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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การเปิ ดเสรี การบินอย่างเต็มรู ปแบบของสมาชิกอาเซี ยน 10 ชาติเมื่อปี 2558 เป็ นแรงดึงดูด
สาคัญให้สายการบินต่างๆ ภายในภูมิภาคหวังแย่งชิงตลาดผูโ้ ดยสารกว่า 600 ล้านคน และการขนส่ ง
สิ นค้าอี กจานวนมหาศาลได้อย่างเสรี เช่ นเดี ยวกับ Lion Air Group หนึ่ งในกลุ่ มสายการบิ นของ
อินโดนีเซี ย ประกอบด้วยสายการบิน Lion Air และ Wings Air ซึ่ งเป็ นเจ้าตลาดภายในประเทศกว่า
50% ด้ว ยการให้บ ริ ก ารแบบสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า (Low-cost) เชื่ อ มต่ อ จุ ด หมายปลายทางทั้ง
ภายในประเทศและทวีปเอเชี ย เช่ น สิ งคโปร์ มาเลเซี ย ฟิ ลิ ปปิ นส์ เวียดนาม และซาอุ ดิอาระเบี ย
ก่อนที่จะเริ่ มหันมาจับตลาดแบบสายการบินเต็มรู ปแบบ (Full-Service) ภายในประเทศด้วยการตั้ง
สายการบิน Batik Air ในปี 2556 และในปี เดียวกันนี้ Lion Air Group ยังได้ขยายเข้าสู่ ตลาดอาเซี ยน
อย่างเต็มตัวด้วยการตั้งสายการบิ น Malindo Air ในมาเลเซี ย และ Thai Lion Air ในประเทศไทย
เพื่อมุ่งหวังสู่ การเป็ นกลุ่มสายการบินเบอร์ หนึ่ งของภูมิภาคอาเซี ยน (ศูนย์วิจยั เศรษฐกิ จและธุ รกิจ
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์, 2558) เนื่ องด้วย Thai Lion Air ได้ประสบความสาเร็ จในตลาดโลว์คอสต์
อินโดนีเซี ยที่มีเที่ยวบิน 700 ไฟลท์ต่อวัน และมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 50% จึงได้ขยายธุ รกิจไปยัง
ภูมิภาคเอเชีย เริ่ มจากมาเลเซี ยเป็ นประเทศแรก ซึ่ งก็สาเร็ จด้วยกลยุทธ์ราคาถูก และประเทศไทยเป็ น
ประเทศที่ 2 ที่จะใช้กลยุทธ์ในแบบเดียวกัน การเลือกประเทศไทยเป็ นประเทศเป้ าหมาย เนื่องจาก
ตลาดโลว์คอสต์แอร์ ไลน์ในประเทศไทยมีมูลค่า 25,000 - 30,000 ล้านบาท เติบโตต่อเนื่ องปี ละ 1015% สังเกตจากทั้งไทยแอร์ เอเชี ยและนกแอร์ ที่รายได้เติบโตตลอด และประเทศไทยได้ถูกวางให้
เป็ นศู น ย์ก ลางด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและการบิ น จะส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ นี้ มี ก ารเติ บ โตมากยิ่ ง ขึ้ น
(positioningmag, 2560)
นอกจากนี้ ตลาดโลว์คอสต์แอร์ ไลน์ของประเทศไทยมีคู่แข่ง 2 รายครองตลาดอยู่นานนับ
10 ปี Thai Lion Air จึงต้องเร่ งมืออย่างเต็มที่ โดยใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาเป็ นแรงสาคัญในการเดินหน้า
สู่ ฐานลูกค้าโลว์คอสต์แอร์ ไลน์ที่มีอยู่เดิม และขยายสู่ ลูกค้าใหม่ที่ยงั ไม่เคยใช้บริ การ ซึ่ งเป็ นลูกค้า
ในระดับรากหญ้า ในตลอด 10 ปี ที่ผา่ นมา คู่แข่งทั้ง 2 รายนี้ไม่ได้สู้กนั เรื่ องราคาอย่างจริ งจัง แถมยัง
มี การเก็บค่าธรรมเนี ยมในส่ วนของค่าน้ ามัน และธรรมเนี ยมการจองอีกด้วย นี่ คือโอกาสที่ Thai
Lion Air มองเห็น จึงได้นาเอาจุดอ่อนของคู่แข่งทั้ง 2 รายมาปรับให้เป็ นจุดแข็ง โดยการใช้ราคาต่า
กว่าคู่แข่งทุกวัน ทุกเที่ยวบิน โดยไม่บวกภาษีน้ ามัน และไม่เก็บค่าธรรมเนี ยมการจองทุกช่ องทาง

2

ทั้งการจองผ่านเว็บไซต์ คอลเซ็ นเตอร์ และเคาน์เตอร์ ขายตัว๋ ผูโ้ ดยสารนากระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ ง
เครื่ องได้ฟรี 15 กิโลกรัม ที่สาคัญไม่มีโปรโมชัน่ แต่เป็ นราคาที่เสนอปกติ (positioningmag, 2560)
อย่างไรก็ตาม Thai Lion Air เห็นว่าการแข่งขันด้านราคาเป็ นภาวะปกติของธุ รกิจสายการ
บิน โดย Thai Lion Air ยังใช้กลยุทธ์ทาราคาที่เป็ นมาตรฐาน ราคาเฉลี่ยจะอยูท่ ี่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อ
เที่ยว และจะมีต่ากว่าอัตราดังกล่าวเฉพาะช่วงโปรโมชัน่ เท่านั้น การตั้งราคาไม่ได้เน้นว่าจะต้องถู ก
ที่สุด แต่จะให้เหมาะสมกับจังหวะของแต่ละตลาดมากกว่า และเป้าหมายของ Thai Lion Air คือต้อง
เป็ นอันดับ 1 และเชื่ อว่าทุกสายการบินต่างก็ตอ้ งการไปถึงจุดนั้น แต่ก็ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ความสามารถ
และศักยภาพของการบริ การประกอบกับการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การด้วย (กรุ งเทพธุ รกิจ, 2560)
จากสภาวะการแข่งขันของสายการบินต้นทุนต่ า ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพ
การให้บริ การที่ มีผลต่อความจงรั กภักดี ของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air ทั้งนี้ เพื่อทาให้
ทราบถึงคุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air รวมถึงทาให้ทราบถึงข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ของผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งสามารถนาผลวิจยั ที่ได้มานั้นไปเป็ นแนวทางในสร้างความจงรักภักดี ใน
การใช้บริ การสายการบินไทย Thai Lion Air ต่อไปได้ในอนาคต
1.2

วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air
1.2.2 เพื่อศึกษาความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบินไทย Thai Lion Air

1.3

สมมติฐำนงำนวิจัย
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การของสายการบิ น Thai Lion Air มี ผ ลต่ อ ความจงรั ก ภัก ดี ข อง
ผูใ้ ช้บริ การสายการบินไทย Thai Lion Air
1.4

ขอบเขตของกำรวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครั้งนี้ มีขอบเขตในการศึกษาเรื่ องคุ ณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อความจงรักภักดี
ของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
ตัวแปรอิสระ คือ คุณภาพการให้บริ การ ประกอบด้วย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความ
น่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมัน่ ใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจ
ตัวแปรตาม คือ ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การ ประกอบด้วย ด้านการบอกต่อ ด้านความ
ตั้งใจที่จะซื้ อ ด้านความอ่อนไหวต่อปั จจัยราคา และด้านการร้องเรี ยน
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1.4.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การสายการ
บินไทย Thai Lion Air ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา
การวิจยั ครั้ งนี้ ดาเนิ นการระหว่า งวันที่ 16 เดื อน มกราคม พ.ศ. 2560 ถึ งวันที่ 30 เดื อ น
เมษายน พ.ศ. 2560
1.5

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
(ตัวแปรอิสระ)
(Independent Variables)

คุณภำพกำรให้ บริกำรของ
สำยกำรบิน Thai Lion Air
(Service Quantity)

( ตัวแปรตำม )
(Dependent Variables)

ควำมจงรักภักดีของผู้ใช้ บริกำร
สำยกำรบิน Thai Lion Air
(Loyalty)

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
1.6

นิยำมคำศัพท์
1.6.1 คุณภาพการให้บริ การ หมายถึง สิ่ งที่ช้ ี วดั ถึงระดับของการบริ การที่ส่งมอบโดยสาย
การบิน Thai Lion Air ต่อผูใ้ ช้บริ การว่าสอดคล้องกับ ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้ดีเพี ย งใด
ซึ่งประกอบด้วย
- ด้านลักษณะทางกายภาพ หมายถึ ง ลักษณะทางกายภาพที่ ป รากฏให้เห็ นถึ งสิ่ ง อานวย
ความสะดวกต่างๆ ที่ทาให้ผใู ้ ช้บริ การรู ้สึกว่าได้รับการดูแล ห่ วงใย และความตั้งใจจากสายการบิน
Thai Lion Air
- ด้านความน่าเชื่ อถือ หมายถึง ความสามารถในการนาเสนอการบริ การที่เป็ นไปตามคามัน่
สัญญาได้อย่างตรงไปตรงมาและถูกต้องของสายการบิน Thai Lion Air
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- ด้านการตอบสนอง หมายถึ ง ความพร้ อมและความเต็มใจที่จะให้บริ การ โดยสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างทันท่วงที ผูใ้ ช้บริ การสามารถเข้ารับบริ การได้ง่าย
และได้รับความสะดวกจากการใช้บริ การ รวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริ การไปอย่างทัว่ ถึง รวดเร็ ว
- ด้า นความมั่น ใจได้ หมายถึ ง ความสามารถในการสร้ า งความเชื่ อ มั่น ให้ เ กิ ด ขึ้ น กับ
ผูใ้ ช้บ ริ ก าร ซึ่ งสายการบิ น Thai Lion Air จะต้อ งแสดงถึ ง ทัก ษะความรู ้ ความสามารถในการ
ให้บริ การและตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การด้วยความสุ ภาพ นุ่มนวล มีกริ ยามารยาทที่ดี
ใช้การติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพและให้ความมัน่ ใจว่าผูใ้ ช้บริ การจะได้รับบริ การที่ดีที่สุด
- ด้านการเข้าถึ งจิตใจ หมายถึ ง ความสามารถในการดู แลเอาใจใส่ ผูใ้ ช้บริ การตามความ
ต้องการที่แตกต่างของผูร้ ับบริ การแต่ละคน
1.6.2 ความจงรักภักดี หมายถึง การที่ผใู ้ ช้บริ การมีทศั นคติที่ดีต่อสายการบิน Thai Lion Air
ไม่ว่าจะเกิ ดจากความเชื่ อมัน่ การนึ กถึ ง และหรื อตรงใจผูใ้ ช้บริ การ และเกิ ดการใช้บริ การอย่าง
ต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งประกอบด้วย
- ด้ า นการบอกต่ อ หมายถึ ง การพู ด ถึ ง สิ่ งที่ ดี เ กี่ ย วกับ สายการบิ น Thai Lion Air ซึ่ ง
ผูใ้ ช้บริ การแนะนา และกระตุน้ ให้คนอื่นสนใจ และใช้การบริ การนั้น
- ด้านความตั้งใจที่จะซื้ อ หมายถึง ผูใ้ ช้บริ การเลือกใช้การบริ การสายการบิน Thai Lion Air
เป็ นตัวเลือกแรก
- ด้านความอ่อนไหวต่อปั จจัยราคา หมายถึง การที่ผูใ้ ช้บริ การไม่มีปัญหาในการขึ้นราคา
ค่าบริ การของสายการบิน Thai Lion Air
- ด้านการร้องเรี ยน หมายถึง การที่ผใู ้ ช้บริ การเกิดปั ญหา และมีการร้องเรี ยนกับผูใ้ ห้บริ การ
บอกต่อคนอื่น ซึ่งส่ วนนี้เป็ นการวัดถึงการตอบสนองต่อปั ญหาของผูใ้ ช้บริ การได้
1.6.3 ผูใ้ ช้บริ การ หมายถึง ลูกค้าของสายการบิน Thai Lion Air
1.7

ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.7.1 ทาให้ทราบถึงความสาคัญของคุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air
ที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
1.7.2 ทาให้สายการบิน Thai Lion Air สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูล ที่ได้จากการศึกษาไป
วางแผนพัฒนา และปรับปรุ งกลยุทธ์ดา้ นคุณภาพการให้บริ การ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การได้

