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บทที ่ 2 
 

แนวคดิ  ทฤษฎ ี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

 การศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใช้บริการของผูโ้ดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส    
เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ  ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 
 1.   แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ 
 2.   แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจ  

3.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ 
 4.   แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการบิน 
 5.  ประวติัความเป็นมาของสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ 

6.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดบริการ (7 P’s)  
 
 ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547, หน้า 105) อธิบายว่ากลยุทธ์การตลาดส าหรับ
ธุรกิจบริการ (marketing mix 7 P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยปัจจยั
ด้านผลิตภัณฑ์  (product) ปัจจัยด้านราคา (price) ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย (place) ปัจจัยด้าน
ส่งเสริมการตลาด (promotion)  ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ(process) ปัจจยัด้านบุคลากรผู ้
ให้บริการ  (people) ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (physical and 
presentation) โดยส่วนประกอบทุกตวัมีความเก่ียวพนักนัและเท่าเทียมกนัข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารจะวาง
กลยุทธ์โดยเน้นน ้ าหนักท่ีปัจจยัใดมากกว่าเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
เป้าหมาย 
 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  (product) หมายถึง  ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ี ถูกน าเสนอสู่ตลาด                      
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และสร้างคุณค่า (value) และสนองความตอ้งการของลูกคา้
ให้เกิดความพึงพอใจให้เกิดข้ึนโดยผลิตภัณฑ์ท่ี เสนอขายแก่ลูกค้าต้องมีคุณประโยชน์หลัก           
(core benefit) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ ท่ี ลูกค้าคาดหวัง  (expected product) หรือเกินความคาดหวัง
(augmented Product) ร วม ถึ งก ารน า เส น อผ ลิ ตภัณ ฑ์ ท่ี มี ศัก ยภ าพ (potential product) เพื่ อ
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ความสามารถในการแข่งขนัในอนาคต ผลิตภณัฑ์ท่ีน าเสนอขายอาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้
ผลิตภณัฑจึ์งประกอบดว้ย  สินคา้  บริการ  ความคิด  สถานท่ี  องคก์ร  หรือบุคคล 
 2. ปัจจัยด้านราคา (price) หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการสินคา้ตอ้งจ่ายกบั
สินคา้หรือบริการนั้น ๆ การก าหนดราคาสินคา้เกิดจากการตั้งเป้าหมายทางการคา้วา่ตอ้งการก าไร 
ตอ้งการขยายส่วนครองตลาดตอ้งการต่อสู้กบัคู่แข่งขนั หรือเป้าหมายอ่ืน การตั้งราคาตอ้งไดรั้บการ
ยอมรับจากตลาดเป้าหมายและสู้กบัคู่แข่งได ้  รวมถึงเวลาความพยายามในการใชค้วามคิดและการ
ก่อพฤติกรรมซ่ึงจะตอ้งจ่ายพร้อมราคาสินคา้ท่ีเป็นตวัเงิน 

 3. ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย (place) หมายถึง กระบวนการท างานท่ีจะท าใหสิ้นคา้หรือ
บริการไปสู่ตลาดเพื่อให้ผูบ้ริโภคได้บริโภคสินคา้หรือบริการตามท่ีตอ้งการ โดยตอ้งพิจารณาถึง
องคก์ารต่าง ๆ และท าเลท่ีตั้งเพื่อให้อยูใ่นพื้นท่ีท่ีเขา้ถึงลูกคา้ได ้หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง
ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมท่ีใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด
หรือผูบ้ริโภคให้เป็นท่ีพอใจและประทบัใจของลูกคา้ ปัจจุบนัเทคโนโลยีเจริญข้ึนการส่งสินคา้และ
บริการก็ง่ายข้ึนส าหรับทั้งผูผ้ลิตและส าหรับลูกคา้ 
 4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  (promotion) หมายถึง กิจกรรมสนับสนุนให้
กระบวนการส่ือสารทางการตลาดให้แน่ใจว่าตลาดและผูบ้ริโภคเขา้ใจ และให้คุณค่าในส่ิงท่ีผูข้าย
เสนอโดยมีเคร่ืองมือท่ีส าคญั 4 ชนิด คือ 
     4.1 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (personal selling) เป็นการส่งเสริมการตลาดท่ีดีท่ีสุด 
แต่มีค่าใชจ่้ายสูงท่ีสุด 
    4.2 การโฆษณา (advertising) เป็นการส่ือโฆษณาประเภทต่าง ๆ ให้เขา้ถึงผูบ้ริโภค
กลุ่มใหญ่เหมาะกบัสินคา้ท่ีตอ้งการตลาดกวา้ง 
    4.3 การส่งเสริมการขาย (sales promotion) เป็นการใช้ส่ือโฆษณาประเภทต่าง ๆ ให้
เขา้ถึงผูบ้ริโภคใหเ้กิดความตอ้งการในตวัสินคา้ 
    4.4 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (publicity and public relation) เป็นกิจกรรมท่ี
เน้นวตัถุประสงค์การให้บริการแก่สังคม เพื่อเสริมภาพพจน์ หรือชดเชย เบ่ียงเบนความรู้สึกของ
บริโภคต่อตวัผลิตภณัฑ ์
 5. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  (process) หมายถึงขั้นตอนในการจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์และการให้บริการซ่ึงจะตอ้งถูกตอ้งรวดเร็ว เป็นท่ีพอใจและประทบัใจในความรู้สึกของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นการอาศยักระบวนการบางอยา่งเพื่อจดัส่งผลิตภณัฑห์รือบริการใหก้บัลูกคา้ เพื่อให้
เกิดความแตกต่าง 
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 6. ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (people) หมายถึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับผลิตภณัฑ์
ทั้งหมดซ่ึงหมายรวมถึงทั้งลูกคา้ บุคลากรท่ีจ าหน่ายและบุคคลท่ีให้บริการหลงัการขายบุคลากรผู ้
ให้บริการจ าเป็นตอ้งคดัเลือก ให้การฝึกอบรมและมีส่ิงจูงใจ เพื่อท าให้สามารถสร้างความพึงพอใจ
และเกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขนั 
 7. ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (physical evidence and 
presentation) หมายถึง การแสดงให้เห็นคุณภาพของบริการโดยผา่นการใช้หลกัฐานท่ีมองเห็นได้
เช่น   การสร้างสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีขององคก์ร การออกแบบตกแต่ง การแบ่งส่วนหรือแผนก
ของพื้นท่ี รวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการให้บริการท่ีสามารถดึงดูดใจ
ลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้มองเห็นภาพลกัษณ์หรือคุณค่าของบริการท่ีส่งมอบและท่ีเหนือกวา่คู่แข่งไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยในการตัดสินใจ 
 
 ฉัตยาพร เสมอใจ และ มทันียา สมมิ (2545, หน้า 38-39) ได้กล่าวถึงปัจจยัท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคดงัน้ี 
 ปัจจัยภายใน  เป็นปัจจัยท่ีเกิดข้ึนจากตัวบุคคล ในด้านการแสดงความคิดและการ
แสดงออก ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ โดยท่ีปัจจยัภายในประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

(1)  ความจ าเป็น (needs) ความต้องการ (wants) และความปรารถนา (desires) คือ
ความต้องการส่ิงหน่ึงส่ิงใดของบุคคล จะเป็นจุดเร่ิมตน้ของความต้องการในการใช้สินค้าหรือ
บริการ ไม่วา่จะเป็นทางร่างกายและจิตใจ 

(2)  แรงจูงใจ (motive) เร่ิมส่งผลกระทบเม่ือมีส่ิงมา กระตุน้ ท าให้เกิดการยอมรับวา่
มีความจ าเป็นเกิดข้ึน 

(3)  บุคลิกภาพ (personality) เป็นลกัษณะนิสัยโดยรวมของบุคคล ท่ีพฒันาข้ึนมาจาก
ความคิด ความเช่ือ อุปนิสัย และส่ิงจูงใจต่าง ๆ ระยะยาวและแสดงออกมา 

(4)  ทศันคติ (attitude) เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิด ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงของ
บุคคลโดยทศันคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล 

(5)  การรับรู้ (perception) เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดเห็น
และการกระท าของบุคคลอ่ืน 
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(6)  การเรียนรู้ (learning) เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดจากการ
รับรู้และประสบการณ์ของบุคคล ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงและคงอยูใ่นระยะยาว 
 ปัจจัยภายนอก  คือ ปัจจัยท่ีเกิดจากส่ิงแวดล้อมรอบตัวของบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลต่อ

ความคิดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  แบ่งออกเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั  ดงัน้ี 

(1)  สภาพเศรษฐกิจ (economy) เป็นส่ิงท่ีก าหนดอ านาจซ้ือ ของผูบ้ริโภค ทั้งในรูป

ของตวัเงินและปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2)  ครอบครัว (family) การเล้ียงดูในสภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้บุคคลมี

ความแตกต่างกนั 

 (3)  สังคม (social) กลุ่มสังคมรอบ ๆ ตวัของบุคคลมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของ

บุคคลใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัของสังคม เพื่อการยอมรับเขา้เป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

(4)  วฒันธรรม (culture) เป็นวิถีการด าเนินชีวิตท่ีสังคมเช่ือถือว่าเป็นส่ิงท่ีดีงามและ

ยอมรับปฏิบติัมา เพื่อให้สังคมด าเนินและมีพฒันาการไปไดด้ว้ยดี  บุคคลในสังคมเดียวกนัจึงตอ้ง

ยดึถือและปฏิบติัตามวฒันธรรม เพื่อการอยูเ่ป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

(5)  การติดต่อธุรกิจ (business contact) โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะได้พบเห็นสินค้าหรือ

บริการนั้น ๆ สินคา้ตวัใดท่ีผูบ้ริโภคไดรู้้จกัและพบเห็นบ่อย ๆ ก็จะมีความคุน้เคย มีความไวว้างใจ

และมีความยนิดีท่ีจะใชสิ้นคา้นั้น 

(6)  สภาพแวดลอ้ม (environment) คือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทัว่ไป 

 สุภาภรณ์  พลนิกร  (2548, หน้า 275-278) ระบุว่า การตัดสินใจของผู ้บ ริโภค  คือ

กระบวนการท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจ โดยมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับผลกระทบจาก 

สถานการณ์ การตระหนักถึงความจ าเป็น ของผูบ้ริโภค การหาขอ้มูล การประเมินทางเลือกและ          

การเลือกรวมถึงการเลือกสถานท่ีซ้ือและชนิดของการซ้ือการตดัสินใจหรือระดบัของการตดัสินใจ 

(1)  การตดัสินใจตามความเคยชิน เป็นการตดัสินใจท่ีผูบ้ริโภคเกือบไม่ตอ้งพิจารณา

อะไรเน่ืองจากมีความเคยชินในการซ้ือและใชบ้ริการนั้น ๆ 

 (2)  การตดัสินใจท่ีจ ากดั เป็นการตดัสินใจซ้ือโดยใชข้อ้มูลจากภายนอกและภายใน        

มีทางเลือกนอ้ยใชก้ฎเกณฑใ์นการตดัสินใจอยา่งง่าย ประเมินทางเลือกอยา่งจ ากดั 

 (3)  การตดัสินใจท่ีกวา้งขวาง เป็นการตดัสินใจท่ีต้องหาข้อมูลอย่างมากทั้ งจาก

ภายนอกและภายใน  มีกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจท่ีซับซ้อนเน่ืองจากเก่ียวข้องกับทางเลือกท่ี

หลากหลาย และจะตอ้งมีการประเมินท่ีส าคญัภายหลงัการซ้ือดว้ย 
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ภาพท่ี  2.1   พฤติกรรมการซ้ือ/การใช ้และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ/การใช ้
ท่ีมา : สุภาภรณ์ พลนิกร, 2548, หนา้ 275 
 
 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความคาดหวงัของผู้บริโภค 
 วรีะรัตน์   กิจเลิศไพโรจน์ (2547, หนา้ 65-67) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคาดหวงั
ของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการนั้น ประกอบดว้ย 

