สีทิธเิป็นเจา้ของทรพัยส์นิใดๆ นอกจากสทิธใิน

การไดร้บับรกิารตามทีต่กลงกนัเท่านัน้การใหค้ํานิยมของการใหบ้รกิาร (Service) มวีธิกีารสองวธิทีีจ่ะนิยามถงึเน้ือหา

ของคาํน้ี การบรกิารเป็นปฏกิริยิาหรอืการปฏบิตังิานทีฝ่่ายหน่ึงเสนอใหก้บัฝ่ายอื่น แมว้่ากระบวนการ (Process) อาจ

ผูกพนักบัตวัสนิคา้กต็าม แต่ปฏบิตักิารกเ็ป็นสิง่ที่มองไม่เหน็จบัต้องไม่ได ้และไม่ สามารถครอบครองได ้การบรกิาร

เป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีส่รา้งคุณค่าและจดัหา คุณประโยชน์ (Benefits) ใหแ้ก่ ลกูคา้ในเวลาและสถานทีเ่ฉพาะแห่ง 

อนัเป็นผลมาจากการทีผู่ร้บับรกิาร หรอืผูแ้ทนนําเอาความเปลีย่นแปลงมาให ้ 

 คณุภาพการให้บริการ  พาราสุรามนั, เชทแฮลม์ และ เบอรร์ ี(Parasuraman, Zeithaml; & Berry.  1986: 

57)[4] ไดก้ล่าวว่า คุณภาพการบรกิาร เป็นขอ้วนิิจฉัยเกีย่วกบัความรูส้กึทีม่ต่ีอสนิคา้หรอืบรกิาร โดยขึน้อยู่กบัเหตุผล

คุณลกัษณะในการประเมนิ ความเชื่อ และ ทศันคตขิองผูป้ระเมนิ  

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้โดยสารชาวไทยที่เคยใช้บรกิารบนเครื่องบินของสายการบนิไทย 

เทีย่วบนิต่างประเทศ ซึง่ผูว้จิยัไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัน้ี ไดแ้ก่ ผู้โดยสารชาวไทยทีเ่คยใช้บรกิารบน

เครื่องบนิของสายการบนิไทย เทีย่วบนิต่างประเทศ ซึง่ผูว้จิยัไม่ทราบจาํนวนประชากรโดยใชส้ตูรการคํานวณหาขนาด
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ตวัอย่างในกรณีไม่ทราบสดัส่วนประชากรที่แน่นอนทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และความผดิพลาดสงูสดุทีย่อมใหเ้กดิ 

5% หรอื 0.05 จากสูตรการคํานวณจะได้กลุ่มตวัอย่าง 385 คน และเพิม่จํานวนตวัอย่าง 15 คน รวมจํานวนตวัอย่าง 

400 คน โดยใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-probability Sampling)ไดแ้ก่ การสุ่มตวัอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุม่ตวัอยา่งแบบอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) 

 

ผลการวิจยั  

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพการบรกิารบนเครือ่งบนิของการบนิไทยกบัแนวแนวโน้มพฤตกิรรม

การใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา 

 ตอนท่ี 1  การวเิคราะหข์อ้มูลประชากรศาสตรข์องผูโ้ดยสารชาวไทยทีเ่คยใชบ้รกิารบนเครื่องบนิของสาย

การบนิไทย เทีย่วบนิต่างประเทศ พบว่า 

 1. เพศ จํานวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน เพศชายจํานวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.00 เพศ

หญงิ จาํนวน 288 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.00 ตามลาํดบั 

 2. อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีายุ ระหว่าง 20 – 29 ปี จํานวน 187 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.75 

และมอีายุระหว่าง อาย ุ30 - 39 ปี จาํนวน 159 คน คดิเป็นรอ้ยละ  39.75  และ อายุ 40 ปีขึน้ไปจาํนวน 54 คน คดิเป็น

รอ้ยละ  13.50  ตามลาํดบั 

 3. ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืตํ่ากว่า จํานวน  304 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.00 ระดบัสงูกว่า ปรญิญาตร ีจาํนวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.00 ตามลาํดบั  

 4. อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีาชพีพนักงาน/ลูกจา้งบรษิทัเอกชนจํานวน  221 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 55.25 นักเรยีน/นักศกึษา/นิสติ จํานวน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.75 ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ จาํนวน 

60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.00 ประกอบธรุกจิสว่นตวั/คา้ขาย/พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอายุ/อื่นๆ จํานวน 52 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 13.00 ตามลาํดบั 

 5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง   20,001 – 40,000 

บาทจํานวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.25 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนไม่เกนิ 20,000 บาท จํานวน 146 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

36.50  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหวา่ง 40,001 – 60,000 บาท จาํนวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.25 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน

มากกวา่ 60,001 บาท ขึน้ไป จาํนวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.00  ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 2  การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัคณุภาพการบรกิาร 5 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นบรกิารทีส่มัผสัได ้(Tangibility), 

ดา้นความน่าเชือ่ถอื (Reliability) ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) ดา้นความมัน่ใจ (Assurance) และดา้นความ

เขา้ถงึจติใจ (Empathy) ของผูโ้ดยสารชาวไทยทีเ่คยใชบ้รกิารบนเครื่องบนิของสายการบนิไทย เทีย่วบนิต่างประเทศ 

 1.  ด้านบริการท่ีสมัผสัได้ (Tangibility) ผู้โดยสารมคีวามคิดเหน็ต่อคุณภาพการบรกิารด้านบรกิารที่

สมัผสัได ้ (Tangibility)โดยรวมมคีุณภาพการบรกิารด ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

คุณภาพการบรกิารด้านบรกิารทีส่มัผสัได้ (Tangibility) ผูโ้ดยสารมคีวามคดิเหน็ว่าคุณภาพการบรกิารดทีุกขอ้ คอื 

สภาพหอ้งโดยสาร/สภาพหอ้งน้ําบนเครือ่งบนิมคีวามสะอาด ถกูสขุลกัษณะ, แรงดนัอากาศและอุณหภูมใินหอ้งโดยสาร

