
 
4-35 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   

 
 

 

ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของสายการบินต้นทุนต่่าณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสายการบินต้นทุนต่ า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านผลการให้บริการและด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เพ่ือหา
วิธีการสร้างความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสายการบินต้นทุน
ต่ า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู้โดยสาร จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษา ผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31- 40 ปี สถานภาพโสด มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 20,001 – 30,000 
บาท มีความพึงพอใจในการเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ เพ่ือท่องเที่ยว มีวิธีการเลือกซื้อบัตรโดยสารโดย
ผ่านอินเตอร์เน็ต มากที่สุด มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสายการ
บินต้นทุนต่ า ดังนี้ 1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ คือขั้นตอนการให้บริการที่มีความคล่องตัว ไม่
ซับซ้อน และความรวดเร็วในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก 2) ด้ านสิ่งอ านวยความสะดวก เกี่ยวกับ
อุปกรณ์มีความทันสมัย และความสะดวกสบายในการเลือกซื้อ อยู่ในระดับมาก 3) ด้านผลของการ
ให้บริการ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง และได้รับบริการตรงตามที่คาดหวัง อยู่ในระดับมาก 4) ด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือความรวดเร็ว มีขั้นตอนในการให้บริการไม่ซับซ้อน ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 
ความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก  ส่วนวิธีการสร้างความพึงพอใจของผู้โดยสาร คือ ผู้บริหารสายการบินต้นทุน
ต่ าควรให้การสนับสนุน 1) สร้างระบบการค้นหาให้มีความสะดวก ง่าย รวดเร็ว มีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน 
2) การจัดหาเตรียมการ อุปกรณ์ให้มีความทันสมัย 3) ก าหนดข้อมูลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง สามารถน ามาใช้

                                                           
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาจัดการการบิน คณะบรหิารธรุกิจ มหาวทิยาลัยนครพนม 
2
 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาการจดัการการบิน คณะ
บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้โดยสารและ4) ท าการพัฒนาให้ระบบ
อินเตอร์เน็ตให้แสดงผลที่รวดเร็วในการบริการ 

ค่าส่าคัญ: (1) ความพึงพอใจ (2) ผู้โดยสารสายการบิน (3) สายการบินต้นทุนต่ า 

Abstract 

 The objective of this study 1) Study the passengers’ satisfaction with information 

technology system provided by low cost airline at donmuang airport. 2) To find a way to 

passengers’ satisfaction with information technology system provided by low cost airline 

at donmuang airport. The tools for data collection was a questionnaire. The sample are 

passengers 400 people. The statistics are frequency, percentage, mean and standard 

deviation. 

                 The result of this study, found  most of the passengers were women aged 
between 31- 40 years old, single, with a bachelor's degree, employees of private 
companies. The average monthly income of between 20,001 - 30,000 baht  satisfaction of 
traveling by airline Nok Air. The Guide How to buy tickets over the Internet, most are 
satisfied with the use of information technology systems of the low cost airlines 1) the 
process of service that offers a streamlined process is not complicated at a high level. 
And speed of service. At a high level, 2) the facilities that a modern device. At a high 
level and comfort in buying. At a high level. 3) the effect of providing the dissemination 
of accurate information is high. The service is exactly as expected. At a high level, and 4) 
Information Technology found that the speed of the service. At a high level And step in 
providing uncomplicated. At a high level And the completeness and accuracy of the data. 
At a high level. The way of satisfying the passenger service information technology 
systems of low-cost airlines at the airport, Don Muang is. Low-cost airline executives 
should support: 1) a system for providing a fast, flexible, easy, simple, uncomplicated 2) 
procurement arrangements. The device is available in a modern way. 3) Make the 
information is accurate and can be used as the basis for police service that meets the 
needs of passengers and 4) the development of the internet, and the ability to display 
fast. service call The objective is to step in to provide complex services. 

