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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของ
ผูโ้ ดยสารชาวไทย 2) การแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย 3) การรับรู้
ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย 4) ความแตกต่างระหว่างลักษณะทาง
ประชากรกับความต้องการข้อมูล ลักษณะทางประชากรกับการแสวงหาข้อมูล และลักษณะทาง
ประชากรกับการรับรู ้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย 5) ความสัมพันธ์
ระหว่างความต้องการข้อมูลกับการแสวงหาข้อมูล และการแสวงหาข้อมูลกับการรับรู ้ตราสิ นค้าสาย
การบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้วธิ ีการวิจยั แบบสารวจ กลุ่มตัวอย่างคือผูโ้ ดยสาร
ชาวไทยที่ใช้บริ การเที่ยวบิน สายการบินไทยสมายล์ จานวน 400 คน การเลื อกตัวอย่างใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิ ญ เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้
ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) สถิติทดสอบ F-test หรื อค่าสถิติทดสอบ LSD และวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient
ผลการวิจยั พบว่า 1) กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ตอ้ งการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์โดย
ภาพรวมในระดับมาก โดยต้องการข้อมูลด้านราคาบัตรโดยสารมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านตาราง
เที่ยวบิน และต้องการข้อมูลน้อยที่สุดด้านรู ปแบบการให้บริ การ 2) กลุ่มตัวอย่างแสวงหาข้อมูลสาย
การบินไทยสมายล์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยแสวงหาข้อมูลมากที่สุดจาก Website:
www.thaismileair.com รองลงมาคือ จากคนรู้จกั และแสวงหาข้อมูลน้อยที่สุดจากหนังสื อพิ มพ์
3) กลุ่มตัวอย่างรับรู ้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์โดยภาพรวมในระดับมาก โดยรับรู้ ตราสิ นค้า

(4)
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านพนักงาน และรับรู้ ตราสิ นค้าน้อยที่สุดใน
ด้านราคา 4) ในด้านความต้องการข้อมูลของสายการบินไทยสมายล์ เพศ และความถี่ในการใช้
บริ การของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ต่างกัน มีความต้องการข้อมูลไม่แตกต่างกัน อายุ ระดับการศึกษา
และรายได้ที่ ต่า งกัน มี ค วามต้องการข้อมู ล แตกต่ า งกันอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.001
อาชี พที่ต่างกัน มีความต้องการข้อมูลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 5) ในด้าน
การแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ เพศของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ต่างกัน มีการแสวงหาข้อมูล
ไม่แตกต่า งกัน อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้ และความถี่ ในการใช้บริ การที่ ต่างกัน มี การ
แสวงหาข้อมูลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 6) ในด้านการรับรู้ตราสิ นค้าสาย
การบินไทยสมายล์ เพศของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ต่างกัน มีการรั บรู ้ ตราสิ นค้าไม่แตกต่างกัน อายุ
ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ที่ต่างกัน มี การรั บรู ้ ตราสิ นค้าแตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ 0.001 ความถี่ ในการใช้บริ การที่ต่างกัน มี การรับรู ้ ตราสิ นค้าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 7) ความต้องการข้อมูลกับการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทย
สมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย มีความสัมพันธ์กนั ในเชิ งบวก 8) การแสวงหาข้อมูลกับการรับรู ้ตรา
สิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก
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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 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,

(6)
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.
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ทดสอบหาค่าต่าง ๆ และอาจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่ องแก้ว ที่ให้คาแนะนาและคาปรึ กษาเป็ นอย่างดี
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เป็ นอย่างดีตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ ขียนตาราและเอกสารที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ รวมถึงความอนุเคราะห์
จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ จนทาให้งานวิจยั ชิ้นนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ขอขอบพระคุณผูโ้ ดยสารสายการบินไทยสมายล์ทุกท่านที่ได้ให้ความร่ วมมืออย่างดีในการ
สละเวลาอันมีค่าให้ขอ้ มูลอย่างเต็มใจ ซึ่ งเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการวิจยั
สุ ดท้ายนี้ ผวู ้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุ ณบิดา มารดา สมาชิ กในครอบครัว รวมไปถึงญาติมิตร
ทุกท่านที่คอยสนับสนุ น คอยเป็ นกาลังใจอันเป็ นแรงกระตุน้ ให้ผวู ้ ิจยั มีความพยายามในการทางาน
วิจยั ชิ้นนี้จนเสร็ จสมบูรณ์
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยเริ่ ม ใช้อากาศยานตั้ง แต่ พ.ศ. 2457 และได้มี ก ารพัฒนาการบิ นเรื่ อยมา
จนกระทัง่ พ.ศ. 2503 บริ ษทั เดินอากาศไทย จากัด ซึ่ งได้ควบรวมกิจการเข้ากับ บริ ษทั การบินไทย
จากัด (ซึ่ งจดทะเบียนแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน เมื่อ พ.ศ. 2537) เพื่อให้สายการบินแห่ งชาติ
เป็ นหนึ่งเดียวตามมติคณะรัฐมนตรี เศรษฐกิจ (บริ ษทั การบินไทย จากัด, 2528) กอปรกับประกาศ
ของกระทรวงการคมนาคมที่จากัดสิ ทธิ์ การดาเนินธุ รกิจการบินเชิ งพาณิ ชย์ทบั ซ้อนในเส้นทางบินที่
รัฐดาเนิ นกิ จการอยู่ของเอกชน กล่ าวคื อ การดาเนิ นธุ รกิ จการบิ นเชิ งพาณิ ชย์ภายในประเทศใน
เส้นทางบินหลัก ๆ แบบไม่หยุดพัก (Direct Flight) ได้รับอนุญาตเฉพาะสายการบินแห่ งชาติ คือ
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) (Thai Airways International Public Company Limited) เท่านั้น
ซึ่ งองค์กรธุ รกิ จการบิ นเชิ งพาณิ ชย์อื่นไม่สามารถดาเนิ นกิ จการได้ (กรมการบินพาณิ ชย์, 2541)
เว้นเสี ยแต่การปฏิบตั ิการบินโดยมีการแวะพักระหว่างทาง (Via) ซึ่ งในอดีตมีองค์กรธุ รกิจการบิน
เชิงพาณิ ชย์ดาเนิ นกิจการด้วยวิธีน้ ี เช่น เส้นทางบินจากกรุ งเทพฯ (ดอนเมือง) ไปเชี ยงใหม่ สายการ
บินบางกอกแอร์ เวย์ส (Bangkok Airways) ปฏิบตั ิการบินโดยแวะพักระหว่างทางที่ท่าอากาศยาน
สุ โขทัย (บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน), ม.ม.ป.) ขณะที่สายการบินโอเรี ยนต์เอ็กเพรสแอร์
(Orient Express Air) ปั จจุบนั คือสายการบิ นโอเรี ยนต์ไทยแอร์ ไลน์ส (Orient Thai Airlines)
ปฏิบตั ิการบินเส้นทางบินดังกล่าวโดยแวะพักระหว่างทางที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็ นต้น
จนกระทัง่ ใน พ.ศ. 2544 ประเทศไทยได้ดาเนิ นนโยบายการบินเสรี ในเส้นทางการบินทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศของกระทรวงคมนาคม โดยได้มีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ทางเส้นทาง
การบินลง ส่ งผลให้ธุรกิ จการบินเชิ งพาณิ ชย์ของเอกชนสามารถเข้ามาดาเนิ นธุ รกิจในเส้นทางทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศได้อย่างเสรี ทั้งรู ปแบบการให้บริ การการบิ นตามกาหนด (Schedule
Service) และการให้บริ การการบินแบบไม่ประจาตามกาหนด (Non-schedule Service) (บุญเลิศ
จิตตั้งวัฒนา, 2548; สมยศ วัฒนากมลชัย, 2556) องค์กรธุ รกิจการบินเชิงพาณิ ชย์ของเอกชนสามารถ
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ปฏิบตั ิการบินทับซ้อนในเส้นทางบินภายในประเทศที่สายการบินแห่ งชาติ คือ บริ ษทั การบินไทย
จากัด (มหาชน) ด าเนิ น กิ จ การอยู่ ซึ่ งการด าเนิ น นโยบายการเปิ ดเสรี ท างการบิ น นี้ ส่ ง ผลดี ต่ อ
ประชาชนเป็ นอย่างมากทั้งในด้านคุณภาพ การให้บริ การที่หลากหลายรู ปแบบไปพร้อมกับราคาที่
ต่าลง (ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ, มมป.) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อธุ รกิจการบินเชิ งพาณิ ชย์
ของประเทศไทย
จากการดาเนิ นนโยบายดังกล่าวก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงที่สาคัญ คือ การมีสายการบิน
ต้นทุนต่า (Low-cost Airline) ที่มีศกั ยภาพในการแข่งขันด้านราคามากกว่าสายการบินที่ให้บริ การ
เต็มรู ปแบบ (Full-service Airline) ในประเทศไทยตั้งแต่ปลาย พ.ศ. 2546 เกิดเป็ นกระแสความนิยม
อย่างต่อเนื่ องและเพิ่มมากขึ้ นในช่ วง 9-10 ปี ที่ผ่านมา โดยข้อมูลจาก บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน) (ทอท.) (2552, 2557ก) พบว่า ใน พ.ศ. 2547 ซึ่ งเป็ นปี ที่มีสายการบินต้นทุนต่าเข้า
มาในประเทศไทย มีจานวนผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่ามีจานวน 2,658,654 คน และ
ใน พ.ศ. 2557 (ข้อมูลถึงเดือนสิ งหาคม) จานวนผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าได้เพิ่ม
จานวนเป็ น 12,805,410 คน หรื อร้อยละ 381.65
เมื่อพิจารณารายรับตามข้อมูลของสมาคมขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ (International
Air Transportation Association: IATA) พบว่า รายรับรวมของทุกสายการบินของประเทศไทย
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9 โดยการเติบโตส่ วนใหญ่มาจากสายการบินต้นทุนต่าที่เติบโตเฉลี่ย ร้อยละ
31.5 ในขณะที่สายการบินที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบเติบโตเฉลี่ยเพียงร้อยละ 6.9 ส่ งผลให้สายการบิน
ต้นทุนต่ามีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) เพิ่มขึ้น แม้สายการบินที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบมีส่วน
แบ่งตลาดที่ สูงกว่า แต่การเติ บโตของส่ วนแบ่ งการตลาดของสายการบิ นต้นทุ นต่ ากลับเพิ่มขึ้ น
โดยใน พ.ศ. 2556 ส่ วนแบ่งการตลาดซึ่ งคานวณจากรายรับของสายการบินที่ได้จากการให้บริ การ
ผูโ้ ดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศของสายการบินต้นทุนต่าอยูท่ ี่ร้อยละ 46 ในขณะที่สายการบินให้ที่บริ การเต็มรู ปแบบอยูท่ ี่ร้อยละ 54 ทว่าหากพิจารณาจากอัตราการเติบโตของส่ วนแบ่ง
การตลาด พบว่า ในช่ วง พ.ศ. 2554-2556 สายการบิ นต้นทุ นต่ า มี ก ารเติ บ โตเพิ่ม ขึ้ นร้ อยละ 9
ในขณะที่สายการบินที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบมีอตั ราลดลงร้อยละ 6 (สุ ปรี ย ์ ศรี สาราญ และสิ นธวัฒน์
สิ นธนบดี , 2557) ซึ่ งเป็ นสถานการณ์ ที่แสดงถึ งศักยภาพในการแข่งขันที่ดีกว่าของสายการบิน
ต้นทุนต่าในการแบ่งส่ วนแบ่งการตลาดมาจากสายการบินที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบ
จากสถานการณ์ ขา้ งต้น สามารถสรุ ปและพิจารณาได้ว่าตั้งแต่ พ.ศ. 2544 เป็ นต้นมา
ประเทศไทยได้ดาเนิ นนโยบายการบิ นเสรี ข องกระทรวงคมนาคม ท าให้องค์ก รธุ รกิ จการบิ น
เชิ งพาณิ ชย์ของเอกชนสามารถดาเนิ นกิจการได้อย่างเสรี ทุกเส้นทางบินทั้งในและระหว่างประเทศ
มีอตั ราการเกิดและการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งครองพื้นที่ส่วนแบ่ง
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การตลาดของธุ รกิจการบินเชิงพาณิ ชย์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งเมื่อค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ลดต่าลง ความนิยมในการเดินทางทางอากาศจึ งเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้องค์กรธุ รกิจการบินพาณิ ชย์ที่
ดาเนิ นกิ จการอยู่ก่อนหน้าจาเป็ นที่จะต้องบริ หารพัฒนาองค์กรเพื่อที่จะสนองอุปสงค์การเดิ นทาง
ดังกล่าวที่เพิม่ มากขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมของบริ โภคในปั จจุบนั ที่มีความต้องการที่หลากหลาย
และมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว องค์กรธุ รกิ จการบินพาณิ ชย์มุ่งให้ความสาคัญกับการดาเนิ น
ธุ รกิจให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของผูโ้ ดยสารในทุกกลุ่มตลาด (Segment) ใหม่ ๆ
(Lobanov, 2011) เพื่อต่อสู ้ กบั คู่แข่งในธุ รกิ จการบิ นเชิ งพาณิ ชย์และสร้ างโอกาสในการขยาย
เครื อข่ าย (Network) เพื่ อรองรั บการเปิ ดเสรี การบินอาเซี ยนภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน (AEC) ด้วยกลยุทธ์ หลากหลายตราสิ นค้า (Multi-brand) เพื่อกาหนดตาแหน่ งทาง
ยุท ธศาสตร์ (Positioning) ในการตอบสนองความต้องการของผูโ้ ดยสารในกลุ่ ม ตลาดที่ ต่างกัน
รวมถึงการดาเนิ นธุ รกิจตามกลยุทธ์ Product Diversification Strategy คือการสร้างผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การตัวใหม่มาสนองกลุ่มตลาดอื่นภายใต้การดาเนิ นการขององค์กรเดิม (นิวตั ิ โชติวงษ์, 2544)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริ การใหม่ตามกลยุทธ์ Product Diversification Strategy ได้เป็ นที่ยอมรับว่า
เป็ นอีกหนึ่งวิธีการที่ส่งผลดีต่อองค์กรในการขับเคลื่อนต่อไป ดังตัวอย่างของสายการบินชั้นนาของ
โลกระดับห้าดาว (The World’s 5- Star Airlines) ภายใต้การประเมินโดย SKYTRAX (SKYTRAX,
2015) ที่ได้มีการเปิ ดตัวสายการบินลูก ดังเช่น สายการบินสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ส (Singapore Airlines)
สายการบินแห่ งชาติของประเทศสิ งคโปร์ ที่ใช้สายการบินซิ ลค์แอร์ (SilkAir) (Heracleous, Wirtz &
Pangarkar, 2006) และสายการบินคาเธ่ ยแ์ ปซิ ฟิกแอร์ เวย์ส (Cathay Pacific Airways) สายการบิน
แห่ งชาติของประเทศฮ่องกงที่ใช้สายการบินดรากอนแอร์ (Dragonair) มาปฏิบตั ิการบินในเส้นทาง
บินระดับภูมิภาค (Regional Destinations) และกลุ่ มตลาดที่ ต่างกัน (บริ ษทั การบิ นไทย จากัด
(มหาชน) (กบท.), 2556; Veselova, 2015) ไม่เพียงแต่ในธุ รกิ จการบินเชิ งพาณิ ชย์ที่ใช้กลยุทธ์
ดังกล่าว ยังรวมไปถึงองค์กรชื่อดังของประเทศอังกฤษที่ ใช้กลยุทธ์น้ ี เช่น Robertson Foods, Marks
and Spenser, Reed International, Imperial Group, Wrigley, Ralston Purina เป็ นต้น (Kraushar,
1977) สอดคล้องกับที่กองบรรณาธิ การผูจ้ ดั การ 360° รายสัปดาห์ (2554) รายงานคากล่าวของ
สมชาย ภคภาสวิวฒั น์ ว่าขณะนี้ ธุรกิ จการบินเชิ งพาณิ ชย์ตอ้ งคานึ งถึ งกลุ่มตลาด โดยการสร้าง
ผลิตภัณฑ์/บริ การมาสนองต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในแต่ละกลุ่มตลาดอย่างครอบคลุม
บริ ษ ัท การบิ น ไทย จ ากัด (มหาชน) (2556) จึ ง ได้ด าเนิ น กลยุ ท ธ์ ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ องค์ก ร
(Corporate Portfolio Strategy) โดยการพัฒนาศักยภาพและสร้างความแข็งแกร่ งให้แก่กลุ่มธุ รกิ จ
รวมทั้งปรับกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันและเพื่อความคล่องตัวในการเพิ่ม
ความถี่ ข องเที่ ย วบิ นให้เหมาะกับอุ ป สงค์ดงั กล่ า ว บริ ษ ทั การบินไทย จากัด (มหาชน) จึงเปิ ด
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ปฏิบตั ิการบิน การบินไทยสมายล์ (ชื่ อในขณะนั้น) ซึ่ งเป็ นหน่วยธุ รกิจ (Business Unit) หนึ่ง โดย
ดาเนินการภายใต้ดาเนินการภายใต้ใบรับรองผูด้ าเนินการเดินอากาศ (Airline Operator Certificate:
AOC) เดียวกันกับการบินไทยภายใต้ชื่อ “การบินไทยสมายล์ (Thai Smile Airways)” ขึ้นเมื่อวันที่
19 สิ งหาคม พ.ศ. 2554 โดยเริ่ มปฏิบตั ิการบินเที่ยวแรกในเส้นทางกรุ งเทพฯ (สุ วรรณภูมิ) -มาเก๊า
ตั้งแต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้นมา และเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
พ.ศ. 2555 โดยใน พ.ศ. 2556 บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) มีแผนการการจัดตั้งหน่วยธุ รกิจ
การบินไทยสมายล์ เป็ นบริ ษทั ย่อยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ รวมถึงการสร้าง
ความชัดเจนของบัญชีรายรับ-รายจ่าย ภายใต้ชื่อว่า “บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ส จากัด (Thai Smile
Airways Company Limited)” เป็ นบริ ษทั จากัดตามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ โดย
บริ ษ ัท การบิ น ไทย จากัด (มหาชน) ถื อหุ ้ น 100 เปอร์ เ ซ็ นต์ เป็ นผลให้บ ริ ษ ัท มี ส ถานะเป็ น
รัฐวิสาหกิจ ดาเนิ นธุ รกิจด้านการขนส่ งผูโ้ ดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในระยะทาง
บิ นประมาณไม่ เกิ น 4 ชั่วโมงบิ น มี ตาแหน่ ง ทางการตลาดเป็ นสายการบิ นภู มิ ภาค (Regional
Airline) เน้นที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศจีนตอนใต้ และภูมิภาคเอเชียใต้
ในเวลาเดียวกันพบว่า ความเจริ ญก้าวล้ าทางเทคโนโลยีในปั จจุบนั ที่ผลิตภัณฑ์/บริ การของ
ธุ ร กิ จ การบิ น เชิ ง พาณิ ช ย์ส ามารถพัฒ นาขึ้ น มาได้อ ย่า งคล้า ยคลึ ง กัน ทางด้า นกายภาพ รวมถึ ง
ภาวการณ์ แข่งขันอย่างเสรี ไร้ ขอบเขต เป็ นยุคของเศรษฐกิจแบบใหม่ (New Economy) ซึ่ งในช่ วง
ประมาณ 55 ปี หลังที่การตลาดมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญทั้งในแง่ของทฤษฎีรากฐานและ
จากมุมมองของผูบ้ ริ โภค เครื่ องมือในการทาการตลาด และช่ องทางสื่ อที่เข้าถึ งผูบ้ ริ โภค (Ionkin,
2009) ซึ่ งผูบ้ ริ โภคไม่ได้มีใจจงรักภักดีในตราสิ นค้า (Brand Loyalty) ที่เหนี ยวแน่นดังเช่นในอดีต
ส่ งผลให้องค์กรธุ รกิจการบินเชิงพาณิ ชย์ตอ้ งเร่ งสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริ การให้โดดเป็ น
เอกลัก ษณ์ เหนื อ คู่ แ ข่ ง อย่า งสอดคล้อ งกับ แนวโน้ม ของรู ป แบบการดาเนิ น ชี วิ ต ของผูบ้ ริ โ ภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค รวมปถึงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั พร้อมทั้งรักษาตรา
สิ นค้าให้แข็งแกร่ งอยู่เสมอเพื่อความเป็ นต่อทางธุ รกิ จ แต่ขณะเดี ยวกันหากสายการบิ นที่ ก่อตั้ง
ขึ้นมาใหม่เป็ นองค์กรธุ รกิ จการบิ นเชิ งพาณิ ชย์ในเครื อขององค์กรธุ รกิ จชั้นนา ย่อมต้องคานึ งถึ ง
ภาพลักษณ์ขององค์กรต้นสังกัด เพื่อไม่ให้เป็ นการเสี ยภาพลักษณ์ความเป็ นองค์กรธุ รกิจการบินเชิง
พาณิ ชย์ช้ นั นา
ดังกล่าวนี้ บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ส จากัด (Thai Smile Airways Company Limited)
ภายใต้ตราสิ นค้า (Brand) สายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile Airways) (Thai Airways
International Public Company Limited (THAI), 2012D) ได้สร้างตราสิ นค้าผ่านส่ วนประสมทาง
การตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การ (Service Marketing Mix: 7P’s) ดังต่อไปนี้ (Payne, 1993)
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1) ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ (Product) ผลิตภัณฑ์/บริ การของสายการบินไทยสมายล์
ไม่ใช่ ลกั ษณะเดียวกันกับผลิตภัณฑ์/บริ การของสายการบินต้นทุนต่า (Low-cost Airline) แต่เป็ น
Sub-Brand และดาเนินการภายใต้ Airline Operator Certificate (AOC) เดียวกันกับการบินไทย
ที่ ต้องการสร้ า งความแตกต่า งเพื่ อเป็ นทางเลื อกใหม่ แก่ ผูโ้ ดยสาร, มี ก ารวางตาแหน่ งตราสิ นค้า
(Brand Positioning) เป็ นไลต์พรี เมียม (Light Premium) ที่เหมาะสมกับความต้องการของผูโ้ ดยสาร
ที่ตอ้ งการเดินทางในระยะใกล้, มีมาตรฐานการบริ การต่าง ๆ ใกล้เคียงกับการบินไทยด้วยการสรร
สร้างผลิตภัณฑ์/บริ การที่มีความปลอดภัยและตรงเวลาในทุกเที่ยวบิน, ฝูงบิน (Aircraft Fleet) เป็ น
เครื่ องบิน Airbus A318/A319/A320/A321 ลาใหม่ท้ งั หมด ผ่านการผลิ ตด้วยเทคโนโลยีทนั สมัย
ติดตั้ง Wing-Fence บริ เวณปี ก เพื่อช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบิ น ลดสภาพอากาศแปรปรวน
บริ เวณปี ก ลดสภาพอากศแปรปรวนและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นเครื่ องบินที่ได้รับความ
นิยมสู งสาหรับการปฏิบตั ิการบินในระยะสั้น, ที่นงั่ โดยสารแบ่งเป็ น 2 รู ปแบบชั้นในบริ การคือ
รู ปแบบชั้นประหยัด (Smile Class) และรู ปแบบชั้นธุ รกิจ (Smile Plus Class) โดยมีบริ การอาหาร
ว่างและเครื่ องดื่มบริ การฟรี บนเครื่ องบิน, สามารถโหลดสัมภาระใต้ทอ้ งเครื่ องได้พร้อมทั้งเลือกที่
นัง่ โดยสารได้ 20 กิโลกรัมโดยไม่เสี ยค่าธรรมเนี ยม, มีเส้นทางบินและเวลาบิ นที่หลากหลายทั้งใน
และระหว่างประเทศ ครอบคลุมทั้งท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่ งเป็ น
เส้ น ทางบิ น จากกรุ ง เทพฯ ไปยัง เส้ น ทางบิ นต่ า ง ๆ ภายในประเทศ ได้แ ก่ เชี ย งราย เชี ย งใหม่
อุดรธานี ขอนแก่ น อุ บลราชธานี ภูเก็ต สุ ราษฎร์ ธานี หาดใหญ่ และนราธิ วาส บริ การเที่ยวบิน
พร้อมบริ การรับส่ ง Smile Transfer Service ไปยังเกาะสมุย และเกาะพงัน เที่ยวบินระหว่างประเทศ
ได้แก่ มาเก๊า และมีโครงการปฏิบตั ิการบินในเส้นทางใหม่ ได้แก่ ย่างกุง้ โคลัมโบ และมัณฑเลย์ ใน
ปี พ.ศ. 2558 นอกจากเส้นทางบินจากกรุ งเทพฯ แล้ว ยังมีเส้นทางบิน เชี ยงใหม่-ภูเก็ต สาหรับ
สมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ “รอยัลออร์ คิดพลัส (Royal Orchid Plus: ROP)” ได้รับเอกสิ ทธ์และ
สิ ทธิ ประโยชน์ตามแต่ละสถานภาพบัตรเช่นเดียวกับการได้รับเมื่อเดินทางกับการบินไทย อาทิ สิ ทธิ์
ในการได้รับน้ าหนักสัมภาระเพิ่มตามสถานภาพบัตร สิ ทธิ์ การใช้หอ้ งรับรองที่ท่าอากาศยานสาหรับ
สมาชิ กบัตรแพลทินมั และบัตรทอง (เฉพาะท่าอากาศยานที่มีเปิ ดให้บริ การเท่านั้น) รวมไปถึงไมล์
สะสมที่ได้รับจากการเดินทางกับสายการบินไทยสมายล์ยงั สามารถนามาใช้ในการพิจารณาเป็ นไมล์
เอกสิ ทธิ์ (Qualifying Miles) เพื่อใช้ในการพิจารณาสถานภาพสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ “รอยัล
ออร์คิดพลัส (Royal Orchid Plus: ROP)” ของการบินไทยได้
2) ด้านราคา (Price) สายการบินไทยสมายล์ให้ความสาคัญกับการเลือกสิ นค้าและ
บริ การระดับพรี เมียมที่มีความคุ ม้ ค่าในราคาที่เหมาะสม กล่าวคือ มีการกาหนดราคาบัตรโดยสาร
สอดคล้องกับตาแหน่งตราสิ นค้า (Brand Positioning) และระบบเศรษฐกิจ เช่น มีการกาหนดราคา
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บัตรโดยสารต่ากว่าสายการบินระดับพรี เมียมประมาณ 20 เปอร์ เซ็นต์ แต่สูงกว่าสายการบินต้นทุน
ต่า (Low-cost Airline) เล็กน้อย, อัตราค่าโดยสารที่คุม้ ค่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์/บริ การ เป็ นราคาที่
คุม้ ค่าและเหมาะสมในบริ การระดับไลต์พรี เมียม, มีการลดราคาตัว๋ โดยสารในโอกาสต่าง ๆ
3) ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) มีช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลาย
และเข้าถึ งได้ง่าย โดยเน้นช่ องทางการจัดจาหน่ ายผ่านอินเตอร์ เน็ต กล่าวคือ สามารถสารองที่นั่ง
และชาระโดยหักเงินอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตหรื อเดบิต ประเภท VISA, Master Card หรื อ JCB
ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaismileair.com และผ่านศูนย์บริ การทางโทรศัพท์สายการบินไทยสมายล์
(Smile Contact Center) หมายเลข 0 2118 8888 หรื อศูนย์บริ การทางโทรศัพท์การบินไทย (THAI
Contact Center) หมายเลข 02 356 1111 นอกจากนี้ สามารถสารองที่นงั่ ก่อนและสามารถชาระเงิน
ภายหลังได้ที่ตูเ้ อทีเอ็ม ธนาคารไทยพาณิ ชย์, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารกรุ งไทย, ธนาคารกสิ กร
ไทย, ธนาคารกรุ งเทพ, ธ นาคารกรุ งศรี อยุ ธ ยา แล ะ เคาน์ เ ตอร์ เซ อร์ วิ ส ผ่ า นทาง
www.thaiairways.com, ผ่าน Mobile Application: THAI Smile แม้วา่ สายการบินไทยสมายล์จะมี
ระบบและช่ องทางการสารองที่นงั่ และจาหน่ ายบัตรโดยสารเป็ นของตัวเอง แต่ระบบการสารองที่
นัง่ ก็สามารถเชื่ อมต่อกับระบบ GDS (Amadeus) ที่การบินไทยใช้บริ การอยู่ เพื่อให้เกิดระบบและ
ช่องทางการจัดจาหน่ายในลักษณะปฏิบตั ิการบินรหัสร่ วม (Code-share) ระหว่างกันได้ เพื่อความ
สะดวกแก่ผโู ้ ดยสารในการเชื่อมต่อเที่ยวบิน
4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) สายการบินไทยสมายล์ได้เสนอสิ ทธิ์
การสะสมไมล์แก่สมาชิ กโปรแกรม “รอยัลออร์ คิดพลัส (Royal Orchid Plus: ROP)” ของการบิน
ไทย โดยไมล์สะสมที่ได้รับจากการเดิ นทางกับสายการบินไทยสมายล์ยงั สามารถนามาใช้ในการ
พิจารณาเป็ นไมล์เอกสิ ทธิ์ (Qualifying Miles) เพื่อใช้ในการพิจารณาสถานภาพสมาชิกโปรแกรม
สะสมไมล์ “รอยัลออร์ คิดพลัส (Royal Orchid Plus: ROP)” ได้ นอกจากนี้ มีการจัดแคมเปญช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ แต่บ่อยครั้ งในโอกาสต่าง ๆ เช่ น การจัดแคมเปญ “Let’s Smile” เส้นทางบิน
ภายในประเทศเริ่ มต้นที่ 1,000 บาท ใน 9 เส้นทางบินภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 9-15 สิ งหาคม,
การร่ วมมือกับพันธมิตรมีการจัดแพ็กเกจร่ วมกับอโกด้า (Agoda) ในช่วงเดือนสิ งหาคม โดยสามารถ
สารองบัตรโดยสารและโรงแรมได้ในราคาโปรโมชัน่ , การจัดรางวัลชิงโชค, การเสนอบัตรโดยสาร
ราคาพิเศษในเส้นทางบิน กรุ งเทพฯ (ดอนเมือง) -เชียงใหม่หรื อขอนแก่น ในราคาเริ่ มต้นที่ 990 บาท
และกรุ งเทพฯ (ดอนเมือง) -ภูเก็ต ในราคาเริ่ มต้นที่ 1,090 บาท ในช่วงเดือนสิ งหาคม ต้อนรับการ
เปิ ดให้บริ การที่ท่าอากาศยานดอนเมือง, กิจกรรมชิงรางวัลผ่านแคมเปญ #wefie เป็ นต้น
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5) ด้านพนักงาน (People) ผูโ้ ดยสารสามารถวางใจได้ในคุณภาพของพนักงาน
เนื่ องจาก ลู กเรื อทั้งหมดผ่านการอบรมความปลอดภัย (Safety) และความมัน่ คง (Security)
มาตรฐานเดียวกับการบินไทย, พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินมีทกั ษะด้านภาษาและการสื่ อสารเป็ น
อย่างดี โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC)
มีคะแนนตั้งแต่ 550 ขึ้นไป, พนักงานต้อนรั บบนเครื่ องบินมีความกระตือรื อร้ นในการทางาน
กล่าวคือ มีความเป็ นมิตร มีใจรักในการบริ การ มีคุณภาพในการให้บริ การ โดยมีการลงนามสัญญา
แรก 3 ปี หลังจากนั้นจะมีการประเมิน ซึ่ งถ้าปฏิบตั ิงานดีก็จะได้ต่อสัญญา 3 ปี ที่สอง ผูโ้ ดยสารจึง
มัน่ ใจได้ถึงการบริ การที่มีคุณภาพและเป็ นมืออาชี พ รวมไปถึงมีค วามสามสามารถที่หลากหลาย
(Multi-skilled) ไม่เพียงแค่การบินการบนเครื่ องบิน แต่รวมไปถึงการร้องเพลง การเป็ นพิธีกร การ
เป็ นพรี เซนเตอร์และประชาสัมพันธ์สายการบิน เป็ นต้น
6) ด้ า นกระบวนการบริ การ (Process) สายการบิ น ไทยสมายล์ ใ ห้ บ ริ การ
ระดับ พรี เมี ย มอย่า งสอดคล้องกับ วิ ถี ชี วิ ตของคนรุ่ นใหม่ ที่ มี ค วามทันสมัย โดยมี ก ระบวนการ
ให้บริ การทุกขั้นตอนเป็ นแบบเดียวกันกับสายการบินที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบ (Full-service Airline),
มีการให้บริ การเที่ยวบินจากกรุ งเทพมหานครทั้งที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและท่าอากาศยานดอน
เมือง, สามารถเช็คอินผ่านอินเตอร์ เน็ต (iCheck-in) ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaismileair.com ได้
ตั้งแต่ 24 ถึง 3 ชัว่ โมงก่อนเวลาเดินทางสาหรับเที่ยวบินจากกรุ งเทพฯ (ทั้งดอนเมืองและสุ วรรณภูมิ)
อุ บ ลราชธานี และเชี ย งใหม่ นอกจากนี้ มี ก ารเปลี่ ย นรู ป แบบการบริ ก ารบางประการที่ สื่ อ ถึ ง
เอกลักษณ์ของสายการบินไทยสมายล์มากขึ้น เช่น บัตรโดยสาร ป้ ายติดสัมภาระ สติ๊กเกอร์ สัมภาระ
เปราะบาง นิ ตยสารประจาเที่ยวบินรายเดือน We Smile รวมไปถึงโครงการใหม่ ๆ ที่จะเกิ ดใน
อนาคต เช่น การเพิ่มจุดเช็คอินที่แอร์ พอร์ ตลิงค์
7) ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) สายการบินไทยสมายล์มี
บุคลิกของตราสิ นค้า (Brand Character) เป็ นแบบทันสมัย เป็ นมิตร และมีความคุม้ ค่า (TrendyFriendly-Worthy) สอดคล้อ งกับ วิ ถี ชี วิ ต (Lifestyle) ของคนรุ่ น ใหม่ ที่ มี ค วามทัน สมัย ภายใต้
สโลแกนสโลแกน “ไทยสมายล์ รอยยิม้ คู่ฟ้า” หรื อ “Fly Smart with THAI Smile”, สี ประจาสายการ
บิ นเป็ น สี ส้ ม สื่ อถึ ง ความสนุ ก สนาน ความสดใส ความทัน สมัย ความกระฉับ กระเฉงว่อ งไว
บรรยากาศผ่อนคลาย ความเป็ นวัยรุ่ น ผสมผสานกับสี เดิ มของการบิ นไทย ได้แก่ สี ม่วง เหลื อง
ทอง และชมพูอย่างลงตัว, เครื่ องบิน Airbus A318/A319/A320/A321 ที่ผ่านการพ่นสี ตกแต่ง
ภายนอกตัวถังเครื่ องบินเป็ นแถบริ บบิ้น 3 เส้น ประกอบด้วยสี ชมพูบานเย็น สี ม่วง สี เหลื องทอง
และสี ส้ม ที่เป็ นสี เดี ยวกับตัวอักษรคาว่า “Smile”, เครื่ องแบบพนักงานเป็ นสี ส้มมี 3 แบบ คือชุ ด
กระโปรง กางเกงห้าส่ วน และกางเกงขาสั้น, พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินทุกคนเป็ นสาวสวย
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สดใส วัยรุ่ น มีอายุไม่เกิน 30 ปี ภายใต้มีคอนเซ็ปต์ “ไทยสมายล์ลูกเรื อสาวล้วนยกลา”, การสาธิ ต
ความปลอดภัย (Safety Demonstration) ของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิ นด้วยท่วงท่าลี ลาที่ มี
ชี วิตชี วากว่าปกติ อันเป็ นกุศโลบายในการดึ งดูดความสนใจ แก้ปัญหาที่ ผูโ้ ดยสารไม่ชอบดู การ
สาธิตความปลอดภัย (Safety Demonstration)
นอกจากนี้ ส ายสายการบิ นไทยสมายล์ มี แผนการในการสร้ างการตระหนัก รู้ ตราสิ นค้า
(Brand Awareness) และการรับรู้ตราสิ นค้า (Brand Perception) ในรายละเอียดด้านต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและถูกต้อง โดยการตั้งงบประมาณประมาณ 150 ล้านบาทในการจัดทาภาพยนตร์โฆษณา
ชุ ด ใหม่ แ ละใช้ใ นการซื้ อสื่ อ ต่ า ง ๆ (กองบรรณาธิ ก ารหนัง สื อ พิ ม พ์ก รุ ง เทพธุ ร กิ จ , 2557) เพื่ อ
ก่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผโู ้ ดยสารและนามาพิจารณาในการเลือกใช้บริ การให้ได้มากที่สุด
นับเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างมาก เนื่ องจากสายการบินไทยสมายล์ซ่ ึ งถือกาเนิ ดขึ้นในธุ รกิจการ
บินเชิ งพาณิ ชย์ของไทยได้เกือบ 3 ปี นับเป็ นองค์กรที่ยงั ค่อนข้างใหม่และยังมีการเปลี่ยนแปลงใน
หลาย ๆ ด้าน อาทิ นโยบาย, กระบวนการให้บริ การ, การเปลี่ยนแปลงเอกสิ ทธิ์ และสิ ทธิ ประโยชน์
บางประการของสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ ไมล์ “รอยัลออร์ คิดพลัส (Royal Orchid Plus: ROP)”
ของการบินไทยในเดือนตุลาคมและธันวาคม พ.ศ. 2557, กอปรกับการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร
ผูบ้ ริ หาร, การวางตาแหน่งตราสิ นค้า (Brand Positioning) ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในธุ รกิจการบิน
เชิ งพาณิ ชย์ของประเทศไทย, เงื่อนไขการให้บริ การที่แตกต่างจากรู ปแบบเดิม, การปฏิบตั ิการบิน
สายการบินไทยสมายล์แทนการบินไทยอย่างเต็มรู ปแบบจากกรุ งเทพฯ (สุ วรรณภูมิ) สู่ บางเส้นทาง
บิน ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี อุบลราชธานี สุ ราษฎร์ ธานี และหาดใหญ่ เป็ นต้น ก่อให้เกิดความไม่
เข้าใจข้อมูลและไม่พอใจองค์กรจนถึงขั้นเกิดการร้องเรี ยนถึงกรณี ที่ผโู ้ ดยสารได้สารองที่นงั่ และซื้ อ
บัตรโดยสารของการบินไทย แต่เมื่อถึงเวลากลับได้รับการบริ การด้วยสายการบินไทยสมายล์ หรื อ
กรณี ที่มีผโู้ ดยสารโพสต์วิดีโอร้องเรี ยนใน Facebook ถึงการปฏิเสธการให้บริ การรถเข็นประเภท
WCHC (Wheelchair in Cabin) คือ รถเข็นในห้องโดยสารบริ การรับส่ งผูโ้ ดยสารจนถึงที่นงั่ (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2557ข, 2557ก) ซึ่ งการร้องเรี ยนย่อมเกิดขึ้นจากความคาดหวังต่อตราสิ นค้าที่ได้รับรู ้มา
จากการสื่ อสารตราสิ นค้ากับการได้รับบริ การจริ งไม่ตรงกัน ซึ่ งต้นเหตุ ก็คือ ความไม่เข้าใจหรื อ
เข้าใจข้อมูลอย่างคลาดเคลื่อน
ส่ งผลให้ผโู ้ ดยสารเกิดความความต้องการข้อมูล (Information Needs) เกิดความคาดหวัง
ต่ อ รายละเอี ย ดที่ ป ระสงค์ที่ จ ะได้ข้อ มู ล ตราสิ น ค้า สายการบิ น ไทยสมายล์ อัน ประกอบด้ว ย
รายละเอียดด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านตารางเที่ยวบินด้านราคาบัตรโดยสาร ด้านรู ปแบบการให้บริ การ
ด้า นระบบส่ ง เสริ ม การตลาด และด้า นการส ารองบัต รโดยสาร ตลอดจนการแสวงหาข้อ มู ล
(Information Seeking) ทางช่องทางสื่ อต่าง ๆ ทั้งที่มาจากการสื่ อสารการตลาดและตราสิ นค้าของ
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สายการบินไทยสมายล์ที่เป็ นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) หรื อข้อมูลที่ได้มาจากแหล่ง
อื่นที่ไม่มาจากการสื่ อสารโดยตรงจากสายการบินไทยสมายล์ที่เป็ นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Sources) จนก่อให้เกิดการรับรู ้ตราสิ นค้า (Brand Perception) สายการบินไทยสมายล์สืบไป
จากสภาพการณ์ดงั ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้เป็ นมูลเหตุแห่งที่มาและความสาคัญของปั ญหาซึ่ ง
องค์กรธุ รกิจการบินเชิงพาณิ ชย์ที่เป็ นบริ ษทั ลูกของการบินไทยอย่างสายการบินไทยสมายล์เผชิ ญอยู่
กล่าวคือ มีขอ้ มูลบางด้านและรายละเอียดเกี่ ยวกับตราสิ นค้าบางประการที่ยงั ไม่เป็ นที่ประจักษ์ใน
มโนภาพของผูโ้ ดยสารชาวไทยมากนัก ผูว้ ิจยั จึงได้วิจยั เรื่ อง “ความต้องการข้อมูล การแสวงหา
ข้อมูลและการรับรู้ตราสิ นค้า สายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย (Information Needs,
Information Seeking and Brand Perception of Thai Smile Airways among Thai Passenger)”

