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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A และสายการบิน B รวมถึงภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสม
การตลาดบริการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A และ
สายการบิน B แล้วท าการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุด้านภาพลักษณ์องค์กร ส่วน
ประสมการตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบิน A และ B ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสายการบินโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต่ าในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน และตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ การทดสอบความน่าเชื่อถือด้วยวิธีของคอนบาร์ค กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ได้ระดับความ
เชื่อมั่น 0.904 และ 0.821 โดยแบ่งเป็นสายการบิน A และ B ตามล าดับ และวิธีการทางสถิติ ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์สมมติฐาน ใช้สถิติทดสอบหา
ความสัมพันธ์ (t-test) (f-test) ใช้สถิติ ANOVA เพ่ือหาค่าความแตกต่าง สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์ 
แบบถดถอยอย่างง่าย (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
เพศไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า A และ B อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แต่ในเรื่องของอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ภาพลักษณ์ ส่วนประสมทาง
การตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า A 
และ B อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ABSTRACT 
 

 This research aims to comparison of factors affecting decision making on 
services providing of consumers towards airlines business A and airline business B.The 
questionnaire set was used to be an instrument in order to collect data from 400 
customers of airline business in Bangkok.The questionnaire which was verified by the 
experts as well as verified the reliability with 30 samples by Cronbach’alpha and had 
the reliability of 0.904 and 0.821 according to airline business A and airline business 
B. The statistics, which were used to report the data, were the descriptive statistics: 
frequencies, percentages, means and standard deviations and the inferential statistics 
were,T-test and One-Way ANOVA as well as the multiple regression analysis were 
used in order to analyze the data. It was found that the personal information in 
terms of gender factor was not affected decision making with the statistical 
significance of 0.05.However the personal informations in terms of age,education 
level,career,monthly Income were affected decision making.In additional company 
image,marketing mix and customer relation management were affected decision with 
the statistical significance of 0.05 
 
Keywords: Personal Information, Company Image, Marketing Mix, Customer Relation 
Management 
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การขนส่งทางอากาศมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของโลก เพราะเป็นบริการขนส่ง
ที่มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยกว่าการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่ประเทศ
ต่างๆ มีการคมนาคมติดต่อกันมากขึ้นส่งผลให้การขนส่งทางอากาศของโลกขยายตัวเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา 
ซึ่งภูมิภาคท่ีมีการขนส่งทางอากาศขยายตัวมากที่สุด คือ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนั้นการขนส่งทาง
อากาศจึงเป็นกิจการสาธารณูปโภคประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
ประชาชน การประกอบอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศมีวิวัฒนาการของการขนส่ง
ทางอากาศ เริ่มจากเครื่องร่อนบอลลูน เรือเหาะ และในปัจจุบันใช้เครื่องบินในการบริการขนส่ง
สาธารณะโดยอากาศยาน ซึ่งคนโดยสารสัมภาระ สินค้า และไปรษณียภัณฑ์ที่แยกกันหรือรวมกัน โดย
มีค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง การขนส่งทางอากาศ เป็นการขนส่งที่สะดวกและรวดเร็วกว่าวิธีการอ่ืน แต่
ต้องใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิงสูง เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่มีราคาแพงและจ าเป็นที่ตลาดมีความ
ต้องการสูง มีน้ าหนักไม่มากเกินไปปัจจุบันเกือบทุกประเทศในโลกมีสายการบินพาณิชย์ของตนเอง
เพ่ือใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ ส าหรับข้อดีของการ
ขนส่งทางอากาศประกอบด้วยการเสียเวลาในการเดินทางน้อยลงและความสามารถเข้าถึงท้องถิ่น
ไกลๆ หรือเขตทุรกันดารได้ ส าหรับข้อเสียของการขนส่งทางอากาศประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่สูง เกิด
อุบัติเหตุได้ง่ายกว่าการขนส่งทางอ่ืน และมีอุปสรรคทางด้านดินฟ้าอากาศการขนส่งทางอากาศ.
(“การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation)”, (2559)  
 สายการบิน A ถือเป็นสายการบินแรกที่เข้ามาท าธุรกิจเรื่องของสายการบินต้นทุนต่ า สิ่งที่สาย
การบิน A ท าคือ การปฏิวัติวงการการบินในประเทศไทย ท าให้สายการบินใหญ่ ๆ ทั้งหลายต่างเริ่มสนใจ 
การท าธุรกิจภายใต้แนวคิด “ใคร ใคร ก็บินได้ (Everyone Can Fly)” โดยน าเสนอตั๋วเครื่องบินราคาถูก
ซึ่งมีราคาใกล้เคียงกับการนั่งรถประจ าทางท าให้ธุรกิจของสายการบิน A เติบโตมากในตลาดประเทศไทย 
แต่ที่ท าให้สายการบิน A กลายเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว คือ การท าแคมเปญใหญ่อย่าง BIG SALE 0 บาท 
แม้จะมีกระแสทางลบอยู่มากว่าหาราคาโปรโมชั่นในเว็บไซต์ได้ยาก แต่ถึงยังไงกระแสทางบวกก็มี
มากกว่า ไม่เช่นนั้น สายการบิน A คงไม่ยึดจัดแคมเปญนี้ต่อเนื่องมาหลายปีทั้งนี้แม้ราคาจะเป็นเกณฑ์
ส าคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค แต่สายการบิน A ก็พยายามที่จะยกระดับภาพลักษณ์ของสายการ
บินต้นทุนต่ าให้ดูดี และปลอดภัย ไม่แพ้สายการบินทั่วๆ ไป โดยเลือกใช้กลยุทธ์ พรีเซ็นเตอร์เข้ามาช่วย
เสริมอย่าง ณเดชน์ คูกิมิยะ มาต่อเนื่อง ถึง 3 ปี ซึ่งแต่ละปีก็จะมีแนวคิดการท าประชาสัมพันธ์ที่ต่าง
ออกไป อย่างปีที่เลือกที่จะใช้พระเอกหนุ่มมาย้ าถึงจุดแข็งเรื่องของการเป็นสายการบินต้นทุนต่ าที่
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ประหยัดช่วยให้ทุกคนบินได้ แต่ปีนี้โจทย์เปลี่ยนไป โดยต้องการน าเสนอจุดแข็งของธุรกิจ3ด้านส าคัญคือ
“ความตรงต่อเวลา ใส่ใจความปลอดภัย และมีเส้นทางบินครอบคลุมหลากหลาย” 
 ซึ่งในปี ค.ศ.2016 สายการบิน A ได้มีการขยายเส้นทางการบินในและต่างประเทศมากขึ้น 
โดยเฉพาะในส่วนของในประเทศที่เปิดเพ่ิมเติมคือ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไป น่านเลยร้อยเอ็ด และบุรีรัมย์ 
รวมถึงขยายเส้นทางบินเชื่อมต่อภูมิภาคของประเทศมากขึ้นเพ่ือหวังกระตุ้นนักท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค 
อย่างเมื่อปีก่อนเชื่อมภาคเหนือ - ใต้ ผ่านเส้นทาง เชียงใหม่-สุราษฎร์ธานี มาคราวนี้เพ่ิมในส่วนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับใต้ด้วยเส้นทางบิน อุดรธานี-ภูเก็ต เป็นต้น รวมถึงการเพ่ิมเครื่องบินให้บริการ
เส้นทางภายในประเทศอีก 5 ล า รวมเป็น 45 ล า ที่พร้อมให้บริการในปีนี้ และมีการคาดการณ์ว่าปีนี้จะมี
ผู้โดยสารที่ใช้บริการของสายการบิน A ถึง 14.5 ล้านคน ซึ่งเฉพาะในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ บริษัทมีก าไร
ไปแล้วกว่า 91.6ล้านบาทส่วนรายได้โตร้อยละ 31 
 การบินไทยได้ประกาศตัวผู้ถือหุ้นสายการบินต้นทุนต่ า โดยตกลงจะใช้ชื่อว่าสายการบิน B ซ่ึง
มีนายพาที สารสินเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (CEO) โดยมีผู้ร่วมทุนคือ การบินไทย 
ทิพยประกันภัย และส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีเงินทุนจดทะเบียนประมาณ 500 ล้าน
บาท สายการบิน B เริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2547 โดยใช้เครื่องบิน B737-400s 
จ านวน 3 ล้าน และเริ่มต้นให้บริการใน 6 เส้นทางหลักในประเทศ คือ ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดรธานี 
ขอนแก่น พิษณุโลก และหาดใหญ่ ส่วนเส้นทางระหว่างประเทศซึ่งจะเป็นเส้นทางท่ีใช้เวลาบินภายใน 
3 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ สายการบิน B มองถึงการผลักดันให้ตัวเอง ก้าวขึ้นเป็นไลฟ์สไตล์ แอร์ไลน์ 
เนื่องจากรูปแบบของการท าตลาดสายการบินราคาประหยัด ในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีต ไม่ใช่แค่
การทีเ่ดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง แต่ต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของพวกเขา ท าให้
ต้องมีการสร้างแฟนคลับของตัวเอง ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มคนกลุ่มต่างๆ ได้อย่างตรงจุด 
เพราะการท าตลาดในยุคนี้ไม่สามารถหว่านแหแบบในอดีต แต่ต้องเจาะตรงเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่
แท้จริงของเรา การท าตลาดแบบนี้ ท าให้สายการบิน B ไม่จ าเป็นต้องไปสู้ในตลาดราคา แต่นั่นท าให้
สายการบิน B สามารถแบ่งกลุ่มของราคาได้แตกต่างกันภายใต้การปรับกลยุทธ์ดังกล่าว จะมีการ
ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าตามความต้องการในแต่ละกลุ่มได้อย่างตรงจุด 
โดยจะมีการออกแบบกลุ่มลูกค้าออกมา 3 กลุ่มเป้าหมายหลักๆ ได้แก่ บินเบาๆ (Nok Lite) เพ่ือเจาะ
กลุ่มลูกค้าที่ต้องการบินในราคาถูก เป็นตัวที่แข่งขันกับสายการบินราคาประหยัดทั่วไป กลุ่มเป้าหมาย
ที่ 2 นกสบาย (Nok X-tra) เพ่ือตอบโจทย์ลูกค้าท่ีต้องการการเสิร์ฟน้ า หรือขนมเล็กน้อย และสุดท้าย 
นกเพลิดเพลิน (Nok MAX) ซึ่งเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีระดับมากขึ้น มีการเสิร์ฟอาหาร เครื่องดื่ม
บนเครื่อง เหมือนซื้อสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิม ซึ่งการปรับผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายนั้น เป็น
การสร้างทางเลือกที่เพ่ิมข้ึนให้กับลูกค้าที่แต่ละกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการไม่เหมือนกัน 
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 ส าหรับภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทยก็ได้รับผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้นของราคา
น้ ามันในตลาดโลกเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ส่งผลให้ต้นทุนในการด าเนินงานเพิ่มสูงขึ้น ท าให้สายการ
บินต่างๆ จ าเป็นต้องทยอยปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ ามันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งตามมาด้วยราคาตั๋ว
โดยสารที่เพ่ิมสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีของสายการบินรูปแบบปกติมีโอกาสที่จะปรับตัวด้วยการ
แข่งขันการให้บริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะการดึงดูดตลาด Premium ซึ่งมีก าลังซื้อสูงและเป็น
ตลาดที่มีความอ่อนไหวต่อราคาน้อยกว่า โดยมักจะเลือกใช้สายการบินจากคุณภาพของการให้บริการ 
แต่ในกรณีของสายการบินต้นทุนต่ ามีข้อจ ากัดในการปรับตัวในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากมีจุดแข็ง
ของธุรกิจอยู่ที่การตั้งราคาตั๋วโดยสารที่ไม่สูง และมีกลุ่มเป้าหมายเป็นตลาดผู้โดยสารที่ให้ความส าคัญ
กับราคามากกว่าบริการ ซึ่งเมื่อต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตน้ ามันที่เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้สายการบินต้นทุนต่ า
จ าเป็นต้องปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ ามันภายใต้ข้อจ ากัดท่ีไม่ต้องการให้ราคาตั๋วโดยสารสุทธิเพ่ิมสูงมาก
จนเกินไป นอกจากปัญหาต้นทุนที่เพ่ิมสูงขึ้นแล้ว ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ ายังเผชิญกับการแข่งขันที่

สูงขึ้นทั้งจากสายการบินต้นทุนต่ าด้วยกันเองและสายการบินปกติ โดยเฉพาะเส้นทางท่องเที่ยวส าคัญ 
เช่น กรุงเทพฯ-ภูเก็ต กรุงเทพ-เชียงใหม่ กรุงเทพ-สิงคโปร์ เที่ยวบินโดยเฉลี่ยมีมากกว่า 100 เที่ยวบินต่อ
สัปดาห์ มีสายการบินที่ให้บริการไม่ต ากว่า 5 สายการบิน ทั้งสายการบินปกติและสายการบินต้นทุนต่ า 
สะท้อนให้เห็นถึงภาวะแข่งขันที่สูงในตลาด โดยที่ผ่านมาสายการบินต้นทุนต่ าได้แข่งขันกันจัดโปรโมชั่น
ตั๋วโดยสารราคาประหยัดทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งแข่งขันกันสร้าง
ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในการเดินทางส่วนสายการบินปกติก็ได้เริ่มจัดโปรโมชั่นตั๋วโดยสารราคา
ประหยัด แต่เน้นบริการที่เหนือกว่าสายการบินต้นทุนต่ า เพ่ือรักษากลุ่มลูกค้าราคาประหยัดไว้ ทั้งนี้ 
ปัจจุบันมีสายการบินต้นทุนต่ าของไทยประมาณ 3 สายการบิน และของต่างประเทศประมาณ 6 สาย
การบิน มีส่วนแบ่งในตลาดการบินโดยรวมของไทยประมาณร้อยละ 15 
 ดังนั้นการศึกษาภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมทางการตลาดบริการและรวมถึงการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ ของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า 2 แห่ง ภายในเขตกรุงเทพฯ จึงเป็นสิ่งส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 
 1. ภาพลักษณ์องค์กร 
 จากปัญหาดังกล่าว Balmer & Greyser (2004) กล่าวว่าจุดเริ่มต้นของการศึกษา
ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) ในศตวรรษท่ี 20 กลายเป็นประเด็นเพ่ือใช้ในการศึกษา 
นอกจากนั้น Pruyh (1990) ชี้ให้เห็นถึงพ้ืนฐานของระดับความละเอียดอ่อนของภาพลักษณ์ท้ัง 3 
ระดับคือ (1) ถ้ามีความละเอียดอ่อนสูง ภาพลักษณ์เปรียบดังเครือข่ายที่มีความสลับซับซ้อน (2) 
ความละเอียดอ่อนปานกลาง ภาพลักษณ์เปรียบได้กับการประเมินทัศนคติ และ (3) ถ้ามีความ
ละเอียดอ่อนน้อย ภาพลักษณ์เปรียบได้กับความประทับใจธรรมดาโดยทั่วไปซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ ศิริลักษณ์ ทรัพย์เจริญ (2557) ศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทยในอดีตกับปัจจุบันที่มีผล
ต่อความไว้วางใจในการใช้บริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และงานวิจัยของ วราภรณ์  
จุลแสงจันทร์ (2557) ศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของร้านและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้าน Pets’ Ville และ อารีวัลย์ เดชาดิลก (2557) ศึกษาเกี่ยวกับ 
ภาพลักษณ์องค์กรและความไว้วางใจของลูกค้าท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน 
สาขาบางกรวย  
 2. ส่วนประสมการตลาดบริการ 
 แนวคิดด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ Kotler (1997) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ บริษัท
มักจะน ามาใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น(4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) 
ราคา (Price) สถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมข้ึนมาอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ส าคัญ
ทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจทางด้านการบริการ ดังนั้นจึงรวมเรียกได้ว่าเป็น
ส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps Lovelock & Wright (2007) กล่าวว่า การให้บริการ คือ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฝ่ายใดฝ่าย หนึ่งเสนอให้อีกฝ่ายหนึ่ง โดยส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเป็นพ้ืนฐาน 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือน าส่งผลที่ลูกค้าต้องการกับการแลกเปลี่ยนเงิน เวลา ความพยายาม ลูกค้า
คาดหวังว่าจะได้รับคุณค่าจากสินค้า แรงงาน ทักษะ การอ านวยความสะดวก แต่ลูกค้าไม่สามารถ
ครอบครองสิ่งเหล่านั้นได้ จากปัญหาดังกล่าวได้มีงานวิจัยของ เอกอุไร วังปรีชา (2557) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า (Low 
Cost Airlines) ในประเทศไทย และยังมีงานวิจัยของ ณัฐกานต์ พันธ์สวัสดิ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟในเขตชิดลม 
กรุงเทพมหานคร รวมถึงงานวิจัยของกฤษดา เชียรวัฒนสุข และ ศรากุล สุโคตรพรหมมี (2559) ได้
ท าการศึกษางานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์เพื่อจ าแนกกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า 
 3. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
 Payne& Frow (2004) พูดถึงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นวิธีการจัดการอย่างหนึ่งที่
ใช้ในการสร้างพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย อย่างระมัดระวังโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับลูกค้า เพ่ิมผลก าไรขององค์กรและมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นให้มากท่ีสุด 
และยังมีแนวคิดของ Balmer & Greyser (2004) กล่าวถึงองค์ประกอบของปัญหาที่เก่ียวกับ
ภาพลักษณ์องค์กร 5 ประการได้แก่ (1) ความหมายของภาพลักษณ์องค์กรที่หลากหลาย (2) ความ
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เชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ในแง่ลบ (3) ภาพลักษณ์องค์กรยากท่ีจะควบคุม (4) ความหลากหลายของ
ภาพลักษณ์องค์กร (5) ภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันตามกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน จาก
ปัญหาดังกล่าวพบว่ามีงานวิจัย 3 งานวิจัย คืองานวิจัยของ พิมพ์กมล ปาริสวรรณ (2556) การบริหาร 
ลูกค้าสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ ทางไลน์แอพพลิเคชั่น และความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ โทรศัพท์มือถือ และงานวิจัยของ กฤษณ์ ทัพจุฬา (2557) ที่กล่าวว่าการ
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) เป็นวิธีการบริหารที่จะ
ท าให้ลูกค้ามีความรู้สึกผูกพันกับสินค้าและบริการ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ สายสวาท แสงเมา 
และเสนีย์ พวงยาณี (2561) ได้ศึกษาถึงการรับรู้ประสิทธิผลการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อความ
ไว้วางใจ คุณภาพบริการของลูกค้าท่ีใช้บริการสถานตรวจสภาพรถเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 4. การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
 จากผลของปัญหาดังกล่าวได้มีแนวคิดและทฤษฎี 2 ทฤษฎี โดย Schiffman & Kanuk 
(1994) พูดถึง กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค คือการเลือกผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคสองทางเลือก 
พฤติกรรมผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ ความหมายของการ
ตัดสินใจและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจของรีเดอร์ (Reader) ได้ศึกษา พฤติกรรมบุคคล และได้แสดง
ให้เห็นว่า การกระท าของบุคคลนั้นเป็นผลมาจากการที่บุคคลมีความเชื่อหรือไม่เชื่อในสิ่งนั้น ๆ ดังนั้น
ในการตัดสินใจเลือกกระท าพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลทุกเรื่องจึงเป็นผลมาจากการที่มี ความเชื่อ
และไม่เชื่อดังกล่าว โดยเฉพาะพฤติกรรมของบุคคลที่เก่ียวกับการตัดสินใจนั้น จากปัญหาดังกล่าว
พบว่ามีงานวิจัย 3 งานวิจัย คืองานวิจัยของ สิริกาญจน์ กมลปิยะพัฒน์ (2556) ได้ศึกษาการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร คุณิตา เทพวงศ์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น Bualuang mBanking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ ในเขต
จังหวัดชลบุรีและงานวิจัยของ มรกต ฉายทองค า (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ออมเงินของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
 จากปัญหาที่เกิดข้ึนสามารถแบ่งหัวข้อการวิจัยได้ คือภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสม
การตลาดบริการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่อิทธิพลผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A 
และสายการบิน B  
 