Keywords: (1) Passengers’ Satisfaction (2) Information Technology System (3) Low Cost 
Airline 
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บทน่า 

 ความเป็นมาและความส่าคัญของปัญหา 

การคมนาคมทางอากาศ ส่งผลให้การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นที่นิยมเพราะมีความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย ธุรกิจการบินนั้นมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วก่อให้เกิดรายได้แก่ สายการบินเป็น
จ านวนมาก เนื่องจากผู้บริโภคต้องการความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดและความปลอดภัยในการเดินทางทั้ง
ในและนอกประเทศ จึงเป็นเหตุให้สายการบินก่อตัวพัฒนาระบบธุรกิจของสายการบินเพ่ือมุ่งเน้นการ
ให้บริการที่มีต้นทุนที่ต่ าลงด าเนินงานรูปแบบประหยัด แต่ยังคงความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลโดยการ
ใช้วิธีลดค่าใช้จ่ายในด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆท าให้รูปแบบ สายการบินต้นทุนต่ า การ
พัฒนาการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ า โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้บริการหรือผู้โดยสารเครื่องบิน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับระบบการ
ให้บริการด้านข้อมูล ตารางเที่ยวบิน การส ารองที่นั่ง การช าระเงิน และการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของสายการ
บินต้นทุนต่ าที่ให้บริการ (เว็บไซต์.Eiearning.northcm.ac.th. June22, 2014) ปี 2552-2556 สายการ
บินต้นทุนต่ ามีส่วนแบ่งการตลาดที่เพ่ิมขึ้น โดยสายการบินต้นทุนต่ าอยู่ที่ร้อยละ 46 สายการบินให้บริการ
เต็มรูปแบบมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 54 โดยการบินไทยเป็นสายการบินที่มีส่วนแบ่งตลาดจากการบินใน
ประเทศ ร้อยละ 31.6 รองลงมา คือ ไทยแอร์เอเชียร้อยละ 23.2 นกแอร์ ร้อยละ 22.7 และบางกอกแอร์
เวย์สร้อยละ 22.5 (เว็บไซต์.marketeer.co.th. June15, 2014) 

กลุ่มเป้าหมายของสายการบินต้นทุนต ่า คือผู้บริโภคที่ต้องการใช้บริการสายการบินเพ่ือเป็น
ยานพาหนะในการเดินทางไป ส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มผู้ใช้บริการเดิมของสายการบินและกลุ่มผู้ใช้บริการเดิมที่
เดินทางโดยรถไฟ รถโดยสาร หรือ รถส่วนบุคคล ปัจจุบัน พบว่า ผู้ใช้บริการมีปัญหาด้านการจองตั๋ว ด้าน
การช าระเงิน ด้านการคืนตั๋ว ปัญหาด้านราคา ปัญหาการเลื่อนเที่ยวบินเกิดความล้าช้า ท าให้เกิดความ
เสียหาย ปัญหาด้านการให้บริการของสายการบิน (ฉันทลักษณ ์มงคล, 2549)  

จากการศึกษาความเป็นมาดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้วิจัย มีความสนใจท าการศึกษา เรื่อง ความพึง
พอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสายการบินต้นทุนต่ า ณ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง โดยเน้นศึกษาด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านผลการ
ให้บริการและด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือหาแนวทางในการสร้างความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้
บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสายการบินต้นทุนต่ าต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
           สายการ บินต้นทุนต่ า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสายการ
บินต้นทุนต่ า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ด้านผลการให้บริการและด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. เพ่ือหาวิธีการสร้างความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สายการบินต้นทุนต่ า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้โดยสารชาวไทยของสายการบินต้นทุนต ่า จ านวน  400 คน 

เนื่องจากจ านวนผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางโดยสายการบินต้นทุนต ่าทั้งหมด ซึ่งไม่สามารถทราบได้แน่นอน 
เพราะจ านวนผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินต้นทุนต ่า นั้นมีอัตราขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาไม่คงที่แน่นอน 
การใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง อ้างอิงจากตารางส าเร็จรูปในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Yamane ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