มคีวามเหมาะสม, ขนาดและความกวา้งของเกา้อีโ้ดยสารมคีวามเหมาะสม, อุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ อยู่ใน

สภาพด,ี รสชาตอิาหาร/เครื่องดื่ม บนเครื่องบนิ อร่อย ไดม้าตรฐาน มคีวามหลากหลาย และ มปีรมิาณเหมาะสม และ ที่

เกบ็สมัภาระเพยีงพอกบัการใชง้าน โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.19, 4.04, 4.08, 3.81, 3.93, 3.80, 3.71 และ 3.87 

ตามลาํดบั 
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 2.  ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูโ้ดยสารมคีวามคดิเหน็ต่อคุณภาพการบรกิารดา้นความน่าเชื่อถอื 

(Reliability) โดยรวมมคุีณภาพการบรกิารด ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า คุณภาพการ

บรกิารดา้นความน่าเชื่อถอื (Reliability) ผู้โดยสารมคีวามคดิเหน็ว่าคุณภาพการบรกิารดทีุกขอ้ คอื บุคลกิภาพของ

พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิมคีวามน่าเชื่อถอื, พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิมคีวามรูค้วามสามารถอย่างด,ี การบนิ

ไทยเป็นบรษิทัทีม่เีครื่องบนิทีใ่หญ่และปลอดภยั และ สายการบนิไทยมคีวามเชีย่วชาญด้านการบรกิารบนเครื่องบนิ 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10, 4.13, 4.19 และ 4.20 ตามลาํดบั 

 3.  ด้านการตอบสนอง (Responsiveness)  ผูโ้ดยสารมคีวามคดิเหน็ต่อคุณภาพการบรกิารดา้นการ

ตอบสนอง (Responsiveness) โดยรวมมคีุณภาพการบรกิารด ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า คุณภาพการบรกิารดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) ผูโ้ดยสารมคีวามคดิเหน็ว่าคุณภาพการบรกิารดทีุก

ขอ้ คอื พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิตอบสนองต่อความต้องการของผูโ้ดยสารไดอ้ย่างรวดเรว็, พนักงานต้อนรบับน

เครื่องบนิมคีวามกระตอืรอืร้น/มคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิาร, สิง่อํานวยความสะดวกต่างๆบนเครื่องบนิอยู่ในสภาพ

พรอ้มใหบ้รกิาร, จาํนวนพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิเพยีงพอต่อการใหบ้รกิาร และ พนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิให้

ขอ้มลูต่างๆแก่ผูโ้ดยสารไดค้รบถว้น โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.94, 3.94, 4.06, 4.03 และ 4.03 ตามลาํดบั 

 4.  ด้านความมัน่ใจ (Assurance) ผู้โดยสารมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบรกิารด้านความมัน่ใจ 

(Assurance) โดยรวมมคุีณภาพการบรกิารด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า คุณภาพการ

บรกิารดา้นความมัน่ใจ (Assurance) ผูโ้ดยสารมคีวามคดิเหน็วา่คณุภาพการบรกิารดมีาก คอื รูส้กึมคีวามมัน่ใจเมื่อบนิ

กบัสายการบนิไทย โดยค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 ผูโ้ดยสารมคีวามคดิเหน็ว่าคุณภาพการบรกิารด ีคอื มคีวามมัน่ใจว่าจะ

ได้รบัการบรกิารที่ด ี และ มคีวามมัน่ใจในการตรงต่อเวลาของสายการบนิ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 และ 4.05 

ตามลาํดบั 

 5.  ด้านความเข้าถึงจิตใจ (Empathy)  ผูโ้ดยสารมคีวามคดิเหน็ต่อคุณภาพการบรกิารดา้นความเขา้ถงึ

จติใจ (Empathy) โดยรวมมคุีณภาพการบรกิารด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า คุณภาพ

การบรกิารด้านความเขา้ถงึจติใจ (Empathy) ผูโ้ดยสารมคีวามคดิเหน็ว่าคุณภาพการบรกิารดทีุกขอ้ คอื พนักงาน

ตอ้นรบับนเครือ่งบนิมคีวามเอาใจใสใ่นความตอ้งการของผูโ้ดยสาร, การบรกิารบนเครื่องบนิมสีิง่อํานวยความสะดวกที่

คํานึงถงึ ความต้องการของผูโ้ดยสารเฉพาะกลุ่ม เช่น เดก็ ผูส้งูอายุ คนพกิาร สตรมีคีรรภ์ ฯลฯ และ มคีวามรู้สกึถึง

ความเป็นมติร การเอาใจใสร่ะหวา่งการเดนิทาง โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.98, 4.01, และ 4.05 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 3   การวเิคราะห ์แนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสารสายการบนิไทยโดยจาํแนกตามดา้น

ในอนาคตทา่นจะกลบัมาใชบ้รกิารสายการบนิไทยอกีหรอืไม่ และดา้นในอนาคตทา่นจะแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้า

ใชบ้รกิารสายการบนิไทยอกีหรอืไม่ 

 1. ด้านในอนาคตท่านจะกลบัมาใช้บริการสายการบินไทยอีกหรือไม่ ผูโ้ดยสารมแีนวโน้มที่อาจจะ

กลบัมาใชบ้รกิาร โดยมค่ีาเฉลีย่ 4.01 

 2. ด้านในอนาคตท่านจะแนะนําหรือบอกกล่าวผู้อื่นให้มาใช้บริการสายการบินไทยอีกหรือไม่ 

ผูโ้ดยสารมแีนวโน้มทีอ่าจจะแนะนําหรอืบอกกล่าวใหผู้อ้ืน่มาใชบ้รกิาร โดยมคี่าเฉลีย่ 3.90 

 ตอนท่ี 4:  การวิเคราะหข์้อมูลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูโ้ดยสารสายการบินไทยท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแตกต่างกัน 