1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสาย
การบิน A 
 1.2.2 ศึกษาความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการ
บิน B 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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 1.2.3 เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมการตลาดบริการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A 
 1.2.4 เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมการตลาดบริการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน B 
 1.2.5 เพื่อเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุด้านภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสม
การตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบิน A และ B ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสายการบิน 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตในด้านประชากร การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ด้านประชากร คือผู้โดยสารที่
เคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ าแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา โดยจะเริ่มแจกแบบสอบถามในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 
2562  
 1.3.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการท าวิจัยครั้งนี้จะท าการส ารวจและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ าสองแห่ง อิทธิพลภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสม
การตลาดบริการ (7Ps) รวมถึงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ มีผลต่อการตัดสินใจที่จะใช้บริการของ
ผู้บริโภค 
 1.3.4 ขอบเขตด้านตัวแปร  
  1.3.4.1ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็น 
   1.3.4.1.1 ปัจจัยด้านอิทธิพลภาพลักษณ์องค์กรของสายการบิน A กับ B 
   1.3.4.1.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ของสายการบิน A กับ 
B 
   1.3.4.1.3 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบิน A กับ B 
  1.3.4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสายบินต้นทุนต่ า A กับ B 
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1.4 กรอบแนวควำมคิด 
 
ภาพที่ 1.1: กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ภาพลักษณ์องค์กรส่วนประสมทางการตลาดบริการ และการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินA และ B ของผู้โดยสารชาวไทย
ในเขตกรุงเทพมหานครมีการก าหนดสมมติฐานดังนี้ 
 1.5.1 ความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสาย
การบิน A 
 1.5.2 ความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสาย
การบิน B 
 1.5.3 อิทธิพลของภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมการตลาดบริการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A 
 1.5.4 อิทธิพลของภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมการตลาดบริการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน B 

- ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสายการบิน A 

 

 

 

 

 

 

 

 
การตัดสินใจเลือกใช้
บริการสายการบิน

ต้นทุนต่ า A 

- อิทธิพลภาพลักษณ์องค์กรของสายการบิน B 
- ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ของสาย                    
การบิน B 
- การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบิน B 
 
 
 
 
 
 

 
การตัดสินใจเลือกใช้
บริการสายการบิน

ต้นทุนต่ า B 

- อิทธิพลภาพลักษณ์องค์กรของสายการบิน A 
- ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ของสาย                    
การบิน A 
- การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบิน A 

- ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสายการบิน B 
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 1.5.5 เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุด้านภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสม
การตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบิน A และ B ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสายการบิน 
 
1.6 วิธีกำรทำงสถิติท่ีใช้ส ำหรับงำนวิจัย   
 สถิติที่ใช้ส าหรับงานวิจัยนี้แบ่งได้ 2 ประเภทได้แก่ 
 1.6.1 จะใช้สถิติเชิงพรรณนาในการรายงานผลได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 1.6.2 จะใช้สถิติเชิงอนุมานในการรายงานผลได้แก่การวิเคราะห์สมมติฐานทั้งห้าข้อ โดยใช้
สถิติดังนี้ 
  - สมมติฐานที่ 1-2 จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่าง (t-test) ในกรณีการเปรียบเทียบ
ของกลุ่ม 2 กลุ่ม จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่าง (f-test) หรือสถิติ (ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง
จะท าการทดสอบความแตกต่างโดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
  - สมมุติฐานที่ 3 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) 
  - สมมุติฐานที่ 4 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) 
  - สมมุติฐานที่ 5 จะใช้สถิติการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิง
พหุ 
 
1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.7.1 สายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost Airline) คือ การบริหารกิจการโดยสายการบิน
ต้นทุนต่ า โดยมุ่งเน้นการท างานที่มีประสิทธิภาพ ลดการบริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวก ลดการ
บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีไม่จ าเป็นออกไป รวมถึงการท าให้ต้นทุนการให้บริการของสาย
การบินต่ าที่สุด เพ่ือให้สามารถก าหนดอัตราค่าโดยสารในราคาท่ีถูกกว่าสายการบินทั่วไปได้ จึงเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีกระตุ้นที่ท าให้ผู้โดยสารหันมาใช้บริการมากขึ้น 
 1.7.2 สายการบิน A คือ สายการบินชั้นน าของเอเชียที่เปิดให้บริการในปี 2001 สายการบิน A 
เปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมและเติบโตอย่างรวดเร็วจนได้รับการยอมรับให้เป็นสายการบินที่ดีที่สุดใน
ระดับโลกพร้อมๆกับการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางที่ครอบคลุมกว่า20 ประเทศ การบริหารจัดการต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีนวัตกรรมการบิน พร้อมกับการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ เช่น แอร์
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เอเชียเอ็กซ์ ไทยแอร์เอเชีย อินโดนีเซียแอร์เอเชีย และแอร์เอเชียฟิลิปินส์ เพ่ือยืนยันการเป็นสายการบิน
ต้นทุนต่ าที่ท าให้ ใครๆก็บินได้อย่างแท้จริง 
 1.7.3 สายการบิน B คือ สายการบินต้นทุนต่ าที่บริหารงานโดยบริษัทสายการบิน B จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งมีบริษัทการบินไทยจ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับบริษัทนกแอร์แมนเนจเม้นท์ 
ฮ่องกง จ ากัด บริษัททุน ลดาวัลย์จ ากัด (ส านักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) ธนาคารไทยพาณิชย์
จ ากัด (มหาชน) บริษัทคิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด นอกจากนี้ยังมีผู้ถือหุ้นรายอื่นๆรวมอยู่
ด้วย  
 1.7.4 ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) คือ การรับรู้จากประสบการณ์ หรือความ
ประทับใจของบุคคล ตลอดจนพฤติกรรมองค์กร การบริหาร การประชาสัมพันธ์ และผลิตภัณฑ์ 
ทั้งหมดนี้มีบทบาทต่อภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์องค์กรมีความส าคัญท่ีท าให้หน่วยงานหรือองค์กร
นั้นพัฒนาไปได้ 
 1.7.5 ส่วนประสมการตลาด คือ การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดโดยแบ่งเป็น 
  - ผลิตภัณฑ์ (Product) แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ทั้งนี้เพ่ือ
สนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ 
  - รำคำ (Price) จะใช้เพ่ือวัดคุณค่าของบริการกับราคา การก าหนดราคาให้มีความ
เหมาะสมจึงมีความจ าเป็น 
  - ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Place) การน าเสนอการบริการให้ลูกค้ารู้ 
  - ส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) การแจ้งข้อมูลหรือชักจูงให้แก่ผู้ใช้บริการเพ่ือให้
เกิดทัศนคติ 
  - บุคคล (People) หรือพนักงำน (Employee) พนักงานควรจะมีทัศนคติที่ดี ผ่าน
การฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับองค์กร 
  - ลักษณะทำงกำยภำพ (Physical Evidence and Presentation) น าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพให้กับลูกค้า เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า 
  - กระบวนกำร (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและการ
ปฏิบัติงานในด้านการบริการ ที่น าเสนอให้กับลูกค้าเพ่ือการบริการที่รวดเร็ว และท าให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจ 
 1.7.6 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ จนท าให้เกิดความภักดีต่อองค์กรหรือตราสินค้า 
 1.7.7 การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการ
เลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือก
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ต่างๆของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของ
สถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค 
 
1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.8.1 เพ่ือให้สายการบินต้นทุนต่ าในประเทศน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
การให้บริการได้อย่างเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค 
 1.8.2 เพ่ือให้สายการบินต้นทุนต่ าในประเทศน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการปรับกล
ยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.8.3 เพ่ือให้ผู้ที่สนใจศึกษาธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ าภายในประเทศสามารถน างานวิจัยนี้
ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา อ้างอิง และเป็นตัวอย่างในงานวิจัยครั้งต่อไปในอนาคต 



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 ส ำหรับงำนวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ที่เป็นข้อมูลประเภท
ทุติยภูมิ (Secondary Data) เช่น บทควำมทำงวิชำกำร งำนวิจัยต่ำง เอกสำร วำรสำร รวมถึงข้อมูล
จำกสื่อออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องงำนวิจัยนี้ นั่นคืออิทธิพลภำพลักษณ์องค์กร ปัจจัยส่วนประสม
ทำงกำรตลำด (7Ps) และกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ (CRM) ที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจในกำรใช้บริกำร
สำยกำรบินต้นทุนต่ ำสองแห่งของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร ทั้งนี้เพ่ือน ำข้อมูลทุติยภูมิดังกล่ำว
มำใช้ในกำรคิด วิเครำะห์ส ำหรับกำรก ำหนดสมมติฐำนงำนวิจัยในขั้นตอนถัดไป โดยผู้วิจัยได้
ก ำหนดกำรน ำเสนอในเรื่องของกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำ
งำนวิจัยตำมหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ประวัติควำมเป็นมำของสำยกำรบิน A 
 2.2 ประวัติควำมเป็นมำของสำยกำรบิน B 
 2.3 แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องด้ำนภำพลักษณ์องค์กร 
 2.4 แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องด้ำนปัจจัยส่วนประสมกำรตลำด (7Ps) 
 2.5 แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ 
 2.6 แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรตัดสินใจของผู้บริโภค 
 
2.1 ประวัติความเป็นมาของสายการบิน A 
 เป็นสำยกำรบินที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2546 ประกอบธุรกิจสำยกำรบินรำคำ
ประหยัดของประเทศไทยภำยใต้ชื่อสำยกำรบิน A ภำยใต้กำรร่วมมือระหว่ำงบริษัทมหำชนจ ำกัด 
เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และ AirAsia Berhad 
(ผ่ำน AirAsia Investment ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศมำเลเซียถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ทั้งนี้ สัดส่วนกำรถือหุ้นใน บจ. สำยกำรบิน A ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะ
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 55 ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทให้แก่ประชำชนของ 
บมจ. ไทย เอเชีย เอวิเอชั่น และกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของ บจ.สำยกำรบิน A ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมและสัดส่วนกำรถือหุ้นของ AirAsia Berhad จะลดลงเป็นร้อยละ 45 ปัจจุบัน บจ.ไทยสำยกำรบิน 
A มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 400,000,000 บำท 
 สำยกำรบิน A เริ่มให้บริกำรโดยเครื่องบินโบอ้ิง 737-300 จ ำนวน 2 ล ำ ให้บริกำรเที่ยวบิน
แบบไม่มีกำรเชื่อมต่อ (Point-to-point) จำกศูนย์ปฏิบัติกำรกำรบินกรุงเทพมหำนครเส้นทำงกำรบิน
เส้นทำงแรกคือเส้นทำงกรุงเทพไปยังหำดใหญ่และเริ่มขยำยเส้นทำงกำรบินไปสู่เส้นทำงต่ำงๆ ข้อมูล 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 สำยกำรบิน A มีเส้นทำงทั้งหมด 25 เมือง อยู่ใน 8 ประเทศประเทศใน
ทวีปเอเชีย แบ่งเป็นจุดหมำยปลำยทำงระหว่ำงประเทศ 14 แห่งและจุดหมำยปลำยทำงในประเทศ 
11 แห่ง บริกำรด้วยฝูงเครื่องบินแอร์บัส A320 ใหม่จ ำนวน 29 ล ำ ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิ.ย.2556 โดย
มีจ ำนวน 180 ที่นั่งต่อล ำ ให้บริกำรผู้โดยสำรกว่ำ 6.9 ล้ำนคนในปี พ.ศ.2554 และกว่ำ 30 ล้ำนคน
จนถึงปัจจุบัน จำกศูนย์ปฏิบัติกำรกำรบินกรุงเทพฯ ภูเก็ต และเชียงใหม่ 
 
2.2 ประวัติความเป็นมาของสายการบิน B 
 สำยกำรบิน B เป็นสำยกำรบินรำคำประหยัดของประเทศไทย ซึ่งท ำกำรบินภำยในประเทศ
ไทยในรำคำย่อมเยำ บริษัท ซึ่งอยู่ภำยใต้ชื่อทำงกำรค้ำ “สำยกำรบิน B”ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 
2547 โดยใช้ชื่อ (Sky Asia Ltd.) และเม่ือวันที่ 16 มกรำคม 2549 มีกำรเปลี่ยนชื่อเป็นสำยกำรบิน B 
เพ่ือให้ง่ำยและเป็นที่จดจ ำ โดยเป็นชื่อที่สื่อถึงควำมเป็นมิตร และเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภำพแห่งกำร
เดินทำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป็นชื่อที่ย้ ำถึงควำมเป็นไทยได้อย่ำงแท้จริง ซึ่งก็เปรียบเสมือนนก ที่มี
อิสระในกำรบินสำมำรถบินไปไหนต่อไหนได้อย่ำงมีอิสรเสรี ส ำหรับตรำสัญญำลักษณ์นั้นสำยกำรบิน B 
เลือกที่จะใช้สีเหลืองเป็นสีประจ ำสำยกำรบิน B โดยสีเหลืองนั้น ได้แสดงลักษณะและมีควำมหมำยที่
หมำยถึงควำมอบอุ่นและควำมเป็นมิตรนกแอร์ท ำตลำดระดับรำคำประหยัด เครื่องบินของสำยกำรบิน 
B เป็นเครื่องที่แบ่งเช่ำมำจำกฝูงบินปัจจุบันของบริษัทกำรบินไทย โดยมีมำตรฐำนกำรดูแลรักษำใน
มำตรฐำนเดียวกันกับของกำรบินไทยทุกประกำร ผู้โดยสำรสำมำรถจองตั๋วได้หลำยช่องทำง เช่น
เคำน์เตอร์สำยกำรบิน B ในท่ำอำกำศยำนปลำยทำงต่ำงๆ จองทำงโทรศัพท์หมำยเลข 1318 รวมทั้ง
กำรจองตั๋วผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต 
 