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเรื่ องคุณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน
Thai Lion Air ผูว้ ิจยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องต่างๆ เพื่อประกอบการวิจยั โดยแบ่งเป็ น
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การ
2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดี
2.3 ความเป็ นมาของสายการบิน Thai Lion Air
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับคุณภาพการให้ บริการ
2.1.1 ความหมายของคุณภาพการให้บริ การ
Juran (2005) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริ การไว้วา่ เป็ นความเหมาะสมในการใช้
งาน (Fitness for use) หรื อการสร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อลูกค้า ซึ่ งผลิตภัณฑ์จะต้อง
ประกอบด้วยลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ (Product Feature) และปราศจากความไร้ประสิ ทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ (Freedom from Product Deficiencies) จึงจะทาให้ลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจสู งสุ ด ขณะที่
Ishikawa (2005) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริ การไว้ 2 ด้าน คือ ความง่ายในการใช้ง่าย
(Easy to Use) ซึ่ งถือเป็ นคุณภาพที่มองไปข้างหน้า (Forward-Looking Quality) และความปราศจาก
ข้อบกพร่ องซึ่ งถื อเป็ นคุ ณภาพที่มองไปข้างหลัง (Backward-Looking Quality) ของลูกค้าจนทาให้
ลู กเกิ ดความพึงพอใจ และเกิ ดความจงรั กภักดี นอกจากนี้ Etzel, Walker & Stanton (2003) ได้ให้
ความหมายของคุณภาพการให้บริ การไว้วา่ หมายถึง คุณภาพการให้บริ การขึ้นอยูก่ บั ช่องว่างระหว่าง
ความคาดหวังและการรับรู ้ของผูร้ ับบริ การที่ได้รับจริ ง ถ้าการบริ การที่ได้รับจริ ง ดีกว่า หรื อเท่ากับ
ความคาดหวัง ถื อว่าการบริ การนั้น มี คุณภาพ อย่างไรก็ตาม Kotler (2000) ได้ให้ความหมายของ
คุ ณภาพการให้บ ริ การไว้ว่าบริ ษทั หรื อกิ จการจาเป็ นต้องให้บ ริ การได้เท่ ากับหรื อมากกว่าความ
คาดหวังหรื อความต้องการของลู กค้า เพราะถ้าหากว่าลูกค้าได้รับการบริ การต่ ากว่าที่คาดหวัง อาจ
เกิ ดความรู ้ สึกไม่พอใจได้ รวมถึ งลู กค้าอาจไม่กลับมาอีก ในทางตรงข้าม ลู กค้าจะเกิ ดความพอใจ
และอาจกลับมาใช้บริ การอีก ถ้าการบริ การมากกว่าที่คาดหวัง (อ้างถึงใน จรัสพงษ์ เลิศมนไพโรจน์
,2559)
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ธี รกิ ติ นวรั ตน ณ อยุธยา (2547) กล่ าวว่า การบริ การ (Service) หมายถึ ง สิ่ งที่ ผูใ้ ห้บริ การ
หรื อผูข้ ายทาการส่ งมอบให้แก่ผรู ้ ับบริ การหรื อผูซ้ ้ื อที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่เมื่อผูร้ ับบริ การได้รับ
บริ การไปแล้วเกิ ดความประทับใจกับสิ่ งเหล่านั้น เราสามารถแบ่งระดับความความสาคัญของการ
บริ การได้อยู่ 2 ระดับดังนี้
ระดับแรก ความสาคัญที่มีต่อตัวผูร้ ับบริ การ (ลูกค้า) คือ จะทาให้ลูกค้า การได้รับบริ การที่ดี
จะทาให้ผูร้ ับบริ การมีความสุ ข มีความปิ ติยินดี และมีความระลึกถึงในการที่จะมาขอรับบริ การใน
ครั้งต่อไป
ระดับ ที่ ส อง ความส าคัญ ในด้า นผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารท าให้ กิ จ การสามารถการรั ก ษาลู ก ค้า เดิ ม
( Customer Retention) การให้บริ การเพื่อจะรักษาลูกค้าเดิมไว้ให้เป็ นลูกค้าประจาหรื อลูกค้าที่มีความ
จงรักภักดี และนอกจากนี้ยงั สามารถเพิม่ ลูกค้าใหม่ (Customer Acquisition) ผูใ้ ห้บริ การต้องพยายาม
กระทาทุกวิถีทางที่จะเพิ่มลู กค้าใหม่เพราะเป็ นการสร้ างความเจริ ญรุ่ งเรื องให้แก่หน่ วยงานด้วย มี
จานวนลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขั้นเป็ นตัวชี้วดั
นอกจากนี้ ธุ รกิ จบริ ก ารยัง มี ล ัก ษณะเฉพาะที่ มี ค วามแตกต่ า งจากสิ นค้าทัว่ ไปที่ เจ้า ของ
กิจการและนักการตลาดต้องคานึงถึงดังต่อไปนี้
1. เป็ นสิ นค้าที่ไม่อาจจับต้องได้ (Intangibility) บริ การโดยทัว่ ไปมีลกั ษณะที่ค่อนข้างเป็ น
นามธรรม ไม่ มี ตวั ตน ไม่ มี รูป ร่ า ง ดัง นั้นจึ ง เป็ นการยากที่ เราจะสามารถรั บ รู ้ ถึ ง การบริ ก ารผ่าน
ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ของเราได้ เช่น เราไม่สามารถมองเห็น “รู ปร่ าง” ของ “การท่องเที่ยว” ดังนั้น
ความไม่มีตวั ตนของการบริ การที่ทาให้เราไม่อาจจับต้องบริ การได้ดงั กล่าวส่ งผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภค
คือ ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิด “ความเสี่ ยง” ในการเลือกซื้ อบริ การได้
2. มีคุณภาพไม่คงที่ (Variability Heterogeneity) คุ ณภาพของการบริ การโดยทัว่ ไปมี ความ
ไม่แน่ นอนค่อนของสู งเนื่ องจากมักจะขึ้นอยู่กบั พนักงานที่เป็ นผูส้ ่ งมอบบริ การ เวลาที่ให้บริ การ
ของผูส้ ่ งมอบบริ การ วิธีการในการให้บริ การ และสถานที่ที่ให้บริ การแก่ลูกค้า
3. ไม่สามารถแยกการผลิ ตออกจากการบริ โภคได้ (Inseperability) โดยทัว่ ไปบริ การมักจะ
ถู กเสนอขายก่อน และหลังจากนั้นการผลิ ตและการบริ โภคบริ การจะเกิ ดขึ้นในระยะเวลาเดี ยวกัน
(Simultaneous production and consumption) โดยลู กค้าที่ เป็ นผูซ้ ้ื อบริ การมัก จะต้องมี ส่ วนร่ ว มใน
กระบวนการผลิ ตบริ การนั้นด้วย เช่น บริ การร้านตัดผม เมื่อลูกค้าตกลงใจซื้ อบริ การตัดผม ขั้นการ
ผลิตจะเริ่ มต้นที่ลูกค้านัง่ ลงบนเก้าอี้ตดั ผม ช่างตัดผมจะนาผ้ากันเปื้ อนมาคลุมเสื้ อให้เรา และจะถาม
ว่า ต้องการให้ตดั ทรงผมแบบไหน และจะเริ่ มลงมือตัดผมของลูกค้า โดยจะเห็นว่าขณะที่ช่างตัดผม
ทาการตัดผม ลูกค้าก็จะทาการบริ โภคสิ นค้าไปพร้อม ๆ กัน
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4. ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ (Perishability) โดยทัว่ ไปเราไม่สามารถที่จะเก็บรักษาบริ การ
ไว้ในรู ปของสิ นค้าคงคลังได้ ทาให้องค์การเสี ยโอกาสในการขายบริ การได้ เพราะสาเหตุมาจากเรา
ไม่สามารถแยกการผลิตออกจากกการบริ โภคของลูกค้าได้ ดังนั้นเมื่อลูกค้ามาซื้ อในเวลาใด ผูข้ ายจึง
จะเริ่ มทาการผลิตได้เมื่อนั้น
พฤติกรรมการบริ โภคงานบริ การหรื อสิ นค้าบริ การของลูกค้า มีความสาคัญที่นกั การตลาด
ต้องทาการศึกษา ทาความเข้าใจความต้องการ (Needs) ของลู กค้าที่มาใช้บริ ก าร ตลอดจนความ
คาดหวัง (Expectations) ของคุ ณภาพที่จะได้รับตามปกติ เมื่อคนเรามีความต้องการขึ้นมา ก็จะต้อง
แสวงหาสิ นค้ามาตอบสนองความต้องการของตนเอง แล้วจึงจะประเมินว่าสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ
สามารถสนองความต้องการได้อย่า งที่ ค าดหวัง ไว้ก่ อนการบริ โภคหรื อไม่ ซึ่ ง เป็ นการประเมิ น
คุณภาพหลังจากที่ผรู ้ ับบริ การได้บริ โภคบริ การไปแล้ว
การประเมินคุ ณภาพบริ การจึงเป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่างบริ การที่ได้รับเปรี ยบเทียบกับ
ความคาดหวังที่เกิดขึ้นจากภายใน ในบางกรณี ถา้ ลูกค้าไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับบริ การมาก่อน
ลูกค้ามักจะหาข้อมูลด้วยการสอบถาม จากคนที่มีประสบการณ์มาก่อนหรื อหาข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ
เช่น โฆษณา หรื อพนักงานขาย แล้วนามาตั้งเป็ นมาตรฐานไว้ เพื่อเปรี ยบเทียบหลังจากการใช้บริ การ
ไปแล้ว
ดังนั้นการสร้ างคุ ณภาพการบริ การที่ เป็ นเลิ ศจึ งต้องอาศัยความละเอี ยดอ่อนที่ จะส่ งมอบ
ความประทับใจจากการให้บริ การแก่ลูกค้า ผูใ้ ห้บริ การควรจะตระหนักถึ งการส่ งมอบบริ การที่ดี
ให้ก ับ ลู ก ค้า อย่า งสม่ า เสมอดัง นั้นองค์ก ารต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ การบริ ก ารจึ ง ต้องท าการศึ ก ษา
เกี่ยวกับหัวข้อดังต่อไปนี้ เพื่อทาให้การบริ การขององค์การมีความเป็ นเลิศในการสร้ างคุณภาพและ
คุณค่าให้เกิดขึ้นกับผูบ้ ริ โภค
1. คุณภาพการบริ การ
2. ระดับคุณภาพการบริ การ
3. คุณค่าการบริ การที่ส่งมอบแก่ลูกค้า
4. ความเป็ นเลิศในงานบริ การขององค์การ
2.1.2 สาเหตุที่ทาให้การส่ งมอบการบริ การไม่มีคุณภาพ
การบริ การเป็ นสิ่ งสาคัญยิ่งในงานขายหรื องานบริ การด้านต่าง ๆ เพราะการบริ การคือ การ
ให้ความช่ วยเหลือ อานวยความสะดวก หรื อการทาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจแต่
บางครั้ งสิ่ งที่ เราส่ งมอบบริ การไปนั้นอาจจะไม่ตรงกับวัตถุ ประสงค์ของผูร้ ับบริ การได้ จึงทาให้
ลูกค้าไม่พอใจและไม่กลับมาใช้บริ การของเราอีกต่อไป จะทาให้เกิดการสู ญเสี ยลูกค้าของธุ รกิ จได้
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ซึ่ งเราสามารถจาแนกช่องว่างคุณภาพ ( Quality Gap) หรื อข้อผิดพลาดที่เกิ ดจากการส่ งมอบบริ การ
อันเป็ นสาเหตุที่ทาให้ธุรกิจไม่ประสบความสาเร็ จมีอยูด่ ว้ ยกัน 5 ช่องว่าง ดังแผนภาพ A Conceptual
Model of Service Quality

ภาพที่ 2.1 แผนภาพ A Conceptual Model of Service Quality
ที่มา Lovelock, 1996
ช่ องว่างที่ 1 คือ ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคและการรับรู ้ของผูบ้ ริ หารกิจการ
(The Management Perception Gap) ช่ องว่างนี้ ผูบ้ ริ หารอาจไม่เข้าใจถึ งความต้องการที่แท้จริ งของ
ลูกค้า เพราะผูบ้ ริ หารมีขอ้ มูลที่ไม่ถูกต้อง ทาให้การตีความข้อมูลที่ได้รับเกิดความผิดพลาดได้
ตัวอย่ าง ผูบ้ ริ หารกิ จการภัตตาคาร มีความเข้าใจว่า ลู กค้าต้องการอาหารที่ดีมีคุณภาพและ
รสชาติอร่ อย ซึ่ งเป็ นเป็ นที่พอใจของลูกค้า แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว ลูกค้าอาจจะให้ความสาคัญกับ
การดูแลเอาใจใส่ จากพนักงานผูใ้ ห้บริ การ รวมถึงวิธีการให้บริ การที่อบอุ่นและเป็ นกันเอง
วิธีแก้ ไข ผูบ้ ริ หารต้องเรี ยนรู ้ถึงความคาดหวังของลู กค้าโดยการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความ
ต้องการของลู ก ค้า โดยการท าวิจยั ตลาด การรับข้อร้ องเรี ย น หรื อหาทางติ ดต่อกับลู กค้า โดยตรง
เพื่อให้ลูกค้าระบุความต้องการ รวมทั้งปรับปรุ งระบบการติดต่อสื่ อสารภายในองค์การ
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ช่ องว่ างที่ 2 คือ มาตรฐานคุณภาพของการบริ การที่ กาหนดขึ้นไม่ตรงกับความคาดหวังของ
ลูกค้าที่ฝ่ายบริ หารรับรู ้ (The Quality Specification Gap) ช่องว่างนี้ผบู ้ ริ หารอาจเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค แต่ไม่มีการกาหนดมาตรฐานหรื อ หลักเกณฑ์ในการทางานที่ชดั เจน
รวมทั้งผูบ้ ริ หารไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอในการวางแผนคุณภาพของการบริ การ
ตัวอย่าง ผูจ้ ดั การร้านมีคาสั่ง แจ้งให้พนักงานให้บริ การ ทราบว่า ควรให้บริ การที่รวดเร็ วกับ
ลูกค้าแต่ไม่ได้กาหนดขั้นตอนการทางานและคุณภาพของงานว่ารวดเร็ วอย่างไร ใช้ระยะเวลานาน
เท่าใดในการให้บริ การแก่ลูกค้า
วิธีแก้ไข ผูบ้ ริ หารต้องเอาใจใส่ ในคุณภาพอย่างจริ งจัง มีการฝึ กอบรมผูบ้ ริ หารในการสั่งการ
และควบคุม มีการวัดผลการทางานและแจ้งให้พนักงานทราบ มีการปรับปรุ งการทางานโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ช่ องว่างที่ 3 คือ การให้บริ การไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการให้บริ การที่ได้กาหนดไว้ (Service
Delivery Gap) ช่องว่างนี้ จะเกี่ยวข้องกับพนักงานของธุ รกิจบริ การโดยตรง ซึ่ งมาจากวิธีการและวิธี
ปฏิ บ ัติ ที่ ไ ม่ มี คุ ณ ภาพ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนความสามารถในการท างาน ซึ่ งจะรวมถึ ง
แนวความคิ ดเทคนิ ค และทัก ษะในการให้บริ ก าร รวมทั้ง การตลาดภายในขององค์ก ารที่ ยงั ไม่มี
ประสิ ทธิผล
ตัวอย่ าง ลู กค้าที่ มาสั่งอาหารในภัตตาคาร แต่กลับไม่ได้รับการบริ การที่ ดี ตามนโยบาย
คุณภาพที่ทางร้านกาหนดไว้ เช่น มีการพูดจาที่ไม่สุภาพ ไม่มีการให้เกียรติแก่ลูกค้า การปฏิบตั ิงาน
ล่าช้าลูกค้ารอนานผูใ้ ห้บริ การไม่มีความรู ้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ ไม่มีบทสนทนากับลูกค้า
(Sales Talk)
วิธีแก้ไข มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานที่ชดั เจน ปรับปรุ งประสิ ทธิ ผล การตลาด
ภายในองค์ก าร เช่ น การคัดเลื อก การสรรหา การอบรมพนัก งานในเรื่ องของการต้อ นรั บ การ
ให้บริ การที่ดีและการให้อานาจหน้าที่ (Empowerment) และการจูงใจ การสร้างระบบการทางานเป็ น
ทีม
ช่ อ งว่ า งที่ 4 การนาเสนอบริ ก ารให้ก ับ ลู ก ค้า ไม่ ตรงกับ ที่ ไ ด้ใ ห้สั ญญาไว้ก ับ ลู ก ค้า (The
Marketing Communication Gap) ช่องว่างนี้ เป็ นการคาดหวังของผูบ้ ริ โภคที่ควรจะได้รับการบริ การ
ตามที่ทางองค์การได้ลงในสื่ อโฆษณาขององค์การที่ปรากฏออกมา แต่เมื่อมารับบริ การกลับทาให้
ผูบ้ ริ โภคไม่ได้รับการบริ การอย่างที่คาดหวังไว้
ตัวอย่ าง ทางภัตตาคารติดประกาศ แจ้งแก่ลูกค้าของร้านว่าเมื่อมีการสั่งอาหารจากพนักงาน
แล้วจะได้รับอาหารภายในเวลา 15 นาที แต่ลูกค้าต้องผิดหวัง เพราะรอนานเกินกว่า 15 นาที เป็ น 2030 นาที

