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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  1) ความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของ

ผู้โดยสารชาวไทย  2) การแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย  3) การรับรู้ตรา
สินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย  4) ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับ
ความต้องการข้อมูล ลักษณะทางประชากรกับการแสวงหาข้อมูล และลักษณะทางประชากรกับการรับรู้
ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย  5) ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการข้อมูลกับ
การแสวงหาข้อมูล และการแสวงหาข้อมูลกับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาว
ไทย   

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการวิจัยแบบส ารวจ  กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้โดยสาร  ชาว
ไทยที่ใช้บริการเที่ยวบินสายการบินไทยสมายล์ จ านวน 400 คน  การเลือกตัวอย่างใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สถิติ
ทดสอบ F-test  หรือค่าสถิติทดสอบ LSD  และวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient        

ผลการวิจัยพบว่า  1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์โดยภาพรวมใน
ระดับมาก โดยต้องการข้อมูลด้านราคาบัตรโดยสารมากที่สุด  รองลงมาคือ ด้านตารางเที่ยวบิน และ
ต้องการข้อมูลน้อยที่สุดด้านรูปแบบการให้บริการ  2) กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยแสวงหาข้อมูลมากที่สุดจาก Website: www.thaismileair.com  
รองลงมาคือ จากคนรู้จัก และแสวงหาข้อมูลน้อยที่สุดจากหนังสือพิมพ์    3) กลุ่มตัวอย่างรับรู้ตราสินค้า
สายการบินไทยสมายล์โดยภาพรวมในระดับมาก โดยรับรู้ตราสินค้า  ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมากที่สุด  
รองลงมาคือ ด้านพนักงาน และรับรู้ตราสินค้าน้อยที่สุดในด้านราคา  4) ในด้านความต้องการข้อมูลของ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2  รองศาสตราจารย์ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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สายการบินไทยสมายล์  เพศ และความถี่ในการใช้บริการของผู้โดยสารชาวไทยที่ต่างกัน มีความต้องการ
ข้อมูลไม่แตกต่างกัน  อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ที่ต่างกัน มีความต้องการข้อมูลแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  อาชีพที่ต่างกัน มีความต้องการข้อมูลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01  5) ในด้านการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์  เพศของผู้โดยสารชาวไทยที่
ต่างกัน มีการแสวงหาข้อมูลไม่แตกต่างกัน  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และความถี่ในการใช้
บริการที่ต่างกัน มีการแสวงหาข้อมูลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  6) ในด้านการ
รับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์  เพศของผู้โดยสารชาวไทยที่ต่างกัน มีการรับรู้ตราสินค้าไม่แตกต่าง
กัน  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่ต่างกัน มีการรับรู้ตราสินค้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001  ความถี่ในการใช้บริการที่ต่างกัน มีการรับรู้ตราสินค้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  7) ความต้องการข้อมูลกับการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาว
ไทย มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก  8) การแสวงหาข้อมูลกับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของ
ผู้โดยสารชาวไทย มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก 

 
ค าส าคัญ:  ความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล การรับรู้ตราสินค้า สายการบินไทยสมายล์ 
                  ผู้โดยสารชาวไทย 

 
Abstract 
 

The objectives of this research were to study:  1) the information needs of Thai 
Smile Airways among Thai passengers;  2) the information seeking of Thai Smile Airways 
among Thai passengers;  3) the brand perception of Thai Smile Airways among Thai 
passengers;  4) the differences in information needs, information seeking and brand 
perception among Thai passengers of different demographical characteristics; 5) the 
relationships between information needs and information seeking and between 
information seeking and brand perception of Thai Smile Airways among Thai passengers. 

This research was conducted using survey research method where questionnaires 
were used as a tool to collect data from 400 passengers, traveled by using Thai Smile 
Airways. Samples were selected using accidental sampling. Statistics consisting of 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, ANOVA Variance Analysis, F-test, 
LSD and Pearson’s Correlation Product Moment Coefficient were used in data analysis. 

The results of this research were:  1) Most samples reported a “high” level of 
total information needs about Thai Smile Airways. The most frequently reported needs 
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involved airfare, followed by flight schedules, while least reported was service process.  
2) Samples’ information seeking about Thai Smile Airways can be summed up as 
“middle”. The most frequently reported seeking medium was Website: 
www.thaismileair.com, followed by friends, while least reported was newspapers.  3) 
Samples’ brand perception of Thai Smile Airways can be summed up as “high”. The most 
frequently reported perception involved physical evidence, followed by people, while 
least reported was price.  4) In information needs about Thai Smile Airways, Thai 
passengers of different gender and travel frequency are pretty similar. Different age, 
education and income each showed statistical differences in at a 0.001 significance level, 
while different occupation showed statistical differences at a 0.01 significance level.  5) In 
information seeking about Thai Smile Airways, Thai passengers of different gender is pretty 
similar, while different age, education, occupation, income and travel frequency each 
showed statistical differences at a 0.001 significance level.  6) In brand perception of Thai 
Smile Airways, Thai passengers of different gender is pretty similar. Different age, 
education, occupation and income each showed statistical differences at a 0.001 
significance level, while different travel frequency showed statistical differences at a 0.05 
significance level.  7) There was statistical correlation between information needs and 
information seeking about Thai Smile Airways among Thai passengers.  8) There was 
statistical correlation between information seeking and brand perception of Thai Smile 
Airways among Thai passengers. 

 

Keywords: Information Needs, Information Seeking, Brand Perception, Thai Smile Airways,      
Thai passengers 
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บทน า  

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
สืบเนื่องจากเมื่อ พ.ศ. 2544  ประเทศไทยได้ด าเนินนโยบายการบินเสรีของกระทรวงคมนาคม ได้

มีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ทางเส้นทางการบินลง  ส่งผลให้ธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์ของเอกชนสามารถเข้า
มาด าเนินธุรกิจได้อย่างเสรี  องค์กรธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์ของเอกชนสามารถปฏิบัติการบินทับซ้อนใน
เส้นทางบินภายในประเทศที่สายการบินแห่งชาติ คือ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้  ซึ่งต่างจากใน
อดีตที่การปฏิบัติการบินภายในประเทศในเส้นทางบินหลัก ๆ แบบไม่หยุดพัก (Direct Flight) ได้รับ
อนุญาตเฉพาะสายการบินแห่งชาติเท่านั้น (กรมการบินพาณิชย์ , 2541) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากต่อธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย 