สามารถสรปุได้ดงัน้ี  

 1. ผูโ้ดยสารทีม่เีพศแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการกลบัมาใช้บรกิารสายการบนิไทยไม่แตกต่างกนั 

และ ผู้โดยสารที่มเีพศแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารสายการบนิไทยใน

อนาคตไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซีง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 2. ผูโ้ดยสารทีม่อีายแุตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมทีจ่ะกลบัมาใชบ้รกิารสายการบนิไทยไม่แตกต่างกนัที่

ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ส่วนผู้โดยสารที่มีอายุแตกต่างกนัมีแนวโน้ม

พฤตกิรรมด้านแนะนําหรอืบอกกล่าวผู้อื่นให้มาใชบ้รกิารสายการบนิไทยในอนาคตแตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทาง

สถติ ิ0.05  ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ โดยผูโ้ดยสารทีม่อีายุระหว่าง 20 – 29 ปี มแีนวโน้มพฤติกรรมการใช้

บรกิารสายการบนิไทย ดา้นแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารสายการบนิไทยในอนาคตน้อยกว่าผูโ้ดยสารทีม่ี

อาย ุ40 ปี ขึน้ไป  และ ผูโ้ดยสารทีม่อีายุระหว่าง 30 – 39 ปี มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิไทย ดา้น

แนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ืน่ใหม้าใชบ้รกิารสายการบนิไทยในอนาคตน้อยกวา่ผูโ้ดยสารทีม่อีาย ุ40 ปี ขึน้ไป 

 3.  ผู้โดยสารที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมที่จะกลบัมาใช้บรกิารสายการบินไทย

แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูโ้ดยสารทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญา

ตรีหรือตํ่ากว่ามีแนวโน้มพฤติกรรมกลบัมาใช้บรกิารสายการบินไทยน้อยกว่าผู้โดยสารที่มีการศึกษาระดบัสูงกว่า

ปรญิญาตร ี สว่นผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้าใช้

บรกิารสายการบนิไทยในอนาคตไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05  ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 4.   ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมทีจ่ะกลบัมาใชบ้รกิารสายการบนิไทยแตกต่างกนัที่

ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้โดยสารที่มีอาชพีข้าราชการ / พนักงาน

รฐัวสิาหกจิ มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิไทย ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารสายการบนิไทยอกีในอนาคต 

มากกวา่ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีพนกังาน / ลกูจา้งบรษิทัเอกชน และผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ มี

แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินไทย ด้านการกลบัมาใช้บริการสายการบินไทยอกีในอนาคต มากกว่า

ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั / คา้ขายพ่อบา้น / แม่บา้น / เกษียณอายุ  ส่วนผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษา

แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ืน่ใหม้าใชบ้รกิารสายการบนิไทยในอนาคตแตกต่างกนัที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีนักเรยีน / นิสติ / นักศกึษา มี

แนวโน้มพฤติกรรมการแนะนําหรอืบอกกล่าวผู้อื่นให้กลบัมาใช้บรกิารสายการบินไทยน้อยกว่าผู้โดยสารที่มอีาชีพ

ขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ, ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ มแีนวโน้มพฤติกรรมการ

แนะนําหรือบอกกล่าวผู้อื่นให้กลับมาใช้บริการสายการบินไทยมากกว่าผู้โดยสารที่มีอาชีพพนักงาน / ลูกจ้าง

บรษิทัเอกชน และ ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ มแีนวโน้มพฤตกิรรมการแนะนําหรอืบอกกล่าว

ผู้อื่นให้กลบัมาใช้บริการสายการบนิไทยมากกว่ากบั ผู้โดยสารที่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั / ค้าขายพ่อบ้าน / 

แมบ่า้น / เกษยีณอายุ  

 5. ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารสายการบนิไทย

ไมแ่ตกต่างกนั และ ผูโ้ดยสารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้า

ใชบ้รกิารสายการบนิไทยในอนาคตไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซีง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 2  คุณภาพการบริการบนเครือ่งบินของการบินไทย มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม

พฤติกรรมการใช้บริการของผูโ้ดยสาร จากการวิเคราะหค์วามสมัพนัธส์ามารถสรปุได้ดงัน้ี 

 1. คุณภาพการบรกิารบนเครือ่งบนิของการบนิไทย มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของ

ผูโ้ดยสารดา้นในอนาคตทา่นจะกลบัมาใชบ้รกิารสายการบนิไทยอกีหรอืไม ่ผลการวจิยัพบวา่  

  ด้านบริการท่ีสมัผสัได้ (Tangibility) คุณภาพการบรกิาร ดา้นบรกิารทีส่มัผสัได้ (Tangibility) มี

ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร ดา้นในอนาคตทา่นจะกลบัมาใชบ้รกิารสายการบนิไทย 

อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยตัวแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง ในทศิทางเดียวกนั 

กล่าวคอื ถ้าผู้โดยสารมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพการบรกิารดา้นบรกิารทีส่มัผสัได ้ (Tangibility) ดขีึน้จะทําให้

แนวโน้มพฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารของผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้ปานกลาง 
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  ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) คุณภาพการบรกิาร ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) มี

ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร ดา้นในอนาคตทา่นจะกลบัมาใชบ้รกิารสายการบนิไทย 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยตัวแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง ในทิศทางเดียวกนั 

กล่าวคอื ถ้าผู้โดยสารมีความคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพการบรกิารด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) ดขีึน้จะทําให้

แนวโน้มพฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารของผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้ปานกลาง 

  ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) คุณภาพการบรกิาร ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) 

มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร ดา้นในอนาคตท่านจะกลบัมาใชบ้รกิารสายการบนิ

ไทย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั 

กล่าวคอื ถา้ผูโ้ดยสารมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพการบรกิารดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) ดขีึน้จะทาํให้

แนวโน้มพฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารของผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้ปานกลาง 

