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บทคัดยอ
 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวัง ความพึงพอใจของผูโดยสาร                  
ที่มีตอการบริการภาคพื้นดินและการบริการบนเครื่องบินของสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง                                     
3 สายการบิน ไดแก นกแอร ไทยไลออนแอร และไทยสมายล ซึ่งกลุมตัวอยางคือ ผูโดยสารชาวไทย                                     
ที่เดินทางภายในท่ีใชและเคยใชบริการสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในทาอากาศยานเชียงใหม 
จํานวน 400 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย                        
และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน นาํเสนอผลการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวงัและความพึงพอใจของผูโดยสาร

ดวยเคร่ืองมือในการวิเคราะหความสําคัญและผลการดําเนนิงาน (Importance Performance Analysis: IPA) 
 ผลการศึกษาพบวา ภาพรวมของกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคาดหวังในระดับมากที่สุด                  
ดวยคาเฉลี่ย 4.50 และมีระดับความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.00 และ                                
เมื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสาร                               
พบวาคะแนนเฉล่ียอยูใน Quadrant II ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูใหบริการสายการบินมีการจัดการท่ีดีแลว                            

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
 อตุสาหกรรมการบินถือเปนภาคเศรษฐกจิท่ีมคีวามสาํคัญและสรางรายไดเปนอันดับตนของประเทศ 

โดยเฉพาะรายไดจากภาคธุรกิจการบินโดยตรงท่ีมาจากสายการบิน สนามบิน และบริการภาคพ้ืนดิน                               

ซึ่งมีมูลคามากถึง 64,000 ลานบาท รวมถึงรายไดจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง จํานวน 44,000 ลานบาท                                       

จงึทาํใหเกดิการขยายสวนแบงทางการตลาดของสายการบิน โดยเฉพาะในกลุมของสายการบินราคาประหยัด

คุณภาพสูงที่มีจํานวนเท่ียวบินที่เพิ่มสูงขึ้น ธุรกิจสายการบินสวนใหญในกลุมนี้จึงเนนทําการตลาด                                     

ที่แขงขันดานราคา ตั๋วโดยสารท่ีมีราคาถูก โปรโมชั่นท่ีมีใหเลือกหลากหลาย และเสนทางการบินใหมๆ                         

เพื่อสรางแรงจูงใจในการเลือกใชบริการของผู โดยสาร (Boeing, 2012) ซึ่งจังหวัดเชียงใหมถือเปน                                    

เมืองทองเที่ยวอันดับตนของประเทศ ที่นักทองเที่ยวสวนใหญทั้งชาวไทยและชาวตางชาติรูจัก และปรารถนา

ทีจ่ะมาเยอืน สาํหรับในป พ.ศ. 2558  ทีผ่านมาทาอากาศยานเชียงใหม มจีาํนวนผูใชบริการสายการบนิระหวาง

ประเทศและในประเทศสูงถึง 8,365,851 คน (Airports of Thailand PLC., 2015) 
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 จากพฤติกรรม ความตองการรับบริการ และการแขงขันที่รุนแรงในตลาดสายการบินราคาประหยัด

คณุภาพสูงดงักลาว พบวา  ราคาไมใชปจจยัสาํคญัอนัดบัตนในการเลือกใชบรกิารของสายการบินโดยเฉพาะ

ในธุรกิจสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง และการรับรูคุณภาพการบริการของผูใชจะผันแปรไปตาม                

ความตองการของผูใช ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดของ Millett (1954) ที่กลาวถึงความพึงพอใจตอการใชบริการ 

เปนผลมาจากการเปรียบเทียบระดับความรูสึกของบุคคลตอผลิตภัณฑที่เห็นหรือเขาใจ กับความคาดหวัง                

ของผูใชบรกิาร เพือ่นาํผลทีไ่ดมาพฒันา ปรบัปรุงการใหบริการใหมปีระสทิธภิาพ และสนองตอความคาดหวงั

ของผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิผล 

 จึงเปนเหตุผลสําคัญในการวิจัยเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจ                             

ของผูโดยสารทีร่บัการบรกิารของสายการบินราคาประหยัดคณุภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม

ดวยเคร่ืองมอืในการวเิคราะหความสําคัญและผลการดาํเนนิงาน (Importance Performance Analysis: IPA) 

ที่ถูกนํามาใชเพ่ือแสดงเห็นถึงส่ิงท่ีลูกคาใหความสําคัญและประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงาน                              

ทีใ่หบรกิาร ทีช่วยใหผูประกอบการหรอืผูบรหิารเขาใจและประเมนิผลการบริการของธรุกิจไดดขีึน้ และสามารถ

กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ (Wade & Eagles, 2003) ซึ่งเทคนิค IPA นี้                         

จะนํามาใชในการวิเคราะหผลของความคาดหวังและความพึงพอใจท่ีมีตอการบริการวามีความสัมพันธกัน               

ในลักษณะใด ในรูปแบบกราฟ เพื่อใหผลการวิจัยมีความชัดเจนสามารถนําไปใชในการแกปญหาและ                  

พัฒนา และเกิดความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารท่ีรับการบริการของสายการบิน                          

ราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารท่ีรับการบริการของ                          

สายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม 

ทบทวนวรรณกรรม
 งานวิจัยนี้ไดนําแนวคิดของ Millett (1954) เก่ียวกับความพึงพอใจตอการใชบริการเปนผลมา                        

จากการเปรียบเทียบระดับความรูสึกของบุคคลตอผลิตภัณฑหรือบริการท่ีเห็นหรือเขาใจกับความคาดหวัง                   

ของผูใช บริการในดานการบริการภาคพ้ืนดินและดานการบริการบนเครื่องบิน โดยวัดจากการใหบริการ                            

ที่เทาเทียมกัน การใหบริการอยางรวดเร็วทันตอเวลา การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการอยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอ และการใหบริการที่มีความกาวหนา มาเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย และเพ่ือใหเห็นภาพรวม                

ในแตละดานใหชัดเจนขึ้น จึงเลือกใชเคร่ืองมือในการวิเคราะหความสําคัญและผลการดําเนินงาน (IPA)                  

ของ Martilla & James (1977) เพ่ือเปนแนวทางในการประเมินความสําคัญและผลการดําเนินงานของ                     

ธุรกิจท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการของผูโดยสารท่ีรับการบริการของสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง                                 

ภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม ซึ่ง IPA มีขอไดเปรียบในหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับ                   
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การประเมินผลการยอมรับและความพึงพอใจของลูกคา และเปนท่ียอมรับวาเปนเคร่ืองมือการประเมิน                              

ทีม่ตีนทนุต่ํา เขาใจงายรวมถึงการใหขอมลูในเชงิลึก นอกจากน้ีการนําเสนอผลการประเมนิ IPA อยูในรปูแบบ

ของกราฟสองมิติ ที่มาจากมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ทําใหสามารถแปลผลขอมูลที่เขาใจงาย 

และทําใหสามารถนําไปใชประโยชนในการวางกลยุทธ การตัดสินใจดานการตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพ                     

ในการจัดการ และพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจไดดียิ่งขึ้น (Martilla & James, 1977)

  จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยนํามาจัดทําเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1
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(Importance Performance Analysis : IPA)

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ผูวิจัยเลือกศึกษากลุมตัวอยางท่ีเปนผูโดยสารชาวไทยท่ีเดินทางภายในประเทศท่ีใชและ                           

เคยใชบริการของสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม จํานวน 3                       

สายการบนิ คอื นกแอร ไทยไลออนแอร และไทยสมายล โดยวธิกีารคดัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

มีการเกณฑการคัดเลือก คือ เปนสายการบินที่ใชกลยุทธการดําเนินธุรกิจดานการบินดวยการลดคาใชจาย 

และจัดอยูในกลุมสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศท่ียังคงใหสิทธิ์แกผูโดยสารอยางใด

อยางหนึ่ง เชน ในการโหลดสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินไดฟรีอยางนอย 15 กิโลกรัม เลือกที่นั่งฟรี และ                          

ยังมีของวางและนํ้าดื่มในปริมาณที่จํากัดใหบริการบนเที่ยวบิน 

  เก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ซึ่งไดจากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง                             

ตามสูตรของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 จากจํานวนประชากร                            

จํานวน 6,451,856 คน โดยกําหนดจากจํานวนผูใชบริการสายการบินในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม                         

ในป พ.ศ. 2558 (Airports of Thailand PLC., 2015)

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

       การวิจยัคร้ังนีเ้ปนงานวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เคร่ืองมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

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 

  สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะอืน่ๆ ซึง่มีลกัษณะเปนคําถามปลายเปดเก่ียวกับการพัฒนา

คุณภาพการบริการของสายการบินภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม

  การสรางแบบสอบถามและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยดําเนินการโดยการทบทวน

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของจนไดนิยามของตัวแปรท่ีจะศึกษา รางแบบสอบถามใหมีความสอดคลอง                      