จากการด าเนินนโยบายดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ คือการมีสายการบินต้นทุนต ่า 
(Low-cost Airline) ที่มีศักยภาพในการแข่งขันด้านราคามากกว่าสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full-
service Airline) ในประเทศไทยตั้งแต่ปลาย พ.ศ. 2546   และเกิดเป็นกระแสความนิยมอย่างต่อเนื่องและ
เพ่ิมมากขึ้นในช่วง 9-10 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้สายการบินต้นทุนต่ ามีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมขึ้น แม้สายการ
บินที่ให้บริการเต็มรูปแบบมีส่วนแบ่งตลาดที่สูงกว่า แต่การเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดของสายการบิน
ต้นทุนต่ ากลับเพ่ิมข้ึน (สุปรีย์ ศรีส าราญ และสินธวัฒน์ สินธนบดี, 2557, 16 มิถุนายน) ซึ่งเป็นสถานการณ์
ที่แสดงถึงศักยภาพในการแข่งขันที่ดีกว่าของสายการบินต้นทุนต่ าในการแบ่งส่วนแบ่งการตลาดมาจากสาย
การบินให้ที่บริการเต็มรูปแบบ         

กอปรกับพฤติกรรมของบริโภคในปัจจุบันที่มีความต้องการที่หลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว  องค์กรธุรกิจการบินพาณิชย์มุ่งให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจให้ครอบคลุมและ
ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารในทุกกลุ่มตลาด (Segment) ใหม่ ๆ (Lobanov, 2011) เพ่ือต่อสู้กับ
คู่แข่งด้วยกลยุทธ์หลากหลายตราสินค้า (Multi-brand) เพ่ือก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารในกลุ่มตลาดที่ต่างกัน  รวมถึงการด าเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ Product 
Diversification Strategy คือการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการตัวใหม่มาสนองกลุ่มตลาดอ่ืนภายใต้การ
ด าเนินการขององค์กรเดิม  (นิวัติ โชติวงษ์, 2544)  โดยยังคงต้องค านึงถึงภาพลักษณ์ขององค์กรต้นสังกัด
เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียภาพลักษณ์เดิม   

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (กบท.) (2556) จึงได้ด าเนินกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจองค์กร 
(Corporate Portfolio Strategy) โดยการพัฒนาศักยภาพและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มธุรกิจ 
รวมทั้งปรับกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันและเพ่ือความคล่องตัวในการเพ่ิมความถี่ของ
เที่ยวบินให้เหมาะกับอุปสงค์ดังกล่าว การบินไทยจึงตั้งสายการบินไทยสมายล์ขึ้น ซึ่งเป็นหน่วยธุร กิจ 
(Business Unit) หนึ่ง โดยด าเนินการภายใต้ด าเนินการภายใต้ใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศ    (Airline 
Operator Certificate: AOC) เดียวกันกับการบินไทยภายใต้ชื่อ “การบินไทยสมายล์ (Thai Smile 
Airways)”  ขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554  โดยเริ่มปฏิบัติการบินเที่ยวแรกในเส้นทาง กรุงเทพฯ 
(สุวรรณภูมิ) - มาเก๊า ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา  และเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ
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วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  โดยใน พ.ศ. 2556  บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีแผนการการ
จัดตั้งหน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ เป็นบริษัทย่อย ภายใต้ชื่อว่า “บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ส จ ากัด 
(Thai Smile Airways Company Limited)” เป็นบริษัทจ ากัดตามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
โดยบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์  เป็นผลให้บริษัทมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ  
ด าเนินธุรกิจด้านการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศในระยะทางบินประมาณไม่เกิน 4 
ชั่วโมงบิน  มีต าแหน่งทางการตลาดเป็นสายการบินภูมิภาค (Regional Airline) เน้นภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศจีนตอนใต้ และภูมิภาคเอเชียใต้ 

นับเป็นเรื่องส าคัญอย่างมากเนื่องจากการบินไทยสมายล์ ซึ่งถือก าเนิดขึ้นในธุรกิจการบินเชิง
พาณิชย์ของไทยได้เกือบ 3 ปี  นับเป็นองค์กรที่ยังค่อนข้างใหม่และยังมีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน 
อาทิ นโยบาย, กระบวนการให้บริการ, การเปลี่ยนแปลงเอกสิทธิ์และสิทธิประโยชน์บางประการของสมาชิก
โปรแกรมสะสมไมล์ไมล์ “รอยัลออร์คิดพลัส (Royal Orchid Plus: ROP)” ของการบินไทยในเดือนตุลาคม
และธันวาคม พ.ศ. 2557  กอปรกับการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร ผู้บริหาร, การวางต าแหน่งตราสินค้า 
(Brand Positioning) ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย, เงื่อนไขการ
ให้บริการที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม,  การปฏิบัติการบินการบินไทยสมายล์แทนการบินไทยอย่างเต็ม
รูปแบบจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่บางเส้นทางบิน ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี 
และหาดใหญ่ เป็นต้น  ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจข้อมูลและไม่พอใจองค์กรจนถึงขั้นเกิดการร้องเรียนถึงกรณี
ที่ผู้โดยสารได้ส ารองที่นั่งและซื้อบัตรโดยสารการบินไทย  แต่เมื่อถึงเวลากลับได้รับการบริการด้วยการบิน
ไทยสมายล์  หรือกรณีที่มีผู้โดยสารโพสต์วิดีโอร้องเรียนในเฟซบุ๊กถึงการปฏิเสธการให้บริการรถเข็นในห้อง
โดยสาร WCHC (Wheelchair in Cabin) (ไทยรัฐออนไลน์, 2557, 19 กุมภาพันธ์; ไทยรัฐออนไลน์, 2557, 
16 พฤศจิกายน)  ซึ่งการร้องเรียนย่อมเกิดขึ้นจากความคาดหวังต่อตราสินค้าที่ได้รับรู้มาจากการสื่อ
สารตราสินค้ากับการได้รับบริการจริงไม่ตรงกัน  ซึ่งต้นเหตุก็คือ ความไม่เข้าใจหรือเข้าใจข้อมูลอย่าง
คลาดเคลื่อน  

ส่งผลให้ผู้โดยสารเกิดความความต้องการข้อมูล  เกิดความคาดหวังต่อราย ละเอียดที่ประสงค์ที่จะ
ได้ข้อมูลตราสินค้าการบินไทยสมายล์  ตลอดจนการแสวงหาข้อมูลทางช่องทางสื่อต่าง ๆ ทั้งที่มาจากการ
สื่อสารการตลาดและตราสินค้าของการบินไทยสมายล์ที่เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) หรือ
ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งอ่ืนที่ไม่มาจากการสื่อสารโดยตรงจากการบินไทยสมายล์ที่เป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Sources) จนก่อให้เกิดการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์สืบไป 