10

วิธีแก้ ไข ให้ฝ่ายปฏิบตั ิงานบริ การมีส่วนร่ วมในการวางแผนการสื่ อสารทางการตลาด มีการ
สร้างระบบการประสานงานที่ดีในองค์การ ควบคุมดูแลการให้บริ การเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ไว้ รวมถึงการสร้างความคาดหวังที่ถูกต้องให้กบั ลูกค้าโดยการให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง
ช่ องว่ างที่ 5 การบริ การที่ ลูกค้ารั บรู ้ หรื อได้รับไม่ตรงกับบริ การที่ ลูกค้าคาดหวังไว้ (The
Perceived Service Quality Gap) ช่องว่างนี้ จะปรากฏขึ้นต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับการบริ การที่แตกต่าง
กับการบริ การที่ได้คาดหวังไว้ ซึ่ งการบริ การต่าง ๆ จะอยูใ่ นช่องว่างที่ 1 ถึงช่องว่างที่ 4
ตัวอย่ าง พนักงานของร้านได้เดินมาคอยดูแลการให้บริ การแก่ลูกค้า เป็ นระยะ ๆ เพื่อแสดง
ให้ลูกค้ารับรู ้ถึงการดูแลเอาใจใส่ แต่ลูกค้าอาจคิดว่า การที่พนักงานเดินมาดูบ่อย ๆ เช่นนี้ อาจแสดง
ถึงการใช้เวลาอยูใ่ นร้านนานเกินไป
วิธีแก้ ไข ในช่องว่างที่ 5 นี้ เพื่อป้ องกันความผิดพลาด ที่เกิดขึ้น ผูบ้ ริ หารองค์การจะต้องนา
การแก้ไขในช่ องว่างที่ 1 ถึ งช่ องว่างที่ 4 มาใช้ในการปรับปรุ งคุ ณภาพของงานบริ การก่อนที่จะทา
การส่ งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไป
ดัง นั้นการพัฒนาคุ ณภาพบริ ก ารจะเกิ ดขึ้ น จากข้อผิ ดพลาดระหว่า ง ความคาดหวัง ของ
ผูใ้ ช้บริ การ (Consumer) และผลลัพธ์ ที่เกิ ดขึ้ นจริ ง จากผูใ้ ห้บริ การ (Marketer) เพื่อเป็ นการปิ ดกั้น
ช่ องว่างดังกล่าว และทาให้ลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจในที่สุด ความคาดหวังของลู กค้าจะมี บทบาท
สาคัญมาก เพราะคุณภาพเป็ นสิ่ งที่ลูกค้าสามารถนามาเปรี ยบเทียบกันได้ คือ คุณภาพที่ลูกค้าได้รับ
(Perceived quality) จากการใช้บริ การเปรี ยบเที ยบกับ มาตรฐานที่ ลูกค้าได้คาดหวังไว้ (Customer
expectations)
ตามหลักทฤษฎีการคาดหวังของลูกค้า (Customer expectations) นั้นเกิ ดจากปั จจัยที่สาคัญ
ดังต่อไปนี้
1. ประสบการณ์ของลูกค้าในการใช้บริ การที่ผา่ นมาในอดีต (Past Experience)
2. ข้อมูลที่ได้รับจากคาบอกเล่าของเพื่อน (Word of Mouth Communication = W-O-M)
3. การศึกษาข้อมูลจากคู่แข่งขัน
4. การโฆษณาของกิจการเอง
5. ความต้องการส่ วนตัว (Personal needs)
จากการศึ ก ษาการประเมิ น คุ ณ ภาพของการบริ การตามการรั บ รู ้ ข องผู ้บ ริ โภค ของ
Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985 อ้า งถึ ง ใน ชู ชัย สมิ ท ธิ ไ กร, 2553) ผลการศึ ก ษาบ่ ง ชี้ ว่ า
คุณภาพของการบริ การคือ การให้บริ การที่เป็ นไปตามหรื อสู งกว่าความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค และ
ได้สร้างแบบจาลองเพื่ออธิบายคุณภาพของการบริ การ
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แนวคิ ด SERVQUAL Model โดย Parasuraman, Berry and Zeithaml (1988 อ้ า งถึ ง ใน
สุ รางคนา ภัทรเมฆินทร์ , 2556) เป็ นเครื่ องมือศึกษาช่ องว่างผลการดาเนิ นงานของธุ รกิจ และความ
คาดหวังของลูกค้า เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของงานบริ การ ซึ่ งสามารถสรุ ปเป็ นมิติ
คุณภาพในการสารวจความพึงพอใจลูกค้าภายนอกในงานบริ การ ประกอบด้วย
Tangibles (ลักษณะทางกายภาพ)
1) การให้บริ การที่ฉบั ไวแก่ลูกค้า
2) ให้บริ การด้วยความสุ ภาพอ่อนน้อม
3) ให้บริ การด้วยความห่วงใย ใส่ ใจลูกค้า
4) ให้บริ การได้ภายในกรอบเวลาที่กาหนด
Reliability (ความน่าเชื่อถือ)
5) พนักงานเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า
6) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริ การดึงดูดใจ มีคุณภาพ (เช่น แบบฟอร์ มที่ชดั เจน สั้นกระชับ)
7) ให้บริ การโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็ นที่ต้ งั
8) พนักงานให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มใจ
9) ให้บริ การถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีขอ้ ผิดพลาด
Responsiveness (การตอบสนอง)
10) พนักงานแจ้งให้ลูกค้าทราบเสมอเมื่อเริ่ มต้นให้บริ การ
11) พนักงานให้บริ การได้ตามที่ตกลงสัญญา
12) พนักงานสร้างความมัน่ ใจให้แก่ลูกค้าเมื่อให้บริ การ
13) พนักงานมีความรู ้ในบริ การที่ส่งมอบ และตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้
Assurance (ความมัน่ ใจได้)
14) พนักงานพร้อมแก้ไขปั ญหาของลูกค้าเสมอ
15) สามารถไว้วางใจให้แก้ไขปั ญหาของลูกค้าได้
16) ให้บริ การด้วยความถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่ครั้งแรกที่ให้บริ การ
17) มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ดึงดูดใจลูกค้า
Empathy (การเข้าถึงจิตใจ)
18) พนักงานให้บริ การด้วยความเรี ยบร้อย เป็ นมืออาชีพ
19) ช่วงเวลาให้บริ การเหมาะสม สะดวกสบาย
20) ให้บริ การด้วยเครื่ องมือที่ทนั สมัย
21) ให้บริ การด้วยความถูกต้องและรักษาความลับของลูกค้า
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2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับความจงรักภักดี
Jacoby & Chestnut (1978 อ้างถึงใน มะลิ วลั ย์ แสงสวัสดิ์ , 2556) กล่าวว่า ตราสิ นค้าที่มีมา
อย่างยาวนานหรื อประสบความสาเร็ จเป็ นระยะเวลานาน ไม่ได้หมายความว่า ความสาเร็ จที่ได้จะมา
จากการซื้ อของลู กค้าเพียงครั้งเดี ยว แต่น้ นั แสดงให้เห็ นว่าตราสิ นค้านั้นมีจานวนลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้า
หรื อบริ การเป็ นสม่าเสมอ และลูกค้ากลุ่มนั้นมีความภักดีอย่างเต็มเปี่ ยม สรุ ปได้วา่ ความจงรักภักดีช้ ี
วัดได้วา่ เป้ าหมายขององค์การนั้นๆประสบผลสาเร็ จอย่างสวยงาม และจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษา
ไว้ซ่ ึ งลูกค้ากลุ่มนี้
Gamble, Stone & Woodcock (1989 อ้างถึงใน มะลิวลั ย์ แสงสวัสดิ์, 2556) ได้แบ่งความภักดี
ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
- ความภักดีดา้ นอารมณ์ (Emotional Loyalty) คือสภาวะจิตใจ ทัศนคติ ความเชื่อ และความ
ปรารถนาของลูกค้าที่มีต่อสิ นค้าหรื อบริ การขององค์การ ซึ่ งองค์การจะได้ประโยชน์จากความภักดี
ของลู กค้า ทัศนคติ และความเชื่ อของตัวลู กค้าเอง เมื่อลงลึ กถึ งรายละเอียดของความภักดี จะพบว่า
ความรู ้สึกที่ดีและพิเศษจะอยูภ่ ายในจิตใจของลูกค้า ดังนั้นองค์การจะต้องแสดงความจริ งใจโดยการ
ตอบแทนความภักดีของลูกค้าด้วยความสัมพันธ์อนั ดีอย่างเต็มประสิ ทธภาพจาการให้บริ การ
- ความภักดีที่เกิดจากเหตุผล (Rational Loyalty) เกิดจากการกระทาด้วยความชอบใจ เต็มใจ
หรื อชื่นชอบจากการได้รับการบริ การที่ดีจากสิ นค้าหรื อบริ การ คือการได้รับการตอบสนองที่ตอ้ งกับ
ความต้องการของลูกค้า ซึ่ งจะเป็ นเกราะป้ องกันไม่ให้ลูกค้าหันไปภักดีกบั องค์การอื่น ถึงแม้วา่ ลูกค้า
คนหนึ่งอาจมีความภักดีได้มากกว่าหนี่งสิ นค้าหรื อบริ การมากกว่าหนึ่งองค์การก็ตาม
นอกจากนนี้ Aaker (1991 อ้างถึงใน ณัฐธิ ดา โพธิ์ ประเสริ ฐ, 2556) กล่าวว่า ความภักดี ต่อ
ตราสิ นค้า เป็ นสิ่ ง ที่ แสดงถึ ง ความยึดมัน่ ที่ ผูบ้ ริ โภคมี ต่อตราสิ นค้า ความภัก ดี ต่อตราสิ นค้า เป็ น
องค์ประกอบของคุณค่าของตราสิ นค้า (Brand Equity) ที่สาคัญที่สุดของคุณค่าตราสิ นค้า เพราะหาก
ผูบ้ ริ โภคไม่เห็นความแตกต่างของสิ นค้าแต่ละตรา ก็จะเป็ นเหตุผลให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกซื้ อตรา
สิ นค้าอื่น แต่ถา้ ผูบ้ ริ โภคมีความภักดีต่อตราสิ นค้าในระดับสู งผูบ้ ริ โภคมีการซื้ อสิ นค้าอย่างต่อเนื่ อง
รวมทั้งยังเป็ นองค์ประกอบหลักที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการซื้ อซ้ า ผูบ้ ริ โภคที่มีประสบการณ์การต่อการ
ใช้สินค้าก็จะสามารถลดต้นทุนทางการตลาดให้กบั ตราสิ นค้านั้น กิจการมีอานาจในการต่อรองกับ
ร้านค้าและยังช่วยปกป้ องตราสิ นค้าต่อการคุกคามจากคู่แข่ง อันจะเป็ นสิ่ งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ
ทางการตลาดของตราสิ นค้านั้น
อย่างไรก็ตาม ความภักดี ต่อตราสิ นค้าหรื อความภักดี ต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) นั้นทุ ก
วันนี้ ถือเป็ นงานสาคัญที่แทบทุกบริ ษทั แสวงหา ยิ่งลูกค้ามีความภักดีต่อตราสิ นค้ามากเท่าใด มูลค่า
โดยรวมของตราสิ นค้า (Brand Value) นั้นก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย และการที่ลูกค้ามีความ
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ภักดีสูงต่อแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ งก็ยงั หมายถึงโอกาสในการสร้างความมัน่ คงให้กบั แบรนด์ ๆ นั้น
ทั้งในแง่ยอดขาย การบริ หารต้นทุนในการทาธุ รกิ จที่ต่าลง โอกาสในการทากาไรที่มากขึ้น รวมถึ ง
โอกาสในการขยายตลาดของแบรนด์ให้กว้างขวางมากขึ้น
แต่ ก ารจะสร้ า งความภัก ดี ต่อ แบรนด์ น้ ัน คงจะเหมารวมว่า ลู ก ค้า ทุ ก คนนั้นมี ค วามภัก ดี
เหมือน ๆกันหรื อมีความภักดี ที่อยูใ่ นระดับเดี ยวกันนั้นก็คงจะเป็ นการสรุ ปรวบจนเกิ นไป ซึ่ งแท้ที่
จริ งแล้วความภักดี ต่อตราสิ นค้าของลู กค้านั้นในสามารถแบ่งแยกออกเป็ นได้หลายกลุ่ม (Loyalty
Segmentation) Aaker (1991 อ้างถึงใน ณัฐธิ ดา โพธิ์ ประเสริ ฐ, 2556) ได้กล่าวไว้ในเรื่ องความภักดี
ต่อตราสิ นค้าว่าความภักดีของลูกค้านั้นอาจจะสามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่มหลัก ๆ 4 กลุ่มดังนี้
1) กลุ่มที่ไม่ใช้ลูกค้า (Non-Customer) กลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มผูท้ ี่ใช้สินค้าของแบรนด์คู่แข่ง หรื อ
ไม่ได้ใช้สินค้าในรู ปแบบ หรื อชนิดที่บริ ษทั เสนอเข้าสู่ ตลาด
2) กลุ่ ม ที่ อ่อนไหวต่ อราคา (Price-Switcher) เป็ นกลุ่ ม ที่ มี ค วามภักดี ต่อแบรนด์สินค้าใน
ระดับต่า ราคาเป็ นเครื่ องจูงใจในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า และลูกค้าในกลุ่มนี้ พร้อมที่จะเปลี่ยนไปใช้
สิ นค้าแบรนด์อื่น ๆ เมื่อเปรี ยบเทียบแล้วราคาของคู่แข่งดู เหมาะสมกว่า หรื อบางครั้งอาจจะถู กกว่า
หรื อเกิดจากความเคยชิ นในการซื้ อสิ นค้ามากกว่าที่จะใช้เหตุผลพิจารณาในการซื้ อสิ นค้า ดังนั้นราคา
จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะดึงดูดให้เกิดการซื้ อ
3) กลุ่มที่ใช้สองหรื อสามแบรนด์ (Fence Sitter) หากสิ นค้าที่บริ ษทั วางขายอยูใ่ นท้องตลาด
ไม่ได้โดดเด่นหรื อแตกต่างจากคู่แข่งแล้ว ลู กค้าบางกลุ่มก็อาจจะมีความภักดี ต่อสิ นค้าสองถึงสาม
แบรนด์ ในเวลาเดี ยวกันและพร้ อมที่ จะเปลี่ ยนหรื อใช้แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ งทดแทนกันได้ โดย
ไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์ใดอย่างเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างในกรณี ที่เห็ นได้ชดั คือน้ าอัดลมโคลาที่ลูกค้า
หลาย ๆ คน พร้อมที่จะเลือกดื่มได้ท้ งั โคคา โคลาหรื อเป๊ ปซี่ ขึ้นอยูก่ บั ร้านค้าหรื อสถานการณ์ที่กาลัง
เผชิ ญอยู่น้ ันมี สิ นค้า แบรนด์ใ ดจาหน่ า ยอยู่ (ในกรณี น้ ี อาจจะพบลู ก ค้า ที่ มี ค วามภัก ดี ต่ อแบรนด์
Committed Loyalty ของโคคา-โคลา หรื อเป๊ ปซี่ ในระดับที่ทดแทนกันไม่ได้ร่วมด้วย)
4) กลุ่ ม ที่ ห นั ก แน่ น มั่น คงต่ อ แบรนด์ (Committed Loyalty) ลู ก ค้ า กลุ่ ม นี้ ถื อ เป็ นยอด
ปรารถนาของเจ้าของสิ นค้า เพราะลูกค้ายึดติดในแบรนด์หนึ่ ง ๆ โดยมีความรู ้สึกว่าแบรนด์น้ นั เป็ น
เสมือนเพื่อน คนสนิ ท หรื อคู่ใจ (My Brand) ซึ่ งในกรณี ลูกค้าที่มีความหนักแน่ นมัน่ คงต่อแบรนด์
หนึ่งนั้นมักจะซื้ อสิ นค้าเพียงแบรนด์เดียว ไม่ลงั เลใจที่จะซื้ อแบรนด์สินค้านั้น ๆ และเกิดการซื้ อซ้ า ๆ
อย่างต่อเนื่อง
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การวัดความจงรักภักดีต่อการบริ การ
พง และยี (Pong & Yee, 2001 อ้างถึงใน ชุลีรัตน์ ก้อนทอง, 2553) กล่าวว่า ความภักดีต่อการ
บริ การนั้น เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรม ทัศนคติ และความรู ้ จึงสรุ ปปัจจัยที่ใช้ในการวัดความภักดี
ต่อการบริ การได้ ดังนี้
- พฤติกรรมการซื้ อซ้ า (Repeat Purchase Behavior) เป็ นการแสดงถึงความผูกพันที่ลูกค้ามี
ต่อผูใ้ ห้บริ การ
- คาบอกเล่ า (Words of Mouth) เป็ นผลของการวัดความภักดี ที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพ การ
บอกเล่านั้น รวมถึ งการแนะนาผูอ้ ื่ นด้วย และคนที่มีความภักดี ก็มกั จะมอบผลในทางบวกกลับสู่ ผู ้
ให้บริ การ
- ช่ วงเวลาที่ ผูบ้ ริ โภคเลื อกรั บบริ การ (Period of Usage) เป็ นการวัดการเข้ารั บบริ การว่ามี
ความต่อเนื่องหรื อไม่ หรื อรับบริ การเดือนละกี่ครั้ง ซึ่ งสามารถสะท้อนสถานการณ์ การบริ โภคว่าจะ
เป็ นความภักดีในระยะยาวหรื อไม่
- ความไม่หวัน่ ไหวต่อราคาที่เปลี่ยนแปลง (Price Tolerance) คือ การที่ราคาสู งขึ้น ผูบ้ ริ โภค
ที่มีความภักดี ก็ยงั เลื อกการบริ การของเราอยู่ ทาให้เห็ นว่าราคาไม่ได้ส่งผลต่อการเลื อกการบริ การ
ของผูบ้ ริ โภค
- ความตั้งใจซื้ อซ้ า (Repeat Purchase Intention) เป็ นการเลือกซื้ อในบริ การเดิมเป็ นประจา
- ความชอบมากกว่า (Preference) ผูบ้ ริ โภคมีความภักดีที่แท้จริ งจะแสดงความชอบมากกว่า
ออกมาเห็นได้ชดั
- การลดตัวเลื อก (Choice Reduction Behavior) ผูบ้ ริ โภคที่ มี ความภัก ดี จะมี การหาข้อมูล
เพื่อนการตัดสิ นใจน้อยลง
- การเป็ นอันดับ แรกในใจ (First-in-Mind) การบริ ก ารนั้นจะเป็ นตัวเลื อกแรกเสมอหาก
ผูบ้ ริ โภคมีความภักดี
ซึ่ งจากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น จะพบว่ า การวัด ความภัก ดี ข องผู ้รั บ บริ ก าร จะต้อ งค านึ ง ถึ ง
พฤติ ก รรม ทัศ นคติ และกระบวนการคิ ด ของผู ร้ ั บ บริ ก าร ซึ่ งทั้ง หมดสามารถวัด จากมาตรวัด
(Behavioral Intentions Battery) ซึ่ ง พัฒนาโดย Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1996 อ้างถึ งใน
ชุลีรัตน์ ก้อนทอง, 2553) โดยมีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ การวัดความตั้งใจของผูร้ ับบริ การ (Behavioral
Intentions) ซึ่ งสามารถนาไปใช้พิจารณาวัดว่าลูกค้ามีความจงภักดีกบั องค์กรธุ รกิจที่ใช้บริ การอยูม่ าก
น้อยเพียงใดได้เช่นกัน ซึ่งประกอบด้วยมิติ 4 มิติ ได้แก่
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1. พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communications) คือ การพูดถึงสิ่ งที่ดีเกี่ยวกับผู ้
ให้บริ การ และการบริ การ แนะนา และกระตุน้ ให้คนอื่นสนใจ และใช้การบริ การนั้น ซึ่ งสามารถ
นามาวิเคราะห์ความภักดีของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผูใ้ ห้บริ การ
2. ความตั้งใจที่จะซื้ อ (Purchase Intention) คือ เป็ นการเลื อกการบริ การนั้น ๆ เป็ นตัวเลื อก
แรก ซึ่ งสิ่ งนี้สามารถสะท้อนนิสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนการบริ การได้
3. ความอ่อนไหวต่อปั จจัยราคา (Price Sensitivity) คือ การที่ผูบ้ ริ โภคไม่มีปัญหาในการที่
ผูใ้ ห้บริ การขึ้นราคาและผูบ้ ริ โภคยอมจ่ายมากกว่าที่อื่นหากการบริ การนั้นสามารถตอบสนองความ
พึงพอใจได้
4. พฤติกรรมการร้องเรี ยน (Complaining Behavior) คือ การร้องเรี ยนเมื่อเกิดปั ญหา อาจจะ
ร้ อ งเรี ย นกับ ผู ใ้ ห้ บ ริ ก าร บอกต่ อ คนอื่ น ส่ ง เรื่ อ งไปยัง หนัง สื อ พิ ม พ์ ส่ ว นนี้ เป็ นการวัด ถึ ง การ
ตอบสนองต่อปั ญหาของผูบ้ ริ โภค
2.3 ความเป็ นมาของสายการบิน Thai Lion Air
ไลอ้อนแอร์ (Lion Air) เป็ นสายการบินราคาประหยัด สัญชาติอินโดนี เชี ย มีฐานการบินอยู่
ที่จาการ์ ตา เป็ นสายการบินที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ มีจุดหมายปลายทางถึ ง 79 แห่ งใน
ประเทศอินโดนีเซีย, สิ งคโปร์ , มาเลเซีย, เวียดนาม, ซาอุดีอาระเบีย, จีน และฮ่องกง (wikipedia,2559)
ไลอ้อนแอร์ (Lion Air) ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1999 เป็ นสายการบินที่เติบโตเร็ วมาก มีเครื่ องบิน
มากถึง 100 ลา และสั่งซื้ อไปถึง 500 ลา มีสถิติการสั่งซื้ อเครื่ องบินมหาศาล อาทิ ใช้เงิน 24 พันล้าน
ดอลลาร์ ซื้ อเครื่ องบินแอร์ บสั เอ 320 จานวน 234 ลา และใช้เงิน 22.4 พันล้านดอลลาร์ ซื้ อเครื่ องบิน
โบอิง 230 ลา (wikipedia,2559)
ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) เป็ นสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทย เกิดจากการร่ วม
ทุนระหว่างสายการบินไลอ้อนแอร์ ประเทศอินโดนี เซี ย และกลุ่มนักธุ รกิ จชาวไทย เปิ ดให้บริ การ
เที่ ย วบิ น จาก กรุ ง เทพ - ดอนเมื อง ไปยัง เส้ นทางภายในประเทศ และเส้ นทางระหว่า งประเทศ
โดยเริ่ มให้บริ การในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ด้วยเครื่ องบินแบบ โบอิ้ง 737-900ER และ โบ
อิ้ง737-800 (lionairthai, 2559)
ปัจจุบนั Thai Lion Air มีเครื่ องบินรวม 21 ลา และสิ้ นปี 2559 จะเพิ่มเป็ น 24 ลา ส่ วนปี 2560
จะเพิ่มเครื่ องอีก 6 ลา ซึ่ งลดจากแผนเดิมที่จะเพิม่ 10 ลา เพราะการแข่งขันสู งและมีอุปสรรคจากการ
ที่องค์กรการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ไอซี เอโอ) ยังไม่ได้ปลดธงแดงให้ไทยทาให้ขยายบินไป
4 จุดหมายที่ตอ้ งการไม่สะดวก ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี ใต้ ฮ่องกง และออสเตรเลี ย หากปลดธงแดงก็
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พร้อมขอเปิ ดบินเข้าฟูกุโอกะ พร้อมเปิ ดบินกรุ งเทพฯ-บาหลี (อินโดนีเซีย)-เพิร์ส (ออสเตรเลีย) ทันที
(posttoday, 2559)