การสุ่มตัวอย่าง  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็นด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบตาม
ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยน าแบบสอบถามไปแจกให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการ

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. สถานภาพ  
4. ระดับการศึกษา  
5. อาชีพ  
6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน  

ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสายการบินต้นทุนต่ า 

ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 
      1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  
     2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
     3. ด้านผลการให้บริการ 
     4. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

1. การเลือกเดินทางโดยสายการบนิ  
2. วัตถุประสงค์การเดินทาง 
3.วิธีการเลือกซื้อบัตรโดยสาร 
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บินต้นทุนต่ ากลุ่มสายการบินนกแอร์ และกลุ่มสายการบินไทยแอร์เอเชีย ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง 
เนื่องจากเป็นผู้โดยสารกลุ่มใหญ่ที่สามารถพบได้สะดวก  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัย สร้างข้ึนโดย แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพ 4) ระดับ
การศึกษา 5) อาชีพและ6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเดินทาง ประกอบด้วย 1) การเลือก
เดินทางโดยสายการบิน 2) วัตถุประสงค์การเดินทาง 3)วิธีการเลือกซื้อบัตรโดยสาร 
                        ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสายการบินต้นทุนต่ า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านผลการให้บริการและด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                        ตอนที่ 3 ข้อความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหาในการใช้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสายการบินต้นทุนต่ า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง  

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพแบบสอบถาม มีดังนี้  
                      1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา บทความและผลงานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามา
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
                      2. ก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถามและขอบเขตเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
                      3. เกณฑค์่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ด้วยวิธีการของครอนบัค    
(The Coefficient of Alpha) กับผู้โดยสาร ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2550) 
และน าข้อมูลที่ได้ไปทดสอบความเชื่อมั่น ด้วยวิธีของ ครอนบัค ที่ระดับความเชื่อมั่น ไม่น้อยกว่า 0.70  
                      4. การค านวณค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยวิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder 
Richardson Formula) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบัค (The Coefficient of Alpha) (เกียรติสุดา  
ศรีสุข, 2552) ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในภาพรวม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 ซึ่ง
ถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อม่ันอยู่ในเกณฑ์มีความเชื่อมั่นสูง ดังตาราง 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการ 
                ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสายการบินต้นทุนต่ า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 

 

ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสายการบินต้นทุนต่ า ณ 

ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 

 
 

จ านวนค าถาม 

 
 

Cronbach’s Alpha 
(n = 30   ,    400) 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  7 0.61       0.80 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  4 0.56       0.72 
ด้านผลการให้บริการ 3 0.16       0.71 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 0.70       0.83 