  ด้านความมัน่ใจ (Assurance) คณุภาพการบรกิาร ดา้นความมัน่ใจ (Assurance)  

มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร ดา้นในอนาคตท่านจะกลบัมาใชบ้รกิารสายการบนิ

ไทย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั 

กล่าวคอื ถ้าผูโ้ดยสารมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพการบรกิารดา้นความมัน่ใจ (Assurance) ดขีึน้จะทาํใหแ้นวโน้ม

พฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารของผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้ปานกลาง 

  ด้านความเข้าถึงจิตใจ (Empathy) คุณภาพการบริการด้านความเข้าถึงจิตใจ (Empathy)มี

ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร ดา้นในอนาคตทา่นจะกลบัมาใชบ้รกิารสายการบนิไทย 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยตัวแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง ในทิศทางเดียวกนั 

กล่าวคอื ถ้าผู้โดยสารมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพการบรกิารด้านความเขา้ถึงจติใจ (Empathy) ดขีึน้จะทําให้

แนวโน้มพฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารของผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้ปานกลาง 

 2. คุณภาพการบรกิารบนเครือ่งบนิของการบนิไทยกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร ดา้น

ในอนาคตทา่นจะแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ืน่ใหม้าใชบ้รกิารสายการบนิไทยอกีหรอืไมผ่ลการวจิยัพบวา่ 

  ด้านบริการท่ีสมัผสัได้ (Tangibility)  คุณภาพการบรกิาร ดา้นบรกิารทีส่มัผสัได ้ (Tangibility) มี

ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร ดา้นแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารสายการ

บนิไทย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั 

กล่าวคอื ถ้าผู้โดยสารมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพการบรกิารดา้นบรกิารทีส่มัผสัได ้ (Tangibility) ดขีึน้จะทําให้

แนวโน้มพฤตกิรรมแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ืน่ใหม้าใชบ้รกิารสายการบนิไทยเพิม่ขึน้ปานกลาง 

  ความน่าเช่ือถือ (Reliability) คุณภาพการบรกิาร ดา้นความน่าเชื่อถอื (Reliability)  มคีวามสมัพนัธ์

กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร ดา้นแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ืน่ใหม้าใชบ้รกิารสายการบนิไทย อย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้า

ผูโ้ดยสารมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพการบรกิารดา้นความน่าเชื่อถอื (Reliability) ดขีึน้จะทําใหแ้นวโน้มพฤตกิรรม

แนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ืน่ใหม้าใชบ้รกิารสายการบนิไทยเพิม่ขึน้ปานกลาง 

  ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) คุณภาพการบรกิาร ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) 

มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร ดา้นแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารสาย

การบนิไทย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ในทศิทาง

เดยีวกนั กล่าวคอื ถา้ผูโ้ดยสารมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคณุภาพการบรกิารดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) ดขีึน้

จะทาํใหแ้นวโน้มพฤตกิรรมแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ืน่ใหม้าใชบ้รกิารสายการบนิไทยเพิม่ขึน้ปานกลาง 
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  ด้านความมัน่ใจ (Assurance) คุณภาพการบรกิาร ดา้นความมัน่ใจ (Assurance) มคีวามสมัพนัธก์บั

แนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร ดา้นแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารสายการบนิไทย อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้า

ผูโ้ดยสารมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพการบรกิารดา้นความมัน่ใจ (Assurance) ดขีึน้จะทําให้แนวโน้มพฤตกิรรม

แนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ืน่ใหม้าใชบ้รกิารสายการบนิไทยเพิม่ขึน้ปานกลาง 

  ด้านความเข้าถึงจิตใจ (Empathy) คุณภาพการบริการด้านความเข้าถึงจิตใจ (Empathy)มี

ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร ดา้นแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารสายการ

บนิไทย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั 

กล่าวคอื ถ้าผู้โดยสารมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพการบรกิารด้านความเขา้ถึงจติใจ (Empathy) ดขีึน้จะทําให้

แนวโน้มพฤตกิรรมแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ืน่ใหม้าใชบ้รกิารสายการบนิไทยเพิม่ขึน้ปานกลาง 

 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง  คุณภาพการบรกิารบนเครื่องบนิของการบนิไทยมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร  มปีระเดน็ทีนํ่ามาอภปิรายดงัน้ี 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง  คุณภาพการบรกิารบนเครื่องบนิของการบนิไทยมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร  มปีระเดน็ทีนํ่ามาอภปิรายดงัน้ี 

 1.  ผลการศกึษาการวเิคราะหข์อ้มลูประชากรศาสตรข์องผูโ้ดยสารชาวไทยทีเ่คยใชบ้รกิารบนเครื่องบนิของ

สายการบนิไทย เทีย่วบนิต่างประเทศ พบว่า ผูโ้ดยสารสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิมอีายุระหว่าง 20-29 ปี มรีะดบัการศกึษา

ปรญิญาตรหีรอืตํ่ากวา่ มอีาชพีพนกังาน/ลกูจา้งบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001- 40,000 บาท ซึง่เพศ

หญงิมพีฤตกิรรมชอบการทอ่งเทีย่ว ชอบการชอ๊ปป้ิงจงึทาํใหเ้พศหญงิมคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารสายการบนิมากกวา่เพศ

ชายซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วภิา  โตประเสรฐิ (2552) ไดท้าํการศกึษาความพงึพอใจของผูโ้ดยสารชาวไทยทีม่ต่ีอ

การใหบ้รกิารของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิ ของบรษิัท การบนิไทย จํากดั (มหาชน) จากการศกึษาพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย 

  สําหรบัอายุอยู่ระหว่าง  20-29 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืตํ่ากว่า มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง

บรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001- 40,000 บาท เน่ืองจากผูโ้ดยสารทีม่อีายุระหว่าง 20-29 ปี เป็นกลุ่มคนวยั