ภาพที่ 2.2 กลยุทธ์ของสายการบิน Thai Lion Air
ที่มา ประชาชาติธุรกิจ, 2556
รุ่ นเครื่ องบินของสายการบิน Thai Lion Air
เครื่ องบินรุ่ นโบอิ๊ง 737-900er ได้มีการปรับปรุ ง ซึ่ งประกอบไปด้วยประตูทางออกคู่ใหม่
และ Flat Rear-Pressure Bulkhead ซึ่ งทาให้ถูกอนุมตั ิในการเพิ่มความจุของผูโ้ ดยสารได้ถึง 215 ที่นงั่
ในรู ปแบบของ Single-Class โดยในส่ วนทางด้านของอากาศพลศาสตร์ และการออกแบบโครงสร้าง
ที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งประกอบไปด้วย Strengthened Wings , Position Tail-Skid และนอกจากนั้น
ยัง มี ก ารปรั บ ปรุ ง ในส่ วนของระบบ Trailing Edge Flap, Optional Blended Winglets และยังมี ถ ัง
เชื้ อเพลิ งเสริ มที่จะช่วยให้เครื่ องบินรุ่ น Boeing 737-900ER สามารถรองรับน้ าหนักวิ่งขึ้นสู งสุ ดได้
เพิ่มมากขึ้น และยังรวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของพิสัยการบินได้ถึง 3,200 ไมล์ทะเล (5,900 กิโลเมตร)
ที่นงั่ เป็ นเบาะหนังระดับความสู ง 29 นิ้ วและความกว้างของที่นงั่ 17 นิ้ ว สาหรับที่นงั่ ชั้นประหยัด
พอดีกบั ผูโ้ ดยสารให้ความรู ้สึกสบายและคุม้ ค่า
เครื่ องบินโบอิ๊งรุ่ น 737-800 ได้มีการปรับปรุ ง ซึ่ งประกอบไปด้วยประตูทางออกคู่ใหม่และ
และ Flat Rear-Pressure Bulkhead ซึ่ งทาให้ถูกอนุมตั ิในการเพิ่มความจุของผูโ้ ดยสารได้ถึง 189 ที่นงั่
ในรู ปแบบของ Single-Class โดยในส่ วนทางด้านของอากาศพลศาสตร์ และการออกแบบโครงสร้าง
ที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งประกอบไปด้วย Strengthened Wings , Position Tail-Skid และนอกจากนั้น