ภาพรวม 20 0.81       0.91 

 
                 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ตาม
ข้อก าหนดการศึกษา โดยท าการแจกแบบสอบถามให้กับผู้โดยสารใช้บริการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสายการบินต้นทุนต่ า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และรอรับกลับทันทีที่กรอกข้อมูลเสร็จเพ่ือ ไม่ให้
ข้อมูลคลาดเคลื่อนและสามารถตอบค าถามแก่ผู้ตอบแบบสอบถามได้เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามเกิดข้อสงสัย    
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
                 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
                             ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ใช้สถิติ ค่าความถี ่ค่าร้อยละ 
                             ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเดินทาง ใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
                 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสายการบินต้นทุนต่ า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
                 ตอนที่ 3 ข้อความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหาในการใช้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสายการบินต้นทุนต่ า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ใช้การบรรยายเชิงพรรณนา 
                 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
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ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสายการ
บินต้นทุนต่ า ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองในครั้งนี้ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
โดยน าแบบสอบถามไปแจกให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ ากลุ่มสายการบินนกแอร์ และ
กลุ่มสายการบินไทยแอร์เอเซียที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เนื่องจากเป็นผู้โดยสารกลุ่มใหญ่ที่สามารถพบได้
สะดวกและเป็นสายการบินกรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผลดังกล่าวผู้วิจัยคาดว่าสายการบินต้นทุนต่ าที่
นอกเหนือจากนี้จะสามารถน าข้อมูลมาใช้เพ่ือประโยชน์ในธุรกิจการบินต่อไปโดยผลการวิจัยมีข้อสรุปเพ่ือ
ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ดังนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.25 มีอายุ ระหว่าง 31 - 40 ปี ร้อยละ 
44.00 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 64.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 69.50 มีอาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน ร้อยละ 58.25 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาทร้อยละ 38.00 มี
ความพึงพอใจในการเดินทาง พบว่า เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.25 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือท่องเที่ยว จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 มีวิธีการ
เลือกซื้อบัตรโดยสารผ่านอินเตอร์เน็ต จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 มากที่สุด มีความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสายการบินต้นทุนต่ า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จ าแนก
เป็นรายด้าน ดังนี้  
                 1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.61 , ..DS  
= 0.67) โดยพบว่า ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.77, ..DS  
= 0.67) เป็นอันดับที่ 1และความรวดเร็วในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.50, ..DS  = 0.67)  
เป็นอันดับสุดท้าย 
                 2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.70, ..DS  = 0.67)  
โดยพบว่า อุปกรณ์มีความทันสมัย อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.80, ..DS  = 0.67) เป็นอันดับที่ 1และ ความ
สะดวกสบายในการเลือกซ้ือ อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.58, ..DS  = 0.67) เป็นอันดับสุดท้าย 
                 3. ด้านผลของการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.72, ..DS  = 0.67) โดย
พบว่า การเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.78, ..DS  = 0.67) เป็นอันดับที่ 1และได้รับ
บริการตรงตามที่คาดหวัง อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.66, ..DS  = 0.67) เป็นอันดับสุดท้าย 
                 4. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.65, ..DS  = 0.67) 
โดยพบว่า ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.71, ..DS  = 0.67) เป็นอันดับที่ 1
และข้ันตอนในการให้บริการไม่ซับซ้อน  อยู่ในระดับมาก และความครบถ้วนสมบูรณ์และความถูกต้องของ
ข้อมูล อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.58, ..DS  = 0.67) เป็นอันดับสุดท้าย เท่าๆ กัน 
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อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสายการบินต้นทุนต่ า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้วิจัยท าการอภิปรายโดยอาศัยความ
สอดคล้องของงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มาสนับสนุนผลสรุปที่ค้นพบจากการวิจัย จ าแนกเป็นรายด้านดังนี้  
                 1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่
ซับซ้อน อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 1และความรวดเร็วในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ
สุดท้าย สอดคล้องกับแนวคิดของกิตติชัย ธนทรัพย์สิน และ สุรพันธ์ ไชยชนะ (2550) ท าการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางของสายการบินต้นทุนต ่าและสายการบินไทย  พบว่า ปัจจัยที่
ผู้โดยสารมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อสายการบินต้นทุนต ่าได้แก่ ราคาค่าโดยสาร  และการบริการอาหาร
เครื่องดื่ม การตรงต่อเวลา และด้านความปลอดภัย กล่าวคือ ผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่ มีอายุ 