1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
1.2.2 เพื่อศึกษาการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
1.2.3 เพื่อศึกษาการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
1.2.4 เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งระหว่า งลัก ษณะทางประชากรกับ ความต้อ งการข้อ มู ล
ลักษณะทางประชากรกับการแสวงหาข้อมูล และลักษณะทางประชากรกับการรับรู้ตราสิ นค้าสาย
การบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
1.2.5 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการข้อมูลกับการแสวงหาข้อมูล และการ
แสวงหาข้อมูลกับการรับรู ้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย

1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.3.1 ผลจากการวิจยั สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งแผนการสื่ อสาร
ตราสิ นค้าและเครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาดของสายการบินไทยสมายล์ต่อไป
1.3.2 ผลจากการวิจยั สามารถเป็ นประโยชน์ ต่อหน่ วยงาน องค์กร หรื อ ผูท้ ี่ สนใจศึก ษา
เกี่ยวกับการสื่ อสารเพื่อการรับรู ้ขององค์กรธุ รกิจการบินเชิงพาณิ ชย์ในโอกาสต่อไป
1.3.3 ผลงานวิจยั สามารถเป็ นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู ้ ดา้ น
การสื่ อสารการตลาดต่อ
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1.4 ขอบเขตการศึกษา
1.4.1 การวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผูโ้ ดยสารชาวไทยที่เคยเดินทางและ
เคยใช้บริ การเที่ยวบินสายการบินไทยสมายล์ที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ และ
ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร อันเนื่ องมาจากเส้ นทางบินส่ วนใหญ่เป็ น
เส้นทางบินภายในประเทศและเป็ นฐานลูกค้าเก่าของการบินไทย โดยทาการศึกษาวิจยั ในช่วงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2557
1.4.2 การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ ยวกับตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์โดย
การเก็บแบบสอบถามในช่ วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยรายละเอียดข้อมูลเกี่ ยวกับตราสิ นค้า
ของสายการบินไทยสมายล์บางประการที่ ได้มีการเปลี่ยนรู ปแบบหลังจากไตรมาสที่สี่ ของปี พ.ศ.
2557 ไม่ได้รวมอยูใ่ นเครื่ องมือการวิจยั ในครั้งนี้

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง “ความต้องการข้อมูลข่าวสาร การแสวงข้อมูล และการรับรู ้ตราสิ นค้าสายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย” ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องเพื่อเป็ น
แนวทางในการวิจยั ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการข้อมูล
2.1.1 ความหมายของความต้องการข้อมูล
2.1.2 ปัจจัยของความต้องการข้อมูล
2.1.3 ระดับและประเภทของความต้องการข้อมูล
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูล
2.2.1 ความหมายและที่มาของการแสวงหาข้อมูล
2.2.2 การพิจารณาถึงแหล่งในการแสวงหาข้อมูล
2.2.3 อุปสรรคในการแสวงหาข้อมูล
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู ้
2.3.1ความหมายของการรับรู้
2.3.1 กระบวนการรับรู้
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับตราสิ นค้า
2.4.1 ความหมายและหน้าที่ตราสิ นค้า
2.4.2 การวางตาแหน่งตราสิ นค้า
2.4.3 คุณค่าตราสิ นค้า
2.5 ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.6.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.6.2 สาระสาคัญของผูบ้ ริ โภค
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2.7 บริ บทองค์กรตราสิ นค้าและการสื่ อสารตลาดของสายการบินไทยสมายล์
2.7.1 บริ บทองค์กรสายการบินไทยสมายล์
2.7.2 ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์
2.7.3 การสื่ อสารตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์
2.7.4 ช่องทางสื่ อในการสื่ อสารตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์
2.8 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับความต้ องการข้ อมูล
สัญชาตญาณอย่างหนึ่ งของมนุ ษย์ คือความอยากรู ้อยากเห็ น การที่ตอ้ งการคาตอบในเรื่ อง
ใดเรื่ องเรื่ องหนึ่ง ตัดสิ นใจ หรื อแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนิ นชี วิต หรื อแม้แต่การสนใจอยากรู ้เรื่ อง
ใดขึ้ นมาในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตความเป็ นอยู่ให้ดีข้ ึ น คื อการอาศัยข้อมูล มาสนองความไม่ รู้
ดังกล่าวเมื่อตระหนักได้ถึงความไม่รู้ของตน ซึ่ งนับเป็ นโอกาสที่ธรรมชาติสร้างมาให้ผผู ้ ลิต/องค์กร
ได้ไขว่คว้าโดยการให้นกั การตลาดปรับใช้กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดและการสื่ อสารตราสิ นค้า
ขององค์กรอย่างมีหลักการสอดรับกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายสื บไป
2.1.1 ความหมายของความต้ องการข้ อมูล
Case (2007) กล่าวว่า ความต้องการข้อมูล (Information Need) คือการที่บุคคลรับรู้ถึงความ
ไม่เพียงพอในความรู ้ของตนในการตอบสนองเป้ าหมาย โดยความต้องการข้อมูลเป็ นแนวคิดที่เป็ น
นามธรรม สามารถดูได้จากว่า ทาไมบุคคลจึงต้องแสวงหาและใช้ขอ้ มูล ความต้องการข้อมูลเกิ ด
เมื่ อบุ คคลค้น พบว่าตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ ที่ตอ้ งตัดสิ นใจ หาคาตอบ ข้อเท็จจริ ง แก้ปัญหา
หรื อท าความเข้ า ใจเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ความต้ อ งการข้ อ มู ล จึ ง เกิ ด ขึ้ นได้ ใ นทุ ก ๆ เรื่ องใน
ชีวติ ประจาวันหรื อแม้แต่เพียงความอยากรู ้ก็ถือเป็ นความต้องการข้อมูลเช่นกัน (ประภาวดี สื บสนธิ์ ,
2530) ซึ่ งสอดคล้องกับที่ เมธาวี กัลวทานนท์ (2552) กล่าวว่า ความต้องการข้อมูล หมายถึง การที่
บุคคลมีความต้องการข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตนเพื่อสร้างการเรี ยนรู้ ตอบสนองความอยากรู้ อยาก
เห็ นในสิ่ งต่าง ๆ เพื่อความบันเทิ ง เพื่อการเข้าสังคม หรื อเพื่อเสริ มความรู ้ ความเข้าใจเดิ มที่มีอยู่
ทั้งนี้ ค วามต้องการข้อมู ลของแต่ล ะบุ คคลอาจมี ผลมากสภาวะทางสั งคมและสภาวะทางจิ ตใจที่
แตกต่างกัน
โดยในทางการการตลาดแล้ว ความต้อ งการข้อ มู ล ของบุ ค คลนับ เป็ นบทบาทที่ ส าคัญ
เนื่ องจากเป็ นโอกาสทองของนัก การตลาดในการสื่ อสารเพื่ อโน้มน้าวใจให้บุ คลลกลายมาเป็ น
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ผูบ้ ริ โภคขององค์กรตนในที่สุด (Blackwell, Mansard & Engel, 2006) ซึ่ งในธุ รกิ จการบิ นเชิ ง
พาณิ ชย์ก็ตระหนักถึงแนวคิดทฤษฎีน้ ี โดยมีองค์กรธุ รกิจการบินเชิ งพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง คือ สายการบินบริ ติชแอร์ เวย์ส (British Airways) นับเป็ นองค์กรแรกของโลกในธุ รกิ จการบินเชิ งพาณิ ชย์ ใน
การมองผูใ้ ช้ขอ้ มูลเป็ นศูนย์กลางในการให้บริ การข้อมูล ซึ่ งการดูแลเอาใจใส่ ลูกค้าจาเป็ นต้องทา
ความรู ้จกั ลูกค้าให้ดีก่อน และพยายามที่จะมีส่วนร่ วมในการตอบสนองความต้องการข้อมูลของผูใ้ ช้
(Morris อ้างถึงใน ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริ ฐ, 2537ก) รวมถึงสายการบิน
กล่าวโดยสรุ ป คือ ความต้องการข้อมูล หมายถึง ความคาดหวังต่อประเด็นหรื อรายละเอียด
ที่ประสงค์ให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริ ง ความรู้ แนวความคิด เรื่ องต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ตอบปั ญหาข้อ
ข้องใจ หรื อใช้ตดั สิ นใจ ดังนั้นนักการตลาดพึงตระหนักถึ งโอกาสดังกล่าว โดยใช้ความพยายาม
ประกอบกับกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดสื่ อสารโน้มน้าวใจบุคคล ซึ่ งย่อมมีความต้องการข้อมูล
เป็ นเรื่ องธรรมชาติ
2.1.2 ปัจจัยของความต้ องการข้ อมูล
Devadason and Lingam (1996) กล่าวว่า ความต้องการข้อมูลเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลอันมีผลสื บเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม องค์กร และส่ วนที่
เกี่ยวกับตัวบุคคล นอกจากนี้ การพิจารณาความต้องการข้อมูลสามารถพิจารณาได้จากลักษณะและ
แหล่งของข้อมูลเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการข้อมูลของบุคคลอย่างชัดเจน
ความต้องการข้อมูลมีลกั ษณะเป็ นนามธรรมใช้แทนแนวคิดเกี่ ยวกับมูลเหตุ จูงใจที่ทาให้
บุคคลต้องการแสวงหาข้อมูลและใช้ขอ้ มูลเพื่อความเข้าใจสถานการณ์ ต่าง ๆ โดยความต้องการ
ข้อมูลเกิดขึ้นจากการที่บุคคลตระหนักถึงความไม่รู้หรื อความไม่แน่ใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง หรื อเกิด
จากความจาเป็ นในการศึกษาหาความรู ้ซ่ ึ งจะสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล ดังนั้นความ
ต้องการข้อมูลของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน (ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริ ฐ, 2537ก)
บุษราคัม เอี่ยมอาไพ (2544) จาแนกปัจจัยของความต้องการข้อมูลของบุคคล ได้แก่
1) ความต้องการที่ เป็ นประโยชน์แก่ตน (Utilization) โดยมุ่งเน้นข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์แก่ตนเป็ นสาคัญ
2) ความต้องการที่สอดคล้อง (Consistency) กับค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติ
3) ความต้องการที่สะดวกการได้มา (Availability)
4) ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) เพื่อประสบการณ์ใหม่ ๆ
นอกจากนี้ ประภาวดี สื บสนธ์ (อ้างถึ งใน ชัชวาล วงษ์ประเสริ ฐ , 2537ก) กล่ าวถึ ง
องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการข้อมูลของบุคคล 3 ประการ ได้แก่
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1) องค์ประกอบด้านผูใ้ ช้
(1) ความต้องการพื้นฐาน
(1.1) ความต้องการทางร่ างกาย
(1.2) ความต้องการทางจิตใจ
(1.3) ความต้องการทางปัญญา
(2) ลักษณะอาชีพ
(2.1) งานหรื อกิจกรรมที่รับผิดชอบและปฏิบตั ิอยู่
(2.2) บทบาทและหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงานที่จาเป็ นของข้อมูล
(2.3) กระบวนการวางแผนและระดับของการตัดสิ นใจ
(2.4) ตาแหน่งและสถานะในองค์กร
(3) ลักษณะเฉพาะบุคคลและสังคม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
สถานภาพทางสังคม เชื้อชาติ เป็ นต้น
(4) ลักษณะที่เป็ นองค์ประกอบเกี่ยวกับบุคคล
(4.1) ประสบการณ์ในการทางานเฉพาะด้าน
(4.2) ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
(4.3) ลักษณะทางจิตวิทยา
(4.4) บุคลิกภาพ
(4.5) วิถีชีวติ
2) องค์ประกอบด้านสิ่ งแวดล้อม
(1) โครงสร้างบริ หารงานองค์กร
(2) สภาพการจัดพื้นที่และทรัพยากรข้อมูลที่มีในองค์กร
(3) บรรยากาศของการใช้ขอ้ มูลเพื่อการปฏิบตั ิงานในองค์กร
3) องค์ประกอบด้านแหล่งข้อมูล
(1) ค่าใช้จ่าย
(1.1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเวลา
(1.2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงิน
(1.3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงาน
(2) คุณภาพของข้อมูล
สอดคล้องกับที่ Frohmann (2004) กล่าวว่า มีหลากหลายปั จจัยที่ก่อให้เกิ ดความต้องการ
ข้อมูล เช่น เรื่ องที่สนใจ มูลเหตุจูงใจ ความต้องการตัดสิ นใจ หน้าที่การงาน สิ่ งอานวยความสะดวก
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ที่มีอยู่ การแสวงหาความรู ้ใหม่ ๆ ความต้องการสนับสนุ นเรื่ องที่ถูกต้องอยูแ่ ล้ว ต้องการสนับสนุ น
ความคิ ดของตนเอง ความต้องการมี ส่วนร่ วมในเรื่ องต่ าง ๆ ความต้องการจัดล าดับ สิ่ ง ที่ คน้ พบ
ปริ มาณของแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ พื้นฐานชี วิตของแต่ละบุคคล ความรู้ละประสบการณ์ ระบบสังคม/
การเมือง/เศรษฐกิจ กฎหมายประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลข่าวสาร เป็ นต้น โดยที่ความต้องการข้อมูล
ของแต่ละบุคคลอาจมีผลมาจากสภาวะทางสังคมและสภาวะทางจิตใจที่แตกต่างกัน
กล่ าวโดยสรุ ปได้ว่า บุ คคลย่อมมี ค วามต้องการข้อมู ลที่ แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นผลมากจาก
ปั จจัยหลากด้าน ได้แก่ ปั จจัยทางด้านองค์ประกอบในตัวบุคคล สภาพแวดล้อม และแหล่งข้อมูล
2.1.3 ระดับและประเภทของความต้ องการข้ อมูล
2.1.3.1 ระดับความต้องการข้อมูลตามลาดับขั้นทางจิตวิทยา
ศิ ริ พ ร สุ ว รรณะ (2529) ได้แ บ่ ง ระดับ ความต้อ งการข้อ มู ล ตามล าดับ ขั้น ทาง
จิตวิทยาไว้ 4 ระดับ ได้แก่
1) ความต้องการที่ อยู่ใ ต้จิตส านึ ก (Subconscious Needs) คื อ ความ
ต้องการที่บุคคลเริ่ มตระหนักว่าตนเองมีความต้องการข้อมูล ซึ่ งบางครั้งบุคคลไม่รู้สึกตัวว่ามีความ
ต้องการสิ่ งนั้น
2) ความต้องการที่อยูใ่ นจิตสานึ ก (Conscious Needs) คือ ความต้องการ
บุคคลเริ่ มตระหนักว่าตนเองมีความต้องการข้อมูล ในระดับนี้ บุคคลค้นพบว่าตัวเองมีปัญหาหรื อ
คาถามที่ตอ้ งการคาตอบ
3) ความต้องการที่แสดงออก (Formalized Needs) คือ ความต้องการใน
ระดับชัดเจน ก่อให้เกิดผลการนาข้อมูลมาใช้ บุคคลสามารถระบุได้วา่ มีความต้องการข้อมูลอย่างไร
มีขอบเขตแค่ไหน นอกจากนี้บุคคลอาจค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง
4) ความต้องการที่ปรับตามระดับข้อมูล (Subconscious Needs) คือ เมื่อ
บุคคลสามารถระบุความต้องการของตนได้แล้ว บุคคลจะต้องตีความหมายของความต้องการให้
สอดคล้องกับระบบกลยุทธ์ก ารแสวงหาข้อมูล ซึ่ ง อาจได้รับข้อมูล ที่ ตอ้ งการทั้ง หมดหรื อเพีย ง
บางส่ วนก็ได้
2.1.3.2 ประเภทของความต้องการข้อมูล
พิชยั วาสนาส่ ง (อ้างถึงใน มนัสวี นับแสน, 2548) จาแนกประเภทความต้องการ
ข้อมูลไว้ 3 ประเภท ได้แก่
1) ข้อ มู ล ที่ ต้อ งรู ้ เช่ น กฎหมาย บทบาทหน้า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของ
ประชาชนต่อประเทศชาติ
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2) ข้อมูลที่ ควรรู ้ เช่ น ข่ าวสารบ้านเมื อง ความเป็ นไปในสังคม เพื่อให้
ทราบถึงความเหมาะสมในการประพฤติตน
3) ข้อมูลที่ อยากรู ้ เช่ น ความสนใจในเรื่ องราวหรื อเหตุ การณ์ แวดล้อม
เพื่อสนองความต้องการของแต่ละบุคคล
กล่ าวโดยสรุ ป คื อ ความต้องการข้อมูลสามารถแบ่งได้เป็ น (1) ความต้องการข้อมูล
ตามลาดับขั้นทางจิ ตวิทยา เป็ นลาดับขั้นความต้องการข้อมูลที่ เป็ นไปโดยธรรมชาติเกี่ ยวข้องกับ
กลไกการทางานของร่ างกาย (2) ประเภทของความต้องการข้อมู ลของบุคคล เป็ นลาดับขั้นความ
ต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม
สาหรับการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการนาแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการข้อมูลมาวิเคราะห์เรื่ องความ
คาดหวังต่อรายละเอียดของสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน
ตารางเที่ยวบิน ด้านราคาบัตรโดยสาร ด้านรู ปแบบการให้บริ การ ด้านระบบส่ งเสริ มการตลาด และ
ด้านการสารองบัตรโดยสาร

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการแสวงหาข้ อมูล
แนวคิดนี้สืบเนื่องมาจากแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการข้อมูล (Information Needs) ที่วา่
สัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนิ นชีวติ คือการอาศัยข้อมูลมา
สนองความไม่รู้ดงั กล่าว ซึ่ งกระบวนการที่กว่าจะได้ขอ้ มูลมานั้นก็ตอ้ งอาศัยการสื บเสาะแสวงหา
ข้อมูลจากแหล่งและวิธีการต่าง ๆ แต่การแสวงหาจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากบุคคลไม่ตระหนักถึงความไม่
รู้ของตนหรื อการตระหนักรู้ แล้วแต่ก็ไม่ได้อยากรู ้ ดังนั้นจึงมีความสาคัญในการที่ผผู ้ ลิต/องค์กรให้
นักการตลาดปรับใช้กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดและการสื่ อสารตราสิ นค้าขององค์กรทั้งทางด้าน
เนื้อหาข้อมูลหรื อช่องทางสื่ ออย่างมีหลักการสอดรับกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายสื บไป
2.2.1 ความหมายและทีม่ าของการแสวงหาข้ อมูล
Case (2007) กล่าวว่า การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) คือการที่บุคคลมีความใส่
ใจในการได้รับข้อมูลในการตอบสนองความต้องการหรื อช่องว่างทางความรู ้ โดยสถานการณ์ที่ทา
ให้เกิดการแสวงหาข้อมูลอาจเป็ นสถานการณ์ที่บุคคลเกิดความต้องการข้อมูล แนวคิด คาตอบเพื่อ
การวางแผน แก้ปั ญหา หรื อ เพื่ อ การตัดสิ นใจที่ ถู ก ต้อ งในวิก ฤตที่ เ ผชิ ญ อยู่ หรื ออาจเป็ นเพี ย ง
สถานการณ์ที่ตอ้ งการคาตอบเพื่อความอยากรู้ คลายข้อสงสัยของตนเองได้ (ประภาวดี สื บสนธิ์ ,
2530; ธี รพันธ์ โล่ทองคา, 2544) ซึ่ งสอดคล้องกับที่ Blackwell, Miniard and Engel (2006) กล่าวว่า
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เมื่อบุคคลเกิดความไม่รู้และยอมรับปั ญหาในความไม่รู้ของตนเอง ย่อมนาไปสู่ ความพยายามในการ
แสวงหาข้อมูลอันเป็ นทางออกทางที่พอใจ โดยอาจเริ่ มที่การค้นหาภายในตัวเอง อันได้มาจากการ
สั่งสมซึ่ งความรู ้และประสบการณ์ แต่ถา้ ประสบการณ์ ความรู ้ที่สั่งสมมามีไม่เพียงพอก็อาจจะต้อง
อาศัยการค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายนอก จากการรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งบุคคล แหล่งธุ รกิ จ
และแหล่งสาธารณะ
สามารถพิ จารณาได้ว่า การแสวงหาข้อมูล หมายถึ ง กิ จกรรมหรื อปฏิ สั ม พันธ์ ที่ บุ ค คล
กระทาเพื่อแสวงหาข้อมูลอย่างมีจุดมุ่งหมาย เป็ นพฤติกรรมที่ต่อเนื่ องมาจากความต้องการข้อมูล
เพื่อสนองความต้องการบางประการของผูแ้ สวงหาซึ่ งมักใช้ควบคู่หรื อใช้แทนกันกับพฤติกรรมการ
ค้นหาข้อมูล (Information Search Behavior) และสัมพันธ์กบั แนวคิดพฤติกรรมข้อมูล (Information
Behavior) ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่กว้างกว่าและหมายถึงพฤติกรรมทั้งมวลของบุคคลหนึ่ งที่เชื่ อมโยงให้
เข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยใช้ช่องทางในการเผยแพร่ และการได้มาซึ่ งข้อมูล (นฤมล รักษาสุ ข, ม.ม.ป.)
ดังเช่นที่ จิรวรรณ ภักดีบุตร (2532) อธิ บายว่า พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลหมายถึง กิจกรรมที่บุคคล
กระทาเพื่อให้ไ ด้มาซึ่ งสารนิ เทศ ข้อมูล และข่าวสารที่ จะตอบสนองความต้องการของตน ทั้งใน
ส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับความสนใจส่ วนบุคคล หน้าที่การงาน และเพื่อการเรี ยนรู ้ โดยพฤติกรรมเช่นนี้
จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องการรู ้ ศึกษา และวิเคราะห์เรื่ องหรื อปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ ง และตระหนักได้วา่
ความรู ้ที่ตนมีอยูไ่ ม่เพียงพอ จึงเกิดความต้องการข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ พีระ จิรโสภณ (อ้างถึง
ใน กิรติ คเชนทวา, 2555) กล่าวว่า แนวคิดเกี่ยวกับแสวงหาข้อมูลนั้นมีความเชื่ อมโยงกับทฤษฎีการ
ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่ อ เนื่องจากการที่ผรู ้ ับสารเป็ นผูแ้ สวงหาข่าวสารจากสื่ อต่าง ๆ
ย่อมตอบสนองความพึงพอใจส่ วนบุคคลผูร้ ับสารเอง
นอกจากนี้ ศุภร เสรี รัตน์ (2545) กล่าวเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูลในทางการตลาดว่า เมื่อ
ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ ถึงปั ญหา ผูบ้ ริ โภคก็จะอยู่ในฐานะที่จะต้องจัดการกับปั ญหาที่เกิ ดขึ้นนั้น โดย
ผูบ้ ริ โภคที่แสวงหาข้อมูลคือบุคคลที่มีความเกี่ยวพันกับสิ นค้าและบริ การประเภทนั้นสู ง แต่ไม่ได้มี
ตราสิ นค้าใดที่ชอบเป็ นพิเศษ (Arnould, Price & Zinkhan, 2004) การเลือกที่จะกระทาเพื่อแก้ไข
ปั ญหาจึงขึ้นอยูก่ บั การมีขอ้ มูลที่เพียงพอ ดังนั้นการแสวงหาข้อมูลของของผูบ้ ริ โภคจะเกิดขึ้นเมื่อ
ต้อ งการให้ไ ด้ม าซึ่ งสิ น ค้า และบริ ก าร เมื่ อ กระท าการแสวงหาอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กล่ า วคื อ
ผูบ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าและบริ การที่สอดคล้องตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้ น และสิ นค้าเหล่านี้ ก็
ได้มาโดยเสี ยค่าใช้จ่ายในเรื่ องเวลา ความพยายามในการให้ได้มา และเม็ดเงินในจานวนนี้ นอ้ ยลงได้
สรุ ปคือ ผูท้ ี่ได้รับประโยชน์จากการค้นหาข้อมูลของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นได้ท้ งั ตัวผูบ้ ริ โภคเป็ นหลักและ
นักการตลาดขององค์กร