17

ยัง มี ก ารปรั บ ปรุ ง ในส่ วนของระบบ Trailing Edge Flap, Optional Blended Winglets และยังมี ถ ัง
เชื้ อเพลิงเสริ มที่จะช่วยให้เครื่ องบินรุ่ น Boeing 737-800 สามารถรองรับน้ าหนักวิ่งขึ้นสู งสุ ดได้เพิ่ม
มากขึ้น และยังรวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของพิสัยการบินได้ถึง 3,058 ไมล์ทะเล (5,665 กิโลเมตร) ที่นง่ั
เป็ นเบาะหนังระดับความสู ง 31 นิ้วและความกว้างของที่นงั่ 17 นิ้ว สาหรับที่นงั่ ชั้นประหยัด พอดีกบั
ผูโ้ ดยสารให้ความรู ้สึกสบายและคุม้ ค่า
เส้ นทางการบินในประเทศของ Thai Lion Air
ดอนเมือง – อุดรธานี , อุบลราชธานี, สุ ราษฎร์ธานี , กระบี่, หาดใหญ่, ภูเก็ต, ขอนแก่น,
พิษณุโลก, เชียงใหม่, เชียงราย, นครศรี ธรรมราช,ตรัง
หาดใหญ่ – อุดรธานี
เชียงใหม่ – สุ ราษฎร์ธานี ,หาดใหญ่
เส้ นทางบินระหว่างประเทศของ Thai Lion Air
ดอนเมื อ ง – สิ ง คโปร์ , จาการ์ ต า (อิ น โดนิ เ ซี ย ), ย่ า งกุ้ ง (พม่ า ), กวางโจว, โฮจิ มิ น ห์
(เวียดนาม), กัวลาลัมเปอร์ (ทาการบินโดยสายการบินมาลินโด้แอร์ ), เฉิ งตู (จีน), ฉงชิ่ ง (จีน), หนาน
ชาง (จีน), หนานจิง (จีน), ฮานอย (เวียดนาม)
ความสาเร็จของ Lion Air
การันตีผลความสาเร็ จของไลอ้อน แอร์ ด้วยรางวัล “Best Brand Award 2004” จาก นิตยสาร
การตลาด SWA ของประเทศอิ นโดนี เซี ย ด้วยผลจากการสารวจจากประชากรกว่า 6,000 คนใน
ประเทศอินโดนี เซี ย ที่ช้ ี ให้เห็ นว่า Lion Air มีความสามารถในการเพิ่มจานวนตัวเลขผูโ้ ดยสารได้
อย่างรวดเร็ ว และจะเพิ่มปริ มาณมากขึ้นในอนาคต จากความสาเร็ จดังกล่าว Lion Air จึงได้ขยายฐาน
การบิ นไปยัง ประเทศอื่ นๆในภู มิ ภาคเอเชี ย รวมไปถึ งประเทศไทยเพื่ อ เป็ นการรองรั บ จ านวน
ผูโ้ ดยสารที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี (lionairthai, 2559)
การตรวจสอบและรับรองมาตราฐานความปลอดภัยระดับโลก
ในเครื อกลุ่มสายการบินไลอ้อนกรุ๊ ปได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองมาตราฐาน
ความปลอดภัยระดับโลกหรื อจากหน่ วยงาน International Air Transportation (IATA) Operational
Safety Audit (IOSA) เพื่อยกระดับการจัดการมาตราฐานความปลอดภัยของสายการบินให้มี ประ
สิ ทธภาพมากยิ่งขึ้น โดยกระบวนการตรวจสอบมาตราฐานความปลอดภัยของ IOSA มีข้ นั ตอนการ
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ดาเนิ นงานทั้งหมด 8 หัวข้อ ได้แก่ ระบบการบริ หารและจัดการองค์กร ระบบการปฏิ บตั ิ การบิน
ระบบดาเนิ นการและส่ งออกเที่ ยวบิ น ระบบการปฏิ บตั ิ การบนห้องโดยสาร ฝ่ ายวิศวะกรรมและ
บารุ งรักษาอากาศยาน ระบบการปฏิบตั ิการบนภาคพื้น ระบบการจัดการและความปลอดภัยในสิ นค้า
และพัสดุ
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วัชรพงษ์ สุ ขวงศ์พล (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณภาพการให้บริ การกับ
ความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า ของบริ ษ ทั ตะวัน แดง สาดแสงเดื อ น จ ากัด (สาขาคลองตัน ) ผล
การศึ ก ษาพบว่า คุ ณภาพการให้บ ริ ก ารในภาพรวมทุ กด้า น มี ค วามสั ม พันธ์ ในเชิ ง บวกกับ ความ
จงรักภักดีต่อตราสิ นค้าในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความไว้วางใจ ด้านการ
สนองตอบต่ อ ลู ก ค้า และด้า นการบริ ก ารที่ เ ป็ นรู ป ธรรม มี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นเชิ ง บวกกับ ความ
จงรักภักดีต่อตราสิ นค้า ในระดับปานกลางและด้านการรับรอง และด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็น
ใจลูกค้า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า ในระดับค่อนข้างต่า
รณพงษ์ สุ ทธิ วารี (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้คุณภาพการบริ การและความจงรักภักดีของ
ลูกค้าที่มีต่อร้านฮาร์ ดแวร์ เฮ้าส์ อินเตอร์ เนชันแนลในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้
คุ ณภาพการบริ ก ารด้า นความเชื่ อถื อไว้วางใจได้มีค วามสั มพันธ์ ใ นทิ ศ ทางตรงกันข้า มกับ ความ
จงรั ก ภัก ดี ต่ อ ร้ า นฮาร์ ด แวร์ เ ฮ้า ส์ อิ น เตอร์ เ นชัน แนล ส่ ว นการรั บ รู ้ คุ ณ ภาพการบริ ก าร ด้า นการ
ตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ ด้านการให้ความมัน่ ใจ ด้านความเห็นอกเห็นใจ มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกับ ความจงรักภักดีต่อร้านฮาร์ ดแวร์ เฮ้าส์อินเตอร์ เนชันแนล
ศักดิ์ ดา ศิ ริภทั รโสภณ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่างคุ ณภาพการบริ การที่
ได้ รั บ กับ ความพึ ง พอใจ และความภัก ดี ข องคนไข้ : กรณี ศึ ก ษาโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริ การด้านภาพลักษณ์ของสถานที่ ด้านการสร้าง
ความมัน่ ใจและด้านการเอาใจใส่ ดูแลของสถานบริ การทางแพทย์จะส่ งผลต่อระดับความภักดี ของ
คนไข้ที่เข้ามารับบริ การ
เด่ นนภา มุ่ ง สู ง เนิ น (2557) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง คุ ณภาพการบริ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อความภักดี ของ
ผูใ้ ช้บริ การ : กรณี บริ ษ ทั ไดนามิค อินเตอร์ ทรานสปอร์ ต จากัด ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบ
ด้านการบริ การที่สัมผัสได้ ความเชื่อถือและความไว้วางใจ ความรวดเร็ ว การรับประกัน และการเอา
ใจใส่ ลูกค้า มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางไปในทิศทางเดี ยวกันกับความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การกับ
บริ ษทั ไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จากัด
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เฉลิมพล นาเมืองรักษ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง คุณภาพในการให้บริ การและความภัก ดี ของ
ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริ การของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สาขาปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้าน
ความรวดเร็ ว สู งสุ ด รองลงมา ได้แก่ ด้านความพร้ อมในการให้บริ การ ด้านมารยาทการให้บริ การ
และด้านความถูกต้อง ในส่ วนความภักดีของลูกค้าต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปทุมธานี โดย
ภาพรวม พบว่า ระยะเวลาในการเป็ นลูกค้า 3-6 ปี สถานภาพกลับมาใช้บริ การอีก ไม่บอกการเล่ า
ประสบการณ์การมาใช้บริ การ การจะเลือกมาใช้บริ การของธนาคารขึ้นกับโอกาสและสิ่ งดึงดูดของ
ธนาคาร สิ่ งที่ทาให้มาใช้บริ การเป็ นอัตราดอกเบี้ย และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริ การ
กับความภักดีของลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปทุมธานี มีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก
โดยรวมอยูใ่ นระดับความสัมพันธ์กนั ค่อนข้างสู ง
วริ ษฐ์ หิ รัญบูรณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ ของลู กค้าที่มีต่อคุ ณภาพการบริ การของ
ศู นย์บริ การรถยนต์โตโยต้า บอดี้ เซอร์ วิส บางนา ผลการศึ กษาพบว่า การรับรู ้ คุณภาพในการรับ
บริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ด้านความน่ าเชื่ อถื อ ด้านการสร้ างความมัน่ ใจ และ ด้าน
การดูแลเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับความคิดเห็ นด้านความพึงพอใจโดยรวม
และการรับรู ้คุณภาพในการรับบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ด้า นการสร้ างความมัน่ ใจ
และ ด้านการดู แลเอาใจใส่ มี ความสัมพันธ์ไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับความจงรั กภักดี ของลู กค้า ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 ยกเว้นแต่การตอบสนองต่อลูกค้าไม่มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดี ยวกันกับ
ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจโดยรวมและความจงรักภักดีของลูกค้า
กีรติ บันดาลสิ น (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้คุณภาพบริ การที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีใน
การใช้บริ การของลู กค้าธนาคารออมสิ น สาขาสานักราชดาเนิ น ผลการศึกษาพบว่า ระดับการรับรู ้
คุ ณภาพบริ ก ารโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก โดยลู ก ค้า มี ก ารรั บ รู ้ ด้า นการให้ค วามมัน่ ใจและความ
ไว้วางใจแก่ลูกค้ามากที่สุด ในส่ วนของระดับความจงรักภักดี ของผูใ้ ช้บริ การโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยลู กค้ามีความจงรักภักดี ในการใช้ บริ การในด้านทัศนคติมากที่สุด และการรับรู ้ คุณภาพ
บริ การด้านความใส่ ใจลู กค้า ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ และการตอบสนองลูกค้า ส่ งผลต่อ
ความจงรักภักดีในการใช้บริ การ ด้านพฤติกรรม ด้านทัศนคติ และความจงรักภักดีในการใช้บริ การ
โดยรวมในทิศทางบวก ระดับนัยสาคัญ 0.05
หนึ่ งฤทัย ไชยวงษ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อความจงรั กภักดี ของผูใ้ ช้บริ การ
ธนาคารกรุ ง ไทย สาขาวัฒนานคร ผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัย คุ ณภาพบริ ก าร ทางด้านความเป็ น
รู ปธรรม ความน่ าเชื่ อถื อ การตอบสนอง และการดู แลเอาใจใส่ มี อิทธิ พลต่อความจงรั กภักดี ของ
ผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาวัฒนานคร
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บทที่ 3
การดาเนินการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาคุณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การ
สายการบิน Thai Lion Air ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูใ้ ช้บริ การสายการบินไทย Thai Lion Air ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูใ้ ช้บริ การสายการบินไทย Thai Lion Air ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม โดยมีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและสุ่ มตัวอย่างดังนี้
3.1.2.1 การกาหนดขนาดตัวอย่าง
เนื่องจากผูว้ ิจยั ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนของ ผูใ้ ช้บริ การสายการบินไทย Thai Lion
Air ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อง กรุ งเทพมหานคร ดังนั้นขนาดตัวอย่างค านวณได้จากสู ต ร
ไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G.cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 และระดับความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2549, หน้า 74) ซึ่ งสู ตรในการคานวณที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้คือ

เมื่อ

n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P แทน สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการสุ่ ม (โดยทัว่ ไปนิยมใช้สัดส่ วน 30% หรื อ 0.30)

21

Z แทน ระดับความเชื่ อมันที่ผวู ้ ิจยั กาหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ
95 (ระดับ .05)
d คือ แทน ค่าความผิดพลาดสู งสุ ดที่เกิดขึ้น = .05
แทนค่า
n
= (0.3)(1-0.3)(1.96)²
(0.05)²
= 322.69
ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 323 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมีความผิดพลาดไม่เกิน
ร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
3.1.2.2 การสุ่ มตัวอย่าง
ส าหรั บ การสุ่ ม ตัว อย่ า งใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบบัง เอิ ญ (Accidental sampling) โดยเก็ บ
รวบรวมข้อมู ล จากผูใ้ ช้บ ริ ก ารสายการบิ น ไทย Thai Lion Air ที่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ ด อนเมื อ ง
กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จึงใช้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทาวิจัย
3.2.1 ขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีข้ นั ตอนดังนี้
1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ จากตารา เอกสาร บทความ
ทางวิชาการ ทฤษฎีหลักการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดขอบเขตของการวิจยั
2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
3) นาข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั

3.2.2 ลักษณะของเครื่ องมือ
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การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่ อง คุณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสาย
การบิน Thai Lion Air โดยแบ่งโครงสร้างคาถามออกเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูใ้ ช้บริ การสายการบินไทย Thai
Lion Air อันได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, อาชีพ, ระดับการศึกษา และรายได้ โดยมีลกั ษณะเป็ นคาถาม
แบบเลือกตอบ (Check List) ตามที่กาหนดไว้
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air ได้แก่
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมัน่ ใจได้ และด้านการเข้าถึง
จิตใจ
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบินไทย Thai Lion
Air ได้แก่ ด้านการบอกต่ อ ด้านความตั้งใจที่ จะซื้ อ ด้านความอ่อนไหวต่อปั จจัย ราคา และด้านการ
ร้องเรี ยน
โดยส่ วนที่ 2 และ 3 เป็ นคาถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรู ปแบบ
ของ Likert’s Scale ซึ่ งผูต้ อบจะเลื อกตอบได้เพียงคาตอบเดี ยวเพื่อสรุ ปความคิดเห็ น หรื อตอบตามที่
ปรากฏตามระดับมาตราวัด โดยกาหนดการให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 5
หมายถึง
มีความคิดเห็นที่สุด
ระดับคะแนน 4
หมายถึง
มีความคิดเห็นมาก
ระดับคะแนน 3
หมายถึง
มีความคิดเห็นปานกลาง
ระดับคะแนน 2
หมายถึง
มีความคิดเห็นน้อย
ระดับคะแนน 1
หมายถึง
มีความคิดเห็นน้อยมาก
3.2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
ในการหาคุณภาพของเครื่ องมือ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนิ นการตามขั้นตอน ดังนี้
1) นาแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้ นเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่าน พิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence: IOC) และ
ตรวจสอบความถู กต้องของเนื้ อหา ลักษณะของการใช้ภาษา และให้ข้อเสนอแนะ แล้วนาข้อมูล มา
ค านวณตามสู ตร Index of Item – Objective Congruence: IOC จากนั้ นผู ้วิ จ ัย น ามาแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
แบบสอบถามให้มีความชัดเจนและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครั้งนี้
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2) นาเสนอแบบสอบถามที่ได้หลังจากการแก้ไขปรับปรุ งไปทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability)
ของเครื่ องมือ (Try-out) กับกลุ่ มตัวอย่างที่ อยู่นอกกลุ่ มตัวอย่างจริ งจานวน 30 ชุ ด และคานวณหาค่า
ความเชื่ อมัน่ ด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยผูว้ ิจยั ได้ค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟาเท่ากับ .915
แสดงว่าแบบสอบถามนี้อยูใ่ นเกณฑ์ที่มีค่าความเชื่อมัน่ เพียงพอเป็ นแบบสอบถามที่สมบูรณ์
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ชุด ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การสายการ
บินไทย Thai Lion Air ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental sampling) ในวันที่ 15 – 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 7.00 น. – 15.00 น. วันละ
100 ชุด จนครบ 400 ชุด
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุดมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องในการตอบ
แบบสอบถาม แล้วนาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลและวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป
โดยวิธีทางสถิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
1) ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การสายการบินไทย Thai Lion Air วิเคราะห์โดย
หาค่าร้อยละ (Percentage)
2) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air และ ความจงรักภักดีของ
ผูใ้ ช้บริ การสายการบินไทย Thai Lion Air วิเคราะห์ โดยการแปลผลคะแนนจะใช้การตัดสิ นแบบอิง
เกณฑ์ในการวัดครั้งนี้ออกเป็ น 5 ระดับโดยใช้สูตรการคานวณหาอัตราภาคชั้น
อัตราภาคชั้น

=
=
=

คะแนนสู งสุ ด−คะแนนต่าสุ ด
5−1

จานวนชั้น

5

0.80

จะได้เกณฑ์การวัดระดับคะแนนที่แบ่งเป็ น 5 ช่วง ดังนี้
4.21-5.00
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

