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ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูโดยสารสายการบิน A เสนทางบินระหวาง
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูโดยสารสาย
การบิน A เสนทางการบินระหวางประเทศ (ไทย-เวียดนาม) และระดับความตั้งใจในการซื้ออาหารบน
เครื่องบิน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยางคือ เปนผูโดยสารที่ใชบริการอาหาร
บนเครื่องบิน จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไคสแควร (Chi-square)
ผลการวิจัย พบวา ผูโดยสารสายการบิน A เสนทางการบินระหวางประเทศ (ไทย–เวียดนาม)
สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31-40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพสวนใหญเปนพนักงานบริษัท
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายไดตอเดือน 40,001-50,000 บาท มีสถานภาพสมรส ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา ความพึงพอใจของผูโดยสารสายการบิน A เสนทางการบินระหวางประเทศ (ไทย-เวียดนาม) ใน
ดานการใหบริการอาหาร ดานราคา ดานการใหบริการของบุคลากร ดานสิ่งแวดลอม ทางกายภาพ และ
ดานกระบวนการใหบริการ มีความสัมพันธกับระดับความตั้งใจซื้ออาหารบนเครื่องบิน
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ ความตั้งใจซื้อ อาหารบนเครื่องบิน
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Abstract
This research was aimed to study the relationship between passenger
satisfactions of the Airline “A”, international flight (Thailand - Vietnam) and the
purchasing intention on in- flight meal. The sample was 400 passengers from consuming
in-flight meals. The research instrument used for collecting data was the questionnaire.
The descriptive statistics as applied in this study were percentage, mean and standard
deviation. Chi-square test was used to test the hypotheses. The study revealed that
mostly passengers of the international flight (Thai-Vietnam) were females, age 31-40year-old, having a bachelor’s degree, working in the private companies and government
sectors, with monthly income 40,001-50,000 baht and they mostly have marital status.
The result of hypothesis testing found that the satisfaction of passengers of airline
“A” in international flight (Thailand - Vietnam) in terms of food service, physical
environment and service processes are correlated with the degree of purchasing
intention on in-flight meals.
Keywords : Satisfaction, Purchasing intention, In flight meal
บทนํา
แนวโนมของตลาดธุรกิจการบินป 2561 มีโอกาสในการเติบโตสูง อันเนื่องมาจากสายการ
บินตาง ๆ มีแผนเพิ่มเสนทางบินใหม นอกจากนั้นยังมีการแขงขันกันในเรื่องราคาคาตั๋วโดยสารอยาง
