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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวัง ความพึงพอใจของผูโดยสาร
ที่ มี ต  อ การบริ ก ารภาคพื้ น ดิ น และการบริ ก ารบนเครื่ อ งบิ น ของสายการบิ น ราคาประหยั ด คุ ณ ภาพสู ง
3 สายการบิน ไดแก นกแอร ไทยไลออนแอร และไทยสมายล ซึ่งกลุมตัวอยางคือ ผูโดยสารชาวไทย
ที่เดินทางภายในที่ใชและเคยใชบริการสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในทาอากาศยานเชียงใหม
จํานวน 400 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย
และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน นําเสนอผลการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโ ดยสาร
ดวยเครือ่ งมือในการวิเคราะหความสําคัญและผลการดําเนินงาน (Importance Performance Analysis: IPA)
ผลการศึกษาพบวา ภาพรวมของกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคาดหวังในระดับมากที่สุด
ดวยคาเฉลี่ย 4.50 และมีระดับความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.00 และ
เมื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสาร
พบวาคะแนนเฉลี่ยอยูใน Quadrant II ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูใหบริการสายการบินมีการจัดการที่ดีแลว
ตามความพึงพอใจของผูโดยสารและควรรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไว
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คําสําคัญ
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ การบริการของสายการบิน สายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง

Abstract
The purpose of this article is to study and compare expectations. Passenger Satisfaction
with Ground Services and Airplane Services The airline's three high-quality airlines are
Nok Air, Thai Lion Air, and Thai Smile. Thai passengers traveling within the country used and used
high-quality airlines in Chiang Mai Airport by collecting data from 400 passengers the questionnaire.
The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. To present
the result of passenger's expectations and satisfaction compared with the tool as
Importance-Performance Analysis (IPA) and the inference hypothesis.
The results showed that most of the samples had the highest level of expectations, with a
mean of 4.50 and a high level of satisfaction with the service. The mean score was 4.00 and when
comparing the average score between expectation and satisfaction of passengers. The average
score is in the second Quadrant, which shows that the carrier is well managed. Based on
passenger satisfaction and performance should be maintained.

Keywords
Expectation, Satisfaction, Airline Service, Premium Low-Cost Airlines

บทนํา
อุตสาหกรรมการบินถือเปนภาคเศรษฐกิจทีม่ คี วามสําคัญและสรางรายไดเปนอันดับตนของประเทศ
โดยเฉพาะรายไดจากภาคธุรกิจการบินโดยตรงที่มาจากสายการบิน สนามบิน และบริการภาคพื้นดิน
ซึ่งมีมูลคามากถึง 64,000 ลานบาท รวมถึงรายไดจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง จํานวน 44,000 ลานบาท
จึงทําใหเกิดการขยายสวนแบงทางการตลาดของสายการบิน โดยเฉพาะในกลุม ของสายการบินราคาประหยัด
คุ ณ ภาพสู ง ที่ มี จํ า นวนเที่ ย วบิ น ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ธุ ร กิ จ สายการบิ น ส ว นใหญ ใ นกลุ  ม นี้ จึ ง เน น ทํ า การตลาด
ที่แขงขันดานราคา ตั๋วโดยสารที่มีราคาถูก โปรโมชั่นที่มีใหเลือกหลากหลาย และเสนทางการบินใหมๆ
เพื่ อ สร า งแรงจู ง ใจในการเลื อ กใช บ ริ ก ารของผู  โ ดยสาร (Boeing, 2012) ซึ่ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม ถื อ เป น
เมืองทองเที่ยวอันดับตนของประเทศ ที่นักทองเที่ยวสวนใหญทั้งชาวไทยและชาวตางชาติรูจัก และปรารถนา
ทีจ่ ะมาเยือน สําหรับในป พ.ศ. 2558 ทีผ่ า นมาทาอากาศยานเชียงใหม มีจาํ นวนผูใ ชบริการสายการบินระหวาง
ประเทศและในประเทศสูงถึง 8,365,851 คน (Airports of Thailand PLC., 2015)
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จากพฤติกรรม ความตองการรับบริการ และการแขงขันที่รุนแรงในตลาดสายการบินราคาประหยัด
คุณภาพสูงดังกลาว พบวา ราคาไมใชปจ จัยสําคัญอันดับตนในการเลือกใชบริการของสายการบินโดยเฉพาะ
ในธุรกิจสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง และการรับรูคุณภาพการบริการของผูใชจะผันแปรไปตาม
ความตองการของผูใช ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดของ Millett (1954) ที่กลาวถึงความพึงพอใจตอการใชบริการ
เปนผลมาจากการเปรียบเทียบระดับความรูสึกของบุคคลตอผลิตภัณฑที่เห็นหรือเขาใจ กับความคาดหวัง
ของผูใ ชบริการ เพือ่ นําผลทีไ่ ดมาพัฒนา ปรับปรุงการใหบริการใหมปี ระสิทธิภาพ และสนองตอความคาดหวัง
ของผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิผล
จึงเปนเหตุผลสําคัญในการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของผูโ ดยสารทีร่ บั การบริการของสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม
ดวยเครือ่ งมือในการวิเคราะหความสําคัญและผลการดําเนินงาน (Importance Performance Analysis: IPA)
ที่ถูกนํามาใชเพื่อแสดงเห็นถึงสิ่งที่ลูกคาใหความสําคัญและประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงาน
ทีใ่ หบริการ ทีช่ ว ยใหผปู ระกอบการหรือผูบ ริหารเขาใจและประเมินผลการบริการของธุรกิจไดดขี นึ้ และสามารถ
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ (Wade & Eagles, 2003) ซึ่งเทคนิค IPA นี้
จะนํามาใชในการวิเคราะหผลของความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีตอการบริการวามีความสัมพันธกัน
ในลักษณะใด ในรูปแบบกราฟ เพื่อใหผลการวิจัยมีความชัดเจนสามารถนําไปใชในการแกปญหาและ
พัฒนา และเกิดความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารที่รับการบริการของสายการบิน
ราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารที่รับการบริการของ
สายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยนี้ไดนําแนวคิดของ Millett (1954) เกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใชบริการเปนผลมา
จากการเปรียบเทียบระดับความรูสึกของบุคคลตอผลิตภัณฑหรือบริการที่เห็นหรือเขาใจกับความคาดหวัง
ของผูใช บริการในดานการบริการภาคพื้นดินและดานการบริการบนเครื่องบิน โดยวัดจากการใหบริการ
ที่เทาเทียมกัน การใหบริการอยางรวดเร็วทันตอเวลา การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการอยางตอเนื่อง
สมํ่าเสมอ และการใหบริการที่มีความกาวหนา มาเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย และเพื่อใหเห็นภาพรวม
ในแตละดานใหชัดเจนขึ้น จึงเลือกใชเครื่องมือในการวิเคราะหความสําคัญและผลการดําเนินงาน (IPA)
ของ Martilla & James (1977) เพื่อเปนแนวทางในการประเมินความสําคัญและผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจที่สงผลตอการเลือกใชบริการของผูโดยสารที่รับการบริการของสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง
ภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม ซึ่ง IPA มีขอไดเปรียบในหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับ
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การประเมินผลการยอมรับและความพึงพอใจของลูกคา และเปนที่ยอมรับวาเปนเครื่องมือการประเมิน
ทีม่ ตี น ทุนตํา่ เขาใจงายรวมถึงการใหขอ มูลในเชิงลึก นอกจากนีก้ ารนําเสนอผลการประเมิน IPA อยูใ นรูปแบบ
ของกราฟสองมิติ ที่มาจากมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ทําใหสามารถแปลผลขอมูลที่เขาใจงาย
และทําใหสามารถนําไปใชประโยชนในการวางกลยุทธ การตัดสินใจดานการตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการ และพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจไดดียิ่งขึ้น (Martilla & James, 1977)
จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยนํามาจัดทําเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1
¼oÃ¥µ¦¸ÉÄo ¦·µ¦µ¥µ¦·¦µµ¦³®¥´»£µ¡¼£µ¥Ä¦³Á« n µ°µµ«¥µÁ¸¥Ä®¤n