3.5 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้มีสถิติที่ใช้ในการวิจยั 2 ประเภท
1) สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statics) จะใช้อธิ บายถึงลักษณะข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ ค่าความถี่
(Frequency), ร้ อยละ (Percentage), ค่ า เฉลี่ ย ( X ) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
S.D.) ในการอธิบาย
2) สถิ ติ เ ชิ ง อ้ า งอิ ง หรื อสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential or Inductive Statics) จะใช้ ท ดสอบ
สมมติ ฐ านการวิ จ ัย ผู ว้ ิ จ ัย วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson
correlation coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ระหว่างคุณภาพการ
ให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air กับความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบินไทย Thai Lion
Air เพื่อทดสอบความมีนยั สาคัญของค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ซึ่ งมีเกณฑ์การแปลผลดังนี้
± 0.81 ถึง ± 1.0 = มีความสัมพันธ์สูงมาก
± 0.61 ถึง ± 0.80 = มีความสัมพันธ์สูง
± 0.41 ถึง ± 0.60 = มีความสัมพันธ์ปานกลาง
± 0.21 ถึง ± 0.40 = มีความสัมพันธ์ต่า
± 0.01 ถึง ± 0.20 = มีความสัมพันธ์ต่ามาก
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาวิจยั เรื่ อง คุ ณภาพการให้บริ การที่ มีผลต่อความจงรั กภักดี ของผูใ้ ช้บริ การสาย
การบิ น Thai Lion Air โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ รวบรวม
ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งคื อ ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารสายการบิ น Thai Lion Air ที่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของการตอบแบบสอบถาม แล้วมาทาการวิเคราะห์ด้วยวิธี การทางสถิ ติด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
SPSS ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จ ัย และน าเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในรู ปของตาราง
แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละปั จจัยส่ วนบุคคลของ
ผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริ การ
ของสายการบิน Thai Lion Air
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความจงรักภัก ดี ของ
ผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อความเข้าใจในการแปรความหมาย ผูว้ จิ ยั ขอกาหนดสัญลักษณ์และอักษรที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
n
แทน จานวนตัวอย่าง

แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
Sig.
แทน ความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
*
แทน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละปั จจัยส่ วนบุคคลของ
ผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่ ม ตัวอย่าง จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพหลัก และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน
ร้ อยละ
1. เพศ
ชาย
189
47.3
หญิง
211
52.8
2. อายุ
อายุต่ากว่า 20 ปี
27
6.8
อายุ 21-29 ปี
141
35.3
อายุ 30-39 ปี
127
31.8
อายุ 40-49 ปี
51
12.8
อายุ 50-59 ปี
35
8.8
อายุ 60 ปี ขึ้นไป
19
4.8
3.สถานภาพ
โสด
231
57.8
สมรส
161
40.3
หย่าร้าง
8
2.0
4. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
41
10.3
ปริ ญญาตรี
281
70.3
สู งกว่าปริ ญญาตรี
78
19.5
รวม
400
100
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ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่ ม ตัวอย่าง จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพหลัก และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน
ร้ อยละ
5. อาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
121
30.3
พนักงานบริ ษทั เอกชน
137
34.3
ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
81
20.3
รับจ้างทัว่ ไป
40
10.0
ข้าราชการบานาญ
21
5.3
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 20,000 บาท
59
14.8
20,001-40,000 บาท
115
28.7
40,001-60,000 บาท
91
22.8
60,001-80,000 บาท
63
15.8
80,001-100,000 บาท
51
12.8
100,001 บาทขึ้นไป
21
5.3
รวม
400
100
จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ส่ วนบุ ค คลของกลุ่ ม ตัวอย่า ง โดยการแจกแจง
จานวนและค่าร้อยละ จานวน 400 คน สามารถจาแนกตามตัวแปรได้ดงั นี้
1. เพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.8 และ
เพศชาย จานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.3
2. อายุ พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ 21-29 ปี จานวน 141 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.3
รองลงมามีอายุ 30-39 ปี จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.8 อายุ 40-49 ปี จานวน 51 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 12.8 อายุ 50-59 ปี จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.8 อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 27 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 6.8 และอายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.8 ตามลาดับ
3. สถานภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ
57.8 และสถานภาพสมรส จานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.3 และสถานภาพหย่าร้าง 8 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.0 ตามลาดับ
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4. ระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 281
คน คิดเป็ นร้อยละ 70.3 รองลงมามีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ
19.5 และระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.3 ตามลาดับ
5. อาชี พ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 137 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 34.3 รองลงมามี อาชี พ ข้า ราชการ/ รั ฐวิสาหกิ จ จานวน 121 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.3
ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.3 รับจ้างทัว่ ไป จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ
10.0 และข้าราชการบานาญ จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.3 ตามลาดับ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 20,001-40,000
บาท จานวน 115 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 28.7 รองลงมามี รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน 40,001-60,000 บาท
จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.8 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 60,001-80,000 บาท จานวน 63 คน คิด
เป็ นร้อยละ 15.8 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่ ากว่า 20,000 บาท จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.8 มี
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 80,001-100,000 บาท จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.8 และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 100,001 บาทขึ้นไป จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.3 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริ การ
ของสายการบิน Thai Lion Air
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai
Lion Air ด้านต่างๆในภาพรวม
ระดับความคิดเห็น
คุณภาพการให้ บริการ
.X
ระดับ
S.D.
1. ด้านลักษณะทางกายภาพ
3.52
0.50
มาก
2. ด้านความน่าเชื่อถือ
4.09
0.54
มาก
3. ด้านการตอบสนอง
3.98
0.46
มาก
4. ด้านความมัน่ ใจได้
3.82
0.41
มาก
5. ด้านการเข้าถึงจิตใจ
3.73
0.49
มาก
เฉลีย่ รวม
3.83
0.48
มาก