2.3 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องด้านภาพลักษณ์องค์กร 
 Balmer & Greyser (2004) กล่ำวว่ำจุดเริ่มต้นของกำรศึกษำภำพลักษณ์องค์กร 
(Corporate Image) ในศตวรรษที่ 20 กลำยเป็นประเด็นเพ่ือใช้ในกำรศึกษำ แต่ยังไม่มีข้อมูลที่
แน่นอนว่ำใครเป็นผู้จุดก ำเนิดเรื่องของภำพลักษณ์องค์กรดังกล่ำว ซึ่ง Balmer & Greyser (2004) ยัง
ได้กล่ำวถึงข้อสังเกตของ Boulding ด้วยว่ำธรรมชำติของมนุษย์ จะให้ควำมไว้วำงใจจำกภำพลักษณ์ที่
ปรำกฏ และยังสรุปว่ำภำพลักษณ์องค์กรและพฤติกรรมพิเศษเฉพำะตัวขององค์กรมีควำมสัมพันธ์กัน 
Balmer & Greyser (2004) ยังกล่ำวถึงองค์ประกอบของปัญหำที่เกี่ยวกับภำพลักษณ์องค์กร 5 
ประกำรได้แก่ (1) ควำมหมำยของภำพลักษณ์องค์กรที่หลำกหลำย (2) ควำมเชื่อมโยงหรือ
ควำมสัมพันธ์ในแง่ลบ (3) ภำพลักษณ์องค์กรยำกท่ีจะควบคุม (4) ควำมหลำกหลำยของภำพลักษณ์
องค์กร (5) ภำพลักษณ์ท่ีแตกต่ำงกันตำมกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่ำงกัน ภำพลักษณ์ของ
องค์กรเป็นสิ่งก ำหนดผลส ำเร็จขององค์กร Pruyh (1990) ชี้ให้เห็นถึงพ้ืนฐำนของระดับควำม
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ละเอียดอ่อนของภำพลักษณ์ทั้ง 3 ระดับคือ (1) ถ้ำมีควำมละเอียดอ่อนสูง ภำพลักษณ์เปรียบดัง
เครือข่ำยที่มีควำมสลับซับซ้อน (2) ควำมละเอียดอ่อนปำนกลำง ภำพลักษณ์เปรียบได้กับกำรประเมิน
ทัศนคติ และ (3) ถ้ำมีควำมละเอียดอ่อนน้อย ภำพลักษณ์เปรียบได้กับควำมประทับใจธรรมดำ
โดยทั่วไปกำรศึกษำยุทธศำสตร์เพื่อปรับภำพลักษณ์ของสำยกำรบินแห่งชำติครั้งนี้ จึงมีภำพลักษณ์
เป็นตัวแปรที่ส ำคัญ ทั้งนี้ Van Riel (1995) ได้กล่ำวถึงนิยำมของภำพลักษณ์องค์กรว่ำ หมำยถึง กำร
ตีควำมหมำยขององค์กรที่ผู้รับสำรจะอธิบำย จดจ ำเกี่ยวกับองค์กรนั้นๆ อันเป็นผลมำจำกควำมเชื่อ 
ควำมคิด ควำมรู้สึกและควำมประทับใจเกี่ยวกับองค์กร Nicholas Ind (1990) กล่ำวด้วยว่ำ 
ภำพลักษณ์องค์กร คือภำพที่สำธำรณชนมีต่อองค์กร สำมำรถพิจำรณำได้จำกกำรกระท ำขององค์กร 
ปัญหำที่องค์กรต้องเผชิญคือ เรื่องของควำมแตกต่ำงและกำรตีควำมหมำยจำกประสบกำรณ์ที่ได้รับ
จำกองค์กรแตกต่ำงกัน ภำพลักษณ์องค์กรจึงเป็นหน้ำที่ที่องค์กรต้องด ำเนินต่อไปอย่ำงไรก็ตำม 
Balmer & Greyser (2004) กล่ำวว่ำ “Corporate Image” เป็นค ำที่ประกอบด้วยควำมหมำยที่
หลำกหลำย อำจใช้สัญลักษณ์แทนข้อควำม ควำมมีชื่อเสียง ควำมเข้ำใจ กำรรับรู้ ทัศนคติ ควำม
ไว้วำงใจ ควำมน่ำเชื่อถือ กำรสื่อสำรและควำมสัมพันธ์ ทั้งนี้ Grunig ยังแนะน ำด้วยว่ำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงพฤติกรรม และสัญลักษณ์นั้น ควรจะไปในแนวทำงเดียวกันมำกกว่ำที่จะขัดแย้งกัน มีลักษณะ
กลมเกลียวกัน เปรียบได้กับเชือกถัก ซึ่งมีควำมแข็งแกร่งทนทำน เพรำะกำรใช้สัญลักษณ์ในกำร
สื่อสำรเพียงอย่ำงเดียวไม่สำมำรถที่จะก่อให้เกิดผลต่อองค์กรมำกมำยนัก ควรมีกำรใช้ควำมสัมพันธ์ทั้ง
สองอย่ำงร่วมกัน 
 สรุปได้ว่ำภำพลักษณ์องค์กรคือกำรรับรู้ และควำมประทับใจต่อองค์กร โดยกำรตีควำมหมำย 
และกระบวนกำรรับรู้ข้อมูล ซึ่งเกิดจำกกำรสื่อสำรเอกลักษณ์องค์กรที่หมำยรวมถึงพฤติกรรม 
สัญลักษณ์ และกำรสื่อสำร ทุกอย่ำงในองค์กร เป็นภำพลักษณ์รวมเสมือนกำรสร้ำงควำมประทับใจ
แรกพบทั้งอย่ำงตั้งใจ และอย่ำงไม่ตั้งใจ ที่องค์กรได้สื่อออกไปสู่กลุ่มผู้รับสำร ในส่วนของงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้อง อำรีวัลย์ เดชำดิลก (2556) ศึกษำเกี่ยวกับ ควำมไว้วำงใจของลูกค้ำ ภำพลักษณ์องค์กรที่มี
ผลต่อควำมจงรักภักดีของลูกค้ำธนำคำรออมสิน สำขำบำงกรวย วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำคือ 
ภำพลักษณ์องค์กร ระดับควำมไว้วำงใจ ควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ ควำมแตกต่ำงของปัจจัยส่วน 
บุคคลที่มีผลต่อระดับภำพลักษณ์องค์กรและควำมไว้วำงใจของลูกค้ำ ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 
ระดับภำพลักษณ์องค์กร ควำมไว้วำงใจกับระดับควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ 
กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส ำคัญกับภำพลักษณ์องค์กรของธนำคำรออมสินสำขำบำงกรวยในระดับมำก
ควำมไว้วำงใจกำรใช้บริกำรกับธนำคำรออมสินสำขำบำงกรวย ในระดับมำก และมีควำมจงรักภักดีที่มี 
ต่อธนำคำรออมสินสำขำบำงกรวย ในระดับมำก ระดับภำพลักษณ์องค์กร และระดับควำมไว้วำงใจมี 
ควำมสัมพันธ์กับระดับควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำของลูกค้ำท่ีมีต่อธนำคำรออมสินสำขำบำงกรวย 
ในทิศทำงเดียวกันและยังมีงำนวืจัยที่ศึกษำเกี่ยวกับภำพลักษณ์ของร้ำนและคุณภำพกำรบริกำรที่
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ส่งผลต่อกำรตัดสินใจของลูกค้ำที่ใช้บริกำรร้ำน Pets’Ville ของ วรำภรณ์ จุนแสงจันทร์ (2557) 
พบว่ำภำพลักษณ์ของร้ำนอยู่ในระดับมำกท่ีสุดตำมมำด้วยควำมตรงต่อ ตำมด้วยเรื่องของควำม
รับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัย และเรื่องของกำรบริกำร ส่วนในเรื่องของคุณภำพกำรบริกำรของร้ำน
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นว่ำคุณภำพกำรบริกำรของร้ำนโดยรวมอยู่ในระดับมำก โดย
ร้ำนมีคุณภำพกำรบริกำรด้ำนกำรเอำใจใส่มำกท่ีสุด ตำมด้วย ด้ำนกำรให้ควำมเชื่อมั่น ด้ำนกำร
ตอบสนอง ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ และด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของกำรบริกำร ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
พบว่ำ คุณภำพกำรบริกำรด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของกำรบริกำรกำรให้ควำมเชื่อมั่น และกำรเอำใจใส่ 
ส่งผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรที่ร้ำน Pets’Ville และงำนวจิัยของ ศิริลักษณ์ ทรัพย์เจริญ (2557) 
ท ำกำรศึกษำเรื่อง ภำพลักษณ์ไปรษณีย์ไทยในอดีตกับปัจจุบันที่มีผลต่อควำมไว้วำงใจในกำรใช้บริกำร
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำภำพลักษณ์ไปรษณีย์ไทยในอดีตกับ
ปัจจุบันที่มีผลต่อควำมไว้วำงใจในกำรใช้บริกำรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยใช้
แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำง 170 คน และใช้สถิติ คือกำรแจกแจง
ควำมถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุ ผลกำรศึกษำพบว่ำ 
ภำพลักษณ์ไปรษณีย์ไทยในปัจจุบันด้ำนสถำบันหรือองค์กำรส่งผลต่อควำมไว้วำงใจในกำรบริกำรของ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนครมำกที่สุด  
 
2.4 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7Ps)  
 Kotler (1997) พูดถึง ส่วนประสมทำงกำรตลำดว่ำ ตัวแปรหรือเครื่องมือทำงกำรตลำดที่
สำมำรถควบคุมได้ บริษัทมักจะน ำมำใช้ร่วมกันในอดีตจะมีแค่ (4Ps) คือ ผลิตภัณฑ์ รำคำ สถำนที่หรือ
ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ กำรส่งเสริมกำรตลำด จำกนั้นได้มีกำรคิดเพ่ิมมำอีก 3 ตัวแปร คือ 
บุคคล ลักษณะทำงกำยภำพ และกระบวนกำรเพ่ือให้เข้ำกับแนวคิดกำรตลำดสมัยใหม่ จึงเกิดเป็นส่วน
ประสมกำรตลำด 7Ps (Philip Kotler) ได้แบ่งแนวคิดกลยุทธ์ในกำรก ำหนดส่วนประสมกำรตลำดไว้
ว่ำ 
 - ผลิตภัณฑ์ (Product) แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ทั้งนี้เพ่ือสนอง
ควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของมนุษย์ 
 - ราคา (Price) จะใช้เพ่ือวัดคุณค่ำของบริกำรกับรำคำ กำรก ำหนดรำคำให้มีควำมเหมำะสม
จึงมีควำมจ ำเป็น 
 - ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) กำรน ำเสนอกำรบริกำรให้ลูกค้ำรู้ 
 - ส่งเสริมการตลาด (Promotion) กำรแจ้งข้อมูลหรือชักจูงให้แก่ผู้ใช้บริกำรเพ่ือให้เกิด
ทัศนคติ 
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 - บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) พนักงำนควรจะมีทัศนคติที่ดี ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมที่ได้มำตรฐำนเพ่ือสร้ำงคุณค่ำให้กับองค์กร 
 - ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) น ำเสนอลักษณะทำง
กำยภำพให้กับลูกค้ำ เพื่อสร้ำงคุณค่ำให้กับลูกค้ำ 
 - กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีกำรและกำรปฏิบัติงำนใน
ด้ำนกำรบริกำร ที่น ำเสนอให้กับลูกค้ำเพ่ือกำรบริกำรที่รวดเร็ว และท ำให้ลูกค้ำเกิดควำมประทับใจ 
 - ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นกำรสร้ำงและ
น ำเสนอลักษณะทำงกำยภำพให้กับลูกค้ำ โดยพยำยำมสร้ำงคุณภำพโดยรวม ทั้งทำงด้ำยกำยภำพและ
รูปแบบกำรให้บริกำรเพ่ือสร้ำงคุณค่ำให้กับลูกค้ำ  
 - กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีกำรและกำรปฏิบัติงำนใน
ด้ำนกำรบริกำร ที่น ำเสนอให้กับลูกค้ำเพ่ือกำรบริกำรที่รวดเร็ว และท ำให้ลูกค้ำเกิดควำมประทับใจ 
 Lovelock & Wright (2007) กล่ำวว่ำ กำรให้บริกำร คือ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ฝ่ำยใดฝ่ำย 
หนึ่งเสนอให้อีกฝ่ำยหนึ่ง โดยส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลำเป็นพ้ืนฐำน ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อน ำส่งผลที่ลูกค้ำ
ต้องกำรกับกำรแลกเปลี่ยนเงิน เวลำ ควำมพยำยำม ลูกค้ำคำดหวังว่ำจะได้รับคุณค่ำจำกสินค้ำ 
แรงงำน ทักษะ กำรอ ำนวยควำมสะดวก แต่ลูกค้ำไม่สำมำรถครอบครองสิ่งเหล่ำนั้นได้ในส่วนของ
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องได้มีกำรศึกษำเกี่ยวกับกลยุทธ์กำรตลำดที่มีอิทธิพลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสำยกำร
บินต้นทุนต่ ำของ เอกอุไร วังปรีชำ (2557) เพ่ือศึกษำว่ำส่วนประสมกำรตลำดมีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจรวมถึง ควำมแตกต่ำงด้ำนบุคคล ผลกำรวิจัยพบว่ำ อำยุจะอยู่ในช่วง 26-30ปี ประกอบอำชีพ
เป็นพนักงำนบริษัทเอกชน และมีรำยได้เฉลี่ยอยู่ที่ 25,001-35,000 บำท ซึ่งมีภูมิล ำเนำอยู่ที่
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ในส่วนของพฤติกรรมกำรใช้บริกำร ในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำ จ ำนวนครั้ง
ที่ใช้บริกำร 1-3 ครั้ง ทั้งนี้กำรเดินทำงส่วนใหญ่จะมีเพ่ือนร่วมเดินทำงด้วย 1-2 คน ส ำหรับ
วัตถุประสงค์ในกำรเดินทำงนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดต่อธุรกิจหรือกำรศึกษำ ช่วงกำรใช้บริกำรมีควำม
ไม่แน่นอนว่ำจะใช้บริกำรช่วงไหน แต่อย่ำงไรก็ตำมมีแนวโน้มที่จะเดินทำงในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์
มำกกว่ำกำรเดินทำงในช่วงอ่ืน ส ำหรับรำคำค่ำบัตรโดยสำรที่ยินดีจ่ำยนั้น พบว่ำอยู่ในช่วง 1,001-
1,500 บำท ช่องทำงกำรซื้อบัตรโดยสำรนิยมซื้อบัตรโดยสำรล่วงหน้ำจำกช่องทำงอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ 
สำยกำรบินทีน่ิยมใช้บริกำรมำกท่ีสุด คือ สำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย รองลงมำเป็นสำยกำรบินนกแอร์ 
สำยกำรบินไทยไลอ้อนแอร์ สำยกำรบินโอเรียนท์ไทย ส ำหรับกลยุทธ์กำรตลำดที่มีอิทธิพลต่อกำร
เลือกใช้บริกำรนั้นมีทั้งสิ้น 2 กลุ่มปัจจัย โดยเรียงล ำดับควำมส ำคัญจำกมำกไปน้อย ปัจจัยที่มี
ควำมส ำคัญมำกท่ีสุด คือ ปัจจัยด้ำนควำมคุ้มค่ำ ส ำหรับปัจจัยที่มีควำมส ำคัญรองลงมำ คือ ปัจจัย
ด้ำนกำรสื่อสำรภำพลักษณ์ ส ำหรับกำรศึกษำควำมแตกต่ำงของปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ในแง่ของ
อำยุ อำชีพ และภูมิล ำเนำ ปัจจัยด้ำนพฤติกรรมในแง่ของควำมถ่ีในกำรใช้งำน และวัตถุประสงค์ของ
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กำรใช้บริกำร พบว่ำไม่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรสำยกำรบินต้นทุนต่ ำ (Low Cost 
Airlines) ในประเทศไทยและงำนวิจัยของกฤษดำ เชียรวัฒนสุข และ ศรำกุล สุโคตรพรหมมี (2559) 
ได้ท ำกำรศึกษำงำนวิจัยเรื่องกำรวิเครำะห์เพื่อจ ำแนกกลุ่มลูกค้ำผู้ใช้บริกำรสำยกำรบินต้นทุนต่ ำ โดย
ใช้ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดบริกำร (7Ps) โดยใช้ชุดแบบสอบถำมจ ำนวน 450 ชุด ผลกำรวิจัยนั้น 
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย มีอำยุระหว่ำง 21-30 ปี มีกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี 
ประกอบอำชีพธุรกิจส่วนตัว โดยมีรำยได้ต่อเดือนอยู่ที่ 15,001-25,000 บำทต่อเดือน โดยพฤติกรรม
ของผู้ที่ใช้สำยกำรบินต้นทุนต่ ำนั้น พบว่ำ ส่วนใหญ่นั้น มีวัตถุประสงค์ในกำรเลือกเดินทำง เพื่อกำร
พักผ่อน โดยมีควำมถี่ในกำรเดินทำง คือ 1-2 ครั้งต่อปี และตัดสินใจเลือกสำยกำรบินด้วยตัวเอง โดย
กำรส ำรองที่นั่งผ่ำนเว็บไซต์ ซึ่งผลกำรวิจัยนั้นสำมำรถระบุได้ว่ำ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรเลือกใช้สำย
กำรบินต้นทุนต่ ำนั้นแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย โดยพบว่ำ ปัจจัยควำมส ำคัญล ำดับที่ 1คือ ลูกค้ำที่ใช้
บริกำรสำยกำรบินต้นทุนต่ ำนั้น ให้ควำมส ำคัญต่อกำรจัดโปรโมชั่นรำคำตั๋วโดยสำร ปัจจัยที่ 2 คือ 
ลูกค้ำท่ีใช้บริกำรสำยกำรบินต้นทุนต่ ำให้ควำมส ำคัญด้ำนชื่อเสียง ควำมน่ำเชื่อถือของสำยกำรบิน 
ปัจจัย ที่ 3 คือ ลูกค้ำ ให้ควำมส ำคัญเก่ียวกับข้ันตอนกำรเช็คอินที่สะดวกรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน หรือ
รวมถึงที่นั่งบนเครื่องบินที่มีควำมสบำย และปัจจัยสุดท้ำย ปัจจัยที่ 4 ลูกค้ำที่ให้บริกำรสำยกำรบิน
ต้นทุนต่ ำ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรให้บริกำรของพนักงำนที่มีควำมเป็นมิตรสุภำพและเอำใจใส่ต่อลูกค้ำ
นั่นเองรวมถึงงำนวิจัยของณัฐกำนต์ พันธ์สวัสดิ์ (2557) ได้ศึกษำเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด
ที่มีอิทธิพลต่อ ควำมพึงพอใจของลูกค้ำร้ำนกำแฟในเขตชิดลม กรุงเทพมหำนคร ผลกำรศึกษำพบว่ำ
ด้ำนควำมพึงพอใจของลูกค้ำร้ำนกำแฟในเขตชิดลม กรุงเทพมหำนคร โดยรวมกบร้ำนกำแฟแห่งนี้มี

ค่ำเฉลี่ยอยู่ ในระดับมำก (ˉx=3.67, SD = 0.75) นอกจำกนี้ผลที่ได้พบว่ำ ปัจจัยส่วนประสม
กำรตลำดที่มีผลต่อระดับของควำมพึงพอใจในทุกด้ำนและพบว่ำปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มี
ผลต่อควำมพึงพอใจในกำรโดยรวมของผู้บริโภคในเขตชิดลมกรุงเทพมหำนคร โดยปัจจัยส่วนบุคคลที่

มีอิทธิพลมำกที่สุด (β = 0.36) ด้ำนกระบวนกำร (β =0.23) รำคำ (β = -0.07) ลักษณะทำง

กำยภำพ (β = 0.07) กำรส่งเสริมกำรตลำด (β = 0.05)ผลิตภัณฑ์ (β = -0.03) และช่องทำงในกำร