กับนิยามของตัวแปรและวัตถุประสงคการวิจัย และสงรางแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน                        

เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) จากน้ันเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนี                     

ความสอดคลอง (IOC) มากกวาหรือเทากับ 0.6 แสดงวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามวัตถุประสงคและ                        

ตรงตามเน้ือหา ซึง่ถือวาขอคําถามนัน้ใชได ในการนําไปสรางแบบสอบถาม  (Rovinelli & Hambleton, 1977) 

จากน้ันนําไปทดลองเกบ็ขอมูลกับผูโดยสารสายการบิน จาํนวน 30 ชดุ และคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

(Reliability) ดวยคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค (Cornbach’s Alpha-Coefficient) คาสัมประสิทธ์ิ                           

อัลฟาครอนบัคของแบบสอบถามความคาดหวังเทากับ 0.971 และความพึงพอใจ เทากับ 0.969                                               

ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได (Cronbach, 1990) จากนั้นจึงนําแบบสอบถามนี้ไปใชในการวิจัยตอไป
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 3.  การวิเคราะหขอมูล 

      ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามมาดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง

และสมบูรณของขอมูล จากนัน้จัดเรียงลําดับและลงรหสั เพ่ือจําแนกประเภทขอมูลและนาํขอมูลท่ีไดไปบนัทึก

ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยสวนที่ 1 ใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คาความถี่ 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) ในการอธิบายลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูโดยสาร 

สวนท่ี 2 คาเฉล่ีย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชอธิบายความคาดหวังและ                       

ระดับความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการของสายการบิน สวนการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวัง

และความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการของสายการบิน ดวยเคร่ืองมือในการวิเคราะหความสําคัญ               

และผลการดําเนินงาน (Importance Performance Analysis: IPA) เพื่อใหธุรกิจสามารถนําผลไปใช                                

ในการดําเนินงานและใหความสําคัญกับผลการดําเนินงานเรื่องใดกอนหลัง โดยผลการศึกษาความคาดหวัง

และความพึงพอใจ จะมี 4 Quadrants คือ Quadrants I หมายถึงระดับความสําคัญของความคาดหวัง                         

อยูในระดับสูงแตความพึงพอใจตอการบริการอยูในระดับต่ํา Quadrants II หมายถึงระดับความสําคัญ                     

ของความคาดหวังอยูในระดับสูงและคะแนนความพึงพอใจตอการบริการสูง Quadrants III หมายถึงระดับ

ความสําคัญของความคาดหวังอยูในระดับต่ํา และความพึงพอใจตอการบริการก็ตํ่า และ Quadrants IV                  

หมายถึงระดับความสําคัญของความคาดหวังอยูในระดับตํ่า แตความพึงพอใจตอการบริการสูง (Martilla & 

James, 1977)

ผลการวิจัย
 จากการเก็บขอมูลความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารกับการบริการของสายการบิน:    

กรณศีกึษาสายการบนิราคาประหยดัคณุภาพสงูภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม จาํนวน 400 คน   มดีงันี้ 

 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 และมีวัตถุประสงคในการเดินทางเพ่ือติดตอ                 

เรื่องธุรกิจ รอยละ 36.00

 2.  ผลการศกึษาความคาดหวังและความพงึพอใจของผูโดยสารท่ีรบัการบรกิารของสายการบิน

ราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม โดยแบงการบริการออกเปนสองสวน 

คือการบริการภาคพื้นดินและการบริการบนเครื่องบิน โดยภาพรวมทั้ง 3 สายการบินพบวา กลุมตัวอยางมี

ความคาดหวังในระดับมากที่สุดและมีความพึงพอใจตอบริการท่ีไดรับในระดับมาก และเมื่อแยกปจจัยยอย

ในการบริการภาคพ้ืนดินพบวา กลุมตัวอยางมคีวามคาดหวังในระดับมากทีส่ดุทุกปจจัย และมีความพงึพอใจ

อยูในระดับมากทุกปจจัยเชนเดียวกัน ในขณะทีป่จจัยยอยในดานการบริการบนเคร่ืองบิน พบวา กลุมตวัอยาง

มีความคาดหวังในระดับมากที่สุดทุกปจจัยและมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกปจจัย ยกเวนดาน                        

ความปลอดภัยของเที่ยวบินซึ่งมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ดังตารางที่ 1-3
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ตารางที่ 1 

แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจตอการบริการที่ไดรับจาก                 

สายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง ภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหมในภาพรวม

 

 

 

  

 

( X )  

(SD) 

 
 

( X )  

(SD) 

 

 4.49 0.49  4.01 0.64  

 4.51 0.49  3.99 0.68  

 4.50 0.49  4.00 0.66  

ตารางที่ 2 

แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจตอการบริการที่ไดรับจาก                 

สายการบนิราคาประหยัดคณุภาพสงู ภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม ดานบรกิารภาคพืน้ดนิในภาพรวม

 

( ) 

  

 

( X ) 

 

(SD) 

  

( X ) 

 

(SD) 

 

1.   4.45 0.49 4.12 0.43 

2.  