ªµ¤µ®ª´Â¨³ªµ¤¡¹¡°Än °µ¦¦·µ¦¸É
Åo ¦´µµ¥µ¦·
o µµ¦¦·µ¦£µ¡ºÊ ·
1. ªµ¤³ªµ¥Äµ¦°´ÌªÁ¦ºÉ°·
2. µ¦Åo¦´µ¦¦·µ¦¸É¸µ¡´µ£µ¡ºÊ·
3. ªµ¤³ª¦ªÁ¦ÈªÄµ¦ÁÈ°·
4. ªµ¤¦n°Áª¨µ °Á¸É¥ª·
5. ¦³°·Á°¦rÁÈ °µ¥µ¦·°°
Åo¸¤¸ o°¤¼¨¸É¨³Á°¸¥¦oª
6. µ¦´µ¦n¤°´¤£µ¦³¤¸ªµ¤¦ªÁ¦Èª
Å¤n¼®µ¥
7. µ¦°´ÌªÃ¥µ¦nµÂ°¡¡¨·Á´Éµ¤º°º°
8. ªµ¤¦ªÁ¦ÈªÄµ¦°°¡´µÄ
µ¦´µ¦{®µ

ªµ¤µ®ª´Â¨³ªµ¤¡¹¡°Än °µ¦¦·µ¦
¸ÉÅo ¦´µµ¥µ¦·
o µµ¦¦·µ¦Á¦ºÉ °·
1. ·É°Îµª¥ªµ¤³ªÁ¦ºÉ°·¤¸¡¦o°¤
2. ªµ¤»£µ¡Á¦¸¥¦o°¥Äµ¦¦·µ¦ °¡´µ
o°¦´Á¦ºÉ°
3. µ¦Ä®o¦·µ¦°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ°ºÉ¤Á¸É¥ª·
4. ªµ¤¦n°Áª¨µ °Á¸É¥ª·
5. ªµ¤¨°£´¥ °Á¸É¥ª·
6. ¸É´É·Á¦ºÉ°·ªoµ ªµ ´Éµ¥
Å¤nÂ°°´
7. ªµ¤³°µ °®o°ÊÎµÁ¦ºÉ°·
8. ªµ¤Á}¤º°°µ¸¡Äµ¦ÂoÅ {®µ °
¡´µo°¦´Á¦ºÉ°·

Á¦ºÉ°¤º°Äµ¦ª·Á¦µ³®rªµ¤Îµ´Â¨³¨µ¦ÎµÁ·µ (Importance Performance Analysis : IPA)
¨µ¦Á¦¸¥Á¸¥¦³´ªµ¤µ®ª´Â¨³ªµ¤¡¹¡°Ä °¼oÃ¥µ¦¸É¤¸n°µ¦¦·µ¦ °µ¥µ¦·
¦µµ¦³®¥´»¼£µ¡£µ¥Ä¦³Á« nµ°µµ«¥µÁ¸¥Ä®¤n