จัดจ ำหน่ำย (β = -0.02) ตำมล ำดั 
 
2.5 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  
 กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ เป็นแนวคิดที่ใช้ปรัชญำลูกค้ำและ Kotler (2002) พัฒนำ
มำจำกแนวคิดกำรตลำดเพ่ือสร้ำงสัมพันธ์ Kotler (2003) ตั้งแต่ต้นทศวรรษที่1980 แนวคิดดังกล่ำว
ได้มีกำรน ำไปใช้ในองค์กรด้ำนอุตสำหกรรมอย่ำงแพร่หลำย ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำง
กำรตลำดตั้งแต่ช่วงเศรษฐกิจตกต่ ำ ในตอนปลำยศตวรรษที่20 จนมำถึงปัจจุบันองค์กรทั้งขนำดเล็ก
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และขนำดใหญ่ ให้ควำมสนใจกับกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำมำกข้ึน แต่ละองค์กรมีควำม
กระตือรือร้น ในกำรที่จะน ำกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์มำใช้ในกำรสร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์กับ
ลูกค้ำขององค์กรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น (Ling & Yen, 2001 และ Ying & Dong, 2002) 
ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำที่เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ลูกค้ำเกิดควำมประทับใจควำมพึงพอใจ สำมำรถจดจ ำ
องค์กรได้ตลอดจนลูกค้ำมีควำมจงรักภักดีกับองค์กรและองค์กรได้ผลก ำไร นอกจำกนี้ควำม
เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีกำรสื่อสำรและอินเทอร์เน็ต มีผลต่อกำรเพ่ิมโอกำสทำง
กำรตลำดและมีกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กรและลูกค้ำทั้งหลำย เพื่อที่
องค์กรจะเข้ำใจถึงควำมถูกต้องตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำและคำดหวังของลูกค้ำอย่ำงถูกต้อง ส่งผล
ให้พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้ำหรือบริกำรที่เปลี่ยนแปลงไป อำทิผู้บริโภคเน้นกำรซื้อสินค้ำหรือกำร
บริกำรที่มีคุณค่ำ (Value Added) และให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพของสินค้ำหรือกำรบริกำร ผู้บริโภค
ต้องกำรสินค้ำหรือกำรบริกำรที่มีควำมพิเศษเฉพำะตัว ผู้บริโภคให้ควำมสนใจกับกิจกรรมนันทนำกำร
และบันเทิงมำกขึ้น ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้ำหรือกำรบริกำรได้ง่ำยขึ้นจำกช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย
สินค้ำหรือกำรบริกำรมีควำมหลำกหลำยมำกขึ้นโดยอำจผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น 
 ควำมหมำยของกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ (Customer Relationship 
Management: CRM) กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำหรือ CRM (Customer Relationship 
Management) เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ ซึ่งเป็นที่สนใจของผู้ประกอบกำร 
ตลอดจนผู้ที่สนใจอยำกศึกษำหำควำมรู้จนมีกำรเผยแพร่ในสื่อต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจใน
ปัจจุบัน โดยมีผู้เชี่ยวชำญต่ำงให้ควำมหมำยไว้ดังนี้ 
 Gronroos (2000) ได้กล่ำวถึงกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำท่ีเกี่ยวกับกำรตลำด เพื่อกำร
บริกำรไว้ว่ำ เป็นกระบวนกำรติดต่อระหว่ำงลูกค้ำกับกำรให้บริกำรขององค์กรหนึ่งๆ ซึ่งเป็นกำรดึงดูด
ใจ กำรรักษำลูกค้ำเอำไว้ และให้บริกำรที่หลำกหลำยกับลูกค้ำเพ่ือท ำให้องค์กรคงไว้ด้วยซึ่ง
ควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำยังหมำยถึง กำรท ำให้เกิดลูกค้ำซึ่งเป็น
ลูกค้ำท่ีรู้สึกยินดีที่เลือกใช้บริกำรขององค์กร เพรำะได้รับรู้คุณค่ำต่ำงๆ จำกองค์กร ท ำให้เต็มใจที่จะใช้
บริกำรอ่ืนๆ จำกองค์กรหรือมีแนวโน้มที่จะจ่ำยให้กับองค์กรในระดับท่ีสูงขึ้นด้วยควำมเต็มใจ 
 Kutner & Cripps (1997) กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับลูกค้ำคือกำรตลำด ที่มีข้อ 
มูลเป็นสิ่งขับเคลื่อน กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ คือ สำขำกำรจัดกำรหรือปรัชญำที่ต้องกำรให้
ธุรกิจระลึกและรักษำควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำกำรน ำกำรจัดกำรลูกค้ำ 
 Payne & Frow (2004) กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำเป็นวิธีกำรจัดกำรอย่ำง
หนึ่งที่ใช้ในกำรสร้ำงพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย อย่ำงระมัดระวังโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้กับลูกค้ำ เพ่ิมผลก ำไรขององค์กรและมูลค่ำให้กับผู้ถือหุ้นให้มำกท่ีสุด 
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 กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำมีเป้ำหมำยคือกำรพัฒนำระดับควำมพึงพอใจ ของลูกค้ำ
กำรเพ่ิมควำมภักดีของลูกค้ำกำรสร้ำงสัมพันธ์ภำพที่ดีกับลูกค้ำปัจจุบัน ให้ซื้อสินค้ำหรือ ใช้กำรบริกำร
จำกองค์กรอย่ำงต่อเนื่องและเพ่ิมจ ำนวนลูกค้ำให้มำกข้ึน Tiwana (2001) หรืออำจสรุปได้ว่ำมีตัว
ขับเคลื่อนหลักอยู่ 4 ตัว ในกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำก็คือกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ 
(Satisfaction) ควำมไว้วำงใจ (Trust) กำรสร้ำงควำมภักดี (Loyalty) และกำรรักษำลูกค้ำ 
(Retention) 
 ขั้นตอนของกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำให้ประสบ
ควำมส ำเร็จจะต้อง ประกอบด้วยแผนปฏิบัติกำรที่มีควำมละเอียดและรัดกุมเป็นอย่ำงมำก เพรำะกำร
วำงแผนที่ดีจะช่วยให้องค์กรพบกับควำมส ำเร็จตำมที่ได้ตั้งไว้ตำมแนวทำงกระบวนกำรกำรสร้ำงกำร
บริหำรควำมสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ Melinda (2001) 
  1.ประเมินสถำนกำรณ์ (Situation Assessment) กำรประเมินสถำนกำรณ์สำมำรถท ำ
ให้องค์กรสำมำรถจัดกำรก ำหนดขนำดและล ำดับกำรบริหำรควำมสัมพันธ์ได้ชัดเจนมำกขึ้น โดย
ขั้นตอนแรกคือ กำรประเมินสถำนกำรณ์ในปัจจุบันโดยวิธีที่ดีที่สุดที่จะได้ข้อเท็จจริงเรื่องนี้คือ กำร
สัมภำษณ์และถกประเด็นกับบุคลำกรภำยใน อันได้แก่ผู้บริหำรระดับสูงผู้จัดกำร หรือแม้แต่พนักงำน
ระดับต้นขององค์กรกำรถกประเด็นดังกล่ำวจะช่วยให้เรำทรำบถึงเรื่องที่เป็นข้อเด่นและข้อด้อยของ
กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ทั้งนี้ต้องท ำ ควำมเข้ำใจถึงมุมมองที่แตกต่ำงกัน ของแต่ละแผนกเพ่ือน ำมำ
ประเมินสถำนกำรณ์ให้เป็นไปอย่ำงตรงประเด็นตำมควำมเป็นจริงมำกที่สุดด้วยเหตุนี้จึงมีกำรแบ่งกำร
ประเมินออกเป็น 2 ส่วนเพื่อให้ภำรกิจที่แต่ละส่วนที่ได้รับมอบหมำยลุล่วง และเป็นระบบได้ง่ำยขึ้น 
   1.1 กำรประเมินสถำนกำรณ์ภำยในองค์กร คือ กำรประเมินโครงสร้ำงองค์กร
และ ควำมสำมำรถของกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ โดยผลกำรประเมินสถำนกำรณ์ของภำยใน
องค์กรจะท ำให้ทรำบถึงต ำแหน่งที่องค์กรยืนอยู่และจุดเด่นจุดด้อยในแต่ละภำคส่วน กำรที่ภำยใน
องค์กรร่วมมือกันจะส่งผลให้เกิดกำรแสดงควำมคิดเห็นในมุมมองต่ำงๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของ
กระบวนกำรประเมินเพ่ือน ำข้อมูลมำพัฒนำศักยภำพและเป็นรำกฐำนส ำคัญของกำรวำงกลยุทธ์ของ
องค์กร ตลอดจนเพ่ิมศักยภำพในกำรจัดสรรทรัพยำกร เพื่อจัดกำรกำรลงทุนที่เหมำะสมด้วย 
   1.2 กำรประเมินสถำนกำรณ์ภำยนอก คือ กำรประเมินประสบกำรณ์ของ 
ลูกค้ำท่ีมีต่อสินค้ำและบริกำรโดยอำจจะใช้วิธีกำรวิเครำะห์ลูกค้ำท้ังหมดหรือเจำะเฉพำะกลุ่มลูกค้ำที่
องค์กรต้อกำรศึกษำ ซึ่งกำรประเมินข้อมูลเพ่ือค้นหำวงจรกำรซื้อของลูกค้ำควำมคำดหวังกลุ่ม ลูกค้ำที่
แท้จริง จะเป็นพ้ืนฐำนควำมเข้ำใจในกำรท ำ กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ได้อย่ำงประสบควำมส ำเร็จ 
  2. กำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของกำรท ำกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ (CRM Gap 
Analysis) คือกำรเปรียบเทียบสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่กับสิ่งที่ต้องกำรให้เป็นในอนำคตเพ่ือ เป็น
กำรมองหำโอกำสในกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ำอย่ำงสม่ ำเสมอรวมถึงกำรวิเครำะห์กิจกรรม ทำง
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กำรตลำดจะท ำให้เกิดกำรจัดระบบข้อ มูลและกระบวนกำรทำงธุรกิจได้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้นและเมื่อ
องค์กรพบข้อบกพร่องต่ำงๆ ในกระบวนกำรก็จะได้น ำ มำแก้ไขอย่ำงทันท่วงที 
  3. กำรวำงแผนปฏิบัติกำร (action plan) กำรจัดล ำดับก่อนหลังในกำรสร้ำง
ปฏิสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญในกำรสร้ำงควำมส ำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น โดยอิงหลักกำรเงื่อนไขอยู่4 
ประกำร คือ 
   3.1 ค่ำใช้จ่ำย (cost) กำรวิเครำะห์ถึงกำรลงทุนในขั้นต้นและค่ำใช้จ่ำยใน
อนำคตที่อำจจะเกิดขึ้น 
   3.2 ผลประโยชน์ (benefit) ดังเช่น กำรเพิ่มของผลก ำไรที่ได้จำกกำรซ็อปของ
ลูกค้ำกำรประหยัดรำยจ่ำยต้นทุนกำรผลิต กำรมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำจนกลำยเป็นควำมภักดีเป็น
ต้น 
   3.3 ควำมเป็นไปได้ (feasibility) กำรอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรประเมินควำม
พร้อม ทำงด้ำน ควำมสำมำรถขององค์กร ควำมพอเพียงของทรัพยำกรระบบสนับสนุนทั้งจำกภำยใน
และภำยนอกองค์กรและปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.4. เวลำ (time) ระยะเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน รวมถึงระยะเวลำของกำรอบรม 
เพ่ือเพ่ิมทักษะและกำรบริหำรควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคตด้วย 
 มีงำนวิจัยที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรบริหำร ลูกค้ำสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ ทำงไลน์แอพพลิเคชั่น 
และควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำที่มีผลต่อควำมพึง พอใจของผู้ใช้บริกำร โทรศัพท์มือถือ ของ พิมพ์กมล 
ปำริสวรรณ (2557) งำนวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิง ปริมำณซึ่งเป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจ และใช้กำรเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถำมมีกำรสุ่มตัวอย่ำง คือประชำกร เพศชำยและเพศหญิง ที่อำศัยอยู่ใน เขต
กรุงเทพมหำนคร ที่ใช้บริกำรโทรศัพท์มือถือ ผ่ำนไลน์แอพพลิเคชั่น จ ำนวน 180 ชุด ผลกำรศึกษำ
พบว่ำลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.7 มีอำยุ 36-40 ปี คิด
เป็นร้อยละ 22.2 โดยส่วนใหญ่จบกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 52.8 และมีอำชีพเป็น
พนักงำนบริษัทเอกชน คิดเป็น ร้อยละ 53.9 โดย ช่วงเวลำที่ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นมำกท่ีสุด ได้แก่
ช่วงเวลำ 17.00-21.00 คิดเป็นอัตรำส่วนร้อยละ 26.7 ในระดับควำมคิดเห็น โดยรวมเก่ียวกับปัจจัย
ด้ำนคุณภำพกำรบริกำรที่มีผลต่อควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์มือถือ ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
ได้แก่ เรื่องของควำมเป็นรูปธรรม เรื่องของควำมน่ำเชื่อถือในด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรกำร
รับรู้ควำมต้องกำรปัจจัยด้ำนกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ได้แก่ เรื่องของกำรเก็บข้อมูลลูกค้ำเรื่องของ
กำรมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ำ เรื่องของกำรน ำเสนอสินค้ำหรือกำรบริกำรที่เหมำะสมและปัจจัยในเรื่อง
ของควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำที่มีผลต่อควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์มือถือในเขตกรุงเทพฯ 
และยังมีงำนวิจัยที่กล่ำวว่ำกำรบริหำรควำมสัมพันธ์จะท ำให้ลูกค้ำผูกพันกับสินค้ำและบริกำร เมื่อมี
ควำมผูกพันและควำมรู้สึกท่ีดีแล้ว ลูกค้ำก็จะไม่เปลี่ยนใจไปจำกสินค้ำหรือบริกำร กฤษณ์ ทัพจุฬำ 
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(2557) ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ สำยสวำท แสงเมำ และเสนีย์ พวงยำณี (2561) ได้ศึกษำถึงกำร
รับรู้ประสิทธิผลกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อควำมไว้วำงใจ คุณภำพบริกำรของลูกค้ำที่ใช้
บริกำรสถำนตรวจสภำพรถเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ผลกำรวิจัย พบว่ำ ระดับควำมคิดเห็น
ต่อกำรรับรู้ประสิทธิผลกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ภำพรวมและรำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรสร้ำงควำม
ผูกพันกับลูกค้ำ ด้ำนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของลูกค้ำ ด้ำนกำรเสนอแนะบริกำรที่เป็นประโยชน์ ด้ำน
กำรรักษำลูกค้ำ ระดับควำมคิดเห็นต่อควำมไว้วำงใจคุณภำพบริกำร มีระดับมำกท่ีสุดและจำกกำร
ทดสอบ พบว่ำ กำรรับรู้ประสิทธิผลกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ด้ำนกำรเสนอแนะบริกำรที่เป็น
ประโยชน์ ด้ำนกำรรักษำลูกค้ำ และด้ำนกำรติดตำมลูกค้ำ ส่งผลต่อควำมไว้วำงใจคุณภำพกำรบริกำร 
ส่วนด้ำนกำรสร้ำงควำมผูกพันกับลูกค้ำ และด้ำนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของลูกค้ำ ไม่ส่งผลต่อควำม
ไว้วำงใจคุณภำพกำรบริกำร ควำมไว้วำงใจคุณภำพบริกำรส่งผลต่อควำมภัคดี กำรรับรู้ประสิทธิผล
กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ด้ำนกำรสร้ำงควำมผูกพันกับลูกค้ำ ด้ำนกำรเสนอแนะบริกำรที่เป็น
ประโยชน์ ด้ำนกำรรักษำลูกค้ำ และด้ำนกำรติดตำมลูกค้ำ ส่งผลต่อควำมภักดี  
 
2.6 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องด้านการตัดสินใจของผู้บริโภค 
 Schiffman & Kanuk (1994) ขั้นตอนในกำรเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จำกสองทำงเลือกขึ้นไป 
ผู้บริโภคจะพิจำรณำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้ันตอนกำรตัดสินใจ ควำมหมำยของกำรตัดสินใจ สรุปได้ว่ำ 
กำรตัดสินใจ คือ ผลของกำรคิดอย่ำงมีระบบ เพ่ือเลือกสรรแนวทำงกำรปฏิบัติที่เหมำะสม  
 Reader (1996) ได้เสนอแนวคิดและแบ่งปัจจัยออกดังนี้ 
  1. ปัจจัยดึง แบ่งเป็น เป้ำประสงค์ควำมเชื่อค่ำนิยมนิสัยและขนบธรรมเนียม 
  2. ปัจจัยผลัก แบ่งเป็น ควำมคำดหวังข้อผูกพันกำรบังคับ 
  3. ปัจจัยควำมสำมำรถ แบ่งเป็น โอกำส ควำมสำมำรถ กำรสนับสนุน 
 Kotler (2003) ได้แบ่งกระบวนกำรตัดสินใจออกดังนี้ 
  1. รู้ถึงปัญหำหรือควำมจ ำเป็นไม่พอใจ  
  2. กำรแสวงหำข้อมูล  
  3. กำรประเมินทำงเลือก  
  4. กำรตัดสินใจซื้อ  
  5. พฤติกรรมภำยหลังกำรซื้อ  
 ในส่วนของงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องได้มีกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรโรงพยำบำล
เอกชนของ สิริกำญจน์ กมลปิยะพัฒน์ (2556) ผลกำรศึกษำพบว่ำ ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง ที่มีอำยุ 
20-30ปี โสด ศึกษำระดับปริญญำตรี เป็นพนักงำนบริษัท และมีรำยได้ 15,000-30,000 บำท ส่วน
ประสมกำรตลำดในเรื่องของคุณภำพกำรบริกำร ในเรื่องของกำรประกันสุขภำพ และในเรื่องของกำร