18
กล่าวโดยสรุ ป คือ การแสวงหาข้อมูลเป็ นพฤติกรรมที่สืบเนื่องมาจากความต้องการข้อมูล
กล่าวคือ บุคคลจะแสวงหาข้อมูลเมื่อเกิดและตระหนักถึงความไม่รู้หรื อไม่แน่ใจ พร้อมทั้งยอมรับ
ปั ญหาดังกล่าว นาไปสู่ การหาทางออกโดยการแสวงหาข้อมูล โดยอาจเริ่ มที่การค้นหาภายในตัวเอง
จากความรู ้และประสบการณ์ หรื อข้อมูลจากแหล่งภายนอก จากการรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่ง
บุคคล แหล่งธุ รกิจ และแหล่งสาธารณะ
2.2.2 การพิจารณาถึงแหล่ งในการแสวงหาข้ อมูล
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริ ฐ (2537ข) กล่าวว่า เมื่อเกิดความตระหนักว่าตนเองมีความต้องการ
แสวงหาข้อมูลซึ่ งบุคลจะพิจารณาถึงแหล่งข้อมูล ซึ่ งปรากฏอยูใ่ นสังคมทั้งแหล่งที่เป็ นทางการและ
ไม่เป็ นทางการ โดยพิจารณาเลื อกแหล่งที่มีความสะดวกคุ ย้ เคยหรื อใช้งานอยู่ประจา การเลื อกใช้
แหล่ ง ข้อมู ล จะพิ จารณาจากองค์ป ระกอบ เช่ น ระยะทาง เวลาแรงงาน และค่ า ใช้จ่า ย ฯลฯ ซึ่ ง
แหล่ ง ข้อ มู ล ที่ บุ ค คลนั้ น เลื อ กใช้ อ าจไม่ ใ ช่ แ หล่ ง ที่ ดี ที่ สุ ดที่ จ ะให้ ข ้อ มู ล ที่ ต้อ งการได้ โดย
สัญชาตญาณแล้วบุ คคลมักจะเลื อกแหล่ งข้อมูลที่ ตนคุ น้ เคยและประหยัดแรงงานที่สุด และนิ ยม
แสวงหาข้อมูลแบบไม่เป็ นทางการมากกว่าจะเชื่ อมัน่ ในระบบสื บค้นจากแหล่งข้อมูล (นิ ตยา พีรานนท์, 2535) เช่น นาย ก เป็ นนักศึกษามีความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสายการบินไทยสมายล์ ซึ่ งอาจ
แสวงหาข้อมูลโดยสอบถามคนรู้จกั ที่เดินทางทางอากาศเป็ นประจา มากกว่าจะโทรไปสอบถามจาก
Call Center ของสายการบิน เป็ นต้น กล่าวคือ บุคคลย่อมแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้
2.2.2.1 แหล่ งข้อมูลที่ เข้าถึ งสะดวก เนื่ องจากผูแ้ สวงหาข้อมูลส่ วนใหญ่ไม่
คาดหวังว่าจะต้องได้ขอ้ มูลที่มีความสมบูรณ์ ที่สุด เพียงแต่ตอ้ งการให้ประหยัดเวลาและแรงงาน
ที่สุด จึงเลือกแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงง่ายและสะดวก
2.2.2.2 แหล่งข้อมูลที่คุน้ เคย ผูแ้ สวงหาข้อมูลนิ ยมเลือกแหล่งข้อมูลที่ตนคุ น้ เคย
และใช้เป็ นประจา หรื อเคยประสบความสาเร็ จในการแสวงหาในอดีต
2.2.2.3 แหล่งข้อมูลที่ใช้การสื่ อสารแบบเผชิ ญหน้าหรื อตัวต่อตัว โดยปกติแล้วผู ้
แสวงหาข้อมูลนิยมใช้แหล่งข้อมูลที่เป็ นตัวบุคคล เช่น ญาติพี่นอ้ ง เพื่อนสนิท
2.2.2.4 ลัก ษณะเฉพาะบุ ค คลมี ผ ลต่ อ การเลื อ กแหล่ ง ข้อ มู ล ลัก ษณะที่ มี ส่ ว น
สาคัญในการเลือกแหล่งข้อมูลที่ แตกต่างกัน ได้แก่ พื้นฐานการศึกษา การอบรมเลี้ ยงดู ระบบ
เศรษฐกิจ/สังคม และอาชีพการงาน
การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) เป็ นไปเพื่อเป้ าหมายในการใช้ขอ้ มูล การใช้
ข้อมู ล เพื่ อตอบสนองความต้องการส่ วนบุ ค คล เช่ น เพื่ อการแก้ปั ญหาประจาวัน เพื่ อรู ้ ข่ า วสาร
บ้านเมืองทันต่อเหตุการณ์ เพื่อนันทนาการ การใช้ขอ้ มูลเพื่อการศึกษาและเรี ยนรู้ การใช้ขอ้ มูลเพื่อ
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การปฏิ บตั ิ งานอาชี พ การใช้ขอ้ มูลเพื่อการถ่ ายทอดไปยังบุ คคลอื่ น ๆ เพื่อเป็ นการกระจาย หรื อ
เผยแพร่ ขอ้ มูลให้แพร่ หลายยิง่ ขึ้น (ประภาวดี สื บสนธิ์ อ้างถึงใน ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริ ฐ, 2537ก)
2.2.3 อุปสรรคในการแสวงหาข้ อมูล
Darvin (อ้างถึงใน ประภาวดี สื บสนธิ์ , 2530) จาแนกอุปสรรคของการแสวงข้อมูลไว้
5 กลุ่ม ได้แก่
2.2.3.1 อุป สรรคทางสังคม เป็ นอุ ปสรรคในสังคม นโยบายทางการเมื องการ
ปกครอง ที่ขดั ขวางกีดกันไม่ให้มีแหล่งข้อมูลบางอย่าง
2.2.3.2 อุปสรรคของสถาบัน เป็ นอุปสรรคอันเกิดจากรู ปแบบและนโยบายการ
บริ หารสถาบัน องค์กร หรื อหน่ วยงาน ที่ ไม่เต็มใจหรื อไม่สามารถเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ ตอ้ งการแก่ ผู ้
แสวงหา เช่น ระบบราชการ
2.2.3.3 อุปสรรคทางจิตวิทยา เป็ นอุปสรรคที่ เกิ ดขึ้ นเมื่ อบุ คคลไม่ตระหนักถึ ง
ความไม่รู้ท้ งั ๆ ที่มีความต้องการ หรื อไม่สามารถแสวงหาข้อมูลที่ตอ้ งการจากแหล่งที่เหมาะสมได้
2.2.3.4 อุปสรรคทางปั ญญา เป็ นอุปสรรคที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลขาดการฝึ กฝน ขาด
ทักษะและความชานาญในการแสวงหาข้อมูล
กล่ าวโดยสรุ ป คื อ การแสวงหาข้อมูลมีอุปสรรคที่ เกิ ดจากหลายด้าน ทั้งจากในตัวของ
บุคคลเอง และจากสภาพแวดล้อมที่บุคคลอาศัยอยู่ ซึ่ งอุ ปสรรคดังกล่าวล้วนแล้วแต่ขดั ขวางการ
เข้าถึงข้อมูลทั้งสิ้ น
ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการนาแนวคิดเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูลมาวิเคราะห์เรื่ องพฤติกรรม
การสื บ เสาะค้น คว้า หาข้อ มู ล สายการบิ น ไทยสมายล์ ข องผู้โ ดยสารชาวไทย ประกอบด้ว ย
รายละเอียดความต้องการข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านตารางเที่ยวบิน ด้านราคาบัตรโดยสาร ด้าน
รู ปแบบการให้บริ การ ด้านระบบส่ งเสริ มการตลาด ด้านการสารองบัตรโดยสาร จากช่องทางสื่ อ
ทั้งที่มาจากการสื่ อสารการตลาดและตราสิ นค้าของสายการบินไทยสมายล์ที่เป็ นแหล่งข้อมูลปฐม
ภูมิ (Primary Sources) หรื อข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งอื่นที่ไม่มาจากการสื่ อสารโดยตรงจากสายการ
บินไทยสมายล์ที่เป็ นแหล่ งข้อมูลทุ ติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ โทรทัศน์, หนังสื อพิมพ์,
นิตยสาร SAWASDEE/ จุลสาร Royal Orchid Plus News, บิลบอร์ ด/ป้ ายโฆษณา, Call Center:
02 118 8888, Website: www.thaismileair.com, Facebook/Twitter/YouTube/Instagram, Mobile
Application: THAI Smile และคนรู ้จกั ว่าผูโ้ ดยสารชาวไทยแสวงหาข้อมูลบนช่ องทางสื่ อใดมา
ตอบสนองความต้องการข้อมูลในด้านใดที่มีอยูเ่ กี่ยวกับสายการบินไทยสมายล์
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2.3 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการรับรู้
การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับจิตวิทยาในการเลือกตอบสนอง
สิ่ งเร้ ารอบตัวและตี ความหมายสอดคล้องกับพื้ นฐานและภู มิหลังของแต่ละบุ คคล การรั บรู ้ ตรา
สิ นค้าย่อมมีลกั ษณะเดียวกัน กล่าวคือ การที่ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายเลือกตอบสนองต่อการสื่ อสาร
การตลาดและตราสิ นค้าของผูผ้ ลิต/องค์กรสอดคล้องกับพื้นฐานและภูมิหลังของแต่ละบุคคล การ
รับรู ้ ตราสิ นค้าจึงย่อมแตกต่างกันไปทั้งการรับรู ้อย่างถูกต้องและไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์/
บริ การใหม่ในท้องตลาด ย่อมไม่เป็ นที่คุน้ เคยของผูบ้ ริ โภคเป็ นแน่ ดังเช่นการรับรู ้ตราสิ นค้าที่ถือ
กาเนิดขึ้นมาในองค์การธุ รกิจการบินเชิ งพาณิ ชย์ของประเทศไทยได้ร่วม 3 ปี และมีการวางตาแหน่ง
ทางการตลาดที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนในประเทศไทยอย่าง “สายการบินไทยสมายล์” นับเป็ น
ภารกิจที่ยิ่งต้องมุ่งเน้นสร้างการรับรู ้ตราสิ นค้าอย่างถูกต้องให้แก่ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย อันจะเป็ น
ประโยชน์แก่องค์กรสื บไป
2.3.1 ความหมายของการรับรู้
De Fleur (2010) ให้ความหมายของการรับรู้ (Perception) ไว้วา่ เป็ นการมองโลกภายใต้
จิตสานึ กของบุคคล เป็ นการจัดการกับสิ่ งเร้ าโดยการตี ความจากพื้นฐาน ประสบการณ์ และจาก
ความเป็ นปั จเจกบุคคลของแต่ละบุคคล
Kotler (1997) กล่าวว่า การรับรู ้ หมายถึง กระบวนการที่แต่ละบุคคลทาการเลื อกสรร
จัดระเบียบ และแปลความหมายข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพที่มีความหมาย
Schiffman and Kanuk (2007) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการซึ่ งบุคคลได้เลือก
จัดระเบียบ และตีความของสิ่ งเร้ าให้กลายเป็ นสิ่ งที่มีความหมายและเป็ นภาพที่สอดคล้องกับโลก
หรื ออาจกล่าวได้วา่ เป็ นวิธีการมองโลกที่อยูร่ อบตัวเรา
พัชนี เชยจรรยา, เมตตา กฤตวิทย์ และถิ รนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2534) กล่ าวว่า การรับรู้
หมายถึง เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตวั หรื อตั้งใจ โดยที่มกั ได้รับอิทธิ พลจากประสบการณ์
และภูมิหลังของแต่ละบุคคล รวมถึ งพฤติกรรมการให้ความสนใจและรับรู้ ในสิ่ งต่าง ๆ ที่ต่างกัน
ดัง นั้น บุ ค คลสองคนอาจให้ค วามสนใจและรั บ รู้ ส ารเดี ย วกัน แตกต่ า งกัน โดยมัก มี ก ารรั บ รู้ ที่
แตกต่างกันอันเนื่องมาจากตัวกรองบางอย่าง
ศุภร เสรี รัตน์ (2545) กล่าวว่า การรับรู ้ หมายถึง วิธีการที่บุคคลมองโลกที่อยูร่ อบ ๆ ตัวของ
บุคคล ฉะนั้นบุคคลสองคนอาจมีความคิดต่อตัวกระตุ น้ อย่างเดี ยวกันภายใต้เงื่ อนไขเดี ยวกัน แต่
บุคคลทั้งสองอาจมีวิธีการยอมรับถึ งตัวกระตุน้ การเลื อกสรร การประมวล และการตีความ
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ตัวกระตุน้ ดังกล่าวต่างกัน ตัวอย่างของสิ่ งกระตุน้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และบริ การ การส่ งเสริ มการตลาด
กระบวนการให้บริ การ เป็ นต้น อีกทั้งพื้นฐานของกระบวนการรับรู ้ ของบุคคลก็ต่างกันไปทั้งใน
ด้านความต้องการ ค่านิยม ความคาดหวัง และปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม
นอกจากนี้ Assael (1998) กล่าวถึง การรับรู ้ในทางการตลาดว่า เป็ นกระบวนการที่ผบู ้ ริ โภค
ได้เลือกสรร จัดการ ตีความต่อสิ่ งเร้าและสภาพแวดล้อมทางการตลาดทั้งสี รสชาติ กลิ่น เสี ยง และ
ความรู้ สึ ก ออกมาเป็ นมโนภาพของผูบ้ ริ โภคแต่ ล ะคน โดยสิ่ ง เร้ า ทางการตลาดที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
ผูบ้ ริ โภคสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1) สิ่ งเร้าปฐมภูมิ (Primary Stimuli) / สิ่ งเร้าภายใน (Intrinsic Stimuli) คือ สิ่ งเร้า
ทางกายภาพ (Physical Stimuli) เช่ น ตัวผลิ ตภัณฑ์ หี บห่ อ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ รวมไปถึ งคุณสมบัติทาง
กายภาพของผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
2) สิ่ งเร้าทุติยภูมิ (Secondary Stimuli) / สิ่ งเร้ าภายนอก (Extrinsic Stimuli) คือ
สิ่ งเร้ าที่ มองไม่เห็ นที่ มาจากการสื่ อสารอย่างเป็ นตัวแทนผลิ ตภัณฑ์/บริ การ ผ่านทาง คาพูด ภาพ
สัญลักษณ์เป็ นต้น
กล่ าวโดยสรุ ป คือ การรับรู้ เป็ นกระบวนการซึ่ งบุคคลได้รับการกระตุน้ ผ่านประสาท
สัมผัสทั้งห้าอันได้แก่ การได้เห็ น การได้ยิน การได้กลิ่ น การได้รสชาติ และการได้สัมผัส และมี
ปฏิกิริยาต่อตัวกระตุน้ คือการยอมรับถึงตัวกระตุน้ (Recognize) การเลือกสรร (Select) การประมวล
(Organize) และการตีความ (Interpret) ภายใต้วิธีการมองโลกที่อยูร่ อบ ๆ ตัวของแต่ละบุคคล อันมา
จากพื้นฐานในด้านความต้องการ ค่านิ ยม ความคาดหวัง และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและ
วัฒนธรรมที่บุคคลเกี่ยวข้อง ดังนั้นบุคคลจึงมีการรับรู ้ (Perception) ที่แตกต่างกัน
2.3.2 กระบวนการรับรู้
Assael (1992) กล่ าวว่า กระบวนการรับรู ้ จะแสดงความรู ้ สึกจากประสาทสัมผัสทั้งห้า
ได้แก่ การได้เห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การได้รสชาติ และการได้สัมผัส ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ดังนี้
2.3.2.1 การเปิ ดรับข้อมูลที่ได้เลื อกสรร (Selective Exposure) เป็ นขั้นตอนที่
เกิ ดขึ้ นผูบ้ ริ โภคเลื อกเปิ ดรั บข้อมูลที่ตนหรื อเปิ ดโอกาสให้ขอ้ มูลได้เข้าถึ งตน ซึ่ งจะเป็ นข้อมูลที่
ต้องการเท่านั้น
2.3.2.2 การตั้งใจรับข้อมูลที่ได้เลื อกสรร (Selective Attention) เป็ นขั้นตอนที่
เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคเลือกรับสิ่ งกระตุน้ อย่างใดอย่างหนึ่ ง ตั้งใจ ดังนั้นนักการตลาดจึงต้องใช้ความ
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พยายามในการใช้กลยุทธ์ ในการสื่ อสารการตลาด เช่ น การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การจัด
กิจกรรมพิเศษ ให้มีความโดดเด่น และดึงใจ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความตั้งใจรับข้อมูลอย่างต่อเนื่ อง
2.3.2.3 การเข้าใจข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Comprehension) เป็ นขั้นตอนที่
สื บเนื่ องมาจากการตั้งใจรับข้อมูลของผูบ้ ริ โภค แต่ในความเป็ นจริ งแล้วการตั้งใจรับข้อมูลไม้ได้
หมายความว่าผูบ้ ริ โภคจะตีความข้อมูลสอดคล้องกับสิ่ งที่นกั การตลาดต้องการสื่ อ เนื่ องจากมีปัจจัย
ทางด้านทัศนคติ ความเชื่อ และประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทาให้ในบางครั้งการ
ส่ งข้อมูลไม่สัมฤทธิ์ ผลและบิดเบือนไปจากความเป็ นจริ ง ดังนั้นนักการตลาดจึงต้องเข้าใจผูบ้ ริ โภค
พร้อมทั้งนาพยายามดาเนินการสื่ อสารการตลาดให้ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายเข้าใจได้ง่ายและข้อมูลไม้
ถูกบิดเบือน
2.3.2.4 การเก็บข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Retention) การที่ผบู้ ริ โภคจดจา
ข้อมูลที่ได้เห็น ได้อ่าน หรื อได้ยิน หลังจากการเปิ ดรับและเกิดความเข้าใจข้อมูลแล้ว ข้อมูลเหล่านี้
จะอยูใ่ นความทรงจาของผูบ้ ริ โภค โดยอาจมีอยูเ่ ป็ นแค่ระยะเวลาสั้น ๆ หรื อจดจาในระยะยาว ซึ่ งก็
ขึ้นอยูก่ บั ตัวผูบ้ ริ โภคประกอบกับส่ วนความพยายามในการสร้างข้อมูลทางการตลาดให้อยูใ่ นความ
ทรงจา รวมถึ งการส่ งข้อมูล ซ้ า ๆ ไปยังผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม เป้ าหมาย ซึ่ ง ความจาได้อาจส่ ง ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อตามมา สอดคล้องกับ ที่ Assael (อ้างถึ งใน นธกฤต วันต๊ะ เมล์, 2555) ได้จาแนก
กระบวนการรับรู ้ ของบุคคลออกเป็ น 3 ขั้นตอน อันประกอบด้วย การเลือกสรร การจัดระเบียบ
และการตีความต่อสิ่ งเร้า จากแผนภาพที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบแรกของการรับรู ้คือการ
เลื อกสรร (Selection) สิ่ งกระตุน้ โดยผูบ้ ริ โภคจะเลื อกรับสิ่ งกระตุน้ ที่ ตรงกับความต้องการและ
ทัศนคติของตน ในกระบวนการแรกนี้สามารถแบ่งออกเป็ นการเปิ ดรับ (Exposure) และความสนใจ
(Attention) ประการแรก การเปิ ดรับจะเกิดขึ้นเมื่อประสาทสัมผัสทั้งห้าของผูร้ ับสารถูกกระตุน้ จาก
สิ่ งเร้า โดยขึ้นอยูก่ บั ตัวผูร้ ับสารเองว่าจะเลือกเปิ ดรับสิ่ งเร้านั้นหรื อไม่ ประการที่สอง ความสนใจ
หมายถึ งผูร้ ับสารจะเลื อกเปิ ดรับสิ่ งกระตุน้ ที่สนใจและเกี่ ยวข้องกับตนเท่านั้น ในทางกลับกันจะ
หลีกเลี่ยงสิ่ งเร้าที่ไม่สอดคล้องกับความสนใจของตน ซึ่ งเรี ยกกระบวนการในขั้นนี้ วา่ เป็ นการรับรู ้
แบบเลื อกสรร (Selective Perception) โดยการรั บรู้ แบบเลื อกสรรสมารถเกิ ดขึ้ นได้ใ นทุ ก
กระบวนการรับรู ้ กล่าวคือผูร้ ับสรรจะคัดสรร จัดระเบียบ และแปลความหมายสิ่ งเร้ าตามความเชื่ อ
และทัศนคติเดิมที่มีอยู่ ซึ่ งกระบวนการนี้ ทาให้ผรู ้ ับสารเกิ ดความเชื่ อมัน่ ว่าได้รับข้อมูลที่ตรงตาม
ความต้องการของตนอย่างแท้จริ ง (Perceptual Vigilance) และจะกาจัดข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับ
ความเชื่อ ทัศนคติ และความรู้สึกของตน (Perceptual Defense) จนในบางครั้งอาจเกิดพฤติกรรมการ
บิ ด เบื อ นหรื อ ปิ ดกั้น ข้อ มู ล ดัง กล่ า วได้ เช่ น นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ นิ ย มเดิ น ทางโดยเครื่ อ งบิ น อาจมี
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พฤติกรรมหลีกเลี่ยงที่จะรับฟังข้อมูลที่เ กี่ ยวข้องกับความเสื่ อมโทรมของร่ างกายอันเป็ นผลมาจาก
การโดยสารเครื่ องบินก็เป็ นได้ เนื่องมาจากความขัดแย้งกับความต้องการและทัศนคติของตน
ในขั้นที่สองคือ การจัดระเบียบ (Organization) หมายถึง การที่ผรู ้ ับสารทาการจัดกลุ่มข้อมูลจากด้าน
และแหล่งต่าง ๆ เป็ นภาพรวมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีข้ ึนและสามารถตอบสนองได้
ในขั้นสุ ดท้ายคือการตีความ (Interpretation) หมายถึง การที่ผรู ้ ับสารแปลความสิ่ งเร้าเป็ น
ความหมายจากปั จจัยพื้นฐาน 2 ประการ ได้แก่ การจัดประเภทการรับรู ้ (Categorization) ที่จะช่วย
ให้ ผูร้ ั บ สารประมวลผลข้อมู ล ได้อ ย่า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ปั จ จัย อี ก ประการคื อ การ
เชื่อมโยง (Inference) ที่จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งเร้า 2 ชนิ ด เช่น การเชื่ อมโยงการบิน
ไทยกับความหรู หรามีระดับแบบพรี เมียม หรื อการเชื่ อมโยงสายการบินไทยสมายล์กบั ความสดใส
และทันสมัย ซึ่ งการเชื่ อมโยงนี้ อาจมาจากการส่ งสารของสายการบิ นไทยสมายล์เอง อันมาจาก
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) หรื อมาจากการบอกเล่าจากบุคคลผูท้ ี่เคยใช้บริ การ อันเป็ น
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources)

ภาพที่ 2.1 กระบวนการรับรู้ (The Perceptual Process)
แหล่งทีม่ า: Assael, 1998.
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้นาเอาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการรับรู ้มาวิเคราะห์เรื่ องการรับรู ้ตรา
สิ นค้าสายสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยผ่านสื่ อออนไลน์ ที่มาจากกระบวนการรับ
ข่า วสาร ข้อมู ล ผ่า นกระบวนการสั ม ผัส ของการเห็ น การได้ยิน การรู ้ แล้วนามาจัดระเบี ย บ
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ตีความหมายตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้ าทางการตลาดทั้งสิ่ งเร้ าปฐมภูมิ/สิ่ งเร้าภายใน/สิ่ งเร้าทางกายภาพ
และสิ่ งเร้าทุติยภูมิ/สิ่ งเร้าภายนอก จนประมวลผลจนออกมาเป็ นมโนภาพของข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับ
ตราสิ นค้าสายสายการบินไทยสมายล์จากช่ องทางสื่ อต่าง ๆ ทั้งที่มาจากการสื่ อสารการตลาดของ
สายการบินไทยสมายล์ที่เป็ นข้อมูลปฐมภูมิหรื อข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งอื่นที่ไม่มาจากการสื่ อสาร
โดยตรงจากสายการบินไทยสมายล์ที่เป็ นข้อมูลทุติยภูมิ จนก่อให้เกิดการรับรู ้ตราสิ นค้าสายการบิน
ไทยสมายล์ในประเด็นด้านต่าง ๆ ซึ่ งได้แบ่งตามส่ วนประสมทางการตลาดสาหรั บธุ รกิ จบริ การ
(Seven Marketing Mix: 7P’s) (Payne, 1993) ซึ่งประกอบด้วย
1) ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ (Product) หมายถึง สิ่ งซึ่ งสนองความจาเป็ นและความ
ต้อ งการของผูโ้ ดยสารในการเดิ น ทางได้ ในที่ น้ ี คื อสิ่ ง ที่ ส ายการบิ นไทยสมายล์ไ ด้ม อบให้ แ ก่
ผูโ้ ดยสาร และผูโ้ ดยสารจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์/บริ การนั้น ๆ
2) ด้านราคา (Price) หมายถึง สิ่ งกาหนดรายได้ ในที่น้ ี คือการกาหนดราคา
ผลิตภัณฑ์/บริ การที่ สอดคล้องกับคุณค่าผลิตภัณฑ์/บริ การในรู ปตัวเงิน ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านราคา ส่ งผลต่อผูโ้ ดยสารในการรับรู ้ถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์/บริ การที่ได้รับผ่านการกับราคา ซึ่ ง
การกาหนดราคาผลิตภัณฑ์/บริ การจะต้องเหมาะสมกับตาแหน่งตราสิ นค้า ระดับการให้บริ การ และ
ระบบเศรษฐกิจ
3) ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) หมายถึง การพิจารณาด้านทาเลที่ต้ งั
ช่องทางในการนาเสนอ รวมไปถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อม การเข้าถึงทั้งทาง
กายภาพและการติดต่อสื่ อสารของผูโ้ ดยสารในการนาเสนอผลิตภัณฑ์/บริ การ ซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้
ของผูโ้ ดยสารในคุ ณค่ า และคุ ณประโยชน์ ข องผลิ ตภัณ ฑ์ / บริ ก ารที่ ส ายการบิ น ไทยสมายล์ ไ ด้
นาเสนอ
4) ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง วิธีการใช้เครื่ องมือในการ
ติดต่อสื่ อสารการตลาดแก่ผโู ้ ดยสาร เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย
เป็ นต้น โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการแจ้ง ข้อ มู ล หรื อ ชัก จู ง ให้ เ กิ ด ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์/บริ การของสายการบินไทยสมายล์ และเป็ นกุญแจสาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5) ด้านพนักงาน (People) หมายถึง บุคคลทั้งหมดขององค์กรธุ รกิจการบินเชิ ง
พาณิ ชย์สายการบินไทยสมายล์ ที่ได้ผา่ นการคัดเลือก การฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ผูโ้ ยสารได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของสาย
การบินไทยสมายล์และผูโ้ ดยสาร โดยพนักงานต้องมีความสามารถ มีทศั นคติที่สามารถตอบสนอง
ต่อผูโ้ ดยสาร มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหา รวมถึงสามารถสร้างค่านิยมให้กบั สายการบินไทย
สมายล์
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6) ด้านกระบวนการบริ การ (Process) หมายถึง กระบวนการส่ งมอบผลิตภัณฑ์/
บริ การ หรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิในด้านการบริ การของสายการบิน
ไทยสมายล์ ที่นาเสนอให้กบั ผูโ้ ดยสารเพื่อมอบผลิ ตภัณฑ์/บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ วและทาให้
ผูโ้ ดยสารเกิดความประทับใจสู งสุ ด
7) ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพของสายการบินไทยสมายล์ให้แก่ผโู ้ ดยสาร โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวมทั้งทางด้านกายภาพและรู ปแบบผลิตภัณฑ์/บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร อันเป็ นหนึ่ ง
ในปัจจัยในการเลือกใช้บริ การสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสาร

2.4 แนวคิดเกีย่ วกับตราสิ นค้ า
สื บเนื่ องจากปั จจุบนั เป็ นยุคของเศรษฐกิ จแบบใหม่ (New Economy) ภายใต้สภาวการณ์
แข่งขันอย่างเสรี ที่ผบู ้ ริ โภคไม่ได้มีใจจงรักภักดีในตราสิ นค้า (Brand Loyalty) ที่เหนี ยวแน่นดังเช่น
ในอดีต กอปรกับการแข่งขันในทุกแวดวงธุ รกิจทวีความเข้มข้นรุ นแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
แปรผันกับความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่ งผลให้องค์กรธุ รกิ จการบินเชิ งพาณิ ชย์ตอ้ งเร่ ง
สร้ า งสรรค์แ ละพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ / บริ ก ารให้ มี คุ ณ ลัก ษณะที่ แ ตกต่ า งเหนื อ คู่ แ ข่ ง สอดคล้อ งกับ
แนวโน้มของรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ซึ่ งในการสร้างความแตกต่างอย่าง
โดดเด่ นเหนื อคู่แข่งให้กบั ผลิ ตภัณฑ์/บริ การขององค์กรนั้น ตราสิ นค้านับเป็ นตัวขับเคลื่ อนที่ มี
บทบาทสาคัญในการผลักดันให้การดาเนิ นธุ รกิจประสบความสาเร็ จ โดยต้องอาศัยทั้งศาสตร์ และ
ศิ ลป์ ในการดาเนิ นกลยุทธ์ ดังนั้นจึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างในการทาความรู ้ จกั กับแนวคิดเรื่ องตรา
สิ นค้าและการรักษาตราสิ นค้าให้แข็งแกร่ งอยูเ่ สมอ
2.4.1 ความหมายและหน้ าทีต่ ราสิ นค้ า
Kotler (1997) ให้นิยามของตราสิ นค้า (Brand) ว่าตราสิ นค้าหมายถึง ชื่อ (Name) คา (Term)
เครื่ องหมาย (Sign) สัญลักษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design) หรื อสิ่ งเหล่านี้ ประสมประสานเข้า
ด้วยกัน เพื่อใช้ระบุวา่ ผลิ ตภัณฑ์/บริ การเป็ นของผูข้ ายหรื อกลุ่มผูข้ ายรายใด ซึ่ งสร้างความแตกต่าง
จากคู่แข่งขัน ต่อมาได้ขยายความเพิม่ เติมว่า ตราสิ นค้าสามารถจาแนกได้ 4 อย่างด้วยกัน ได้แก่ (1)
Attribute รู ปลักษณ์ภายนอกอันจะทาให้เกิดความจดจา (2) Benefit บอกคุณประโยชน์ (3) Value
ทาให้รู้สึกภาคภูมิใจ/ไว้วางใจ เมื่อได้ซ้ื อ/ใช้บริ การ (4) Personality มีบุคลิกภาพ เช่น ซื้ อ/ใช้บริ การ
แล้วรู้สึกถึงความเป็ นคนมีรสนิ ยม ซื้ อ/ใช้บริ การแล้วเป็ นคนทันสมัย เป็ นต้น (Kotler & Keller,
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2012; วิทวัส ชัยปาณี , 2546) ขณะที่ Brovnika (2009) กล่าวว่า ตราสิ นค้า (Brand) เป็ นภาพลักษณ์
ทางสัง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น จากปฏิ กิ ริย าการตอบสนองต่ อ สิ่ ง เร้ า ที่ เป็ นชื่ อตราสิ น ค้า ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่ อสารตราสิ นค้าเพื่อกระตุน้ แรงจูงใจของแต่ละบุคคลให้ตระหนักรู้
รับรู้ และสนใจถึงผลิตภัณฑ์/บริ การขององค์กรตน อนึ่งการเข้าใจและรับรู้ ความหมายเกี่ยวกับตราสิ นค้าของบุ คคลมี แตกต่างกันตามลักษณะทางบทบาทหน้าที่ ดา้ นวิชาชี พดังที่ Monchai (2010)
กล่าวถึง วิชาชี พกับมุมมองเกี่ยวกับตราสิ นค้า ซึ่ งสอดคล้องกับตารางที่ 2.1 วิชาชี พกับมุมมอง
เกี่ยวกับตราสิ นค้า ดังนี้
ตารางที่ 2.1 วิชาชีพกับมุมมองเกี่ยวกับตราสิ นค้า
วิชาชีพ
นักลงทุน

ผูบ้ ริ หาร

นักการตลาด
นักโฆษณา

ผูบ้ ริ โภค

มุมมองเกีย่ วกับตราสิ นค้ า
สัญลักษณ์ ที่สร้ างสิ นค้าและองค์กรให้แตกต่างจากคู่แข่ง เป็ นทรัพย์สินที่ จบั
ต้องไม่ได้ แต่สามารถสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ซึ่ งมีผลต่อชื่ อเสี ยง
ความนิ ยมและบัญชี งบดลที่ ให้ผลู ้ งทุ นต้องการซื้ อหุ ้นในราคาที่ สูงกว่ามูลค่า
ของทรัพย์สินสุ ทธิ ที่มีอยู่
สิ่ ง ที่ ส ามารถสร้ า งความเชื่ อถื อจากลู ก ค้า และที่ ใ ห้ลู ก ค้า ซื้ อบนพื้ น ฐานของ
คุณภาพสิ นค้า การบริ การ การสื่ อสาร รวมถึ งความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและพนักงาน
ผลรวมของความประทับ ใจของกลุ่ ม เป้ าหมายที่ เกิ ด จากการสร้ า งจุ ด ขายที่
แตกต่างจากคู่แข่ง โดยการสร้าง สื่ อสาร และส่ งมอบคุณค่าที่ดีกว่าคู่แข่ง
หัวใจสาคัญ จินตนาการ อารมณ์ ซึ่ งสนับสนุ นด้วย ชื่ อที่โดดเด่น สัญลักษณ์ ที่
งดงาม ค าขวัญที่ ดูดีส ร้ างสรรค์ การนาเสนอด้วยแนวความคิ ดและ ค าพูดที่
แปลกแหวกแนว การส่ งเสริ มการขายที่ยิ่งใหญ่ ทาให้ผฟู ้ ั งโดนใจสามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ตอ้ งการและประชาชนกล่าวขวัญกันทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา
ชื่อ สัญลักษณ์ การออกแบบ สี รู ปร่ าง รสชาติ กลิ่น เสี ยง ของผลิตภัณฑ์ ที่เป็ น
ที่รู้จกั และชื่นชอบของสังคม