ชัดเจน หลายบริษัทพยายามสรางจุดแข็ง ไมวาจะเปน ราคาคาตั๋ว ความถี่เที่ยวบิน และทางเลือกที่
คุมคาแกผูโดยสาร เชน การใหมื้ออาหารฟรีสําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ (การตลาด, 2560) ซึ่งการ
แขงขันที่รุนแรงทําใหเกิดการแบงระดับการบริการ เพื่อสรางทางเลือกที่ชัดเจนใหกับผูบริโภค โดยเกิด
สายการบินตนทุนต่ําใหบริการที่แตกตางกับสายการบินที่ ใหบริการเต็มรูปแบบอยางยิ่ง ตอมามีการ
แบงระดับการบริการใหถี่ขึ้น เชน สายการบินราคาประหยัด สายการบินกึ่งพรีเมียม เปนตน จากการ
แขงขันพบวาในชวง 30 ปที่ผานมา ราคาตั๋วเครื่องบินลดลงกวา รอยละ 50 เมื่อเทียบกับคาเงินตาม
อัตราเงินเฟอ และมีแนวโนมลดลงอีกอยางตอเนื่อง ดังนั้นการเติบโตของธุรกิจนี้นอกจากจะขึ้นอยูกับ
การเปดเสนทางบินใหม การออกโปรโมชั่นเพื่อแยงชิงลูกคา การยกระดับคุณภาพการบริการแลว ยัง
ขึ้นอยูกับการบริหารตนทุนดวย ซึ่งกลยุทธการลดตนทุนของสายการบินตนทุนต่ําแบงออกเปน 2 สวน
คือ การบริหารตนทุน การบริหารในสินทรัพย เชน การลดคาใชจายในการจัดหาเครื่อ งบิน และการ
ลดตนทุนการซอมบํารุงอีกสวนหนึ่ง คือการบริหารตนทุนการดําเนินงาน เชน การลดตนทุนการจัด
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จําหนาย การลดตนทุนน้ํามัน การลดคาใชจายลูกเรือ การลดคาใชจายในการบริการภาคพื้น และการ
ลดคาใชจายดานอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง เปนตน (หมัดเหล็ก, 2560)
ในชวง 5 ปที่ผานมา ธุรกิจสายการบินตนทุนต่ําเพิ่มศักยภาพในการแขงขันเปนอยางมาก
การเปดเสรีนานฟาในป ค.ศ.2015 รวมถึงการที่ประเทศไทยมีปจจัยดึงดูดการลงทุนจากอุปสงคในการ
ทองเที่ย วระหวางประเทศที่มีแนวโนมเติบโตสู ง และมีภูมิประเทศที่เป นศูนยกลางการขนส งทาง
อากาศ (Hub) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ยิ่งสงผลใหสายการบินในอาเซียนเขามาชวงชิงสวน
แบงการตลาดและแขงขันในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ดังนั้นสายการบินจึงตองเรงปรับกลยุทธทั้งรุกและรับ
เพื่อใหสอดคลองกับการแขงขันที่เขมขนมากขึ้น สายการบินตนทุนต่ําที่ใหบริการในเมืองไทยมีหลากหลาย
เชน แอรเอเชีย จากมาเลเซีย, ไลออน แอร จากอินโดนีเซีย, นกแอร จากประเทศไทย, เวียตเจ็ท แอร
จากเวียดนาม เปนตน ซึ่งสายการบินตนทุนต่ําเหลานี้ตองปรับกลยุทธ และพัฒนาการใหบริการอยาง
ตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการของผูโดยสารมีหลายสวน เชน ความสะดวกของการจัดจําหนาย
ตั๋วโดยสารและการชําระคาโดยสาร การใหบริการภาคพื้นดิน การใหบริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง เปนตน ทั้งหมดนี้เปนสิ่งที่สายการบินตนทุนต่ํา ตองมีการวางแผนกลยุทธ เพื่อใหไดสวนแบง
ตลาดมากที่สุ ด ซึ่ งจากตั วเลขของการทาอากาศยานแห งประเทศไทย จํ านวนเที่ ยวบิ นและจํ านวน
ผูโดยสารของสายการบินตนทุนต่ําเติบโตอยางตอเนื่องใน 5 ปที่ผานมา จํานวนเที่ยวบินเติบโตขึ้น รอยละ
113 และจํานวนผูโดยสารเติบโตขึ้น รอยละ 170 และยังมีแนวโนมที่จะเติบโตไดมากขึ้นกวาในปจจุบัน