(1) ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย (personal needs) ลูกค้าแต่ละคนมีลักษณะ
เฉพาะตวั มีพฤติกรรม และอยูใ่นสภาพการณ์ท่ีแตกต่างกนั ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลใหลู้กคา้แต่ละรายอาจมี
ความต้องการพื้นฐานท่ีไม่เหมือนกัน ซ่ึงความต้องการพื้นฐานน้ีอาจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าหน้าท่ี
ก าหนดระดบัความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อธุรกิจบริการ 

(2)  ประสบการณ์ในอดีต (past experience) แบ่งออกเป็นประสบการณ์ในอดีตของ
ลูกคา้เก่าท่ีเคยมาใชบ้ริการ กล่าวคือ แต่ก่อนลูกคา้เคยใชบ้ริการอยา่งไรปัจจุบนัและในอนาคตลูกคา้
ก็ตอ้งคาดหวงัว่าจะตอ้งได้รับบริการอย่างนั้นและประสบการณ์จากการใช้บริการของคู่แข่งขนั 
กล่าวคือลูกคา้บางรายอาจเคยใช้บริการจากผูใ้ห้บริการรายอ่ืนในตลาดมาก่อนลูกคา้ก็จะน าระดบั
การใหบ้ริการนั้นมาตั้งเป็นความคาดหวงัต่อผูใ้หบ้ริการรายใหม่ ท่ีตนก าลงัจะไปใชบ้ริการ 

ประสบการณ์และการมีส่ิงของ (acquisition) 

ปัจจัยภายนอก 
วฒันธรรม วฒันธรรมยอ่ย 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
สถานภาพทางสังคม 
กลุ่ม อา้งอิง ครอบควั 
กิจกรรมทางการตลาด 

ปัจจัยภายใน 
การรับรู้ การเรียนรู้ 
ความจ าเป็น ความ
ตอ้งการ 
แรงจูงใจ บุคลิกภาพ 
อารมณ์ ทศันคติ 

ความจ าเป็น 

จิตรภาพของตนเอง 
และวถีิชีวติ 

ความปรารถนา 

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
 

ตระหนกัถึงความจ าเป็น 
 

หาขอ้มูล 
 

ประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือก 
 

การเลือกสถานการณ์ท่ีซ้ือ และซ้ือ 
 

กระบวนการภายหลงัซ้ือ หรือใชแ้ลว้ 
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(3)   การส่ือสารถึงลูกคา้ในรูปแบบต่างๆ (communication) แบ่งออกเป็น การส่ือสาร
ทางการตลาดสู่ผูบ้ริโภค   การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์  การขายโดยพนกังานขายรวมถึงการส่ือสาร
ในรูปแบบอ่ืน ๆ  ท่ีไปถึงตวัผูบ้ริโภค ไดแ้สดงบทบาทท่ีส าคญัในการสร้างความคาดหวงัข้ึนในใจ
ของผูบ้ริโภค  และการส่ือสารจากองคป์ระกอบภายในองคก์ร  แบ่งออกเป็น  อตัราค่าบริการ  ปัจจยั
น้ีมีอิทธิพลอยา่งยิง่ส าหรับผูบ้ริโภคในการก าหนด ระดบัความคาดหวงัท่ีมีต่อธุรกิจบริการ และการ
ตบแต่งสถานท่ีทั้งภายนอก และภายใน ส่ิงอ านวยความสะดวก และอุปกรณ์ในการใหบ้ริการ 

(4)  ปัจจัยทางสภาวการณ์  (situational factors) สถานการณ์หรือจังหวะโอกาสท่ี
ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ จะมีอิทธิพลต่อการก าหนดระดบัความคาดหวงัของลูกคา้ 

(5)  ลูกคา้บอกกนัแบบปากต่อปาก (word-of-mouth communication) การท่ีลูกคา้มี
การส่ือสารถึงกนัเอง เก่ียวกบัการบริการทั้งในทางท่ีดีและทางท่ีไม่ดี ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อ
ความคาดหวงั 
  กระบวนการซ้ือบริการ (purchase process for service) การท าการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเข้าใจในกระบวนการซ้ือบริการทั้ ง 3 ขั้นตอนซ่ึง
ประกอบดว้ย 

 (1) ขั้นก่อนการซ้ือบริการ (pre-purchase stage) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคก่อนการ
ตดัสินใจใช้บริการ คือ กิจกรรมทั้งหมดท่ีผูบ้ริโภคกระท าข้ึนก่อนไดรั้บประสบการณ์จริง จากการ
ใช้บริการ  ซ่ึงอาจจะเร่ิมตน้ด้วยผูบ้ริโภคตระหนักถึงปัญหาและเกิดความต้องการ หลงัจากนั้น  
ผูบ้ริโภคก็จะท าการหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งว่ามีผลิตภณัฑ์ใดบา้งท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของตนเองได้  หลงัจากนั้นผูบ้ริโภคจะน าขอ้มูลดงักล่าว  มาสร้างเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหา
หรือตอบสนองความต้องการนั้ น  และท้ายท่ีสุดผูบ้ริโภคจะเลือกบริการท่ีตน  “คาดว่า”น่าจะ
ตอบสนองควมตอ้งการไดดี้ท่ีสุด  เช่น  การซ้ือบริการท่ีเป็นกิจวตัร  หรือการซ้ือท่ีมีความเส่ียงต ่า  
เป็นตน้ การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้จะท าดว้ยความรวดเร็วโดยอาศยัความเคยชิน  แต่ถา้เป็นการซ้ือ
คร้ังแรก หรือเป็นการซ้ือท่ีมีความเส่ียงสูง  ลูกคา้จะศึกษาหาขอ้มูลเป็นอยา่งดี และใชเ้วลาไตร่ตรอง
ก่อนการตดัสินใจซ้ือ 

 (2)  ขั้นเผชิญหน้ากบับริการ (service encounter stage) เม่ือลูกคา้ได้ตดัสินใจเลือก
ซ้ือบริการจากผูใ้หบ้ริการายใดรายหน่ึงเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ลูกคา้จะเขา้สู่ขั้นตอนเผชิญหนา้กบัการ
บริการ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ขั้นการบริโภคบริการ (consumption stage) ช่วงเวลาเผชิญหนา้ คือ
ช่วงเวลาท่ีลูกคา้มีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบับริการ โดยจะเร่ิมตั้งแต่ จุดแรกท่ีลูกคา้ไดรั้บประสบการณ์
โดยตรง หลงัจากท่ีไดต้ดัสินใจซ้ือบริการ ผูบ้ริโภคจะมีการประเมินผลการบริการทั้งระหว่างการ
บริโภคและหลงัการบริโภค 
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(3)  ขั้นประเมินผลหลงัรับบริการ (post- purchase stage) ความพึงพอใจของลูกค้า             

เป็นเป้าหมายสูงสุดของการตลาดบริการ และถ้าลูกคา้มีความพึงพอใจ ลูกคา้ก็จะบอกกนัปากต่อ

ปาก หรือแนะน าธุรกิจของเราแก่ผูบ้ริโภคคนอ่ืน ๆ ความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั 

ทฤษฎีการตลาดกล่าวว่า ลูกค้าจะประเมินผลหลังการใช้บริการโดยการเปรียบเทียบระหว่าง             

ความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการ กบัการบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บจริง 

 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อลูกค้าในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

 ธุรกิจบริการสามารถให้บริการไดถู้กตอ้งตรงกบัความตอ้งการ  ของลูกคา้ได ้โดยอาศยั

การวิจยั  การวิจยัจะตอ้งเป็นการศึกษาเพื่อจ าแนกให้เห็นได้ว่าคุณลกัษณะอะไรของกิจการท่ีเป็น         

ส่ิงส าคญัในการตดัสินใจเลือกของลูกคา้ ผูก้  าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดตอ้งตระหนักอยู่เสมอว่า 

ลูกคา้คนเดียวกนัอาจจะก าหนดล าดบัความส าคญัของคุณลกัษณะต่าง ๆ แตกต่างกนัออกไปตาม

ปัจจยัต่อไปน้ี  (วรีะรัตน์  กิจเลิศไพโรจน์, 2547, หนา้ 269) 

 (1)  วตัถุประสงคข์องการใชบ้ริการ 

 (2)  ใครเป็นผูต้ดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

 (3)  เวลาในการใชบ้ริการ (เวลาใดของวนั/วนัใดในสัปดาห์/ฤดูกาลใด) 

 (4)  ลูกคา้ใชบ้ริการคนเดียวหรือลูกคา้ใชบ้ริการกบัคนอ่ืนเป็นกลุ่ม 

 (5)  มีใครอยูใ่นกลุ่มท่ีลูกคา้มาใชบ้ริการดว้ยบา้ง 

 คุณลักษณะท่ีส าคัญกับคุณลักษณะท่ีลูกค้าใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้บ ริการ                  

โดยส่วนมากลูกคา้มกัจะเลือกใชบ้ริการจากผูบ้ริการรายใดรายหน่ึง โดยพิจารณาจากความแตกต่าง

ของผูใ้ห้บริการแต่ละรายเท่าท่ีลูกค้าสามารถรับรู้ได้ แต่คุณลักษณะท่ีแยกความแตกต่างของ                  

ผูใ้ห้บริการแต่ละรายอาจจะไม่ใช่คุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดเสมอไป คุณลกัษณะท่ีลูกคา้ใช้ในการ

ตัดสินใจ  คือคุณลักษณะท่ีลูกค้าใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ  อีกทั้ งยงัเป็น

คุณลกัษณะท่ีผูซ้ื้อเห็นถึงความแตกต่างระหวา่งผูป้ระกอบการแต่ละรายดว้ย และอีกประเด็นหน่ึงท่ี

ส าคญัก็คือ มีคุณลกัษณะบางอยา่งท่ีสามารถประเมินในเชิงปริมาณไดง่้าย แต่ในขณะเดียวกนัก็มีอีก

หลาย ๆ คุณลักษณ์ท่ีค่อนข้างจะเป็นนามธรรม หรือเป็นคุณลักษณะเชิงคุณภาพซ่ึงยากแก่การ

ประเมิน เช่น คุณลักษณะในด้านราคาและความตรงต่อเวลาในการให้บริการ เป็นตน้ สามารถ

ประเมินในเชิงปริมาณได้ง่าย แต่ในทางกลับกัน  คุณลักษณะด้านคุณภาพการให้บริการของ

พนกังานซ่ึงเป็นลกัษณะเชิงคุณภาพท่ีลูกคา้แต่ละคนสามารถตีความได้แตกต่างกนั ส่งผลให้เป็น

เร่ืองยากท่ีผูใ้หบ้ริการจะก าหนดเป็นมาตรฐานในการใหบ้ริการอยา่งแน่นอน 
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 ปัจจัยทีลู่กค้าใช้ประเมินคุณภาพบริการ 

 วีระรัตน์  กิจเลิศไพโรจน์ (2547, หน้า 271-273) ได้กล่าวอีกว่า เม่ือคุณภาพคือการ
ให้บริการได้ตรงตามท่ีลูกคา้คาดหวงัส่ิงต่อไปท่ีนักการตลาดบริการตอ้งหาค าตอบก็คือ  “ลูกคา้
คาดหวงัอะไรจากการบริการ”  และจากการท่ีธุรกิจบริการโดยเน้ือแทแ้ลว้ ลูกคา้มิอาจจบัตอ้งหรือ
สัมผสัได ้ท าให้ลูกคา้มีความยากล าบาก ในการเมินคุณภาพของบริการก่อนการซ้ือ  อีกทั้งลูกคา้ยงั
ตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมในการผลิตบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริการต่อร่างกายลูกคา้  ดงันั้น  
คุณภาพบริการจึงข้ึนอยู่กับ ผลผลิตท่ีลูกค้าได้รับจากการบริการ กระบวนการท่ีท าให้ได้มาซ่ึง
ผลผลิตดงักล่าว ซ่ึงคุณภาพบริการจะเกิดข้ึนจากกระบวนการเปรียบเทียบในจิตใจของผูบ้ริโภค
ระหว่างกระบวนการให้บริการ ผลผลิตท่ีลูกคา้คาดหวงัจากกระบวนการให้บริการ และผลผลิตท่ี
ลูกคา้ไดรั้บจริงจากการใหบ้ริการ จากการวจิยัพบวา่ลูกคา้มีเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพบริการ อยู่
ดว้ยกนั 10  ปัจจยั  ดงัต่อไปน้ี 