 

4.43 0.49 4.16 0.50 

3.  4.54 0.49 4.09 0.50 

4.   4.49 0.50 4.00 0.68 

5.  

 

4.49 0.50 3.99 0.75 

6.    

 

4.52 0.50 3.90 0.77 

7.  4.52 0.50 4.03 0.75 

8.  

 

4.50 0.50 3.86 0.77 
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ตารางที่ 3 

แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจตอการบริการที่ไดรับจาก       

สายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง ภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม ดานบริการบนเครื่องบิน            

ในภาพรวม

 

( ) 

  

 

( X ) 

 

(SD) 

  

( X ) 

 

(SD) 

 

1.   4.54 0.49 4.06 0.82 

2.  

 

4.47 0.49 4.18 0.80 

3.  

 

4.52 0.49 3.67 0.57 

4.   4.54 0.49 4.19 0.72 

5.   4.49 0.50 4.23 0.74 

6.   

 

4.51 0.50 3.85 0.57 

7.   4.48 0.50 3.81 0.58 

8.  

 

4.56 0.49 3.98 0.71 

 3. การเปรยีบเทียบความคาดหวงัและความพงึพอใจของผูโดยสารทีร่บัการบรกิารของสาย

การบนิราคาประหยดัคณุภาพสงูภายในประเทศ ทาอากาศยานเชียงใหม ทัง้ 3 สายการบนิ ดวยเคร่ืองมอื

ในการวิเคราะหความสําคัญและผลการดําเนินงาน (Importance Performance Analysis: IPA)                                          

ไดผลการวิจัย ดังนี้   

  3.1. ผลการเปรียบเทียบในภาพรวม พบวา คะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจ                       

ตอการบรกิารทีไ่ดรบัจากสายการบินราคาประหยัดคณุภาพสูงอยูในระดบัสูงซ่ึงตกอยูใน Quadrant II  หมายถึง 

ทุกปจจัยเปนสิ่งที่ผูโดยสารใหความสําคัญ และสายการบินสามารถตอบสนองความตองการไดเปนอยางดี 

ทั้งดานการบริการภาคพื้นดิน และดานการบริการบนเครื่องบิน ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2: การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการของ                                 

   สายการบินคุณภาพสูงดานบริการภาคพื้นดินและดานบริการบนเครื่องบินในภาพรวม ดวย IPA

  3.2. ผลการเปรียบเทียบดานการบริการภาคพื้นดินในภาพรวม พบวา ดานการบริการ                

ภาคพ้ืนดนิ มคีะแนนเฉลีย่ของความคาดหวงัและความพงึพอใจอยูในระดบัสูง ซึง่ตกอยูใน Quadrant II หมายถงึ 

ทุกปจจัยเปนสิ่งที่ผูโดยสารใหความสําคัญ และสายการบินสามารถตอบสนองความตองการไดเปนอยางดี 

โดยกลุมตัวอยางใหคะแนนความคาดหวังตอปจจัยดานการบริการภาคพื้นดินทุกประเด็นสูงกวาระดับ                  

ความพึงพอใจ ดังภาพที่ 3

 

 

ภาพที่ 3:  การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการของ                               

    สายการบินคุณภาพสูงดานบริการภาคพื้นดินในภาพรวม ดวย IPA
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  3.3. ผลการเปรียบเทยีบดานการบริการบนเครือ่งบนิในภาพรวม พบวา ดานการบริการบน                    

เคร่ืองบิน มีคะแนนเฉล่ียของความคาดหวังและความพึงพอใจอยูในระดับสูง ซึ่งตกอยูใน Quadrant II                   

หมายถึง ทุกปจจัยเปนสิ่งที่ผูโดยสารใหความสําคัญ และสายการบินสามารถตอบสนองความตองการ                           

ไดเปนอยางดี ทั้งน้ีกลุมตัวอยางใหคะแนนความคาดหวังตอปจจัยดานการบริการบนเคร่ืองบินทุกประเด็น              

สูงกวาระดับความพึงพอใจ ดังภาพที่ 4

 