แหล่งทีม่ า : Monchai, 2010.
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โดยที่ตราสิ นค้า (Brand) ไม่ใช่สิ่งเดียวกับผลิตภัณฑ์ (Product) หากแต่มีความเหมือนและ
แตกต่างกันตามที่ Aaker (1996); ศิริรรณ เสรี รัตน์ และปณิ ศา มีจินดา (2554) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์
(Product) หมายถึง สัมผัส หรื อจับต้องได้ มีรูปร่ างหน้าตา สังเกตเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า มีรูปแบบ มี
การตั้งราคา ซึ่ งลักษณะของผลิ ตภัณฑ์ (Product Characteristics) ประกอบด้วย ประโยชน์หลัก
คุณสมบัติ คุ ณภาพ และการใช้ประโยชน์ จึงสรุ ปได้ว่าผลิ ตภัณฑ์จะมีความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ท้ งั ในแง่ของประสิ ทธิ ภาพและคุ ณค่า โดยให้แต่เพียง
ความพึงพอใจทางด้านกายภาพ (Functional Satisfaction) เท่านั้น ส่ วนตราสิ นค้าคื อทุ กอย่างที่
สิ นค้ามี อยู่รวมไปถึ งในด้านความรู ้ สึก และลักษณะอื่ น ๆ ของตราสิ นค้าที่ไม่มีอยู่ในผลิ ตภัณฑ์
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างตราสิ นค้ากับองค์กร บุคลิกตราสิ นค้า สัญลักษณ์ตราสิ นค้า
ความสัมพันธ์ระหว่างตราสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภค ผลประโยชน์ดา้ นอารมณ์ ผลประโยชน์ดา้ นการ
แสดงออกความเป็ นตัวเอง ภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้ และประเทศแหล่งผลิต โดยตราสิ นค้าจะให้ท้ งั ความ
พึงพอใจทางด้านกายภาพและความพึงพอใจทางด้านอารมณ์ ขณะที่ Fayvishenko (2011) กล่าวว่า
ตราสิ น ค้ า ท าหน้ า ที่ เ ป็ นศู น ย์ ร วมค่ า นิ ย มและทุ ก แง่ มุ ม ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ ผู ้บ ริ โภค ผ่ า น
กระบวนการสร้ างตราสิ นค้าอย่างชัดเจนต่อเนื่ อง ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพของการสร้ างตราสิ นค้าจึงเป็ น
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน กล่าวคือ ก่อให้เกิดแรงกระตุน้ ทางอารมณ์ ประหนึ่งเป็ นการ
สะกดให้ ผู ้บ ริ โ ภคหั น มาซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ / บริ ก ารขององค์ ก รตน โดยการที่ ต ราสิ น ค้า จะท าให้
ผลิ ต ภัณ ฑ์/ บริ ก ารมี ค วามแตกต่ า งกัน มี ส่ วนประกอบของตราสิ น ค้า (Brand Elements) เป็ น
ตัวกาหนด ซึ่ ง Etzel, Walker and Stanton (2007) กล่ าวถึ งส่ วนประกอบของตราสิ นค้าว่า
ประกอบด้วยชื่อตราสิ นค้า เครื่ องหมายตราสิ นค้าหรื อโลโก้ เครื่ องหมายการค้า และสโลแกน
นอกจากนี้ ปณิ ศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2554) กล่าวถึงบทบาทตราสิ นค้า (Brand
Roles) ที่มีต่อผูบ้ ริ โภคและผูผ้ ลิต/องค์กร ไว้ดงั นี้
1) บทบาทตราสิ นค้าต่อผูบ้ ริ โภค
(1) แสดงถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์/บริ การ
(2) แสดงถึงความรับผิดชอบของผูผ้ ลิต/องค์กร ทาให้ผบู้ ริ โภคสบายใจ
เมื่อซื้ อผลิตภัณฑ์/บริ การ
(3) เป็ นผูร้ ับประกันผลิตภัณฑ์/บริ การตราสิ นค้าจะเป็ นสิ่ งสนับสนุ นและ
สร้างความน่าเชื่อถือ เป็ นตัวแทนของผูผ้ ลิต/องค์กร ซึ่ งจะต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่านิยม
(4) ลดทรัพยากรทั้งทางด้านเวลาและเม็ดเงินของผูบ้ ริ โภค กล่าวคือ ตรา
สิ นค้าที่เชื่อถือได้ยอ่ มไม่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเสี ยเวลาแสวงหาผลิตภัณฑ์/บริ การจากผูผ้ ลิต/องค์กรอื่น
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(5) เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ด้า นความน่ า เชื่ อ ถื อ ตราสิ น ค้า แสดงลัก ษณะและ
คุ ณสมบัติต่าง ๆ ของผลิ ตภัณฑ์/บริ การใน 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) สิ นค้าที่สามารถตรวจสอบได้
(Search Goods) จากขนาด สี รู ปแบบ และส่ วนประกอบของสิ นค้า (2) สิ นค้าที่มีประสบการณ์
(Experience Goods) คือ คุณสมบัติของสิ นค้าที่ไม่สามารถประเมิน/ตรวจสอบได้ดว้ ยการทดลองใช้
สิ นค้า (3) สิ นค้าที่มีความน่าชื่อถือ (Credence Goods) คือ คุณสมบัติของสิ นค้าที่เรี ยนรู้ได้ยาก
(6) เป็ นสิ่ งเร้าให้ผบู ้ ริ โภคเกิดกระบวนการซื้ อ
(7) เป็ นสัญญาณแห่งคุณภาพ
(8) แสดงประโยชน์ของตราสิ นค้าให้แก่ผบู ้ ริ โภค
(9) ลดความเสี่ ยงให้แก่ผบู ้ ริ โภค กล่ าวคือ ผูบ้ ริ โภคย่อมซื้ อตราสิ นค้าที่
ตนไว้ใจเพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงจากสิ นค้าที่ไม่มีคุณภาพ
2) บทบาทตราสิ นค้าที่มีต่อผูผ้ ลิต/องค์กร
(1) ท าให้ส ามารถควบคุ ม หรื อ ติ ดตามผลได้ง่ า ย กล่ า วคื อ ช่ วยในการ
บันทึกผลิตภัณฑ์/บริ การคงเหลือและบัญชี ทาให้ควบคุมผลการดาเนินงานได้ง่าย
(2) ได้รับสิ ทธิ์ ในการการปกป้ องคุ ม้ ครองตามกฎหมาย เนื่ องจากตรา
สิ นค้าที่มีเอกลักษณ์จะสามารถจดลิขสิ ทธิ์ ได้
(3) เป็ นสัญลักษณ์ของคุณภาพแก่ผบู ้ ริ โภค ส่ งผลโดยตรงต่อความพอใจ
(4) เป็ นการส่ งมอบผลิตภัณฑ์/บริ การที่มีเอกลักษณ์แก่ผบู้ ริ โภค
(5) สร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
(6) สร้างผลตอบแทนทางการเงิน กล่าวคือ ในภาวะที่ตราสิ นค้าแข็งแกร่ ง
ผูผ้ ลิต/องค์กรจะสามารถกาหนดราคาสู งขึ้นได้
(7) ตราสิ นค้าสามารถอธิ บายถึงสิ่ งที่นาเสนอต่อลูกค้า
(8) นาเสนอโครงสร้างและความชัดเจนของผลิตภัณฑ์/บริ การ
(9) ทาให้เกิดโอกาสในการขยายตราสิ นค้า
กล่าวโดยสรุ ป คือ ตราสิ นค้า หมายถึง ชื่ อ คา วลี เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ การออกแบบ
หรื อการประสานทุกสิ่ งข้างต้นเข้าด้วยกันเพื่อบ่งบอกและระบุถึงผลิตภัณฑ์/บริ การของผูผ้ ลิตรายใด
รายหนึ่งเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน สามารถแบ่งได้เป็ นรู ปลักษณ์ภายนอก คุณประโยชน์
คุณค่า และบุคลิ กภาพ โดยที่มีความแตกต่างกับผลิ ตภัณฑ์ตรงที่ ผลิ ตภัณฑ์ สามารถจับต้องได้ มี
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ท้ งั ในแง่ของประสิ ทธิ ภาพและคุณค่า
ส่ วนตราสิ นค้าเป็ นเป็ นองค์รวมของทุกตัวแปรที่เกี่ยวข้องและประกอบกันอยูใ่ นตัวสิ นค้ารวมไปถึง
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ในด้านความรู้ สึ ก หรื อกล่ าวได้ว่าเป็ นการสะสมรวบรวมการรับรู้ สุทธิ ที่ผบู้ ริ โภคมี หรื อความ
ประทับใจสุ ทธิ โดยตราสิ นค้ามีบทบาททั้งต่อผูบ้ ริ โภคและผูผ้ ลิต/องค์กร
2.4.2 การวางตาแหน่ งตราสิ นค้ า
Kotler (1997) และ Kotler and Keller (2012) ได้ให้คานิ ยามของการวางตาแหน่งตราสิ นค้า
(Brand Positioning) ว่า คือการกาหนดอัตลักษณ์ของตราสิ นค้า โดยศึกษาถึงความเหมือนและความ
ต่างของผลิตภัณฑ์บริ การของทั้งตัวเองและคู่แข่ง พร้อมทั้งระบุและสร้างเอกลักษณ์ตามอัตลักษณ์ที่
ถูกกาหนดตามที่ตนเป็ น เป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์/บริ การให้ครองใจผูบ้ ริ โภค ส่ งผล
ให้องค์กรได้รู้จกั ตนเองและคู่แข่งอย่างชัดแจ้งขึ้น
ั ญา มงคลศิริ (2547)
สอดคล้องกับการให้นิยามของการวางตาแหน่ งตราสิ นค้าของ ศรี กญ
ที่วา่ คือการกาหนดจุดยืนของตราสิ นค้า โดยมีทิศทางของตราสิ นค้าที่กาหนดขึ้นมาเป็ นการภายใน
เพื่อการรับรู ้ร่วมกันภายในองค์กรว่าจุดยืนของตราสิ นค้าสู่ สายตาสาธารณะเป็ นเช่นไร
2.4.2.1 องค์ประกอบของตาแหน่งตราสิ นค้า
Aaker (1996) จาแนกองค์ประกอบของตาแหน่งตราสิ นค้าออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
1) อัตลักษณ์ ย่อย/การนาเสนอคุ ณค่า (Subset of Identity / Value
Proposition)
(1) อัตลักษณ์หลัก (Core Identity)
(2) จุดรวมของพลังอานาจ (Points of Leverage)
(3) ประโยชน์ที่สาคัญ (Key Benefits)
2) การส่ งข่าวสารสู่ กลุ่มเป้ าหมาย (Target Audience) ผ่านการะบวนการ
สื่ อสารการตลาดในรู ปแบบต่าง ๆ ไปยัง
(1) กลุ่มเป้ าหมายหลัก (Primary)
(2) กลุ่มเป้ าหมายรอง (Secondary)
3) สื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิผล (Actively Communicate)
(1) เสริ มสร้างภาพลักษณ์ (Augment of Image)
(2) กระตุน้ ให้เกิดภาพลักษณ์ (Reinforce the Image)
(3) เผยแพร่ ภาพลักษณ์ (Diffuse the Image)
4) มีการสร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขัน (Create Advantage)
(1) จุดของความเหนือกว่าคู่แข่ง (Point of Superiority)
(2) จุดของความเท่าเทียมคู่แข่ง (Point of Parity)
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2.4.2.2 กลยุทธ์การวางตาแหน่งตราสิ นค้า
Weiss (อ้างถึงใน ศรี กญั ญา มงคลศิริ, 2547) ได้กล่าวถึงการวางตาแหน่งตราสิ นค้า
(Brand Positioning) โดยการค้นหาจุดร่ วมระหว่างตัวแปรสาคัญ ประกอบด้วย (1) Market Needs
หมายถึง ความต้องการของตลาด โดยไม่จาเป็ นต้องเป็ นความต้องการที่มีตวั ตนอยูเ่ ดิม สามารถเป็ น
ความต้องการใหม่ ๆ ที่องค์กรคิดค้นขึ้นมาเอง (2) Competency หมายถึง ศักยภาพขององค์กรที่จะ
สนองตอบต่อความต้องการของตลาด (3) Passion หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจ ชื่ นชอบ และ
หลงใหลในการมุ่งมัน่ ที่จะสนองตอบต่อความต้องการของตลาดของฝ่ ายบริ หาร จากนั้นเกิดการที่
ทั้งสามตัวแปรมาบรรจบกันดังภาพที่ 2 สามตัวแปรในการวางตาแหน่ ง (Three Paths for
Positioning) เกิดเป็ น 4 จุดร่ วม ดังนี้

ภาพที่ 2.2 สามตัวแปรในการวางตาแหน่ง (Three Paths for Positioning)
แหล่งทีม่ า: Weiss, 2003.
จุดร่ วมที่ 1 เป็ นจุดที่ตราสิ นค้าสามารถทาได้และเป็ นจุดที่ตลาดต้องการ
แต่ปัญหาสาคัญ คือ ผูบ้ ริ หารไม่มีความชื่ นชม พึงพอใจ และหลงใหลในจุดนี้ ดังนั้นการวาง
ตาแหน่งตราสิ นค้าในจุดนี้จึงอาจเกิดความล้มเหลวได้
จุดร่ วมที่ 2 เป็ นจุ ด ที่ ผู้บ ริ หารมี ค วามต้อ งการที่ จ ะน าเสนอการวาง
ตาแหน่งตราสิ นค้า แม้วา่ ตลาดจะมีความต้องการ แต่สภาพความเป็ นจริ งของธุ รกิจไม่มีความพร้อม
จุดนี้อาจเป็ นจุดที่น่าสนใจถ้าผูบ้ ริ หารมีเงินพร้อมลงทุนหรื อสามารถหาพันธมิตรมาร่ วมลงทุนได้
จุดร่ วมที่ 3 เป็ นจุดที่บริ ษทั มีความสามารถและผูบ้ ริ หารมีความชื่ นชอบ
พึงพอใจ และความหลงใหลที่จะพัฒนาการวางตาแหน่ งตราสิ นค้านี้ ข้ ึนมา หากพัฒนาขึ้ นมาใน
ลักษณะนี้ยอ่ มล้มเหลว เนื่องจากไม่มีความต้องการของตลาดสาหรับตราสิ นค้าเช่นนี้
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จุดร่ วมที่ 4 เป็ นจุดที่ดีที่สุดเนื่องจากมีความพร้อมสาคัญ ๆ ทั้ง 3 ลักษณะ
กล่าวคือ มีความต้องการของตลาดที่องค์กรสามารถสนองได้ กอปรกับผูบ้ ริ หารมีความชื่นชอบ พึง
พอใจ และหลงใหลในการวางตาแหน่งตราสิ นค้าจุดนี้
ตัวแปรสาคัญทั้งสามตัวที่กล่าวมานี้ ตัวแปรที่เป็ น Market Needs และ
Capability เป็ นสิ่ งที่เห็นได้ประจักษ์แจ้งและเข้าใจได้ โดยในทางกลับกัน Passion เป็ นตัวแปรที่
เข้าใจลาบาก สิ่ งหนึ่ งที่นกั สร้างตราสิ นค้าต้องตระหนัก คือ อย่าปล่อยให้ Passion มาทาให้เกิดอคติ
ในการมองตัวแปรอื่น ๆ
ธี รพันธ์ โล่ ทองคา (2553) ได้จาแนกกลยุทธ์ ในการกาหนดคุ ณลักษณะการวาง
ตาแหน่งตราสิ นค้าไว้ 7 แบบ ดังนี้
1) การวางตาแหน่งตราสิ นค้าด้วยลักษณะหรื อประโยชน์ของสิ นค้า
2) การวางตาแหน่งตราสิ นค้าด้วยราคาและคุณภาพ
3) การวางตาแหน่งตราสิ นค้าด้วยวิธีการใช้สินค้า
4) การวางตาแหน่งตราสิ นค้าจากผูใ้ ช้สินค้า
5) การวางตาแหน่งตราสิ นค้าด้วยการจัดระดับชั้นของสิ นค้า
6) การวางตาแหน่งตราสิ นค้าด้วยสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
กล่าวโดยสรุ ป คือ การวางตาแหน่งตราสิ นค้า คือ การกาหนดจุดยืนอันเป็ นเอกลักษณ์หรื อ
จุดขายของผลิตภัณฑ์/บริ การขององค์กรของตน ซึ่งมาจากการศึกษาถึงอัตลักษณ์ของตนและคู่แข่ง
2.4.3 คุณค่ าตราสิ นค้ า
Kotler and Keller (2012) ได้ให้นิยามว่า คุณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity) หมายถึงมูลค่า
ของคุณค่าตราสิ นค้า เป็ นสิ นทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้อนั เป็ นมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์/บริ การที่
มีคุณค่าด้านจิตใจต่อผูบ้ ริ โภคและด้านความสามารถในการทากาไรให้แก่ผผู ้ ลิต/องค์กร โดยคุณค่า
ตราสิ นค้า (Brand Equity) จะสะท้อนถึงทัศนคติ กระบวนการคิด และการแสดงออกของผูบ้ ริ โภคที่
มีต่อตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์/บริ การดังกล่าว
ธี รพันธ์ โล่ทองคา (2553) แบ่งองค์ประกอบของคุณค่าตราสิ นค้าที่สาคัญออกเป็ น 5 ส่ วน
สาคัญ ประกอบด้วย
2.4.3.1 ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) หมายถึง การที่ผบู้ ริ โภคมี
ความพึงพอใจอย่างสม่ าเสมอ มีทศั นคติในทางบวกต่อ ตราสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ ง ทั้งทางด้านความ
เชื่ อมัน่ การตระหนักรู ้ การระลึ กถึ ง ซึ่ งส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซ้ าในอนาคต จึงอาจสรุ ปได้ว่า
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ความจงรักภักดีในตราสิ นค้ามีความสาคัญ คือ สร้างปริ มาณการขายให้สูงขึ้น เพิ่มราคาให้สูงขึ้น
และรักษาลูกค้าให้คงอยู่
2.4.3.2 การรู้จกั ชื่อตราสิ นค้า เป็ นความสามารถของผูบ้ ริ โภคในการตระหนักรู้
จดจาและระลึกได้เกี่ยวกับตราสิ นค้าหรื อสัญลักษณ์ของตราสิ นค้านั้น ๆ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบอย่าง
หนึ่ งที่ ช่วยสร้ างคุ ณค่าให้กบั ตราสิ นค้าโดยการสร้ างการจดจาในตราสิ นค้า และยังสมารถสร้ าง
ความคุน้ เคยกับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี
2.4.3.3 คุณภาพที่ถูกรับรู้ หมายถึง การที่ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ถึงคุณภาพโดยรวม
หรื อคุณภาพที่โดดเด่นกว่าตราสิ นค้าอื่น โดยที่คุณภาพของตราสิ นค้าที่ถูกรับรู ้มีอิทธิ พลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อและความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากเป็ นปั จจัยที่ทา
ให้เล็งเห็นถึงความแตกต่างทั้งด้านคุณภาพและคุณค่ากับตราสิ นค้าอื่น
2.4.3.4 ความเชื่ อ มโยงกับ ตราสิ น ค้า หมายถึ ง ความสั ม พัน ธ์ เ ชื่ อ มโยงตรา
สิ นค้าเข้ากับความภูมิหลังของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งช่ วยสร้ างทัศนคติและสิ่ งเชื่ อมโยงเข้ากับตราสิ นค้าใน
ความรู้สึกของผูบ้ ริ โภค
2.4.3.5 สิ นทรัพย์ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ อื่น ๆ ของตราสิ นค้า
อย่างไรก็ตามหลักคิดเรื่ องคุณค่าตราสิ นค้า เป็ นแนวคิดที่ได้รับความนิ ยมไม่นาน แต่ได้รับ
การยอมรับมาก เนื่องจากเป็ นสิ่ งที่ทาให้นกั การตลาดเห็นได้ชดั เจนว่า คุณค่าตราสิ นค้าเป็ นคุณค่าที่
แท้จริ งของตราสิ นค้าในความรู ้ สึกของผูบ้ ริ โภค เป็ นคุ ณค่าที่ผบู ้ ริ โภคสร้ างขึ้นมาเองจากการเกิ ด
ปฏิสัมพันธ์กบั ตราสิ นค้าในจุดต่าง ๆ แนวคิดเรื่ องคุณค่าตราสิ นค้านอกจากจะมีประโยชน์ช่วยเป็ น
แนวทางสร้างตราสิ นค้าให้แข็งแกร่ งยัง่ ยืนแล้ว ยังเป็ นแนวทางเพื่อวิจยั จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคของตราสิ นค้าอีกด้วย (ศรี กญั ญา มงคลศิริ, 2547)
การบริ หารคุณค่าตราสิ นค้า (Managing Brand Equity) เป็ นส่ วนหนึ่ งของการตลาดเชิ งกล
ยุทธ์ ที่เป็ นที่ นิยมจากนักการตลาดเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากธุ รกิ จในปั จจุบนั ต้องแข่งขันกันสู งเพื่อ
บริ หารตราสิ นค้าให้มีพลังและอานาจเพียงพอที่จะช่ วยธุ รกิ จต่อสู ้กบั กระแสการเปลี่ ยนแปลงได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพทั้งทางการเปลี่ ยนแปลงด้านพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค อิ ทธิ พลจากคู่แข่งขัน
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางการตลาดใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา โดยวิธีการที่เหมาะสม
ที่ สุดคื อ การบริ หารคุ ณค่าตราสิ นค้า หมายถึ งการบริ หารทุ กสิ่ ง ทุ กอย่างที่ ผูบ้ ริ โภคระลึ กถึ งตรา
ั ญา มงคลศิริ, 2547) โดยตราสิ นค้าที่สามารถดารงอยูไ่ ด้เกินกว่า 50 ปี จะเกิ ดการ
สิ นค้า (ศรี กญ
ยอมรั บ ในกลุ่ ม นัก การตลาดและนัก สื่ อ สารการตลาดโดยทั่ว ไปว่า เป็ นตราสิ น ค้า ที่ แ ข็ ง แกร่ ง
(Powerful Brand) และถือว่า เป็ นทรัพย์สิน (Asset) ที่มีมูลค่ามหาศาลของธุ รกิจ คุณสมบัติพ้ืนฐาน
ของตราสิ นค้าที่แข็งแกร่ งมี 6 ประการ ได้แก่ (1) ความแตกต่างที่ลูกค้าต้องการ (2) ความประทับที่
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ลูกค้าจะได้รับ (3) มี ความต่อเนื่ องและมี ความสม่ าเสมอ (4) มี ลิขสิ ทธิ์ คุ ม้ ครอง (5) มีความเป็ น
สากล (6) อยูร่ อดทนทานและนานข้ามยุคสมัย (ธี รพันธ์ โล่ห์ทองคา, 2553)
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ คุณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity) หมายถึง การที่ผบู้ ริ โภคมองเห็นและ
สัมผัสได้ถึงความมีคุณค่าของตราสิ นค้ามีคุณค่า ผ่านความรู ้สึกนึกคิดและทัศนคติที่มีต่อคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์/บริ การและส่ งผลต่อความพึงพอใจต่อตราสิ นค้า ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่เป็ นประโยชน์ใน
ด้านการสร้างตราสิ นค้าให้แข็งแกร่ งและเป็ นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์เป็ นแนวทางในการวิจยั
จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส และอุปสรรคของตราสิ นค้า ที่สาคัญคุ ณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity)
ย่อมต้องดาเนิ นการควบคู่ไปกับการบริ หารคุ ณค่าตราสิ นค้า (Managing Brand Equity) เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคระลึกถึงตราสิ นค้าและการก้าวสู่ ความเป็ น ตราสิ นค้าที่แข็งแกร่ ง (Powerful Brand) สื บไป

2.5 ทฤษฏีความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
ในความเหมื อนของความเป็ นมนุ ษย์ย่อมมี ค วามต่ า งซ่ อนอยู่ ซึ่ ง ทฤษฎี ค วามแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคล (Individual Difference Theory) เป็ นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่สามารถอธิ บายถึงความ
แตกต่างดังกล่าวนี้ ได้ โดยหากมองในมุมของการตลาดจะพบว่า ในความเป็ นผูบ้ ริ โภคของแต่ละ
บุคคลย่อมมีความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูบ้ ริ โภค นักการตลาดจึ งควรศึกษาถึ งทฤษฎี ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลก่อนในขั้นต้น อันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูผ้ ลิต/องค์กรในการวางแผนกลยุทธ์
การสื่ อสารการตลาดให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
De Fleur (2010) และ Blackwel, Miniard and Eagel (2006) อธิ บายถึงทฤษฎีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ว่า บุคคลมีความแตกต่างกันหลายประการ เช่น บุคลิกภาพ สติปัญญา ค่านิ ยม
ทัศนคติ แรงจูงใจ ความสนใจ เป็ นต้น และความแตกต่างนี้ยงั ขึ้นอยูก่ บั สภาพทางสังคม วัฒนธรรม
ทรัพยากรของบุคคล เช่ น เวลา เม็ดเงิ น และความสามารถในการรับรู้ขอ้ มูล ซึ่ งจะสนองลักษณะ
ความต้องการ (Needs) มูลค่า (Value) วิถีการดาเนินชีวติ (Lifestyles) ที่แตกต่างกัน จึงส่ งอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการสื่ อสาร พฤติกรรมข้อมูล ความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล และการรับรู้ขอ้ มูล
ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน อันนาไปสู่ พฤติกรรมการบริ โภคที่แตกต่างกัน (นธกฤต วันต๊ะเมล์,
2555)
De Fleur and Ball-Rokeach (1982) กล่าวถึงหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลว่าบุคคลแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนี้
1) ด้านกายภาพและสภาพจิตวิทยา กล่าวคือ มนุ ษย์มีความแตกต่างกันทางด้าน
จิตวิทยาส่ วนบุคคลและด้านชีวภาค เช่น ความแตกต่างทางด้านทางด้านพันธุ กรรม เพศ อายุ เป็ นต้น
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2) ด้านการเรี ยนรู้ กล่าวคือ บุคคลย่อมมีโอกาส วิธีการ และเรื่ องราวในการเรี ยนรู้
ที่แตกต่างกัน ซึ่งสื บเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านกายภาพและสภาพจิตวิทยาที่ส่งผลต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของมนุ ษย์ แต่ความแตกต่างทางด้านการเรี ยนรู ้ส่งผลมากกว่าปั จจัยข้างต้น
(De Fleur, 2010)
3) ด้านสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมที่ ต่างกัน ส่ งผลต่อกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมของบุคคลที่แตกต่างกัน อันจะส่ งผลให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน
4) ด้านทัศนคติ ความเชื่ อถือ ค่านิ ยม และบุคลิกภาพ อันเป็ นผลสื บเนื่องมาจาก
ความแตกต่างด้านสภาพแวดล้อมมาจากการสั่งสมจากพื้นฐานที่บุคคลอยูอ่ าศัยหรื อได้รับการเลี้ยงดู
จนเติบโตมาเติบโตมา กล่าวคือ สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อทัศนคติ ความเชื่ อ ค่านิ ยม
และบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน (Blackwel, Miniard & Engel, 2006)
สรุ ปได้วา่ ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) เป็ นทฤษฎี
ที่อธิ บายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ับสารกับพื้นฐานชีวติ ของแต่ละบุคคล โดยผูร้ ับสารแต่ละคนก็
ย่อมมีพ้ืนฐานชี วิตที่แตกต่างกัน มีทศั นคติ ค่านิ ยม การเรี ยนรู ้ จากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อพฤติกรรมความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล และการรับรู้ ที่แตกต่างกัน นับเป็ น
ปั จจัยที่สาคัญต่อการสื่ อสาร โดยในการศึกษาครั้งนี้ ได้นาเอาทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลมา
วิเคราะห์ บนพื้นฐานลักษณะทางด้านประชากรแตกต่า งกัน ส่ งผลต่ อความต้องการข้อมู ล การ
แสวงหาข้อมูล และการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย รวมไปถึงมี
ความสอดคล้องกับแนวคิ ดดังกล่าวหรื อไม่ ทั้งนี้ เพื่อที่ จะพิจารณาเป็ นแนวทางในการศึกษาและ
อธิบายถึงลักษณะของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยของสายการบินไทยสมายล์ได้อย่างถูกต้อง

2.6 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
การดาเนิ นธุ รกิ จย่อมไม่สามารถดาเนิ นไปได้อย่างราบรื่ นหากผูผ้ ลิ ต/องค์กรมุ่งแต่จะทา
การค้า ฝ่ ายเดี ย วโดยไม่ศึ ก ษาถึ งพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง เป็ นปั จจัยที่ ส าคัญมากอย่างหนึ่ ง ในการ
ดาเนินธุ รกิจในให้ประสบความสาเร็ จ กล่าวคือการมองในอีกมุมหนึ่งของทางด้านผูผ้ ลิต/องค์กรใน
การทาความรู ้จกั กับความต้องการและกระบวนการต่าง ๆ ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของผูผ้ ลิ ต/
องค์กรที่พึงศึกษาให้รู้จกั พฤติกรรมของลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคเป็ นลาดับแรก ๆ มีนกั วิชาการหลาย
ท่านให้คาจากัดความเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไว้ดงั นี้
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Schiffman and Kanuk (2007) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) เป็ นการ
แสดงผลซึ่ งพฤติกรรมในการแสวงหา, การซื้ อ, การใช้, และการกาจัด ซึ่ งสิ นค้าและบริ การที่พอใจ
กับความต้องการของตนเอง โดยมุ่งเน้นในกระบวนการตัดสิ นใจในการใช้ทรัพยากรของตนอัน
ได้แก่ เวลา เม็ดเงิน และความพยายาม
Assael (1992) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) คือ กระบวนการในการ
ซื้ อและการใช้สินค้า/บริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการตอบสนองความต้องการหรื อทาให้ตวั เองเกิด
ความพึงพอใจ โดยประมวลผลข้อมูลตราสิ นค้าที่ได้รับและผ่านการเลือกสรรมาผ่านกระบวนการ
พิจารณาก่อนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
Arnould, Price and Zinkhan (2004) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior)
หมายถึง การที่บุคคลหรื อกลุ่มคนที่เกี่ ยวข้องกับได้มา การใช้ และกาจัดซึ่ งสิ นค้า บริ การ แนวคิด
หรื อประสบการณ์
Blackwell, Miniard and Engel (2006) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior)
เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับการบริ โภค และกาจัดทิ้งของสิ นค้าและบริ การ รวมไป
ถึ ง กระบวนการตัด สิ นใจในการกระท าทั้ง ก่ อ นและหลัง การกระท าของผูบ้ ริ โ ภค โดยมุ่ ง เน้น
การศึกษาไปที่ประเด็นกิจกรรมของผูบ้ ริ โภคเป็ นสาคัญ
นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2555) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง
พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ ยวข้องกับการให้ได้มา การบริ โภค และการกาจัดทิ้งซึ่ ง
สิ นค้าและบริ การ โดยพฤติกรรมมิได้หมายถึงกิจกรรมที่แสดงออกทางร่ างกายเท่านั้น แต่ยงั หมาย
รวมถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผูบ้ ริ โภคด้วย
โดยสรุ ปแล้วก็คือพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง กระบวนการที่บุคคล
ได้กระทาเพื่อให้ได้มา บริ โภค รวมถึงการกาจัดซึ่ งผลิตภัณฑ์/บริ การ ผ่านการประมวลผลข้อมูลที่
ได้รับมา เป็ นการแสดงออกทั้งทางกายและทางจิ ตวิทยาที่ เกิ ดขึ้ นทั้งก่ อน ระหว่าง และหลังการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์/บริ การ
นอกจากนี้ ภารณี สกุลศรี เศรษฐี (2549) จาแนกกระบวนการของผูบ้ ริ โภคออกเป็ น 3 ส่ วน
สาคัญ ได้แก่ (1) ปฏิกิริยาของบุคคล ซึ่ งรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ การคมนาคม การบริ การที่มีอยูใ่ น
การตลาด และการบริ โภค (2) บุคคล หมายถึงผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย (The Ultimate Consumer) และ
มุ่งที่ตวั บุคคล ซึ่ งหมายถึง ผูซ้ ้ื อสิ นค้าและบริ การเพื่อนาไปใช้บริ โภคเอง (3) กระบวนการต่าง ๆ
ของการตัดสิ นใจ ซึ่ งเกิดก่อนและเป็ นกระบวนการกาหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ รวมถึงการตระหนักถึง
ความสาคัญของกิจกรรมการซื้ อที่กระทบโดยตรงต่อปฏิกิริยาทางการตลาด
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สรุ ป ได้ว่า พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค เป็ นทฤษฎี ที่ มุ่ ง เน้น ศึ ก ษากระบวนการตัด สิ น ใจของ
ผูบ้ ริ โภค โดยในการศึ กษาครั้ ง นี้ ได้นาเอาแนวคิ ดเกี่ ยวกับผูบ้ ริ โภคมาวิเคราะห์ ถึงปฏิ กิริยาของ
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้ใช้บริ การของสายสายการบินไทยสมายล์ รวมทั้ง
กระบวนการต่าง ๆ ในการให้ขอ้ มูลตามช่องทางที่สามารถตอบสนองต่อผูโ้ ดยสารชาวไทย อันเป็ น
ขั้นตอนของการตัดสิ นใจใช้บริ การซึ่ งเกิ ดขึ้นก่อนและเป็ นตัวกาหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อที่จะ
พิจารณาเป็ นแนวทางในการศึกษาและอธิ บายถึงลักษณะของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยของสายการบิน
ไทยสมายล์ได้อย่างถูกต้อง

2.7 บริบทองค์ กร ตราสิ นค้ า และการสื่ อสารตลาดของสายการบินไทยสมายล์
2.7.1 บริบทองค์ กรสายการบินไทยสมายล์
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) (2556) ได้ดาเนินกลยุทธ์กลุ่มธุ รกิจองค์กร (Corporate
Portfolio Strategy) โดยการพัฒนาศักยภาพและสร้ างความแข็งแกร่ งให้แก่กลุ่มธุ รกิจ ทั้งในส่ วน
ของกลุ่มธุ รกิจสายการบิน (Airline Portfolio) และกลุ่มธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการบิน (Aviation
Business Portfolio) เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว รวมทั้งเป็ นการขยาย
โอกาสรองรับการเปิ ดเสรี การบินอาเซี ยน โดยได้จดั ตั้งหน่วยธุ รกิจ (Business Unit) โดยดาเนินการ
ภายใต้ดาเนินการภายใต้ใบรับรองผูด้ าเนิ นการเดินอากาศ (Airline Operator Certificate: AOC)
เดียวกันกับการบินไทยภายใต้ชื่อ สายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile Airways) ขึ้นเมื่อวันที่ 19
สิ งหาคม พ.ศ. 2554 และเริ่ มทาการบินเที่ยวแรกในเส้นทางบิน กรุ งเทพฯ (สุ วรรณภูมิ) – มาเก๊า
ตั้งแต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้นมา และได้เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนิ น
พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปทรงเป็ นประธานในพิธีเปิ ดสายการบิน
ไทยสมายล์อย่างเป็ นทางการ โดยมีนายอาพน กิ ตติ อาพน ประธานกรรมการ นายโชคชัย
ปั ญญายงค์ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุ รกิ จ รักษาการ กรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ นายวรเนติ หล้าพระบาง กรรมการผูจ้ ดั การหน่วยธุ รกิจสายการบินไทยสมายล์
คณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หารและพนักงาน บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) พร้อมด้วยแขกผูม้ ี
เกียรติในธุ รกิ จการบินเชิ งพาณิ ชย์และธุ รกิ จที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผูบ้ ริ หารหน่วยงานสังกัดกระทรวง
คมนาคม เฝ้ ารับเสด็จฯ ณ โรงซ่ อมอากาศยานฝ่ ายช่างการบินไทย ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ (THAI, 2012A)
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ใน พ.ศ. 2556 มีแผนการจัดตั้งสายสายการบินไทยสมายล์เป็ นบริ ษทั ย่อยเพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริ หารจัดการ รวมถึงการสร้างความชัดเจนของบัญชีรายรับ -รายจ่าย ภายใต้ชื่อว่า
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ส จากัด (Thai Smile Airways Company Limited) เป็ นบริ ษทั จากัดตาม
ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ โดยบริ ษ ัท การบิ น ไทย จ ากัด (มหาชน) ถื อ หุ ้น 100
เปอร์เซ็นต์ เป็ นผลให้บริ ษทั มีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ (กบท., 2556)
2.7.2 ตราสิ นค้ าสายการบินไทยสมายล์
สายการบินไทยสมายล์เป็ น Sub-brand ของการบินไทยที่ตอ้ งการสร้ างความแตกต่างเพื่อ
เป็ นทางเลื อกใหม่ให้แก่ ผูบ้ ริ โภคในกลุ่ มตลาด (Segment) ใหม่ ๆ ดาเนิ นธุ รกิ จด้า นการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในระยะทางบิ นประมาณไม่เกิ น 4 ชัว่ โมงบิ น มี
ตาแหน่ งทางการตลาดเป็ นสายการบินภูมิภาค (Regional Airline) เน้นที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ประเทศจีนตอนใต้ และภูมิภาคเอเชียใต้
มีตาแหน่งตราสิ นค้า (Brand Positioning) เป็ นแบบเป็ นแบบไลต์พรี เมียม (Light Premium)
ซึ่ งผลิตภัณฑ์/บริ การไม่ได้เป็ นไปในลักษณะของสายการบินต้นทุนต่ า (Low-cost Airlines) ใช้
ภาพลัก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น (Image) เป็ นสื่ อในการด าเนิ นธุ ร กิ จ ด้ว ยบุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค้า (Brand
Character) ที่เป็ นองค์กรธุ รกิ จการบินเชิ งพาณิ ชย์ที่ทนั สมัย เป็ นมิตร และมีความคุ ม้ ค่า ( TrendyFriendly-Worthy)
สายการบินไทยสมายล์สื่อสารตราสิ นค้าผ่านส่ วนประกอบตราสิ นค้า (Brand Elements)
(Etzel, Walker & Stanton, 2007) ดังต่อไปนี้
2.7.2.1 ชื่อตรา (Brand Name)
2.7.2.2 เครื่ องหมายตรา/โลโก้ (Brand Mark/ Logo) สายการบินไทยสมายล์ใช้
เครื่ องหมายตรา/โลโก้ (Brand Mark/ Logo) อันแสดงถึงภาพลักษณ์ที่มีความสดใส มีสีสัน ทันสมัย
และยังสื่ อถึงการเป็ นองค์กรธุ รกิจการบินเชิงพาณิ ชย์องค์กรใหม่ ที่บริ หารงานภายใต้เงาของสายการ
บินแห่งชาติอย่างการบินไทย โดยมีส่วนประกอบ ได้แก่ (1) สี สายการบินไทยสมายล์ใช้สี โดยมี
พื้นฐานมาจากสี สันเดิมของการบินไทย ได้แก่ สี ชมพูบานเย็น สี ม่วง และสี เหลืองทอง มาประกอบ
กับสี ส้ม สี ส้ ม ที่ สื่อถึ ง ความสนุ ก สนาน ความสดใส ความทันสมัย ความกระฉับกระเฉงว่องไว
บรรยากาศผ่อนคลาย ความเป็ นวัยรุ่ น ซึ่ งเหมาะกับวิถีชีวิตคนรุ่ นใหม่ (2) ตัวอักษร สายการบิน
ไทยสมายล์เพิ่มความโดดเด่นโดยการใช้ลูกเล่นรู ปแบบตัวอักษรคาว่า “Smile” ที่ให้ความรู้สึกถึง
ความเป็ นมิตร เข้าถึ งง่ าย ประกอบกับการเพิ่มสี สันตัวอักษรให้ดูสะดุดตาเป็ นพิเศษต่อท้ายคาว่า
“THAI” ในรู ปแบบตัวอักษรตามแบบที่มีเครื่ องหมายตรา/โลโก้ (Brand Mark / Logo) ภาษาอังกฤษ
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ของการบินไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีระดับในชั้นพรี เมียม (Premium) เมื่อรวมกับคาว่า “Smile”
จะแสดงให้เห็นถึงความเป็ นไลต์พรี เมียม (Light Premium) ตรงกับความรู ้ สึกที่ว่ามีความคุ ม้ ค่า
(Worthy ) (บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จากัด, 2555) ดังที่ปรากฏใน ภาพที่ 2.3 ภาพแสดง
เครื่ องหมายตรา/โลโก้ (Brand Mark / Logo) ที่ส่วนประกอบดังที่กล่าวมาข้างต้น

ภาพที่ 2.3 เครื่ องหมายตรา/โลโก้ (Brand Mark / Logo)
แหล่งทีม่ า: Thai Smile Airways Company Limited (THAI Smile) (Producer), 2015B.
2.7.2.3 สโลแกน (Slogan) สายการบินไทยสมายล์ใช้สโลแกน (Slogan) ภาษา
อังกฤษและภาษาไทยว่า “ Fly Smart with THAI Smile” และ “ไทยสมายล์ รอยยิม้ คู่ฟ้า” ตามลาดับ
(THAI, 2012C)
2.7.3 การสื่ อสารตราสิ นค้ าสายการบินไทยสมายล์
สายการบินไทยสมายล์ สื่อสารตราสิ นค้าผ่านเครื่ องมื อทางการสื่ อสารตลาดดังตัวอย่า ง
พร้อมภาพประกอบ ดังต่อไปนี้
2.7.3.1 โฆษณา

ภาพที่ 2.4 โฆษณาทางโทรทัศน์ “The Sky of Smiles”
แหล่งทีม่ า: THAI Smile (Producer), 2014G.
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2.7.3.2 ประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 2.5 ข่าวประชาสัมพันธ์ “His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn
Attends THAI Smile Launch”
แหล่งทีม่ า: THAI (Producer), 2012A.