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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ตัดสินใจเลือกใช้บริกำรอยู่ในระดับมำก ผลกำรวิจัย ในเรื่องของคุณภำพกำรบริกำร และเรื่องของ
ประกันสุขภำพ มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรโรงพยำบำลเอกชนในกรุงเทพมหำนคร และ
คุณิตำ เทพวงศ์ (2558) ศึกษำเกี่ยวกับกำรตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น Bualuang mBanking ของลูกค้ำ
ธนำคำรกรุงเทพ โดยมีตัวแปรต้น ได้แก่ ส่วนประสมกำรตลำด กำรยอมรับเทคโนโลยี และทัศนคติ ตัว
แปรตำมคือ กำรตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น โดยกลุ่มตัวอย่ำงมำจำกประชำกรคือลูกค้ำธนำคำรกรุงเทพ 
เขตจังหวัดชลบุรี โดยมีกำรสุ่มตัวอย่ำง คือ สุ่มแบบง่ำย เลือก 10 จำก 45 สอง คือ สุ่มแบบจัดสัดส่วน
ก ำหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่ำงสำขำละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำคือ
แบบสอบถำมที่กลุ่มตัวอย่ำงได้กรอกด้วยตัวเอง พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงเลือกตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น 
Bualuang mBanking ของลูกค้ำธนำคำรกรุงเทพเพรำะเห็นว่ำประหยัดเวลำและค่ำจ่ำยในกำรผล
กำรทดสอบสมมุติฐำนพบว่ำกำรยอมรับทำงด้ำนเทคโนโลยี และทัศนคติมี ส่วนประสมกำรตลำดมีผล
ต่อกำรตัดสินใจรวมถึงงำนวิจัยของ มรกต ฉำยทองค ำ (2558) ได้ศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจออมเงินของกลุ่มคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร ศึกษำถึงอิทธิพลของปัจจัยด้ำนส่วน
ประสมทำงกำรตลำด ปัจจัยด้ำนผลตอบแทน และปัจจัยด้ำนสภำพคล่องที่มีต่อกำรตัดสินใจออมเงิน 
กลุ่มตัวอย่ำงมี 400 คนและสุ่มแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำคือแบบสอบถำมที่กลุ่มตัวอย่ำง
ได้กรอกด้วยตัวเอง ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยด้ำนผลตอบแทน และปัจจัยด้ำนสภำพคล่องเท่ำนั้นที่มี
ผลต่อกำรตัดสินใจ 
 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
 งานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้บริโภค
ระหว่างสายการบินต้นทุนต่่าสองแห่งมีระเบียบวิจัยดังต่อไปนี้ 
 3.1 ประเภทรูปแบบวิธีวิจัย 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 กระบวนการและข้ันตอนการเก็บข้อมูล 
 3.4 วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  
3.1 ประเภทและรูปแบบวิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส่ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด 
(Close-ended Questionnaire) ประกอบไปด้วย คุณสมบัติส่วนบุคคล ข้อมูลภาพลักษณ์องค์กร 
ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และการตัดสินใจเลือกใช้บริการสาบการบิน 
A และ B ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  
 3.1.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด 5ส่วนดังนี้ 
  3.1.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสายการบิน A และสายการบิน B 
  ข้อมูลคุณสมบัติส่วนบุคคลได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ใช้การวัดดังนี้ 
   1. เพศ       วัดแบบแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
   2. อายุ       วัดแบบเรียงอันดับ  (Ordinal Scale) 
   3. การศึกษา วัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
   4. อาชีพ      วัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
   5. รายได้     วัดแบบเรียงอันดับ  (Ordinal Scale) 
  3.1.1.2 ข้อมูลภาพลักษณ์องค์กรของสายการบิน A และสายการบิน B 
  ข้อมูลภาพลักษณ์องค์กรได้แก่ 
  3.1.1.3 ส่วนประสมการตลาดบริการของสายการบิน A และสายการบิน B 
  ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วยความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสาย
การบิน A และ B ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ่าหน่าย ส่วนประสมทางการตลาด บุคลากร 
กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพโดยวัดแบบอันตรภาคชั้น  
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  3.1.1.4 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบิน A,B 
  ข้อมูลการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ประกอบด้วย การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า การรักษาลูกค้า 
  ส าหรับการวัดความคิดเห็นมีระดับการวัดดังนี้ 
   1. เห็นด้วยน้อยที่สุด  มีค่าคะแนนเป็น 1   
   2. เห็นด้วยน้อย  มีค่าคะแนนเป็น 2 
   3. เห็นด้วยปานกลาง  มีค่าคะแนนเป็น 3 
   4. เห็นด้วยมาก  มีค่าคะแนนเป็น 4 
   5. เห็นด้วยมากที่สุด  มีค่าคะแนนเป็น 5   
  มีระดับคะแนนดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย   ความหมาย 
   4.21 – 5.00   มากที่สุด 
   3.41 – 4.20   มาก 
   2.61 – 3.40   ปานกลาง 
   1.81 – 2.60   น้อย 
   1.00 – 1.80   น้อยท่ีสุด 
  3.1.1.5 ข้อมูลระดับการตัดสินใจในการใช้บริการสายการบิน A และสายการบิน B 
  ข้อมูลระดับการตัดสินใจในการใช้บริการสายการบิน A และสายการบิน Bมีการวัด
แบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
  ส าหรับการวัดระดับการตัดสินใจ มีระดับการวัดดังนี้ 
   1. ระดับการตัดสินใจน้อยที่สุด มีค่าคะแนนเป็น 1 
   2. ระดับการตัดสินใจน้อย  มีค่าคะแนนเป็น 2 
   3. ระดับการตัดสินใจปานกลาง  มีค่าคะแนนเป็น 3 
   4. ระดับการตัดสินใจมาก   มีค่าคะแนนเป็น 4 
   5. ระดับการตัดสินใจมากที่สุด  มีค่าคะแนนเป็น 5 
  มีระดับคะแนนดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย   ความหมาย 
   4.21 – 5.00   มากที่สุด 
   3.41 – 4.20   มาก 
   2.61 – 3.40   ปานกลาง 
   1.81 – 2.60   น้อย 
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   1.00 – 1.80   น้อยท่ีสุด 
 3.1.2 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) และการทดสอบ
ความน่าเชื่อถือ (Reliability Test) ของแบบสอบถามแบบสอบถาม (Questionnaire) 
  3.1.2.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) 
  ผู้วิจัยน่าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วมอบให้กับผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและท่าการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
งานวิจัย 
  3.1.2.2 การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Test) 
  เมื่อผู้วิจัยได้แก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาระบุเรียบร้อย
แล้วได้น่าแบบสอบถามมาท่าการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Test) โดยท่าการแจกกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีสภาพความเป็นกลุ่มตัวอย่างจ่านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความน่าเชื่อถือโดยการ
วิเคราะห์หาค่าครอนบาร์ค แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Analysis Test) ของสายการบิน Aซึ่งมีค่า
เท่ากับ 0.904 และสายการบิน Bมีค่าเท่ากับ 0.821 โดยในภาพรวมแล้วมีค่าเท่ากับ 0.862 
 
ตารางที ่3.1: แสดงค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha Analysis Test) 
 

ตัวแปร จ านวนข้อ 
ค่าความเชื่อม่ันสาย

การบินที่ 1 
ค่าความเชื่อม่ันสาย

การบินที่ 2 

1.ข้อมูลด้านภาพลักษณ์ 9 0.876 0.711 
2.ข้อมูลด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

21 0.915 0.889 

3.ข้อมูลด้านการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ 

10 0.862 0.818 

4.ข้อมูลด้านการตัดสินใจ 5 0.964 0.886 
รวม 45 0.904 0.821 

  
 หลังจากนั้นแบบสอบถามจะน่าไปให้กลุ่มตัวอย่างได้ตอบตามระยะเวลาที่ก่าหนดไว้ใน
การศึกษาโดยจะท่าการแจกในวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 
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3.2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า A และ B ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจะเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ณ สนามบิน
ดอนเมือง ทั้งนี้เนื่องจากประชากรมีจ่านวนมากผู้วิจัยจึงก่าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการ
ค่านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อน +- 
5% ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ่านวน 400 คน และผู้วิจัยจะก่าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ่านวน 
400 คนจากจ่านวนผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า A และ Bโดยแบ่งเป็นสายการบินต้านทุนต่่า A 
จ่านวน 200 คน และสายการบินต้นทุนต่่า B จ่านวน 200 คน และจะท่าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า A และ B ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 โดยจะเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling)  
 
3.3 กระบวนการและข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 มีข้ันตอนดังนี้ 
 3.3.1 สุ่มตัวอย่างจาก ผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ณ สนามบินดอนเมือง 
 3.3.2 ผู้วิจัยได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการท่าวิจัย รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการตอบ
แบบสอบถามเพ่ือให้ผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ณ สนามบินดอนเมือง มีความเข้าใจใน
ข้อค่าถามและความต้องการของผู้วิจัย 
 3.3.3 ท่าการแจกแบบสอบถามให้กับผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ณ สนามบิน
ดอนเมือง 
 3.3.4 น่าแบบสอบถามที่ได้มาท่าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามและ
น่าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 
3.4 วิธีการทางสถิติที่ใช้ส าหรับงานวิจัย   
 การศึกษาความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคล ภาพลักษณ์องค์กรส่วนประสมทางการตลาด
บริการ และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A และ B ของ
ผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครมีการก่าหนดสมมติฐานดังนี้ 
 3.4.1 ความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสาย
การบิน A 
 3.4.2 ความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสาย
การบิน B 
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 3.4.3 อิทธิพลของภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A 
 3.4.4 อิทธิพลของภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน B 
 3.4.5 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า A กับ B 
 การทดสอบสมมุติฐานทั้งห้าข้อจะท าการทดสอบท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 วิธีการทางสถิติที่ใช้ส่าหรับงานวิจัยนี้แบ่งได้ 2 ประเภทได้แก ่
 1. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์
สมมติฐานทั้ง 3 ข้อ โดยมีการใช้สถิติการวิจัยดังนี้ 
  2.1 สมมติฐานข้อที่ 1-2 จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-test) ในกรณีการ
เปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (f-test) หรือการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะท่า
การทดสอบความแตกต่างด้วยโดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
  2.2 สมมติฐานข้อที่ 3 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) 
  2.3 สมมติฐานข้อที่ 4 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) 
  2.4 สมมติฐานข้อที่ 5 จะใช้สถิติการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยเชิงพหุ 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
ผู้บริโภคระหว่างสายการบินต้นทุนต่่าสองแห่งมีผลวิจัยที่สามารถอธิบายได้ เป็นสถิติดังต่อไปนี้  
 4.1 รายงานผลการวิจัยด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4.2 รายงานผลการวิจัยด้วยเชิงสถิติอนุมาน ซึ่งได้แก่การ วิเคราะห์สมมติฐานทั้ง 5 ข้อ 
โดยมีการใช้สถิติการวิจัยดังนี้  
  4.2.1 สมมติฐานข้อที่ 1-2 จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-test) ในกรณี
การเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (f-test) หรือการทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะท่าการทดสอบความแตกต่างด้วยโดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
  4.2.2 สมมติฐานข้อที่ 3 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) 
  4.2.3 สมมติฐานข้อที่ 4 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) 
  4.2.4 สมมติฐานข้อที่ 5 จะใช้สถิติการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยเชิงพหุ 
 สมมติฐานทั้ง 5 ข้อจะท่าการทดสอบที่ระดับนัยส่าคัญทางสถิติ0.05 
 
4.1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
 ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 4.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษาอาชีพ รายได้  
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ตารางที่ 4.1: แสดงจ่านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามสายการบิน A 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศหญิง  122 61 
อายุ 26-30ปี 125 62.5 

การศึกษา ระดับปริญญาตรี 162 81 

อาชีพ พนักงานเอกชน/พนักงานบริษัท 97 48.5 
รายไดต้่อเดือน 15,001-20,000 บาท 99 49.5 

  
 จากตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศหญิงจ่านวน 122 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61 อายุ 26 -30 ปี จ่านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 การศึกษาระดับปริญญาตรี162 คน 
คิดเป็นร้อยละ 81 อาชีพพนักงานเอกชน/พนักงานบริษัท จ่านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รายได้
ต่อเดือน15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน จ่านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 
 
ตารางที่ 4.2: แสดงจ่านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามสายการบิน B 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศหญิง  125 62.5 

อายุ 26-30ปี 127 63.5 

การศึกษา ระดับปริญญาตรี 160 80 
อาชีพ พนักงานเอกชน/พนักงานบริษัท 96 48 

รายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท 108 54 

 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศหญิงจ่านวน 125 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.5 อายุ 26 -30 ปี จ่านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5การศึกษาระดับปริญญาตรี 160 
คน คิดเป็นร้อยละ 80 อาชีพพนักงานเอกชน/พนักงานบริษัท จ่านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48 
รายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน จ่านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54 
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 4.1.2 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าในเขต
กรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถามมีดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.3: แสดงค่าเฉลี่ย x̄ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
  ภาพลักษณ์ ของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า A ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ภาพลักษณ์องค์กร 
ค่าเฉลี่ย 

x̄ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ความหมาย ระดับความ 

คิดเห็น 

ภาพลักษณ์บริษัท 4.34 0.592 เห็นด้วยมากที่สุด 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า 4.32 0.670 เห็นด้วยมากที่สุด 
ภาพลักษณ์การบริการ 4.40 0.578 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 4.35 0.041 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรของผู้ใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต่่าในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า A อยู่ใน

ระดับ เห็นด้วยมากที่สุดได้แก่ ด้านภาพลักษณ์บริษัท (x̄ =4.34 S.D=0.592) ด้านภาพลักษณ์ตรา

สินค้า (x̄ =4.32 S.D=0.670) และด้านภาพลักษณ์การบริการ (x̄ =4.40 S.D=0.578) 
 

ตารางที่ 4.4: แสดงค่าเฉลี่ย x̄ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
  ภาพลักษณ์องค์กร ของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า B ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ภาพลักษณ์องค์กร 
ค่าเฉลี่ย 

x̄ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ความหมาย ระดับ

ความ คิดเห็น 

ภาพลักษณ์บริษัท 4.03 0.469 เห็นด้วยมาก 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า 4.10 0.462 เห็นด้วยมาก 
ภาพลักษณ์การบริการ 4.04 0.441 เห็นด้วยมาก 

รวม 4.06 0.403 เห็นด้วยมาก 
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 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรของผู้ใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต่่าในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า B อยู่ใน

ระดับ เห็นด้วยมากได้แก่ ด้านภาพลักษณ์บริษัท (x̄ =4.03 S.D. =0.469) ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า 

(x̄ =4.10 S.D=0.462) และด้านภาพลักษณ์การบริการ (𝑥̅𝑥̅ =4.04 S.D=0.441) 
 

ตารางที่ 4.5: แสดงค่าเฉลี่ย x̄ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วน 
  ประสมทางการตลาด ของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า A ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ค่าเฉลี่ย 

x̄ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ความหมาย ระดับ

ความ คิดเห็น 

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.37 0.603 เห็นด้วยมากที่สุด 
ด้านราคา 4.37 0.638 เห็นด้วยมากที่สุด 

ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย 4.39 0.609 เห็นด้วยมากที่สุด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.42 0.579 เห็นด้วยมากที่สุด 

ด้านบุคลากร 4.39 0.591 เห็นด้วยมากที่สุด 

ด้านการสร้างและน่าเสนอทาง
กายภาพ 

4.36 0.655 เห็นด้วยมากที่สุด 

ด้านกระบวนการให้บริการ 4.34 0.684 เห็นด้วยมากที่สุด 
รวม 4.38 0.565 เห็นด้วยมากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่าในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า A 

อยู่ในระดับ เห็นด้วยมากที่สุดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (x̄ =4.37 S.D=0.603) ด้านราคา (x̄ =4.37 

S.D=0.638) ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย (x̄=4.39 S.D=0.609) ด้านการส่งเสริมการตลาด (x̄ =4.42 

S.D=0.579) ด้านบุคลากร (x̄ =4.39 S.D=0.591) ด้านการสร้างและน่าเสนอทางกายภาพ (x̄ =4.36 

S.D=0.655) และด้านกระบวนการให้บริการ (x̄ =4.34 S.D=0.684) 
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ตารางที่ 4.6: แสดงค่าเฉลี่ย x̄ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วน 
  ประสมทางการตลาด ของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า B ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ค่าเฉลี่ย 

x̄ 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ความหมาย ระดับ
ความ คิดเห็น 

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.08 0.451 เห็นด้วยมาก 
ด้านราคา 4.05 0.461 เห็นด้วยมาก 

ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย 4.12 0.480 เห็นด้วยมาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.11 0.443 เห็นด้วยมาก 
ด้านบุคลากร 4.12 0.428 เห็นด้วยมาก 

ด้านการสร้างและน่าเสนอทาง
กายภาพ 

4.13 0.459 เห็นด้วยมาก 

ด้านกระบวนการให้บริการ 4.05 0.505 เห็นด้วยมาก 

รวม 4.10 0.386 เห็นด้วยมาก 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่าในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า B 

อยู่ในระดับ เห็นด้วยมากได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (x̄ =4.08 S.D=0.451) ด้านราคา (x̄ =4.05 

S.D=0.461) ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย (x̄ =4.12 S.D=0.480) ด้านการส่งเสริมการตลาด (x̄ 

=4.11 S.D=0.443) ด้านบุคลากร (x̄ =4.12 S.D=0.428) ด้านการสร้างและน่าเสนอทางกายภาพ (x̄ 

=4.13 S.D=0.459) และด้านกระบวนการให้บริการ (x̄ =4.05 S.D=0.386) 
 

ตารางที่ 4.7: แสดงค่าเฉลี่ย x̄ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
  บริหารลูกค้าสัมพันธ์ ของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า A ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
ค่าเฉลี่ย 

x̄ 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ความหมาย ระดับ
ความ คิดเห็น 

การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า 4.38 0.642 เห็นด้วยมากที่สุด 
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 4.38 0.631 เห็นด้วยมากที่สุด 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ): แสดงค่าเฉลี่ย x̄ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
   การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า A ในเขต 
   กรุงเทพมหานคร 
 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
ค่าเฉลี่ย 

x̄ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ความหมาย ระดับ

ความ คิดเห็น 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า 4.35 0.680 เห็นด้วยมากที่สุด 

การรักษาลูกค้า 4.34 0.692 เห็นด้วยมากท่ีสุด 
รวม 4.36 0.610 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่าในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า A 

อยู่ในระดับ เห็นด้วยมากที่สุดได้แก่ ด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า (x̄ =4.38 S.D=0.642) ด้านการใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสม (x̄ =4.38 S.D=0.631)ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า (x̄ =4.35 

S.D=0.680)และด้านการรักษาลูกค้า (x̄ =4.34 S.D=0.692) 
 