ทาํงานทีส่อดคลอ้งกบัการจบการศกึษาและทาํงานในบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ในระดบัปานกลาง จงึ

ต้องการท่องเทีย่วเพื่อผ่อนคลายและเปิดประสบการณ์ชวีติ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พสิฐิ มหามงคล (2546) ได้

ทาํการศกึษาวจิยัเรื่อง ความคาดหวงัและความพงึพอใจของผูโ้ดยสารต่อการใหบ้รกิารของ บรษิทั การบนิไทย จํากดั 

(มหาชน) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีายุตํ่ากว่า 30 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานทัว่ไป 

และ มรีายไดต่้อเดอืน 23,001 - 38,000 บาท  

 2. ผลการวเิคราะหค์วามความคดิเหน็ผูโ้ดยสารชาวไทยทีเ่คยใชบ้รกิารบนเครื่องบนิของสายการบนิไทย 

เทีย่วบนิต่างประเทศ ต่อคุณภาพการบรกิารบนเครื่องบนิ 5 ดา้น ซึง่ไดแ้ก่ ดา้นบรกิารทีส่มัผสัได ้ (Tangibility), ดา้น

ความน่าเชื่อถอื (Reliability), ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness), ดา้นความมัน่ใจ (Assurance) และดา้นความ

เขา้ถงึจติใจ (Empathy) พบวา่ ความคดิเหน็ทัง้ 5 ดา้นนัน้ม ีคณุภาพการบรกิารอยูใ่นระดบัด ีเน่ืองจากสายการบนิไทย

เป็นสายการบนิทีใ่หบ้รกิารเตม็รปูแบบ (Full-Service Airline) และเป็นสายการบนิทีม่ชีื่อเสยีงมายาวนาน ไดร้บัรางวลั

มามากมาย และ ปจัจบุนัมกีารปรบัปรุงโดยการนําเครือ่งบนิลาํใหม่ๆ มาใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ เชน่ Airbus 380 และ Boeing 

787 ทําใหผู้โ้ดยสารมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัทีด่ ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนพร เรอืงพณิชยกุล (2555) ได้

ทําการศกึษาวจิยัเรื่อง ความคดิเหน็ของผูโ้ดยสารชาวไทยเกีย่วกบัคุณภาพการบรกิารของบรษิทั การบนิไทย จํากดั 

(มหาชน) พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคณุภาพการบรกิารทกุดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
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 3.  ผลการวเิคราะห ์แนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสารสายการบนิไทยโดยจําแนกตามดา้นใน

อนาคตทา่นจะกลบัมาใชบ้รกิารสายการบนิไทยอกีหรอืไม่ และดา้นในอนาคตทา่นจะแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้าใช้

บรกิารสายการบนิไทยอกีหรอืไม ่ผูต้อบแบบสอบถามมแีนวโน้มทีอ่าจจะกลบัมาใชบ้รกิาร และ อาจจะแนะนําหรอืบอก

กล่าวใหผู้อ้ื่นมาใชบ้รกิาร ทัง้น้ีอาจเกดิจากความคดิเหน็ผูโ้ดยสารต่อคุณภาพการบรกิารบนเครื่องบนิ ซึง่หากคุณภาพ

การบรกิารด ีกม็แีนวโน้มทีผู่โ้ดยสารอาจจะกลบัมาใชบ้รกิาร และ อาจจะแนะนําหรอืบอกกล่าวใหผู้อ้ื่นมาใชบ้รกิาร อกี

ในอนาคต ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิจกานต ์หนูอุไร (2550) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเรือ่ง ทศันคตแิละพฤตกิรรม ทีม่ี

ผลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารสายการบนิโอเรยีนทไ์ทยแอรไ์ลน์หรอืผูใ้ชบ้รกิารสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมค่อนขา้งจะกลบัมาใชบ้รกิาร และ ค่อนขา้งบอก

ต่อผูอ้ืน่ใหม้าใชบ้รกิาร  

 4.  ผู้โดยสารสายการบินไทยที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน แตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแตกต่างกนัผลการทดสอบ

สมมตฐิานสามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

  4.1  เพศ พบว่าผูโ้ดยสารทีม่เีพศแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารสายการบนิไทย 

และ มแีนวโน้มพฤตกิรรมแนะนําหรอืบอกต่อไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจาก ไม่ว่าจะ

เป็นชายหรอืหญงิต่างกต็อ้งการความสะดวกสบายและความรวดเรว็ในการเดนิทาง ซึง่หากผูโ้ดยสารมปีระสบการณ์การ

ใชบ้รกิารทีด่กีม็โีอกาสทีจ่ะกลบัมาใชบ้รกิารซํ้าหรอืบอกต่อ โดยแนวคดิเกีย่วกบัแนวโน้มพฤตกิรรมนัน้จะเกีย่วขอ้งกบั

การเลอืก การซือ้ การใชส้นิคา้และบรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการในช่วงเวลาหน่ึงซึง่จะเกีย่วขอ้งกบักระบวนการ

ตดัสนิใจ มากกวา่เรือ่งเพศ  

  4.2  อายุ พบว่าผูโ้ดยสารทีม่อีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้า

ใชบ้รกิารสายการบนิไทยในอนาคตแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้

ไว ้โดยผูโ้ดยสารทีม่อีายุระหว่าง 20 – 29 ปี และ 30 - 39 ปี มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิไทย ดา้น

แนะนําหรอืบอกกล่าวผู้อื่นให้มาใชบ้รกิารสายการบนิไทยน้อยกว่าผูโ้ดยสารทีม่อีายุ 40 ปี ขึน้ไป เน่ืองจากผูท้ ีม่อีายุ

มากขึ้นก็จะมีประสบการณ์มากขึ้น และ สามารถที่จะแนะนําหรือบอกกล่าวประสบการณ์ที่ตนได้รบัให้กบัผู้อื่นได้

มากกวา่ผูท้ีม่อีายนุ้อย  

   อายุ  พบว่าผู้โดยสารที่มอีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมที่จะกลบัมาใชบ้รกิารสายการบนิ

ไทยไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีเน่ืองมาจากอายุนัน้

ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการที่ผูโ้ดยสารจะกลบัมาใช้บรกิารซํ้าโดยแนวคดิเกี่ยวกบัแนวโน้มพฤตกิรรมนัน้จะเกี่ยวขอ้งกบัการ

เลอืก การซื้อ การใช้สนิค้าและบรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการในช่วงเวลาหน่ึงซึ่งจะเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการ

ตดัสนิใจ มากกวา่เรือ่งอาย ุซึง่หากลกูคา้พงึพอใจในการใชบ้รกิารกจ็ะเกดิการใชบ้รกิารซํา้   

  4.3 ระดบัการศึกษา พบว่าผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมทีจ่ะกลบัมา

ใชบ้รกิารสายการบนิไทยแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย

ผู้โดยสารที่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรหีรอืตํ่ากว่ามแีนวโน้มพฤติกรรมกลบัมาใช้บรกิารสายการบนิไทยน้อยกว่า

ผูโ้ดยสารทีม่กีารศกึษาระดบัสงูกวา่ปรญิญาตร ีเน่ืองจากผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่า มรีายไดท้ีม่ากกว่า มคีวามพรอ้ม

ทีจ่ะกลบัมาใชบ้รกิารไดม้ากกวา่  

   ระดบัการศึกษา พบว่าผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมดา้นแนะนํา

หรอืบอกกล่าวผูอ้ืน่ใหม้าใชบ้รกิารสายการบนิไทยในอนาคตไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ทัง้น้ีเน่ืองมาจากระดบัการศกึษานัน้ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการที่ผู้โดยสารจะแนะนําหรอืบอก

กล่าวใหผู้อ้ืน่มาใชบ้รกิารได ้หากผูโ้ดยสารจะบอกต่อหรอืแนะนําผูอ้ืน่ใหม้าใชบ้รกิารนัน้ ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในการ

ใชบ้รกิารมากกวา่ หากผูโ้ดยสารเกดิความพงึพอใจและไดร้บัประสบการณ์ทีด่กีจ็ะเกดิการแนะนําบอกต่อ  
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  4.4  อาชีพ พบวา่ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมทีจ่ะกลบัมาใชบ้รกิารสายการบนิ

ไทยแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ โดยผูโ้ดยสารทีม่อีาชพี

ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิไทย ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารสายการ

บนิไทย มากกวา่ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีพนกังาน / ลกูจา้งบรษิทัเอกชน และอาชพีประกอบธรุกจิสว่นตวั / คา้ขาย/ พอ่บา้น 

/ แม่บา้น / เกษียณอายุ  เน่ืองจาก การใชบ้รกิารสายการบนิของอาชพีขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ แสดงถึง

สถานะทางสงัคม กรณีทีท่างหน่วยงานต่างๆสง่เจา้หน้าทีไ่ปปฏบิตัริาชการตามประเทศต่างๆ  

 อาชีพ พบว่าผูโ้ดยสารที่มอีาชพีแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมดา้นแนะนําหรอืบอกกล่าวผู้อื่นใหม้าใช้

บรกิารสายการบนิไทยในอนาคตแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

โดยผู้โดยสารทีม่อีาชพีนักเรยีน / นิสติ / นักศกึษา อาชพีพนักงาน / ลูกจ้างบรษิัทเอกชน และอาชพีประกอบธุรกจิ

สว่นตวั / ค้าขายพ่อบา้น / แม่บา้น / เกษียณอายุ มแีนวโน้มพฤติกรรมการแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหก้ลบัมาใช้

บรกิารสายการบนิไทยน้อยกวา่ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ เน่ืองจากการใชบ้รกิารสายการบนิ

ของอาชพีข้าราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ แสดงถึงสถานะทางสงัคม กรณีที่ทางหน่วยงานต่างๆส่งเจ้าหน้าที่ไป

ปฏิบัติราชการตามประเทศต่างๆ ทําให้เกิดความภูมิใจในหน้าที่ ตําแหน่งของตน จึงมีแนวโน้มที่จะบอกเล่า

ประสบการณ์หรอืบอกต่อคนอืน่ๆ  

    4.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผูโ้ดยสารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรม

การกลบัมาใชบ้รกิารสายการบนิไทยไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  และ ผูโ้ดยสารที่มรีายได้

เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารสายการบนิไทยในอนาคตไม่

แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05  ซึง่รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนนัน้ไม่มผีลกบัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้

บรกิารสายการบนิ เน่ืองจากผูโ้ดยสารนัน้ยอมจ่ายเงนิเพื่อใหไ้ดส้นิคา้และบรกิารตามทีต่นเองต้องการ หากไดร้บัการ

บรกิารหรอืประสบการณ์ทีด่กีจ็ะกลบัมาใช้บรกิารซํ้าและแนะนําบอกต่อโดยแนวคดิเกีย่วกบัแนวโน้มพฤติกรรมนัน้จะ

เกีย่วขอ้งกบัการเลอืก การซือ้ การใชส้นิคา้และบรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการในช่วงเวลาหน่ึงซึง่จะเกีย่วขอ้งกบั

กระบวนการตดัสนิใจ มากกวา่เรือ่งรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

 5.  คณุภาพการบริการบนเครื่องบินของการบินไทย มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้

บริการของผูโ้ดยสาร ผลการทดสอบสมมติฐาน อภิปรายผลได้ดงัน้ี 

  5.1  ด้านในอนาคตท่านจะกลบัมาใช้บริการสายการบินไทย 

   ด้านบริการที่สัมผสัได้ (Tangibility) พบว่าคุณภาพการบริการ ด้านบริการที่สมัผัสได ้

(Tangibility) มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร ดา้นในอนาคตท่านจะกลบัมาใชบ้รกิาร

สายการบนิไทย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบั

ปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจาก การบรกิารที่สมัผสัได้นัน้ ลกัษณะทางกายภาพที่ปรากฏของสิง่