ภาพที่ 4: การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการของ                             

   สายการบินคุณภาพสูงดานบริการบนเครื่องบินในภาพรวม ดวย IPA

อภิปรายผลการวิจัย
 งานวิจัยน้ีสามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังน้ี จากท่ีผลการวิจัยพบวา                  

ผูโดยสารที่เดินทางกับทั้ง 3 สายการบิน มีระดับความคาดหวังมากที่สุดทุกประเด็น เมื่อพิจารณารายปจจัย

ดานภาคพ้ืนดิน พบวาสวนใหญมีความคาดหวังความสะดวกรวดเร็วในการเช็คอิน และดานการบริการ                                  

บนเครื่องบินมีคาดหวังความเปนมืออาชีพในการแกไขปญหาของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน                                               

ในขณะที่ความพึงพอใจสวนใหญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายปจจัยดานภาคพื้นดิน พบวาสวนใหญ                 

มีความพึงพอใจจากการไดรับการบริการท่ีดีจากพนักงานภาคพื้นดิน และดานบริการบนเครื่องบิน                                      

พบวา ใหความสาํคญักบัความปลอดภัยของเท่ียวบิน ซึง่เม่ือนาํมาเปรียบเทียบโดยใชเคร่ืองมือในการวิเคราะห                    

ความสําคัญและผลการดําเนินงาน (IPA) แลวปรากฏวาอยูใน Quadrant II  โดยดานภาคพื้นดินมีคะแนน

เฉล่ียของความคาดหวงัและความพงึพอใจอยูในระดบัสงู และมีคะแนนความคาดหวังตอปจจยัดานภาคพืน้ดนิ

ทุกประเด็นสูงกวาระดับความพึงพอใจ สวนดานการบริการบนเครื่องบินมีคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวัง               

และความพึงพอใจอยูในระดับสูง และมีคะแนนความคาดหวังตอปจจัยดานการบริการบนเครื่องบิน                              
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ทุกประเด็นสูงกว าระดับความพึงพอใจ ซึ่งหมายถึงทุกปจจัยเป นส่ิงท่ีผู  โดยสารใหความสําคัญ                                            

และสายการบินสามารถตอบสนองไดเปนอยางดี  สอดคลองกับ  Kankaew (2012) ศกึษาเร่ืองความคาดหวงั

และความพึงพอใจของผูโดยสารกับการบริการสายการบิน: กรณีศึกษาสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ                 

ในประเทศไทย โดยการนําเทคนคิ IPA มาวิเคราะห พบวาสายการบินกรุงเทพทุกปจจัยของความคาดหวัง

และความพึงพอใจอยูใน Quadrant II ในทุกปจจัย สามารถตีความไดวากลุมตัวอยางใหความสําคัญ                              

กับทุกปจจัยยอยในการบริการของภาคพื้นบินและสายการบินสามารถใหบริการไดดี และยังสอดคลองกับ 

Jussapalo (2011) วิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอผลิตภัณฑการทองเที่ยว

ของจังหวัดสงขลา พบวา การวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความคาดหวังและความพึงพอใจ                                    

ของนักทองเท่ียวตอผลิตภัณฑ การทองเท่ียวของจังหวัดสงขลาแตละดานดวยเทคนิค  IPA คะแนนเฉลี่ย                      

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวอยูใน Quadrant II แสดงวา มีความสมดุลระหวาง                             

คาดหวังของนักทองเที่ยวกับความสามารถของผลิตภัณฑการทองเที่ยวในการสรางความพึงพอใจ                                         

ใหเกดิขึน้ ซึง่ขอคนพบจากการวจิยัในครัง้นีส้อดคลองกับ Lovelock & Wright (2002) ทีไ่ดระบถุงึความคาดหวงั

ของลูกคาเกิดข้ึนจากช่ือเสียง 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                           

ที่ไดรับจากการบริการ เกิดเปนภาพรวมของงานบริการท่ีมีคุณภาพ ซึ่งสามารถสรางใหเกิดขึ้นโดย                                     

1) การเปนมืออาชพีและมีทกัษะของผูใหบริการ 2)  ทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูใชบริการ ลกูคาจะเกดิความรูสกึ

ไดจากการที่ผูใหบริการสนใจท่ีจะแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นดวยทาทีที่เปนมิตรและชวยแกไขปญหาไดทันที   

3) การท่ีสามารถเขาพบไดงายและมคีวามยดืหยุนในการใหบริการ ลกูคาจะตัดสินใจจากสถานทีต่ัง้สํานักงาน 