ตารางที่ 4.8: แสดงค่าเฉลี่ย x̄ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
  บริหารลูกค้าสัมพันธ์ ของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า B ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
ค่าเฉลี่ย 

x̄ 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ความหมาย ระดับ
ความ คิดเห็น 

การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า 4.07 0.424 เห็นด้วยมาก 
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 4.05 0.446 เห็นด้วยมาก 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า 4.05 0.455 เห็นด้วยมาก 

การรักษาลูกค้า 4.05 0.518 เห็นด้วยมาก 
รวม 4.05 0.411 เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่าในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า B 

อยู่ในระดับ เห็นด้วยมากได้แก่ ด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า (x̄ =4.07 S.D=0.424)ด้านการใช้
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เทคโนโลยีที่เหมาะสม (x̄ =4.05 S.D=0.446)ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า (x̄ =4.05 

S.D=0.455)และด้านการรักษาลูกค้า (x̄ =4.05 S.D=0.411) 
 

ตารางที่ 4.9: แสดงค่าเฉลี่ย x̄ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
  สายการบินต้นทุนต่่า A ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

x̄ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ความหมาย ระดับ

ความ คิดเห็น 

ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการ
บิน A เพราะภาพลักษณ์ที่ดี 

4.42 0.711 เห็นด้วยมากที่สุด 

ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการ
บิน A เพราะความปลอดภัย 

4.45 0.685 เห็นด้วยมากที่สุด 

ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการ
บิน A เพราะบัตรโดยสารมีราคาถูก 

4.43 0.676 เห็นด้วยมากที่สุด 

ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการ
บิน A เพราะความตรงต่อเวลา 

4.44 0.727 เห็นด้วยมากที่สุด 

ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการ
บิน A เพราะระบบสะสมแต้ม 

4.44 0.713 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า A ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ เห็นด้วยมากที่สุดได้แก่ ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A เพราะ

ภาพลักษณ์ที่ดี (x̄ =4.42 S.D=0.711) ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A เพราะความปลอดภัย 

(x̄=4.45 S.D=0.685) ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A เพราะบัตรโดยสารมีราคาถูก (x̄ =4.43 

S.D=0.676) ตัดสินใจเลือกใช้สายการบิน A เพราะความตรงต่อเวลา (x̄ =4.44 S.D=0.727) และ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A เพราะระบบสะสมแต้ม(x̄ =4.44 S.D=0.713) 
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ตารางที่ 4.10: แสดงค่าเฉลี่ย x̄ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับการตัดสินใจเลือกใช้ 
  บริการสายการบินต้นทุนต่่า B ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

x̄ 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ความหมาย ระดับ
ความ คิดเห็น 

ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสาย
การบิน B เพราะภาพลักษณ์ท่ีดี 

4.07 0.482 เห็นด้วยมาก 

ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสาย
การบิน B เพราะความปลอดภัย 

4.08 0.463 เห็นด้วยมาก 

ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสาย
การบิน B เพราะบัตรโดยสารมี

ราคาถูก 
4.11 0.457 เห็นด้วยมาก 

ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสาย
การบิน B เพราะความตรงต่อเวลา 

4.06 0.471 เห็นด้วยมาก 

ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสาย
การบิน B เพราะระบบสะสมแต้ม 

4.10 0.505 เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า B ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ เห็นด้วยมากได้แก่ ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน B เพราะ

ภาพลักษณ์ที่ดี (x̄ =4.07 S.D=0.482)ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน B เพราะความปลอดภัย (x̄ 

=4.08 S.D=0.463) ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน B เพราะบัตรโดยสารมีราคาถูก (x̄ =4.11 

S.D=0.457) ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน B เพราะความตรงต่อเวลา (x̄ =4.06 S.D=0.471) 

และตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน B เพราะระบบสะสมแต้ม (x̄ =4.10 S.D=0.505) 
 
4.2 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
 4.2.1 จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างของที (t-test) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 
กลุ่ม และใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรือการทดสอบความ แปรปรวนทางเดียว 
(One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง จะท่าการทดสอบ
ด้วยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Multiple Comparisons) ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 



35 

  4.2.1.1 สมมติฐานข้อที่ 1 โดยแบ่งเป็นข้อมูลด้านเพศของผู้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่่า A จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างของที (T-test) ในการ เปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม
ปรากฏดังตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11: เพศสายการบินต้นทุนต่่า A 
 

การตัดสินใจ 
เพศชาย เพศหญิง 

T P 
N x̄ (S.D.) N x̄ (S.D.) 

รวม 78 4.40 0.65 122 4.45 0.61 -0.61 0.541 
*มีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต่่า A จ่าแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามทางเพศ 
พบว่า เพศชายและเพศหญิง ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า A โดย
ภาพรวมที่ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
  4.2.1.2 สมมติฐานข้อที่ 2 โดยแบ่งเป็นข้อมูลด้านเพศของผู้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่่า B จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างของที (T-test) ในการ เปรียบเทียบของกลุ่ม 2กลุ่ม
ปรากฏดังตารางที่ 4.12 
 
ตารางที่ 4.12: เพศสายการบินต้นทุนต่่า B 
 

การตัดสินใจ 
เพศชาย เพศหญิง 

T P 
N x̄ (S.D.) N x̄ (S.D.) 

รวม 75 4.13 0.41 125 4.05 0.41 1.29 0.197 

*มีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต่่า Bจ่าแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามทางเพศ 
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พบว่า เพศชายและเพศหญิง ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า B โดย
ภาพรวมที่ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
  4.2.1.3 สมมติฐานข้อที่ 1 โดยแบ่งเป็นด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือนของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า A จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรือ
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) เมื่อ
พบความแตกต่างจะท่าการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Multiple Comparisons) ด้วยวิธี
ของเชฟเฟ่ (Scheffe) ปรากฏดังตารางที่ 4.13 
 
ตารางที่ 4.13: ตารางแสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า A  
  จ่าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล DF F นัยส าคัญทางสถิติ 
อายุ 12 2.819 0.001* 

ระดับการศึกษา 12 2.984 0.001* 

อาชีพ 12 1.312 0.214 
รายได้ต่อเดือน 12 4.351 0.000* 

*มีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า อาชีพมีความเกี่ยวข้องเป็น มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายบิน
ต้นทุนต่่า A โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้น อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสายบินต้นทุนต่่า A โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe) ปรากฏผลดังตารางที่ 4.14 
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ตารางที่ 4.14: แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการสายบินต้นทุนต่่า A  
  จ่าแนกตามคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนเป็น 
  รายคู่ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล P คู่ที่ต่างกัน 

อายุ 0.17* 26-30 ปี กับ 35 ปีขึ้นไป 
ระดับการศึกษา 0.40* ต่่ากว่าระดับปริญญาตรีกับสูงกว่าปริญญาตรี 

รายได้ต่อเดือน 
0.021* 

15,001-20,000 บาทกับ20,001-25,000 บาท 
15,001-20,000 บาทกับ25,000 บาทข้ึนไป 

0.005* 
20,001-25,000 บาทกับ15,001-20,000 บาท 
25,000 บาทขึ้นไปกับ15,001-20,000 บาท 

*มีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า คุณสมบัติส่วนบุคคลด้านอายุระหว่าง 26-30 ปีกับ 35ปีขึ้นไป 
ระดับการศึกษาต่่ากว่าระดับปริญญาตรีกับสูงกว่าปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท
กับ 20,001-25,000 บาท และ 25,000 บาทข้ึนไป มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่่า A ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  4.2.1.4 สมมติฐานข้อที่ 2 โดยแบ่งเป็นด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือนของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า B จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรือ
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) เมื่อ
พบความแตกต่างจะท่าการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Multiple Comparisons) ด้วยวิธี
ของเชฟเฟ่ (Scheffe) ดังปรากฏในตารางที่ 4.15 
 
ตารางที่ 4.15: ตารางแสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า B 
  จ่าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล DF F นัยส าคัญทางสถิติ 
อายุ 10 2.220 0.018* 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ): ตารางแสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า  
   B จ่าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล DF F นัยส าคัญทางสถิติ 
ระดับการศึกษา 10 2.659 0.005* 

อาชีพ 10 2.992 0.002* 
รายได้ต่อเดือน 10 3.026 0.796 

*มีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า อายุระดับการศึกษา และอาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสาย
บินต้นทุนต่่า B โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe) ปรากฏผลดังตารางที่ 4.16 
 
ตารางที่ 4.16: แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการสายบินต้นทุนต่่า B  
  จ่าแนกตามคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
  เป็นรายคู่ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล P คู่ที่ต่างกัน 

อายุ 0.050* 18-25 ปีกับ35 ปีขึ้นไป 

ระดับการศึกษา 
0.009* 

ต่่ากว่าระดับปริญญาตรีกับระดับ
ปริญญาตรี 

0.045* 
ต่่ากว่าระดับปริญญาตรีกับระดับสูง

กว่าปริญญาตรี 

อาชีพ 
0.015* 

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐกับ
อ่ืนๆ…… 

0.008* ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายกับอ่ืนๆ….. 

*มีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
    
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า คุณสมบัติส่วนบุคคลด้านอายุระหว่าง 18-25 ปีกับ 35ปีขึ้นไป 
ระดับการศึกษาต่่ากว่าระดับปริญญาตรีกับระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี และอาชีพ
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ข้าราชการ/พนักงานของรัฐกับอื่นๆ……และธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่า B ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   
  4.2.1.5 สมมติฐานข้อที่ 3จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A 
 
ตารางที่ 4.17: แสดงค่าภาพลักษณ์องค์กร ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า A  
  ด้วยวิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 

ภาพลักษณ์องค์กร สัมประสิทธิ์ การถดถอย(β) ค่า t Sig (P-value) 

ภาพลักษณ์บริษัท 0.430 5.609 0.000* 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า 0.116 1.703 0.090 
ภาพลักษณ์การบริการ 0.337 4.632 0.000* 

R 2 = 0.798, F-Value 14.468 n = 200, P-Value ≤ 0.05* 
 
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร ประกอบด้วย ภาพลักษณ์บริษัทคิดเป็น ร้อยละ
43และภาพลักษณ์การบริการคิดเป็นร้อยละ33.7 ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า 
Aอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.18: แสดงค่าส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุน 
  ต่่า A ด้วยวิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression  
  Analysis) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด สัมประสิทธิ์ การถดถอย (β) ค่า t Sig (P-value) 

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.120 1.466 0.144 
ด้านราคา 0.120 1.760 0.080 

ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย -0.050 -0.548 0.585 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.278 3.687 0.000* 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ): แสดงค่าส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบิน 
   ต้นทุนต่่า A ด้วยวิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple  
   Regression Analysis) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด สัมประสิทธิ์ การถดถอย (β) ค่า t Sig (P-value) 

ด้านบุคลากร 0.086 1.224 0.222 

ด้านการสร้างและน่าเสนอ
ทางกายภาพ 

0.142 1.884 0.061 

ด้านกระบวนการให้บริการ 0.254 3.172 0.002* 
R 2 = 0.798, F-Value 14.468 n = 200, P-Value ≤ 0.05* 
 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
คิดเป็นร้อยละ27.8 และด้านกระบวนการให้บริการคิดเป็นร้อยละ25.4 ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสายการบินต้นทุนต่่า Aอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.19: แสดงค่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า  
  A ด้วยวิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression  
  Analysis) 
 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สัมประสิทธิ์ การถดถอย (β) ค่า t Sig (P-value) 

การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า 0.344 5.188 0.000* 

การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 0.153 2.300 0.023 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า 0.365 4.870 0.000* 
การรักษาลูกค้า 0.075 1.155 0.250 

R 2 = 0.798, F-Value 14.468 n = 200, P-Value ≤ 0.05* 
 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ประกอบด้วย ด้านการสร้างฐานข้อมูล
ลูกค้า คิดเป็นร้อยละ34.4และด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้าคิดเป็นร้อยละ36.5ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า Aอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  4.2.1.6 สมมติฐานข้อที่ 4 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน B 
 
ตารางที่ 4.20: แสดงค่าภาพลักษณ์องค์กร ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า B  
  ด้วยวิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 

ภาพลักษณ์องค์กร สัมประสิทธิ์ การถดถอย (β) ค่า t Sig (P-value) 

ภาพลักษณ์บริษัท 0.194 2.209 0.028* 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า -0.008 -0.115 0.908 

ภาพลักษณ์การบริการ 0.495 5.690 0.000* 
R 2 = 0.798, F-Value 14.468 n = 200, P-Value ≤ 0.05* 
 
 จากตารางที่ 4.20 พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร ประกอบด้วย ภาพลักษณ์บริษัท คิดเป็นร้อยละ
19.4ภาพลักษณ์การบริการคิดเป็นร้อยละ49.5 ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า B
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.21: แสดงค่าส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุน 
  ต่่า B ด้วยวิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression  
  Analysis) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด สัมประสิทธิ์ การถดถอย (β) ค่า t Sig (P-value) 

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.438 5.272 0.000* 

ด้านราคา -0.004 -0.045 0.964 

ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย 0.078 1.134 0.258 
ด้านการส่งเสริมการตลาด -0.241 -2.497 0.013 

ด้านบุคลากร -0.027 -0.360 0.719 
ด้านการสร้างและน่าเสนอ

ทางกายภาพ 
0.304 3.807 0.000* 

(ตารางมีต่อ) 



42 

ตารางที่ 4.21 (ต่อ): แสดงค่าส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบิน 
   ต้นทุนต่่า B ด้วยวิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple  
   Regression Analysis) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด สัมประสิทธิ์ การถดถอย (β) ค่า t Sig (P-value) 

ด้านกระบวนการให้บริการ 0.330 4.779 0.000* 

R 2 = 0.798, F-Value 14.468 n = 200, P-Value ≤ 0.05* 
 
 จากตารางที่ 4.21 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ43.8 ด้านการสร้างและน่าเสนอทางกายภาพคิดเป็นร้อยละ30.4 และด้านกระบวนการ
ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ33.0ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า Bอย่างมีนัยส่าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.22: แสดงค่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า  
  B ด้วยวิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression  
  Analysis) 
 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สัมประสิทธิ์ การถดถอย (β) ค่า t Sig (P-value) 

การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า 0.027 0.433 0.666 

การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 0.192 3.639 0.000* 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า 0.455 7.528 0.000* 

การรักษาลูกค้า 0.309 5.756 0.000* 

R 2 = 0.798, F-Value 14.468 n = 200, P-Value ≤ 0.05* 
 
 จากตารางที่ 4.22 พบว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ประกอบด้วย ด้านการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมคิดเป็นร้อยละ19.2 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้าคิดเป็นร้อยละ45.5 และด้านการ
รักษาลูกค้า คิดเป็นร้อยละ30.9 ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า Bอย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  4.2.1.7 สมมติฐานข้อที่ 5 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) เพ่ือเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุด้านภาพลักษณ์
องค์กร ส่วนประสมทางการตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบิน A และ B ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ 
 
ตารางที่ 4.23: แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุด้านภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมทาง 
  การตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบิน A และ B 
 

 

สัมประสิทธิ์การ

ถดถอย (β)สาย
การบิน A 

สัมประสิทธิ์ การ

ถดถอย(β)สาย
การบินB 

Sig (P-
value) A 

Sig (P-
value) B 

สายการบินที่
มีผลต่อการ
ตัดสินใจ 

ภาพลักษณ์องค์กร 

ภาพลักษณ์บริษัท 0.430 0.194 0.000* 0.028* A 
ภาพลักษณ์ตรา

สินค้า 
0.116 -0.008 0.090 0.908 A 

ภาพลักษณ์การ
บริการ 

0.337 0.495 0.000* 0.000* B 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.120 0.438 0.144 0.000* B 

ด้านราคา 0.120 -0.004 0.080 0.964 A 
ด้านช่องทางการ

จัดจ่าหน่าย 
-0.050 0.078 0.585 0.258 B 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

0.278 -0.241 0.000* 0.013 A 

ด้านบุคลากร 0.086 -0.027 0.222 0.719 A 
ด้านการสร้างและ

น่าเสนอทาง
กายภาพ 

0.142 0.304 0.061 0.000* B 

(ตารางมีต่อ) 
 



44 

ตารางที่ 4.23 (ต่อ): แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุด้านภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมทาง 
   การตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบิน A และ B 
 

 

สัมประสิทธิ์การ

ถดถอย (β)สาย
การบิน A 

สัมประสิทธิ์ การ

ถดถอย(β)สาย
การบินB 

Sig (P-
value) A 

Sig (P-
value) B 

สายการบินที่
มีผลต่อการ
ตัดสินใจ 

ด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

0.254 0.330 0.002* 0.000* B 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
การสร้าง

ฐานข้อมูลลูกค้า 
0.344 0.027 0.000* 0.666 A 

การใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 

0.153 0.192 0.023 0.000* B 

การบริหารลูกค้า
สัมพันธ์กับลูกค้า 

0.365 0.455 0.000* 0.000* B 

การรักษาลูกค้า 0.075 0.309 0.250 0.000* B 
 
 จากตารางที่ 4.23 พบว่าผลจากการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุด้าน
ภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมทางการตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบิน A และ B 
ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า พบว่าสายการบิน B มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยเชิงพหุมากกว่าสายการบิน A ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินโดยพบว่าสายการบิน 
B มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุมากกว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสายการบิน A ในเรื่อง
ของภาพลักษณ์องค์กร ด้านภาพลักษณ์การบริการมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ร้อยละ49.5 ในเรื่อง
ของส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ร้อยละ43.8 ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย ร้อยละ7.8 
ด้าน ด้านการสร้างและน่าเสนอทางกายภาพ ร้อยละ30.4 และด้านด้านกระบวนการให้บริการ ร้อย
ละ33.0 ในเรื่องของการบริการลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ร้อยละ19.2 ด้านการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า ร้อยละ45.5 และด้านการรักษาลูกค้า ร้อยละ30.9 ในขณะที่สายการ
บิน A มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุมากกว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสายการบิน B ใน
เรื่องภาพลักษณ์องค์กร ด้านภาพลักษณ์บริษัท ร้อยละ43.0 ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า ร้อยละ11.6 
ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา ร้อยละ12.0 ด้านการส่งเสริมการตลาด ร้อยละ
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27.8 ด้านบุคลากร และร้อยละ8.6 ในเรื่องการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า 
ร้อยละ34.4 
 