รูปที่ 1 ภาพแสดงจํานวนเที่ยวบินของสายการบินตนทุนต่ําในประเทศไทย
ที่มา : บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), (2559)
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จากรูปที่ 1 แสดงใหเห็นอัตราการเติบโตของสายการบินตนทุนต่ํา ที่มีจํานวนเที่ยวบิ นเพิ่มขึ้น
ทุกป จากป 2555 จํานวน 13,838 เที่ยวบิน ถึงป 2559 เที่ยวบินเพิ่มขึ้นเปน 29,405 เที่ยวบิน หรือ
คิดเปนรอยละ 113
จํานวนผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินตนทุนต่ําในประเทศ
ไทย
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รูปที่ 2 ภาพแสดงจํานวนผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินตนทุนต่ําในประเทศไทย
ที่มา : บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), (2559)

จากรูปที่ 2 แสดงใหเห็นอัตราการเติบโตของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินตนทุนต่ําใน
ประเทศไทย ที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป จากป 2555 จํานวน 1,712,223 คน มีอัตราเติบโตขึ้นทุกป จนป
2559 จํานวนผูโดยสารเพิ่มขึ้นเปน 4,627,496 คน หรือคิดเปนรอยละ 170
จากความเป นมาและความสําคัญของป ญหาขางตนชี้ให เห็ น วาสายการบินตน ทุนต่ําใน
ปจจุบันมีการแขงขันดานราคา คุณภาพการใหบริการอยางรุนแรง โดยเฉพาะการบริการดานอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ซึ่งเปนสิ่งที่ผูบริโภคคาดหวังวาควรมีคุณภาพดีและมี ปริมาณพอเพียง สาย
การบินจึงแขงขันกันในเรื่องอาหาร และตางมีพัฒนาการและปรับปรุงอยูตลอดเวลา ซึ่งจากการสํารวจ
ของผูวิจัยในเบื้องตนที่ไดสอบถามจากผูโดยสารบนสายการบินระหวางประเทศ วาเพราะเหตุใดจึง
เลือกเดินทางกับสายการบิน A พบวา ผูโดยสารระบุถึงราคาที่ถูกกว าสายการบินอื่นและอาหารมี
รสชาติพอใชได แตทั้งนี้ก็ตองการใหปรับปรุงคุณภาพการบริการในดานตาง ๆ เชน ดานอาหารและ
การบริการในบางสวน ควรสรางการบริการที่ประทับใจ เสิรฟอาหารที่มีรสชาติของอาหารถูกปาก ซึ่ง
การปรับปรุงดังกลาวจะถือเปนกลยุทธที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ และสงผลใหขณะนี้สายการบิน
หลายแหงมียุทธศาสตรดานบริการอาหารเปนจุดขาย (Zahari, Salleh & Kutut, 2011) ดังนั้นเพื่อ
การใหบริการอาหารบนเครื่องบินของสายการบิน A มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของอาหารและการ
ใหบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจใหกับผูโดยสาร ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
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ศึกษาความพึงพอใจของผูโดยสารสายการบิน A เสนทางการบินระหวางประเทศที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้ออาหารบนเครื่องบิน เพื่อนําผลการศึกษาดังกลาวไปเปนขอมูลเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนา การ
บริการอาหารบนเครื่องบิน ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูโดยสารไดครอบคลุม สามารถ
สรางความประทับใจใหกับผูโดยสารสูงสุด อีกทั้งยังสามารถสรางผลกําไรใหกับสายการบินอีกดวย
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูโดยสารสายการบิน A เสนทางการบิน
ระหวางประเทศ (ไทย-เวียดนาม) และระดับความตั้งใจซื้ออาหารบนเครื่องบิน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจของผูโดยสารสายการบิน A
เสนทางการบินระหวางประเทศไทย
และเวียดนาม
- ดานการใหบริการดานอาหาร
- ดานการสงเสริมการตลาด
- ดานราคา
- ดานการใหบริการของบุคลากร
- ดานสิง่ แวดลอมทางกายภาพ
- ดานกระบวนการในการใหบริการ