และเวลาที่ใหบริการของพนักงานและระบบการบริการที่จัดเตรียมเพื่ออํานวยประโยชนแกลูกคาอยางเต็มที่ 

4) ความไววางใจ และความเชื่อถือได ลูกคาสามารถรับรูได จากเหตุการณที่เกิดขึ้นหลังจากการที่ผูใหบริการ

ปฏิบัติไดตามที่ไดตกลงกันไว 5) การแกไขสถานการณใหกลับสูสภาพปกติ เม่ือใดก็ตามที่เหตุการณนั้น                    

เกิดขึ้นโดยไมไดคาดคิดไวลวงหนา หรือเหตุการณที่ผิดไปจากปกติและผูใหบริการนั้นสามารถท่ีจะแกไข                    

สถานการณนั้นๆ ไดในทันทวงที สามารถกอบกูสถานการณใหกลับสูสภาพปกติดวยวิธีการที่เหมาะสม และ 

6) ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ ลูกคาจะเช่ือในช่ือเสียงของผูใหบริการจากการท่ีผูใหบริการภายในขอบเขต

ของหนาที่ทางการบริการ โดยเฉพาะในการสรางความประทับใจแกลูกคา/ผู โดยสารเปนสิ่งสําคัญ                                   

ซึ่ง Treesuwan (2006) & Tansiri (2016) ไดระบุลําดับความสําคัญเร่ืองการสรางความพึงพอใจและ                              

ความประทับใจ ไดแก 1) การใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพ/ยิ้มแยมแจมใส/ไมแสวงหาผลประโยชน/กระตือรือรน                       

2) มีการใหบริการที่ถูกตองและรวดเร็ว 3) มีการใหบริการเปนกันเอง 4) มีการพัฒนาบุคลิกภาพ/                                         

มีความรูในการใหบริการ/บริการดวยความเต็มใจ/มีอัธยาศัย/สถานที่ ที่ใชตอนรับตองเหมาะสมและ                                                          
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อํานวยความสะดวกไดเปนอยางด ีทั้งน้ีจากผลการวิจัยพบวา ผูโดยสารมีความคาดหวงับริการท่ีจะไดรับจาก

สายการบินทุกๆ สายการบินในระดับท่ีมากท่ีสุด เน่ืองจากปจจุบันมีสายการบินตนทุนต่ําหลายสายการบิน               

ที่ใหบริการ ทําใหลูกคาหรือผูโดยสารมีโอกาสและทางเลือกมากขึ้น สายการบินจึงมีการแขงขันกันมากข้ึน                

ในการแยงชิงสวนแบงการตลาดและการนําเสนอการบริการที่สมบูรณแบบ จึงนําไปสูการพัฒนาการบริการ

ในหลายๆ ดานสงผลใหผูโดยสารมีความคาดหวังวาจะไดรับการบริการที่ดีที่สุดจากทุกๆ สายการบิน

 ในสวนของการนํามาเปรียบเทยีบโดยใชเครือ่งมอืในการวิเคราะหความสาํคญัและผลการดําเนนิงาน 

(IPA) นั้น ผลการวิจัยมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ Chen & Chang (2005) ซึ่งไดทําการศึกษา

คุณภาพของกระบวนการใหบริการสายการบินในไตหวันที่พบวา การบริการภาคพื้นดินกลุมตัวอยางให                  

ความสําคัญกับความกระตือรือรนในการใหบริการของพนักงานภาคพ้ืนดินและพนักงานรับจองต๋ัวโดยสาร

ความมปีระสิทธิภาพในการใหบริการของพนกังานภาคพืน้ดินและพนกังานรบัจองตัว๋โดยสารความสะดวกสบาย

ในออกต๋ัวโดยสารและการเช็คอินและสายการบินก็ใหบริการไดดซีึ่งประเด็นท่ีผูโดยสารใหความสําคัญอยูใน 

Quadrant II ทุกประเด็นสําหรับประเด็นท่ีผูโดยสารเห็นวาสําคัญและสายการบินยังบริการไดไมดีพอ                                   

ซึ่งตกอยู ใน Quadrant I และสายการบินควรปรับปรุงไดแกความสามารถของพนักงานภาคพ้ืนดิน                                    

ในการจัดการกับปญหาในสถานการณที่ไมคาดคิด  การจัดการกับสัมภาระของผูโดยสาร  การจัดการขอรอง

เรยีนของผูโดยสารของพนกังานภาคพืน้ดนิและตารางบินทีเ่อือ้ตอการเลือกเดินทางและผลการวิจยัของ David 