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยเลือกศึกษากลุมตัวอยางที่เปนผูโดยสารชาวไทยที่เดินทางภายในประเทศที่ใชและ
เคยใชบริการของสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม จํานวน 3
สายการบิน คือ นกแอร ไทยไลออนแอร และไทยสมายล โดยวิธกี ารคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
มีการเกณฑการคัดเลือก คือ เปนสายการบินที่ใชกลยุทธการดําเนินธุรกิจดานการบินดวยการลดคาใชจาย
และจัดอยูในกลุมสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศที่ยังคงใหสิทธิ์แกผูโดยสารอยางใด
อยางหนึ่ง เชน ในการโหลดสัมภาระลงใตทองเครื่องบินไดฟรีอยางนอย 15 กิโลกรัม เลือกที่นั่งฟรี และ
ยังมีของวางและนํ้าดื่มในปริมาณที่จํากัดใหบริการบนเที่ยวบิน
เก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ซึ่งไดจากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง
ตามสูตรของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จากจํานวนประชากร
จํานวน 6,451,856 คน โดยกําหนดจากจํานวนผูใชบริการสายการบินในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม
ในป พ.ศ. 2558 (Airports of Thailand PLC., 2015)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนงานวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล
คือแบบสอบถามชนิดคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด แบงเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูโดยสาร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ระดับรายได วัตถุประสงค
ในการเดินทาง
สวนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารที่รับการบริการของสายการบิน
ราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม เปนคําถามปลายปดชนิดแบบประเมินคา
(Rating Scale) 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
สวนที่ 3 ขอมูลเกีย่ วกับขอเสนอแนะอืน่ ๆ ซึง่ มีลกั ษณะเปนคําถามปลายเปดเกีย่ วกับการพัฒนา
คุณภาพการบริการของสายการบินภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม
การสรางแบบสอบถามและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยดําเนินการโดยการทบทวน
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของจนไดนิยามของตัวแปรที่จะศึกษา รางแบบสอบถามใหมีความสอดคลอง
กับนิยามของตัวแปรและวัตถุประสงคการวิจัย และสงรางแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน
เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) มากกวาหรือเทากับ 0.6 แสดงวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามวัตถุประสงคและ
ตรงตามเนือ้ หา ซึง่ ถือวาขอคําถามนัน้ ใชได ในการนําไปสรางแบบสอบถาม (Rovinelli & Hambleton, 1977)
จากนัน้ นําไปทดลองเก็บขอมูลกับผูโ ดยสารสายการบิน จํานวน 30 ชุด และคาความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
(Reliability) ดวยคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cornbach’s Alpha-Coefficient) คาสัมประสิทธิ์
อั ล ฟ า ครอนบั ค ของแบบสอบถามความคาดหวั ง เท า กั บ 0.971 และความพึ ง พอใจ เท า กั บ 0.969
ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได (Cronbach, 1990) จากนั้นจึงนําแบบสอบถามนี้ไปใชในการวิจัยตอไป
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3. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามมาดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง
และสมบูรณของขอมูล จากนัน้ จัดเรียงลําดับและลงรหัส เพือ่ จําแนกประเภทขอมูลและนําขอมูลทีไ่ ดไปบันทึก
ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยสวนที่ 1 ใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คาความถี่
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) ในการอธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปของผูโดยสาร
สวนที่ 2 คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชอธิบายความคาดหวังและ
ระดับความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการของสายการบิน สวนการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวัง
และความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการของสายการบิน ดวยเครื่องมือในการวิเคราะหความสําคัญ
และผลการดําเนินงาน (Importance Performance Analysis: IPA) เพื่อใหธุรกิจสามารถนําผลไปใช
ในการดําเนินงานและใหความสําคัญกับผลการดําเนินงานเรื่องใดกอนหลัง โดยผลการศึกษาความคาดหวัง
และความพึงพอใจ จะมี 4 Quadrants คือ Quadrants I หมายถึงระดับความสําคัญของความคาดหวัง
อยูในระดับสูงแตความพึงพอใจตอการบริการอยูในระดับตํ่า Quadrants II หมายถึงระดับความสําคัญ
ของความคาดหวังอยูในระดับสูงและคะแนนความพึงพอใจตอการบริการสูง Quadrants III หมายถึงระดับ
ความสําคัญของความคาดหวังอยูในระดับตํ่า และความพึงพอใจตอการบริการก็ตํ่า และ Quadrants IV
หมายถึงระดับความสําคัญของความคาดหวังอยูในระดับตํ่า แตความพึงพอใจตอการบริการสูง (Martilla &
James, 1977)