 

บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้บริโภค
ระหว่างสายการบินต้นทุนต่่าสองแห่ง ผู้ศึกษาได้น่ามาสรุปผลดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาในอนาคต 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1 การศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
ผู้บริโภคระหว่างสายการบินต้นทุนต่่าสองแห่ง มีการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) ซึ่งได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (𝑥̅𝑥̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation:S.D.) ผลการวิเคราะห์พบว่า 
  5.1.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามสายการบินต้นทุนต่่า A ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน/
พนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท 
  5.1.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามสายการบินต้นทุนต่่า B ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน/
พนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท 
  5.1.1.3 ระดับความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรของสายการบิน A โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดส่าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อนั้นได้แก่ 
   5.1.1.3.1 ภาพลักษณ์บริษัทโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.34 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.592  
   5.1.1.3.2 ภาพลักษณ์ตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยที่ 4.32 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.670 
   5.1.1.3.3 ภาพลักษณ์การบริการ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.40 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.578 
  5.1.1.4 ระดับความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรของสายการบิน B โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากส่าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อนั้นได้แก่ 
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   5.1.1.4.1 ภาพลักษณ์บริษัท มีค่าเฉลี่ยที่ 4.03 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ที่ 0.469 
   5.1.1.4.2 ภาพลักษณ์ตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยที่ 4.10 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.462 
   5.1.1.4.3 ภาพลักษณ์การบริการ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.04 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.441 
  5.1.1.5 ระดับความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของสายการบิน 
A โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดส่าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อนั้นได้แก่ 
   5.1.1.5.1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.37 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 
0.603 
   5.1.1.5.2 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยที่ 4.37 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.638 
   5.1.1.5.3 ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย มีค่าเฉลี่ยที่ 4.39 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.609 
   5.1.1.5.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.42 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.579 
   5.1.1.5.5 ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยที่ 4.39 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 
0.591 
   5.1.1.5.6 ด้านการสร้างและน่าเสนอทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.36 ซึ่งมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.655 
   5.1.1.5.7 ด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.34 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.684 
  5.1.1.6 ระดับความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของสายการบิน 
B โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากส่าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อนั้นได้แก่ 
   5.1.1.6.1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.08 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 
0.451 
   5.1.1.6.2 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยที่ 4.05 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.461 
   5.1.1.6.3 ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย มีค่าเฉลี่ยที่ 4.12 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.480 
   5.1.1.6.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.11 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.443 
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   5.1.1.6.5 ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยที่ 4.12 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 
0.428 
   5.1.1.6.6 ด้านการสร้างและน่าเสนอทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.13 ซึ่งมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.459 
   5.1.1.6.7 ด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.05 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.505 
  5.1.1.7 ระดับความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบิน 
A โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดส่าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อนั้นได้แก่ 
   5.1.1.7.1 การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า มีค่าเฉลี่ยที่ 4.38 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.642 
   5.1.1.7.2 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยที่ 4.38 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.631 
   5.1.1.7.3 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า มีค่าเฉลี่ยที่ 4.35 ซึ่งมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.680 
   5.1.1.7.4 การรักษาลูกค้า มีค่าเฉลี่ยที่ 4.34 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 
0.692 
  5.1.1.8 ระดับความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบิน 
B โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากส่าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อนั้นได้แก่ 
   5.1.1.8.1 การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า มีค่าเฉลี่ยที่ 4.07 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.424 
   5.1.1.8.2 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยที่ 4.05 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.446 
   5.1.1.8.3 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า มีค่าเฉลี่ยที่ 4.05 ซึ่งมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.455 
   5.1.1.8.4 การรักษาลูกค้า มีค่าเฉลี่ยที่ 4.05 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 
0.518 
  5.1.1.9 ระดับการตัดสินใจใช้บริการสายการบิน A โดยภาพรวมอยู่ในระดับการ
ตัดสินใจมากที่สุดส่าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อนั้นได้แก่ 
   5.1.1.9.1 ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A เพราะภาพลักษณ์ที่ดี มี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.42 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.711 
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   5.1.1.9.2 ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A เพราะความปลอดภัย มี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.45 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.685 
   5.1.1.9.3 ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A เพราะบัตรโดยสารมีราคาถูก 
มีค่าเฉลี่ยที่ 4.43 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.676 
   5.1.1.9.4 ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A เพราะความตรงต่อเวลา มี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.44 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.727 
   5.1.1.9.5 ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A เพราะระบบสะสมแต้ม มี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.44 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.713 
  5.1.1.10 ระดับการตัดสินใจใช้บริการสายการบิน B โดยภาพรวมอยู่ในระดับการ
ตัดสินใจมากส่าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อนั้นได้แก่ 
   5.1.1.10.1 ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน B เพราะภาพลักษณ์ท่ีดี มี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.07 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.482 
   5.1.1.10.2 ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน B เพราะความปลอดภัย มี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.08 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.463 
   5.1.1.10.3 ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน B เพราะบัตรโดยสารมีราคาถูก 
มีค่าเฉลี่ยที่ 4.11 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.457 
   5.1.1.10.4 ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน B เพราะความตรงต่อเวลา มี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.06 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.471 
   5.1.1.10.5 ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน B เพราะระบบสะสมแต้ม มี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.10 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.505 
 5.1.2 การศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
ผู้บริโภคระหว่างสายการบินต้นทุนต่่าสองแห่ง มีการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอนุมาน 
(Inferential Statistic) ซึ่งได้มีการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสมมติฐานทั้ง 5 ข้อดังนี้ 
  5.1.2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 ความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสายการบิน A ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า Aจ่าแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทางเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิง ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า A 
โดยภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน ไม่มีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  5.1.2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 ความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสายการบิน B ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า Bจ่าแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ทางเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิง ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า B 
โดยภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน ไม่มีนัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  5.1.2.3 สมมติฐานข้อที่ 1 ความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสายการบิน A ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า Aจ่าแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนพบว่า อาชีพมีความเกี่ยวข้องเป็น มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสายบินต้นทุนต่่า A โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้น อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้ต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายบินต้นทุนต่่า A โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
ผลการทดสอบพบว่า คุณสมบัติส่วนบุคคลด้านอายุระหว่าง 26-30 ปีกับ 35ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา
ต่่ากว่าระดับปริญญาตรีกับสูงกว่าปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาทกับ 20,001-
25,000 บาท และ 25,000 บาทข้ึนไป มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า A ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  5.1.2.4 สมมติฐานข้อที่ 2 ความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสายการบิน B ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า Bจ่าแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนพบว่า รายได้ต่อเดือนมีความเกี่ยวข้องเป็น มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการสายบินต้นทุนต่่า B โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้น อายุ ระดับการศึกษา 
และอาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายบินต้นทุนต่่า B โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe) 
ผลการทดสอบพบว่า คุณสมบัติส่วนบุคคลด้านอายุระหว่าง 18-25 ปีกับ 35ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา
ต่่ากว่าระดับปริญญาตรีกับระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี และอาชีพข้าราชการ/
พนักงานของรัฐกับอ่ืนๆ……และธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่่า B ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  5.1.2.5 สมมติฐานข้อที่ 3 ภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A โดยผลการศึกษาจะแยกเป็น
หัวข้อดังนี้ 
   5.1.2.5.1 ภาพลักษณ์องค์กร มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A 
ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์องค์กร ประกอบด้วย ภาพลักษณ์บริษัทคิดเป็น ร้อยละ43และ
ภาพลักษณ์การบริการคิดเป็นร้อยละ33.7 ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า A
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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   5.1.2.5.2 ส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสาย
การบิน A ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมการตลาด คิด
เป็นร้อยละ27.8 และด้านกระบวนการให้บริการคิดเป็นร้อยละ25.4 ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่า Aอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   5.1.2.5.3 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการ
บิน A ผลการศึกษาพบว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ประกอบด้วย ด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า คิด
เป็นร้อยละ34.4 และด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้าคิดเป็นร้อยละ36.5 ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า Aอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  5.1.2.6 สมมติฐานข้อที่ 4 ภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน B โดยผลการศึกษาจะแยกเป็น
หัวข้อดังนี้ 
   5.1.2.5.1 ภาพลักษณ์องค์กร มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน B 
ผลการศึกษาพบว่า พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร ประกอบด้วย ภาพลักษณ์บริษัท คิดเป็นร้อยละ19.4
ภาพลักษณ์การบริการคิดเป็นร้อยละ49.5 ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า B
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   5.1.2.5.2 ส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสาย
การบิน Bผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ
43.8 ด้านการสร้างและน่าเสนอทางกายภาพคิดเป็นร้อยละ30.4 และด้านกระบวนการให้บริการ คิด
เป็นร้อยละ33.0ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า Bอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
   5.1.2.5.3การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการ
บิน B ผลการศึกษาพบว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ประกอบด้วย ด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ19.2 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้าคิดเป็นร้อยละ45.5 และด้านการรักษาลูกค้า 
คิดเป็นร้อยละ30.9 ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า Bอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
  5.1.2.7 สมมติฐานข้อที่ 5 เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุด้าน
ภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมทางการตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบิน A และ B 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน ผลการศึกษาพบว่าผลจากการเปรียบเทียบค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุด้านภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมทางการตลาด และการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบิน A และ B ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า 
พบว่าสายการบิน B มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุมากกว่าสายการบิน A ต่อการตัดสินใจ
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เลือกใช้บริการสายการบินโดยพบว่าสายการบิน B มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุมากกว่าค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของสายการบิน A ในเรื่องของภาพลักษณ์องค์กร ด้านภาพลักษณ์การบริการมี
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ร้อยละ49.5 ในเรื่องของส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ร้อยละ
43.8 ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย ร้อยละ7.8 ด้าน ด้านการสร้างและน่าเสนอทางกายภาพ ร้อยละ
30.4 และด้านด้านกระบวนการให้บริการ ร้อยละ33.0 ในเรื่องของการบริการลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการ
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ร้อยละ19.2 ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า ร้อยละ45.5 และด้าน
การรักษาลูกค้า ร้อยละ30.9 ในขณะที่สายการบิน A มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุมากกว่าค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของสายการบิน B ในเรื่องภาพลักษณ์องค์กร ด้านภาพลักษณ์บริษัท ร้อยละ
43.0 ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า ร้อยละ11.6 ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา ร้อย
ละ12.0 ด้านการส่งเสริมการตลาด ร้อยละ27.8 ด้านบุคลากร และร้อยละ8.6 ในเรื่องการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า ร้อยละ34.4 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจะ
อธิบายตามสมมติฐานดังนี้ 
 5.2.1 สมมติฐานที่ 1 และ 2 ความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสายการบิน A และความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสายการบินB  
 จากผลการวิจัยพบว่า ความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสายการบิน A และความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สายการบินB ด้านเพศมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A และสายการบิน B ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉกาชาต สุขโพธิ์เพ็ชร์ (2558) ผลการศึกษาเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศอายุระดับการศึกษาอาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า เพศอายุระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ใช้บริการ มี
ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ออล สตาร์ กอล์ฟ คอมเพล็กซ์ไม่แตกต่างกัน 
ในขณะที่ปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนของสายการบิน A และปัจจัยด้านอายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพของสายการบิน B ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต่่า อย่างมีนัยส่าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณา วันหมัด (2558) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กันกับด้าน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตโดยมีค่า phi มากกว่า 0.7 ขึ้นไป อยู่ในระดับ
มากนั้น ผู้บริโภคในปัจจุบันมีทางเลือกหลากหลายทางมากขึ้นในการค้นหา  ซื้อ  ใช้ ประเมิน  และ
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จัดการกับสิ่งเหลือใช้  สินค้าและบริการซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการด้าน
ร่างกายและจิตใจได้ นอกจากจะศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแล้วนั้นควรศึกษาทางด้าน  ชีวิตครอบครัว  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  
บุคลิกภาพ  แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง รูปแบบการด่าเนินชีวิต  ได้แก่  กิจกรรม  ความคิดเห็น  ความ
สนใจ  ซึ่งมีแนวโน้มว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีจะเข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม
ผู้บริโภคมากข้ึน ซึ่งผู้ผลิต ผู้จ่าหน่ายต้องเข้าใจและจัดเตรียมกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลา 
 5.2.2 สมมติฐานข้อที่ 3 4 และ 5 ภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน Aภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน B และ
เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุด้านภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมทางการตลาด และ
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบิน A และ B ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน 
 จากผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์องค์กรมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A 
และ B แต่เนื่องจากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 โดยการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิง
พหุด้านภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมทางการตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบิน A 
และ B ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน พบว่าสายการบิน B มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยเชิงพหุมากกว่าสายการบิน A จึงอธิบายผลการวิจัยของสายการบิน B ในเรื่องของภาพลักษณ์
บริษัทส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน B อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วราภรณ์ จุนแสงจันทร์ (2557) ได้ศึกษาภาพลักษณ์ของร้านและคุณภาพการบริการที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้าน Pets’ Ville ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นว่าภาพลักษณ์ของร้านโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยร้านมีภาพลักษณ์ด้านความตรงต่อ
เวลามากท่ีสุด ตามด้วยด้านความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ร้าน 
Pets’ Ville และงานวิจัยของอารีวัลย์ เดชาดิลก (2556) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ความส่าคัญกับภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารออมสินสาขาบางกรวยในระดับมากความไว้วางใจการ
ใช้บริการกับธนาคารออมสินสาขาบางกรวย ในระดับมาก และมีความจงรักภักดีที่มี ต่อธนาคารออม
สินสาขาบางกรวย ในระดับมาก ระดับภาพลักษณ์องค์กร และระดับความไว้วางใจมี ความสัมพันธ์กับ
ระดับความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของลูกค้าที่มีต่อธนาคารออมสินสาขาบางกรวย ในทิศทางเดียวกัน
ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าธรรมชาติของมนุษย์ จะให้ความไว้วางใจจากภาพลักษณ์ที่ปรากฏ และยัง
สรุปว่าภาพลักษณ์องค์กรและพฤติกรรมพิเศษเฉพาะตัวขององค์กรมีความสัมพันธ์กัน Balmer & 
Greyser (2004) 
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 จากผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการ
บิน A และ B แต่เนื่องจากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 โดยการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยเชิงพหุด้านภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมทางการตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของ
สายการบิน A และ B ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน พบว่าสายการบิน B มีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุมากกว่าสายการบิน A จึงอธิบายผลการวิจัยของสายการบิน B ในเรื่อง
ของส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า B อย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษดา เชียรวัฒนสุข และศรากุล สุโคตรพรหมมี 
(2559)ผลการศึกษาพบว่าซึ่งผลการวิจัยนั้นสามารถระบุได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สาย
การบินต้นทุนต่่านั้นแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย โดยพบว่า ปัจจัยความส่าคัญล่าดับที่ 1คือ ลูกค้าที่ใช้
บริการสายการบินต้นทุนต่่านั้น ให้ความส่าคัญต่อการจัดโปรโมชั่นราคาตั๋วโดยสาร ปัจจัยที่ 2 คือ 
ลูกค้าท่ีใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าให้ความส่าคัญด้านชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือของสายการบิน 
ปัจจัย ที่ 3 คือ ลูกค้า ให้ความส่าคัญเก่ียวกับข้ันตอนการเช็คอินที่สะดวกรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน หรือ
รวมถึงที่นั่งบนเครื่องบินที่มีความสบาย และปัจจัยสุดท้าย ปัจจัยที่ 4 ลูกค้าที่ให้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่่า ให้ความส่าคัญต่อการให้บริการของพนักงานที่มีความเป็นมิตรสุภาพและเอาใจใส่ต่อลูกค้า
นั่นเองรวมถึงงานวิจัยของ ณัฐกานต์ พันธ์สวัสดิ์ (2557) ผลการศึกษาพบว่าด้านความพึงพอใจของ
ลูกค้าร้านกาแฟในเขตชิดลม กรุงเทพมหานคร โดยรวมกบร้านกาแฟแห่งนี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก 

(x̄ =3.67, SD = 0.75) นอกจากนี้ผลที่ได้พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อระดับของ
ความพึงพอใจในทุกด้านและพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ

โดยรวมของผู้บริโภคในเขตชิดลมกรุงเทพมหานคร โดยปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุด (β = 