& Robin (2003) ที่ทําการศึกษาเรื่องความคาดหวังของผูโดยสารตอการบริการของสายการบินโดยใช                        

กรณีศึกษาที่เกาะฮองกงซ่ึงพบวาผูโดยสารใหความสําคัญในเร่ืองความปลอดภัยเปนอันดับหน่ึง  รองลงมา

คอืความตรงตอเวลาของเทีย่วบนิและลาํดบัทีส่ามคือ ความกระตอืรือรน ทศันคติของพนักงานในการชวยเหลือ

และแกไขปญหาใหกับผูโดยสารรวมถึง Pipatchaisiri (2012) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยในการเลือกใชบริการ                      

สายการบินตนทุนตํ่าเสนทางภายในประเทศของผูโดยสารชาวไทย พบวาโดยการลดราคาบัตรโดยสาร                      

เปนปจจยัทีม่ผีลตอการเลอืกใชบรกิารมากทีส่ดุดานการสงมอบบรกิารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจยั

ความตรงตอเวลาในการออกเดินทางและถึงที่หมายเปนสิ่งที่กลุ มตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุด                                 

ดานพนักงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยอัธยาศัยไมตรีและประสิทธิภาพของพนักงานที่ใหบริการ                    

บนเครื่องบินเปนปจจัยที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด Kittichai & Chaiyan (2007) ไดศึกษาปจจัย

ที่มีผลตอการเลือกรูปแบบการเดินทางของสายการบินตนทุนตํ่าและสายการบินไทย พบวาสายการบินไทย                

ผูโดยสารมีความพึงพอใจในดานความปลอดภัย และราคาคาโดยสารมากท่ีสุด รวมถึง Vittavat (2006)                        

ไดทําวิจัยเก่ียวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือบริการสายการบินตนทุนตํ่า                          

ในประเทศไทย พบวา เกี่ยวกับกระบวนการและข้ันตอนในการสํารองท่ีนั่งผานเว็บไซตหรืออินเทอรเน็ต                           

มีความสะดวกและไมซับซอน รองลงมาคือปจจัยดานบุคคลหรือพนักงาน ที่เกี่ยวกับอัธยาศัยและ                                  

ความเปนมิตรของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน

ของอุปกรณที่ใหบริการบนเครื่องบิน สอดคลองกับ Feng & Jeng (2005) ที่ศึกษาเรื่องการวิเคราะหกลยุทธ

ในการพัฒนาการบริการของสายการบิน UNI AIR โดยใชเทคนิค IPA พบวาสําหรับการบริการท่ีผูโดยสาร               
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ไดรับและรูสึกพึงพอใจไดแก การสํารองที่นั่ง การบริการภาคพ้ืนดิน การบริการบนเคร่ืองบิน การสงมอบ

สัมภาระ การตอบสนองตอขอรองเรียนและความปลอดภัย ทั้งน้ี จะเห็นไดวาผลการวิจัยท่ีปรากฏจากหลายๆ 

ประเทศ ผูโดยสารในแตละประเทศมีความคาดหวังและความพึงพอใจ รวมถึงการใหระดับความสําคัญ                     

ของแตประเด็นการบริการท่ีแตกตางกันออกไปซึ่งข้ึนอยูกับความแตกตางดานความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม 

สภาพแวดลอมของแตละประเทศหรือปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

 จากผลการวิจยั พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญซึง่เปนผูใชบริการมีอายอุยูในชวง 21-30 ป มกีารศึกษา

ระดับปริญญาตรี เปนเจาของธุรกิจ ระดับรายไดอยูที่ 20,001-30,000 บาท และมีวัตถุประสงค ในการมา

เชียงใหมเพื่อติดตอเรื่องธุรกิจ จากขอคนพบที่ไดแสดงใหเห็นถึงการขยายตัวของกลุมผูใชบริการสายการบิน

ซึ่งมีจํานวนมากขึ้นและเริ่มเปนกลุมวัยรุน วัยทํางาน ที่มีแนวโนมการเดินทางที่สูงข้ึนและเลือกใชบริการ                     

สายการบินตนทุนตํ่า เนนเร่ืองจํานวนเที่ยวบินมากและครอบคลุมไปยังหลายพื้นท่ีและหลายประเทศ                               

แตในปจจุบันจะเห็นไดวามีบริษัทสายการบินตนทุนตํ่าเปดตัวขึ้นหลายสายการบิน จึงทําใหการใชบริการ                  

ไมไดจําเพาะเจาะจงไปยังสายการบินใดสายการบินหน่ึง ซึ่งทําใหผูใชบริการเกิดการเปรียบเทียบคุณภาพ        