40
2.7.3.3 การตลาดทางตรง

ภาพที่ 2.6 E-mail “ ‘We’ are ‘THAI Smile AIRWAYS FROM 10th, 2014 onwards’ ”
แหล่งทีม่ า: THAI Smile, E-mail, 2014 April 11.
2.7.3.4 การส่ งเสริ มการตลาด

ภาพที่ 2.7 การส่ งเสริ มการตลาด “DOUBLE SMILE WITH THAI SMILE & AGODA.COM”
แหล่งทีม่ า: Agoda.com, 2014.
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2.7.3.5 กิจกรรมการตลาด

ภาพที่ 2.8 Flash Mob เปิ ดตัวเที่ยวบินปฐมฤกษ์โดยพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินของสายการบิน
ไทยสมายล์ที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
แหล่งทีม่ า: THAI (Producer), 2012C.
2.7.3.6 การเป็ นผูส้ นับสนุน

ภาพที่ 2.9 สายการบินไทยสมายล์เป็ นผูร้ ่ วมสนับสนุนอย่างเป็ นทางการงานสัมมนา
“Euromoney ‘Greater Mekong Investment Forum’ ”
แหล่งทีม่ า: THAI (Producer), 2012E.
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2.7.3.7 การสื่ อสารการตลาดเพื่อสังคม

ภาพที่ 2.10 การบินไทยและสายการบินไทยสมายล์ร่วมสนับสนุนนักกีฬาไทยในการแข่งขัน
“Asean Para Games” ครั้งที่ 7 ณ กรุ งเนปิ ดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
แหล่งทีม่ า: THAI (Producer), 2014.
2.7.4 ช่ องทางสื่ อในการสื่ อสารตราสิ นค้ าสายการบินไทยสมายล์
สายการบินไทยสมายล์สื่อสารตราสิ นค้าผ่านเครื่ องมือทางการสื่ อสารตลาดผ่านช่องทางสื่ อ
ดังตัวอย่างพร้อมภาพประกอบ ดังต่อไปนี้
2.7.4.1 สื่ อดั้งเดิม (Traditional Media)
1) โทรทัศน์

ภาพที่ 2.11 สัมภาษณ์ผบู้ ริ หารและพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินของสายการบินไทยสมายล์
ในรายการ “ข่าวข้น รับอรุ ณ”
แหล่งทีม่ า: ข่าวข้น รับอรุ ณ, 2555.
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2) หนังสื อพิมพ์

ภาพที่ 2.12 ข่าวประชาสัมพันธ์งานสัมมนาผูบ้ ริ หารสายการบินไทยสมายล์และสายการบินนกแอร์
“ร่ วมมือทางาน” ในหนังสื อพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
แหล่งทีม่ า: กองบรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, 2557ค.
3) นิตยสาร We Smile

2.13
ภาพที่ 2.13 นิตยสารประจาเที่ยวบินรายเดือน “We Smile” ฉบับปฐมฤกษ์ของสายการบิน
ไทยสมายล์
แหล่งทีม่ า: THAI Smile (Producer), 2015A.
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4) นิตยสาร SAWASDEE ของการบินไทย

ภาพที่ 2.14 ข่าวประชาสัมพันธ์ “THAI Smile Selects New Flight Attendants”ในนิตยสารประจา
เที่ยวบินรายเดือน “SAWASDEE” ของการบินไทย
แหล่ งทีม่ า: THAI (Producer), 2012D.
5) จุลสาร Royal Orchid Plus News ของการบินไทย

ภาพที่ 2.15 ประชาสัมพันธ์ “Service with a Thai Smile”ในจุลสารรายสามเดือน
“ROYAL ORCHID PLUS” ของการบินไทย
แหล่งทีม่ า: THAI (Producer), 2012B.
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6) บิลบอร์ด/ป้ ายโฆษณา

ภาพที่ 2.16 ภาพป้ ายโฆษณาของสายการบินไทยสมายล์
แหล่งทีม่ า: THAI Smile (Producer), 2014F.
2.7.4.2 สื่ อใหม่ (New Media)
1) Website: www.thaismileair.com

ภาพที่ 2.17 เว็บไซต์ทางการของสายการบินไทยสมายล์ “www.thaismileair.com”
แหล่งทีม่ า: THAI Smile (Producer), 2014D.
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2) Facebook Fan Page: THAI Smile

ภาพที่ 2.18 Facebook Fan Page ทางการของสายการบินไทยสมายล์ “THAI Smile”
แหล่งทีม่ า: THAI Smile (Producer), 2014A.
3) Twitter: thaismileair

ภาพที่ 2.19 Twitter ทางการของสายการบินไทยสมายล์ “thaismileair”
แหล่งทีม่ า: THAI Smile (Producer), 2014C.
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4) YouTube: THAI Smile Airways Official Youtube Channel

ภาพที่ 2.20 ช่อง YouTube ทางการของสายการบินไทยสมายล์ “THAI SmileAirways Official
YouTube Channel”
แหล่งทีม่ า: THAI Smile (Producer), 2014B.
5) Instagram: thaismileair

ภาพที่ 2.21 Instagramทางการของสายการบินไทยสมายล์ “thaimileair”
แหล่งทีม่ า: THAI Smile (Producer), 2014E.
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6) Mobile Application: THAI Smile

ภาพที่ 2.22 Mobile Application ทางการของสายการบินไทยสมายล์ “THAI Smile”
แหล่งทีม่ า: THAI Smile (Producer), 2015C.

2.8 ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ภารณี สกุลศรี เศรษฐี (2549) ศึกษาความต้องการข้อมูลและความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารต่อ
เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดของสายการบินแอร์ ไทยเอเชี ย พบว่า (1) เพศต่างกันมีความต้องการ
ข้อมูลด้านเส้ นทางการบิ นเพิ่มแตกต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกันมี ความต้องการข้อมูลในด้าน
ตารางเที่ยวบินแตกต่างกัน และจานวนครั้งที่ใช้บริ การมีความสัมพันธ์ผกผันกับความต้องการข้อมูล
ในรู ปแบบการให้บริ การของสายการบิน โดยที่ตวั แปรด้านอายุ รายได้ และอาชี พแตกต่างกันไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความต้องการข้อมูลแตกต่างกัน (2) เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พและจานวน
ครั้ งที่ ใ ช้ บ ริ การต่ า งกัน มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การเปิ ดรั บ สื่ อ บางสื่ อ แตกต่ า งกัน โดยรายได้ มี
ความสัมพันธ์ผกผันกับการเปิ ดรับสื่ อโทรทัศน์ของผูโ้ ดยสารในทิศทางตรงกันข้ามแต่จานวนครั้ง
ของผูโ้ ดยสารมีการแปรผันกับการเปิ ดรับสื่ ออินเทอร์ เน็ตในทิศทางเดี ยวกัน (3) ความต้องการใน
การจองตัว๋ โดยสารเครื่ องบิน ตารางเที่ยวบิน เส้นทางการบินที่เปิ ดมีความสัมพันธ์แปรผันกับการ
เปิ ดรับสื่ อหนังสื อพิมพ์และอินเทอร์ เน็ตในทิศทางเดียวกัน ส่ วนความต้องการข้อมูลด้านราคา
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ตัว๋ โดยสารมีความสัมพันธ์แปรผันกับสื่ อหนังสื อพิมพ์และสื่ ออินเทอร์ เน็ตแต่กลับมีความสัมพันธ์
ผกผันกับสื่ อโทรทัศน์ในทิศทางตรงกันข้าม ทั้งยังเป็ นที่นาสังเกตว่าความต้องการข้อมูลในรู ปแบบ
การให้บริ ก ารบนเครื่ องบิ นมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การเปิ ดรั บ สื่ อทุ ก สื่ อยกเว้นสื่ อโทรทัศน์ และสื่ อ
โปสเตอร์ / ป้ ายผ้า ส่ ว นผู ้โ ดยสารที่ มี ค วามต้อ งการข้อ มู ล ในระบบการส่ ง เสริ มการขายมี
ความสั ม พันธ์ แปรผันกับ การเปิ ดรั บ สื่ อหนัง สื อพิ ม พ์ โปสเตอร์ /ป้ ายผ้า และอิ น เตอร์ เน็ ตไปใน
ทิศทางเดียวกัน
เมธาวี กัลวทานนท์ (2552) ศึกษาการเปิ ดรับสื่ อประชาสัมพันธ์ภายในและความต้องการ
ข้อมูลข่าวสารของพนักงานบริ ษทั ทีโอทีจากัด (มหาชน)พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างมีการเปิ ดรับสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยจะเปิ ดรับสื่ ออื่น ๆ (บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์) สู งสุ ด รองลงมาคือสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ และสื่ อสิ่ งพิมพ์
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในสื่ อแต่ละประเภท สรุ ปได้วา่ ในส่ วนของสื่ อสิ่ งพิมพ์ กลุ่มตัวอย่างมีการ
เปิ ดรั บ สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ ประเภทโปสเตอร์ ม ากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ประเภทวารสารรายเดื อ น
TOT@HOME ประเภทข่าวรอบรั้ว และประเภทข่าวแผ่น การเปิ ดรับสื่ อวิทยุกระจายเสี ยงหรื อเสี ยง
ตามสาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิ ดรับสื่ อวิทยุกระจายเสี ยงหรื อเสี ยงตามสายรายการคุยข่าวเช้านี้
มากที่สุด รองลงมาคือรายการข่าวประชาสัมพันธ์ รายการ TOT NEWS รายการก้าวไปกับเราและ
รายการ TOT TALK ในส่ วนของสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ อื่น ๆ พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมี การเปิ ดรับสื่ อ
อิเล็ก ทรอนิ กส์ อื่น ๆ ประเภทเว็บไซต์ภายในมากที่ สุด รองลงมาคื อประเภทไฟวิ่งและประเภท
โทรทัศน์วงจรปิ ด (TOT TIME) นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปิ ดเว็บไซต์ภายในเพื่อรับ
ข้อมู ลข่ าวสารผ่า นจดหมายอิ เล็ก ทรอนิ กส์ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อข่า วประชาสั มพันธ์ และ TOT
STREAM ตามลาดับ (2) กลุ่มตัวอย่างต้องการข้อมูลข่าวสารจากสื่ อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความต้องการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ/สิ ทธิ
ประโยชน์และผลประโยชน์ต่าง ๆ มากที่สุด รองลงมาคือ ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิงาน
ข้อมูลข่าวสารภายนอกที่ เกี่ ยวข้องกับองค์กรและข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับกิ จกรรมโครงการต่าง ๆ
ตามลาดับ
โสภิ ต า สมจิ ต ร (2550) ศึ ก ษาความต้อ งการข้อ มู ล ข่ า วสารและความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อสื่ อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเชิ งเกษตรในสถานี เกษตรหลวงอ่างขาง
จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่ งเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อแผ่นพับ รองลงมา
ได้แก่ สื่ ออินเทอร์ เน็ต ซึ่ งเท่ากับสื่ อบุ คคลและสื่ อวีซีดีตามลาดับ โดยกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อสื่ อแผ่นพับในระดับมากในด้านการจัดรู ปแบบสวยงามและน่ าสนใจมี ความพึง
พอใจต่อสื่ อวีซีดีในระดับมากเช่นเดียวกันในด้านเนื้อหาในวีซีดีให้ความรู ้เกี่ยวกัประวัติความเป็ นมา
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ของสถานี เกษตรหลวงอ่ า งขางส่ วนสื่ ออิ นเทอร์ เน็ ตนั้นกลุ่ ม ตัวอย่า งมี ค วามพึ ง พอใจในระดับ
ปานกลางในด้า นเนื้ อ หาในอิ น เทอร์ เน็ ต มี ค วามถู ก ต้อ งชัด เจนและข้อ มู ล ข่ า วสารที่ ไ ด้รั บ จาก
อินเทอร์ เน็ตสามารถนาไปใช้ในชี วิ ตประจาวันได้นอกจากนี้ ยงั มี ความพึงพอใจต่อสื่ อบุ คคลใน
ระดับมากในด้านเจ้าหน้าที่มีความสุ ภาพและเป็ นกันเองในการให้ขอ้ มูล
นภัสวัณจ์ ศักดิ์ ชชั วาล (2553) ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่ อ
อินเทอร์ เน็ตเพื่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวภายในประเทศพบว่ากลุ่มตัวอย่างเคยมีพฤติกรรมแสวงหา
ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่ ออินเทอร์ เน็ตจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวขององค์กรหวังผล
กาไรคือ www.pantip.com และเว็บไซต์ที่เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ยวขององค์กรไม่หวังผลกาไรคือ
www.tourismthailand.org โดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ค วามถี่ ใ นการหาข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วผ่ า นสื่ อ
อินเทอร์ เน็ตในด้านการเดินทางอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีความถี่ในการเข้าไปแสวงหาข้อมูลด้าน
ประเภทยานพาหนะที่จะใช้ เดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง เช่น เครื่ องบิน รถยนต์โดยสาร รถไฟ
เรื อ เป็ นต้น สู งที่สุดซึ่ งเป็ นความถี่ในระดับปานกลาง
ประภัสศรี โคทส์ (2553) ศึกษาการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวสหราชอาณาจักรกลุ่มผูม้ ีรายได้สูงที่เดิ นทางมาประเทศไทยพบว่า (1) นักท่องเที่ยวชาวสหราชอาณาจักรกลุ่ มผูม้ ี รายได้สูง แสวงหาข้อมู ล ก่ อนการเดิ นทาง ได้แก่ ด้า นสายการบิ นจากสื่ อ
อินเทอร์ เน็ตมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านโรงแรมที่พกั ส่ วนข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการ
เดิ นทางและข้อมูล ที่ สนใจเกี่ ย วกับ แหล่ งท่ องเที่ ย วระหว่างการเดิ นทางจากแหล่ งข้อมู ลร่ วมกัน
มากกว่าหนึ่ งแหล่ง เช่ น สื่ ออินเทอร์ เน็ตร่ วมกับบริ ษทั ทัวร์ เพื่อเปรี ยบเทียบราคาตัว๋ เครื่ องบินและ
โรงแรมที่พกั สื่ ออินเทอร์ เน็ตร่ วมกับหนังสื อท่องเที่ยวและเครื อข่ายทางสังคมเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจในการเดินทาง เอกสารแผ่นพับและคนท้องถิ่นเพื่อแสวงหาข้อมูล เป็ นต้นต้น (2) ปั จจัยที่มี
ผลต่อการแสวงหาข้อมูล ได้แก่ ประสบการณ์ในการเดินทาง ทัศคติต่อเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ต การ
ใช้เครื อข่ายทางสังคม ความสนใจพิเศษ และการเข้าถึ งข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ (3) ปั ญหาในการ
แสวงหาข้อมูล ได้แก่ ปั ญหาคุณภาพและปริ มาณของข้อมูล ปั ญหาการใช้ไฮเปอร์ ลิงก์ ปั ญหาเวลาที่
ใช้ในการค้น ปั ญหาเว็บไซต์ภาษไทย และปั ญหาการจองตัว๋ เครื่ องบินออนไลน์
สุ จิตรา ไชยจันทร์ (2553) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว การแสวงหาข่าวสารการท่องเที่ยว
และทัศ นคติ ที่ มี ต่ อคุ ณลัก ษณะข่ า วสารการท่ อ งเที่ ย วบนสื่ อออนไลน์ ข องผูใ้ ช้อิ นเตอร์ เ น็ ต ใน
ประเทศไทย พบว่า (1) การแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวบนสื่ อออนไลน์มีผเู ้ คยค้นหาข้อมูลผ่าน
Search Engine, Web Site และรู ปแบบอื่น ๆ (Web board, Blog, Social Network, E-Mail Address)
มากกว่า ผูท้ ี่ ไ ม่เคยแสวงหา สาหรั บกลุ่ มตัวอย่า งที่ เคยแสวงหาข้อมู ล การท่ องเที่ ย วผ่าน Search
Engine และ Web Site ส่ วนใหญ่ใช้วธิ ี การดังกล่าวทุกครั้ง สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่เคยแสวงหาข้อมูล
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การท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์ประเภทอื่น ๆ ส่ วนใหญ่ใช้วิธีการดังกล่าวแสวงหาน้อย (2) ลักษณะ
ทางประชากรมีความสัมพันธ์กบั การแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวบนสื่ อออนไลน์ พบว่า สถานภาพ
สมรสมีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการค้นหาข้อมูลผ่าน Search Engine เพศและสถานภาพสมรส มี
ความสั ม พันธ์ ก ับ ความถี่ ใ นการค้นหาข้อมู ล จากสื่ อออนไลน์ ป ระเภท Web Site และเพศมี
ความสัมพันธ์กบั ความถี่ ในการแสวงหาข้อมูลจากสื่ อออนไลน์ประเภทอื่น ๆ (3) พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ กบั การแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวบนสื่ อออนไลน์ พบว่า ค่าใช้จ่ายใน
การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กบั ความถี่ ในการแสวงหาข้อมูลจากสื่ อออนไลน์ประเภท Web Site
และความบ่อยในการท่องเที่ ยวมี ความสัมพันธ์ กบั ความถี่ ในการแสวงหาข้อมูลจากสื่ อออนไลน์
ประเภทอื่น ๆ (4) การแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวบนสื่ อออนไลน์ที่แตกต่างกันมีทศั นคติที่มีต่อ
ข้อมูลการท่องเที่ยวของสื่ อออนไลน์แตกต่างกัน พบว่า ความถี่ ในการแสวงหาข้อมูลผ่าน Search
Engine และWeb Site ที่แตกต่างกันมีทศั นคติต่อข้อมูลการท่องเที่ยวของสื่ อออนไลน์แตกต่างกัน
นิรัชยา เลิศเรื องฤทธิ์ (2554) ศึกษาการรับรู ้ตราสิ นค้านกแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย พบว่า
(1) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับสายการบินนกแอร์ จากสื่ อต่าง ๆ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย โดยเปิ ดรับสื่ อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือ สื่ อ Call Center 1318ศูนย์บริ การลูกค้า
และส่ วนใหญ่เปิ ดรับข่าวสารด้านโปรโมชัน่ มากที่สุด (2) กลุ่มตัวอย่างรับรู ้ ตราสิ นค้านกแอร์ โดย
ภาพรวมในระดับมาก โดยรับรู้ดา้ นการนาเสนอเอกลักษณ์ทางกายภาพมากที่สุด รองลงมาคือด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านราคา และมีการรับรู้นอ้ ยที่สุดในด้านกระบวนการบริ การ (3) ผูโ้ ดยสารชาวไทย
ที่ เปิ ดรั บ สื่ อต่ างกันมี ก ารรั บรู ้ ตราสิ นค้า นกแอร์ แตกต่ างกัน (4) เพศ อาชี พ รายได้ ของผูโ้ ดย
ผูโ้ ดยสารชาวไทยต่างกันมีการรับรู ้ตราสิ นค้านกแอร์ แตกต่างกัน
ธวัช วุฒิก าญจนธร (2548) ศึ ก ษากระบวนการสร้ างตราสิ นค้ากับ การรั บ รู ้ และทัศ นคติ
ผู ้บ ริ โภคต่ อ ตราสิ น ค้า ของ บริ ษัท ทรู ค อร์ ป อเรชั่น จ ากัด (มหาชน)พบว่ า ผลในส่ ว นของ
กระบวนการสร้างตราสิ นค้าพบว่า (1) การกาหนดตาแหน่งตราสิ นค้าทรู สร้างความรู้สึกและความ
เป็ นเอกลักษณ์ (2) การกาหนดบุคลิกภาพให้กบั ตราสิ นค้าทรู โดยการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์จาก
แม่บา้ นไม่ทนั สมัย มาเป็ นชายนักธุ รกิ จที่ทนั สมัย (3) การสร้ างเอกลักษณ์ ให้กบั ตราสิ นค้าทรู โดย
เปลี่ ยนจากผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์พ้ืนฐานเพียงอย่างเดี ยวมาเป็ นการสื่ อสารแบบครบวงจร (4) การ
เปิ ดตัวชื่อใหม่ของ ทรู กระทาผ่านสื่ อทุกประเภทโดยมีงานโฆษณาเป็ นสื่ อหลักให้ผบู ้ ริ โภครับทราบ
และจดจ า ผลการวิ จ ัย ในส่ ว นของการรั บ รู ้ พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งผูบ้ ริ โ ภครั บ สื่ อ โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ทุกประเภทมากที่สุดคือ ป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ จานวน 1-5 ครั้ง/สัปดาห์ การรับรู้
ของผูบ้ ริ โภคต่อตราสิ นค้าทรู ในด้านต่าง ๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้สูงสุ ดในเรื่ องที่ ทรู เป็ นผู้
ให้บริ การ PCT และมีการรับรู้ ที่ต่าที่สุดในเรื่ อง รายการที่ ทรู สนับสนุ น คือรายการคุยคุ ย้ ข่าวและ
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มี ก ารรั บ รู้ ต ราสิ นค้า ทรู ใ นระดับ มาก ผลการวิจยั ในส่ ว นทัศ นคติ พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ร ะดับ
ทัศนคติระดับมากในทุก ๆ ด้าน ทัศนคติช่องทางการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารระหว่างองค์กรกับผูบ้ ริ โภค
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ส่ วนทัศนคติต่อองค์กรมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
เฉลิมเกียรติ เฟื่ องแก้ว (2550) ศึกษาภาพลักษณ์ของสายการบินต้นทุนต่าพบว่า (1) ลักษณะ
ทางประชากรที่แตกต่างกันของผูไ้ ม่เคยใช้บริ การ มีภาพลักษณ์ ต่อสายการบินต้นทุนต่ าที่แตกต่าง
กัน (2) ลักษณะทางประชากรที่ต่างกันของผูเ้ คยใช้บริ การมีภาพลักษณ์ ต่อสายการบินต้นทุนต่ าที่
แตกต่างกัน (3) การเปิ ดรับข่าวสารของผูเ้ คยใช้และผูไ้ ม่เคยใช้บริ การมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับ
ภาพลักษณ์ของสายการบินต้นทุนต่า (4) การเปิ ดรับข่าวสารของผูเ้ คยใช้บริ การสายการบินนกแอร์ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของสายการบินนกแอร์ (5) การเปิ ดรับข่าวสารของผู ้
เคยใช้บริ การสายการบินไทยแอร์ เอเชียมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของสายการ
บินไทยแอร์ เอเชีย (6) การเปิ ดรับข่าวสารของผูเ้ คยใช้บริ การสายการบินวันทูโกมีความสัมพันธ์เชิ ง
บวกกับภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าของสายการบินวันทูโก (7) ภาพลักษณ์ของสายการบินต้นทุนต่าใน
สายตาของผูเ้ คยใช้บริ การและไม่เคยใช้บริ การมีความแตกต่างกัน
อินทิรา จันทรัฐ (2552) ศึกษาความคาดหวังและการรับรู ้จริ งต่อคุณภาพการบริ การสายการ
บินต้นทุนต่าเที่ยวบินภายในประเทศพบว่า (1) ลูกค้าที่มีระดับการรับรู้ ต่อคุ ณภาพการบริ การสาย
การบิ นต้นทุ นต่ าเที่ ยวบิ นภายในประเทศมี การรั บรู ้ อยู่ใ นระดับ มากด้านทัศนะการตอบสนองที่
รวดเร็ วความเชื่อถือได้การเข้าถึงจิตใจลูกค้า (2) ลูกค้าที่มีเพศต่างกันมีผลต่อการรับรู ้จริ งในคุณภาพ
การบริ การสายการบิ นต้นทุ นต่ าเที่ ยวบิ นภายในประเทศด้านทัศนะความมัน่ ใจการตอบสนองที่
รวดเร็ วและความเชื่ อถือได้แตกต่างกัน (3) ลูกค้าที่มีอายุต่างกันมีผลต่อการรับรู ้จริ งในคุณภาพการ
บริ การสายการบินต้นทุนต่าเที่ยวบินภายในประเทศด้านทัศนะการตอบสนองรวดเร็ วความเชื่ อถือ
ได้ทศั นะการตอบสนองที่รวดเร็ วและความเชื่ อถื อได้แตกต่างกัน (4) ลูกค้าที่มีสถานภาพต่างกันมี
ผลต่อการรับรู ้ จริ งในคุ ณภาพการบริ การสายการบินต้นทุนต่าเที่ยวบินภายในประเทศในทุกทัศนะ
แตกต่างกัน (5) ลูกค้าที่มีการศึกษาต่างกันมีผลต่อการรับรู ้จริ งในคุ ณภาพการบริ การสายการบิน
ต้นทุนต่าเที่ยวบินภายในประเทศในทุกทัศนะแตกต่างกัน (6) ลูกค้าที่มีอาชีพต่างกันมีผลต่อการรับรู ้
จริ งในคุณภาพการบริ การสายการบินต้นทุนต่าเที่ ยวบินภายในประเทศด้านทัศนะความเชื่ อถือได้
ความมัน่ ใจการตอบสนองที่รวดเร็ วและทัศนะการเข้าถึงจิตใจลูกค้าแตกต่างกัน (7) ลูกค้าที่มีรายได้
ต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ จริ งในคุ ณภาพการบริ การสายการบินต้นทุนต่ าเที่ยวบินภายในประเทศใน
ทุกทัศนะแตกต่างกัน (8) ลูกค้ามีความคาดหวังและการรับรู ้ต่อคุณภาพการบริ การด้านทัศนะความ
มัน่ ใจการตอบสนองที่รวดเร็ วความเชื่อถือได้การเข้าถึงจิตใจลูกค้าและลักษณะทางกายภาพแตกต่าง
กันโดยค่าเฉลี่ ยของคุ ณภาพการบริ การตามการรับรู ้ของผูร้ ับบริ การมีค่าต่ากว่าค่าเฉลี่ยของคุณภาพ
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บริ การตามความคาดหวังทั้ง 5 ด้าน ซึ่ งแสดงว่าลูกค้าไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การทั้ง 5 ด้าน
คุ ณภาพการบริ ก ารอยู่ในระดับ ต่ ากว่า ความคาดหวังโดยด้า นทัศ นะความเชื่ อถื อได้เป็ นด้านที่ มี
ช่องว่างความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู ้มากที่สุด
วิมลรัตน์ สังข์เลี่ยมทอง (2555) ศึกษาความคาดหวังและการรั บรู ้ ของผูโ้ ดยสารชาวไทยต่อ
คุณภาพการให้บริ การของสายการบินกาตาร์ เเอร์ เวยส์ พบว่า (1) การรับรู ้คุณภาพการให้บริ การส่ วน
ใหญ่อยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน ยกเว้นด้านการตอบสนองที่รวดเร็ วและการเข้าถึงจิตใจของลูกค้า อยู่
ในระดับปานกลาง (2) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่ วนบุคคลกับการรับรู ้ต่อคุณภาพการให้บริ การ
พบว่ า เพศ อายุ สถานภาพสมรส และรายได้ที่ ต่ า งกัน มี ค วามคาดหวัง และการรั บ รู ้ คุณ ภาพการ
ให้บริ การแตกต่างกัน ส่ วนอาชีพที่ต่างกันมีความคาดหวังและการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การโดยส่ วน
ใหญ่แตกต่างกัน แต่ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคาดหวังคุณภาพการให้บริ การโดยส่ วนใหญ่
ไม่แตกต่างกัน ขณะที่มีการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การแตกต่างกัน
ดาราวรรณ รอดเส็ ง (2552) ศึ กษาการรั บรู ้ ตราสิ นค้าวาโก้ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างรับรู ้ ตราสิ นค้าวาโก้ดา้ นสิ นค้าว่าเป็ นสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด
ด้านราคา รับรู ้วา่ มีการกาหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพมากที่สุด ด้านสถานที่ รับรู ้วา่ มีสถานที่
จัดจาหน่ า ยเพี ย งพอมากที่ สุ ด ด้า นการบริ ก าร/พนัก งานขาย รั บ รู ้ ว่า พนัก งานขายมี ค วามรู ้ และ
ประสบการณ์ ใ นการให้ค าแนะนาสิ น ค้า ได้ดี ม ากที่ สุ ด ด้า นการส่ ง เสริ ม การขาย รั บ รู ้ ว่า มี ก าร
โฆษณาผ่า นสื่ อโทรทัศ น์ และนิ ตยสารมากที่ สุ ด (2) กลุ่ ม ตัวอย่า งรั บ รู ้ ตราสิ นค้า วาโก้ท างสื่ อ
โทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาเป็ นสื่ อโบว์ชวั ร์/และสื่ อวิทยุ
อุฑ์โฆษ โรจนมุกดา (2548) ศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารต่อการบริ การของสายการ
บินแอร์ เอเชี ยพบว่า (1) ผูโ้ ดยสารมีความพึงพอใจด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านการบริ การบุคลากรและ
ภาพลักษณ์ในระดับปานกลาง (2) เพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริ การของสายการบินแอร์
เอเชียไม่แตกต่างกันทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ การบริ การ และภาพลักษณ์ (3) สถานภาพต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการบริ การของสายการบิ นแอร์ เอเชี ยไม่แตกต่างกันทั้งด้านผลิ ตภัณฑ์ บุคลากร และ
ภาพลักษณ์ (4) การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริ การของสายการบินแอร์ เอเชี ยแตกต่าง
กันด้านผลิ ตภัณฑ์ บุคลากร ส่ วนในด้านการบริ การและภาพลักษณ์ มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
(5) อาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริ การของสายการบินแอร์ เอเชี ยแตกต่างกันทั้งทางด้านการ
บริ การและภาพลักษณ์ ส่ วนด้านผลิตภัณฑ์และบุคลากรมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน (6) รายได้
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริ การของสายการบินแอร์ เอเชี ยแตกต่างกันในด้านผลิ ตภัณฑ์ ส่ วน
ด้านการบริ การภาพลักษณ์และบุคลากรมี ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน (7) ความพึงพอใจของ
ผูโ้ ดยสารสายการบินแอร์เอเชียมีความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การมีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างต่า
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อรอุม า สื บ กระพัน (2552) ศึ กษาความต้องการสารสนเทศและพฤติ กรรมการแสวงหา
สารสนเทศของวิศวกร บริ ษทั แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) สานักปฏิ บตั ิการส่ วน
ภูมิภาคภาคเหนื อ พบว่า (1) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้แหล่งข้อมูลจากเพื่อน/ผูร้ ่ วมงานใน
ระดับมาก ใช้ประเภทข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ตในระดับมาก ด้านความต้องการข้อมูล พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ ต้องการแหล่ ง ข้อมู ล จากแหล่ ง จัดเก็ บ ข้อมู ล แผนกบุ คคลในระดับมาก
ต้องการประเภทข้อมูลจากอินทราเน็ตในระดับมาก (2) สาหรับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่แสวงหาข้อมูลจากเพื่อน/ผูร้ ่ วมงานในระดับมากประเภทของข้อมูลที่
แสวงหาในระดับมากคือ อินทราเน็ต อี กทั้งผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีวตั ถุ ประสงค์ในการ
แสวงหาข้อมูลคือเพื่อค้นหาข้อมูลที่ทนั สมัยเกี่ ยวกับงานในหน้าที่ในระดับมาก มีวิธีการแสวงหา
ข้อมูลด้วยตนเองในระดับมากที่สุด ผูต้ อบแบบสอบถามแสวงหาข้อมูลทุกวันในระดับมากที่สุด
ปฐมาพร เนตินนั ทน์ (2554) ศึกษาการสังเคราะห์กระบวนการและกลยุทธ์การสร้างตรา
สิ นค้า พบว่า กระบวนการสร้างตราสิ นค้าหลักประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การ
วิเคราะห์ตราสิ นค้า (2) การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาด (3) ปฏิบตั ิการสร้างตราสิ นค้าเชิง
ปฏิบตั ิการและเชิงจิตวิทยา (4) การบริ หารความสัมพันธ์กบั ตราสิ นค้า (5) การประเมินผลการสร้ าง
ตราสิ น ค้า ส่ ว นกลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งตราสิ น ค้า นั้ นแบ่ ง ออกเป็ น 3 กลยุ ท ธ์ ได้ แ ก่ (1) การใช้
กระบวนการสร้างตราสิ นค้าเป็ นกลยุทธ์โดยตัวเอง (2) การใช้สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็ น
กลยุทธ์ในการสร้างตราสิ นค้า (3) การใช้การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตราสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภคเป็ น
กลยุทธ์ในการสร้างตราสิ นค้า
Ionkin (2009) ศึกษาประสบการณ์ จากต่างประเทศและการทาการตลาดในธุ รกิ จการบิน
ของรัสเซี ย พบว่า ในช่วงประมาณ 55 ปี ที่ผา่ นมา การตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญทั้งใน
แง่ของทฤษฎีรากฐานและจากมุมมองของผูบ้ ริ โภค เครื่ องมือในการทาการตลาด และช่องทางสื่ อที่
เข้าถึงผูบ้ ริ โภค กล่าวคือ การตลาดและการโฆษณามีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาธุ รกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุ รกิจการบินเชิ งพาณิ ชย์ที่มีการแข่งขันสู ง จึงเป็ นผลให้สายการบินต้องพยายาม
เป็ นผูบ้ ุกเบิกนวัตกรรมการสื่ อสารการตลาดให้มากที่สุด นอกจากนี้ สามารถจาแนกคุณลักษณะ
สาคัญของผลิ ตภัณฑ์/บริ การของสายการบินได้ ดังต่อไปนี้ (1) ด้านราคา โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่ของทุกกลุ่มตลาดตัดสิ นใจจากปั จจัยด้านราคาเป็ นสาคัญในการซื้ อบัตรโดยสาร (2) ด้านตาราง
บินเที่ยวบิน กล่าวคือ ความถี่ ของเที่ยวบิน เวลาเที่ยวบิน และเครื อข่ายเส้นทางบินของสายการบิน
อาจเป็ นข้อ ได้ เ ปรี ยบในการแข่ ง ขัน มากที่ สุ ด (3) ด้า นความสะดวกสบายของห้ อ งโดยสาร
ตัวเครื่ องบิน รวมถึงสนามบินที่ให้บริ การ (4) ด้านความสะดวกในการสารองและซื้ อบัตรโดยสาร
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โดยสี่ องค์ประกอบหลักของระบบการขาย ได้แก่ สายการบิน ระบบการจัดจาหน่ายอิเล็กทรอนิ กส์
(GDS), ตัวแทนจาหน่าย และผูใ้ ช้งานระบบปลายทาง นอกจากนี้ ตอ้ งมีช่องการการตลาดใหม่ที่มา
จากการสื่ อสารการตลาดอย่างเป็ นทางการโดยตรงจากสายการบิน ได้แก่ ตัวแทนจาหน่ายออนไลน์
เว็บไซต์ทางอินเทอร์ เน็ต และคอลล์เซ็ นเตอร์ ดังกล่ าวมานี้ ความพร้ อมของการจาหน่ ายทั้งด้าน
ช่ องทาง ระยะเวลา และเครื อข่ายในการจัดจาหน่ าย เป็ นปั จจัยสาคัญที่ มีอิทธิ พลต่อการเลื อกใช้
บริ การสายการบินของผูโ้ ดยสาร (5) ด้านภาพลักษณ์และตราสิ นค้าของสายการบิน กล่าวคือ โจทย์
สาคัญของสายการบินคือการสร้างตราสิ นค้าของตัวเองให้เป็ นเอกลักษณ์ อันมาจากการรวมอัต ลัก ษณ์ ความคาดหวัง เครื อข่ า ยของสายการบิ น การรั บ รู ้ ข องผูบ้ ริ โ ภค และความมุ่ ง ให้ตรงใจ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย อย่างไรก็ตามภาพลักษณ์ที่สาคัญที่สุดของสายการบินคือการปฏิบตั ิการบิน
อย่างปลอดภัย
Chemayiek (2005) ศึกษาการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคต่อกลยุทธ์การปรับภาพลักษณ์องค์กรของ
สายการบินเคนยาแอร์ เวย์ส พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการรับรู ้ถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สี , ดี ไซน์บนหาง, เครื่ องยนต์, ปี ก และลาตัวของเครื่ องบิน ส่ วนในด้านโลโก้ใหม่ มี การเปลี่ ยน
รู ป แบบการน าเสนอด้ว ยเฉดสี ที่ เ ปลี่ ย นไป เช่ น สี เ ขี ย ว สี ด า สี แ ดง แทนที่ โ ลโก้เ ก่ า ตรงหาง
เครื่ องบินที่ถูกลบออกไป โดยโลโก้ใหม่ยงั เป็ นที่รู้จกั กันน้อย รวมไปถึ งการลบโลโก้เก่าออกจาก
เว็บ ไซต์ ข องสายการบิ น เคนยาอี ก ด้ว ย ซึ่ งผู้ต อบแบบสอบถามเพศหญิ ง มี ก ารรั บ รู้ ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงมากกว่าถ้าเทียบกับผูต้ อบแบบสอบถามเพศชาย และผูต้ อบแบบสอบถามชาวเคนยามี
การรั บรู ้ มากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ ไม่ใช่ ชาวเคนยา โดยช่ องทางสื่ อหลัก ๆ ในการรั บรู ้ คื อ
โทรทัศน์, หนังสื อพิมพ์, ลายพ่นบนตัวเครื่ องบิน, บิลบอร์ด, นิตยสาร Msafiri, อินเทอร์เน็ต
Laiho and Inha (2012) ศึกษาภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าและการตระหนักรู้ ตราสิ นค้า :
กรณี ศึกษาสายการบินฟิ นน์แอร์ ในตลาดอินเดีย โดยผลที่ได้จากการเก็บรวมรวมข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในอินเดี ยและการสัมภาษณ์ผจู ้ ดั การฝ่ ายขาย
สายการบิ นฟิ นน์แอร์ ประเทศอิ นเดี ยผ่านทางอี เมล์ พบว่า ข้อมูลจากทั้งสองแหล่ งเป็ นข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ ที่ ว่าโดยภาพรวมแล้วผูบ้ ริ โภคมี การรั บรู ้ ที่ดีต่อสายการบิ นขนาดใหญ่ที่มุ่งการสื่ อสาร
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ในขั้นสู ง ซึ่ งส่ งผลต่อการตระหนักรู ้ ตราสิ นค้าในแต่ละสายการ
บินของผูบ้ ริ โภค
Wang, Wang, Viswanath, Wan, Lam and Chan (2014) ศึกษาความไม่เท่าเทียมทางด้าน
ดิจิทลั ในการแสวงข้อมูลชีวติ ครอบครัวและชี วิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีของครอบครัวในหมู่ผใู ้ หญ่ชาวจีน
ในฮ่องกง พบว่า กว่าครึ่ งหนึ่งของผูต้ อบแบบสอบถามเคยแสวงหาข้อมูลผ่านอินเทอร์ เน็ต และส่ วน
น้อยแสวงหาข้อมู ลชี วิตความเป็ นอยู่ของครอบครั วผ่านสื่ ออิ นเตอร์ เน็ ตเป็ นรายเดื อนโดยระดับ
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การศึ กษาและรายได้ครั วเรื อนที่ ต่ ากว่า, พฤติ กรรมการสู บบุหรี่ และการขาดการออกกาลังกายมี
ความสัม พันธ์ กบั ความถี่ และความสนใจต่ อการแสวงหาข้อมู ล ที่ ต่ าลง การรั บ รู ้ ต่อสุ ข ภาพของ
ครอบครัวที่สูงกว่ามีสัมพันธ์กบั ความถี่ และการให้ความสนใจในการแสวงหาข้อมูล, ระดับความ
มัน่ ใจในข้อมู ล สู ง กว่า และการรั บ รู ้ ถึ ง คุ ณประโยชน์ ที่ สูง กว่า ของข้อมู ล ชี วิตความเป็ นอยู่ข อง
ครอบครัว นอกจากนี้ ความถี่ ของการให้ความสนใจและระดับความไว้วางใจมี ความสัมพันธ์กบั
ความสามัคคีในครอบครัวที่สูงกว่าและความสุ ขตามลาดับ
Ju (2013) ศึกษาการแสวงหาข้อมูลองค์กรในยุคดิจิทลั : รู ปแบบการใช้สื่อใหม่ การลดความ
ไม่แน่นอน, การระบุตวั ตนและวัฒนธรรม พบว่า จากการสารวจเปรี ยบเทียบรู ปแบบการใช้งานสื่ อ
ใหม่ในองค์กรของประชากรในประเทศจี นและสหรั ฐอเมริ กา ผลปรากฏว่า อิ ทธิ พลของบริ บ ท
สังคมส่ งผลต่อการใช้งานสื่ อใหม่ในการตั้งค่าการทางาน การแจ้งความสัมพันธ์ระหว่างหาข้อมูล
ผ่านสื่ อใหม่ การระบุตวั ตัน และความไม่แน่นอนในสองวัฒนธรรม
จากการศึกษาผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง พบว่า ความต้องการข้อมูล (Information Needs),
การแสวงหาข้อมู ล (Information Seeking) รวมไปถึ ง การสื่ อสารการตลาดผ่า นส่ วนผสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ (Product), ด้านราคา (Price), ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย (Place), ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) มีผลต่อการรับรู ้ ตราสิ นค้า (Brand
Perception) รวมไปถึ ง ความแตกต่า งทางด้า นพื้ นฐานชี วิตของบุ คคล เช่ น เพศ ระดับการศึ ก ษา
อาชีพ สถานที่ทางาน รายได้ สถานภาพสมรส ถิ่นที่อยูอ่ าศัย วิถีชีวติ เป็ นต้น โดยส่ วนใหญ่ส่งผลต่อ
ความต้องการข้อมูล (Information Needs), การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) และการรับรู้
ตราสิ นค้า (Brand Perception) ที่แตกต่างกัน