ระหว่าง 31- 40 และมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือท่องเที่ยว ดังนั้นสิ่งส าคัญของความต้องการรับ
บริการเกี่ยวกับขั้นตอนการบริการของสายการบินเพ่ือการเดินทางคือ ความสะดวกง่าย และไม่มีความ
ซับซ้อนกันในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลการจองตั๋ว การเลือกเที่ยวบิน การประเมินค่าใช้จ่าย โดยสามารถค้นหา
ข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือความคล่องตัวในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของคอร์ดับเปิ้ลสกี้ รัสท์ และซาร์ฮอริก (Cordupleski, Rust, and Zahorik, 1993) กล่าวว่า 
คุณภาพการให้บริการ เป็นส่วนขยายของบริการ กระบวนการบริการ และองค์กรที่ให้บริการ ที่สามารถ
ตอบสนองหรือท าให้เกิดความพึงพอใจในความคาดหวังของบุคคล 
                 2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า อุปกรณ์มีความทันสมัย อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 
1และ ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อ อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้ายสอดคล้องกับแนวคิดของอินทิ
รา จันทรัฐ (2552) ท าการศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการสายการบิน
ต้นทุนต ่าเที่ยวบินภายในประเทศ พบว่า ระดับความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการ
บริการสายการบินต้นทุนต ่า เที่ยวบินภายในประเทศ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ในด้านความสะดวก 
ของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างเพ่ือการเดินทาง กล่าวคือผู้โดยสารส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมีอายุ ระหว่าง 
31- 40 ปี มีสถานภาพโสดและมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือท่องเที่ยว ดังนั้นสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ผู้โดยสารส่วนใหญ่มีความคาดหวังคือการได้รับบริการที่ทันสมัยเกี่ยวกับเครื่องอ านวยความสะดวกระหว่าง
การใช้บริการ เพ่ือความสุขในการใช้บริการและการเดินทางโดยสายการบินที่เลือกใช้บริการ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของบิทเนอร์ (Bitner, 1992) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการสามารถวัดโดยผ่านความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการจากความคาดหวังที่ผู้รับบริการตั้งไว้  
                  3. ด้านผลของการให้บริการ พบว่า การเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 
1และได้รับบริการตรงตามท่ีคาดหวัง อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้ายสอดคล้องกับแนวคิดของพรรณระ
พี สุรินทรรัฐ (2548) ท าการศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือการบริการมีผลต่อภาพลักษณ์สาย
การบินนกแอร์ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต่ ากว่า 30 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ลูกจ้าง มี
รายได้สูงกว่า 25,000 บาทต่อเดือน และพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือการบริการ ประกอบด้วย 
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ผลิตภัณฑ์ บริการ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริการ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อภาพลักษณ์ของสายการบินนกแอร์ ในระดับมาก การรับรู้สื่อโฆษณาผ่าน
สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์โปสเตอร์ใบปลิว กล่าวคือ ผู้โดยสารส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการค้นหาข้อมูล เช่น 
ตารางบิน ราคา และวิธีการจองเที่ยวบิน โดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นหลักในการเข้าถึงส่วนของการ
ให้บริการของสายการบินซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบิทเนอร์ (Bitner, 1992) กล่าวว่า คุณภาพการ
ให้บริการสามารถวัดโดยผ่านความพึงพอใจของผู้รับบริการจากความคาดหวังที่ผู้รับบริการตั้งไว้  
                 4. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ อยู่ในระดับ
มาก เป็นอันดับที่ 1และขั้นตอนในการให้บริการไม่ซับซ้อน อยู่ในระดับมาก และความครบถ้วนสมบูรณ์
และความถูกต้องของข้อมูล อยู่ในระดับมาก  เป็นอันดับสุดท้าย เท่าๆ กันสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ดุษณีญา อินทนุพัฒน์ (2547) ท าการศึกษาเรื่องความยินดีที่จะจ่ายของผู้โดยสารที่เลือกใช้บริการของสาย
การบินต้นทุนต่ า โดยใช้การศึกษาแบบ Contingent Valuation Method (CVM) จากการศึกษา พบว่า ผู้
ที่เคยโดยสารด้วยสารการบินไทยนั้นได้หันมาเลือกใช้บริการของสายการบินต้นทุนต่ ามากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 54 ของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ าทั้งหมด ผู้โดยสารจะให้ความส าคัญในเรื่องของความปลอดภัย
และเรื่องเทคโนโลยีในการสื่อสารที่ได้ให้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้เกิดผู้โดยสารมากกว่าเรื่องของความเร็ว
และมีความยินดีที่จะจ่ายเพ่ิมมากกว่าที่จะไม่ได้รับความสะดวกสบายทั้งทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือมี
ความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีบัตรเครดิตเพ่ือช าระค่าตั๋วโดยสาร กล่าวคือ ผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ที่ มีอายุ ระหว่าง 31- 40 และมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือท่องเที่ยว ดังนั้นผู้โดยสารส่วนใหญ่จึง
ให้ความส าคัญกับการค้นหาข้อมูล เช่น ตารางบิน ราคา และวิธีการจองเที่ยวบิน โดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
เป็นหลักในการเข้าถึงส่วนของการให้บริการของสายการบินและคาดหวังว่าจะได้รับความรวดเร็วในการ
เรียกใช้บริการ โดยมีขั้นตอนในการให้บริการไม่ซับซ้อนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคอร์ดับเปิ้ลสกี้ รัสท์ 
และซาร์ฮอริก (Cordupleski, Rust, and Zahorik, 1993) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นส่วนขยาย
ของบริการ กระบวนการบริการ และองค์กรที่ให้บริการ ที่สามารถตอบสนองหรือท าให้เกิดความพึงพอใจ
ในความคาดหวังของบุคคล 