ผลการวิจัย
จากการเก็บขอมูลความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารกับการบริการของสายการบิน:
กรณีศกึ ษาสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม จํานวน 400 คน มีดงั นี้
1. ขอมูลทั่วไป พบวา ผูโดยสาร รอยละ 60.75 เปนเพศหญิง และอยูในชวงอายุ 21-30 ป
รอยละ 42.75 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 55.25 ประกอบอาชีพเจาของธุรกิจ รอยละ 20
มีระดับรายไดในชวง 20,001 - 30,000 บาท รอยละ 26.25 และมีวัตถุประสงคในการเดินทางเพื่อติดตอ
เรื่องธุรกิจ รอยละ 36.00
2. ผลการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโ ดยสารทีร่ บั การบริการของสายการบิน
ราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม โดยแบงการบริการออกเปนสองสวน
คือการบริการภาคพื้นดินและการบริการบนเครื่องบิน โดยภาพรวมทั้ง 3 สายการบินพบวา กลุมตัวอยางมี
ความคาดหวังในระดับมากที่สุดและมีความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับในระดับมาก และเมื่อแยกปจจัยยอย
ในการบริการภาคพืน้ ดินพบวา กลุม ตัวอยางมีความคาดหวังในระดับมากทีส่ ดุ ทุกปจจัย และมีความพึงพอใจ
อยูใ นระดับมากทุกปจจัยเชนเดียวกัน ในขณะทีป่ จ จัยยอยในดานการบริการบนเครือ่ งบิน พบวา กลุม ตัวอยาง
มีความคาดหวังในระดับมากที่สุดทุกปจจัยและมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกปจจัย ยกเวนดาน
ความปลอดภัยของเที่ยวบินซึ่งมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ดังตารางที่ 1-3
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ตารางที่ 1
แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจตอการบริการที่ไดรับจาก
สายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง ภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหมในภาพรวม
µ¦¦·µ¦¸ÉÅo ¦´
µµ¥µ¦·

µ¦¦·µ¦£µ¡ºÊ·
µ¦¦·µ¦Á¦ºÉ°·
£µ¡¦ª¤

ªµ¤µ®ª´
n ª
n µÁ¨¸É¥
Á¸É¥Á
¤µ¦µ
(X )
(SD)
4.49
4.51
4.50

0.49
0.49
0.49

¦³´

¤µ¸É»
¤µ¸É»
¤µ¸É»

ªµ¤¡¹¡°Ä
n ª
n µÁ¨¸É¥
Á¸É¥Á
¤µ¦µ
(X )
(SD)
4.01
3.99
4.00

0.64
0.68
0.66

¦³´

¤µ
¤µ
¤µ

ตารางที่ 2
แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจตอการบริการที่ไดรับจาก
สายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง ภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม ดานบริการภาคพืน้ ดินในภาพรวม
µ¦¦·µ¦¸ÉÅo ¦´µµ¥µ¦·
(o µµ¦¦·µ¦£µ¡ºÊ ·)

ªµ¤µ®ª´
¦³´
n µÁ¨¸É¥ n ª
( X ) Á¸É¥Á
¤µ¦µ
(SD)

ªµ¤¡¹¡°Ä
n µÁ¨¸É¥
n ª
¦³´
( X ) Á¸É¥Á
¤µ¦µ
(SD)

1. ªµ¤³ªµ¥Äµ¦°´ÌªÁ¦ºÉ°·

4.45

0.49

¤µ¸É»

4.12

0.43

¤µ

2. µ¦Åo¦´µ¦¦·µ¦¸É¸µ¡´µ
£µ¡ºÊ·
3. ªµ¤³ª¦ªÁ¦ÈªÄµ¦ÁÈ°·

4.43

0.49

¤µ¸É»

4.16

0.50

¤µ

4.54

0.49

¤µ¸É»

4.09

0.50

¤µ

4. ªµ¤¦n°Áª¨µ °Á¦ºÉ°·

4.49

0.50

¤µ¸É»

4.00

0.68

¤µ

5. ¦³°·Á°¦rÁÈ °µ¥µ¦·°°
Åo¸¤¸ o°¤¼¨¸É¨³Á°¸¥¦oª
6. µ¦´µ¦n¤°´¤£µ¦³¤¸ªµ¤¦ªÁ¦Èª
Å¤n¼®µ¥
7. µ¦°´ÌªÃ¥µ¦nµÂ°¡¡¨·Á´Éµ¤º°º°

4.49

0.50

¤µ¸É»

3.99

0.75

¤µ

4.52

0.50

¤µ¸É»

3.90

0.77

¤µ

4.52

0.50

¤µ¸É»

4.03

0.75

¤µ

8. ªµ¤¦ªÁ¦ÈªÄµ¦°°¡´µÄµ¦
´µ¦{®µ

4.50

0.50

¤µ¸É»

3.86

0.77

¤µ

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

90

ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561)

ตารางที่ 3
แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจตอการบริการที่ไดรับจาก
สายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง ภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม ดานบริการบนเครื่องบิน
ในภาพรวม

µ¦¦·µ¦¸ÉÅo ¦´µµ¥µ¦·
(o µµ¦¦·µ¦Á¦ºÉ °·)

ªµ¤µ®ª´
¦³´
n µÁ¨¸É¥ n ª
( X ) Á¸É¥Á
¤µ¦µ
(SD)

ªµ¤¡¹¡°Ä
n µÁ¨¸É¥
n ª
¦³´
( X ) Á¸É¥Á
¤µ¦µ
(SD)

1. ·É°Îµª¥ªµ¤³ªÁ¦ºÉ°·¤¸¡¦o°¤

4.54

0.49

¤µ¸É»

4.06

0.82

¤µ

2. ªµ¤»£µ¡Á¦¸¥¦o°¥Äµ¦¦·µ¦ °
¡´µo°¦´Á¦ºÉ°·
3. µ¦Ä®o¦·µ¦°µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ°ºÉ¤
Á¸É¥ª·
4. ªµ¤¦n°Áª¨µ °Á¸É¥ª·

4.47

0.49

¤µ¸É»

4.18

0.80

¤µ

4.52

0.49

¤µ¸É»

3.67

0.57

¤µ

4.54

0.49

¤µ¸É»

4.19

0.72

¤µ

5. ªµ¤¨°£´¥ °Á¸É¥ª·

4.49

0.50

¤µ¸É»