ความตั้งใจในการซื้ออาหาร
บนเครื่องบิน

รูปที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกลุมตัวอยาง คือ ผูโดยสารที่เดิ นทางดวยสายการบิน A
เสนทางการบินระหวางประเทศ (ไทย-เวียดนาม) ใชสูตรคํานวณของ Cochran โดยกําหนดระดับ
ความเชื่อมั่น 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัว อยาง 5% (Lind, Marchal, &
Wathen, 2012) ซึ่งไดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน แตเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อนในการเก็บขอมูล
ผูวิจัยจึงทําการเก็บตัวอยางเปน 400 คน ทั้งนี้ผูวิจัยทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยเจาะจงผูที่เดินทางระหวางวันที่ 15 มกราคม – 15 กุมภาพันธ 2560 ใชแบบสอบถาม
ออนไลน (Questionnaire Online) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ซึ่งสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร
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แนวคิด และทฤษฎีตาง ๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหคลอบคลุมถึงวัตถุประสงคของการวิจัย
ที่กําหนดไว โดยแบบสอบถามออนไลนแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูโดยสาร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได
โดยเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพ ความถี่ในการเดินทางโดยเครื่องบิน (เสนทางระหวางประเทศไทยเวียดนาม) วัตถุประสงคในการเดินทาง และเมนูอาหารที่สั่งซื้อครั้งลาสุด
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการอาหารบนเครื่องบินด าน
ตาง ๆ จํานวน 24 ขอคําถาม ไดแก ดานการใหบริการดานอาหาร ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
ราคา ดานการใหบริการของบุค ลากร ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และดานกระบวนการในการ
ใหบริการ ใชแบบมาตราวัดแบบลิเคิรท Likert Scale 5 ลําดับ ไดแก ความพึงพอใจมากที่สุด ความ
พึงพอใจมาก ความพึงพอใจปานกลาง ความพึงพอใจนอย และความพึงพอใจนอยที่สุด
สวนที่ 3 ใชแบบมาตราวัดแบบลิเคิรท Likert Scale เปนมาตราวัดระดับความตั้งใจในการ
ซื้ออาหารบนเครื่องบินของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 1 ขอ กําหนดระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ
ไดแก ความตั้งใจในการซื้อมากที่สุด ความตั้งใจในการซื้อมาก ความตั้งใจในการซื้อปานกลาง ความ
ตั้งใจในการซื้อนอย และความตั้งใจในการซื้อนอยที่สุด
เมื่อนําแบบสอบถามไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability Test) กับผูโดยสารที่มีลักษณะคลายคลึง
กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha
coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยูที่ 0.74 และจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยูที่ 0.79 ซึ่งถือวามีคาความเชื่อมั่นเกิน 0.70 สามารถนําแบบ
สอบถามนี้ไปทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยได
ตอมานําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาวิเคราะห ดวยวิธีทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ประกอบดวย คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean)
ทดสอบสมมติฐานโดยใชการทดสอบ Chi-Square เพื่อหาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูโดยสาร
สายการบิน A เสนทางการบินระหวางประเทศ (ไทย-เวียดนาม) และระดับความตั้งใจในการซื้ออาหาร
บนเครื่องบิน ทั้งนี้ตัวแปรตนมีลักษณะขอคําถามเปนแบบ Likert Scale 5 ระดับ จํานวน 24 ขอ ซึ่ง
ลักษณะของตัวแปรอยูในระดับลําดับชั้น (Ordinal Scale) และตัวแปรตามมีลักษณะของขอคําถาม
เปนแบบ Likert Scale 5 ระดับ จํานวน 1 ขอ ซึ่งลักษณะของตัวแปรอยูในระดับลําดับชั้น (Ordinal Scale)
เชนกัน (Dawis, 1987) จึงใชสถิติไคสแควร ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัย
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31-40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายไดตอเดือน 40,001-50,000 บาท มีสถานภาพสมรส
เดินทาง 1-2 ครั้ง/ป มีวัตถุประสงคการเดินทางเพื่อการทองเที่ยว และเมนูอาหารที่สั่งครั้งลาสุด คือ
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ขาวหอใบบัว และผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูโดยสารที่มีตอบริการดานตาง ๆ พบวา กลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจดานการใหบริการของ
บุคลากร เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ ดาน
อาหาร ดานราคา และดานสงเสริมการตลาด ตามลําดับ
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
H1: ความพึงพอใจดานการใหบริการดานอาหาร
H1a: รสชาติของอาหารอรอย
H1b: อาหารที่ใหบริการมีความสะอาด
H1c: เรื่องเมนูอาหารมีใหเลือกหลากหลาย
H1d: ปริมาณอาหารมีความเหมาะสม
H1e: การจัดวางภาชนะ จาน ชอน สอม สะดวกในการรับประทาน
H1f: รสชาติอาหารเปนแบบตนตํารับ เชน อาหารไทยรสชาติไทย
H2: ความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาด
H2a: มีสวนลดเมื่อซื้ออาหารรวมกับตั๋วเครื่องบิน
H2b: มีสินคาใหทดลองชิมกอนสั่งซื้อ
H2c: มีบัตรสะสมแตมเพื่อรับสินคาฟรี
H2d: มีของแถมเมื่อสั่งซื้อสินคาเปนคู เชน แถมขนม
H3: ความพึงพอใจดานราคา
H3a: ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
H3b: ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณ
H3c: ราคาที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพของบรรจุภัณฑ
H4: ความพึงพอใจดานการใหบริการของบุคลากรที่ใหบริการ
H4a: พนักงานมีมารยาท พูดจาสุภาพออนโยน
H4b: พนักงานใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน
H4c: พนักงานดูแลเอาใจใส กระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่
H4d: พนักงานมีความสามารถในการสื่อสารเขาใจลูกคา