อาํนวยความสะดวก เครือ่งมอื การแต่งตวัของบคุลากร และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการตดิต่อสือ่สารต่างๆนัน้เป็นสิง่สาํคญั เป็น

สิง่ทีผู่โ้ดยสารสามารถสมัผสัและตรวจวดัไดด้ว้ยตนเอง ซึง่หากสิง่ทีผู่โ้ดยสารสมัผสัไดอ้ยู่ในระดบัทีด่กีจ็ะทาํใหเ้กดิการ

ใชบ้รกิารซํา้ในครัง้หน้า  

   ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) พบว่าคุณภาพการบรกิาร ดา้นความน่าเชื่อถอื (Reliability) มี

ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร ดา้นในอนาคตทา่นจะกลบัมาใชบ้รกิารสายการบนิไทย 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และ

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากความน่าเชือ่ถอื คอื ความสามารถทีจ่ะปฎบิตังิานไดต้ามสญัญาไวอ้ย่างถูกตอ้งและ

แมน่ยาํ หากสายการบนิไมส่ามารถทาํใหผู้โ้ดยสารเกดิความน่าเชือ่ถอืไดผู้โ้ดยสารกจ็ะไมก่ลบัมาใชบ้รกิารซํา้อกี  

   ด้านการตอบสนอง (Responsiveness)  พบว่า คุณภาพการบรกิาร ด้านการตอบสนอง 

(Responsiveness) มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร ดา้นในอนาคตท่านจะกลบัมาใช้
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บริการสายการบินไทย อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน โดยตัวแปรทัง้สองมี

ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจาก การตอบสนอง คอื ความเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอืลูกคา้ และ

ใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็ทนัใจสามารถตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิารไดท้นัท่วงท ีดงันัน้หาก หากสายการบนิ

ตอบสนองไดไ้มท่นัต่อความตอ้งการของผูโ้ดยสาร ผูโ้ดยสารกจ็ะไมก่ลบัมาใชบ้รกิารซํา้อกี 

   ด้านความมัน่ใจ (Assurance) พบว่า คุณภาพการบรกิาร ด้านความมัน่ใจ (Assurance) มี

ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร ดา้นในอนาคตทา่นจะกลบัมาใชบ้รกิารสายการบนิไทย 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

ในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจาก ความมัน่ใจ หมายถงึ ความรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิารและความสภุาพของพนักงาน

ทีจ่ะโน้มน้าวชกัจงูลกูคา้ใหเ้กดิความมัน่ใจ ดงันัน้หากผูโ้ดยสารไมม่คีวามมัน่ใจในการบรกิารผูโ้ดยสารกจ็ะไมก่ลบัมาใช้

บรกิารซํา้อกี  

   ด้านความเข้าถึงจิตใจ (Empathy) พบว่า คุณภาพการบรกิารดา้นความเขา้ถงึจติใจ (Empathy) 

มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร ดา้นในอนาคตท่านจะกลบัมาใชบ้รกิารสายการบนิ

ไทย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปาน

กลาง ในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจาก ความเขา้ถงึจติใจ หมายถงึ การดแูลเอาใจใสล่กูคา้ใหค้วามสนใจกบัลูกคา้ รวมทัง้มี

ความเขา้ใจลกูคา้ ดงันัน้หากผูโ้ดยสารไมรู่ส้กึถงึการเอาใจใสห่รอืเขา้ถงึจติใจของผูโ้ดยสาร ผูโ้ดยสารกจ็ะไม่กลบัมาใช้

บรกิารซํา้อกี  

  5.2  ผูโ้ดยสาร ด้านในอนาคตท่านจะแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ่ื้นให้มาใช้บริการสายการบินไทย 

   ด้านบริการที่สัมผสัได้ (Tangibility) พบว่าคุณภาพการบริการ ด้านบริการที่สมัผัสได ้

(Tangibility) มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร ผูโ้ดยสาร ดา้นแนะนําหรอืบอกกล่าว

ผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารสายการบนิไทย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมี

ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เน่ืองจาก การบริการที่สมัผสัได้นัน้ ลกัษณะทาง

กายภาพทีป่รากฏของสิง่อํานวยความสะดวก เครื่องมอื การแต่งตวัของบุคลากร และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการตดิต่อสื่อสาร

ต่างๆนัน้เป็นสิง่สาํคญั เป็นสิง่ทีผู่โ้ดยสารสามารถสมัผสัและตรวจวดัไดด้ว้ยตนเอง ซึง่หากสิง่ทีผู่โ้ดยสารสมัผสัไดอ้ยู่ใน

ระดบัทีด่กีจ็ะทาํใหเ้กดิการแนะนําบอกกล่าวกบัผูอ้ืน่ 

   ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) พบว่าคุณภาพการบรกิาร ดา้นความน่าเชื่อถอื (Reliability) มี

ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร ดา้นแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารสายการ

บนิไทย อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปาน

กลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากความน่าเชื่อถอื คอื ความสามารถทีจ่ะปฎบิตังิานไดต้ามสญัญาไวอ้ย่าง

ถูกตอ้งและแม่นยาํ หากสายการบนิไม่สามารถทําใหผู้โ้ดยสารเกดิความน่าเชื่อถอืไดผู้โ้ดยสารกจ็ะไม่แนะนําหรอืบอก

กล่าวใหผู้อ้ืน่มาใชบ้รกิาร  

   ด้านการตอบสนอง (Responsiveness)  พบว่า คุณภาพการบรกิาร ด้านการตอบสนอง 

(Responsiveness) มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร ดา้นแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่น

ใหม้าใชบ้รกิารสายการบนิไทย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน โดยตวัแปรทัง้สองมี

ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจาก การตอบสนอง คอื ความเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอืลูกคา้ และ

ให้บรกิารอย่างรวดเรว็ทนัใจสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รบับรกิารได้ทนัท่วงท ี ดงันัน้หากสายการบิน