4.23

0.74

¤µ¸É»

6. ¸É´ÉÁ¦ºÉ°·ªoµ ªµ ´Éµ¥
Å¤nÂ°°´
7. ªµ¤³°µ °®o°ÊÎµÁ¦ºÉ°·

4.51

0.50

¤µ¸É»

3.85

0.57

¤µ

4.48

0.50

¤µ¸É»

3.81

0.58

¤µ

8. ªµ¤Á}¤º°°µ¸¡Äµ¦ÂoÅ {®µ °
¡´µo°¦´Á¦ºÉ°·

4.56

0.49

¤µ¸É»

3.98

0.71

¤µ

3. การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโ ดยสารทีร่ บั การบริการของสาย
การบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม ทัง้ 3 สายการบิน ดวยเครือ่ งมือ
ในการวิ เ คราะห ค วามสํ า คั ญ และผลการดํ า เนิ น งาน (Importance Performance Analysis: IPA)
ไดผลการวิจัย ดังนี้
3.1. ผลการเปรียบเทียบในภาพรวม พบวา คะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจ
ตอการบริการทีไ่ ดรบั จากสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงอยูใ นระดับสูงซึง่ ตกอยูใ น Quadrant II หมายถึง
ทุกปจจัยเปนสิ่งที่ผูโดยสารใหความสําคัญ และสายการบินสามารถตอบสนองความตองการไดเปนอยางดี
ทั้งดานการบริการภาคพื้นดิน และดานการบริการบนเครื่องบิน ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2: การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการของ
สายการบินคุณภาพสูงดานบริการภาคพื้นดินและดานบริการบนเครื่องบินในภาพรวม ดวย IPA
3.2. ผลการเปรียบเทียบดานการบริการภาคพื้นดินในภาพรวม พบวา ดานการบริการ
ภาคพืน้ ดิน มีคะแนนเฉลีย่ ของความคาดหวังและความพึงพอใจอยูใ นระดับสูง ซึง่ ตกอยูใ น Quadrant II หมายถึง
ทุกปจจัยเปนสิ่งที่ผูโดยสารใหความสําคัญ และสายการบินสามารถตอบสนองความตองการไดเปนอยางดี
โดยกลุมตัวอยางใหคะแนนความคาดหวังตอปจจัยดานการบริการภาคพื้นดินทุกประเด็นสูงกวาระดับ
ความพึงพอใจ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3: การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการของ
สายการบินคุณภาพสูงดานบริการภาคพื้นดินในภาพรวม ดวย IPA
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3.3. ผลการเปรียบเทียบดานการบริการบนเครือ่ งบินในภาพรวม พบวา ดานการบริการบน
เครื่องบิน มีคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังและความพึงพอใจอยูในระดับสูง ซึ่งตกอยูใน Quadrant II
หมายถึง ทุกปจจัยเปนสิ่งที่ผูโดยสารใหความสําคัญ และสายการบินสามารถตอบสนองความตองการ
ไดเปนอยางดี ทั้งนี้กลุมตัวอยางใหคะแนนความคาดหวังตอปจจัยดานการบริการบนเครื่องบินทุกประเด็น
สูงกวาระดับความพึงพอใจ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4: การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการของ
สายการบินคุณภาพสูงดานบริการบนเครื่องบินในภาพรวม ดวย IPA

อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้ จากที่ผลการวิจัยพบวา
ผูโดยสารที่เดินทางกับทั้ง 3 สายการบิน มีระดับความคาดหวังมากที่สุดทุกประเด็น เมื่อพิจารณารายปจจัย
ดานภาคพื้นดิน พบวาสวนใหญมีความคาดหวังความสะดวกรวดเร็วในการเช็คอิน และดานการบริการ
บนเครื่ อ งบิ น มี ค าดหวั ง ความเป น มื อ อาชี พ ในการแก ไ ขป ญ หาของพนั ก งานต อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น
ในขณะที่ความพึงพอใจสวนใหญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายปจจัยดานภาคพื้นดิน พบวาสวนใหญ
มี ค วามพึ ง พอใจจากการได รั บ การบริ ก ารที่ ดี จ ากพนั ก งานภาคพื้ น ดิ น และด า นบริ ก ารบนเครื่ อ งบิ น
พบวา ใหความสําคัญกับความปลอดภัยของเทีย่ วบิน ซึง่ เมือ่ นํามาเปรียบเทียบโดยใชเครือ่ งมือในการวิเคราะห
ความสําคัญและผลการดําเนินงาน (IPA) แลวปรากฏวาอยูใน Quadrant II โดยดานภาคพื้นดินมีคะแนน
เฉลีย่ ของความคาดหวังและความพึงพอใจอยูใ นระดับสูง และมีคะแนนความคาดหวังตอปจจัยดานภาคพืน้ ดิน
ทุกประเด็นสูงกวาระดับความพึงพอใจ สวนดานการบริการบนเครื่องบินมีคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวัง
และความพึงพอใจอยูในระดับสูง และมีคะแนนความคาดหวังตอปจจัยดานการบริการบนเครื่องบิน
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ทุ ก ประเด็ น สู ง กว า ระดั บ ความพึ ง พอใจ ซึ่ ง หมายถึ ง ทุ ก ป จ จั ย เป น สิ่ ง ที่ ผู  โ ดยสารให ค วามสํ า คั ญ
และสายการบินสามารถตอบสนองไดเปนอยางดี สอดคลองกับ Kankaew (2012) ศึกษาเรือ่ งความคาดหวัง
และความพึงพอใจของผูโดยสารกับการบริการสายการบิน: กรณีศึกษาสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ
ในประเทศไทย โดยการนําเทคนิค IPA มาวิเคราะห พบวาสายการบินกรุงเทพทุกปจจัยของความคาดหวัง
และความพึงพอใจอยูใน Quadrant II ในทุกปจจัย สามารถตีความไดวากลุมตัวอยางใหความสําคัญ
กับทุกปจจัยยอยในการบริการของภาคพื้นบินและสายการบินสามารถใหบริการไดดี และยังสอดคลองกับ
Jussapalo (2011) วิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอผลิตภัณฑการทองเที่ยว
ของจั ง หวั ด สงขลา พบว า การวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจ
ของนักทองเที่ยวตอผลิตภัณฑ การทองเที่ยวของจังหวัดสงขลาแตละดานดวยเทคนิค IPA คะแนนเฉลี่ย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวอยูใน Quadrant II แสดงวา มีความสมดุลระหวาง
คาดหวั ง ของนั ก ท อ งเที่ ย วกั บ ความสามารถของผลิ ต ภั ณ ฑ ก ารท อ งเที่ ย วในการสร า งความพึ ง พอใจ
ใหเกิดขึน้ ซึง่ ขอคนพบจากการวิจยั ในครัง้ นีส้ อดคลองกับ Lovelock & Wright (2002) ทีไ่ ดระบุถงึ ความคาดหวัง
ของลูกคาเกิดขึ้นจากชื่อเสียง ภาพพจนของของธุรกิจ พนักงานผูใหบริการ เชน การแตงตัว รูปรางหนาตา
ความรู เปนตน ตัวสินคาหรือบริการ เชน ประเทศที่ผลิต ยี่หอ ราคาของสินคาหรือบริการ สภาพแวดลอม
ในขณะนั้น มาตรฐานคุณภาพของลูกคาและคูแขงของธุรกิจ สําหรับ Cronin & Taylor (1992) & Sukhothai
Thammathirat Open University (2008) ไดอธิบายถึงคุณภาพของการบริการวา การที่ลูกคาจะสามารถรับ
รูไดวาคุณภาพของการบริการที่ดีหรือไมนั้นเปนผลมาจากคุณภาพที่ลูกคาคาดหวังตรงกับประสบการณ
ที่ ไ ด รั บ จากการบริ ก าร เกิ ด เป น ภาพรวมของงานบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง สามารถสร า งให เ กิ ด ขึ้ น โดย
1) การเปนมืออาชีพและมีทกั ษะของผูใ หบริการ 2) ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใ ชบริการ ลูกคาจะเกิดความรูส กึ
ไดจากการที่ผูใหบริการสนใจที่จะแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นดวยทาทีที่เปนมิตรและชวยแกไขปญหาไดทันที
3) การทีส่ ามารถเขาพบไดงา ยและมีความยืดหยุน ในการใหบริการ ลูกคาจะตัดสินใจจากสถานทีต่ งั้ สํานักงาน
และเวลาที่ใหบริการของพนักงานและระบบการบริการที่จัดเตรียมเพื่ออํานวยประโยชนแกลูกคาอยางเต็มที่
4) ความไววางใจ และความเชื่อถือได ลูกคาสามารถรับรูได จากเหตุการณที่เกิดขึ้นหลังจากการที่ผูใหบริการ
ปฏิบัติไดตามที่ไดตกลงกันไว 5) การแกไขสถานการณใหกลับสูสภาพปกติ เมื่อใดก็ตามที่เหตุการณนั้น
เกิดขึ้นโดยไมไดคาดคิดไวลวงหนา หรือเหตุการณที่ผิดไปจากปกติและผูใหบริการนั้นสามารถที่จะแกไข
สถานการณนั้นๆ ไดในทันทวงที สามารถกอบกูสถานการณใหกลับสูสภาพปกติดวยวิธีการที่เหมาะสม และ
6) ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ ลูกคาจะเชื่อในชื่อเสียงของผูใหบริการจากการที่ผูใหบริการภายในขอบเขต
ของหน า ที่ ท างการบริ ก าร โดยเฉพาะในการสร า งความประทั บ ใจแก ลู ก ค า /ผู  โ ดยสารเป น สิ่ ง สํ า คั ญ
ซึ่ง Treesuwan (2006) & Tansiri (2016) ไดระบุลําดับความสําคัญเรื่องการสรางความพึงพอใจและ
ความประทับใจ ไดแก 1) การใชกิริยาวาจาที่สุภาพ/ยิ้มแยมแจมใส/ไมแสวงหาผลประโยชน/กระตือรือรน
2) มี ก ารให บ ริ ก ารที่ ถู ก ต อ งและรวดเร็ ว 3) มี ก ารให บ ริ ก ารเป น กั น เอง 4) มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ/
มีความรูในการใหบริการ/บริการดวยความเต็มใจ/มีอัธยาศัย/สถานที่ ที่ใชตอนรับตองเหมาะสมและ
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อํานวยความสะดวกไดเปนอยางดี ทั้งนี้จากผลการวิจัยพบวา ผูโดยสารมีความคาดหวังบริการที่จะไดรบั จาก
สายการบินทุกๆ สายการบินในระดับที่มากที่สุด เนื่องจากปจจุบันมีสายการบินตนทุนตํ่าหลายสายการบิน
ที่ใหบริการ ทําใหลูกคาหรือผูโดยสารมีโอกาสและทางเลือกมากขึ้น สายการบินจึงมีการแขงขันกันมากขึ้น