(1)//ความเช่ือถือได้ในมาตรฐานคุณภาพบริการ  จะเก่ียวขอ้งกบัผลงานและความ
พร้อมให้บริการอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ คือ องค์กรจะตอ้งให้บริการอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม
ตั้งแต่คร้ังแรก และหมายถึงองค์กรนั้นรักษาสัญญาท่ีรับปากกบัลูกคา้ไว ้เช่นการออกบิลเรียกเก็บ
เงินไดถู้กตอ้ง การเรียกเก็บขอ้มูลถูกตอ้ง ใหบ้ริการตามเวลาท่ีก าหนด เป็นตน้ 

(2)//การตอบสนองจะเก่ียวขอ้งกบัความเต็มใจหรือความพร้อมในการบริการของ
พนักงาน และยงัเก่ียวข้องกับการให้บริการอย่างทันอกทันใจ เช่น การส่งส าเนาใบโอนทันที 
โทรศพัทก์ลบัหาลูกคา้อยา่งรวดเร็ว ใหบ้ริการรวดเร็วทนัใจ เป็นตน้ 

(3)//บริการอย่างมีความสามารถ คือ มีทกัษะและความรู้ท่ีจะท างานบริการนั้น ๆ 
อย่างท่ีควรจะเป็น โดยเก่ียวขอ้งกับความรู้และความช านาญของคนท่ีจะตอ้งไปติดต่อกบัลูกค้า 
ความรู้และความช านาญของคนท่ีจะสนบัสนุนงานบริการ 

(4)//การเข้าถึง จะเก่ียวข้องกับการติดต่อต่าง ๆ ท่ีสามารถท าได้ง่ายและมีความ
คล่องตวั เช่น ติดต่องานบริการทางโทรศพัทไ์ดโ้ดยง่าย ช่วงเวลารอรับบริการตอ้งไม่นานเกินไป มี
เวลาเปิด/ปิด ให้บริการท่ีอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า สถานท่ีติดต่อขอรับการบริการมีความ
สะดวกเป็นตน้ 

(5)//อธัยาศยัไมตรี จะเก่ียวขอ้งกบัความสุภาพ การให้เกียรติการค านึงถึงความรู้สึก
ของลูกคา้ มิตรภาพท่ีไดจ้ากการติดต่อกบัพนกังานให้บริการ อธัยาศยัไมตรี และยงัรวมถึง การดูแล
และค านึงถึงทรัพยสิ์นของลูกคา้ ความเป็นมิตรของพนักงานให้บริการ ความเอาใจใส่ และความ
เกรงใจ 
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(6)//การติดต่อส่ือสาร คือ การหมั่นให้ข้อมูลแก่ลูกค้าด้วยภาษาท่ีลูกค้าเข้าใจได ้         
พร้อมทั้งยินดีรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้ และจ าเป็นตอ้งปรับภาษาท่ีใชก้บัผูบ้ริโภคต่างกลุ่ม  เช่น 
เพิ่มระดบัความรู้ท่ีลึกซ้ึงและซับซ้อนมากข้ึน เม่ือติดต่อส่ือสารกบัลุกคา้ท่ีรอบรู้ในบริการนั้น ๆ  
อย่างดีและใช้ภาษาเรียบ ๆ ง่าย ๆ กับลูกค้าใหม่  การติดต่อส่ือสารยงัเก่ียวข้องกับ การอธิบาย
รายละเอียดวิธีการใช้บริการ อธิบายว่าลูกคา้ตอ้งจ่ายมากแค่ไหนส าหรับงานบริการนั้น อธิบาย
ตน้ทุนท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายแลกกบังานบริการ และให้ความมัน่ใจกบัผูบ้ริโภคว่าความตอ้งการของเขา
ตอ้งไดรั้บการตอบสนอง 

(7) //ความเช่ือถือไวใ้จได้ เก่ียวกบัความมีคุณค่าน่าเช่ือถือ และความซ่ือสัตย ์ทั้งน้ี
ความเช่ือถือไวว้างใจไดส้ัมพนัธ์กบัการค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ ส่ิงท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ
การมีความเช่ือถือไวใ้จได้ คือ ช่ือเสียงของบริษทั บุคคลิกภาพส่วนตวัของคนท่ีติดต่อกบัลูกค้า             
ความซ่ือสัตยแ์ละความจริงใจของผูใ้หบ้ริการ 

(8) //ความปลอดภยั คือ ปลอดจากอนัตราย ความเส่ียง หรือความเคลือบแคลงสงสัย            
โดยมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบั ความปลอดภยัทางร่างกาย ความมัน่คงทางดา้นการเงิน การเก็บรักษาเป็น
ความลบั 

(9) //เขา้ใจ/รู้จกัลูกคา้จริง จะเก่ียวขอ้งกบัความพยายามเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ 
โดยเก่ียวพนัถึง ศึกษาความคาดหวงัและความตอ้งการของลูกคา้ เอาใจใส่และให้ความสนใจลูกคา้
เป็นรายบุคคล ตอ้งจ าลูกคา้ประจ าของตนเองได ้

(10) //บริการท่ีเป็นรูปธรรม  เป็นปัจจัยเดียวท่ีลูกค้าสามารถจับต้องได้ในปัจจัย
ทั้งหมดท่ีลูกคา้ใชใ้นการประเมินคุณภาพบริการ ซ่ึงอาจประกอบดว้ย ส่ิงอ านวยความสะดวกการ
ตกแต่งภายในภายนอกต่าง ๆ การแต่งตวัของบุคลากรผูใ้ห้บริการ เคร่ืองมือเคร่ืองใชห้รืออุปกรณ์ท่ี
ต้องใช้ประกอบเพื่อให้บริการ ตวัแทนบริการในเชิงคุณภาพ  เช่น บัตรเครดิตการ์ด  หรือบัญชี
ธนาคาร เป็นตน้ ลกัษณะและพฤติกรรมของลูกคา้คนอ่ืนท่ีเขา้มาใช้บริการพร้อม ๆ กนัในสถาน
บริการ 
 เสรี วงษม์ณฑา (2542, หนา้ 183 - 186) ไดก้ล่าววา่ การท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ใดสินคา้
หน่ึงนั้นจะตอ้งมีกระบวนการ ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ไปจนถึงทศันคติหลงัจากท่ีไดสิ้นคา้แลว้ ซ่ึงสามารถ
พิจารณาเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี 

(1)  การมองเห็นปัญหาคือ การท่ีผูบ้ริโภคมองเห็นความแตกต่างระหว่างสภาพอนั 
เป็นอุดมคติ กบัสภาพอนัเป็นจริง 

(2)  การแสวงหาภายใน  คือ การท่ีผูบ้ริโภคเกิดปัญหาก็จะแสวงหาหนทางแก้ไข
ภายในดว้ยการลว้งลึกเขา้ไปในความทรงจ าของตนเอง 
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(3)  การแสวงหาภายนอก คือ การท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการใช้สินคา้ท่ีตนเองจ าได้ หรือ                  
มีรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ท่ีจ  าได้ไม่เพียงพอ ผูบ้ริโภคก็จะแสวงหาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสินคา้จาก
ภายนอก ดว้ยวิธีการต่อไปน้ี คือ การหาขอ้มูลจากโฆษณา การโทรศพัทพ์ูดคุยกบับริษทัหรือร้านคา้ 
การขอพบพนกังานขาย การถามจากผูท่ี้เคยใชสิ้นคา้แลว้ 

(4)  การประเมินทางเลือก คือ การท่ีผูบ้ริโภครู้จกัสินคา้ยีห่อ้ต่าง ๆ แลว้มาประเมินวา่
สินคา้ใดดีกวา่กนั ความส าคญัในขั้นตอนน้ี คือ การหาจุดเด่นของสินคา้นั้น ๆ 

(5)  การตดัสินใจซ้ือ คือ การท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความเฉ่ือยในการตดัสินใจ เพราะ
เหตุท่ีวา่ในการท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือนั้น เขาตอ้งเส่ียงวา่สินคา้ท่ีซ้ือจะดีเหมือนค าโฆษณาหรือไม่ 
จะมีคุณภาพคุม้ค่าคุม้ราคาท่ีจ่ายไปหรือไม่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะติดอยูก่บัสินคา้ท่ีตวัเองมีความเคย
ชิน ดังนั้ นสินค้าใหม่ ๆ ท่ีจะน าเสนอตวัเองแก่ผูบ้ริโภคนั้น ต้องหาหนทางในการจะเร่งรัดให้
ผูบ้ริโภคเปล่ียนใจ และตดัสินใจซ้ือสินคา้ดว้ยวธีิการกระตุน้การตดัสินใจ มีดงัน้ี 

(5.1) การสร้างความแตกต่าง คือ การท าสินค้าให้มีความเด่นชัด มีลักษณะ
เฉพาะตวัท่ีไม่เหมือนใคร โอกาสในการเร่งการตดัสินใจซ้ือก็จะง่ายและเร็วข้ึน 

(5.2)  ลดอตัราการเส่ียงในความรู้สึกของผูบ้ริโภค คือ ในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง
ผูบ้ริโภคจะมีความรู้สึกเส่ียงอยู่เสมอ เช่นกลวัเสียเงินเปล่า กลวัไม่คุม้ กลวัว่าคุณภาพจะไม่ดี เป็น
ตน้ ดงันั้นในการท่ีจะเร่งรัดการตดัสินใจจะตอ้งให้ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกวา่ ความเส่ียงของเขาไม่สูง
นกั วธีิการลดความเส่ียงมีดงัต่อไปน้ี 

-//ช่ือเสียงของบริษทั เม่ือมีการยืนยนัวา่บริษทัมีช่ือเสียงดีผูบ้ริโภคก็จะสบาย
ใจข้ึนระดบัหน่ึงวา่ บริษทัท่ีมีช่ือเสียงดีคงไม่เอาของท่ีมีคุณภาพไม่ดีมาขาย 

-   จ  านวนปีของบริษทับริษทัท่ีตั้งมาหลายปี ย่อมมีประสบการณ์ในการผลิต
สินคา้ ดงันั้นก็น่าจะผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

-   ภาพพจน์ของตราสินคา้ สินคา้ท่ีมีภาพพจน์ดี ผูบ้ริโภคก็สบายใจท่ีจะซ้ือ 
เพราะคิดวา่สินคา้ท่ีมีภาพพจน์ดีคงไม่ท าลายตวัเอง 

-  ภาพพจน์ของพนักงานขาย เม่ือใดท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือสินคา้จากใคร ก็
จะตอ้งดูว่าผูท่ี้จะมาขายกบัผูบ้ริโภคนั้นมีบุคลิกเป็นอยา่งไร ดงันั้นจึงตอ้งเอาใจใส่พนกังานขายท่ี
พบปะกบัผูบ้ริโภค 

-   ภาพพจน์ของกลุ่มเป้าหมาย การท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้อะไรนั้นจะตอ้งดู
ดว้ยวา่คนท่ีจะเป็นผูซ้ื้อสินคา้นั้นมาก่อนเป็นใคร ถา้มองเห็นแลว้วา่คนท่ีซ้ือสินคา้นั้นมาก่อน เป็น
คนท่ีมีวิจารณญาณท่ีดี เป็นคนท่ีรู้จกัคิด และเป็นคนท่ีมีภาพพจน์ท่ีดี ผูบ้ริโภคก็สบายใจท่ีจะซ้ือตาม
บุคคลเหล่านั้น 
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 -  จ านวนของกลุ่มเป้าหมาย สินคา้ท่ีขายดีผูบ้ริโภคมกัจะเช่ือวา่ตอ้งดีจริงจึง
มีคนนิยม แต่สินคา้ท่ีขายไม่ดีมีคนซ้ือนอ้ยผูบ้ริโภคก็จะไม่สบายใจ เพราะคิดวา่สินคา้คงไม่ดีจึงไม่มี
คนนิยม 