จากสภาพการณ์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นมูลเหตุแห่งที่มาและความส าคัญของปัญหาซึ่งองค์กร
ธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของการบินไทยอย่างสายการบินไทยสมายล์เผชิญอยู่ กล่าวคือ มี
ข้อมูลบางด้านและรายละเอียดเกี่ยวกับตราสินค้าบางประการที่ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ในมโน -ภาพของ
ผู้โดยสารชาวไทยมากนัก  ผู้วิจัยจึงได้วิจัยเรื่อง “ความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูลและการรับรู้ตรา
สินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย (Information Needs, Information Seeking and 
Brand Perception of Thai Smile Airways among Thai Passengers)” 
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 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 
 2.  เพ่ือศึกษาการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 
 3.  เพ่ือศึกษาการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 
 4.  เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับความต้องการข้อมูล การแสวงหา
ข้อมูล และการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 
 5.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการข้อมูลกับการแสวงหาข้อมูล และการแสวงหา
ข้อมูลกับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) ประชากรที่วิจัย ได้แก่ ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการเที่ยวบินสายการบินไทยสมายล์ที่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง โดยอ้างอิงจากสถิติจ านวนผู้โดยสารชาวไทยที่
เดินทางทั้งภายในและระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 (ข้อมูลถึงเดือนสิงหาคม) 
รวมเป็นจ านวน 33,560,184 คน  และสถิติจ านวนผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางทั้งภายในประเทศ           
ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 (เป็นเดือนที่สายการบินไทยสมายล์เริ่มเปิดให้บริการ) 
จ านวน 938,418 คน  รวมทั้งสิ้น 34,498,602 คน (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน), 2557) ไป
พิจารณาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ค านวณตามสูตรของ Taro Yamane  ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  แบ่งเป็น 
5 ส่วน ได้แก่  1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  2) ความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของ
ผู้โดยสารชาวไทย  3) ช่องทางการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย   4) ช่อง
ทางการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย  และ  
5) การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย  แบบสอบถามส่วนที่ 2-5 มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.823, 0.814, 0.874 และ 0.908 ตามล าดับ  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการเที่ยวบินสายการบินไทยสมายล์ที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง 

จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยใช้สถิติโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก าหนดการความค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ของกัลยา วานิชย์บัญชา  (2548) 
แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

       ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  4.21-5.00  หมายถึง มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด 
       ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.41-4.20  หมายถึง มีค่าอยู่ในระดับมาก 
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

       ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  2.61-3.40  หมายถึง มีค่าอยู่ในระดับปานกลาง 
       ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  1.81-2.60  หมายถึง มีค่าอยู่ในระดับน้อย 
       ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  1.00-1.80  หมายถึง มีค่าอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
2.  สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือท าการทดสอบสมมติฐานการวิจัยใช้

สถิติการทดสอบค่าสถิติ t-test  การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  สถิติทดสอบ F-test  สถิติ-
ทดสอบ LSD  และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson’s Correlation Product Moment 
Coefficient โดยใช้เกณฑ์การแปลความของ Bartz (1996) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

       ค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่  0.81 ขึ้นไป       หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก 
       ค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง  0.61-0.80  หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 
       ค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง  0.41-0.60  หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 

               ค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง  0.21-0.40  หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า 
       ค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง  0.00-0.20  หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ ามาก 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย   

 ลักษณะทางประชากรของผู้โดยสารชาวไทย 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  มากกว่าครึ่งเป็นเพศชาย, เกือบครึ่งหนึ่งมีอายุระหว่าง 20-30 ปี, มากกว่า

ครึ่งหนึ่งมีการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า, มีอาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้านมากที่สุด,       มีรายได้
ต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไปมากท่ีสุด และมากกว่าครึ่งหนึ่งมีความถ่ีในการใช้บริการสายการบินไทยสมายล์ 
1-5 ครั้งต่อปี  

 ความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย   
กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์โดยภาพรวมในระดับมาก  เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า มีความต้องการข้อมูลด้านราคาบัตรโดยสารมากที่สุด  รองลงมาคือ ด้านตารางเที่ยวบิน 
ระบบส่งเสริมการตลาด การส ารองบัตรโดยสาร และรูปแบบการให้บริการ ตามล าดับ  ท าให้พิจารณาได้ว่า 
ความคาดหวังต่อรายละเอียดที่ประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 
คือ ด้านราคาบัตรโดยสาร และตารางเที่ยวบิน ตามล าดับ  เนื่องจากสอดคล้องกับผลการศึกษาผู้ใช้บริการ
เที่ยวบินสายการบินแอร์เอเชียของภารณี สกุลเศรษฐี (2549) ที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการข้อมูลมากที่สุด
ในสองด้านดังกล่าว  ท าให้พิจารณาได้ว่า กลุ่มตัวอย่างเล็งเห็นถึงความส าคัญของข้อมูลสายการบินไทย
สมายล์ตามล าดับข้างต้น อันเนื่องมาจากเป็นล าดับของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่กลุ่มตัวอย่างคาดหวังจะ
ได้รับ  สอดคล้องกับที่ บุษราคัม เอ่ียมอ าไพ (2544) ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผู้รับสารต่อความ
ต้องการข้อมูล ว่าเป็นความต้องการข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ตน (Utilization) โดยมีความต้องการข้อมูลที่
เป็นประโยชน์แก่ตนเป็นส าคัญ และความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) เป็นความต้องการข้อมูลใหม่ ๆ 
ของสายการบินไทยสมายล์ ในการประกอบการตัดสินใจซื้อในฐานะผู้บริโภค  และสอดคล้องกับที่ Case 
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(2007) กล่าวว่า บุคคลย่อมต้องการข้อมูลเมื่อตะหนักรู้ถึงความไม่เพียงพอในความรู้ของตนในการ
ตอบสนองเป้าหมาย   ยิ่งไปกว่านั้นผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการข้อมูลในรายละเอียดทุก
ด้านของสายการบินไทยสมายล์ในระดับมาก นับเป็นโอกาส (Opportunity)      ที่เอ้ืออ านวยให้องค์กร
สื่อสารในสิ่งที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายต้องการ ย่อมมีโอกาสในการสัมฤทธิ์ผลมากกว่าการสื่อสารที่ผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายไม่ได้มีความสนใจ เพิกเฉย หรือไม่อยากรับรู้ข้อมูลสายการบินไทยสมายล์  ซึ่งสอดคล้องกับที่ 
Blackwell, Miniard & Engel (2006) กล่าวว่า ความต้องการข้อมูลของบุคคลนับเป็นโอกาสทองในการ
สื่อสารการตลาดในการโน้มน้าวใจให้บุคคลกลายมาเป็นผู้บริโภคขององค์กร 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับความต้องการข้อมูลสายการ
บินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย พบว่า เพศ และความถี่ในการใช้บริการที่ต่างกัน มีความต้องการ
ข้อมูลไม่แตกต่างกัน  ขณะที่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่ต่างกัน มีความต้องการข้อมูล
แตกต่างกัน   สอดคล้องกับที่ Devadason & Lingam (1995) กล่าวว่า ความต้องการข้อมูลเกิดขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลอันมีผลสืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม 
องค์กร และส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล  และสอดคล้องกับที่ Frohmann (2004) กล่าวว่า มีหลากหลาย
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความต้องการข้อมูล เช่น เรื่องที่สนใจ มูลเหตุจูงใจ ความต้องการตัดสินใจ หน้าที่การงาน 
เครื่องมืออ านวยความสะดวกที่มีอยู่ การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ความต้องการสนับสนุนเรื่อง         ที่
ถูกต้องอยู่แล้ว ต้องการสนับสนุนความคิดของตนเอง ความต้องการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ         ความ
ต้องการจัดล าดับสิ่งที่ค้นพบ ปริมาณของแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ พ้ืนฐานชีวิตของแต่ละบุคคล ความรู้ละ
ประสบการณ์ ระบบสังคม/การเมือง/เศรษฐกิจ กฎหมาย ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น  โดย
ความต้องการข้อมูลของแต่ละบุคคลอาจมีผลมาจากสภาวะทางสังคมและสภาวะทางจิตใจที่แตกต่างกัน  

ผลการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความต้องการข้อมูลกับการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทย
สมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย พบว่า ความต้องการข้อมูล อันประกอบด้วย ด้านตารางเที่ยวบิน   ราคาบัตร
โดยสาร รูปแบบการให้บริการ ระบบส่งเสริมการตลาด และการส ารองบัตรโดยสาร                       มี
ความสัมพันธ์กับการแสวงหาข้อมูลโดยรวมในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก   
สอดคล้องกับที่ Case (2007) กล่าวว่า การที่บุคคลตระหนักถึงความไม่เพียงพอในความรู้หรือแค่ต้องการ
เพ่ิมพูนความรู้ และอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการหาค าตอบมาจัดการกับปัญหาชีวิต บุคคลย่อมตระหนักถึ ง
ความจ าเป็นและส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลสืบไป  โดยในทางการตลาดแล้วสอดคล้องกับที่ ศุภร 
เสรีรัตน์ (2545) กล่าวว่า เมื่อผู้บริโภครับรู้ถึงปัญหา ตระหนักถึงความไม่รู้หรือเพียงอยากรู้ เกิดความพึง
ประสงค์ต่อรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้า ผู้บริโภคจะอยู่ในฐานะที่จะต้องจัดการกับปัญหาโดยใช้
ข้อมูลเป็นเครื่องมือ  สอดคล้องกับที่ (Arnould, Price & Zinkhan (2004) กล่าวว่า การแก้ปัญหาจึง
ขึ้นอยู่กับการมีข้อมูลที่เพียงพอ ท าให้พิจารณาได้ว่า หากผู้ใช้บริการการบินไทยเกิดตระหนักถึงความไม่รู้ใน
ข้อมูล หรือเพียงแค่อยากเพ่ิมความรู้ให้กับตนเองเกี่ยวกับข้อมูลของสายการบินไทยสมายล์ ก็ย่อมเกิด
พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลตามมา  ยิ่งไปกว่านั้นยังสอดคล้องกับที่ Devadason & Lingam (1995) 
กล่าวว่า สามารถพิจารณาความต้องการข้อมูลได้จากลักษณะและแหล่งของข้อมูลเพ่ือให้เข้าใจถึงความ
ต้องการข้อมูลของบุคคลอย่างชัดเจน   
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การแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย   
กลุ่มตัวอย่างมีการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์โดยรวมในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา

ช่องทางการแสวงหาข้อมูล พบว่า มีการแสวงหาข้อมูลผ่าน Website: www.thaismileair.com มากที่สุด  
ร อ ง ล ง ม า คื อ  ค น รู้ จั ก ,  นิ ต ย ส า ร  SAWASDEE/  จุ ล ส า ร  Royal Orchid Plus News, 
Facebook/Twitter/YouTube/Instagram, Mobile Application: THAI Smile, บิลบอร์ด/ป้ายโฆษณา, 
โทรทัศน์, Call Center:  02 118 8888 และหนังสือพิมพ์ ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาช่องทางการแสวงหา
ข้อมูล 5 อันดับแรก พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้ช่องทางสื่อใหม่ (New Media) 3 ช่องทาง ท าให้พิจารณาได้ว่า 
กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจในสื่อใหม่มากท่ีสุด อาจเพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงได้สะดวก และเป็นที่นิยมในขณะนี้ 
ซึ่งสอดคล้องกับที่ Blackwell, Miniard & Engel (2006) กล่าวถึงช่องทางการแสวงหาข้อมูลว่า บุคคล
ย่อมมีพฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูลผ่านกระบวนการและช่องทางที่ต่างกัน  กล่าวคือ ย่อมเลือกแหล่งที่
เข้าถึงสะดวกและเป็นแหล่งข้อมูลที่คุ้นเคย หรือใช้งานอยู่เป็นประจ า  และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Assael (1998) ที่กล่าวว่า บุคคลย่อมมีเกณฑ์ในการเปิดรับสื่อที่สะดวกและเป็นที่นิยม (Convenience 
and Preferences) และย่อมเลือกสื่อที่ตนมีความพึงพอใจ   นอกจากด้านแนวคิดทฤษฎีข้างต้นแล้ว   ยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาก่อนหน้า กล่าวคือ มีการศึกษาการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวสหราชอาณาจักรกลุ่มผู้มีรายได้สูงที่เดินทางมาประเทศไทยของ ประภัสศรี โคทส์ (2553) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสายการบินจากสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด  และสุจิ
ตรา ไชยจันทร์ (2553) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว การแสวงหาข่าวสารการท่องเที่ยว และทัศนคติที่มี
ต่อคุณลักษณะข่าวสารการท่องเที่ยวบนสื่อออนไลน์ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่เคยแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวบนสื่อออนไลน์ข้อมูลผ่าน Search Engine, Web Site และ
รูปแบบอ่ืน ๆ (Web board, Blog, Social Network, E-Mail Address) มีมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคย
แสวงหา   สามารถมองอีกมุมหนึ่งได้ว่า นอกจากปัจจัยทางด้านความเป็นสื่อที่สะดวก เป็นที่นิยม และของ
สื่อใหม่ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและเลือกเป็นช่องทางในการแสวงหาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างแล้ว   
สามารถพิจารณาได้ว่า กลุ่มตัวอย่างอาจมีความเชื่อมั่นในความแม่นย าและการน าไปใช้ประโยชน์ของข้อมูล
จากช่องทางสื่อใหม่ก็เป็นได้   โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาความต้องการข้อมูลข่าวสารและความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
จังหวัดเชียงใหม่ของ โสภิตา สมจิตร (2550) ที่กลุ่มตัวอย่าง  มองว่าเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตมีความถูกต้อง
ชัดเจนและข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากอินเทอร์เน็ตสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับการแสวงหาข้อมูลสายการ-บิน
ไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย พบว่า เพศที่ต่างกัน มีความต้องการข้อมูลไม่แตกต่างกัน  ขณะที่ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และความถี่ในการใช้บริการที่ต่างกันมีการแสวงหาข้อมูลแตกต่างกัน สอค
คล้องกับที่ Case (2007); Blackwell, Miniard & Engel (2006) กล่าวว่า อิทธิพลที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การแสวงหาข้อมูลเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของตัวบุคคล โดยมีผลมาจาก ซึ่งเหมารวมถึงทั้ง
ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมา โดยในที่นี้รวมถึงระดับการศึกษา อาชีพ และความถี่ในการใช้บริการ
สายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย  และสอดคล้องกับที่ประภาวดี สืบสนธ์ อ้างถึงใน ชัชวาลย์ 