ตอบสนองไดไ้มท่นัต่อความตอ้งการของผูโ้ดยสาร ผูโ้ดยสารกจ็ะไมแ่นะนําหรอืบอกต่อ 

   ด้านความมัน่ใจ (Assurance) พบว่า คุณภาพการบรกิาร ด้านความมัน่ใจ (Assurance) มี

ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร ดา้นแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารสายการ

บนิไทย อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบั
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ปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจาก ความมัน่ใจ หมายถงึ ความรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิารและความสุภาพ

ของพนกังานทีจ่ะโน้มน้าวชกัจูงลูกคา้ใหเ้กดิความมัน่ใจ ดงันัน้หากผูโ้ดยสารไม่มคีวามมัน่ใจในการบรกิารผูโ้ดยสารก็

จะไมแ่นะนําหรอืบอกต่อผูอ้ืน่ใหม้าใชบ้รกิาร  

   ด้านความเข้าถึงจิตใจ (Empathy) พบว่า คุณภาพการบรกิารดา้นความเขา้ถงึจติใจ (Empathy) 

มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร ดา้นแนะนําหรอืบอกกล่าวผูอ้ื่นใหม้าใชบ้รกิารสาย

การบนิไทย อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์น

ระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจาก ความเขา้ถงึจติใจ หมายถงึ การดแูลเอาใจใสล่กูคา้ใหค้วามสนใจกบัลกูคา้ 

รวมทัง้มคีวามเขา้ใจลูกคา้ ดงันัน้หากผูโ้ดยสารไม่รูส้กึถงึการเอาใจใส่หรอืเขา้ถงึจติใจของผูโ้ดยสาร ผูโ้ดยสารกจ็ะไม่

แนะนําหรอืบอกต่อผูอ้ืน่ใหม้าใชบ้รกิาร  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรใหค้วามสาํคญักบัการวจิยัอยา่งต่อเน่ืองถงึการรบัรูเ้ครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร โดย

มกีารเปรียบเทียบกบับตัรเครดติสถาบนัทางการเงินอื่น เพื่อทราบถึงความแตกต่าง ของภาพลกัษณ์ ชื่อเสยีงของ

ธนาคาร มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติหรอืไม่ 

 2. ควรศกึษาปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการตลาดทางตรง และดา้นการใช ้

Internet Marketing เพือ่ใหท้ราบถงึความตอ้งการและความสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ไป 

 3. ศกึษาเปรยีบเทยีบจํานวนการใชบ้ตัรของแต่ละธนาคาร และศกึษาถงึปจัจยัทีท่ําใหจ้ํานวนการใชบ้ตัร

เครดติของแต่ละธนาคารแตกต่างกนั 

 4. ศกึษาปจัจยัการสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร ทีม่ผีลต่อความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารบตัรเครดติไทย

พาณิชย ์ทีก่ารวจิยัครัง้น้ีไมไ่ดศ้กึษา 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ี สาํเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกุิตตา เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา 

ได้ให้คําปรกึษา คําแนะนํา และตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ อกีทัง้ยงัคอยให้ความช่วยเหลอืในงานวจิยั นับตัง้แต่

เริ่มต้น จนงานวจิยัฉบบัน้ีเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาของอาจารยท์ีป่รกึษาจงึขอกราบ

ขอบพระคณุอาจารยเ์ป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์ และอาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ทีไ่ด้กรุณา

เป็นผู้เชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม ได้ช่วยแก้ไขเครื่องมอืให้สมบูรณ์จนสามารถเกบ็กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยั 

ครัง้น้ีได ้

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต ที่ได้ประสทิธ์ประสาทวชิา

ความรู ้ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีด่ ีอกีทัง้แงค่ดิต่างๆ ทีม่ปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 

 ขอกราบขอบพระคุณ เจา้หน้าทีผู่ด้แูลหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีค่อยอํานวยความสะดวก

ในดา้นการเรยีน ตลอดระยะเวลาทีไ่ดศ้กึษาจนครบหลกัสตูร 

 ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่บญุชยั คณุแมท่องด ีน้องสาว รวมทัง้รุ่นพีห่ลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติการ

จดัการรุ่น 16 และเพื่อนร่วมรุ่นหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติการจดัการรุ่น 15 ที่คอยให้การสนับสนุน แนะนํา 

ตลอดจนช่วยเหลอืเรื่องต่างๆ อกีทัง้ยงัคอยใหก้ําลงัใจ เพิม่แรงพลงัดนัในยามเหน็ดเหน่ือยและทอ้แท ้นํามาสู่งานวจิยั 

ทีเ่สรจ็สมบรูณ์ 
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 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้จดัการกองประกนัคุณภาพ ฝ่ายครวัการบนิ บรษิัทการบนิไทย จํากดั (มหาชน)  

คุณสุภทัทา เขม็ทอง และผูจ้ดัการแผนกประกนัคุณภาพและสุขอนามยั คุณทศพชัร ์นพรตัน์เรอืงเด่น และ คุณ สุมติ

ตรา เนียมทนัต ์รวมทัง้รุ่นพี ่รุ่นน้อง และเพื่อนร่วมงานในกองประกนัคุณภาพ ฝา่ยครวัการบนิบรษิทัการบนิไทย จํากดั 

(มหาชน) ทีค่อยใหข้อ้มูล คําแนะนํา ความช่วยเหลอื ใหก้ําลงัใจ อกีทัง้ยงัมอบความเขา้ใจในช่วงเวลาที่ผูว้จิยัทํางาน

และเรยีนไปพรอ้มๆ กนั 

 สดุทา้ยน้ี ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยัน้ีไดเ้ป็นประโยชน์สาํหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิดา้นสายการบนิ รวมทัง้ดา้น

อื่นๆ คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิามารดาตลอดจนครูอาจารยท์ุกท่านที่

ประสทิธป์ระสาทวชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี 
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