-//สินคา้บางอย่างถ้าคุณภาพไม่ดี หรือมีการเสียตอ้งใช้เงินจ านวนมากใน
การซ่อม เช่น ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ เคร่ืองเสียง เป็นตน้ สินคา้เหล่าน้ีถา้เกิดมีการรับประกนัประกอบการ
ขายเป็นระยะเวลานาน ผูบ้ริโภคจะมีความรู้สึกสบายใจข้ึน รู้สึกไม่เส่ียงมากนกัในการซ้ือ 

(5.3)  การสร้างส่ิงล่อใจ  คือ การ ลด แลก แจก แถม ท่ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นการส่งเสริม
การขาย ถา้มีการลดสินคา้แลว้ก าหนดเวลาหมดเขตภายในส้ินเดือนก็ย่อมสามารถเร่งให้ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือได ้รวมถึงการมีของแถม ก็สามารถเร่งผูบ้ริโภคใหต้ดัสินใจซ้ือได ้เพราะเกรงวา่จะหมด
เขตของการให้ส่ิงล่อใจเหล่านั้น ดงันั้นในบางคร้ังตอ้งอาศยัการส่งเสริมการขายเป็นส่วนในการเร่ง
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  การท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ไปใชแ้ลว้ จึงจะท าใหเ้กิดความรู้สึก
วา่พอใจหรือไม่พอใจอยา่งไร  ก็จะถึงขั้นตอนต่อไป  คือ  ทศันคติหลงัการซ้ือ ประเภทของสินคา้ท่ี
แบ่งตามลกัษณะการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
 ในการท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจช้าหรือเร็วนั้น ลกัษณะของสินค้ามีส่วนในการก าหนด  
เวลาของการตดัสินใจ  เพราะสินคา้นั้นแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท และเม่ือพิจารณาตามลกัษณะการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคสินคา้ 3 ประเภทนั้น คือ 

-//สินค้าท่ีต้องการข้อมูลมากส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีมีราคาแพง เช่น บ้าน 
รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ในการตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคมกัใช้เวลาในการตดัสินใจนานเพราะถ้า
ตดัสินใจแล้วตอ้งใช้เงินจ านวนมาก  อตัราการเส่ียงจึงสูง ถ้าได้สินค้าไม่ดีก็หมายถึงการเสียเงิน
จ านวนมากอยา่งไร้ประโยชน์ 

-   สินคา้ท่ีส่งผลต่อความรู้สึก สินคา้เหล่าน้ี ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีมีผลต่อภาพพจน์
ของผูใ้ช้ เช่น น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั ฯลฯ ซ่ึงสินคา้เหล่าน้ีบางคร้ังก็มีราคาสูง บางคร้ังก็มี
ราคาต ่า แต่ประเด็นไม่ไดอ้ยูท่ี่ราคา แต่ประเด็นอยูท่ี่สินคา้ดงักล่าวนั้นส่งผลต่อผูใ้ชด้งันั้นผูบ้ริโภค
จึงไม่ตอ้งการอยากใช้แบบง่าย ๆ เน่ืองจากถา้หากไม่พิถีพิถนัก็อาจจะถูกมองอย่างดูถูกท าให้เสีย
ภาพพจน์ได ้

-   สินคา้ท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งเสียเวลาคิดมากนัก เป็นสินคา้ประเภทท่ีไม่ตอ้งหา
ขอ้มูลมาก เป็นสินคา้ท่ีราคาไม่สูง และเป็นสินคา้ท่ีใช้แลว้ไม่ส่งผลกระทบกบัภาพพจน์เท่าใดนัก 
เช่น ดินสอ ปากกา ขนม ฯลฯ สินค้าเหล่าน้ีมีราคาต ่า ซ่ึงสามารถตัดสินใจซ้ือได้ทันทีไม่ต้อง
เสียเวลาคิดมาก 
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(6) //ทศันคติหลงัซ้ือถือว่าเป็นส่ิงส าคญักว่าทศันคติก่อนซ้ือมาก เพราะทศันคติท่ี
เกิดข้ึนหลงัการใชเ้ป็นประสบการณ์ตรง เป็นประสบการณ์ท่ีแทจ้ริง ซ่ึงส่งผลต่อความรู้สึกช่ืนชอบ
หรือไม่ของผูบ้ริโภค ดงันั้นจะเห็นไดจ้ากขั้นตอนในการบริโภคดงัน้ี 

(6.1) //การรับรู้ ผูบ้ริโภคตอ้งรับรู้ก่อนวา่สินคา้นั้นขายอยูใ่นตลาด 
(6.2) //เกิดการยอมรับ ผูบ้ริโภคจะต้องยอมรับว่าสินค้านั้ นเป็นสินค้าท่ีดีพอ 

น่าสนใจ และเม่ือมีความสนใจแลว้ ผูบ้ริโภคจะไปแสวงหา 
(6.3) //การแสวงหา ผูบ้ริโภคไปแสวงหานั่นคือไป ณ จุดขายเพื่อท่ีจะไปซ้ือ

สินคา้เหล่านั้น 
(6.4) //ความพอใจในขณะท่ีผูบ้ริโภคไปพิจารณาสินค้าดังกล่าวจะต้องเกิด

ความรู้สึกนิยมชมชอบสินคา้นั้นมากกวา่สินคา้อ่ืน ๆ ท่ีมีอยูใ่นทอ้งตลาด จึงไดเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ 
(6.5) //การเลือกซ้ือ ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้ดงักล่าวท่ีผูบ้ริโภครู้ยอมรับไป

แสวงหา และชอบมากกวา่ เม่ือไปซ้ือแลว้ตอ้งน าเอาไปใช ้
(6.6) //การใชผู้บ้ริโภคจะใชสิ้นคา้ท่ีซ้ือ ขั้นน้ีจึงถือวา่เป็นการเรียนรู้การใชสิ้นคา้

ดว้ยตวัเอง 
(6.7) //ทศันคติหลงัซ้ือ หลงัจากท่ีน าเอาไปใช้แลว้ ประสบการณ์ตรงจ าท าให้รู้

วา่ พอใจหรือไม่พอใจสินคา้ดงักล่าว เกิดเป็นทศันคติหลงัการใชสิ้นคา้ 
 ทัศนคติดังกล่าวนั้ นจะยอ้นกลับไปเป็นบวกหรือเป็นลบ กับการยอมรับสินค้าท่ี            
ผา่นมา  หากผูบ้ริโภคมีความพอใจหลงัจากไดใ้ช้ การยอมรับก็จะสูงข้ึนโอกาสของความส าเร็จของ
สินคา้ก็จะมีสูงมากข้ึน เพราะผูบ้ริโภคจะซ้ือซ ้ า แต่หากว่าผูบ้ริโภคไม่พอใจหลงัจากการใช้ การ
ยอมรับก็จะลดลง โอกาสความส าเร็จของสินคา้ก็จะลดลงด้วย เพราะผูบ้ริโภคจะไม่ซ้ือซ ้ าและ
นอกจากจะไม่ซ้ือแล้วผูบ้ริโภคอาจจะเล่าความรู้สึกท่ีไม่ประทับใจของตนเองให้กับญาติและ          
เพื่อน ๆ ไดรั้บรู้ ซ่ึงจะท าให้ผูท่ี้ไม่เคยทดลองใช้สินคา้ดงักล่าวตั้งแต่คร้ังแรกจะไม่ยอมทดลองใช ้
เน่ืองจากเกิดทศันคติท่ีไม่ดีกบัสินคา้นั้นแลว้ 
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แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการบริการ 

 
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์  (2545, หน้า 28) ได้กล่าวว่าการบริการ คือ กระบวนการ / 

กระบวนกิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผูใ้ห้บริการ (บริกร) ไปยงัผูรั้บบริการ (ลูกค้า) หรือ
ผูใ้ชบ้ริการนั้น   

1.  งานบริการต่างจากสินค้า บริการเป็นการกระท า (action) ท่ีเกิดข้ึนและส่งมอบแก่
ผูรั้บบริการในเวลานั้นโดยทนัที โดยท่ีผูรั้บบริการตอ้งสัมผสัและใช้บริการนั้น ๆ ในเวลาเดียวกนั 
ซ่ึงต่างจากสินคา้ท่ีอาจผลิต บรรจุ จดัส่ง เก็บเอาไวต้ั้งขายและส่งมอบแก่ผูซ้ื้อ และผูซ้ื้อซ้ือไปแลว้
เก็บไวใ้ชไ้ด ้ตวัอยา่งบริการแต่งผมหรือสระผม ซ่ึงเกิดข้ึนทนัทีท่ีลูกคา้เขา้ไปใชบ้ริการ ถา้จะตดัวนั
หลงัหรือสระผมในวนัหลงัก็ได ้แต่ไม่อาจรับบริการในวนัน้ีก่อน  

2 คุณภาพของบริการ (service quality) คุณภาพของการบริการ คือ 
    2.1 ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
    2.2 ระดบัความสามารถของบริการในการบ าบดัความตอ้งการของลูกคา้ 

       2.3 ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้หลงัจากไดรั้บบริการไปแลว้ 
   ในการประเมินระดบัคุณภาพของบริการนั้น เราอาจใช้ปัจจยัหรือองค์ประกอบของ
บริการในลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงสามารถตรวจสอบ ตรวจวดั ทดสอบ ประเมินค่า นบัจ านวนให้หน่วย
คะแนน หรือระดับความรู้สึกพึงพอใจได้ในลักษณะท่ีผูอ่ื้นส่วนมากยอมรับได้ ดังนั้ น ในการ
ประเมินคุณภาพของบริการของสถานบริการต่าง ๆ จึงตอ้งพิจารณาระดบัความพึงพอใจท่ีลูกคา้
ได้รับจากปัจจยัคุณภาพ (service characteristics and attributes) ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาท่ีใช้บริการ
อยูน่ั้น จนเสร็จส้ินกระบวนการรับบริการหน่ึง ๆ หรือเสร็จวงจรบริการหน่ึง ๆ 
 ธุรกจิการบริการและคุณภาพการบริการ 

 ลกัษณะของการบริการ ธุรกิจการบริการเป็นกิจกรรมหรือประโยชน์เชิงนามธรรม ซ่ึง
ฝ่ายหน่ึงไดเ้สนอขายใหก้บัอีกฝ่ายหน่ึง โดยผูรั้บบริการไม่ไดค้รอบครองการบริการนั้น ๆ อยา่งเป็น
รูปธรรม และกระบวนการให้บริการจะเกิดข้ึนควบคู่ไปกบัการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์นั้นดว้ยหรือไม่        
ก็ได้ การบริการมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างไปจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไป โดยมีลักษณะ 4 
ประการ ดงัน้ี (Kotler, 1997, p. 91) 
  1. ความเป็นนามธรรม (intangibility) คือ ไม่สามารถจบัตอ้งหรือสัมผสัไดเ้หมือนสินคา้
ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ ผูใ้ช้บริการจึงตอ้งหาสัญลกัษณ์อ่ืนท่ีแสดงออกถึงความเป็นรูปธรรมซ่ึงเหมือน
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ตวัแทนของคุณภาพการบริการ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวองคก์ารท่ีให้บริการจึงพยายามท าใหบ้ริการของ
ตนมีรูปธรรมหรือสามารถจบัตอ้งได ้
  2. การผลิตและการบริโภค  ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ (inseparability) คือ การ
บริการจะมีการผลิตและบริโภคภายในเวลาเดียวกนั 
  3. ความแตกต่างหลากหลาย (variability) การให้บริการในแต่ละคร้ังจะมีความแตกต่าง
กนัไป คุณภาพของบริการแต่ละคร้ังจะข้ึนอยูก่บัวา่ใครเป็นผูใ้ห้บริการ เพราะผูใ้ห้บริการแต่ละคน
อาจจะมีพฤติกรรมการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 
  4. ไม่สามารถเก็บกกัไวไ้ด ้(perishability) การให้บริการไม่สามารถจะเก็บกกัเอาไวเ้พื่อ
รอการจ าหน่ายหรือเก็บไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ในภายหลงัเหมือนสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ได ้นอกจากน้ี
การบริการยงัแปรผนัข้ึนลงกบัความตอ้งการของตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอดว้ย 
   ความหมายของคุณภาพการบริการ 

   มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายค าว่า “คุณภาพการบริการ (service quality)” 
ดงัน้ี 
   Zeithaml (1988, p. 119) ให้ความหมายของคุณภาพของการบริการไวว้่า เป็นการ
ประเมินของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัความดีเลิศหรือความเหนือกวา่ของการบริการ 
  พิมพช์นก ศนัสนีย ์(2540, หน้า 8) อธิบายเก่ียวกบัคุณภาพการบริการวา่ จากการศึกษา
เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินคุณภาพของการบริการตามการรับรู้ของผูบ้ริโภค 
นกัวิชาการทางการตลาดจ านวนไม่นอ้ยมีทศันะวา่ ผูบ้ริโภคจะประเมินคุณภาพของการบริการใน
รูปแบบของทศันคติโดยเปรียบเทียบบริการท่ีคาดหวงั กบับริการตามการรับรู้ วา่มีความสอดคลอ้ง
กนัเพียงใดการให้บริการท่ีมีคุณภาพจึงหมายถึง การให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของ
ผูบ้ริโภคอยา่งสม ่าเสมอ ดงันั้น ความพอใจท่ีมีต่อการบริการจึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการท าให้
เป็นไปตามความคาดหวงัหรือการไม่เป็นไปตามคาดหวงัของผูบ้ริโภค กล่าวคือ ความพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการบริการเป็นผลโดยตรงของการเปรียบเทียบระหว่างความ
คาดหวงัท่ีมีมาก่อนกบัผลท่ีไดรั้บจริง  กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ
ผูบ้ริโภค เป็นผลลพัธ์ของการประเมินของผูบ้ริโภคท่ีมีการบริการโดยรวม  ว่ามีความดีเลิศ หรือ
ดีกวา่ เหนือกวา่บริการใด ๆ ท่ีบุคคลนั้นมีการรับรู้มาและคาดหวงัวา่จะเป็นต่อไป 

ปัจจัยก าหนดคุณภาพการบริการ 

   การศึกษาของ Parasuraman et, al. (1988, p.168) เก่ียวกับการประเมินคุณภาพการ
บริการพบวา่ ผูบ้ริโภคใชปั้จจยั 5 มิติ ท่ีรู้จกักนัในช่ือวา่ SERVQUAL ไดแ้ก่ 
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  1.  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (tangibles) หมายถึง การบริการท่ีส่งมอบให้กบั
ผูรั้บบริการ ซ่ึงผูส่้งมอบบริการตอ้งแสดงให้ผูรั้บบริการสามารถคาดคะเนคุณภาพการบริการท่ีจะ
ไดรั้บอยา่งชดัเจน เช่น สถานท่ีท่ีให้บริการท่ีมีการอ านวยความสะดวก มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การใหบ้ริการครบครัน บุคลิกภาพของผูใ้หบ้ริการ รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการส่ือสาร เป็นตน้ 
  2.  ความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้(reliability) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติัตามท่ีได้
ใหส้ัญญากบัลูกคา้หรือผูรั้บบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งเท่ียงตรง ท าใหผู้รั้บริการเกิดความรู้สึกพึ่งพาได ้
  3.  ความพร้อมในการตอบสนองต่อลูกคา้ (responsiveness) หมายถึง การท่ีผูใ้ห้บริการมี
ความพร้อมและเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทนัที 
  4.  ความน่าเช่ือถือ มัน่ใจ (assurance) หมายถึง ผูใ้ห้บริการมีความรู้ และมีอธัยาศยัท่ีดี
ในการใหบ้ริการ และผูใ้หบ้ริการสามารถท าใหผู้รั้บบริการเกิดความเช่ือถือ และรู้สึกมัน่ใจได ้
  5. ความเข้าใจ และความเอาใจใส่ต่อผู ้รับบริการ (empathy) หมายถึง ผู ้ให้บริการ
ปฏิบติังานโดยค านึงถึงจิตใจของผูรั้บบริการแต่ละคน และให้บริการโดยค านึงความแตกต่างตาม
ลกัษณะของแต่ละบุคคลเป็นหลกัการบริการอยา่งไร 

 

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัอตุสาหกรรมการบิน 
 

  อุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมการบริการประเภทหน่ึง  อุตสาหกรรมการบิน
หมายถึง การประกอบธุรกิจหรือกิจกรรมการขนส่งผูโ้ดยสารทางอากาศ ดว้ยการน าปัจจยัการผลิต
ต่าง ๆ มารวมกนัเพื่อก่อให้เกิดบริการขนส่ง อนัน ามาซ่ึงผลประโยชน์หรือความสะดวกสบายหรือ
ความพึงพอใจแก่ผูโ้ดยสารหรือผูใ้ช้บริการ โดยไม่ไดมี้ตวัตนของการบริการให้เห็นเหมือนสินคา้
ดังนั้ นอุตสาหกรรมการบินจึงมีลักษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากอุตสาหกรรมผลิตสินค้า (บุญเลิศ              
จิตตั้งวฒันา, 2532, หนา้ 214-215) ดงัต่อไปน้ี 

        1.  อุตสาหกรรมการบินเป็นบริการท่ีไม่ตวัตนจบัต้องไม่ได้ (intangibility) การให ้
บริการขนส่งผูโ้ดยสารเป็นการอ านวยความสะดวก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้ ไม่มีตัวสินค้า           
ใหเ้ห็นเป็นตวัตนได ้แมว้า่จะมีเคร่ืองบินมาเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการก็ตามแต่ไม่มีการเปล่ียนแปลง
ในความเป็นเจา้ของในตวัเคร่ืองบินนั้น ผูโ้ดยสารหรือผูรั้บบริการเพียงแต่มีสิทธ์ิใชเ้คร่ืองบินเพียง 
ชั่วคราว ฉะนั้นเม่ือการบริการของอุตสาหกรรมการบินไม่มีตวัตน ผูโ้ดยสารหรือผูใ้ช้บริการจึง    
ไม่สามารถท่ีจะรู้สึกไดด้ว้ยสัมผสัของประสาททั้งหา้ก่อนท่ีจะท าการซ้ือบริการได ้
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   2.  อุตสาหกรรมการบินเป็นบริการท่ีไม่สามารถแยกออกจากกันได้ (Inseparability) 
การบริการอุตสาหกรรมการบินเป็นการบริการกลุ่มบุคคล (batches) ไม่ใช่การบริการเฉพาะบุคคล 
(individual unit) เน่ืองจากการบริการอุตสาหกรรมการบินได้สร้างข้ึนให้บริการผูโ้ดยสารเป็น
จ านวนมากในเวลาเดียวกนัจะแบ่งแยกบริการออกจากกนัไม่ได ้
   3.  อุตสาหกรรมการบินเป็นบริการท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั ในการให้บริการแต่ละคร้ัง 
อุตสาหกรรมการบินไม่สามารถท่ีจะท าให้บริการของตนเป็นมาตรฐานได ้การบริการชนิดเดียวกนั
จะไม่มีความแตกต่างกนัไปตามลูกคา้แต่ละคน ผูใ้ห้บริการแต่ละบริษทัและแต่ละเวลาท่ีรับบริการ 
ดงันั้นบริษทัการบินจะตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษในขั้นตอนของการวางแผนผลิตบริการขนส่ง 
นบัตั้งแต่ตอนแรกสุด โดยจะตอ้งท าทุกวิธีทางท่ีจะท าไดเ้พื่อท่ีจะประกนัวา่คุณภาพของการบริการ
ขนส่งของตนจะคงเส้นคงวา อนัจะน ามาซ่ึงความเช่ือถือและช่ือเสียงท่ีดีมาสู่กิจการ 

 4.  อุตสาหกรรมการบินเป็นบริการท่ีมีลกัษณะสูญส้ินไปไดง่้าย (perishability) บริการ
ของอุตสาหกรรมการบินเป็นส่ิงท่ีสูญส้ินไปได้ง่าย และไม่สามารถรักษาเอาไวไ้ด้ ก่อให้เกิดผล
เสียหายและยุ่งยากต่อการวางแผนผลิตการบริการ การก าหนดค่าโดยสารและการส่งเสริมการขาย
อย่างมาก ฝ่ายจดัการจะตอ้งพยายามหาทางใช้ก าลงัผลิตการบริการท่ีว่างเปล่าในช่วงท่ีว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยอาศยัการโฆษณาและส่งเสริมการขาย อาจจะท าไดโ้ดยการช้ีให้ผูโ้ดยสารทราบถึง
ขอ้ดีของการใชบ้ริการในช่วงท่ีผูโ้ดยสารไม่แน่น 

 5.  อุตสาหกรรมการบินเป็นบริการท่ีมีอุปสงค์ไม่แน่นอน (fluctuating demand) และ
เป็นอุปสงค์สืบเน่ือง (derived  demand) โดยทัว่ ๆ ไปอุปสงค์ของอุตสาหกรรมการบินมกัมีความ
ข้ึนลงตามฤดูกาลเป็นอยา่งมาก อาจข้ึนลงตามแต่ละช่วงของวนั และแต่ละวนัของสัปดาห์หรือเดือน 
เช่น อุปสงค์ของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยจะมีผูโ้ดยสารมากในช่วงเดือนตุลาคมถึง
เดือนเมษายน และมีผูโ้ดยสารน้อยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และจ านวนนัก
ทศันาจรในวนัธรรมดาจะมีน้อยกวา่วนัหยุดสุดสัปดาห์ เป็นตน้ ความไม่แน่นอนของอุปสงค์ของ
อุตสาหกรรมการบินยอ่มส่งผลอยา่งเตม็ท่ีต่อระบบของอุตสาหกรรมการบิน ไม่วา่จะเป็นบริษทัการ
บิน หรือท่าอากาศยาน หรือผูบ้ริการเคร่ืองช่วยในการเดินอากาศ 

 6.  อุตสาหกรรมการบินเป็นบริการท่ีใช้แรงงานมาก  (labor intensive) อุตสาหกรรม
การบินจะตอ้งมีผูใ้ห้บริการคอยให้บริการผูโ้ดยสาร ซ่ึงส่วนใหญ่มกัมีลกัษณะเป็นการเฉพาะตวัจึง
ตอ้งใชแ้รงงานมาก 

 7.  อุตสาหกรรมการบินเป็นบริการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล (under 
government control) การประกอบธุรกิจการบินจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลก่อน นอกจากน้ียงัมี
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อุปสรรคทางการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเก่ียวข้องด้วย เพราะสิทธิการบินระหว่างประเทศ        
ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลของประเทศต้นทางและปลายทางของเส้นทางบินในรูป
อนุสัญญาทวิภาคี (bilateral agreement) และรัฐบาลของแต่ละประเทศยงัไดอ้อกกฎหมายควบคุม
การด าเนินธุรกิจการบินอีกดว้ย  วตัถุประสงคข์องการผลิตบริการอุตสาหกรรมการบินเพื่อสนองอุป
สงค์ของอุตสาหกรรมการบินในด้านคุณภาพท่ียอมรับซ่ึงกันและกัน ฉะนั้ นระดับการบริการ 
(service level) ของอุตสาหกรรมการบินจึงเป็นการวดัคุณภาพของบริการท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
ตอ้งการของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการ ณ ปริมาณขนส่งระดบัหน่ึง เช่น ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว 
ความตรงต่อเวลาและความปลอดภยั เป็นตน้ คุณภาพของบริการอุตสาหกรรมการบินเป็นส่ิงท่ี
วดัผลไดย้าก เพราะอุตสาหกรรมการบินเป็นบริการท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัในการให้บริการแต่ละ
คร้ัง จึงท าให้บริการเป็นมาตรฐานท่ียาก อยา่งไรก็ตาม เม่ือระดบับริการสูงตน้ทุนก็ตอ้งสูงตาม เป็น
ผลใหอ้ตัราค่าโดยสารสูงตามดว้ย 

 ความรู้เกีย่วกบัการตลาดสายการบิน  

การจดัการ หมายถึง ภารกิจของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน (ผูบ้ริหาร) ท่ีเขา้มา 
ท าหน้าท่ีประสานให้การท างานของบุคคลในฝ่ายต่าง ๆ ท าและ ไม่อาจประสบผลส าเร็จจากการ 
แยกกนัท าใหส้ามารถบรรลุผลส าเร็จไดด้ว้ยดี  (ธงชยั สันติวงษ,์ 2542, หนา้ 18)  