http://www.thaismileair.com/
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วงษ์ประเสริฐ (2537) กล่าวว่า บุคคลย่อมแสวงหาข้อมูลเพ่ือตอบสนองเป้าหมายการใช้ข้อมูลสวนบุคคล 
เช่น การใช้เพื่อการปฏิบัติอาชีพ เพ่ือการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน เพ่ือการเรียนรู้ ฯลฯ  ดังนั้นอาชีพการ
งานจึงเป็นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกแหล่งข้อมูล  และสอดคล้องกับผลศึกษาความ
ต้องการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของวิศวกร บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) ส านักปฏิบัติการส่วนภูมิภาคภาคเหนือของอรอุมา สืบกระพัน (2552) ที่พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่แสวงหาข้อมูลจากผู้ร่วมงานในระดับมาก ประเภทของข้อมูลที่แสวงหาในระดับมาก
คืออินทราเน็ต วัตถุประสงค์ในการแสวงหาข้อมูลคือเพ่ือค้นหาข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับงานในหน้าที่ใน
ระดับมากและแสวงหาข้อมูลทุกวันในระดับมากที่สุด  นับเป็นการแสวงหาข้อมูลเพ่ือความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน   ท าให้พิจารณาถึงการวิจัยในครั้งนี้ได้ว่า อาชีพการงานของผู้ใช้บริการสายการบินไทย
สมายล์ที่ต่างกัน ส่งผลต่อเป้าหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่างกัน มีผลท าให้การแสวงหาข้อมูลสายการ
บินไทยสมายล์แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข้อมูลกับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทย
สมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย พบว่า การแสวงหาข้อมูล อันประกอบด้วยช่องทาง  โทรทัศน์, หนังสือพิมพ์, 
นิตยสาร SAWASDEE/จุลสาร Royal Orchid Plus News, บิลบอร์ด/ป้ายโฆษณา, Call Center: 02 118 
8888, Website: www.thaismileair.com, Facebook/Twitter/YouTube/Instagram, Mobile 
Application: THAI Smile และคนรู้จัก  มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์โดย
ภาพรวมในระดับสูง และมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก  สอดคล้องกับแนวคิดกระบวนรับรู้ของ Assael 
(อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555) ที่ว่า การรับรู้คือการเลือกสรร (Selection) สิ่งกระตุ้น  โดยบุคคลจะ
เลือกแสวงหาหรือเลือกรับสิ่งกระตุ้นรวมถึงช่องทางการแสวงหาข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ ทัศนคติส่วน
บุคคล  ผ่านกระบวนการการจัดระเบียบ (Organization) และการตีความ (Interpretation) ข้อมูลจนเกิด
เป็นมโนภาพส่วนบุคคล 

ช่องทางการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์  
กลุ่มตัวอย่างมีช่องทางการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์โดยภาพรวมในระดับปานกลาง 

เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ช่ อ ง ท า ง ก า ร รั บ รู้ ต ร า สิ น ค้ า  พ บ ว่ า  มี ก า ร รั บ รู้ ต ร า สิ น ค้ า ผ่ า น  Website: 
www.thaismileair.com   รองลงมาคือ คนรู้จัก, โทรทัศน์, นิตยสาร SAWASDEE/จุลสาร Royal Orchid 
Plus News,  บิลบอร์ด/ป้ายโฆษณา,Facebook/Twitter/YouTube/Instagram,Call Center: 02 118 
8888,  Mobile Application: THAI Smile และหนังสือพิมพ์ ตามล าดับจากผลการวิจัยข้างต้น พบว่า 
ช่องทางสื่อใหม่ (New Media) ได้แก่ Website: www.thaismileair.com  Website หลักของสายการ
บินเป็นช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ตราสินค้ามากที่สุด  รองลงมาคือ คนรู้จัก และสื่อดั้งเดิม (Traditional 
Media) ได้แก่ โทรทัศน์, นิตยสาร SAWASDEE/ จุลสาร Royal Orchid Plus News  สอดคล้องกับ
บทความทางวิชาการของ Domokourova (2011) ที่กล่าวถึงความส าคัญของเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต
ส าหรับกิจกรรมการตลาดของธุรกิจการบินว่า เงื่อนไขหนึ่งในการประสบความส าเร็จในธุรกิจคือการที่
องค์กรมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง และควรมุ่งใช้สื่อสารการตลาดเป็นช่องทางหลัก  เนื่องจากไม่เพียงแค่ผู้คน
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ทุกมุมโลกมีโอกาสเข้าถึง แต่รวมไปถึงการเป็นช่องทางข้อมูลอันทันสมัยที่ตอบสนองความต้องการข้อมูลแก่
ผู้บริโภคได้ทันเวลา อันน ามาซึ่งโอกาสในการรับรู้ตราสินค้าและภาพลักษณ์ที่ดีเพ่ิมมากขึ้นจนอาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ  นอกจากนี้ยังกล่าวถึงผลการศึกษาสายการบินแอโรฟลอต  
(Aeroflot—Russian Airlines) สายการบินแห่งชาติของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่เปิดเผยว่าผู้โดยสาร
ส่วนใหญ่ของสายการบินแอโรฟลอตเป็นผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจ า และครึ่งหนึ่งของผู้โดยสารทั้งหมดใช้
อินเทอร์เน็ตทุกวัน 