 
ข้อเสนอแนะ 
                  

การก าหนดข้อเสนอแนะเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ผู้วิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยและข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป โดยก าหนดวิธีการเสนอแนะด้วยวิธีการ
อาศัยค่าเฉลี่ย โดยก าหนดให้ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีความพึงพอใจมากที่สุด และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด และเป็นข้อด้อยที่ค้นพบ วิธีการจัดการคือ ให้หน่วยงานโดยผู้ควบคุมที่มีอ านาจ 
หน้าที่ ให้ท าการปรับปรุงกิจกรรมนั้นโดยเร่งด่วน เพ่ือการพัฒนา ต่อไป  

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  พบว่า แนวทางการสร้างความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการ
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสายการบินต้นทุนต่ า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง มีดังนี้ 
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หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ” 

                        1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้บริหารสายการบินต้นทุนต่ าควรสร้าง
ระบบการค้นหาข้อมูล เช่น ตารางบิน ราคา และวิธีการจองเที่ยวบิน โดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความ
สะดวก ง่าย รวดเร็ว มีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน เพ่ือรักษาระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบิน
ต่อไป  
                        2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้บริหารสายการบินต้นทุนต่ าควรให้การสนับสนุนการ
จัดหาเตรียมการ ในส่วนอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย พร้อมใช้เพ่ือรักษาระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ
สายการบินต่อไป  
                        3. ด้านผลของการให้บริการ ผู้บริหารสายการบินต้นทุนต่ าควรท าการก าหนดข้อมูลที่
ถูกต้อง เที่ยงตรง สามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้โดยสาร 
                        4. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารสายการบินต้นทุนต่ าควรพัฒนาให้ระบบ
อินเตอร์เน็ตภายในองค์กรให้มีความสามารถในการแสดงผลที่รวดเร็วในการเรียกใช้บริการ และควบคุม
ไม่ให้มีข้ันตอนในการให้บริการที่ซับซ้อน   
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                          1. ควรท าการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการประมวลผลของเว็บไซต์องค์กรเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้โดยสาร ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพเพ่ือค้นหาข้อมูลเชิงลึกเพ่ือสร้างกลยุทธ์เฉพาะ
ธุรกิจต่อไป 
                          2. ควรท าการศึกษาเรื่องความสะดวกในการเลือกซื้อตั๋วเครื่องบิ นโดยระบบ
อินเตอร์เน็ตผู้โดยสาร ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพเพ่ือค้นหาข้อมูลเชิงลึกในการสร้างกลยุทธ์การเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจต่อไป 
                         3. ควรท าการศึกษาเรื่องคาดหวังของผู้โดยสารที่ตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินเพ่ือการ
เดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต่ า 
                         4. ควรท าการศึกษาเรื่อง การจัดการข้อมูลทางเว็บไซต์เพ่ือการให้บริการผู้โดยสารที่
ตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อการเดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต่ า 
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