การจดัการเป็นกระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการก าหนดจุดมุ่งหมายขององค์การ 
และเปล่ียนจุดมุ่งหมายนั้นสู่การปฏิบัติจริง ส่วนขั้นตอนและ  กระบวนการต่าง ๆ ท่ีจะท าให้
องคก์าร ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายนั้นมีดงัน้ี  (พยอม วงศส์ารศรี, 2542, หนา้ 34 - 36)  

การวางแผน (planning)   หมายถึงความพยายามท่ีเป็นระบบเพื่อตดัสินใจ เลือกแนวทาง
ปฏิบติัท่ี ดีท่ีสุดส าหรับอนาคตเพื่อให้องค์การบรรลุผลท่ีปราถนา (พยอม วงศ์สารศรี , 2542, หน้า 
69)  

ความส าคญัของการวางแผน  
การวางแผนมีความส าคัญ คือ การวางแผนจะช่วยให้ผูบ้ริหารหรือ  เจ้าของกิจการ 

สามารถท างานทนักบัเวลาและโอกาสต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน สามารถใชป้้องกนั  การเส่ียงภยัท่ีอาจเกิดข้ึน 
ได้ตลอดเวลา  ซ่ึงสามารถสรุปความส าคญัของการวางแผนได้ดัง น้ี  (พยอม วงศ์สารศรี, 2542,   
หนา้ 70) 
  1. การวางแผนเป็นการลดความไม่แน่นอนและความยุ่งยากท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
เพราะการวางแผนเป็นโอกาสทางดา้นการจดัการให้ผูว้างแผนไดเ้ห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ และท าการ
ป้องกนัแกไ้ขก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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   2.  การวางแผนท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เขา้มาในองคก์ารเน่ืองจากการ
วางแผนไดย้ึดถือและยอมรับเร่ืองการเปล่ียนแปลงไม่มีส่ิงใดอยูอ่ยา่งนิรันดรจึงท าให้ มีการยอมรับ
แนวคิดเชิงระบบเขา้มาใชใ้นองคก์ารปัจจุบนั 
  3.  การวางแผนช่วยให้สามารถระบุเป้าหมายผลส าเร็จ คือ การระบุผลงานท่ีวดั ด้วย
เกณฑต่์าง ๆ ท่ีสามารถก าหนดข้ึนมาไดพ้ร้อมกบัแผนงาน และก าหนดเวลาการท างานตาม แผนนั้น
เป็นการช่วยให้ผูบ้ริหาร และหัวหน้างานทุกระดบัทราบถึงส่ิงท่ีตอ้งการท าให้เสร็จลุล่วงไป ทั้ง
ผลงานรวมขององคก์ารและผลงานยอ่ยของแผนกต่าง ๆ ดว้ย  
  4.  การวางแผนเป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซ ้ าซ้อน เพราะการวางแผนท า
ให้มองเห็นภาพรวมขององคก์ารท่ีชดัเจน และยงัเป็นประโยชน์ในการจดัระเบียบขององคก์ารใหม่
ใหมี้ความเหมาะสมกบัลกัษณะงานมากยิง่ข้ึน  
  5.  การวางแผนช่วยให้องค์การมีการด าเนินงานท่ีชดัเจน การวางแผนจึงช่วยให้มีการ
เลือกแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในอนาคตอยา่งเหมาะสมกบัสภาพของธุรกิจท่ีด าเนินอยู ่ 

การจดัองค์การ (organizing) หมายถึง ความพยายามท่ีผูบ้ริหารก าหนดโครงสร้างของ
องค์การท่ีสามารถท าให้แผนท่ีจดัท าข้ึนประสบผลส าเร็จ (พยอม  วงศ์สารศรี, 2542, หน้า 107)  
 หน้าท่ีในการจดัองค์การเร่ิมต้นด้วยการพิจารณาถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต้องท า
เพื่อให้ส าเร็จตามแผนงานท่ีไดว้างไวจ้ากเป้าหมายและแผนการท างานต่าง ๆ  ผูบ้ริหารจะทราบได้
วา่มีกิจกรรมอะไรมากน้อยแค่ไหน  จากนั้นผูบ้ริหารก็จะตอ้งด าเนินการจดัเตรียมงานให้เป็นกลุ่ม
งานต่างๆ เพื่อมอบหมายให้แต่ละคนพร้อมทั้ งท าการมอบหมายอ านาจหน้าท่ี (delegation of 
authority) ให้เพื่อใชส้ าหรับการท างานท่ีไดม้อบให้รับผิดชอบไปท า  ขณะเดียวกนัก็ตอ้งด าเนินการ 
จดัให้มีความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมระหวา่งกลุ่มกิจกรรมท่ีแบ่งแยกกนัท าเพื่อท่ีจะให้มีระเบียบและมี 
การประสานงานกนัระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในองคก์ารท่ีท างานเพื่อเป้าหมายหรือแผนงานอนัเดียวกนั  
การจดัองคก์ารตอ้งท าให้เหมาะสมและสามารถอ านวยความสะดวกให้คนท่ีอยูใ่นองคก์ารเดียวกนั 
ท่ีต่างฝ่ายต่างท างานให้ได้ทราบถึงขอบเขตของงาน  อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ  รวมทั้ง 
สามารถท างานร่วมกบัฝ่ายอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี  

ความส าคญัของการจดัองคก์าร  
  1.  แสดงใหเ้ห็นถึงกระแสการไหลของงาน  

2.  ช่วยก าหนดขอบเขตความรับผดิชอบ อ านาจหนา้ท่ีและภารกิจต่าง ๆ  
3.  ช่วยในการประสานหนา้ท่ีต่าง ๆ โดยการก าหนดขอบเขตและจดักลุ่มงานท่ีสัมพนัธ์

กนัใหอ้ยูใ่นหน่วยเดียวกนั  



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 25 

  4.  ช่วยป้องกนัการท างานซ ้ าซอ้น  
  5.  ช่วยลดขอ้ขดัแยง้และความอึดอดัใจระหว่างคนงาน ซ่ึงเท่ากบัเป็นการช่วยให้ขวญั
และก าลงัใจในการท างานดีข้ึน 
  การจัดคนเข้าท างาน (staffing) หมายถึง การคัดเลือก และบรรจุคนเข้าท างานใน
ต าแหน่งงานต่าง ๆ  ต าแหน่งงานจะถูกระบุและก าหนดใหเ้ห็นถึงขอบเขตและความยากง่ายของงาน
ในแต่ละต าแหน่ง  ผูบ้ริหารควรจดัท าการวางแผนก าลงัคนส าหรับต าแหน่งต่าง ๆ และประเมิน
ก าลงัคนท่ีมีอยูแ่ลว้  จากนั้นด าเนินการคดัเลือกหาบุคคลท่ีมีความสามารถและเหมาะสมรวมถึงการ
แนะน าคนให้เขา้ใจถึงส่ิงต่าง ๆ ก่อนการท างาน  การฝึกอบรมและพฒันาคนงานเพื่อให้สามารถ
ท างานดีข้ึน (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2542, หนา้ 184)  
 การสั่งการ (directing)  หมายถึง   การท่ีผูบ้ริหารใชอ้ านาจหนา้ท่ีของตนกระตุน้จูงใจให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมแรงร่วมใจกบัสมาชิกอ่ืน ๆ ในองค์การเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
(พยอม วงศส์ารศรี, 2542, หนา้ 184)      
 ลกัษณะและบทบาทของการสั่งการท่ีส่งเสริมความส าเร็จใหฝ่้ายจดัการมีดงัน้ี  

1.  การให้ความสนใจศึกษารูปแบบพฤติกรรมมนุษยใ์นองค์การ เพื่อการได้รับความ
ร่วมมือสนองตอบต่อกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์าร   

2.  การปฏิบติัตนในฐานะของผูน้ าองคก์ารอยา่งเหมาะสมภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ 
3.  การตระหนักถึงความสามารถของผู ้ใต้บังคับบัญชาในการฏิบัติงานท่ีได้รับ

มอบหมายใหส้ าเร็จ  
  4.  การก าหนดงานหรือการมอบหมายงานในรูปค าสั่งตอ้งมีความชดัเจน  
  5.  การด าเนินการประสานงานและตัดสินใจให้งานทุกอย่างด าเนินไปด้วยความ  
เรียบร้อย  
  6.  การสร้างแรงจูงใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานเพื่อ
ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในงานท่ีท า  
  7.  การใหค้วามส าคญัเก่ียวกบับทบาทการติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร เพื่อให้ ภารกิจท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาประสบความส าเร็จ  

8.  การรักษาระเบียบวินยัท่ีก าหนดไวใ้นองคก์าร และการให้รางวลัอยา่งเหมาะสม เพื่อ
อ าานวยการใหภ้ารกิจทุกอยา่งบรรลุเป้าหมาย  
  การควบคุม (controlling) คือ การบังคับให้กิจกรรมต่าง ๆ  เป็นไปตามแผนงานท่ี
ก าหนดไว ้(Flippo, 1970 , อา้งถึงใน พยอม  วงศ์สารศรี, 2542, หน้า 237) การควบคุมนั้นเป็นการ
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ช่วยองค์การให้ปรับปรุงคุณภาพทั้งกิจกรรม และการส่งมอบ ผลิตภณัฑ์หรือบริการไปยงัลูกค้า  
สามารถตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ทางด้านผลิตภณัฑ์ หรือบริการ ราคา การจดัจ าหน่าย   
และความเช่ือถ่ือ องคก์ารจะมีความสามารถทางการแข่งขนัดีข้ึน คุณภาพ (quality) เป็นหน้าท่ีของ
องค์การท่ีจะพัฒนาและเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ
สนับสนุนผลิตภณัฑ์หรือบริการทั้ งหมดข้ึนกับกระบวนการจดัการท่ีมีประสิทธิผล  (ศิริวรรณ             
เสรีรัตน์ และคณะ, 2542, หนา้ 217)  

มนุษยสัมพนัธ์ (human  relations)  
Davis (1975, p. 314) ได้ให้ความหมายของมนุษยสัมพนัธ์ในด้านการจดัการไวด้ังน้ี 

มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง   กระบวนการจูงใจคนให้ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยมีความพอใจเป็นพื้นฐาน  

Flippo (1970 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2542, หนา้ 322) ไดใ้ห้ความหมาย
ของมนุษยสัมพนัธ์ในดา้นการจดัการไวด้งัน้ี มนุษยสัมพนัธ์   หมายถึงการรวมคนให้ท างานร่วมกนั
ในลกัษณะท่ีมุ่งให้เกิดความร่วมมือเพื่อให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป็นความสัมพนัธ์ระหว่าง 
บุคคลในองค์การท่ีมุ่งหมายให้เกิดความร่วมมือในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความ 
เขา้ใจท่ีดีต่อกนั  

Gellerman (1966 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2542, หน้า 327) ได้ให้
ความหมาย ของมนุษยสัมพนัธ์ไวด้งัน้ี มนุษยสัมพนัธ์ หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลใน
องค์การ ถ้าเป็นความสัมพนัธ์ท่ีดีก็จะก่อให้เกิดความรักใคร่และความเขา้ใจอนัดีต่อกนัซ่ึงส่งให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิในการท างาน แต่ถา้มนุษยสัมพนัธ์ไม่ดีก็ท  าใหเ้กิดความขดัแยง้ไม่เขา้ใจกนั ส่งผลให้
เกิดความลม้เหลวในการท างานได ้ 

เคร่ืองมือทางการตลาดส าคญัท่ีใช้ในการบริหารการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  คือ  
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (product) ราคา (price) การจดั
จ าหน่าย (place) และการส่งเสริมการตลาด (promotion) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือเดียวกนักบัท่ีใช้ในการ
บริหารการตลาดส าหรับตลาดสินคา้ แต่จะมีรูปแบบในการใชท่ี้แตกต่างกนั 