บทที่ 3
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล และการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบิน
ไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย” เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจยั
เชิงสารวจ (Survey Research) และประเมินผลข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อศึกษาถึงลักษณะทาง
ประชากร ความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล และการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์
โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ตอ้ งการข้อมูล และแสวงหาข้อมูลและเกิดการรับรู ้ถึง
ข้อมูลต่าง ๆ โดยมีกรอบแนวคิดและวิธีการวิจยั และรายละเอียด ดังนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework)
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
3.4 นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
3.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.6 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.7 การทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
3.8 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.9 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)

ความต้ องการข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์
ของผู้โดยสารชาวไทย
ลักษณะทางประชากร
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- ระดับการศึกษา
- รายได้

แหล่ งที่มา: Case, 2007; Blackwell, Miniard &
Engel, 1990.

การแสวงหาข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์
ของผู้โดยสารชาวไทย
แหล่ งที่มา: Case, 2007; Blackwell, Miniard &
Engel, 2006.

การรับรู้ ตราสิ นค้ าสายการบินไทยสมายล์
ของผู้โดยสารชาวไทย
แหล่ งที่มา: Assael, 1998; Kotler, 1997;
Payne,1993.

ความต้ องการข้ อมูล การแสวงหาข้ อมูล และการรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์ ของผู้โดยสารชาวไทย

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework)
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3.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.2.1 ลักษณะทางประชากรของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ต่างกันมีความต้องการข้อมูลสายการ
บินไทยสมายล์แตกต่างกัน
ตัวแปรอิสระ หมายถึง
ลักษณะทางประชากรของผูโ้ ดยสารชาวไทย
ตัวแปรตาม หมายถึง
ความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์
3.2.2 ลักษณะทางประชากรของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ต่างกันมีการแสวงหาข้อมูลสายการ
บินไทยสมายล์แตกต่างกัน
ตัวแปรอิสระ หมายถึง
ลักษณะทางประชากรของผูโ้ ดยสารชาวไทย
ตัวแปรตาม หมายถึง
การแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์
3.2.3 ลักษณะทางประชากรของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ต่างกันมี การรับรู ้ ตราสิ นค้าสายการ
บินไทยสมายล์แตกต่างกัน
ตัวแปรอิสระ หมายถึง
ลักษณะทางประชากรของผูโ้ ดยสารชาวไทย
ตัวแปรตาม หมายถึง
การรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์
3.2.4 ความต้องการข้อมูลกับการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ มีความสัมพันธ์กนั
ตัวแปรอิสระ หมายถึง
ความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์
ตัวแปรตาม หมายถึง
การแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์
3.2.5 การแสวงหาข้อมูลกับการรับรู ้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ มีความสัมพันธ์กนั
ตัวแปรอิสระ หมายถึง
การแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์
ตัวแปรตาม หมายถึง
การรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์

3.3 สมมติฐานการวิจัย
3.3.1 ลักษณะทางประชากรของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ต่างกันมีความต้องการข้อมูลสายการ
บินไทยสมายล์แตกต่างกัน
3.3.2 ลักษณะทางประชากรของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ต่างกันมีการแสวงหาข้อมูลสายการ
บินไทยสมายล์แตกต่างกัน
3.3.3 ลักษณะทางประชากรของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ต่างกันมี การรับรู ้ ตราสิ นค้าสายการ
บินไทยสมายล์แตกต่างกัน
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3.3.4 ความต้องการข้อมูลกับการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาว
ไทยมีความสัมพันธ์กนั
3.3.5 การแสวงหาข้อมูลกับการรับรู ้ ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาว
ไทยมีความสัมพันธ์กนั

3.4 นิยามเชิงปฏิบัติการ
3.4.1 ความต้ องการข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์ หมายถึง ความคาดหวังต่อรายละเอียด
ที่ประสงค์ที่จะได้ขอ้ มูลของผูโ้ ดยสารชาวไทยเกี่ ยวกับสายการบินไทยสมายล์ อนั ประกอบด้วย
รายละเอียดด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านตารางเที่ยวบิน ด้านราคาบัตรโดยสาร ด้านรู ปแบบการให้บริ การ
ด้านระบบส่ งเสริ มการขาย และด้านการสารองบัตรโดยสาร การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่ ม
ตัว อย่ า งเฉพาะผู ้โ ดยสารชาวไทย อัน เนื่ อ งมาจากเส้ น ทางบิ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเส้ น ทางบิ น
ภายในประเทศและเป็ นฐานลูกค้าเก่าของการบินไทย ที่เคยเดิ นทางและใช้บริ การของสายสายการ
บินไทยสมายล์ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
3.4.2 การแสวงหาข้ อมู ลสายการบินไทยสมายล์ หมายถึ ง การสื บเสาะค้นคว้าหาข้อมูล
เกี่ ยวกับสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยในรายละเอียดด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านตาราง
เที่ยวบิน ด้านราคาบัตรโดยสาร ด้านรู ปแบบการให้บริ การ ด้านระบบส่ งเสริ มการตลาด และด้าน
การสารองบัตรโดยสาร จากช่องทางสื่ อทั้งที่มาจากการสื่ อสารการตลาดและตราสิ นค้าของสายการ
บินไทยสมายล์ที่เป็ นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) หรื อข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งอื่นที่ไม่มา
จากการสื่ อสารโดยตรงจากสายการบินไทยสมายล์ที่เป็ นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources)
ได้แก่ โทรทัศ น์, หนัง สื อพิ มพ์, นิ ตยสาร SAWASDEE/ จุ ลสาร Royal Orchid Plus News,
บิลบอร์ ด/ป้ ายโฆษณา, Call Center: 02 118 8888, Website: www.thaismileair.com,
Facebook/Twitter/YouTube/Instagram, Mobile Application: THAI Smile และคนรู้จกั
3.4.3 ตราสิ นค้ าสายการบินไทยสมายล์ หมายถึง สายการบินไทยสมายล์ทาการสื่ อสารตรา
สิ นค้าผ่านส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุ รกิ จบริ การ (Service Marketing Mix: 7P’s) ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ (Product), ด้านราคา (Price), ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place), ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion), ด้านพนักงาน (People), ด้านกระบวนการบริ การ (Process) และ
ด้านการนาเสนอเอกลักษณ์ทางกายภาพ (Physical Evidence)
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3.4.4 การรั บ รู้ ตราสิ นค้ า สายการบินไทยสมายล์ หมายถึ ง กระบวนการรับข้อมู ลผ่า น
กระบวน การสัมผัส (Sensation) ของการเห็น การได้ยนิ การรู้แล้วนามาจัดระเบียบ แปลความหมาย
ตัวกระตุน้ ประมวลผลจนออกมาเป็ นภาพในใจของข้อมูลตราสิ นค้า สายการบินไทยสมายล์ผ่าน
ส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุ รกิ จบริ การ (Service Marketing Mix: 7P’s) (Payne, 1993)
ประกอบด้วย
3.4.4.1 ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ (Product) หมายถึง สิ่ งซึ่ งสนองความจาเป็ นและ
ความต้องการของผูโ้ ดยสารในการเดินทางได้ ในที่น้ ี คือสิ่ งที่สายการบินไทยสมายล์ได้มอบให้แก่
ผูโ้ ดยสาร และผูโ้ ดยสารจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์/บริ การนั้น ๆ
3.4.4.2 ด้านราคา (Price) หมายถึง สิ่ งกาหนดรายได้ของกิ จการ ในที่น้ ี คือการ
กาหนดราคาผลิตภัณฑ์/บริ การที่สอดคล้องกับคุ ณค่าผลิ ตภัณฑ์/บริ การในรู ปตัวเงิ น ส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านราคา (Price) ส่ งผลต่อผูโ้ ดยสารในการรั บรู ้ ถึงคุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์/บริ การที่
ได้รับผ่านการกับราคา ซึ่ งการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์/บริ การจะต้องเหมาะสมกับตาแหน่งตราสิ นค้า
(Brand Positioning) ระดับการให้บริ การและระบบเศรษฐกิจ
3.4.4.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง การพิจารณาด้านทาเลที่ต้ งั
ช่องทางในการนาเสนอ รวมไปถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อม การเข้าถึงทั้งทาง
กายภาพและการติดต่อสื่ อสารของผูโ้ ดยสารในการนาเสนอผลิตภัณฑ์/บริ การ ซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้
ของผูโ้ ดยสารในคุ ณค่ า และคุ ณประโยชน์ ข องผลิ ตภัณ ฑ์ / บริ ก ารที่ ส ายการบิ น ไทยสมายล์ ไ ด้
นาเสนอ
3.4.4.4 ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง วิธีการใช้เครื่ องมือในการ
ติดต่อสื่ อสารการตลาดแก่ผโู ้ ดยสาร เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย
เป็ นต้น โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการแจ้ง ข้อ มู ล หรื อ ชัก จู ง ให้ เ กิ ด ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์/บริ การของสายการบินไทยสมายล์ และเป็ นกุญแจสาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
3.4.4.5 ด้านพนักงาน (People) หมายถึง บุคคลากรทั้งหมดขององค์กรธุ รกิจการ
บินเชิงพาณิ ชย์สายการบินไทยสมายล์ ที่ได้ผา่ นการคัดเลือก การฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูโ้ ดยสารได้แตกต่างเหนื อคู่แข่งขัน เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
ของสายการบินไทยสมายล์ และผูโ้ ดยสาร โดยพนักงานต้องมีความสามารถ มีทศั นคติที่สามารถ
ตอบสนองต่อผูโ้ ดยสาร มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหา รวมถึงสามารถสร้างค่านิ ยมให้กบั สาย
การบินไทยสมายล์
3.4.4.6 ด้า นกระบวนการบริ ก าร (Process) หมายถึ ง กระบวนการส่ ง มอบ
ผลิตภัณฑ์/บริ การ หรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิในด้านการบริ การของ
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สายการบินไทยสมายล์ที่นาเสนอให้กบั ผูโ้ ดยสารเพื่อมอบผลิ ตภัณฑ์/บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว
และทาให้ผโู ้ ดยสารเกิดความประทับใจสู งสุ ด
3.4.4.7 ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพของสายการบินไทยสมายล์ให้แก่ผโู ้ ดยสาร โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวมทั้งทางด้านกายภาพและรู ปแบบผลิตภัณฑ์/บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร อันเป็ นหนึ่ ง
ในปัจจัยในการเลือกใช้บริ การสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสาร
3.4.5 ผู้โดยสารชาวไทย หมายถึง ผูโ้ ดยสารสัญชาติ ไทยที่ใช้บริ การเที่ยวบินภายในหรื อ
ระหว่างประเทศของสายการบินไทยสมายล์ที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ หรื อเที่ยวบินภายในประเทศ
ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

3.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.5.1 ประชากร
ประชากร (Population) ที่ทาการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ใช้บริ การของสาย
การบินไทยสมายล์เส้นทางบินภายในหรื อระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ หรื อเส้นทาง
บิ นภายในประเทศที่ ท่ า อากาศยานดอนเมื อง โดยอ้า งอิ ง จากสถิ ติ จานวนผูโ้ ดยสารชาวไทยที่
เดิ น ทางทั้ง ภายในและระหว่า งประเทศที่ ท่ า อากาศยานสุ วรรณภู มิ พ.ศ. 2557 (ข้อมู ล ถึ งเดื อ น
สิ ง หาคม) รวมเป็ นจานวน 33,560,184 คน และสถิ ติจานวนผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ เดิ นทางทั้ง
ภายในประเทศที่ท่าอากาศยานดอนเมื องเดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2557 (เป็ นเดื อนที่สายการบินไทย
สมายล์เริ่ มเปิ ดให้บริ การ) จานวน 938,418 คน รวมเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 34,498,602 คน (ทอท.,
2557ก) ซึ่งเป็ นจานวนผูโ้ ดยสารที่นาไปพิจารณาขนาดของกลุ่ม
3.5.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ที่ทาการวิจยั ในครั้งนี้ มีจานวนทั้งสิ้ น 34,498,602 คน การ
กาหนดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ผูว้ ิจยั ใช้ตารางสาเร็ จรู ปของ Taro Yamane ซึ่ งกล่าวว่า ใน
กรณี ที่ประชากรมีจานวนมากกว่า 1 แสนคน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างควรเท่ากับ 400 คน ที่ระดับ
ความมีนยั สาคัญ 0.05 ค่าความเชื่ อมัน่ ไว้ที่ระดับ 95% และมีความคลาดเคลื่อน (Error) ไม่เกิน 5%
โดยมีรายละเอียดในการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
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สู ตร
เมื่อ

n =

N
1 + N (e)2
N แทน ขนาดของประชากรจานวน 34,498,602 คน
n แทน จานวนตัวอย่างหรื อขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้โดยกาหนดค่า 5% หรื อ 0.05

เมื่อแทนค่าตามสู ตรจะได้ดงั นี้
n =
n =

34,498,602
1 + 34,498,602 (0.05)2
399.995 คน

n ~

400 คน

จากผลที่ ได้แสดงว่า ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ต้องใช้กลุ่ มตัวอย่างจานวน 399.995 คน
เพื่อความสะดวกในการเก็บตัวอย่าง จึงได้ทาการสุ่ มตัวอย่างจานวน 400 คน จากผูโ้ ดยสารชาวไทย
ที่เคยเดินทางและใช้บริ การเที่ยวบินสายการบินไทยสมายล์
3.5.3 วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เป็ นการสุ่ ม
ตัวอย่าง ในลักษณะการบังเอิญพบและไม่อาศัยความน่าจะเป็ น ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ใช้บริ การสายการบินไทยสมายล์ โดยเก็บที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ และ
ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างจริ ง 400 ตัวอย่าง ที่กาลังเดินทางกับสายการบินไทย
สมายล์ รวมไปถึงผูโ้ ดยสารที่เคยเดินทางและใช้บริ การของสายการบินไทยสมายล์

3.6 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย
5 ส่ วน ดังนี้
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ส่ วนที่ 1 คาถามที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไป
ของผูโ้ ดยสารชาวไทย ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และความถี่ในการใช้
บริ การสายการบินไทยสมายล์
ส่ วนที่ 2 คาถามที่เกี่ยวข้องกับความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสาร
ชาวไทย ในรายละเอียดด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านตารางเที่ยวบิน ด้านราคาบัตรโดยสาร ด้านรู ปแบบ
การให้บริ การ ด้านระบบส่ งเสริ มการขาย และด้านการสารองบัตรโดยสาร ว่าผูโ้ ดยสารชาวไทยมี
ความต้องการข้อมูลของสายการบินไทยสมายล์อย่างไร โดยใช้คาถามแบบแสดงระดับความ
ต้องการ โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert’s Scale แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์
มากที่สุด
=
5
คะแนน
มาก
=
4
คะแนน
ปานกลาง
=
3
คะแนน
น้อย
=
2
คะแนน
น้อยที่สุด
=
1
คะแนน
ส่ วนที่ 3 คาถามที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาว
ไทย จาแนกตามช่องทางการแสวงหาข้อมูล ได้แก่ โทรทัศน์, หนังสื อพิมพ์, นิ ตยสาร SAWASDEE/
จุลสาร Royal Orchid Plus News, บิลบอร์ ด/ป้ ายโฆษณา, Call Center: 02 118 8888, Website:
www.thaismileair.com, Facebook/Twitter/YouTube/Instagram, Mobile Application: THAI Smile
และคนรู้จกั ว่าผูโ้ ดยสารชาวไทยแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์อย่างไร โดยใช้คาถามแบบ
แสดงระดับการแสวงหาข้อมูล โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert’s Scale แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์
มากที่สุด
=
5
คะแนน
มาก
=
4
คะแนน
ปานกลาง
=
3
คะแนน
น้อย
=
2
คะแนน
น้อยที่สุด
=
1
คะแนน
ส่ วนที่ 4 คาถามที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาว
ไทย จาแนกตามช่องทางการรับรู ้ตราสิ นค้า ได้แก่ โทรทัศน์, หนังสื อพิมพ์, นิ ตยสาร SAWASDEE/
จุลสาร Royal Orchid Plus News, บิลบอร์ ด/ป้ ายโฆษณา, Call Center: 02 118 8888, Website:
www.thaismileair.com, Facebook/Twitter/YouTube/Instagram, Mobile Application: THAI Smile
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และคนรู้จกั ว่าผูโ้ ดยสารชาวไทยรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์อย่างไร โดยใช้คาถามแบบ
แสดงระดับการรับรู้ โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert’s Scale แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์
มากที่สุด
=
5
คะแนน
มาก
=
4
คะแนน
ปานกลาง
=
3
คะแนน
น้อย
=
2
คะแนน
น้อยที่สุด
=
1
คะแนน
ส่ วนที่ 5 คาถามที่เกี่ยวกับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
ในด้า นผลิ ตภัณฑ์/ บริ ก าร ด้า นราคา ด้า นช่ องทางการจัดจาหน่ า ย ด้า นส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า น
พนักงาน ด้านกระบวนการบริ การ และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ว่าผูโ้ ดยสารชาวไทยรับรู้ตรา
สิ นค้า สายการบินไทยสมายล์ อย่างไร โดยใช้คาถามแบบแสดงระดับการรับรู้ โดยใช้ มาตรวัด 5
ระดับ ดังนี้
ระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์
มากที่สุด
=
5
คะแนน
มาก
=
4
คะแนน
ปานกลาง
=
3
คะแนน
น้อย
=
2
คะแนน
น้อยที่สุด
=
1
คะแนน

3.7 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การทดสอบเครื่ องมือวิจยั ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดสอบ ดังนี้
3.5.1 ทดสอบความเทีย่ งตรง (Validity)
ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอแบบสอบถามแก่ผเู้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ อันได้แก่ รองศาสตราจารย์
ดร.จิ ตราภรณ์ สุ ทธิ วรเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์พชั นี เชยจรรยา และอาจารย์ ดร.เฉลิ มเกี ย รติ
เฟื่ องแก้ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมในการใช้ภาษา
(Wording) และความชัดเจน (Clearing) ของคาถามแล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
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3.5.2 ทดสอบความเชื่ อมั่น (Reliability)
ผูว้ ิจยั ได้ทดสอบค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์
Cronbach’s Coefficient Alpha

ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั กลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนามาทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดย
ใช้สู ตรสั มประสิ ทธิ์ Cronbach’s Coefficient Alpha โดยการนาข้อมูลที่ไ ด้จากการทดลองมา
คานวณหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามและทาการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปรับปรุ งแบบสอบถาม
ให้มีความสมบูรณ์สาหรับนาไปใช้กบั ประชากรที่ทาการวิจยั ซึ่ งจากแบบสอบถามจานวน 30 ชุด
ได้ค่า สัม ประสิ ทธิ์ Cronbach’s Coefficient Alpha หรื อแบบสอบถามมี ค่ าความเชื่ อมัน่ คื อ
ความต้องการข้อมูล สายการบิ นไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย = 0.823 หรื อ 82.3%,
ช่องทางการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย = 0.814 หรื อ 81.4%,
ช่องทางการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย = 0.874 หรื อ 87.4%,
และการรับรู้ ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย = 0.908 หรื อ 90.8%
จากค่าสัมประสิ ทธิ์ Cronbach’s Coefficient Alpha สามารถสรุ ปได้วา่ แบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่
เนื่องจากค่าเปอร์เซ็นต์อยูใ่ นระดับสู ง

3.8 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.8.1 ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม นาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างคื อ
ผูโ้ ดยสารชาวที่ไทยที่ใช้บริ การเที่ยวบินสายการบินไทยสมายล์ที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและท่า
อากาศยานดอนเมือง
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3.8.2 หลังจากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบสอบถามโดยเลื อกเฉพาะฉบับที่ สมบูรณ์ และเก็บ ข้อมู ลเพิ่ม เติ มเมื่ อพบแบบสอบถามที่ ไ ม่
สมบูรณ์เพื่อนาผลการตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์ที่สุดไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป

3.9 วิธกี ารวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าในครั้ งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้การวิเคราะห์ ตามหลักทางสถิ ติ เพื่อให้ได้ผลของ
ความต้อ งการข้อ มู ล การแสวงหาข้อ มู ล และการรั บ รู้ ต ราสิ น ค้า สายการบิ น ไทยสมายล์ ข อง
ผูโ้ ดยสารชาวไทย โดยหลังจากรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว จึงได้นาแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปโดยใช้สถิติ ดังนี้
3.9.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กาหนดการความค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ของกัลยา วานิชย์บญั ชา
(2548) แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง มีค่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง มีค่าอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง มีค่าอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง มีค่าอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง มีค่าอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
3.9.2 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทาการทดสอบสมมติฐานการ
วิจยั ใช้สถิติการทดสอบค่าสถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สถิติทดสอบ F-test
สถิติทดสอบ LSD และการวิเคราะห์ สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ Pearson’s Correlation Product
Moment Coefficient โดยใช้เกณฑ์การแปลความของ Bartz (1996) แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าความสัมพันธ์ต้ งั แต่ 0.81 ขึ้นไป หมายถึง มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับสู งมาก
ค่าความสัมพันธ์อยูร่ ะหว่าง 0.61-0.80 หมายถึง มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับสู ง
ค่าความสัมพันธ์อยูร่ ะหว่าง 0.41-0.60 หมายถึง มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าความสัมพันธ์อยูร่ ะหว่าง 0.21-0.40 หมายถึง มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับต่า
ค่าความสัมพันธ์อยูร่ ะหว่าง 0.00-0.20 หมายถึง มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับต่ามาก

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจยั เรื่ อง “ความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล และการรับรู้ตราสิ นค้า สายการบิน
ไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย” เป็ นการวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative
Research) โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ศึกษากลุ่มตัวอย่างผูโ้ ดยสารชาวไทยที่
ใช้บริ การเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จังหวัดปราการ และท่า
อากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร สารวจด้วยวิธีบงั เอิญ (Accidental Sampling) เป็ นการสุ่ ม
ตัวอย่างในลักษณะการบังเอิญพบและไม่อาศัยความน่าจะเป็ น โดยอ้างอิงจากสถิติจานวนผูโ้ ดยสาร
ชาวไทยที่เดิ นทางทั้งภายในและระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ พ.ศ. 2557 (ข้อมูลถึง
เดือนสิ งหาคม) และสถิติจานวนผูโ้ ดยสารชาวไทยที่เดินทางทั้งภายในประเทศที่ท่าอากาศยานดอน
เมืองเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2557 (เป็ นเดือนที่ สายการบินไทยสมายล์เริ่ มเปิ ดให้บริ การ) ของ บริ ษทั
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (2557ก, 2557ข) จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั
ในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
4.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล ช่ องทางในการรั บรู ้ ตราสิ นค้า และ
การรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
4.3 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั
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4.1 ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลัก ษณะทางประชากรของกลุ่ ม ตัว อย่ า งผู ้ต อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพรายได้ และความถี่ในการใช้บริ การสายการบินไทยสมายล์
ตารางที่ 4.1 ค่าความถี่และร้อยละ จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ความถี่
220
180
400

ร้ อยละ
55.0
45.0
100.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเป็ นเพศชายร้อยละ
55.0 และเพศหญิงร้อยละ 45.0
ตารางที่ 4.2 ค่าความถี่และร้อยละ จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41- 50 ปี
51 - 60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
รวม

ความถี่
40
168
136
39
7
10
400

ร้ อยละ
10.0
42.0
34.0
9.8
1.8
2.4
100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.0
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-40 ปี , อายุต่ากว่า 20 ปี , อายุระหว่าง 41-45 ปี , อายุ 61 ปี ขึ้นไป และอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.0, 10.0, 9.8, 2.4 และ 1.8 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 ค่าความถี่และร้อยละ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

ความถี่
52
224
124
400

ร้ อยละ
13.0
56.0
31.0
100.0

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี /เที ย บเท่ า
คิดเป็ นร้อยละ 56.0 รองลงมาคือ การศึกษาระดับ สู งกว่าปริ ญญาตรี และระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 31.0 และ 13.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 ค่าความถี่และร้อยละ จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
นักธุ รกิจ/เจ้าของกิจการ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน
อื่น ๆ
รวม

ความถี่
97
57
87
130
29
400

ร้ อยละ
24.3
14.3
21.8
32.5
7.1
100.0

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่มี อาชี พ พนักงานบริ ษ ทั /ห้างร้ านคิดเป็ น
ร้อยละ 32.5 รองลงมาคือ อาชี พ นักเรี ยน/นักศึกษา,ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ, นักธุ รกิ จ/
เจ้าของกิจการ และอาชีพอื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 24.3, 21.8, 14.3 และ 7.1 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 ค่าความถี่และร้อยละ จาแนกตามรายได้
รายได้ ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
25,001- 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป
รวม

ความถี่
61
78
73
26
31
131
400

ร้ อยละ
15.2
19.5
18.2
6.5
7.8
32.8
100.0

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นมีรายได้ 30,001 บาทขึ้ นไป คิดเป็ น
ร้อยละ 32.8 รองลงมาคือ รายได้ 10,001-15,000 บาท, 15,001-20,000 บาท, ต่ากว่า 10,000 บาท,
25,001-30,000 บาท และ 20,001-25,000 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 19.5, 18.2, 15.2, 7.8 และ 6.5
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.6 ค่าความถี่และร้อยละ จาแนกตามความถี่ในการใช้บริ การสายการบินไทยสมายล์
ความถี่ในการใช้ บริการสายการบินไทยสมายล์
ใช้บริ การครั้งแรก
1 - 5 ครั้งต่อปี
6 - 10 ครั้งต่อปี
มากกว่า 10 ครั้งต่อปี
รวม