ในการแยงชิงสวนแบงการตลาดและการนําเสนอการบริการที่สมบูรณแบบ จึงนําไปสูการพัฒนาการบริการ
ในหลายๆ ดานสงผลใหผูโดยสารมีความคาดหวังวาจะไดรับการบริการที่ดีที่สุดจากทุกๆ สายการบิน
ในสวนของการนํามาเปรียบเทียบโดยใชเครือ่ งมือในการวิเคราะหความสําคัญและผลการดําเนินงาน
(IPA) นั้น ผลการวิจัยมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ Chen & Chang (2005) ซึ่งไดทําการศึกษา
คุณภาพของกระบวนการใหบริการสายการบินในไตหวันที่พบวา การบริการภาคพื้นดินกลุมตัวอยางให
ความสําคัญกับความกระตือรือรนในการใหบริการของพนักงานภาคพื้นดินและพนักงานรับจองตั๋วโดยสาร
ความมีประสิทธิภาพในการใหบริการของพนักงานภาคพืน้ ดินและพนักงานรับจองตัว๋ โดยสารความสะดวกสบาย
ในออกตั๋วโดยสารและการเช็คอินและสายการบินก็ใหบริการไดดซี ึ่งประเด็นที่ผูโดยสารใหความสําคัญอยูใน
Quadrant II ทุกประเด็นสําหรับประเด็นที่ผูโดยสารเห็นวาสําคัญและสายการบินยังบริการไดไมดีพอ
ซึ่ ง ตกอยู  ใ น Quadrant I และสายการบิ น ควรปรั บ ปรุ ง ได แ ก ค วามสามารถของพนั ก งานภาคพื้ น ดิ น
ในการจัดการกับปญหาในสถานการณที่ไมคาดคิด การจัดการกับสัมภาระของผูโดยสาร การจัดการขอรอง
เรียนของผูโ ดยสารของพนักงานภาคพืน้ ดินและตารางบินทีเ่ อือ้ ตอการเลือกเดินทางและผลการวิจยั ของ David
& Robin (2003) ที่ทําการศึกษาเรื่องความคาดหวังของผูโดยสารตอการบริการของสายการบินโดยใช
กรณีศึกษาที่เกาะฮองกงซึ่งพบวาผูโดยสารใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยเปนอันดับหนึ่ง รองลงมา
คือความตรงตอเวลาของเทีย่ วบินและลําดับทีส่ ามคือ ความกระตือรือรน ทัศนคติของพนักงานในการชวยเหลือ
และแกไขปญหาใหกับผูโดยสารรวมถึง Pipatchaisiri (2012) ไดศึกษาเรื่องปจจัยในการเลือกใชบริการ
สายการบินตนทุนตํ่าเสนทางภายในประเทศของผูโดยสารชาวไทย พบวาโดยการลดราคาบัตรโดยสาร
เปนปจจัยทีม่ ผี ลตอการเลือกใชบริการมากทีส่ ดุ ดานการสงมอบบริการโดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก โดยปจจัย
ความตรงต อ เวลาในการออกเดิ น ทางและถึ ง ที่ ห มายเป น สิ่ ง ที่ ก ลุ  ม ตั ว อย า งให ค วามสํ า คั ญ มากที่ สุ ด
ดานพนักงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยอัธยาศัยไมตรีและประสิทธิภาพของพนักงานที่ใหบริการ
บนเครื่องบินเปนปจจัยที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด Kittichai & Chaiyan (2007) ไดศึกษาปจจัย
ที่มีผลตอการเลือกรูปแบบการเดินทางของสายการบินตนทุนตํ่าและสายการบินไทย พบวาสายการบินไทย
ผูโดยสารมีความพึงพอใจในดานความปลอดภัย และราคาคาโดยสารมากที่สุด รวมถึง Vittavat (2006)
ไดทําวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบริการสายการบินตนทุนตํ่า
ในประเทศไทย พบวา เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการสํารองที่นั่งผานเว็บไซตหรืออินเทอรเน็ต
มี ค วามสะดวกและไม ซั บ ซ อ น รองลงมาคื อ ป จ จั ย ด า นบุ ค คลหรื อ พนั ก งาน ที่ เ กี่ ย วกั บ อั ธ ยาศั ย และ
ความเปนมิตรของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
ของอุปกรณที่ใหบริการบนเครื่องบิน สอดคลองกับ Feng & Jeng (2005) ที่ศึกษาเรื่องการวิเคราะหกลยุทธ
ในการพัฒนาการบริการของสายการบิน UNI AIR โดยใชเทคนิค IPA พบวาสําหรับการบริการที่ผูโดยสาร
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ไดรับและรูสึกพึงพอใจไดแก การสํารองที่นั่ง การบริการภาคพื้นดิน การบริการบนเครื่องบิน การสงมอบ
สัมภาระ การตอบสนองตอขอรองเรียนและความปลอดภัย ทั้งนี้ จะเห็นไดวาผลการวิจัยที่ปรากฏจากหลายๆ
ประเทศ ผูโดยสารในแตละประเทศมีความคาดหวังและความพึงพอใจ รวมถึงการใหระดับความสําคัญ
ของแตประเด็นการบริการที่แตกตางกันออกไปซึ่งขึ้นอยูกับความแตกตางดานความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม
สภาพแวดลอมของแตละประเทศหรือปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
จากผลการวิจยั พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญซงึ่ เปนผูใ ชบริการมีอายุอยูใ นชวง 21-30 ป มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เปนเจาของธุรกิจ ระดับรายไดอยูที่ 20,001-30,000 บาท และมีวัตถุประสงค ในการมา
เชียงใหมเพื่อติดตอเรื่องธุรกิจ จากขอคนพบที่ไดแสดงใหเห็นถึงการขยายตัวของกลุมผูใชบริการสายการบิน
ซึ่งมีจํานวนมากขึ้นและเริ่มเปนกลุมวัยรุน วัยทํางาน ที่มีแนวโนมการเดินทางที่สูงขึ้นและเลือกใชบริการ
สายการบินตนทุนตํ่า เนนเรื่องจํานวนเที่ยวบินมากและครอบคลุมไปยังหลายพื้นที่และหลายประเทศ
แตในปจจุบันจะเห็นไดวามีบริษัทสายการบินตนทุนตํ่าเปดตัวขึ้นหลายสายการบิน จึงทําใหการใชบริการ
ไมไดจําเพาะเจาะจงไปยังสายการบินใดสายการบินหนึ่ง ซึ่งทําใหผูใชบริการเกิดการเปรียบเทียบคุณภาพ
และการบริการของแตละสายการบินมากขึ้น ทั้งในการดานคุณภาพการบิน คุณภาพการบริการ ดานราคา
ดานความสะดวกสบาย และอื่นๆ เพื่อใหไดสายการบินที่ตนเองพึงพอใจมากที่สุด แตถึงอยางไรก็ตามปจจัย
สําคัญที่สุดในการเลือกใชสายการบินตนทุนตํ่า คือราคาตั๋วโดยสาร สอดคลองกับ Kotler (2000) ที่กลาววา
นักการตลาดและฝายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของพยายามสรางความพึงพอใจใหกบั ลูกคา โดยพยายามสรางคุณคาเพิม่
(Value Added) การสรางคุณคาเพิ่มจากการผลิต การตลาด รวมทั้งการทํางานรวมฝายตางๆ โดยยึดหลัก
การสรางคุณภาพรวม (Total Quality) คุณคาจากความแตกตางทางการขันแขง (Competitive Differentiation)
คุณคาที่มอบใหลูกคาจะตองมากกวาตนทุนของลูกคาและตนทุนของลูกคาสวนใหญก็คือราคาสินคา