ในการก าหนดกลยุทธ์การบริหารการตลาด  ไม่วา่จะเป็นในธุรกิจท่ีผลิตและจ าหน่าย
สินคา้หรือบริการก็ตามต่างก็ตอ้งพิจารณาถึงลูกคา้  กล่าวคือในการวางแผนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์นั้น
ต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นและความต้องการของลูกค้า (customer’s need and wants)  ท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ์นั้น ๆ เป็นหลกัส าหรับการวางแผนดา้นราคาก็ตอ้งพิจารณาถึงตน้ทุน (cost) ของลูกคา้
เป็นหลกั  การจดัจ าหน่ายก็ตอ้งพิจารณาถึงความสะดวกสบาย (convenience) ในการรับบริการ และ
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Product   Customer’s needs or want           
Price                                                  Cost 
Place                                                 Convenience 
Promotion                                         Communication 
     
     
     
     
    Customer’s 
Needs or  Want  
Price                                                  Cost 
Place                                                 Convenience 
Promotion                                         Communication  

สุดทา้ยในการส่งเสริมการตลาดก็ตอ้งพิจารณาถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้เพื่อท่ีจะ
เลือกวธีิท่ีจะติดต่อส่ือสาร (communication) กบัลูกคา้ไดเ้หมาะสม  

 

 
 
 
 

ภาพท่ี  2.2  กลยทุธ์การบริหารการตลาด 
ท่ีมา  :  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2542, หนา้ 335 
 

Markin R. (1982 อ้างใน สุดาพร กุณฑลบุตร, 2549, หน้า 85) ให้ความหมายของ
การตลาดไวด้งัน้ี การตลาดเป็นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจาก
ผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการ 

Kotler (1997, p.184) ให้ความหมายของการตลาดไวด้งัน้ี การตลาดเป็นกระบวนการ
ทางสังคมและการบริหาร ซ่ึงบุคคลและกลุ่มบุคคลไดรั้บส่ิงท่ีสนองความจ าเป็นและความตอ้งการ
ของพวกเขาจากการสร้าง การเสนอ และการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่ากบับุคคลอ่ืน 

Murphy, P. E. (1985 อา้งถึงใน สุดาพร กุณฑลบุตร, 2549, หน้า 86) ให้ความหมาย
ของการตลาดไวด้งัน้ี การตลาดเป็นกิจกรรมในการแลกเปล่ียนซ้ือขาย ซ่ึงด าเนินโดยตวับุคคลหรือ
องคก์ารดว้ยความมุ่งหวงัท่ีจะสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคและยงัผลสัมฤทธ์ิต่อเป้าหมายของ
นกัการตลาด  

การบริหารการตลาด  คือ  กระบวนการวางแผนและการปฏิบัติตามแนวคิดการ  
ก าหนดราคา   การส่งเสริมการตลาด  การกระจายสินคา้  การบริการ  และความคิดเพื่อสร้างการ
แลกเปล่ียนกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อสนองวตัถุประสงค์ของลูกค้าและขององค์การ (Kotler, 1997, 
p.192)  

การส่งเสริมการตลาด  เป็นกิจกรรมทางการตลาดอย่างหน่ึงท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการ 
ติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้เพื่อให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และองคก์าร  เพื่อเพิ่มความตอ้งการ 
ซ้ือ  และเพื่อท าให้ผลิตภณัฑ์แตกต่างจากคู่แข่งขนั  การบริหารการส่งเสริมการตลาดจะเป็นการ
พิจารณาวา่จะใชเ้คร่ืองมือใดในการติดต่อส่ือสาร กบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้ลูกคา้เกิดการรับรู้
และมีพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ (ธนวรรณ  แสงสุวรรณ และคณะ, 2544, หนา้ 155) 
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ไม่มีธุรกิจใดท่ีด าเนินอยู่ได้โดยปราศจากการส่งเสริมการตลาด เช่น ตอ้งท าการให ้
ข่าวสารเม่ือออกผลิตภณัฑ์ใหม่กระตุน้ให้เกิดความตอ้งการดว้ยการแจกผลิตภณัฑ์ตวัอยา่ง  ใชก้าร
ลดราคาเพื่อเพิ่มยอดขาย  หรือสร้างความภกัดีด้วยการให้รางวลัพิเศษ เป็นต้น ซ่ึงธุรกิจจะตอ้ง 
พิจารณาตั้งแต่จะน าเสนออะไรให้ลูกค้าบ้าง และลูกค้าจะรับรู้หรือไม่ และจะรู้สึกอย่างไรต่อ
รูปแบบการส่งเสริมการตลาดท่ีน าเสนอไป  

กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด หรือกิจกรรมท่ีใช้ติดต่อส่ือสารกับลูกค้าไม่ได้มี  
วัตถุประสงค์เพี ยงเพื่ อจะหาลูกค้าใหม่  แต่ต้องการรักษาลูกค้าเก่าไว้ด้วยโดยการสร้าง  
สัมพนัธภาพอนัดีกับกลุ่มลูกค้าเหล่านั้น ซ่ึงต้องอาศยัการจัดท าฐานข้อมูลท่ีดี เพื่อท่ีจะทราบ  
ลกัษณะพฤติกรรม  และความตอ้งการของลูกคา้ได้ถูกตอ้งและเหมาะสม ตวัอย่างเทคนิคในการ  
รักษาสัมพนัธ์ภาพท่ีมกัน ามาใช้  เช่น โรงพยาบาลส่งจดหมายเตือนตรวจสุขภาพประจ าปี คลีนิก  
ทนัตกรรมโทรตามลูกคา้ตามนดัท าฟัน  ฯลฯ 

 

ประวตัิความเป็นมาของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 

 
  ปัจจุบันการคมนาคมทางอากาศ ได้เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นส่วนส าคญัในการพฒันาการท่องเท่ียวซ่ึงก าลงัเจริญเติบโต
อยา่งมาก จนกลายเป็นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีท ารายไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศ   

บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั เร่ิมก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2511 ในแผนกการบินสหกลแอร์ 
ของบริษทั กรุงเทพสหกล จ ากดั โดยท่านผูอ้  านวยการใหญ่ นายแพทยป์ราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 
ซ่ึงในระยะแรกไดด้ าเนินกิจการเดินอากาศประเภทเช่าเหมาล า เคร่ืองบินล าแรกของบริษทัฯ เป็น
เคร่ืองบินแบบ  “Trade Wind”  2  เคร่ืองยนต ์ขนาด 9 ท่ีนัง่โดยสาร ท าการบินตามสัญญาวา่จา้งจาก
หน่วยงานก่อสร้างทางทหารของสหรัฐอเมริกา (OICC) ในการก่อสร้างสนามบินอู่ตะเภาและท าการ
บินโดยเคร่ืองบินและเฮลิคอปเตอร์สนบัสนุนการขุดเจาะน ้ามนัและก๊าซในอ่าวไทย 

ต่อมาบริษทัฯ ไดน้ าเขา้เคร่ืองบิน  ISLANDER BN2  เพื่อท าการบินให้กบัหน่วยงาน 
OICC  และ USOM เพิ่มเติม  นบัจากนั้นมาบริษทัฯ  ก็ไดมี้การพฒันาการจดัหาเคร่ืองบินและธุรกิจ
การบินมาตลอด โดยการน าเคร่ืองบินท่ีมีสมรรถนะการใช้งานดีเขา้มาเสริมการบริการ   และเม่ือ
ประเทศไทยเร่ิมมีโครงการขุดเจาะน ้ ามนัในอ่าวไทยจรดทะเลอนัดามนั บริษทัฯ ไดรั้บการว่าจา้ง
จากบริษทัส ารวจหลายแห่งให้ท าการบินด้วยเคร่ืองบินและเฮลิคอปเตอร์ สนับสนุนการขุดเจาะ
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น ้ ามนัและก๊าซในอ่าวไทย หลงัจากโครงการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติของอ่าวไทยส าเร็จเรียบร้อย 
บริษทัฯ จึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งได้มีส่วนร่วมในงานคร้ังน้ี ตลอดระยะเวลากว่า 45 ปีน้ี 
บริษทัฯ ไดพ้ยายามทุกวิถีทางท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง โดยยึดหลกัการท างานอยา่งรอบคอบ 
และมีประสิทธิภาพ  มีการค านึงถึงความปลอดภยัขณะท าการบินให้ผูโ้ดยสารอยา่งสูงสุด  ซ่ึงในแต่
ละช่วงปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดน้ าเคร่ืองบินแบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัสภาพการใชง้านแต่ละช่วง   

 ปัจจุบัน บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด น าเคร่ืองบิน ATR 72-500 ขนาด 70 ท่ีนั่ง 
จ  านวน 9  ล าจากประเทศฝร่ังเศส เคร่ืองบิน Boeing 717 - 200  Twinjet ขนาด 125 ท่ีนั่ง จ  านวน     
4 ล า และเคร่ืองบิน Airbus 320 ขนาด 162 ท่ีนัง่ จ  านวน 3 ล า มาใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสาร 

 ทั้งน้ีเคร่ืองบิน Boeing 717 - 200 เป็นเคร่ืองบินรุ่นใหม่ล่าสุดของกลุ่มบริษทั Boeing 
และบริษัทฯ ยงัเป็นสายการบินแรกในภาคเอเชียท่ีน าเคร่ืองบิน Boeing 717-200 มาให้บริการ 
นอกจาก น้ี  Boeing 717-200 ย ัง เป็ น เค ร่ือ งบิ น รุ่น แรก ท่ี ได้ รับ  Concurrent and Cooperative 
Certification จ า ก  US Federal Aviation Administration and Europe’s Joint Aviation Authorities 
อีกทั้งทาง Boeing Company ยงัได้ให้การอบรมแก่ฝ่ายช่างบ ารุงและลูกเรือ จดัโดย Flight Safety 
Boeing Training International ซ่ึงเป็นผูใ้หก้ารอบรมทางสายการบินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