และการบริการของแตละสายการบินมากข้ึน ทั้งในการดานคุณภาพการบิน คุณภาพการบริการ ดานราคา 

ดานความสะดวกสบาย และอื่นๆ เพื่อใหไดสายการบินที่ตนเองพึงพอใจมากที่สุด แตถึงอยางไรก็ตามปจจัย

สําคัญที่สุดในการเลือกใชสายการบินตนทุนตํ่า คือราคาตั๋วโดยสาร สอดคลองกับ Kotler (2000) ที่กลาววา

นกัการตลาดและฝายอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของพยายามสรางความพงึพอใจใหกบัลกูคา โดยพยายามสรางคณุคาเพิม่ 

(Value Added) การสรางคุณคาเพิ่มจากการผลิต การตลาด รวมท้ังการทํางานรวมฝายตางๆ โดยยึดหลัก                    

การสรางคณุภาพรวม (Total Quality) คณุคาจากความแตกตางทางการขันแขง (Competitive Differentiation) 

คุณคาที่มอบใหลูกคาจะตองมากกวาตนทุนของลูกคาและตนทุนของลูกคาสวนใหญก็คือราคาสินคา

สรุป
 ผูโดยสารที่รับการบริการของสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงภายในประเทศ ใหความสําคัญ

กับความคาดหวังอยูในระดับมากที่สุด และความความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่งสายการบินก็สามารถ                 

ตอบสนองผูโดยสารไดเปนอยางดี ดงันัน้สายการบนิควรรกัษาระดบัการบรกิารและการปฏบิตังิานในภาคพืน้ดนิ

และการบริการบนเครื่องที่ดีตอไป และใหมากยิ่งขึ้นไปใหเกินความคาดหวังของผูโดยสาร โดยการวิเคราะห

พฤตกิรรมของลูกคาหรอืผูใชบริการแลวน้ัน สายการบนิเองจําเปนตองใหความสาํคัญกับ “ความเปนมืออาชีพ

ในการใหบริการ” โดยตองใหความสาํคัญกับการบรกิารทีด่ทีีจ่ะชวยใหกจิการประสบความสาํเร็จอยางตอเน่ือง 

ประกอบกับสถานการณทางการตลาดที่มีการแขงขันกันสูงขึ้นและพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภค                                        

ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็จากสภาวะทางสงัคมและสภาพแวดลอมดงัทีก่ลาวมาแลวน้ัน ผูประกอบการ

สายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงซ่ึงมีอยูหลายสายการบินในปจจุบัน จําเปนจะตองศึกษาวิเคราะห                      

และพัฒนากลยุทธการตลาดของธุรกิจตนเองอยูตลอดเวลาอยางตอเนื่อง เพื่อผลกําไรและความอยูรอด                   

ของกจิการในอนาคต โดยจาํเปนตองพฒันาปจจยัทกุดานไปพรอมๆ กนั ทัง้ในสวนของการบริการภาคพ้ืนดนิ 
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บริการบนเคร่ือง ดานกระบวนการบริการ การอํานวยความสะดวกแกผูมาใชบริการ การพัฒนาบุคลากร                   

การฝกอบรม และสรางความเปนมืออาชีพเนื่องจากกลุมบุคคลดังกลาวถือเปนตัวแทนท่ีเปนภาพพจน                        

ของสายการบนิประกอบกับการสรางสรรคสิง่ใหมๆ  ความแปลกแตกตาง เพ่ือสรางแรงจงูใจแกผูมาใชบริการ 

แตอยางไรกต็ามสิง่สาํคญัทีส่ดุทีท่ัง้ผูใหบรกิารและผูรบับริการทัง้ 2 ฝาย  ตองพึงตระหนกัคอื  บทบาททีถ่กูตอง

เหมาะสมของตนเองเพื่อใหเกิดสภาวะความสมดุลระหวางความคาดหวัง ความพึงพอใจของผูรับบริการและ

ความอยูรอดของธุรกิจการบิน

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1. ควรใชแนวทางการวจิยัในคร้ังน้ีเพ่ือทําการศึกษาในพืน้ท่ีอืน่ๆ ทัง้ผูใชบริการภายในประเทศและ

ผูที่เดินทางไปตางประเทศ

 2. ควรทําการศึกษากลุมตัวอยางที่เปนชาวตางชาติซึ่งใชบริการสายการบินราคาประหยัด                          

คุณภาพสูงภายในประเทศ เพื่อใหเกิดการตอบสนองความตองการของลูกคาไดครอบคลุมทุกกลุม
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