Chi-Square
Value

Chi-Square
prob.

44.716
66.753
22.133
37.257
37.989
45.425

0.000**
0.000**
0.139
0.002**
0.000**
0.000**

20.095
14.840
23.551
24.180

0.216
0.536
0.100
0.086

32.571
31.617
18.563

0.008**
0.011**
0.100

34.091
19.338
32.630
25.594

0.000**
0.081
0.001**
0.060
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ตารางที่ 1(ตอ) ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน

Chi-Square
Value

H5: ความพึงพอใจดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
H5a: บรรจุภัณฑอาหารแกะงายสะดวกในการรับประทาน
12.223
H5b: ภาชนะและอุปกรณใสอาหารมีความสะอาดปลอดภัย
24.013
H5c: พนักงานแตงกายสะอาดเรียบรอย
25.202
H5d: รถเข็นบรรจุอาหารมีความสะอาด
20.110
H6: ความพึงพอใจดานกระบวนการใหบริการ
H6a: มีลําดับการใหบริการอาหารกอน–หลังที่ชัดเจน
44.377
H6b: มีความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการอาหาร
12.919
H6c: ระยะเวลาในการใหบริการอาหารมีความเหมาะสม
22.395
หมายเหตุ : * หมายถึง p-value ≤ 0.05
**หมายถึง p-value ≤ 0.01