ความถี่
84
205
63
48
400

ร้ อยละ
21.0
51.2
15.8
12.0
100.0

จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มีความถี่ในการใช้บริ การสายการบิน
ไทยสมายล์ 1-5 ครั้งต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 51.2 รองลงมาคือ ใช้บริ การเป็ นครั้งแรก, 6-10 ครั้งต่อปี
และมากกว่า 10 ครั้งต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 21.0, 15.8 และ 12.0 ตามลาดับ
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4.2 ผลการศึกษาความต้ องการข้ อมูล การแสวงหาข้ อมูล ช่ องทางการรับรู้ ตราสิ นค้ า และการรับรู้
ตราสิ นค้ าสายการบินไทยสมายล์ ของผู้โดยสารชาวไทย
ตารางที่ 4.7 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย จาแนกตามความต้องการข้อมูลสายการบินไทย
สมายล์

ความต้ องการข้ อมูล
สายการบินไทยสมายล์
1. ด้านตารางเที่ยวบิน
2.ด้านราคาบัตรโดยสาร
3.ด้านรู ปแบบการให้บริ การ
4.ด้านระบบส่ งเสริ มการตลาด
5.ด้านการสารองบัตรโดยสาร

มาก
ทีส่ ุ ด
105
(26.3)
157
(39.3)
87
(21.8)
99
(24.8)
114
(28.5)
รวม

ระดับความต้ องการข้ อมูล
สายการบินไทยสมายล์
มาก ปาน น้ อย
กลาง
138 116
41
(34.5) (29.0) (10.3)
107
90
46
(26.8) (22.5) (11.5)
78
193
41
(19.5) (48.3) (10.3)
132 116
41
(33.0) (29.0) (10.3)
105 113
59
(26.3) (28.3) (14.8)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
0
(0.0)
0
(0.0)
1
(0.3)
12
(3.0)
9
(2.3)

แปล
ความ
3.77 มาก
x

3.94

มาก

3.52

มาก

3.66

มาก

3.64

มาก

3.71

มาก

จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมี ความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์โดย
ภาพรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความต้องการข้อมูลด้าน
ราคาบัตรโดยสารมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.94 รองลงมาคือ ด้านตารางเที่ยวบิน ด้านระบบ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านการสารองบัตรโดยสาร และด้านรู ปแบบการให้บริ การ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.77, 3.66, 3.64 และ 3.52 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.8 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย จาแนกตามการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทย
สมายล์

ช่ องทางการแสวงหาข้ อมูล
สายการบินไทยสมายล์
1.โทรทัศน์
2. หนังสื อพิมพ์
3.นิตยสาร SAWASDEE /
จุลสาร Royal Orchid Plus News
4.บิลบอร์ด/ป้ ายโฆษณา
5. Call Center: 02 118 8888
6. Website: www.thaismileair.com
7. Facebook/Twitter/YouTube/
Instagram
8. Mobile Application: THAI Smile
9. คนรู ้จกั

ระดับการแสวงหาข้ อมูล
สายการบินไทยสมายล์
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
25
(6.3)
0
(0.0)
56
(14.0)
29
(7.3)
12
(3.0)
146
(36.5)
51
(12.8)
51
(12.8)
38
(9.5)
รวม

96
(24.0)
66
(16.5)
84
(21.0)
68
(17.0)
75
(18.8)
109
(27.3)
80
(20.0)
90
(22.5)
101
(25.3)

97
(24.3)
128
(32.0)
99
(24.8)
130
(32.5)
151
(37.8)
79
(19.8)
119
(29.8)
76
(19.0)
147
(36.8)

118
(29.5)
140
(32.0)
113
(28.3)
126
(31.5)
116
(29.0)
53
(13.3)
99
(24.8)
113
(28.3)
65
(16.3)

64
(16.0)
66
(16.5)
48
(12.0)
47
(11.8)
46
(11.5)
13
(3.3)
51
(12.8)
70
(17.5)
49
(12.3)

x

2.75
2.49
2.97
2.77
2.73
3.81
2.95
2.85
3.04
2.93

แปล
ความ
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการแสวงหาข้อมูล สายการบินไทยสมายล์ โดย
ภาพรวมในระดับ ปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.93 เมื่ อพิจารณาช่ องทางการแสวงหาข้อมู ล
สายการบินไทยสมายล์ พบว่า มีการแสวงหาข้อมูลผ่าน Website: www.thaismileair.com มากที่สุด
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 รองลงมา 3 ลาดับ คือ คนรู้จกั , นิตยสาร SAWASDEE/จุลสาร Royal Orchid
Plus News และ Facebook/Twitter/YouTube/Instagram มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04, 2.97 และ 2.95
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.9 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย จาแนกตามช่องทางการรับรู ้ตราสิ นค้าสายการบิน
ไทยสมายล์

ช่ องทางการรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์
1.โทรทัศน์
2. หนังสื อพิมพ์
3.นิตยสาร SAWASDEE /
จุลสาร Royal Orchid PlusNews
4.บิลบอร์ด/ป้ ายโฆษณา
5. Call Center: 02 118 8888
6. Website: www.thaismileair.com
7. Facebook/Twitter/YouTube/
Instagram
8. Mobile Application: THAI Smile
9. คนรู ้จกั

ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
46
(11.5)
13
(3.3)
43
(10.8)
25
(6.3)
20
(5.0)
144
(36.0)
44
(11.0)
37
(9.3)
51
(12.8)
รวม

63
(15.8)
38
(9.5)
107
(26.8)
91
(22.8)
57
(14.3)
91
(22.8)
72
(18.0)
69
(17.3)
135
(33.8)

183
(45.8)
124
(31.0)
67
(16.8)
118
(29.5)
120
(30.0)
65
(16.3)
121
(30.3)
79
(19.8)
137
(34.3)

82
(20.5)
165
(41.3)
138
(34.5)
152
(38.0)
148
(37.0)
88
(22.0)
107
(26.8)
124
(31.0)
38
(9.5)

26
(6.5)
60
(15.0)
45
(11.3)
14
(3.5)
55
(13.8)
12
(3.0)
56
(14.0)
91
(22.8)
39
(9.8)

x

3.05
2.45
2.91

แปล
ความ
ปาน
กลาง
น้อย

2.60

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
น้อย

3.67

มาก

2.85

ปาน
กลาง
น้อย

2.90

2.59
3.30
2.93

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีช่องทางการรับรู ้ ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์
โดยภาพรวมในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.93 เมื่ อพิจารณาช่ องทางการรับรู ้ ตราสิ นค้า
พบว่า มีช่องทางการรับรู ้ตราสิ นค้าผ่าน Website: www.thaismileair.com มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.67 และรองลงมา 3 ลาดับคือ คนรู้ จกั , โทรทัศน์ และนิ ตยสาร SAWASDEE/จุลสาร Royal
Orchid Plus News มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30, 3.05 และ 2.91 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.10 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย จาแนกตามการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทย
สมายล์ดา้ นผลิตภัณฑ์/บริ การ

การรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์
1. เป็ นสายการบินที่ให้บริ การแบบเต็ม
รู ปแบบ (Full-service Airline)
2. เครื่ องบินใหม่ได้มาตรฐานความ
ปลอดภัยทุกลา
3. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระฟรี
20 กิโลกรัม
4. บริ การอาหารว่างและเครื่ องดื่มฟรี
บนเที่ยวบิน
5. เลือกที่นงั่ ได้โดยไม่เสี ยค่าธรรมเนียม
6. สมาชิกรอยัลออร์คิดพลัส (ROP)
ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์เช่นเดียวกับ
การบินไทย

มาก
ทีส่ ุ ด
81
(20.3)
82
(20.5)
140
(35.0)
157
(39.3)
84
(21.0)
103
(25.8)
รวม

ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์
มาก ปาน น้ อย
กลาง
106 154
48
(26.5) (38.5) (12.0)
163 138
17
(40.8) (34.5) (4.3)
174
68
18
(43.5) (17.0) (4.5)
142
88
12
(35.5) (22.0) (3.0)
137 113
63
(34.3) (28.3) (15.8)
100
83
90
(25.0) (20.8) (22.5)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
11
(2.8)
0
(0.0)
0
(0.0)
1
(0.3)
3
(0.8)
24
(6.0)

3.50

แปล
ความ
มาก

3.78

มาก

4.09

มาก

4.11

มาก

3.59

มาก

3.42

มาก

3.75

มาก

x
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จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
ผลิตภัณฑ์/บริ การโดยภาพรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.75 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า มีระดับการรับรู ้ตราสิ นค้าเกี่ยวกับบริ การอาหารว่างและเครื่ องดื่มฟรี บนเที่ยวบินมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.11 รองลงมาคือ น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระฟรี 20 กิ โลกรัม, เครื่ องบินใหม่ได้
มาตรฐานความปลอดภัยทุกลา, เลือกที่นงั่ ได้โดยไม่เสี ยค่าธรรมเนี ยม, เป็ นสายการบินที่ให้บริ การ
แบบเต็มรู ปแบบ (Full-service Airline) และสมาชิกรอยัลออร์ คิดพลัส (ROP) ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์
เช่นเดียวกับการบินไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09, 3.78, 3.59, 3.50 และ 3.42 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.11 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย จาแนกตามการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทย
สมายล์ดา้ นราคา

การรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์
1. ราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์/บริ การ
2. อัตราค่าโดยสารคุม้ ค่า

มาก
ทีส่ ุ ด
23
(5.8)
32
(8.0)
รวม

ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์
มาก ปาน น้ อย
กลาง
117 181
76
(29.3) (45.3) (19.0)
129 152
84
(32.3) (38.0) (21.0)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
3
(0.8)
3
(0.8)

x

3.20
3.26
3.23

แปล
ความ
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นราคา
โดยภาพรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีระดับ
การรับรู ้ตราสิ นค้าว่าอัตราค่าโดยสารคุม้ ค่าสู งกว่าราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์/บริ การ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 และ 3.20 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.12 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย จาแนกตามการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทย
สมายล์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่าย

การรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์
1. สารองที่นงั่ และชาระเงินโดยตัด
บัตรเครดิต/เดบิตออนไลน์ผา่ น
Website: www.thaismileair.com
www.thaiairways.com
2. สารองที่นงั่ และชาระเงินโดยตัด
บัตรเครดิต/เดบิตผ่านระบบ
Call Center: 02 118 8888

ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
95
141
86
75
3
(23.8) (35.3) (21.5) (18.8) (0.8)

x

3.63

แปล
ความ
มาก

45
54
178 110 13
(11.3) (13.5) (44.5) (27.5) (3.3)

3.02

ปาน
กลาง

รวม

3.32

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นช่อง
ทางการจัด จ าหน่ า ยโดยภาพรวมในระดับ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.32 เมื่ อ พิ จ ารณาใน
รายละเอียด พบว่า มีระดับการรับรู ้ตราสิ นค้าว่าสามารถสารองที่นงั่ และชาระเงินโดยตัดบัตรเครดิต/
เดบิตออนไลน์ผ่าน Website: www.thaismileair.com และ www.thaiairways.com ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.63 และมีระดับการรับรู ้ตราสิ นค้าว่าสามารถสารองที่นงั่ และชาระเงิ นโดยตัด
บัตรเครดิต/เดบิตผ่านระบบ Call Center: 02 118 8888 ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02
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ตารางที่ 4.13 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย จาแนกตามการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทย
สมายล์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด

การรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์
1. มีการลดราคาบัตรโดยสารใน
โอกาสต่าง ๆ
2. มีการจัดกิจกรรมจาหน่ายบัตร
โดยสารราคาพิเศษ
3. ได้รับไมล์สะสมรอยัลออร์ คิด
พลัส (ROP) ของการบินไทย

มาก
ทีส่ ุ ด
52
(13.0)
58
(14.5)
85
(21.3)
รวม

ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์
มาก ปาน น้ อย
กลาง
142 116
67
(35.5) (29.0) (16.8)
122 139
50
(30.5) (34.8) (12.5)
111 109
83
(27.8) (27.3) (20.8)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
23
(5.8)
31
(7.8)
12
(3.0)

แปล
ความ
3.33 ปาน
กลาง
3.32 ปาน
กลาง
3.44 มาก
x

3.36

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นการ
ส่ งเสริ มการตลาดโดยภาพรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า มีระดับการรับรู ้ตราสิ นค้าว่าได้รับไมล์สะสมรอยัลออร์ คิดพลัส (ROP) ของการบินไทยสู ง
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 รองลงมาคือ มีการลดราคาบัตรโดยสารในโอกาสต่าง ๆ และมีการจัด
กิจกรรมจาหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และ 3.32 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.14 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย จาแนกตามการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทย
สมายล์ดา้ นพนักงาน

การรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์
1. พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
ผ่านการฝึ กอบรมด้านความ
ปลอดภัยมาตรฐานการบินไทย
2. พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
มีคุณภาพในการให้บริ การ

ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้ าสาย
การบินไทยสมายล์
มาก มาก ปาน น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
110 125 104
60
(27.5) (31.3) (26.0) (15.0)
153 109
(38.3) (27.3)
รวม

128
(32)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1
(0.3)

10
0
(2.5) (0.0)

3.71

แปล
ความ
มาก

4.01

มาก

3.86

มาก

x

จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี การรั บรู ้ ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ ด้าน
พนักงานโดยภาพรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับการรับรู ้ ตราสิ นค้าว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน มีคุณภาพในการให้บริ การสู ง
กว่าการรับรู ้ ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินผ่านการฝึ กอบรม
ด้านความปลอดภัยมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และ 3.71 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.15 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย จาแนกตามการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทย
สมายล์ดา้ นกระบวนการบริ การ

การรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์

มาก
ทีส่ ุ ด
1. ให้บริ การที่ท่าอากาศยานสุ วรรณ- 113
ภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง
(28.3)
2. เช็คอินผ่านอินเตอร์ เน็ต
64
(iCheck-in) ผ่านทาง
(16.0)
www.thaismileair.com ได้
รวม

ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์
มาก ปาน น้ อย
กลาง
147
83
56
(36.8) (20.8) (14.0)
107
78
88
(26.8) (19.5) (22.0)

น้ อย
แปล
x
ทีส่ ุ ด
ความ
1
3.79 มาก
(0.3)
63 3.05 ปาน
(15.8)
กลาง
3.42

มาก

จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี การรั บรู ้ ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ ด้าน
กระบวนการบริ การโดยภาพรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า มีระดับการรับรู ้ตราสิ นค้าว่าให้บริ การที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง
ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.79 และมี ระดับการรับรู ้ ตราสิ นค้าว่าเช็ คอิ นผ่านอินเตอร์ เน็ต
(iCheck-in) ผ่านทาง www.thaismileair.com ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05
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ตารางที่ 4.16 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย จาแนกตามการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทย
สมายล์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ

การรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์

ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์
มาก ปาน น้ อย
กลาง
127
93
40
(31.8) (23.3) (10.0)
125 122
74
(31.3) (30.5) (18.5)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1
(0.3)
10
(2.5)

165 131
99
4
(41.3) (32.8) (24.8) (1.0)

มาก
ทีส่ ุ ด
139
(34.8)
69
(17.3)

3.81

แปล
ความ
มาก

3.42

มาก

1
(0.3)

4.14

มาก

4. รู ปแบบการให้บริ การเป็ นแบบ
59
170 123
47
1
ทันสมัยเป็ นมิตรและมีความคุม้ ค่า
(14.8) (42.5) (30.8) (11.8) (0.3)
(Trendy-Friendly-Worthy) สอดคล้อง
กับวิถีชีวติ ของคนรุ่ นใหม่
5. เครื่ องแบบของพนักงานเป็ นสี ส้ม
191 134
64
11
0
(47.8) (33.5) (16.0) (2.8) (0.0)
6. “ไทยสมายล์ ลูกเรื อสาวสวยยกลา”
141 121 126
12
0
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
(35.3) (30.3) (31.5) (3.0) (0.0)
มีเฉพาะสาวสวย
รวม

3.60

มาก

4.26
3.98

มาก
ที่สุด
มาก

3.88

มาก

1. โลโก้ของสายการบิน
2. สโลแกนภาษาไทย
“ไทยสมายล์รอยยิม้ คู่ฟ้า”
ภาษาอังกฤษ
“Fly Smart with THAI Smile”
3. ลายเครื่ องบินเป็ นแถบริ บบิ้น
พร้อมคาว่า“Smile”

x
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จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่ า งรั บ รู้ ต ราสิ น ค้า สายการบิ น ไทยสมายล์ ด้า น
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพโดยภาพรวมในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.88
เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า มี การรั บรู ้ ระดับมากที่สุดเกี่ ยวกับเครื่ องแบบของพนักงานเป็ นสี ส้ม มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.26 และมีการรับรู ้ระดับมากเกี่ยวกับลายเครื่ องบินเป็ นแถบริ บบิ้นพร้อมคาว่า “Smile”,
“ไทยสมายล์ลูกเรื อสาวสวยยกลา” พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินมีเฉพาะสาวสวย, โลโก้ของสาย
การบิ น, รู ปแบบการให้บริ การเป็ นแบบทันสมัย เป็ นมิตรและมีความคุ ม้ ค่า (Trendy-FriendlyWorthy) สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่ นใหม่และสโลแกนภาษาไทย “ไทยสมายล์รอยยิ้มคู่ฟ้า”
ภาษาอังกฤษ “Fly Smart with THAI Smile” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14, 3.98, 3.81, 3.60 และ 3.42
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามการรับรู้ตราสิ นค้าการบินไทย
สมายล์โดยภาพรวม
การรับรู้ ตราสิ นค้ าสายการบินไทยสมายล์
1. ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านพนักงาน
6. ด้านกระบวนการบริ การ
7. ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
รวม

x

3.75
3.23
3.32
3.36
3.86
3.42
3.88
3.63

S.D.
0.750
0.842
0.885
0.930
0.872
1.033
0.731
0.658

แปลความ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์โดยภาพรวม
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีการรับรู ้ตราสิ นค้าระดับมากในด้าน
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพด้านพนักงานด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ และด้านกระบวนการบริ การ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.88, 3.86, 3.75 และ 3.42 ตามลาดับ และการรับรู้ตราสิ นค้าระดับปานกลางในด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36, 3.32 และ 3.23
ตามลาดับ
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4.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ตั้งสมมติฐานการวิจยั จานวน 5 ข้อ ได้แก่ (1) ลักษณะทางประชากร
ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ ต่างกันมี ความต้องการข้อมู ลสายการบิ นไทยสมายล์ แตกต่ างกัน (2)
ลักษณะทางประชากรของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ต่างกันมีการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์
แตกต่างกัน (3) ลักษณะทางประชากรของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ต่างกันมีการรับรู ้ตราสิ นค้าสายการ
บินไทยสมายล์แตกต่างกัน (4) ความต้องการข้อมูลกับการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์
ของผูโ้ ดยสารชาวไทยมีความสัมพันธ์กนั (5) การแสวงหาข้อมูลกับการรับรู ้ตราสิ นค้าสายการบิน
ไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยมีความสัมพันธ์กนั สามารถนาเสนอผลการทดสอบสมมติฐานได้
ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ต่างกันมีความต้องการข้อมูล
สายการบินไทยสมายล์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.18 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับความต้องการข้อมูลสายการบิน
ไทยสมายล์
ระดับความต้ องการข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์
ชาย
หญิง

x

3.69
3.72

S.D.
0.930
0.592

t
-0.437

จากตารางที่ 4.18 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความต้องการข้อมูลสายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีเพศต่างกันด้วยค่าสถิติ t-test พบว่า ระดับความต้องการ
ข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.19 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกบั ระดับความต้องการข้อมูลสายการบิน
ไทยสมายล์
ระดับความต้ องการข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์
อายุ
(1) ต่ากว่า 20 ปี
(2) 21-30 ปี
(3) 31-40 ปี
(4) 41-50 ปี
(5) 51-60 ปี
(6) 61 ปี ขึ้นไป
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

x

3.43
3.65
3.77
4.24
3.26
3.08

S.D.
1.211
0.765
0.646
0.614
0.728
0.605

F
6.906***

คู่แตกต่ าง
2>6
3>6
4 > 1,2,3,5,6

จากตารางที่ 4.19 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความต้องการข้อมูลสายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีอายุต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสารชาว
ไทยที่มีอายุต่างกันจะมีระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มอายุ 20-30 ปี มีระดับ
ความต้องการข้อมูลมากกว่ากลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป, กลุ่มอายุ 31-40 ปี มีระดับความต้องการข้อมูล
มากกว่ากลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดับความต้องการ
ข้อมูลมากกว่าทุกกลุ่มอายุ
ตารางที่ 4.20 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับระดับความต้องการข้อมูล
สายการบินไทยสมายล์
ระดับความต้ องการข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์
ระดับ
(1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
การ
(2) ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
ศึกษา
(3) สู งกว่าปริ ญญาตรี
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

x

3.22
3.62
4.08

S.D.
F
1.073 28.135***
0.733
0.588

คู่แตกต่ าง
2>1
3 > 1,2
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จากตารางที่ 4.20 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความต้องการข้อมูลสายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี ระดับการศึกษาต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์
แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า
กลุ่มการศึกษาระดับปริ ญญาตรี /เทียบเท่ามีระดับความต้องการข้อมูลมากกว่ากลุ่มระดับการศึกษาต่า
กว่าปริ ญญาตรี และระดับการศึ กษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีระดับความต้องการข้อมูลมากกว่ากลุ่ ม
ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี และกลุ่มระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
ตารางที่ 4.21 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างอาชีพกับระดับความต้องการข้อมูลการบินไทย
สมายล์
ระดับความต้ องการข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์
อาชีพ (1) นักเรี ยน/นักศึกษา
(2) นักธุ รกิจ/เจ้าของกิจการ
(3)ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(4) พนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน
(5) อื่น ๆ
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

x

3.83
3.39
3.82
3.64
3.83

S.D.
0.939
0.612
0.621
0.800
0.877

F
3.816**

คู่แตกต่ าง
1,3,4,5> 2

จากตารางที่ 4.21 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความต้องการข้อมูลสายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีอาชีพต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสารชาว
ไทยที่ มี อ าชี พ ต่ า งกัน จะมี ร ะดับ ความต้อ งการข้อ มู ล สายการบิ น ไทยสมายล์ แ ตกต่ า งกัน อย่า ง
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มอาชี พนักเรี ยน/
นักศึกษา กลุ่มอาชี พข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาชี พพนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน และกลุ่ม
อาชีพอื่น ๆ มีระดับความต้องการข้อมูลมากกว่ากลุ่มอาชีพนักธุ รกิจ/เจ้าของกิจการ
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ตารางที่ 4.22 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างรายได้กบั ระดับความต้องการข้อมูลการบินไทย
สมายล์
ระดับความต้ องการข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์
ร า ย ไ ด้ (1) ต่ากว่า 10,000 บาท
ต่อเดือน (2) 10,001 - 15,000 บาท
(3) 15,001 - 20,000 บาท
(4) 20,001 - 25,000 บาท
(5) 25,001- 30,000 บาท
(6) 30,001 บาทขึ้นไป
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

x

3.80
3.32
3.73
3.96
3.80
3.80

S.D.
1.091
0.857
0.694
0.506
0.376
0.700

F
คู่แตกต่ าง
5.052*** 1,3,4,5,6 > 2

จากตารางที่ 4.22 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความต้องการข้อมูลสายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี รายได้ต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสาร
ชาวไทยที่มีรายได้ต่างกันจะมีระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มรายได้ต่ากว่า
10,000 บาท, กลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท, กลุ่มรายได้ 20,001-25,000 บาท, กลุ่มรายได้ 25,00130,000 บาท และกลุ่มรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีระดับความต้องการข้อมูลมากกว่ากลุ่มรายได้
10,001-15,000 บาท
ตารางที่ 4.23 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความถี่ในการใช้บริ การกับระดับความต้องการ
ข้อมูลสายการบินไทยสมายล์
ระดับความต้ องการข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์
ความถี่ในการใช้บริ การ (1) ใช้บริ การครั้งแรก
สายการบินไทยสมายล์ (2) 1 - 5 ครั้งต่อปี
(3) 6 - 10 ครั้งต่อปี
(4) มากกว่า 10 ครั้งต่อปี

x

3.77
3.67
3.78
3.66

S.D.
0.834
0.814
0.672
0.802

F
0.547
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จากตารางที่ 4.23 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความต้องการข้อมูลสายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีความถี่ในการใช้บริ การสายการบินไทยสมายล์ต่างกันด้วย
สถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี ความถี่ในการใช้บริ การแตกต่างกันจะมีระดับ
ความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ต่างกันมีการแสวงหาข้อมูล
สายการบินไทยสมายล์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.24 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทย
สมายล์
ระดับการแสวงหาข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์
ชาย
หญิง

x

2.87
3.00

S.D.
0.979
0.668

t
-1.570

จากตารางที่ 4.24 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการแสวงหาข้อมูล สายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกันด้วยค่าสถิติ t-test พบว่า ระดับการแสวงหา
ข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.25 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกบั ระดับการแสวงหาข้อมูล สายการบินไทย
สมายล์
ระดับการแสวงหาข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์
อายุ
(1) ต่ากว่า 20 ปี
(2) 21-30 ปี
(3) 31-40 ปี
(4) 41-50 ปี
(5) 51-60 ปี
(6) 61 ปี ขึ้นไป
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

x

2.91
3.16
2.70
2.94
2.32
2.42

S.D.
0.921
0.894
0.824
0.512
0.149
0.425

F
6.306***

คู่แตกต่ าง
2 > 3,5,6
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จากตารางที่ 4.25 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการแสวงหาข้อมูล สายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี อายุต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสารชาว
ไทยที่ มี อ ายุแตกต่ า งกัน จะมี ระดับ การแสวงหาข้อมูล สายการบิ นไทยสมายล์ แ ตกต่ า งกันอย่า ง
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มอายุ 20-30 ปี
มีระดับการแสวงหาข้อมูลมากกว่ากลุ่มอายุ 31-40 ปี , กลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป
ตารางที่ 4.26 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับระดับการแสวงหาข้อมูล
สายการบินไทยสมายล์
ระดับการแสวงหาข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์
ระดับ
(1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
การ
(2) ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
ศึกษา
(3) สู งกว่าปริ ญญาตรี
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

x

2.64
2.99
2.94

S.D.
0.651
0.935
0.755

F
3.451***

คู่แตกต่ าง
2,3 > 1

จากตารางที่ 4.26 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการแสวงหาข้อมูลสายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี ระดับการศึกษาต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี ระดับการศึกษาต่างกันจะมีระดับการแสวงหาข้อมูล สายการบินไทยสมายล์
แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า
กลุ่มระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี /เทียบเท่าและกลุ่มระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีระดับ
การแสวงหาข้อมูลมากกว่ากลุ่มระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี
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ตารางที่ 4.27 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างอาชีพกับระดับการแสวงหาข้อมูลสายการบิน
ไทยสมายล์
ระดับการแสวงหาข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์
อาชีพ (1) นักเรี ยน/นักศึกษา
(2) นักธุ รกิจ/เจ้าของกิจการ
(3) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(4) พนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน
(5) อื่น ๆ
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

x

3.35
2.51
2.96
2.73
3.14

S.D.
0.761
0.556
0.932
0.862
0.721

F
12.901***

คู่แตกต่ าง
1 > 2,3
3 > 2,4
5 > 2,4

จากตารางที่ 4.27 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการแสวงหาข้อมูล สายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี อาชีพต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสาร
ชาวไทยที่ มีอาชี พต่า งกันจะมีระดับ การแสวงหาข้อมูล สายการบิ นไทยสมายล์ แตกต่า งกันอย่า ง
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มอาชี พนักเรี ยน/
นัก ศึ กษามี ระดับ การแสวงหาข้อมูล มากกว่า กลุ่ ม อาชี พ นัก ธุ รกิ จ/เจ้า ของกิ จการและกลุ่ มอาชี พ
ข้าราชการ/พนักงานรั ฐวิสาหกิ จ และกลุ่ มอาชี พข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จและกลุ่มอาชี พ
อื่ น ๆ มี ร ะดับ การแสวงหาข้อ มู ล มากกว่า กลุ่ ม อาชี พ นัก ธุ ร กิ จ /เจ้า ของกิ จ การและกลุ่ ม อาชี พ
พนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน
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ตารางที่ 4.28 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างรายได้กบั ระดับการแสวงหาข้อมูลสายการบิน
ไทยสมายล์
ระดับการแสวงหาข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์
ร า ย ไ ด้ (1) ต่ากว่า 10,000 บาท
ต่อเดือน (2) 10,001 - 15,000 บาท
(3) 15,001 - 20,000 บาท
(4) 20,001 - 25,000 บาท
(5) 25,001- 30,000 บาท
(6) 30,001 บาทขึ้นไป
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

x

3.24
2.72
2.95
3.09
2.81
2.88

S.D.
0.875
1.083
0.637
0.598
0.891
0.801

F
2.960*

คู่แตกต่ าง
1 > 2,5,6

จากตารางที่ 4.28 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการแสวงหาข้อมูล สายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี รายได้ต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสาร
ชาวไทยที่มี รายได้ต่างกันจะมีระดับ การแสวงหาข้อมูล สายการบินไทยสมายล์แตกต่างกันอย่าง
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มรายได้ต่ากว่า
10,000 บาท มี ร ะดับ การแสวงหาข้อ มู ล มากกว่า กลุ่ ม รายได้ 10,001-15,000 บาท, กลุ่ ม รายได้
25,001-30,000 บาท และกลุ่มรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป
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ตารางที่ 4.29 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความถี่ในการใช้บริ การกับระดับการแสวงหา
ข้อมูลสายการบินไทยสมายล์
ระดับการแสวงหาข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์
ความถี่ใน (1) ใช้บริ การครั้งแรก
การใช้บริ การ (2) 1 - 5 ครั้งต่อปี
สายการบิน (3) 6 - 10 ครั้งต่อปี
ไทยสมายล์ (4) มากกว่า 10 ครั้งต่อปี
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

x

3.17
2.87
3.15
2.44

S.D.
0.796
0.811
0.836
0.936

F
9.923***

คู่แตกต่ าง
1 > 2,4
2>4
3 > 2,4

จากตารางที่ 4.29 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการแสวงหาข้อมูล สายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีความถี่ในการใช้บริ การสายการบินไทยสมายล์ต่างกันด้วย
สถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี ความถี่ในการใช้บริ การสายการบินไทยสมายล์
ต่างกันจะมีระดับการแสวงหาข้อมูล สายการบินไทยสมายล์แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มใช้บริ การครั้งแรกและกลุ่ม 6-10
ครั้งต่อปี มีระดับการแสวงหาข้อมูลมากกว่ากลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี และกลุ่มมากกว่า 10 ครั้งต่อปี
และกลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี มีระดับการแสวงหาข้อมูลมากกว่ากลุ่มมากกว่า 10 ครั้งต่อปี
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สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ต่างกันมีการรับรู ้ ตราสิ นค้า
สายการบินไทยสมายล์แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.30 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบิน
ไทยสมายล์
ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์
1. ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ

ชาย
หญิง
2. ด้านราคา
ชาย
หญิง
3. ด้านช่องทางการ
ชาย
จัดจาหน่าย
หญิง
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ชาย
หญิง
5. ด้านพนักงาน
ชาย
หญิง
6. ด้านกระบวนการบริ การ ชาย
หญิง
7. ด้านสิ่ งแวดล้อม
ชาย
ทางกายภาพ
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

เพศ

x

S.D.

t

3.81
3.67
3.35
3.08
3.24
3.43
3.32
3.42
4.05
3.63
3.33
3.53
3.95
3.81
3.67
3.58

0.898
0.508
0.860
0.797
0.974
0.753
1.023
0.801
0.917
0.753
1.110
0.922
0.803
0.624
0.749
0.526

2.016*
3.187**
-2.216*
-1.113
5.118***
-1.879
2.026*
1.395
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จากตารางที่ 4.30 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มีเพศต่างกันด้วยค่าสถิ ติ t-test พบว่า ระดับการรับรู้ ตรา
สิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ของเพศชายและเพศหญิงโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นพนักงาน
ของเพศชายและเพศหญิ งแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 ระดับการรับรู้ตรา
สิ นค้าด้านราคาของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 และ
ระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่าย และด้านสิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ ยพบว่า เพศชายมี ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้าด้านผลิ ตภัณฑ์/บริ การ ด้านราคา ด้าน
พนักงาน และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพมากกว่าเพศหญิง และด้านช่องทางการจัดจาหน่ายพบว่า
เพศหญิ ง มี ระดับ การรั บ รู้ ตราสิ น ค้า มากกว่า เพศชาย ส าหรั บ ระดับ การรั บรู้ ตราสิ นค้า ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด และด้านกระบวนการบริ การของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.31 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกบั ระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบิน
ไทยสมายล์
ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์
1. ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ

2. ด้านราคา

อายุ
(1) ต่ากว่า 20 ปี
(2) 21-30 ปี
(3) 31-40 ปี
(4) 41-50 ปี
(5) 51-60 ปี
(6) 61 ปี ขึ้นไป
(1) ต่ากว่า 20 ปี
(2) 21-30 ปี
(3) 31-40 ปี
(4) 41-50 ปี
(5) 51-60 ปี
(6) 61 ปี ขึ้นไป

x

S.D.

F

คู่แตกต่ าง

3.57
3.80
3.71
4.20
2.86
2.98
3.16
3.22
3.27
3.53
2.57
2.50

0.586
0.769
0.722
0.690
0.390
0.480
1.008
0.842
0.779
0.811
0.535
0.667

8.241***

1 > 5,6
2 > 5,6
3 > 5,6
4>
1,2,3,4,6

3.547**

1>6
2 > 5,6
3 > 5,6
4 > 2,5,6
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ตารางที่ 4.31 (ต่อ)
ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์
3. ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย

อายุ

(1) ต่ากว่า 20 ปี
(2) 21-30 ปี
(3) 31-40 ปี
(4) 41-50 ปี
(5) 51-60 ปี
(6) 61 ปี ขึ้นไป
4. ด้านการส่ งเสริ ม
(1) ต่ากว่า 20 ปี
การตลาด
(2) 21-30 ปี
(3) 31-40 ปี
(4) 41-50 ปี
(5) 51-60 ปี
(6) 61 ปี ขึ้นไป
5. ด้านพนักงาน
(1) ต่ากว่า 20 ปี
(2) 21-30 ปี
(3) 31-40 ปี
(4) 41-50 ปี
(5) 51-60 ปี
(6) 61 ปี ขึ้นไป
6. ด้านกระบวนการบริ การ (1) ต่ากว่า 20 ปี
(2) 21-30 ปี
(3) 31-40 ปี
(4) 41-50 ปี
(5) 51-60 ปี
(6) 61 ปี ขึ้นไป

x

S.D.