0.36) ด้านกระบวนการ (β =0.23) ราคา (β = -0.07) ลักษณะทางกายภาพ (β = 0.07) การ

ส่งเสริมการตลาด (β = 0.05)ผลิตภัณฑ์ (β = -0.03) และช่องทางในการจัดจ่าหน่าย (β= -0.02)
ตามล่าดับ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด ทฤษฎีของLovelock & Wright (2007) กล่าวว่า การให้บริการ คือ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฝ่ายใดฝ่าย หนึ่งเสนอให้อีกฝ่ายหนึ่ง โดยส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเป็นพ้ืนฐาน 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือน่าส่งผลที่ลูกค้าต้องการกับการแลกเปลี่ยนเงิน เวลา ความพยายาม ลูกค้า
คาดหวังว่าจะได้รับคุณค่าจากสินค้า แรงงาน ทักษะ การอ่านวยความสะดวก แต่ลูกค้าไม่สามารถ
ครอบครองสิ่งเหล่านั้นได้ 
 จากการวิจัยพบว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A 
และ B แต่เนื่องจากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 โดยการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิง
พหุด้านภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมทางการตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบิน A 
และ B ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน พบว่าสายการบิน B มีค่าสัมประสิทธิ์การ
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ถดถอยเชิงพหุมากกว่าสายการบิน A จึงอธิบายผลการวิจัยของสายการบิน B ในเรื่องของการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า B อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์กมล ปาริสวรรณ (2557)ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ ได้แก่ ด้านการเก็บข้อมูลลูกค้าด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้านการน่าเสนอสินค้า
หรือการบริการที่เหมาะสมและปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือในเขตกรุงเทพฯ และงานวิจัยของสายสวาท แสงเมา และ เสนีย์ พวงยาณี 
(2561)พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการรับรู้ประสิทธิผลการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ภาพรวมและราย
ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้านการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า ด้านการ
เสนอแนะบริการที่เป็นประโยชน์ ด้านการรักษาลูกค้า และด้านการติดตามลูกค้า อยู่ในระดับมาก 
ระดับความคิดเห็นต่อความไว้วางใจคุณภาพบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  และระดับความ
คิดเห็นต่อความภักดี ภาพรวมอยู่ในระดับมากซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีของ Gronroos (2000) 
ได้กล่าวถึงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าท่ีเกี่ยวกับการตลาด เพ่ือการบริการไว้ว่า เป็น
กระบวนการติดต่อระหว่างลูกค้ากับการให้บริการขององค์กรหนึ่งๆ ซึ่งเป็นการดึงดูดใจ การรักษา
ลูกค้าเอาไว้ และให้บริการที่หลากหลายกับลูกค้าเพ่ือท่าให้องค์กรคงไว้ด้วยซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้าการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ายังหมายถึง การท่าให้ได้มาซึ่งลูกค้าที่แท้จริง ซึ่งเป็นลูกค้าที่
รู้สึกยินดีที่เลือกใช้บริการขององค์กร เพราะได้รับรู้คุณค่าต่างๆ จากองค์กร ท่าให้เต็มใจที่จะใช้บริการ
อ่ืนๆ จากองค์กรหรือมีแนวโน้มที่จะจ่ายให้กับองค์กรในระดับที่สูงขึ้นด้วยความเต็มใจ 
 ผลจากการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุด้านภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสม
ทางการตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบิน A และ B ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต่่า พบว่าสายการบิน B มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุมากกว่าสายการ
บิน A ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินโดยพบว่าสายการบิน B มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
เชิงพหุมากกว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสายการบิน A ในเรื่องของภาพลักษณ์องค์กร ด้าน
ภาพลักษณ์การบริการมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ร้อยละ49.5 ในเรื่องของส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ ร้อยละ43.8 ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย ร้อยละ7.8 ด้าน ด้านการสร้างและน่าเสนอ
ทางกายภาพ ร้อยละ30.4 และด้านด้านกระบวนการให้บริการ ร้อยละ33.0 ในเรื่องของการบริการ
ลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ร้อยละ19.2 ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า 
ร้อยละ45.5 และด้านการรักษาลูกค้า ร้อยละ30.9 ในขณะที่สายการบิน A มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยเชิงพหุมากกว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสายการบิน B ในเรื่องภาพลักษณ์องค์กร ด้าน
ภาพลักษณ์บริษัท ร้อยละ43.0 ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า ร้อยละ11.6 ในเรื่องส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ด้านราคา ร้อยละ12.0 ด้านการส่งเสริมการตลาด ร้อยละ27.8 ด้านบุคลากร และ
ร้อยละ8.6 ในเรื่องการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า ร้อยละ34.4ซึ่งสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ จิตติยา ศรีฤทธิประดิษฐ์ (2558) ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย ปัจจัย ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากรและพนักงาน 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า 
ส่วนใหญ่ผู้ที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความส่าคัญกับปัจจัยด้านบุคลากร
และพนักงานมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการ ให้บริการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ตามล่าดับ และงานวิจัยของ กรกมล ทองประชาญ (2553) พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีภาพลักษณ์ต่อสายการบินต้นทุนต่่าทั้งสายการบินนกแอร์และแอร์เอเชีย ได้แก่ ด้าน
ตรายี่ห้อ คุณลักษณะการด่าเนินงานขององค์กร คุณภาพการบริการ ด้านบริษัทอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยผู้บริโภคมีภาพลักษณ์โดยรวมของสายการบินนกแอร์ คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.1009 และมี
ภาพลักษณ์โดยรวมของสายการบินแอร์เอเชียคิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.1180 เมื่อน่ามาพิจารณา
แต่ละด้าน เป็นรายข้อแล้วพบว่าด้านตรายี่ห้อของสายการบินนกแอร์ กับสายการบินแอร์เอเชียอยู่ใน
ระดับปานกลางซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.1112 และ 3.0125 รวมถึงงานวิจัยของ กฤษณ์  
ทัพจุฬา (2557)ที่กล่าวว่าการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นวิธีการบริหารที่จะท่าให้ลูกค้ามี
ความรู้สึกผูกพันกับสินค้าและบริการ เมื่อรู้สึกมีความผูกพันและความรู้สึกที่ดีแล้ว ลูกค้าก็จะไม่
เปลี่ยนใจไปจากสินค้าหรือบริการ จึงท่าให้กิจการมีฐานลูกค้าท่ีมั่นคงน่ามาซึ่งความยั่งยืนของธุรกิจ
ต่อไป 
  
5.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.3.1 เพ่ือให้สายการบินต้นทุนต่่าในประเทศน่าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
การให้บริการได้อย่างเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค 
 5.3.2 เพ่ือให้สายการบินต้นทุนต่่าในประเทศน่าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการปรับกล
ยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5.3.3 เพ่ือให้ผู้ที่สนใจศึกษาธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศสามารถน่างานวิจัยนี้
ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา อ้างอิง และเป็นตัวอย่างในงานวิจัยครั้งต่อไปในอนาคต 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 5.4.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท่าให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า 
A และสายการบินต้นทุนต่่า B ในด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศ ไม่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
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สายการบินต้นทุนต่่า A และสายการบินต้นทุนต่่า B ในขณะที่อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อ
เดือน ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า A แตกต่างกัน และอายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า B แตกต่างกัน โดยผู้ประกอบการสามารถน่า
ผลการศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางในการก่าหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความได้เปรียบใน
เชิงแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมการบินได้ในเรื่องของภาพลักษณ์ จากผลการวิจัยพบว่า  
 ภาพลักษณ์องค์กรอยู่ในระดับค่อนข้างดี ดังนั้นสายการบินต้นทุนต่่าทั้งสายการบิน A และ B 
ควรพิจารณาในทุกปัจจัยให้คงประสิทธิภาพเช่นนี้ไว้ ในด้านของส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ผู้ประกอบการควรมีความตื่นตัว และค่านึงถึงสภาพการ
แข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงมากขึ้นทั้งยังเรื่องของจ่านวนผู้ประกอบการที่เพ่ิมขึ้นและการปรับตัว
ของความต้องการของผู้โดยสารที่อ่อนไหวและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงควรให้ความส่าคัญ
กับการท่าการวิจัยศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้โดยสารและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับหลักส่วน
ประสมทางการตลาด (7Ps) ดังต่อไปนี้ 
  - ด้านผลิตภัณฑ์ สายการบินจึงต้องพยายามเปิดเส้นทางการบินที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้โดยสารให้มากที่สุด 
  - ด้านราคา เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้โดยสารเกิดความต้องการที่จะเดินทางและช่วยให้
ตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารได้ง่ายขึ้น ดังนั้นสายการบินจึงควรปรับปรุงรูปแบบของราคาบัตรโดยสารให้
เหมาะสมกับความต้องการของผู้โดยสาร 
  - ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย ดังที่จะเห็นได้ว่าเมื่อ Internet เข้ามามีบทบาท
กับชีวิตประจ่าวันมากจึงควรให้ความส่าคัญกับการพัฒนาระบบการจองบัตรโดยสาร 
  - ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ช่องทางการท่าการตลาดใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น Social 
Networkและ Mobile Application เป็นช่องทางที่สายการบินสามารถส่งข่าวสารและโปรโมชั่น 
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นสายการบินจึงควรให้ความส่าคัญในการ
พัฒนาช่องทางการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมความสะดวกสบายให้
ผู้โดยสารมากขึ้น จะสามารถเพ่ิมโอกาสในการจ่าหน่ายบัตรโดยสารได้มากขึ้นเช่นกัน 
  - ปัจจัยด้านบุคลากรสายการบินควรให้ความส่าคัญกับบุคลากร Front Line เริ่มตั้งแต่
การคัดเลือกพนักงานที่มีบุคลิกภาพและจิตใจที่พร้อมให้บริการ จนถึงการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมจะ
ช่วยสร้างให้พนักงานมีความรู้ 
  - ปัจจัยด้านการให้บริการด้านอื่น ๆ ควรก่าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม 
  - ปัจจัยด้านกระบวนการ สายการบินจึงต้องให้ความส่าคัญกับปัจจัยด้านกระบวนการ
การให้บริการของพนักงานและออกแบบรูปแบบของการบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของ
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ผู้โดยสาร เริ่มตั้งแต่กระบวนการส่ารองบัตรโดยสาร การให้บริการภายในท่าอากาศยาน และการ
ให้บริการบนเที่ยวบิน ที่ต้องมีความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวกสบายและมีความปลอดภัยใน การ
ให้บริการ และตอบสนองต่อความคาดหมายและความต้องการผู้โดยสารให้มากท่ีสุด 
 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์การสร้างความแตกต่าง CRM เป็นเครื่องมือที่ส่าคัญในการสร้าง
ความแตกต่าง ในภาวะที่ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ่าหน่าย มีอิทธิพลน้อยลงทุกทีๆ นักการ
ตลาดพบว่าคู่แข่ง สามารถออกสินค้า ชนิดเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว การแข่งขันกันที่รุนแรงของเซล 
โปรโมชั่น มีช่องทางการจัดจ่าหน่ายใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย สินค้าและบริการใหม่ๆ สามารถแทรกตัว
เข้าไปในตลาดได้ไม่ยาก วิธีการมัดใจลูกค้าในยุคนี้จึงไม่สามารถใช้การตลาดแบบธรรมดาๆ ได้อีก
ต่อไป แต่ต้องใช้ความเข้าใจ และ ผูกใจลูกค้า น่าเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการ อย่างเฉพาะเจาะจง 
ความสามารถของเทคโนโลยีในปัจจุบันท่าให้ CRM เป็นไปได้ในต้นทุนที่ต่่ากว่าเดิม ทั้งความก้าวหน้า
ในการคิดซอฟต์แวร์ใหม่ๆ การจัดการศูนย์โทรศัพท์ (Call-Centre) อินเทอร์เน็ตที่ส่งผลท่าให้ CRM 
ขยายตัวอย่าง รวดเร็วเกินคาด ดังนั้น ธุรกิจทุกประเภท ทุกขนาด จึงสามารถใช้ประโยชน์จาก CRM 
ได้เสมอเพราะ CRM ไม่ได้ตั้งต้นที่การมีเทคโนโลยีแพงๆ โดยหลักการ ของ CRM ที่ให้ความส่าคัญกับ
การรักษาลูกค้านั้น ถือได้ว่าเป็นการรักษาลูกค้าบนฐานการวิเคราะห์ ความสามารถในการท่าก่าไรของ
ลูกค้าแต่ละราย  
 5.4.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  5.4.2.1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า หรือสายการ
บินในทุกระดับ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินและน่าไปปรับปรุง เพ่ือรักษาฐาน
ลูกค้า ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า 
  5.4.2.2 ควรศึกษาปัญหาของผู้โดยสารที่ใช้สายการบินในทุกระดับหรือสายการบิน
ต้นทุนต่่าเพื่อน่ามาปรับปรุงและน่าไปพัฒนาในส่วนต่างๆ เพ่ือความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด และได้
ส่วนแบ่งตลาดที่มากท่ีสุด 
  5.4.2.3 ควรศึกษาโดยเจาะจงเส้นทางของแต่ละจังหวัดและแต่ละสายการบิน เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคหรือความพึงพอใจทั้งขาวไทยและชาวต่างชาติ เพ่ือน่าไปวางแผนหรือ
ก่าหนดกลยุทธ์ในการด่าเนินธุรกิจการบินให้ดีที่สุด 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

 แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อน าไปประกอบการศึกษา 
ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งผลการวิจัยนี้จะน าไปใชเพ่ือเปน 
ประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุงในสวนภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมทางการตลาด และการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลตอการตัดสินใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า 
ผูวิจัยจึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามดวยความเปนจริงที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เกิดประสิทธิผลและสามารถน าไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป เรื่อง 
การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้บริโภคของสายการบิน A และ
สายการบิน B แบบสอบถามทั้งหมดแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนที่ 2 ภาพลักษณ์องค์กร  
สวนที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
สวนที่ 4 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
สวนที่ 5 การตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า 
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แบบสอบถาม 
 

การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้บริโภคของสายการบิน A 
และสายการบิน B 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัว
ท่านมากที่สุด 
1.เพศ 
   1 ) ชาย      2 ) หญิง 
2.อายุ 
   1) 18-36 ปี      2 ) 26-30 ปี 
  3) 31-35 ปี      4 ) 35 ปีขึ้นไป 
3.ระดับการศึกษา 
   1 ) ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี    2 ) ระดับปริญญาตรี 
  3) สูงกว่าปริญญาตรี 
4.อาชีพ 
   1 ) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ    2 ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
   3 ) พนักงานเอกชน/พนักงานบริษัท   4 ) อ่ืนๆ .............. 
5.รายได้ต่อเดือน 
   1 ) ต่ ากว่า 15,000 บาท    2 ) 15,001 - 20,000 บาท 
   3 ) 20,001- 25,000 บาท    4 ) 25,001 บาทขึ้นไป 
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ส่วนที ่2 ภาพลักษณ์องค์กร 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

ภาพลักษณ์องค์กร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

ภาพลักษณ์บริษัท      
1.สายการบิน A มีมาตรฐานสากล      

2.ท่านมีความมั่นใจและมีความเชื่อถือในการ
บริการของสายการบิน A 

     

3.สายการบิน A ด าเนินกิจการด้วยความ
โปร่งใส 

     

ภาพลักษณ์ตราสินค้า      

1.ตราสินค้าสามารถสะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของสายการบินได้เป็นอย่างดี 

     

2.โลโก้สายการบิน A เป็นโลโก้ที่สวยงาม      

3.สายการบิน A มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในกลุ่ม
นักเดินทาง 

     

ภาพลักษณ์การบริการ      

1.สายการบิน A มีเครื่องบินที่ใหม่ ให้บริการ
ในฝูงบิน 

     

2.สายการบิน A มีมาตรฐานบริการดีเยี่ยมใน
ระดับภูมิภาค 

     

3.สายการบิน A มีความเป็นเลิศในการ
ให้บริการทั้ง ภาคพ้ืนดินและบนเที่ยวบิน  
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ส่วนที่ 3  ส่วนประสมการตลาด (7PS) 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

ส่วนประสมทางการตลาด (7PS) 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

ด้านผลิตภัณฑ์      
1.ระบบความปลอดภัยในการบิน มีมาตรฐาน
ตามหลักสากล 

     

2.มีเส้นทางการบินที่หลากหลาย      
3.มีเที่ยวบินที่มี (เวลาในการบิน) ความ
หลากหลาย  

     

ด้านราคา      

1.ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับ
ระยะเวลาที่ใช้ใน การเดินทาง 

     

2.ราคาของบริการเสริมอ่ืนๆ มี ความ
เหมาะสม 

     

3.ค่าใช้จ่ายในกรณีมีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง
บัตรโดยสารมี ความเหมาะสม 

     

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      

1.มีช่องทางการจัดจ่าหน่ายบัตร โดยสาร
หลายรูปแบบ 

     

2.มีวิธีการช าระเงินค่าบัตรโดยสารหลาย
รูปแบบ 

     

3.มีความสะดวกรวดเร็วในการซื้อ บัตร
โดยสารผ่านช่องทางต่างๆ 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด      

1.มีการประชาสัมพันธ์การบริการ ต่างๆผ่าน
สื่อออนไลน์อย่าง กว้างขวาง เช่น Facebook 
Twitter Instragram 
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ส่วนประสมทางการตลาด (7PS) 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

2.มีการใช้ตัวแทน (Presenter) 
ประชาสัมพันธ์บริการของสาย การบินที่
ดึงดูดใจ 

     

3.มีสิทธิพิเศษเพ่ิมเติมให้กับ สมาชิกของสาย
การบินอย่าง เหมาะสม 

     

ด้านบุคลากร      

1.พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

     

2.พนักงานต้อนรับ ณ ภาคพ้ืนดินมีการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

     

3.นักบินสามารถน าเครื่องบินขึ้น ลงได้อย่าง
ราบรื่น 

     

ด้านการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ      

1.สภาพภายในทั่วไปของห้อง โดยสารบน
เครื่องบินมีความ สะอาด 

     

2.ลวดลายของตัวเครื่องบินมี ความสวยงาม
ดึงดูดใจ 

     

3.ชุดเครื่องแบบของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินมีความสวยงาม 

     

ด้านกระบวนการให้บริการ      

1.ขั้นตอนการเช็คอินมีความ รวดเร็ว      
2.ระยะเวลาในการรอโหลด สัมภาระมีความ
เหมาะสม 

     

3.เที่ยวบินมีความตรงต่อเวลา      
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ส่วนที่  4 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า      
1.ความถูกต้องของข้อมูลการใช้บริการของ
ลูกค้า 

     

2.สามารถให้ค าปรึกษา และแนะน าการใช้
บริการได้อย่างถูกต้อง 

     

3.มีการจัดเก็บประวัติของลูกค้าได้อย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง 

     

การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม      
1.การให้บริการผ่าน Call Center      

2.การให้บริการผ่าน Mobile Application      

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า      
1.ส่ง e-mail ถึงลูกค้าเนื่องในเทศกาลส าคัญ
ต่างๆ 

     

2.ส่ง การ์ดและบัตรก านัลให้กับลูกค้าเนื่อง
ในวันคล้ายวันเกิด 

     

3.การใช้ระบบสมาชิกเพ่ือสะสมแต้ม      

การรักษาลูกค้า      

1.การดูแลเอาใจใส่ของพนักงาน      
2.การใช้ส่วนลดพิเศษกับลูกค้าเก่า      

 
 
 
 
 



69 

ส่วนที่  5 การตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า A 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่ า A 

ระดับการตัดสินใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

1.ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A 
เพราะภาพลักษณ์ท่ีดี 

     

2.ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A 
เพราะความปลอดภัย 

     

3.ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A 
เพราะบัตรโดยสารมีราคาถูก 

     

4.ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A 
เพราะความตรงต่อเวลา 

     

5.ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน A 
เพราะระบบสะสมแต้ม 

     

 
***ขอขอบคุณในความร่วมมือ***  
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