29

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความคิดเห็นด้านคุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion
Air ด้านต่างๆ โดยภาพรวม มี ความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก (  =3.83) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่ า คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของสายการบิ น Thai Lion Air ทั้ง 5 ได้แ ก่ ด้า นความน่ า เชื่ อ ถื อ
(  =4.09) มีระดับความคิดเห็ นมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการตอบสนอง (  =3.98) ด้านความ
มั่น ใจได้ (  =3.82) ด้า นการเข้า ถึ ง จิ ต ใจ (  =3.73) และด้า นลัก ษณะทางกายภาพ (  =3.52)
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai
Lion Air ด้านลักษณะทางกายภาพ
ระดับความคิดเห็น
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
.X
ระดับ
S.D.
1) ที่นง่ั บนเครื่ องบินกว้างขวาง สะดวกสบาย
3.62 0.49
มาก
2) พนักงานบริ การด้วยความสุ ภาพอ่อนน้อม
3.28 0.45 ปานกลาง
3) อุ ป กรณ์ และของใช้ด้า นความปลอดภัย ภายในเครื่ อ งบิ น มี
3.60 0.54
มาก
มาตรฐาน
4) มี ก ารตรวจเช็ ค เครื่ อ งบิ น ตามมาตรฐานการบิ น ด้า นความ
3.58 0.54
มาก
ปลอดภัยก่อนทาการบิน
3.52 0.50
มาก
เฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความคิดเห็นด้านคุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion
Air ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (  =3.52) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า มี ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 3 ข้อ ที่มีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ที่นงั่ บนเครื่ องบินกว้างขวาง สะดวกสบาย (  =3.62) รองลงมาคือ อุปกรณ์และของใช้ดา้ นความ
ปลอดภัยภายในเครื่ องบินมีมาตรฐาน (  =3.60) มีการตรวจเช็คเครื่ องบินตามมาตรฐานการบินด้าน
ความปลอดภัยก่อนทาการบิน (  =3.58) และมีปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 1 ข้อ ที่มีระดับความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ พนักงานบริ การด้วยความสุ ภาพอ่อนน้อม (  =3.28)
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai
Lion Air ด้านความน่าเชื่อถือ
ระดับความคิดเห็น
ด้ านความน่ าเชื่ อถือ
.X
ระดับ
S.D.
5) พนักงานให้ความช่วยเหลือผูใ้ ช้บริ การอย่างเต็มใจ
4.00
0.74
มาก
6) พนักงานให้บริ การโดยยึดความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
3.79
0.54
มาก
7) พนักงานให้บริ การถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีขอ้ ผิดพลาด
4.29
0.45 มากที่สุด
8) พนักงานเข้าใจความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การ
4.28
0.45 มากที่สุด
4.09
0.54
มาก
เฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ความคิดเห็นด้านคุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion
Air ด้านความน่าเชื่อถือ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (  =4.09) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า มี ปั จจัย ด้า นความน่ า เชื่ อถื อ 2 ข้อ ที่ มี ระดับความคิ ดเห็ น อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ได้แก่
พนักงานให้บริ การถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีขอ้ ผิดพลาด (  =4.29) รองลงมาคือ พนักงานเข้าใจความ
คาดหวังของผูใ้ ช้บริ การ (  =4.28) และระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ พนักงานให้ความ
ช่ วยเหลื อผูใ้ ช้บ ริ ก ารอย่า งเต็ม ใจ (  =4.00) และพนัก งานให้บริ ก ารโดยยึดความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การ (  =3.79) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai
Lion Air ด้านการตอบสนอง
ระดับความคิดเห็น
ด้ านการตอบสนอง
.X
ระดับ
S.D.
9) พนักงานให้บริ การได้ตามที่ตกลงสัญญา
3.48
0.63
มาก
10) พนักงานสร้างความมัน่ ใจให้แก่ลูกค้าเมื่อให้บริ การ
4.22
0.42 มากที่สุด
11) พนั ก งานสามารถให้ ข ้ อ มู ล และตอบข้ อ สงสั ย ของ
4.09
0.47
มาก
ผูใ้ ช้บริ การได้
12) ผูใ้ ช้บริ การสามารถติ ดต่อพนักงานได้ตลอดเวลาที่ เปิ ดท า
4.12
0.33
มาก
การ
เฉลีย่ รวม
3.98
0.46
มาก
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความคิดเห็นด้านคุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion
Air ด้านการตอบสนอง โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (  =3.98) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า มีปัจจัยด้านการตอบสนอง 1 ข้อ ที่มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ พนักงานสร้าง
ความมั่น ใจให้ แ ก่ ลู ก ค้า เมื่ อ ให้ บ ริ การ (  =4.22) และความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดับ มาก ได้ แ ก่
มี ผูใ้ ช้บริ การสามารถติ ดต่อพนักงานได้ตลอดเวลาที่ เปิ ดทาการ (  =4.12) พนักงานสามารถให้
ข้อมูล และตอบข้อสงสัยของผูใ้ ช้บริ การได้ (  =4.09) และมีสถานเดินรถพนักงานให้บริ ก ารได้
ตามที่ตกลงสัญญา (  =3.48) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai
Lion Air ด้านความมัน่ ใจได้
ระดับความคิดเห็น
ด้ านความมั่นใจได้
.X
ระดับ
S.D.
13) นักบิน และผูช้ ่วยนักบินมีความชานาญ มีประสบการณ์การบินสู ง 4.56 0.50 มากที่สุด
14) พนักงานพร้อมแก้ไขปั ญหาของผูใ้ ช้บริ การเสมอ
3.53 0.50
มาก
15) พนักงานให้บริ การด้วยความถู กต้องครบถ้วน ตั้งแต่ครั้ งแรกที่
3.98 0.24
มาก
ให้บริ การ
16) มีส่ิ งอานวยความสะดวกที่ดึงดูดใจผูใ้ ช้บริ การ
3.19 0.39 ปานกลาง
3.82 0.41
มาก
เฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความคิดเห็นด้านคุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion
Air ด้านความมัน่ ใจได้ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (  =3.82) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า มี ปั จจัย ด้า นความมั่นใจได้ 1 ข้อ ที่ มี ระดับความคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ได้แ ก่
มีนกั บิน และผูช้ ่วยนักบินมีความชานาญ มีประสบการณ์การบินสู ง (  =4.56) มีความคิดเห็นมาก
ที่สุด และระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ พนักงานให้บริ การด้วยความถูกต้องครบถ้วน
ตั้งแต่ครั้งแรกที่ให้บริ การ (  =3.98) พนักงานพร้อมแก้ไขปั ญหาของผูใ้ ช้บริ การเสมอ (  =3.53)
และระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ มีส่ิ งอานวยความสะดวกที่ดึงดูดใจผูใ้ ช้บริ การ (
 =3.19) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.7 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานด้า นคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารของสายการบิ น
Thai Lion Air ด้านการเข้าถึงจิตใจ
ระดับความคิดเห็น
ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ
.X
ระดับ
S.D.
17) พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3.84
0.46
มาก
18) มีข้ นั ตอนและระบบการจองตัว๋ โดยสารไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
3.67
0.47
มาก
19) เคาน์เตอร์ เช็คอินในท่าอากาศยานสามารถรองรับผูโ้ ดยสาร
3.61
0.50
มาก
ได้เยอะ และมีบริ การที่รวดเร็ ว
20) มีการระบุอตั ราค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆชัดเจนตามที่
3.80
0.51
มาก
ประกาศไว้
เฉลีย่ รวม
3.73
0.49
มาก
จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความคิดเห็นด้านคุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion
Air ด้านการเข้าถึงจิตใจ โดยภาพรวมมี ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  =3.73) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ปั จจัยด้านการเข้าถึงจิตใจทั้ง 4 ข้อ ที่มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ พนักงานมี
มนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี (  =3.84) รองลงมาคือ มี การระบุ อตั ราค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่ นๆชัด เจน
ตามที่ประกาศไว้ (  =3.80) มีข้ นั ตอนและระบบการจองตัว๋ โดยสารไม่ยุ่งยากซับซ้อน (  =3.67)
และเคาน์เตอร์ เช็ คอิ นในท่าอากาศยานสามารถรองรั บผูโ้ ดยสารได้เยอะ และมี บริ การที่ รวดเร็ ว
(  =3.61) ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานด้านความจงรักภักดี ของ
ผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน
Thai Lion Air ด้านต่างๆ ในภาพรวม
ระดับความคิดเห็น
ความจงรักภักดีของผู้ใช้ บริการ
.X
ระดับ
S.D.
1. ด้านการบอกต่อ
3.93
0.51
มาก
2. ด้านความตั้งใจที่จะซื้ อ
มาก
3.87
0.47
3. ด้านความอ่อนไหวต่อปั จจัยราคา
4.01
0.42
มาก
4. ด้านการร้องเรี ยน
3.79
0.41
มาก
มาก
เฉลีย่ รวม
3.93
0.51
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ความคิดเห็นด้านความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai
Lion Air โดยภาพรวมมี ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  =3.93) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ความคิดเห็นด้านความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion ทั้ง 4 ด้าน ที่มีความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านความอ่อนไหวต่อปั จจัยราคา (  =4.01) รองลงมาคือ ด้านการบอกต่อ
(  =3.93) ด้านความตั้งใจที่จะซื้ อ (  =3.87) และด้านการร้องเรี ยน (  =3.79) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน
Thai Lion Air ด้านการบอกต่อ
ระดับความคิดเห็น
ด้ านการบอกต่ อ
.X
ระดับ
S.D.
1) มีการแนะนาให้บุคคลอื่นมาใช้บริ การ
4.22
0.42 มากที่สุด
มาก
2) มีการพูดในแง่ที่ดีของ Thai Lion Air ให้ผอู ้ ื่นได้รับฟัง
3.63
0.60
มาก
เฉลีย่ รวม
3.93
0.51
จากตารางที่ 4.9 พบว่า ความคิดเห็นด้านความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai
Lion Air ด้านการบอกต่อ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (  =3.93) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ความคิดเห็นด้านความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion ด้านการบอกต่อ 1 ข้อ ที่มี
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ระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีการแนะนาให้บุคคลอื่นมาใช้บริ การ (  =4.22)
และความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ มี ก ารพู ดในแง่ ที่ดีข อง Thai Lion Air ให้ผูอ้ ื่ นได้รับฟั ง
(  =3.63) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน
Thai Lion Air ด้านความตั้งใจที่จะซื้ อ
ระดับความคิดเห็น
ด้ านความตั้งใจทีจ่ ะซื้อ
.X
ระดับ
S.D.
3) มีการเลือกการบริ การของ Thai Lion Air เป็ นตัวเลือกแรก 4.10
0.38
มาก
มาก
4) มีความตั้งใจที่จะใช้บริ การของ Thai Lion Air
3.64
0.57
มาก
เฉลีย่ รวม
3.87
0.47
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ความคิดเห็นด้านความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai
Lion Air ด้านความตั้งใจที่จะซื้ อ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (  =3.87) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ความคิดเห็นด้านความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air ด้านความตั้งใจที่
จะซื้ อ ทั้ง 2 ข้อ มีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ที่มีการเลือกการบริ การของ Thai Lion Air
เป็ นตัวเลื อกแรก (  =4.10) รองลงมา มี ความตั้งใจที่ จะใช้บริ การของ Thai Lion Air (  =3.64)
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน
Thai Lion Air ด้านความอ่อนไหวต่อปั จจัยราคา
ระดับความคิดเห็น
ด้ านความอ่อนไหวต่ อปัจจัยราคา
.X
ระดับ
S.D.
5) ราคาตัว๋ โดยสารถูกกว่าเมื่อเทียบกับสายการบินอื่น
4.11
0.31
มาก
มาก
6) ราคาตัว๋ โดยสารเหมาะสมกับบริ การที่ได้รับ
3.90
0.52
มาก
เฉลีย่ รวม
4.01
0.42
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า ความคิดเห็นด้านความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai
Lion Air ด้ า นความอ่ อ นไหวต่ อ ปั จจั ย ราคา มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก (  =4.01)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นด้านความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai
Lion Air ด้านความอ่อนไหวต่อปั จจัยราคา ทั้ง 2 ข้อ ที่มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ มีราคา
ตัว๋ โดยสารถูกกว่าเมื่อเทียบกับสายการบินอื่น (  =4.11) รองลงมาคือ ราคาตัว๋ โดยสารเหมาะสมกับ
บริ การที่ได้รับ (  =3.90) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน
Thai Lion Air ด้านการร้องเรี ยน
ระดับความคิดเห็น
ด้ านการร้ องเรียน
.X
ระดับ
S.D.
7) มีการร้องเรี ยนเมื่อเกิดปั ญหาเกี่ยวกับการบริ การ
3.45
0.50
มาก
8) มีการติดตามข่าวสาร และร่ วมกิ จกรรมกับ Thai Lion Air
4.12
0.33
มาก
อย่างสม่าเสมอ
3.79
0.41
มาก
เฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน
Thai Lion Air ด้านการร้องเรี ยน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (  =3.79) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ความคิดเห็นด้านความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air ด้านการร้องเรี ยน
ทั้ง 2 ข้อ ที่มีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการติดตามข่าวสาร และร่ วมกิ จกรรมกับ Thai
Lion Air อย่างสม่าเสมอ (  =4.12) รองลงมาคือ มีการร้องเรี ยนเมื่อเกิดปั ญหาเกี่ยวกับการบริ การ (
 =3.45) ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐาน คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air มีผลต่อ
ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air เมื่อจาแนกตาม ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมัน่ ใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจ
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สมมติ ฐ านข้ อ 1 คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของสายการบิ น Thai Lion Air มี ผ ลต่ อ ความ
จงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
H0: คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air ไม่มีผลต่อ ความจงรักภักดี ของ
ผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
H1: คุ ณภาพการให้บ ริ ก ารของสายการบิ น Thai Lion Air มี ผ ลต่ อ ความจงรั ก ภัก ดี ข อง
ผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
ความน่าเชื่ อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมัน่ ใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจ สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานเพื่อการทดสอบ ได้ดงั นี้
สมมติฐาน 1.1
H0: คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air ด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผล
ต่อ ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
H1: คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air ด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อ
ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Ai
ตารางที่ 4.13 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air
ด้านลักษณะทางกายภาพ กับ ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
ความจงรักภักดีของผู้ใช้ บริการ
สายการบินไทย Thai Lion Air
.139**
r
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
.005
Sig. (2-tailed)
* ระดับนัยสาคัญ .05
จากตารางที่ 4.13 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริ การของสายการ
บิน Thai Lion Air ด้านลักษณะทางกายภาพ กับ ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai
Lion Air โดยใช้สถิติ Pearson Correlation ในการทดสอบ โดยได้ค่าความสัมพันธ์ r= 0.139* Sig.=
0.005 พบว่า คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air ด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อ
ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐาน 2.2
H0: คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air ด้านความน่ าเชื่ อถื อ ไม่มีผลต่อ
ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
H1: คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air ด้านความน่าเชื่อถือ มีผลต่อ ความ
จงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
ตารางที่ 4.14 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai
Lion Air ด้านความน่าเชื่อถือ กับ ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
ความจงรักภักดีของผู้ใช้ บริการ
สายการบินไทย Thai Lion Air
r
0.149**
ด้ านความน่ าเชื่ อถือ
Sig. (2-tailed)
0.003
* ระดับนัยสาคัญ .05
จากตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริ การของสายการ
บิน Thai Lion Air ด้านความน่ าเชื่ อถื อ กับ ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion
Air โดยใช้สถิติ Pearson Correlation ในการทดสอบ โดยได้ค่าความสัมพันธ์ r= 0.149* Sig.= 0.003
พบว่า คุ ณภาพการให้บ ริ ก ารของสายการบิ น Thai Lion Air ด้า นความน่ า เชื่ อถื อ มี ผ ลต่ อ ความ
จงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐาน 2.3
H0: คุ ณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air ด้านการตอบสนอง ไม่มีผลต่อ
ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
H1: คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air ด้านการตอบสนอง มีผลต่อ ความ
จงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
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ตารางที่ 4.15 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai
Lion Air ด้านการตอบสนอง กับ ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
ความจงรักภักดีของผู้ใช้ บริการ
สายการบินไทย Thai Lion Air
r
0.148**
ด้ านการตอบสนอง
Sig. (2-tailed)
0.003
* ระดับนัยสาคัญ .05
จากตารางที่ 4.15 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริ การของสายการ
บิน Thai Lion Air ด้านการตอบสนอง กับ ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
โดยใช้ส ถิ ติ Pearson Correlation ในการทดสอบ โดยได้ค่ า ความสั ม พันธ์ r= 0.148* Sig.= 0.003
พบว่า คุ ณภาพการให้บ ริ ก ารของสายการบิ น Thai Lion Air ด้านการตอบสนอง มี ผ ลต่ อ ความ
จงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐาน 2.4
H0: คุ ณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air ด้านความมัน่ ใจได้ ไม่มีผลต่อ
ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
H1: คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air ด้านความมัน่ ใจได้ มีผลต่อ ความ
จงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
ตารางที่ 4.16 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai
Lion Air ด้านความมัน่ ใจได้ กับ ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
ความจงรักภักดีของผู้ใช้ บริการ
สายการบินไทย Thai Lion Air
r
0.133**
ด้ านความมั่นใจได้
Sig. (2-tailed)
0.008
* ระดับนัยสาคัญ .05
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จากตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริ การของสายการ
บิน Thai Lion Air ด้านความมัน่ ใจได้ กับ ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
โดยใช้ส ถิ ติ Pearson Correlation ในการทดสอบ โดยได้ค่ า ความสั ม พันธ์ r= 0.133* Sig.= 0.008
พบว่า คุ ณภาพการให้บ ริ ก ารของสายการบิ น Thai Lion Air ด้า นความมัน่ ใจได้ มี ผ ลต่ อ ความ
จงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐาน 2.5
H0: คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air ด้านการเข้าถึงจิตใจ ไม่มีผลต่อ
ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
H1: คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air ด้านการเข้าถึงจิตใจ มีผลต่อ ความ
จงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
ตารางที่ 4.17 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai
Lion Air ด้านการเข้าถึงจิตใจ กับ ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
ความจงรักภักดีของผู้ใช้ บริการ
สายการบินไทย Thai Lion Air
r
0.131**
ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ
Sig. (2-tailed)
0.009
* ระดับนัยสาคัญ .05
จากตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริ การของสายการ
บิน Thai Lion Air ด้านการเข้าถึงจิตใจ กับ ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion
Air โดยใช้สถิติ Pearson Correlation ในการทดสอบ โดยได้ค่าความสัมพันธ์ r= 0.131* Sig.= 0.009
พบว่า คุ ณภาพการให้บ ริ การของสายการบิ น Thai Lion Air ด้านการเข้าถึ งจิตใจ มี ผ ลต่ อ ความ
จงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเรื่ อง คุ ณภาพการให้บ ริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อความจงรั ก ภัก ดี ข อง
ผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลจาก ผูใ้ ช้บริ การสายการบิน
ไทย Thai Lion Air ที่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ ด อนเมื อ ง กรุ งเทพมหานคร จ านวน 400 ราย
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั เป็ นผูส้ ร้างขึ้น ตรวจสอบความเที่ยงตรงและนาไป
ดาเนิ นการทดสอบกับผูใ้ ช้บริ การนอกกลุ่มตัวอย่างจริ ง จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่ อถื อได้
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha) ได้ค่าความเชื่ อถื อของแบบสอบถามเท่ากับ 0.954 ซึ่ งจัดว่าเป็ นแบบสอบถามที่มีค่าความ
เชื่อถือได้ในระดับสู ง
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.1.1 ข้ อมูลเบื้องต้ นเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาข้อมู ลเบื้องต้นเกี่ ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.8 มีอายุ 21-29 ปี จานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.3 มีสถานภาพ
โสด จานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.8 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 281 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 70.3 มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.3 และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 20,001-40,000 บาท จานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.7
5.1.2 ข้ อมูลด้ านคุณภาพการให้ บริการของสายการบิน Thai Lion Air
จากการศึกษาข้อมูลด้านคุ ณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air ด้านต่างๆ
โดยภาพรวมมี ค วามคิ ดเห็ น อยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้า นพบว่า ความคิ ดเห็ น ด้าน
คุ ณภาพการให้บ ริ การของสายการบิ น Thai Lion Air ทั้ง 5 ด้า น มี ค วามคิ ดเห็ นอยู่ใ นระดับมาก
ได้แก่ ด้านความน่าเชื่ อถือ รองลงมาคือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมัน่ ใจได้ ด้านการเข้าถึงจิตใจ
และด้านลักษณะทางกายภาพ ตามลาดับ
5.1.3 ข้ อมูลด้ านความจงรักภักดีของผู้ใช้ บริการสายการบิน Thai Lion Air
จากการศึกษาข้อมูลด้านความจงรัก ภักดี ของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air โดย
ภาพรวมมี ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็ น ด้านความ
จงรักภักดี ของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion ทั้ง 4 ด้าน มี ระดับความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมาก

41

ได้แก่ ด้านความอ่อนไหวต่อปั จจัยราคา รองลงมาคือ ด้านการบอกต่อ ด้านความตั้งใจที่จะซื้ อ และ
ด้านการร้องเรี ยน ตามลาดับ
5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมุติฐานที่ 1 คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air ได้แก่ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ด้านความน่าเชื่ อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมัน่ ใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจ มีผล
ต่อ ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความ
น่าเชื่ อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมัน่ ใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจ มีผลต่อ ความจงรักภักดี
ของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาเรื่ องคุ ณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อความจงรักภักดี ของผูใ้ ช้บริ การสาย
การบิน Thai Lion Air ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. จากผลการศึ ก ษา พบว่า คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารของสายการบิ น Thai Lion Air ด้า น
ลักษณะทางกายภาพ มี ผลต่อ ความจงรักภัก ดี ของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งอาจเป็ นเพราะปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพนั้นเป็ นปั จจัยที่
เกี่ ย วข้องกับ ผูโ้ ดยตรง เช่ น ความกว้า งขวางของที่ นั่งบนเครื่ องบิ น วัส ดุ อุปกรณ์ ที่ ใ ช้มีคุณภาพ
รวมถึงการให้บริ การของพนักงานที่มีความสุ ภาพ อ่อนน้อม จึงทาให้ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
มี ผลต่อความจงรัก ภัก ดี ข องผูใ้ ช้บริ การสายการบิ น Thai Lion Air ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิ ดของ
สุ รางคนา ภัทรเมฆินทร์ (2556) ได้กล่าวไว้วา่ ลักษณะทางกายภาพเป็ นส่ วนหนึ่งของเครื่ องมือศึกษา
ช่องว่างผลการดาเนินงานของธุ รกิจ และความคาดหวังของลูกค้า
2. จากผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air ด้านความ
น่ าเชื่ อถื อ มีผลต่อ ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งอาจเป็ นเพราะปั จจัยด้านความน่ าเชื่ อถื อนั้นเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ส่งผลต่อความ
เชื่อมัน่ และภาพลักษณ์ในการเลือกใช้บริ การสายการบินนั้นๆ เช่น การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การบริ การดึงดูดใจ และมีคุณภาพ การคัดเลือกพนักงานที่ให้บริ การอย่างถูกต้อง ไม่มีขอ้ ผิดพลาด
และคอยให้ความช่วยเหลือผูใ้ ช้บริ การอย่างเต็มใจ จึงทาให้ปัจจัยด้านความน่าเชื่ อถือมีผลต่อความ
จงรั ก ภัก ดี ข องผูใ้ ช้บ ริ ก ารสายการบิ น Thai Lion Air ซึ่ ง สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ วริ ษ ฐ์ หิ รัญ
บูรณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ ของลู กค้าที่มีต่อคุ ณภาพการบริ การของศูนย์บริ การรถยนต์
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โตโยต้า บอดี้ เซอร์ วิส บางนา ผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้คุณภาพในการรับบริ การด้านความเป็ น
รู ป ธรรมของบริ ก าร ด้า นความน่ า เชื่ อถื อ ความสั ม พันธ์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกันกับ ความคิ ดเห็ น
ด้านความพึงพอใจโดยรวม
3. จากผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air ด้านการ
ตอบสนอง มีผลต่อ ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ ง อาจเป็ นเพราะ ปั จจัย ด้านการตอบสนองนั้นเป็ นปั จจัย ที่ คอยสนองความ
ต้องการทางด้านต่างๆของผูใ้ ช้บริ การ เช่น การให้บริ การที่ได้ตามที่ตกลงสัญญากับผูใ้ ช้บริ การ หรื อ
การที่ผใู ้ ช้บริ การสามารถติดต่อพนักงานได้ดว้ ยความสะดวกรวดเร็ ว รวมถึงพนักงานสามารถแก้ไข
ปั ญหา ตอบข้อสงสัยต่างๆของผูใ้ ช้บริ การได้ ซึ่ งช่วยให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความจงรักภักดีกบั องค์การ
จึงทาให้ปัจจัยด้านการตอบสนองมีผลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รณพงษ์ สุ ทธิ วารี (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้คุณภาพการบริ การ
และความจงรั กภักดี ของลู กค้าที่ มีต่อร้ า นฮาร์ ดแวร์ เฮ้าส์ อินเตอร์ เนชั่นแนลในกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้คุณภาพการบริ การด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกับ ความจงรักภักดีต่อร้านฮาร์ ดแวร์ เฮ้าส์อินเตอร์ เนชันแนล
4. จากผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air ด้านความ
มัน่ ใจได้ มีผลต่อ ความจงรักภักดี ของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งอาจเป็ นเพราะทางสายการบิน Thai Lion Air มีการคัดเลือกพนักงานที่มีความ
เชี่ ยวชาญในด้านต่างๆ มาให้บริ การ เช่ น นักบิน และผูช้ ่ วยนักบินมีความชานาญ มีประสบการณ์
การบินสู ง พนักงานที่ให้บริ การมีความพร้อมในการแก้ไขปั ญหาของผูใ้ ช้บริ การด้วยความถู กต้อง
ครบถ้วน รวมไปถึงมีส่ิ งอานวยความสะดวกที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน ล้วนเป็ นสิ่ งที่ช่วย
ส่ งเสริ มให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความมัน่ ใจ จึงทาให้ปัจจัยด้านความมัน่ ใจได้มีผลต่อความจงรักภักดีของ
ผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศักดิ์ ดา ศิริภทั รโสภณ (2554)
ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริ การที่ได้รับกับความพึงพอใจ และความภักดีของ
คนไข้ : กรณี ศึกษาโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ กษาพบว่า คุ ณภาพการ
บริ การด้านการสร้างความมัน่ ใจ ส่ งผลต่อระดับความภักดีของคนไข้ที่เข้ามารับบริ การ
5. จากผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air ด้านการ
เข้าถึงจิตใจ มีผลต่อ ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ ง อาจเป็ นเพราะปั จจัยด้านการเข้าถึ งจิ ตใจนั้นเป็ นปั จจัย ที่ ช่ วยอานวยความ
สะดวก และเพิ่มความประทับใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ ทั้งในด้านของพนักงานที่มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี
สายการบินมีเคาน์เตอร์ เช็คอินที่มีจานวนเพียงพอ รวมถึงมีข้ นั ตอนและระบบการจองตัว๋ โดยสารที่
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ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน จึงทาให้ปัจจัยด้านการเข้าถึงจิตใจมีผลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการ
บิน Thai Lion Air ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ หนึ่งฤทัย ไชยวงษ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มี
ผลต่อความจงรักภักดี ของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาวัฒนานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัย
คุณภาพบริ การ ด้านการดูแลเอาใจใส่ มีอิทธิ พลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งไทย
สาขาวัฒนานคร
5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเรื่ องคุ ณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อความจงรักภักดี ของผูใ้ ช้บริ การสาย
การบิน Thai Lion Air ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ ทางด้า นผู ป้ ระกอบธุ ร กิ จ สายการบิ น ควรมี ก ารจัด อบรม
เกี่ยวกับการให้บริ การแก่พนักงานเพื่อทาให้พนักงานได้เข้าใจถึงหลักการให้บริ การที่ถูกต้อง และ
ให้บริ การด้วยความห่วงใย ใส่ ใจผูใ้ ช้บริ การ
2. ด้านความน่าเชื่ อถือ ทางด้านผูป้ ระกอบธุ รกิจสายการบินควรให้พนักงานที่ให้บริ การยึด
ตามกฎระเบียบข้อบังคับของท่าอากาศยานเป็ นหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้มีมาตรฐานในการปฎิบตั งาน และ
เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กบั สายการบิน
3. ด้านการตอบสนอง ทางด้านผูป้ ระกอบธุ รกิจสายการบินควรแนะนาพนักงานให้สามารถ
ตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยของผูใ้ ช้บริ การได้ และสามารถให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการใช้บริ การได้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึงควรเพิ่มช่ องทางในการติดต่อสื่ อสาร เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถติดต่อพนักงานได้
อย่างสะดวกเมื่อมีความต้องการใช้บริ การ
4. ด้านความมัน่ ใจได้ ทางด้านผูป้ ระกอบธุ รกิ จสายการบินควรคัดเลือกพนักงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ มีความชานาญในแต่ละสายงานเพื่อเพิม่ ความมัน่ ใจแก่ผใู ้ ช้บริ การ และคัดเลือกพนักงานที่
มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างานสู ง มี ค วามสามารถในการตัด สิ น ใจ และแก้ไ ขปั ญ หาต่ า งๆของ
ผูใ้ ช้บริ การได้
5. ด้านการเข้าถึงจิตใจ ทางด้านผูป้ ระกอบธุ รกิจสายการบินควรจัดการให้มีสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ไว้คอยบริ การแก่ ผูโ้ ดยสารเพิ่มเติ ม เช่ น มี จุดให้บริ การน้ าดื่ ม ผูใ้ ช้บริ การสามารถ
เข้าถึงสัญญาณ Wi- fi ได้สะดวก หรื อมีการให้บริ การรถเข็นแก่ผสู ้ ู งอายุ และคนพิการ โดยที่ไม่ตอ้ ง
ร้องขอ รวมถึงหากมีขอ้ ผิดพลาดเกี่ยวกับตัว๋ โดยสาร ผูใ้ ช้บริ การสามารถแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวได้โดย
ที่ผูใ้ ช้บริ การมี เอกสารรับรองในการผิดพลาด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความจงรักภักดี ในการใช้บริ การของ
ผูใ้ ช้บริ การได้
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5.4 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาคุณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อความจงรักภักดีของสายการบินอื่นๆ หรื อ
การขนส่ งผูโ้ ดยสารประเภทอื่นๆ เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การของสายการบิน
นั้นๆ
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การตัด สิ น ใจ
เลือกใช้บริ การสายการบิน เพื่อเป็ นปัจจัยในการเปรี ยบเทียบ และนาผลที่ได้มาวางแผนและปรับปรุ ง
การให้บริ การให้สอดคล้องกับความต้องการของผูโ้ ดยสารได้ดีมากยิง่ ขึ้น
3. ควรมี การศึ กษาเพิ่มเติ มในเรื่ องของปั ญหาและอุปสรรคในการใช้บริ การสายการบิ น
โดยเปรี ยบเทียบระหว่างสายการบิน Thai Lion Air และสายการบินอื่นๆ เพื่อนาผลที่ได้มาพัฒนา
ปรับปรุ งการให้บริ การเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่ อง คุณภาพการให้ บริการที่มีผลต่ อความจงรักภักดีของผู้ใช้ บริการสายการบิน Thai Lion Air
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาเรื่ อง คุณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อความ
จงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน Thai Lion Air โดยมี ดร. วิจิตร สุ พินิจ เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา
ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริ ญญาโท หลักสู ตรการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สยาม และจะนาข้อมูลที่ได้ไปประกอบการจัดทาสารนิ พนธ์ให้มีความเที่ยงตรง ดังนั้นข้อมูลของ
ท่านจึงเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการศึกษาครั้งนี้
ทางผูศ้ ึกษาจึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อและตรง
ตามความรู ้สึก โดยแบบสอบถามนี้มีท้ งั หมด 3 หน้า ประกอบไปด้วย 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1
ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การสายการบินไทย Thai Lion Air
ส่ วนที่ 2
คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air
ส่ วนที่ 3
ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การสายการบินไทย Thai Lion
ขอขอบพระคุณท่านที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

เซดริ ค ทอง เอคอฟเฟย์
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม
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ส่ วนที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การสายการบินไทย Thai Lion Air
คาชี้แจง : กรุ ณาเขียนเครื่ องหมาย ลงไปในช่องว่าง หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ งของ
ท่าน
1. เพศ

(1) ชาย

(2) หญิง

2. อายุ

(1) อายุต่ากว่า 20 ปี
(3) อายุ 30-39 ปี
(5) อายุ 50-59 ปี

(2) อายุ 21-29 ปี
(4) อายุ 40-49 ปี
(6) อายุ 60 ปี ขึ้นไป

3. สถานภาพ

(1) โสด
(3) หย่าร้าง

(2) สมรส

4. ระดับการศึกษา

(1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
(3) สู งกว่าปริ ญญาตรี

(2) ปริ ญญาตรี

5. อาชีพหลัก

(1) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(3) ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
(5) ข้าราชการบานาญ

(2) พนักงานบริ ษทั เอกชน
(4) รับจ้างทัว่ ไป

6. รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน

(1) ต่ากว่า 20,000 บาท
(3) 40,001-60,000 บาท
(5) 80,001-100,000 บาท

(2) 20,001-40,000 บาท
(4) 60,001-80,000 บาท
(6) 100,001 บาทขึ้นไป
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ส่ วนที่ 2 : คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air
คาชี้แจง : กรุ ณาเขียนเครื่ องหมาย ลงในช่องว่าง ที่ระบุเลขระดับความคิดเห็นของท่านในแต่
ละคาถาม
คุณภาพการให้ บริการ
ด้ านลักษณะทางกายภาพ

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1) ที่นงั่ บนเครื่ องบินกว้างขวาง สะดวกสบาย
2) พนักงานบริ การด้วยความสุภาพอ่อนน้อม
3) อุ ป กรณ์ แ ละของใช้ด้านความปลอดภัย ภายในเครื่ อ งบิ นมี
มาตรฐาน
4) มี ก ารตรวจเช็ ค เครื่ อ งบิ น ตามมาตรฐานการบิ น ด้า นความ
ปลอดภัยก่อนทาการบิน
ด้ านความน่ าเชื่ อถือ
5) พนักงานให้ความช่วยเหลือผูใ้ ช้บริ การอย่างเต็มใจ
6) พนักงานให้บริ การโดยยึดความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
7) พนักงานให้บริ การถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีขอ้ ผิดพลาด
8) พนักงานเข้าใจความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การ
ด้ านการตอบสนอง
9) พนักงานให้บริ การได้ตามที่ตกลงสัญญา
10) พนักงานสร้างความมัน่ ใจให้แก่ลูกค้าเมื่อให้บริ การ
11) พนักงานสามารถให้ขอ้ มูล และตอบข้อสงสัยของผูใ้ ช้บริ การ
ได้
12) ผูใ้ ช้บริ การสามารถติดต่อพนักงานได้ตลอดเวลาที่เปิ ดทาการ
ด้ านความมัน่ ใจได้
13) นักบิน และผูช้ ่วยนักบินมีความชานาญ มีประสบการณ์การ
บินสูง
14) พนักงานพร้อมแก้ไขปั ญหาของผูใ้ ช้บริ การเสมอ
15) พนักงานให้บริ การด้วยความถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่ครั้งแรก
ที่ให้บริ การ
16) มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ดึงดูดใจผูใ้ ช้บริ การ
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ส่ วนที่ 2 : คุณภาพการให้บริ การของสายการบิน Thai Lion Air (ต่อ)
คาชี้แจง : กรุ ณาเขียนเครื่ องหมาย ลงในช่องว่าง ที่ระบุเลขระดับความคิดเห็นของท่านในแต่
ละคาถาม
คุณภาพการให้ บริการ
ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ
17) พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
18) มีข้ นั ตอนและระบบการจองตัว๋ โดยสารไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
19) เคาน์เตอร์ เช็คอินในท่าอากาศยานสามารถรองรับผูโ้ ดยสาร
ได้เยอะ และมีบริ การที่รวดเร็ ว
20) มีการระบุอตั ราค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆชัดเจนตามที่
ประกาศไว้

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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ส่ วนที่ 3 : ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การ Thai Lion Air
คาชี้แจง : กรุ ณาเขียนเครื่ องหมาย ลงในช่องว่าง ที่ระบุเลขระดับความคิดเห็นของท่านในแต่
ละคาถาม
ความจงรักภักดีของผู้ใช้ บริการ
ด้ านการบอกต่ อ

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1) มีการแนะนาให้บุคคลอื่นมาใช้บริ การ
2) มีการพูดในแง่ที่ดีของ Thai Lion Air ให้ผอู ้ ื่นได้รับฟัง
ด้ านความตั้งใจทีจ่ ะซื้อ
3) มีการเลือกการบริ การของ Thai Lion Air เป็ นตัวเลือกแรก
4) มีความตั้งใจที่จะใช้บริ การของ Thai Lion Air
ด้ านความอ่ อนไหวต่ อปัจจัยราคา
5) ราคาตัว๋ โดยสารถูกกว่าเมื่อเทียบกับสายการบินอื่น
6) ราคาตัว๋ โดยสารเหมาะสมกับบริ การที่ได้รับ
ด้ านการร้ องเรียน
7) มีการร้องเรี ยนเมื่อเกิดปั ญหาเกี่ยวกับการบริ การ
8) มี ก ารติ ด ตามข่ า วสาร และร่ ว มกิ จ กรรมกับ Thai Lion Air
อย่างสม่าเสมอ

ขอขอบพระคุณท่ านที่ให้ ความร่ วมมือในการทาแบบสอบถาม
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ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชื่อ-สกุล ผูว้ จิ ยั :

นายเซดริ ค ทอง เอคอฟเฟย์

วันเดือนปี เกิด :

04 - 01- 2536

อาชีพ

พนักงานบริ ษทั

:

ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2557

สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ. 2560

ศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการทางาน :
พ.ศ. 2558– ปัจจุบนั

บริ ษทั ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จากัด
ตาแหน่งฝ่ ายบริ การลูกค้าด้านการส่ งออกสิ นค้าทางอากาศ