 ก่อนจะถึงวนัน้ี  นโยบายการบินของประเทศไดเ้ร่ิมเปล่ียนไป โดยปี พ.ศ. 2527  เป็น
จุดเร่ิมตน้การเปล่ียนแปลงคร้ังใหม่ของบริษทัฯ เม่ือคณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้เอกชนสามารถท าการ
บินไดใ้นเส้นทางท่ีสายการบินของรัฐมิไดท้  าการบิน และในปี พ.ศ. 2528 บริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตให้
ท าการบินประจ าภายในประเทศ  ในเส้นทางกรุงเทพฯ -นครราชสีมา, กรุงเทพฯ-สุรินทร์ และ 
กรุงเทพฯ-กระบ่ี และบริษทัฯ ไดท้  าการเปิดเท่ียวบินปฐมฤกษ์ ในวนัท่ี 20 มกราคม 2529 โดยใช้
เคร่ืองบินแบบ BANDEIRANTE EMB-110 ขนาดความจุ 18 ท่ีนัง่ผูโ้ดยสาร 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
  สุธิดา เมธีธารพงศว์าณิช  (2551, บทคดัย่อ)  ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการ
ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างและ
ลักษณะทั่วไปของผูใ้ช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ณ  ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวดั
เชียงใหม่ ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงคข์องผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติ จงัหวดัเชียงใหม่ และวิเคราะห์จัดอันดับของปัจจัยท่ีมีผลต่อ ลักษณะอุปสงค์ของ
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ผูใ้ช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการ
ส ารวจด้วยแบบสอบถามจากผูท่ี้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย  ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ 
จงัหวดัเชียงใหม ่จ านวน 120 ชุด 
  ผลการศึกษาพบว่า  ผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่ เป็นหญิงโสดอายุประมาณ  21-31 ปี                
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวัและคา้ขาย  มีรายไดไ้ม่ต ่ากว่า 18,000 
บาท   ซ่ึงมีวตัถุประสงค์การเดินทางเพื่อท าธุระส่วนตวัและท่องเท่ียว และมีการใชบ้ริการของสาย
การบินโดยเฉล่ีย 2 คร้ัง และมากกว่าต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังตั้งแต่ 1,101 บาท ข้ึนไป ส่วน
ปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงคข์องผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ จงัหวดั
เชียงใหม่ คือปัจจยัดา้นการให้บริการของสายการบิน ซ่ึงไดแ้ก่ ขนาดของเคร่ืองบิน ความพอเพียง
ของจ านวนเท่ียวบินต่อวนั ความนุ่มนวลระหวา่งข้ึนลง  ความเหมาะสมของระยะเวลาการเดินทาง 
ความปลอดภยัในการเดินทาง พนกังานตอ้นรับและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในห้องโดยสาร  
 เม่ือการจดัอนัดบัของปัจจยัท่ีมีผลต่อลกัษณะอุปสงค์ของผูใ้ช้บริการสายการบินไทย
แอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลระดบัปานกลาง คือ 
ปัจจยัด้านการให้บริการของสายการบินและปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย ส่วนปัจจยัด้านราคาและ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลระดบันอ้ย 
  มานิต ศิริวชัรไพบูลย ์(2550, บทคดัย่อ)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
สายการบินบางกอกแอร์เวยข์องผูโ้ดยสารคนไทย  มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจยัการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสายการบินบางกอกแอร์เวยข์องผูโ้ดยสารคนไทย โดยวิธีการศึกษาไดศึ้กษาจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 200 ตวัอยา่งและท าการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใชค้่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้ F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่าง ผลการศึกษา
พบวา่ 
  1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 117 คน อายุระหว่าง 20 – 30 ปี 
จ านวน 82 คน มีสถานภาพสมรส จ านวน 93 คน ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน  125 คน อาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน 60 คน และมีรายไดม้ากกวา่ 40,000 บาท จ านวน 61 คน 
  2. ปัจจยัการตัดสินใจเลือกใช้บริการเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์  เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ อนัดบัแรกคือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีน ้าหนกัการตดัสินใจอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นขั้นตอนการให้บริการ อนัดบัท่ีสามคือดา้นพนกังานท่ีให้บริการอนัดบัท่ี
ส่ีคือด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย อนัดับท่ีห้าคือด้านการให้บริการ อนัดับท่ีหกคือด้านราคาค่า
โดยสาร อนัดบัท่ีเจด็คือดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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  3. การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูโ้ดยสารท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และ รายได้ ท่ีต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์
แตกต่างกนั 
  อุไร บุตรทองดี (2551, บทคัดย่อ)   ศึกษาเร่ือง  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บริการของ
ผูโ้ดยสารของสายการบินตน้ทุนต ่าเส้นทาง เชียงใหม่-กรุงเทพฯ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัใน
การเลือกใช้บริการของสายการบินตน้ทุนต ่า และเพื่อศึกษาด้านปัญหา อุปสรรคในการให้บริการ
ของสายการบินตน้ทุนต ่า ซ่ึงไดส้ัมภาษณ์และสอบถาม กลุ่มผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุน

ต ่า ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จ านวน 380 คน 
  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงร้อยละ 52.63 มีอายุส่วนใหญ่
อยู่ในช่วง 20-30 ปี มากถึงร้อยละ 38.2 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 51.6 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้งเป็นพนักงานเอกชน ร้อยละ 23.4 รายได้อยู่ในช่วง
9,001 - 12,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 25.0 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 380 คน สถานภาพโสด
คิดเป็นร้อยละ 52.6 
  จากพฤติกรรมการใช้บริการของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนต ่า  กรณีศึกษา บริษทั วนั 
ทู โก แอร์ไลน์ ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง เพื่อเป็นการท่องเท่ียว คิดเป็นร้อย
ละ 47.4 ความถ่ีในการเดินทางของผูโ้ดยสาร ใน 1 เดือน จะเดินทางน้อยกวา่ 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
44.7 และเท่ียวบินท่ีผูโ้ดยสารเดินทางส่วนใหญ่จะเป็นเวลา 20.20 นาฬิกา คิดเป็นร้อยละ 39.5 
รูปแบบการเดินทางจะเป็น  แบบไป กลับ วนัท่ีเดินทางส่วนใหญ่เดินทางวนัศุกร์เพราะเป็นวนั
สุดทา้ยในการท างานในรอบสัปดาห์ 
  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการของผูโ้ดยสารของสายการบินตน้ทุนต ่า เส้นทางเชียงใหม่-
กรุงเทพ ฯ ส่วนใหญ่ผูโ้ดยสารทราบรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลบริษทั จะเป็นการไดรั้บการแนะน า
จากผูท่ี้เคยใชบ้ริการมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 41 และสาเหตุท่ีผูโ้ดยสารเลือกใชบ้ริการกบัสายการบิน 

วนั ทู โก นั้นสาเหตุมาจากบริษทัมีนโยบายในการเปล่ียนแปลงการเดินทางไดโ้ดยไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
และปัญหาท่ีพบบ่อยจะเป็นเร่ืองความล่าช้าของเท่ียวบิน คิดเป็นร้อยละ 31.6  ตามทศันคติของ
ผูโ้ดยสารจะให้ความส าคัญในเร่ือง  ความรวดเร็วความทันสมัยในการให้บริการ  ระดับการ
ให้บริการของพนักงาน การจดัเวลาการบินท่ีเหมาะสม  ความปลอดภยัของเคร่ืองบิน และความ
สะดวกสบาย ทั้งหมดท่ีกล่าวมา ผูโ้ดยสายจะใช้ในการใช้พิจารณาในการใช้บริการ ซ่ึงสรุปโดยดู
จากภาพรวม  ความพึงพอใจของผูโ้ดยสาร นั้นอยูใ่นระดบัปานกลางร้อยละ 60 
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 วรลักษณ์  พลสยม และปุณญนัศ  ยศกันโท (2551, บทคดัย่อ) การศึกษาเร่ืองความ             
พึงพอใจของผูใ้ช้บริการสายการบินนกแอร์  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการคนไทยท่ีมีต่อการบริการของสายการบินนกแอร์ เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลอนั
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และจ านวนคร้ังของการใช้บริการ ท่ีมีต่อความ              
พึงพอใจในการใชบ้ริการสายการบินนกแอร์ ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพและ
การบริการของสายการบินนกแอร์ให้ผูโ้ดยสารไดรั้บความพอใจสูงสุด  และเกิดความจงรักภกัดีใน
การใช้บริการสายการบินนกแอร์ โดยท าการศึกษาจากผูท่ี้ใช้บริการสายการบินนกแอร์เส้นทาง
ภายในประเทศ อย่างน้อย 1 เท่ียวบิน ภายในอาคารผูใ้ช้บริการภายในประเทศท่าอากาศยานดอน
เมือง ประตูข้ึนเคร่ืองหมายเลขท่ี 27 – 34   ตลอดระยะเวลาในการวิจยั 3 เดือนคือช่วงระหวา่งเดือน
ธนัวาคม – กุมภาพนัธ์ 2551 จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive analysis) ซ่ึงประกอบด้วย 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ สถิติค่าที (t) และสถิติ        
ค่าเอฟ (F-test) 
กกกกกกกผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสายการบินนกแอร์ในดา้นต่าง ๆ  4  ดา้น
ได้แก่ การให้บริการด้านผลิตภณัฑ์  (Product) การให้บริการด้านราคา (Price) ช่องทางในการจดั
จ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) พบว่าโดยภาพรวมผูใ้ช้บริการมีความ         
พึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.86) โดยด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) มีค่า
ระดับความพึงพอใจสูงสุด  ( X  = 4.00) หากพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายประเด็นพบว่า
ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบัมากในทุกประเด็น ทั้งน้ีระดบัความพึงพอใจท่ีมีค่าสูงสุดใน 5 
ประเด็นแรกไดแ้ก่ เคร่ืองบินมีมาตรฐานความปลอดภยัในการบิน ( X  = 4.20) การประชาสัมพนัธ์
ผา่นส่ือต่างๆเช่น โทรทศัน์ วิทย ุนิตยสารท่องเท่ียว ( X   = 4.09) ความสะอาดของหอ้งโดยสารและ
ห้องน ้ า     ( X  = 4.08) มีการส่งเสริมการขายตามเทศกาลต่าง ๆ ( X  = 4.03) และสนามบินท่ี
ใหบ้ริการมีความ เหมาะสมกบัการเดินทาง ( X  = 4.01) 
กกกกกกกผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ ผูโ้ดยสารท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการสายการบินนกแอร์แตกต่างกัน ผูโ้ดยสารท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการสายการบินนกแอร์แตกต่างกนั ผูโ้ดยสารท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการสายการบินนกแอร์แตกต่างกนั ผูโ้ดยสารท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการสายการบินนกแอร์แตกต่างกัน ผูโ้ดยสารท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความ             
พึงพอใจต่อการใชบ้ริการสายการบินนกแอร์แตกต่างกนั ผูโ้ดยสารท่ีมีจ านวนคร้ังของการใชบ้ริการ
แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการสายการบินนกแอร์แตกต่างกนั 
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 กญัญา  จนัทร์เลน (2550, บทคดัย่อ)  ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสายการบินภายในประเทศในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัเชียงราย   มีวตุัประสงคเ์พื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผูโ้ดยสารในจงัหวดั
เชียงใหม่และจงัหวดัเชียงราย โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างผูโ้ดยสารสายการบินภายในประเทศรวม  
5  สายการบิน  ไดแ้ก่  สายการบินไทย  สายการบินไทยแอร์เอเชีย  สายการบินวนัทูโก  สายการบิน
บางกอกแอร์เวยส์  และสายการบินนกแอร์  ท่ีเดินทางผา่นท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยาน
เชียงราย  ด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ  โดยแจกแบบสอบถามทั้งหมด  400  ชุด  เก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  และสรุปผลการศึกษาในรูปลักษณะสถิติเชิง
พรรณนา  ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 ขอ้มูลทัว่ไปของผูโ้ดยสารสายการบินภายในประเทศ  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุ
ระหว่าง  20  - 30  ปี  มีอาชีพพนักงาน/ลูกจา้งบริษทั  มากท่ีสุด  ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและมี
รายไดต่้อเดือนระหวา่ง  10,001-20,000  บาท 
 พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินภายในประเทศส่วนใหญ่ใช้บริการสายการบิน                
2 – 3 เดือน  ต่อคร้ัง  และสายการบินไทยเป็นสายการบินท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดเพราะเห็นวา่มี
ความปลอดภัย  ส่วนเหตุผลท่ีเลือกใช้สายการบิน  คือ  มีราคาถูก  รองลงมา  มีความปลอดภัย  
จุดประสงคข์องการเดินทาง  เพื่อการท่องเท่ียว  ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ  09.01 -  12.00 น.  วนัท่ีเลือก
เดินทางมากท่ีสุด  วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ส่วนใหญ่เลือกซ้ือบตัรโดยสารจากบริษทัตวัแทนจ าหน่าย 
และในระหวา่งเดินทางมกัจะอ่านหนงัสือพิมพ ์หรือนิตยสาร 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศ  จากการศึกษา
พบวา่  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด  มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากเท่ากนัทั้งปัจจยัดา้นบริการ 
(ผลิตภณัฑ์)  ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
ปัจจยัดา้นบุคคล  ปัจจยัดา้นกระบวนการและปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทั 
 ปัญหาและขอ้เสนอแนะในดา้นการให้บริการท่ีพบมากท่ีสุด  คือ  การไม่ตรงต่อเวลา  
ปัญหาดา้นราคา  คือ  การมีค่าใชจ่้ายกรณีขอคืนบตัรโดยสารหรือเล่ือนวนัเดินทาง  ส่วนปัญหาดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายและปัญหาดา้นบุคคลไม่พบปัญหา  ในดา้นการส่งเสริมการตลาด  การไม่
แจง้ข่าวสารเม่ือเคร่ืองดีเลยห์รือยกเลิกเป็นปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด  ด้านกระบวนการ  พบว่า  การ
ให้บริการท่ีล่าช้าเป็นปัญหาท่ีพบมาก  และปัญหาดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทั  คือ  การไม่ตรงเวลา  
รวมทั้งขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีไดรั้บมากท่ีสุดคือ  ควรมีการแกไ้ขปรับปรุงในเร่ืองของการไม่ตรง
เวลาของสายการบิน 