ยิ่งไปกว่านั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ผ่านสื่อดั้งเดิมมากกว่าผ่าน
สื่อใหม่  ยกเว้นช่องทาง Website: www.thaismileair.com ที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้มากกว่าผ่านสื่อดั้งเดิม 
และช่องทางหนังสือพิมพ์ที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้น้อยกว่าผ่านสื่อใหม่   ผลการวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่าการสื่อ
สารตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ผ่านสื่อดั้งเดิมยังคงมีประสิทธิผล (Efficiency)  สอดคล้องกับ
กระบวนการรับรู้กระบวนการแรกของ Assael (1998)  คือ การเปิดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective 
Exposure) กล่าวคือ ผู้บริโภคจะเป็นผู้เลือกและตัดสินใจเองว่าจะเปิดโอกาสให้ข้อมูลใดเข้าถึงตนได้ใน
ช่องทางไหน ซึ่งจะเป็นข้อมูลและช่องทางที่พอใจเท่านั้น ดังนั้นหาก บริษัท สายการบินไทยสมายล์ จ ากัด 
สื่อสารตราสินค้าผ่านสื่อดั้งเดิมร่วมกับ Website: www.thaismileair.com ก็จะส่งผลให้การสื่อสารตรา
สินค้าสายการบินไทยสมายล์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ได้  

การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย   
 1.  การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ 
 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านผลิตภัณฑ์/บริการโดยรวมใน

ระดับมาก  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีระดับการรับรู้ตราสินค้าเกี่ยวกับบริการอาหารว่างและ
เครื่องดื่มฟรีบนเที่ยวบินมากท่ีสุด  รองลงมาคือ น้ าหนักกระเป๋าสัมภาระฟรี 20 กิโลกรัม, เครื่องบินใหม่ได้
มาตรฐานความปลอดภัยทุกล า, เลือกที่นั่งได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม, เป็นสายการบินที่ให้บริการแบบเต็ม
รูปแบบ (Full-service Airline)  และสมาชิกรอยัลออร์คิดพลัส (ROP) ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับการ
บินไทย ตามล าดับ 

 2.  การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านราคา 
 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านราคาโดยรวมในระดับปาน

กลาง  ซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตราสินค้าด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้น้อยที่สุด  เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ว่าอัตราค่าโดยสารคุ้มค่า
สูงกว่าราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์/บริการ ตามล าดับ  ท าให้พิจารณาได้ว่า การสื่อสารด้าน
ราคาของสายการบินไทยสมายล์อาจไม่มีประสิทธิผล (Efficiency) เท่าที่ควรหากเทียบกับด้านอ่ืน ๆ  
สอดคล้องผลการศึกษาผู้ใช้บริการเที่ยวบินสายการบินแอร์เอเชียของ ภารณี สกุลเศรษฐี (2549) ที่ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความต้องการข้อมูลราคาบัตรโดยสารมากที่สุด ซึ่งเกิดจากมีการรับรู้ตราสินค้าด้านราคาน้อย จึงมี
คาดหวังและประสงค์จะได้รับข้อมูลด้านดังกล่าวมาก  
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   3.  การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย

โดยรวมในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีระดับการรับรู้ตราสินค้าว่าสามารถส ารอง
ที่นั่งและช าระเงินโดยตัดบัตรเครดิต/เดบิตออนไลน์ผ่าน Website: www.thaismileair.com และ 
www.thaiairways.com ในระดับมาก  และมีระดับการรับรู้ตราสินค้าว่าสามารถส ารองที่นั่งและช าระเงิน
โดยตัดบัตรเครดิต/เดบิตผ่านระบบ Call Center: 02 118 8888 ในระดับปานกลาง 
  4.  การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านการส่งเสริมการตลาด 

  กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านการส่งเสริมการตลาด
โดยรวมในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีระดับการรับรู้ตราสินค้าว่าได้รับไมล์
สะสมรอยัลออร์คิดพลัส (ROP) ของการบินไทยสูงที่สุด  รองลงมาคือ มีการลดราคาบัตรโดยสารในโอกาส
ต่าง ๆ   และมีการจัดกิจกรรมจ าหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษ ตามล าดับ 

  5.  การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านพนักงาน 
  กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านพนักงานโดยรวมในระดับ

มาก  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีระดับการรับรู้ตราสินค้าว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมี
คุณภาพในการให้บริการสูงกว่าการรับรู้ตราสินค้าว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินผ่านการฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัยมาตรฐาน  ซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตราสินค้าด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เป็นอันดับสอง
รองจากด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  สอดคล้องที่ Miroshnichenko (2011) กล่าวในบทความทาง
วิชาการว่า แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินเชิงพาณิชย์ในปัจจบันได้เปลี่ยนไป ซึ่งโจทย์ข้อหนึ่งที่
องค์กรธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์พึงค านึงคือการดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงาน กล่าวคือ การมุ่งเน้น
การพัฒนาไปที่ทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์/บริการ ในท้ายที่สุดแล้วบุคคลากรที่มีคุณภาพ
ดังกล่าวจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของตราสินค้าและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

  6.  การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านกระบวนการบริการ 
  กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านกระบวนการบริการโดยรวม

ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีระดับการรับรู้ตราสินค้าว่าให้บริการที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองในระดับมาก และมีระดับการรับรู้ตราสินค้าว่าเช็คอินผ่าน
อินเตอร์เน็ต (iCheck-in) ผ่านทาง www.thaismileair.com ได้ ในระดับปานกลาง 

  7.  การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
  กลุ่มตัวอย่างรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพโดยรวม

ในระดับมาก  ซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตราสินค้าด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้มากที่สุด     เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ตราสินค้าระดับมากที่สุดเกี่ยวกับเครื่องแบบของพนักงานเป็น
สีส้ม, “ไทยสมายล์ ลูกเรือสาวสวยยกล า” พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีเฉพาะสาวสวย   และมีการรับรู้
ระดับมากเกี่ยวกับลายเครื่องบินเป็นแถบริบบิ้นพร้อมค าว่า  “Smile”, “ไทยสมายล์ ลูกเรือสาวสวยยก
ล า” พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีเฉพาะสาวสวย, โลโก้ของสายการบิน, รูปแบบ การให้บริการเป็นแบบ
ทันสมัย เป็นมิตรและมีความคุ้มค่า (Trendy-Friendly-Worthy) สอดคล้องกับ 
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วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่  และสโลแกนภาษาไทย “ไทยสมายล์รอยยิ้มคู่ฟ้า”  ภาษาอังกฤษ “Fly Smart 
with THAI Smile”  ตามล าดับ   ท าให้พิจารณาได้ว่า การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของสาย
การบินไทยสมายล์มีประสิทธิผล (Efficiency)   สอดคล้องผลการศึกษาการรับรู้ตราสินค้านกแอร์ของ
ผู้โดยสารชาวไทยของนิรัชยา เลิศเรืองฤทธิ์ (2554) ที่ว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ด้านการน าเสนอเอกลักษณ์
ทางกายภาพมากที่สุด  และสอดคล้องกับผลการศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์การปรับภาพลักษณ์
องค์กรสายการบินเคนยาแอร์เวย์สของ Chemayiek (2005) ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสี, ดีไซน์บนหาง, เครื่องยนต์, ปีก และล าตัวของเครื่องบิน  ส่วนในด้านโลโก้ใหม่มีการ
เปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอด้วยเฉดสีที่เปลี่ยนไป เช่น สีเขียว สีด า สีแดงอ  แทนที่   โลโก้เก่าตรงหาง
เครื่องบินที่ถูกลบออกไป โดยโลโก้ใหม่ยังเป็นที่รู้จักกันน้อย  ซึ่งดังที่กล่าวมานี้เป็น  การรับรู้ที่เป็น
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
  ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปที่ต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์    สอดคล้องกับทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(Individual Differences Theory) ที่ De Fleur (2010) และ Blackwell, Miniard & Eagel (2006) 
กล่าวว่า บุคคลมีความแตกต่างกันหลายประการ โดยหนึ่งในปัจจัยด้านความแตกต่างดังกล่าว คือ
ความสามารถในการรับรู้ข้อมูล ซึ่งจะสนองลักษณะความต้องการ  มูลค่า รวมถึงวิถีการด าเนินชีวิตที่
แตกต่างกัน จึงส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารและพฤติกรรมข้อมูลของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน   
  ท าให้พิจารณาได้ว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้และเห็นถึงความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของสาย
การบินไทยสมายล์  ซึ่งโดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในทิศทางเดียวกันกับที่องค์กรต้องการ
สื่อสารตราสินค้า  สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler & Keller (2012) และ Kotler (1997) ที่ว่าการ
ก าหนดต าแหน่งตราสินค้าและการก าหนดบุคลิกภาพให้กับตราสินค้าสร้างความรู้สึกและความเป็น
เอกลักษณ์  โดยองค์กรต้องท าความรู้จัก ก าหนดอัตลักษณ์ของตราสินค้า โดยการศึกษาถึงความเหมือน
และความต่างของผลิตภัณฑ์บริการของทั้งตัวเองและคู่แข่ง  พร้อมทั้งระบุและสร้างเอกลักษณ์ตามอัต
ลักษณ์ที่ถูกก าหนดตามที่ตนเป็น  เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์/บริการให้ครองใจผู้บริโภค ส่งผล
ให้องค์กรได้รู้จักตนเองและคู่แข่งอย่างชัดแจ้งขึ้น   ดังนั้นจึงสอดคล้องอย่ างเป็นเหตุเป็นผลกันกับผล
การศึกษาการประเมินประสิทธิผลของการสร้างตราสินค้าบนพ้ืนฐานของการใช้งานจริงของ Fayvishenko 
(2011) ที่ว่าประสิทธิภาพของการสร้างตราสินค้าจึงเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กล่าวคือ 
ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นทางอารมณ์ ประหนึ่งเป็นการสะกดให้ผู้บริโภคหันมาซื้อผลิตภัณฑ์/บริการขององค์กร
ตน  โดยในกรณีของ บริษัท สายการบินไทยสมายล์ จ ากัด ภายใต้ตราสินค้า (Brand) สายการบินไทย
สมายล์ (Thai Smile Airways) ได้สื่อสารตราสินค้า โดยการน าเสนอบุคลิกของตราสินค้า (Brand 
Character) เป็นแบบทันสมัย เป็นมิตร และมีความคุ้มค่า (Trendy-Friendly-Worthy) สอดคล้องกับวิถี
ชีวิต (Lifestyle) ของคนรุ่นใหม่ที่มีความทันสมัยภายใต้สโลแกนสโลแกน “ไทยสมายล์ รอยยิ้มคู่ฟ้า” หรือ 
“Fly Smart with THAI Smile” (Thai Airways International Public Company Limited (THAI), 
2012, March; THAI, 2012, April)  อันสอดคล้องกับภาพลักษณ์ตราสินค้าอย่างชัดเจน 
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 สามารถพิจารณาได้อีกว่า บริษัท สายการบินไทยสมายล์ จ ากัด ภายใต้ตราสินค้า 
(Brand) สายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile Airways) ได้สื่อสารตราสินค้า สอดคล้องกับส่วนประสมทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix: 7P’s) ของ Payne (1993); Kotler (1997)  อัน
ประกอบด้วย  (1) ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ (Product) โดยการบริการส่งมอบบริการเที่ยวบินแก่ผู้โดยสาร  
(2) ด้านราคา (Price) โดยการก าหนดราคาที่สอดคล้องกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์/บริการ เหมาะสมกับ
ต าแหน่งตราสินค้าระดับการให้บริการและระบบเศรษฐกิจ  (3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) โดย
การน าเสนอช่องทางการเข้าถึงการซื้อผลิตภัณฑ์/บริการของสายการบินไทยสมายล์ที่เข้ากับยุคสมัยและ
พฤติกรรมผู้บริโภค  (4) ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผ่านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
ส่งเสริมการขาย กิจกรรมชิงรางวัล โดยมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์/บริการ  (5) ด้านพนักงาน (People) โดยการคัดเลือก ฝึกอบรม ควบคุมคุณภาพการบริการ 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้โดยสาร  (6) ด้านกระบวนการบริการ (Process) โดยการกระส่ง
มอบผลิตภัณฑ์/บริการผ่านกระบวนการที่ท าให้ผู้โดยสารเกิดความประทับใจสูงสุด  (7) ด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพอย่างมีเอกลักษณ์ จน
อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยในการเลือกใช้บริการสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสาร 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับการรับรู้ตราสายการ
บินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทยโดยภาพรวม พบว่า เพศที่ต่างกัน มีการรับรู้ตราสินค้าไม่แตกต่างกัน  
ขณะที่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และความถี่ในการใช้บริการที่ต่างกัน มีการรั บรู้ตราสินค้า
แตกต่างกัน  ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปที่ต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถามส่งผลต่อการ
รับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์  สอดคล้องกับทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ( Individual 
Differences Theory) ที่ De Fleur (2010) และ Blackwell, Miniard & Eagel (2006)  กล่าวว่า บุคคล
มีความแตกต่างกันหลายประการ โดยหนึ่งในปัจจัยด้านความแตกต่างดังกล่าว คือ ความสามารถในการ
รับรู้ข้อมูล ซึ่งจะสนองลักษณะความต้องการ (Needs) มูลค่า (Value) วิถีการด าเนินชีวิต (Lifestyles) ที่
แตกต่างกัน  ส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารและพฤติกรรมข้อมูลของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน   