สรุป
ผูโดยสารที่รับการบริการของสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ใหความสําคัญ
กับความคาดหวังอยูในระดับมากที่สุด และความความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่งสายการบินก็สามารถ
ตอบสนองผูโ ดยสารไดเปนอยางดี ดังนัน้ สายการบินควรรักษาระดับการบริการและการปฏิบตั งิ านในภาคพืน้ ดิน
และการบริการบนเครื่องที่ดีตอไป และใหมากยิ่งขึ้นไปใหเกินความคาดหวังของผูโดยสาร โดยการวิเคราะห
พฤติกรรมของลูกคาหรือผูใ ชบริการแลวนัน้ สายการบินเองจําเปนตองใหความสําคัญกับ “ความเปนมืออาชีพ
ในการใหบริการ” โดยตองใหความสําคัญกับการบริการทีด่ ที จี่ ะชวยใหกจิ การประสบความสําเร็จอยางตอเนือ่ ง
ประกอบกับสถานการณทางการตลาดที่มีการแขงขันกันสูงขึ้นและพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภค
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วจากสภาวะทางสังคมและสภาพแวดลอมดังทีก่ ลาวมาแลวนัน้ ผูป ระกอบการ
สายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงซึ่งมีอยูหลายสายการบินในปจจุบัน จําเปนจะตองศึกษาวิเคราะห
และพัฒนากลยุทธการตลาดของธุรกิจตนเองอยูตลอดเวลาอยางตอเนื่อง เพื่อผลกําไรและความอยูรอด
ของกิจการในอนาคต โดยจําเปนตองพัฒนาปจจัยทุกดานไปพรอมๆ กัน ทัง้ ในสวนของการบริการภาคพืน้ ดิน
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บริการบนเครื่อง ดานกระบวนการบริการ การอํานวยความสะดวกแกผูมาใชบริการ การพัฒนาบุคลากร
การฝกอบรม และสรางความเปนมืออาชีพเนื่องจากกลุมบุคคลดังกลาวถือเปนตัวแทนที่เปนภาพพจน
ของสายการบินประกอบกับการสรางสรรคสงิ่ ใหมๆ ความแปลกแตกตาง เพือ่ สรางแรงจูงใจแกผมู าใชบริการ
แตอยางไรก็ตามสิง่ สําคัญทีส่ ดุ ทีท่ งั้ ผูใ หบริการและผูร บั บริการทัง้ 2 ฝาย ตองพึงตระหนักคือ บทบาททีถ่ กู ตอง
เหมาะสมของตนเองเพื่อใหเกิดสภาวะความสมดุลระหวางความคาดหวัง ความพึงพอใจของผูรับบริการและ
ความอยูรอดของธุรกิจการบิน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรใชแนวทางการวิจยั ในครัง้ นีเ้ พือ่ ทําการศึกษาในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทัง้ ผูใ ชบริการภายในประเทศและ
ผูที่เดินทางไปตางประเทศ
2. ควรทํ า การศึ ก ษากลุ  ม ตั ว อย า งที่ เ ป น ชาวต า งชาติ ซึ่ ง ใช บ ริ ก ารสายการบิ น ราคาประหยั ด
คุณภาพสูงภายในประเทศ เพื่อใหเกิดการตอบสนองความตองการของลูกคาไดครอบคลุมทุกกลุม
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