Chi-Square
prob.
0.142
0.002**
0.014*
0.010**
0.000**
0.375
0.131

การอภิปรายผลและสรุป
จากการศึกษาพบวา ความพึงพอใจดานการใหบริการดานอาหาร ดานการสงเสริมการตลาด
การใหบริการของบุคลากรที่ใหบริการ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และดานกระบวนการในการ
ใหบริการ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้ออาหารบนเครื่องบิน โดยสามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1. ดานการใหบริการดานอาหาร ในทุกดานมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้ออาหารบน
เครื่องบินโดยพบวาความสะอาดของอาหารมีระดับความพึงพอใจสูงสุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ สุชญา อาภาภัทร (2559) ที่ทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ของกลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวามี 6 ปจจัย
โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ปจจัยดานกายภาพและการใหบริการ ปจจัยดานรสชาติและความ
สดใหม ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ปจจัยดานรูปลักษณบรรจุภัณฑและตราสินคา ปจจัยดานราคา
และปจจัยดานสงเสริมการขายและการตกแตงราน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จิตตินันท นันทไพบูลย
(2557) ที่ไดระบุวาจิตวิทยาในการบริการจะตองนําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดใหแกลูกคาไมวาจะเป นเรื่อง
ของรูปรส กลิ่นหรือเสียงก็ตาม นอกจากนั้นยังสอดคลองกับการศึกษาของ เดนนภา กัณฑาซาว (2550)
ที่ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูโดยสารสายการบินไทยเสนทางการบินระหวางประเทศตอการ
บริการอาหารบนเครื่องบิน พบวา ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 3.70 โดยใหความพึงพอใจใจตอปจจัยยอยดานความสะอาดของอาหารและอุปกรณในการ
รับประทานมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูโดยสารคํานึงถึงสุขอนามัยของอาหารตลอดการเดินทาง
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2. การสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางสวนใหญคิดวาหากมีสวนลดเมื่อซื้ออาหารรวมกับตั๋ว
เครื่องบิน โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด มีผลตอความตั้งใจในการซื้ออาหารบน
เครื่องบินในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ โอฬาร พิรินทรางกูร และ ณกมล จันทรสม
(2557) ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
อาหารแชแข็งในรานสะดวกซื้อของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาพบวา ปจจัย
ดานราคาและปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งในราน
สะดวกซื้อ ซึ่งกอนหนานี้จากการศึกษาของ นิธิพงษ เสรีวิชยสวัสดิ์ (2554) ทีท่ ําการศึกษาเรื่อง ความ
พึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอสวนประสมทางการตลาดบริการของรานอาหารในเขต อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย กรณีศึกษาภัตตาคารยุนนาน พบวา ดานสงเสริมทางการตลาด ผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจตอการใหบริการดานการสงเสริม การตลาดในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25
เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใหสวนลดในเทศกาลตาง ๆ
และการใหการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนสูงที่สุด
3. ดานราคา กลุมตัวอยางสวนใหญคิดวาราคาของอาหารที่จําหนาย มีความเหมาะสมกับ
คุณภาพของบรรจุภัณฑ โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด มีผลตอความตั้งใจใน
การซื้ออาหารบนเครื่องบินในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ นลิน คลายเคลื่อน (2552) เรื่อง
ความพึงพอใจทางดานอาหารของผูโดยสารชาวไทยของสายการบินบางกอกแอรเวยจํากัด ในเสนทาง
บินระหวางประเทศ พบวามีความพึงพอใจโดยรวมของผูโดยสารชาวไทยเสนทางระหวางประเทศที่มี
ตออาหารที่ใหบริการบนเครื่องบิน โดยรวมอยูระดับมากที่สุด เนื่องจากการเอาใจใสในความสะอาด
รสชาติและบรรจุภัณฑ
4. การใหบริการของบุคลากรที่ใหบริการ กลุมตัวอยางสวนใหญคิดวาพนักงานมีมารยาทดี
พูดจาสุภาพออนโยน โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีผลตอความตั้งใจใน
การซื้ออาหารบนเครื่องบินในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กรรนภัทร กันแกว (2555) ที่
ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารกับการบริการสายการบินที่
ใหบริการเต็มรูปแบบในประเทศไทยที่พบวา ความสุภาพเรียบรอยและความเปนมืออาชีพของพนักงาน
ในการแกไขปญหามีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจ ซึ่งกอนหนานี้จากการศึกษาของ จันทนา
เดชผล (2553) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูโดยสารที่มีตอการบริการอาหารบนเครื่องบินของบริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวา ระดับความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการอาหารบนเครื่องบิน
ในดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานกระบวนการในการใหบริการ และดาน
ผลิตภัณฑ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก หากพนักงานที่ใหบริการ บริการแบบไมมีมารยาท
พูดจาไมสุภาพออนโยนก็สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารบนเครื่องบินไดเชนกัน
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5. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญคิดวาพนักงานแตงกายสะอาดเรียบรอย
โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีผลตอความตั้งใจในการซื้ออาหารบนเครื่องบิน
ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สมหญิง เปยมฤทัย (2556) เรื่อง ประสิทธิภาพการใหบริการ
ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเมืองตราด พบวา เจาหนาที่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
สาขาเมืองตราด มีประสิทธิภาพการใหบริการอยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก
ไดแก ผูรับบริการพอใจในบริการที่พนักงานแตงกายสะอาด สุภาพ เรียบรอย
6. ดานกระบวนการในการใหบริการ กลุมตัวอยางสวนใหญคิดวาพึงพอใจในลําดับการใหบริการ
อาหารกอน-หลัง อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีผลตอความตั้งใจในการซื้ออาหารบนเครื่องบินในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของ พรทิพย อินทรพรอุดม (2558) เรื่อง แนวทางการพัฒนาทางการตลาดธุรกิจ
รานอาหารคลีนฟูดในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากผลการศึกษาพบวาผูบริโภคมีความตองการดาน
กระบวนการใหบริการอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยที่ผูบริโภคมีความตองการมากที่สุดในดานนี้ ไดแก
การเรียกเก็บบิลรวดเร็วและถูกตอง อาหารที่ไดรับมีความถูกตองรวดเร็วและพนักงานรับออเดอรเร็ว
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. ดานการใหบริการของบุคลากร กลุมตัวอยา งมีความพึงพอใจเรื่องพนักงานมีมารยาทดี
พูดจาสุภาพออนโยนอยูในระดับมากที่สุด เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพการบริการไดเทียบเทา
สายการบินระดับพรีเมียม ควรจัดการฝกอบรม และสัมมนาเกี่ยวกับการใหบริการอยางตอเนื่อง
2. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเรื่องพนักงานแตงกายสะอาด
เรียบรอยอยูในระดับมากที่สุด เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับพนักงาน ควรจะมีการตรวจสอบเครื่อง
แตงกายใหเปนไปตามมาตรฐานของสายการบินกอนปฏิบัติงาน
3. ดานกระบวนการในการใหบริการ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเรื่องลําดับการใหบริการ
อาหารกอน-หลังอยูในระดับมากที่สุด เพื่อเปนการตอบสนองตอความตองการของผูโดยสารในการใช
บริการไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ควรมีพนักงานบริการใหเพียงพอในแตละเที่ยวบินและมีการลําดับความสําคัญ
ในการใหบริการตลอดการเดินทางของผูโดยสาร
4. ดานการใหบริการดานอาหาร กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเรื่องอาหารที่ใหบริการมี
ความสะอาดอยูในระดับมากที่สุด เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหผูโดยสารในการบริโภคอาหารควร
มีการตรวจสอบความสะอาดและคุณภาพของอาหารกอนใหบริการ
5. ด า นราคา กลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามพึ ง พอใจเรื่ อ งราคาของอาหารที่ จํ า หน า ย มี ค วาม
เหมาะสมกับคุณภาพของบรรจุภัณฑอยูในระดับมาก เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการใชบริการ ควร
มีการกําหนดราคาที่เหมาะสม ยุติธ รรม และควรมีมาตรการในการควบคุมราคาให เหมาะสมกับ
คุณภาพของอาหาร
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6. ดานสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเรื่องส วนลดเมื่อซื้ออาหารรวมกับตั๋ว
เครื่องบินอยูในระดับมากที่สุด เพื่อกระตุนการตัดสินใจในการใชบริการใหมากยิ่งขึ้น จึงควรสงเสริม
การขายดวยโปรโมชั่นตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ และใหสอดคลองกับนโยบายของสายการบิน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูโดยสารสายการ
บิน A เสนทางการบินระหวางประเทศ (ไทย-เวียดนาม) และระดับความตั้งใจในการซื้ออาหารบน
เครื่องบินเทานั้น ในการศึกษาครั้งตอไปอาจจะศึกษาเสนทางอื่น ๆ เพิ่มเติม
2. ในการศึกษาครั้งตอไป อาจจะศึกษาปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาดของการ
ใหบริการอาหารบนเครื่องบิน เพื่อพัฒนาโปรโมชั่นสงเสริมการขาย ที่จูงใจใหผูโดยสารใชบริการเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากในปจจุบันการแขงขันการใหบริการของสายการบินตนทุนต่ํา มีการแขงขันที่สูงขึ้น
อยางตอเนื่อง
3. การศึกษาดานผลิตภัณฑในเชิงลึกควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึก
และสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหและวางแผนธุรกิจใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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