 

สรุปและข้อเสนอแนะ  

การวิจัยเรื่อง “ความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล และการรับรู้ตราสินค้า สายการบินไทย
สมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย”  ท าให้พบว่า  1) ผู้โดยสารชาวไทยมีความต้องการข้อมูลสายการบินไทย
สมายล์โดยภาพรวมในระดับมาก โดยต้องการข้อมูลด้านราคาบัตรโดยสารมากที่สุด และน้อยที่สุดด้าน
รูปแบบการให้บริการ  นอกจากนี้เพศและความถี่ในการใช้บริการที่ต่างกัน มีความต้องการข้อมูลไม่
แตกต่างกัน  ในขณะที่อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่ต่างกัน มีความต้องการข้อมูลแตกต่างกัน  
2) ผู้โดยสารชาวไทยมีการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
แสวงหาข้อมูลมากที่สุดจาก Website: www.thaismileair.com และน้อยที่สุดจากหนังสือพิมพ์  
นอกจากนี้เพศที่ต่างกัน มีการแสวงหาข้อมูลไม่แตกต่างกัน  ในขณะที่อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
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และความถี่ในการใช้บริการที่ต่างกัน มีการแสวงหาข้อมูลแตกต่างกัน  3) ผู้โดยสารชาวไทยมีการรับรู้ตรา
สินค้าสายการบินไทยสมายล์โดยภาพรวมในระดับมาก โดยรับรู้ตราสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมาก
ที่สุด และน้อยที่สุดในด้านราคา  นอกจากนี้เพศท่ีต่างกัน มีการรับรู้ตราสินค้าไม่แตกต่างกัน  ในขณะที่อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และความถี่ในการใช้บริการที่ต่างกัน มีการรับรู้ตราสินค้าแตกต่างกัน   4) 
ความต้องการข้อมูลกับการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทยมีความสัมพันธ์กัน   
และ 5) การแสวงหาข้อมูลกับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทยมี
ความสัมพันธ์กัน 

 ข้อเสนอแนะต่อสายการบินไทยสมายล์ 
1. สายการบินไทยสมายล์สามารถน าผลการวิจัยไปปรับใช้ในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้า

ได้อย่างสอดคล้องกับความคาดหวังในรายละเอียดที่ประสงค์ของผู้โดยสารชาวไทย กล่าวคือ มุ่งเน้นใน
รายละเอียดข้อมูลด้านราคาบัตรโดยสารมาเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นรายละเอียดข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างมี
ความตอ้งการมากที่สุด 

2. สายการบินไทยสมายล์ควรรักษาความมีประสิทธิผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ดียิ่ง  ๆ ขึ้นไป
ส าหรับสื่อสารการตลาดด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เนื่องจากเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตราสินค้าสายการ
บินไทยสมายล์ที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้มากที่สุด ในทางตรงกันข้ามควรมุ่ งสื่อสารการตลาดด้านราคา ซึ่งเป็น
รายละเอียดเกี่ยวกับตราสินค้าด้านที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้น้อยที่สุด 

3. สายการบินไทยสมายล์อาจพิจารณานวัตกรรมการสื่อสารตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ผ่าน
เครื่องมือทางการสื่อสารตลาด โดยเน้นช่องทางผ่านสื่อใหม่ คือทาง www.thaismileair.com  Website 
ทางการของสายการบินไทยสมายล์  และเน้นรักษาคุณภาพการให้บริการที่ดี  เนื่องจากการบริการอย่างมี
คุณภาพจะเกิดการบอกต่อจากผู้โดยสารที่เคยใช้บริการ  ซึ่งเป็นสร้างการรับรู้ตราสินค้าที่ไม่ต้องเสีย
งบประมาณในการลงทุน  รวมทั้งไม่ควรมองข้ามการสื่อสารตราสินค้าผ่านสื่อดั้งเดิม ได้แก่ โทรทัศน์, 
นิตยสาร SAWASDEE / จุลสาร Royal Orchid Plus News  ที่มีศักยภาพในการสร้างการรับรู้ 

 ข้อเสนอแนะต่อแวดวงวิชาการ 
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะเชิงปริมาณ โดยในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการวิจัยเชิง

คุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ผู้โดยสารร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 

2. ควรมีการศึกษาความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล และการรับรู้ตราสินค้าองค์กรธุรกิจการ

บินเชิงพาณิชย์อื่น ๆ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างกับความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล และ
การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ เพ่ือฐานข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่กว้างขึ้น 

3. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการสร้างเครื่องมือที่รวบรวมรายละเอียดบางประการที่ได้มีการ
เปลี่ยนรูปแบบหลังจากการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เช่น การรับบริการด้านบัตรโดยสารและบริการ
โปรแกรมสะสมไมล์รอยัลออร์คิดพลัส (Royal Orchid Plus: ROP) ได้ที่ THAI Contact Center: 02 356 
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1111 ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป (Thai Smile Airways Company 
Limited, 
Call Center, 2015 April 24), การเพ่ิมช่องทางการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (Thai Smile 
Airways Company Limited, 2015, April B), นิตยสารประจ าเที่ยวบินรายเดือน We Smile ของสาย
การบิน      ไทยสมายล์ ตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 (Thai Smile Airways Company 
Limited, 2015, April A) เป็นต้น เพ่ือข้อมูลที่ทันสมัยของผลการวิจ 

4. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารต่างชาติในการวิจัยครั้งต่อไป เนื่องจากมีผู้โดยสาร
ชาวต่างชาติใช้บริการเที่ยวบินสายการบินไทยสมายล์เป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง กอปรกับหลายเส้นทาง
บินภายในประเทศปฏิบัติการบินด้วยสายการบินไทยสมายล์แทนที่การบินไทยที่เป็นที่รู้จัก     มาก่อน อัน
เป็นการได้เรียนรู้และตรวจสอบความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล และการรับรู้ตราสินค้าสายการบิน
ไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวต่างชาติ 
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