F

คู่แตกต่ าง

3.18
3.43
3.23
3.79
2.29
2.30
3.21
3.55
3.27
3.40
2.62
2.40
3.78
3.97
3.84
4.06
2.79
2.55
2.90
3.60
3.36
3.78
2.29
2.55

0.866
0.950
0.748
0.767
0.267
0.675
0.794
0.976
0.942
0.631
0.488
0.699
0.698
0.918
0.771
0.918
0.267
0.438
1.161
1.055
0.918
0.880
0.267
0.725

8.560***

1 > 5,6
2 > 3,5,6
3 > 5,6
4>
1,2,3,5,6

5.061***

1>6
2 > 1,3
2 > 5,6
3>6
4 > 5,6

8.396***

1 > 5,6
2 > 5,6
3 > 5,6
4 > 5,6

7.869*** 2 > 1,3,5,6
3 > 1,5,6
4 > 1,3,5,6
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ตารางที่ 4.31 (ต่อ)
ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์
7. ด้านสิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพ

อายุ

(1) ต่ากว่า 20 ปี
(2) 21-30 ปี
(3) 31-40 ปี
(4) 41-50 ปี
(5) 51-60 ปี
(6) 61 ปี ขึ้นไป
รวม
(1) ต่ากว่า 20 ปี
(2) 21-30 ปี
(3) 31-40 ปี
(4) 41-50 ปี
(5) 51-60 ปี
(6) 61 ปี ขึน้ ไป
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

x

S.D.

F

คู่แตกต่ าง

4.14
3.93
3.89
3.85
2.93
2.70
3.56
3.72
3.60
3.87
2.71
2.66

0.428
0.811
0.638
0.576
0.508
0.618
0.567
0.750
0.483
0.575
0.411
0.524

9.777***

1 > 3,5,6
2 > 5,6
3 > 5,6
4 > 5,6

9.744***

1 > 5,6
2 > 5,6
3 > 5,6
4 > 1,3,5,6

จากตารางที่ 4.31 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีอายุต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสารชาว
ไทยที่มีอายุต่างกันจะมีระดับการรับรู้ ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มอายุต่า
กว่า 20 ปี , กลุ่มอายุ 20-30 ปี , กลุ่มอายุ 31-40 ปี และกลุ่ มอายุ 41-50 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้า
โดยภาพรวมมากกว่ากลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดับ
การรับรู้ตราสิ นค้าโดยภาพรวมมากกว่ากลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี และกลุ่มอายุ 31-40 ปี
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
ผลิตภัณฑ์/บริ การของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีอายุ ต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสาร
ชาวไทยที่มีอายุต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นผลิตภัณฑ์/บริ การ
แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า
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กลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี , กลุ่มอายุ 20-30 ปี , กลุ่มอายุ 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดับการรับรู้
ตราสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์/บริ การมากกว่ากลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป และกลุ่มอายุ
41-50 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์/บริ การมากกว่ากลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี ,กลุ่มอายุ 2030 ปี และกลุ่มอายุ 31-40 ปี
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
ราคาของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี
อายุแตกต่า งกันจะมีระดับ การรับ รู้ ตราสิ นค้าสายการบิ นไทยสมายล์ ด้านราคาแตกต่ างกันอย่า ง
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มอายุต่ากว่า 20
ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านราคามากกว่ากลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป กลุ่มอายุ 20-30 ปี , กลุ่มอายุ 3140 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านราคามากกว่ากลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่ม
อายุ 61 ปี ขึ้นไป และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านราคามากกว่ากลุ่มอายุ 20-30
ปี
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
ช่ องทางการจัดจาหน่ า ยของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มี อายุต่า งกันด้วยสถิ ติทดสอบ F-Test พบว่า
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มี อายุต่า งกันจะมี ระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทยสมายล์ ด้านช่ อง
ทางการจัดจาหน่ ายแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิ ติ
ทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี , กลุ่มอายุ 20-30 ปี , กลุ่มอายุ 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50
ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากกว่ากลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 61
ปี ขึ้นไป กลุ่มอายุ 20-30 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากกว่ากลุ่มอายุ
31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากกว่ากลุ่ม
อายุต่ากว่า 20 ปี , กลุ่มอายุ 20-30 ปี และกลุ่มอายุ 31-40 ปี
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
การส่ ง เสริ ม การตลาดของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มี อ ายุ ต่า งกันด้วยสถิ ติ ทดสอบ F-Test พบว่า
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มี อายุต่า งกันจะมีระดับ การรั บรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทยสมายล์ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 เมื่ อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิ ติ
ทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี และกลุ่มอายุ 31-40 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดมากกว่ากลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป กลุ่มอายุ 20-30 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดับ
การรับรู้ตราสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากกว่ากลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป
และกลุ่มอายุ 20-30 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากกว่ากลุ่มอายุต่ากว่า
20 ปี และกลุ่มอายุ 31-40 ปี
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ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
พนักงานของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีอายุต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี
อายุต่า งกันจะมี ระดับ การรั บ รู้ ตราสิ นค้า สายการบินไทยสมายล์ ด้านพนักงานแตกต่ า งกันอย่า ง
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มอายุต่ากว่า 20
ปี , กลุ่มอายุ 20-30 ปี , กลุ่มอายุ 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการ
บินไทยสมายล์ดา้ นพนักงานมากกว่ากลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
กระบวนการบริ การของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีอายุต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสาร
ชาวไทยที่มีอายุต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นกระบวนการบริ การ
แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า
กลุ่มอายุ 20-30 ปี , กลุ่มอายุ 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบิน
ไทยสมายล์ดา้ นกระบวนการบริ การมากกว่ากลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป กลุ่มอายุ
20-30 ปี , กลุ่มอายุ 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์
ด้านกระบวนการบริ การมากกว่ากลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี และกลุ่มอายุ 20-30 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี
มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นกระบวนการบริ การมากกว่ากลุ่มอายุ 31-40 ปี
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มีอายุต่างกันด้วยสถิ ติทดสอบ F-Test พบว่า
ผู้โ ดยสารชาวไทยที่ มี อ ายุ ต่ า งกัน จะมี ร ะดับ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้า สายการบิ น ไทยสมายล์ ด้า น
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ย
สถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี , กลุ่มอายุ 20-30 ปี , กลุ่มอายุ 31-40 ปี และกลุ่มอายุ
41-50 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพมากกว่ากลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่ม
อายุ 61 ปี ขึ้นไป และกลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
มากกว่ากลุ่มอายุ 31-40 ปี
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ตารางที่ 4.32 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับระดับการแสวงหาข้อมูล
สายการบินไทยสมายล์
ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้ า
ระดับการศึกษา
สายการบินไทยสมายล์
1. ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ (1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
(2) ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
(3) สู งกว่าปริ ญญาตรี
2. ด้านราคา
(1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
(2) ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
(3) สู งกว่าปริ ญญาตรี
3. ด้านช่องทางการ
(1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
จัดจาหน่าย
(2) ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
(3) สู งกว่าปริ ญญาตรี
4. ด้านการส่ งเสริ ม
(1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
การตลาด
(2) ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
(3) สู งกว่าปริ ญญาตรี
5. ด้านพนักงาน
(1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
(2) ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
(3) สู งกว่าปริ ญญาตรี
6. ด้ า นกระบวนการ (1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
บริ การ
(2)ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
(3) สู งกว่าปริ ญญาตรี
7. ด้านสิ่ งแวดล้อม
(1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ทางกายภาพ
(2) ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
(3) สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม
(1) ต่ากว่ าปริญญาตรี
(2) ปริญญาตรี /เทียบเท่ า
(3) สู งกว่ าปริ ญญาตรี
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

x

S.D.

F

คู่แตกต่ าง

3.36
3.65
4.09
2.75
3.15
3.57
2.80
3.27
3.63
2.94
3.33
3.60
3.35
3.88
4.05
2.76
3.39
3.76
3.78
3.87
3.95
3.26
3.59
3.87

0.553
0.764
0.662
0.801
0.846
0.717
0.651
0.947
0.724
0.632
1.023
0.782
0.697
0.928
0.747
0.910
1.071
0.857
0.727
0.795
0.597
0.524
0.722
0.475

24.819***

2,3 > 1
3>2

21.367***

2,3 > 1
3>2

18.613***

2,3 > 1
3>2

9.815***

2,3 > 1
3>2

12.642***

2,3 > 1

18.967***

2,3 > 1
3>2

1.085

-

18.705***

2,3 > 1
3>2
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จากตารางที่ 4.32 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีระดับการศึ กษาต่างกันด้วยสถิ ติทดสอบ F-Test พบว่า
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์
โดยรวมแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD
พบว่า กลุ่มปริ ญญาตรี /เทียบเท่า และกลุ่ มสู งกว่าปริ ญญาตรี มีระดับการรับรู้ ตราสิ นค้าโดยรวม
มากกว่า กลุ่ มต่ ากว่าปริ ญญาตรี และกลุ่ มสู งกว่า ปริ ญญาตรี มีระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้าโดยรวม
มากกว่ากลุ่มปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
ผลิตภัณฑ์/บริ การของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์
ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติ
ทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มปริ ญญาตรี /เทียบเท่า และกลุ่มสู งกว่าปริ ญญาตรี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้า
ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การมากกว่ากลุ่มต่ากว่าปริ ญญาตรี และกลุ่มสู งกว่าปริ ญญาตรี มีระดับการรับรู้
ตราสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์/บริ การมากกว่ากลุ่มปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
ราคาของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสารชาว
ไทยที่ มี ระดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน จะมี ระดับ การรั บรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ น ไทยสมายล์ ด้า นราคา
แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า
กลุ่มปริ ญญาตรี /เทียบเท่า และกลุ่มสู งกว่าปริ ญญาตรี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านราคามากกว่า
กลุ่มต่ากว่าปริ ญญาตรี และกลุ่มสู งกว่าปริ ญญาตรี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านราคามากกว่ากลุ่ม
ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
ช่องทางการจัดจาหน่ ายของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test
พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทย
สมายล์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่ายแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบ
รายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มปริ ญญาตรี /เทียบเท่า และกลุ่มสู งกว่าปริ ญญาตรี มีระดับการ
รับรู้ตราสิ นค้าด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากกว่ากลุ่มต่ากว่าปริ ญญาตรี และกลุ่มสู งกว่าปริ ญญา
ตรี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากกว่ากลุ่มปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
การส่ งเสริ มการตลาดของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มีระดับการศึกษาต่างกันด้วยสถิ ติทดสอบ F-Test
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พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มีระดับการศึ ก ษาต่ างกันมี ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบินไทย
สมายล์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบ
รายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มปริ ญญาตรี /เทียบเท่า และกลุ่มสู งกว่าปริ ญญาตรี มีระดับการ
รับรู้ตราสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากกว่ากลุ่มต่ากว่าปริ ญญาตรี และกลุ่มสู งกว่าปริ ญญาตรี
มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากกว่ากลุ่มปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
พนัก งาน ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน ด้วยสถิ ติ ท ดสอบ F-Test พบว่า
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์
ด้านพนักงานแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ
LSD พบว่า กลุ่มปริ ญญาตรี / เทียบเท่า และกลุ่ มสู งกว่าปริ ญญาตรี มีระดับการรับรู้ ตราสิ นค้าด้าน
พนักงานมากกว่ากลุ่มต่ากว่าปริ ญญาตรี
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
กระบวนการบริ การของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์
ด้านกระบวนการบริ การแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ย
สถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มปริ ญญาตรี /เทียบเท่า และกลุ่มสู งกว่าปริ ญญาตรี มีระดับการรับรู้ตรา
สิ นค้าด้านกระบวนการบริ การมากกว่ากลุ่มต่ากว่าปริ ญญาตรี และกลุ่มสู งกว่าปริ ญญาตรี มีระดับ
การรับรู้ตราสิ นค้าด้านกระบวนการบริ การมากกว่ากลุ่มต่ากว่าปริ ญญาตรี
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test
พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มี ระดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน มีระดับ การรั บรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.33 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างอาชีพกับระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบิน
ไทยสมายล์
ระดับการรับรู้ตราสิ นค้า
สายการบินไทยสมายล์
1. ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ

2. ด้านราคา

3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด

5. ด้านพนักงาน

6. ด้านกระบวนการบริ การ

อาชีพ

x

S.D.

F

คู่แตกต่าง

(1) นักเรี ยน/นักศึกษา
(2) นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
(3) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(4) พนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน
(5) อื่น ๆ
(1) นักเรี ยน/นักศึกษา
(2) นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
(3) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(4) พนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน
(5) อื่น ๆ
(1) นักเรี ยน/นักศึกษา
(2) นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
(3) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(4) พนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน
(5) อื่น ๆ
(1) นักเรี ยน/นักศึกษา
(2) นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
(3) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(4) พนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน
(5) อื่น ๆ
(1) นักเรี ยน/นักศึกษา
(2) นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
(3) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(4) พนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน
(5) อื่น ๆ
(1) นักเรี ยน/นักศึกษา
(2) นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
(3) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(4) พนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน
(5) อื่น ๆ

4.07
3.42
3.76
3.58
4.04
3.51
2.53
3.33
3.24
3.34
3.52
2.76
3.40
3.40
3.21
3.80
2.79
3.38
3.23
3.54
4.24
3.93
3.70
3.65
3.88
3.65
2.96
3.44
3.37
3.67

0.720
0.592
0.652
0.784
0.791
0.872
0.651
0.600
0.838
0.992
0.757
0.720
0.639
1.094
0.762
0.837
1.126
0.771
0.812
1.041
0.784
0.923
0.645
0.922
1.015
1.044
0.865
0.907
1.114
1.011

10.786***

1 > 2,3,4
3>2
5 > 2,4

14.893***

1 > 2,4
3,4,5 > 2

7.912***

1,3,4,5 > 2

13.106***

1 > 2,3,4
3,4,5> 2

7.942***

1 > 2,3,4,5
2>4

4.699***

1 > 2,4
3,4,5 > 2
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ)
ระดับการรับรู้ ตราสินค้ า
สายการบินไทยสมายล์
7. ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ

รวม

อาชีพ

x

S.D.

F

คู่แตกต่ าง

(1) นักเรี ยน/นักศึกษา
(2) นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
(3) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(4) พนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน
(5) อื่น ๆ
(1) นักเรียน/นักศึกษา
(2) นักธุรกิจ/เจ้ าของกิจการ
(3) ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(4) พนักงานบริษทั /ห้ างร้ าน
(5) อืน่ ๆ

4.38
3.91
3.60
3.71
3.79
4.00
3.34
3.57
3.51
3.73

0.514
0.796
0.495
0.745
0.921
0.618
0.498
0.393
0.730
0.838

19.847***

1 > 2,3,4,5
2>3

13.357***

1 > 2,3,4,5
3,5 > 2

*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.33 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีอาชีพต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสารชาว
ไทยที่มีอาชี พต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มนักเรี ยน/
นักศึกษา มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าโดยรวมมากกว่ากลุ่มนักธุ รกิจ/เจ้าของกิจการ กลุ่มข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน และกลุ่มอื่น ๆ และกลุ่มข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอื่น ๆ มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าโดยรวมมากกว่ากลุ่มนักธุ รกิจ/เจ้าของกิจการ
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
ผลิตภัณฑ์/บริ การของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีอาชี พต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสาร
ชาวไทยที่มีอาชีพต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นผลิตภัณฑ์/บริ การ
แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า
กลุ่ มนักเรี ย น/นักศึ กษามี ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้าด้านผลิ ตภัณฑ์/บริ การมากกว่า กลุ่ มนักธุ รกิ จ/
เจ้าของกิ จการ กลุ่มข้าราชการ/พนักงานรั ฐวิสาหกิ จ และกลุ่มพนักงานบริ ษทั /ห้างร้ าน กลุ่ ม
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์/บริ การมากกว่ากลุ่มนัก
ธุ รกิจ/เจ้าของกิจการ และกลุ่มอื่น ๆ มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์/บริ การมากกว่ากลุ่ม
นักธุ รกิจ/เจ้าของกิจการ และกลุ่มพนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน
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ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
ราคาของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มีอาชี พต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี
อาชี พ ต่ า งกัน จะมี ร ะดับ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้า สายการบิ น ไทยสมายล์ ด้า นราคาแตกต่ า งกัน อย่า ง
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มนักเรี ยน/
นักศึกษา กลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน และกลุ่มอื่น ๆ มีระดับ
การรับรู้ ตราสิ นค้า ด้านราคามากกว่ากลุ่ มนัก ธุ รกิ จ/เจ้าของกิ จการ และกลุ่ มนักเรี ยน/นักศึกษามี
ระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์/บริ การมากกว่ากลุ่มพนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
ช่ องทางการจัดจาหน่ ายของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มีอาชี พต่างกันด้วยสถิ ติทดสอบ F-Test พบว่า
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มีอาชี พต่างกันจะมีระดับการรับรู้ ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ ดา้ นช่ อง
ทางการจัดจาหน่ายแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติ
ทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษา กลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ กลุ่มพนักงาน
บริ ษทั /ห้างร้าน และกลุ่มอื่น ๆ มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากกว่ากลุ่ม
นักธุ รกิจ/เจ้าของกิจการ
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
การส่ ง เสริ ม การตลาดของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มีอาชี พ ต่า งกัน ด้วยสถิ ติทดสอบ F-Test พบว่า
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีอาชี พต่างกันจะมีระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ ดา้ นการ
ส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติ
ทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษา กลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ กลุ่มพนักงาน
บริ ษทั /ห้างร้าน และกลุ่มอื่น ๆ มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากกว่ากลุ่มนัก
ธุ รกิ จ/เจ้าของกิ จการ และกลุ่ มนัก เรี ย น/นัก ศึ กษามี ระดับ การรั บรู้ ตราสิ นค้าด้า นการส่ งเสริ ม
การตลาดมากกว่ากลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มพนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
พนักงาน ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีอาชี พต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทย
ที่มีอาชีพต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นพนักงานแตกต่างกันอย่าง
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มนักเรี ยน/
นัก ศึ ก ษามี ระดับ การรั บ รู้ ตราสิ นค้า ด้านพนัก งานมากกว่า กลุ่ ม นัก ธุ รกิ จ/เจ้า ของกิ จการ กลุ่ ม
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน และกลุ่มอื่น ๆ และกลุ่มนักธุ รกิจ/
เจ้าของกิจการมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านพนักงานมากกว่ากลุ่มพนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน
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ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
กระบวนการบริ ก ารของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มี อ าชี พ ต่ า งกันด้วยสถิ ติท ดสอบ F-Test พบว่า
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มี อ าชี พ ต่ า งกัน จะมี ร ะดับ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้า สายการบิ น ไทยสมายล์ ด้า น
กระบวนการบริ การแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติ
ทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษา กลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ กลุ่มพนักงาน
บริ ษทั /ห้างร้าน และกลุ่มอื่น ๆ มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านกระบวนการบริ การมากกว่ากลุ่มนัก
ธุ รกิจ/เจ้าของกิจการและกลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษามีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านกระบวนการบริ การ
มากกว่ากลุ่มพนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มีอาชี พ ต่างกันด้วยสถิ ติทดสอบ F-Test พบว่า
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มี อ าชี พ ต่ า งกัน จะมี ร ะดับ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้า สายการบิ น ไทยสมายล์ ด้า น
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ย
สถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษามีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพมากกว่ากลุ่มนักธุ รกิจ/เจ้าของกิจการ กลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนักงาน
บริ ษทั /ห้างร้าน และกลุ่มอื่น ๆ และกลุ่มนักธุ รกิ จ/เจ้าของกิ จการมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้าน
พนักงานมากกว่ากลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
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ตารางที่ 4.34 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างรายได้กบั ระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบิน
ไทยสมายล์
ระดับการรับรู้ ตราสินค้ า
สายการบินไทยสมายล์
1. ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ

2. ด้านราคา

3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด

5. ด้านพนักงาน

รายได้ต่อเดือน
(1) ต่ากว่า 10,000 บาท
(2) 10,001 - 15,000 บาท
(3) 15,001 - 20,000 บาท
(4) 20,001 - 25,000 บาท
(5) 25,001- 30,000 บาท
(6) 30,001 บาทขึ้นไป
(1) ต่ากว่า 10,000 บาท
(2) 10,001 - 15,000 บาท
(3) 15,001 - 20,000 บาท
(4) 20,001 - 25,000 บาท
(5) 25,001- 30,000 บาท
(6) 30,001 บาทขึ้นไป
(1) ต่ากว่า 10,000 บาท
(2) 10,001 - 15,000 บาท
(3) 15,001 - 20,000 บาท
(4) 20,001 - 25,000 บาท
(5) 25,001- 30,000 บาท
(6) 30,001บาทขึ้นไป
(1) ต่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน
(2) 10,001 - 15,000 บาทต่อเดือน
(3) 15,001 - 20,000 บาทต่อเดือน
(4) 20,001 - 25,000 บาทต่อเดือน
(5) 25,001- 30,000 บาทต่อเดือน
(6) 30,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป
(1) ต่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน
(2) 10,001 - 15,000 บาทต่อเดือน
(3) 15,001 - 20,000 บาทต่อเดือน
(4) 20,001 - 25,000 บาทต่อเดือน
(5) 25,001- 30,000 บาทต่อเดือน
(6) 30,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป

x

S.D.

F

คู่แตกต่ าง

3.97
3.66
3.59
3.47
3.42
3.91
3.43
3.00
3.13
3.37
2.77
3.41
3.34
3.21
3.24
3.25
3.16
3.48
3.51
3.43
2.83
3.49
3.13
3.58
4.10
3.67
3.62
3.94
3.34
4.10

0.794
0.887
0.687
0.209
0.461
0.739
1.035
0.743
0.833
0.729
0.617
0.799
0.829
1.083
1.038
0.495
0.396
0.820
0.900
0.995
0.962
0.413
0.514
0.923
0.875
0.892
0.798
0.571
0.663
0.887

5.305***

1 > 2,3,4,5
6 >2,3,4,5

5.512***

1 > 2,3,5
3>5
4 > 2,5
6 > 2,3
6>5

1.426

-

7.708***

1>3
2>3
4>3
6 > 3, 6 > 5

7.631***

1 > 2, 1 > 3
1>5
4>5
6 > 2, 6 > 3
6>5
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ตารางที่ 4.34 (ต่อ)
ระดับการรับรู้ ตราสินค้ า
สายการบินไทยสมายล์
6. ด้านกระบวนการบริ การ

7. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

รวม

รายได้
(1) ต่ากว่า 10,000 บาท
(2) 10,001 - 15,000 บาท
(3) 15,001 - 20,000 บาท
(4) 20,001 - 25,000 บาท
(5) 25,001- 30,000 บาท
(6) 30,001 บาทขึ้นไป
(1) ต่ากว่า 10,000 บาท
(2) 10,001 - 15,000บาท
(3) 15,001 - 20,000 บาท
(4) 20,001 - 25,000 บาท
(5) 25,001- 30,000 บาท
(6) 30,001 บาทขึ้นไป
(1) ต่ากว่า 10,000 บาท
(2) 10,001 - 15,000 บาท
(3) 15,001 - 20,000 บาท
(4) 20,001 - 25,000 บาท
(5) 25,001- 30,000 บาท
(6) 30,001 บาทขึน้ ไป

x

S.D.

F

คู่แตกต่ าง

3.43
3.41
2.84
3.38
3.24
3.79
4.29
3.70
3.69
3.60
3.54
4.05
3.86
3.52
3.38
3.51
3.31
3.83

1.188
1.208
1.000
0.752
0.762
0.792
0.652
0.869
0.576
0.723
0.459
0.684
0.729
0.865
0.479
0.408
0.405
0.559

8.935***

1,2,4 > 3
6 > 1,2,3,5

10.555***

1 > 2,3,4,5,6
6 > 2,3,4,5

8.687***

1 > 2,3,4,5
6 > 2,3,4,5

*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
จากตารางที่ 4.34 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบิน
ไทยสมายล์โดยภาพรวมของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีรายได้ต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มี รายได้ต่ า งกัน จะมี ร ะดับ การรั บรู้ ต ราสิ นค้า สายการบิ นไทยสมายล์ โ ดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD
พบว่า กลุ่มรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท และกลุ่มรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้า
โดยรวมมากกว่ากลุ่มรายได้ 10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท, กลุ่มรายได้
20,001-25,000 บาท และกลุ่มรายได้ 25,001- 30,000 บาท
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
ผลิตภัณฑ์/บริ การของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีรายได้ต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสาร
ชาวไทยที่มีรายได้ต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นผลิตภัณฑ์/บริ การ
แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า
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กลุ่มรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท และกลุ่มรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้าน
ผลิตภัณฑ์/บริ การมากกว่ากลุ่มรายได้ 10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท, กลุ่ม
รายได้ 20,001-25,000 บาท และกลุ่มรายได้ 25,001- 30,000 บาท
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
ราคา ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีรายได้ต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี
รายได้ต่า งกันจะมี ร ะดับ การรั บ รู้ ตราสิ นค้า สายการบิ น ไทยสมายล์ ด้านราคาแตกต่ า งกันอย่า ง
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มรายได้ต่ากว่า
10,000 บาท มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านราคามากกว่ากลุ่มรายได้ 10,001-15,000 บาท, กลุ่ม
รายได้ 15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายได้ 25,001-30,000 บาท กลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท
มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านราคามากกว่ากลุ่มรายได้ 25,001-30,000 บาท กลุ่มรายได้ 20,00125,000 บาท มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านราคามากกว่ากลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท และกลุ่ม
รายได้ 25,001-30,000 บาท และกลุ่มรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้าน
ราคามากกว่ากลุ่มรายได้ 10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายได้
25,001-30,000 บาท
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
ช่ องทางการจัดจาหน่ ายของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มีรายได้ต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มีรายได้ต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านช่ อง
ทางการจัดจาหน่ายไม่แตกต่างกัน
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
การส่ งเสริ มการตลาดของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มี รายได้ต่า งกัน ด้วยสถิ ติทดสอบ F-Test พบว่า
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีรายได้ต่างกันจะมีระดับ การรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติ
ทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท, กลุ่มรายได้ 10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได้
20,001-25,000 บาท และกลุ่มรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดมากกว่ากลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีระดับการ
รับรู้ตราสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากกว่ากลุ่มรายได้ 25,001-30,000 บาท
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
พนักงาน ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีรายได้ต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่าผูโ้ ดยสารชาวไทย
ที่มีรายได้ต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นพนักงานแตกต่างกันอย่าง
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มรายได้ต่ากว่า
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10,000 บาท และกลุ่มรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านพนักงานมากกว่า
กลุ่มรายได้ 10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายได้ 25,001-30,000
บาท และกลุ่มรายได้ 20,001-25,000 บาท มีระดับการรับรู้ตราด้านพนักงานมากกว่ากลุ่มรายได้
25,001-30,000 บาท
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
กระบวนการบริ ก ารของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มี ร ายได้ต่า งกันด้วยสถิ ติทดสอบ F-Test พบว่า
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มี รายได้ต่ า งกัน จะมี ระดับ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้า สายการบิ น ไทยสมายล์ ด้า น
กระบวนการบริ การแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติ
ทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท, กลุ่มรายได้ 10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได้
20,001-25,000 บาท และกลุ่มรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านกระบวนการ
บริ การมากกว่ากลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีระดับการรับรู้
ตราสิ นค้าด้านกระบวนการบริ การมากกว่ากลุ่มรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท, กลุ่มรายได้ 10,00115,000 บาท และกลุ่มรายได้ 25,001-30,000 บาท
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีรายได้ต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มี รายได้ต่ า งกัน จะมี ระดับ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้า สายการบิ น ไทยสมายล์ ด้า น
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ย
สถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท และกลุ่มรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มี
ระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพมากกว่ากลุ่มรายได้ 10,001-15,000 บาท, กลุ่ม
รายได้ 15,001-20,000 บาท, กลุ่มรายได้ 20,001-25,000 บาท และกลุ่มรายได้ 25,001-30,000 บาท
และกลุ่มรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพมากกว่า
กลุ่มรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป
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ตารางที่ 4.35 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความถี่ ในการใช้บริ การกับระดับการรับรู้
ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์
ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์
1. ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ

ความถี่ในการใช้ บริการ
สายการบินไทยสมายล์
(1) ใช้บริ การครั้งแรก
(2) 1 - 5 ครั้งต่อปี
(3) 6 - 10 ครั้งต่อปี
(4) มากกว่า 10 ครั้งต่อปี
2. ด้านราคา
(1) ใช้บริ การครั้งแรก
(2) 1 - 5 ครั้งต่อปี
(3) 6 - 10 ครั้งต่อปี
(4) มากกว่า 10 ครั้งต่อปี
3. ด้านช่องทางการ
(1) ใช้บริ การครั้งแรก
จัดจาหน่าย
(2) 1 - 5 ครั้งต่อปี
(3) 6 - 10 ครั้งต่อปี
(4) มากกว่า 10 ครั้งต่อปี
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (1) ใช้บริ การครั้งแรก
(2) 1 - 5 ครั้งต่อปี
(3) 6 - 10 ครั้งต่อปี
(4) มากกว่า 10 ครั้งต่อปี
5. ด้านพนักงาน
(1) ใช้บริ การครั้งแรก
(2) 1 - 5 ครั้งต่อปี
(3) 6 - 10 ครั้งต่อปี
(4) มากกว่า 10 ครั้งต่อปี
6. ด้านกระบวนการบริ การ (1) ใช้บริ การครั้งแรก
(2) 1 - 5 ครั้งต่อปี
(3) 6 - 10 ครั้งต่อปี
(4) มากกว่า 10 ครั้งต่อปี

x

S.D.

F

คู่แตกต่ าง

3.83
3.67
3.84
3.81
3.30
3.06
3.61
3.34
3.49
3.21
3.53
3.21
3.44
3.27
3.80
3.03
3.83
3.72
3.92
4.42
3.61
3.24
3.65
3.55

0.777
0.705
0.584
1.024
0.932
0.771
0.748
0.906
0.845
0.889
0.782
0.994
0.825
0.918
0.822
1.085
0.910
0.759
1.021
0.846
1.007
1.080
0.901
0.912

1.656

-

8.011***

1>2
3 > 1,2
4>2

3.571*

1,3 > 2

7.990***

1>4
3 > 1,2,4

8.846***

4 > 1,2,3

4.505***

1,3> 2
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ตารางที่ 4.35 (ต่อ)
ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์
7. ด้านสิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพ

ความถี่ในการใช้ บริการ
สายการบินไทยสมายล์
(1) ใช้บริ การครั้งแรก
(2) 1 - 5 ครั้งต่อปี
(3) 6 - 10 ครั้งต่อปี
(4) มากกว่า 10 ครั้งต่อปี
รวม
(1) ใช้ บริการครั้งแรก
(2) 1 - 5 ครั้งต่ อปี
(3) 6 - 10 ครั้งต่ อปี
(4) มากกว่ า 10 ครั้งต่ อปี
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

x

S.D.

F

คู่แตกต่ าง

3.96
3.81
3.92
4.01
3.72
3.53
3.80
3.70

0.718
0.659
0.839
0.872
0.669
0.647
0.631
0.668

1.440

-

3.771*

1,3 > 2

จากตารางที่ 4.35 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี ความถี่ในการใช้บริ ก ารแตกต่างกันด้วยสถิติทดสอบ FTest พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีความถี่ในการใช้บริ การต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสาย
การบินไทยสมายล์โดยรวมแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ย
สถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มที่ใช้บริ การครั้งแรก และกลุ่ม 6-10 ครั้งต่อปี มีระดับการรับรู้ตรา
สิ นค้าโดยรวมมากกว่ากลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
ผลิตภัณฑ์/บริ การของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีความถี่ในการใช้บริ การต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test
พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี ค วามถี่ใ นการใช้บริ ก ารต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการ
บินไทยสมายล์ดา้ นผลิตภัณฑ์/บริ การไม่แตกต่างกัน
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
ราคา ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี ค วามถี่ใ นการใช้บริ ก ารต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีความถี่ในการใช้บริ การต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทย
สมายล์ด้านราคาแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิ ติ
ทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มที่ใช้บริ การครั้งแรก, กลุ่ม 6-10 ครั้งต่อปี และกลุ่มมากกว่า 10 ครั้งต่อปี มี
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ระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านราคามากกว่ากลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี และกลุ่ม 6-10 ครั้งต่อปี มีระดับการ
รับรู้ตราสิ นค้าด้านราคามากกว่ากลุ่มที่ใช้บริ การครั้งแรก
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
ช่องทางการจัดจาหน่าย ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีความถี่ในการใช้บริ การต่างกันด้วยสถิติทดสอบ
F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี ความถี่ใ นการใช้บริ การต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้า
สายการบินไทยสมายล์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่ายแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มที่ใช้บริ การครั้งแรก และกลุ่ม 6-10 ครั้งต่อปี
มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากกว่ากลุ่ม1-5 ครั้งต่อปี
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
การส่ งเสริ มการตลาดของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีความถี่ในการใช้บริ การต่างกันด้วยสถิติทดสอบ FTest พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีความถี่ในการใช้บริ การต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสาย
การบินไทยสมายล์ ด้านการส่ ง เสริ มการตลาดแตกต่า งกันอย่างนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.001
เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มที่ใช้บริ การครั้งแรก และกลุ่ม 6-10 ครั้งต่อปี มี
ระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากกว่ากลุ่มมากกว่า 10 ครั้งต่อปี และกลุ่ม 610 ครั้งต่อปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากกว่ากลุ่มที่ใช้บริ การครั้งแรก
และกลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
พนักงาน ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีความถี่ในการใช้บริ การต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีความถี่ในการใช้บริ การต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทย
สมายล์ดา้ นพนักงานแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติ
ทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มที่มีความถี่มากกว่า 10 ครั้งต่อปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านพนักงาน
มากกว่ากลุ่มที่ใช้บริ การครั้งแรก, กลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี และกลุ่ม 6-10 ครั้งต่อปี
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
กระบวนการบริ การของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีความถี่ในการใช้บริ การต่างกันด้วยสถิติทดสอบ FTest พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีความถี่ในการใช้บริ การต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสาย
การบิ นไทยสมายล์ ด้า นกระบวนการบริ ก ารแตกต่ า งกัน อย่า งนัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.001
เมื่อทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มที่ใช้บริ การครั้งแรก และกลุ่ม 6-10 ครั้งต่อปี
มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านกระบวนการบริ การมากกว่ากลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีความถี่ในการใช้บริ การต่างกันด้วยสถิติทดสอบ
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F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีความถี่ใ นการใช้บริ การต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้า
สายการบินไทยสมายล์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 ความต้องการข้อมูล กับ การแสวงหาข้อมู ล สายการบิ นไทยสมายล์ ของ
ผูโ้ ดยสารชาวไทยมีความสัมพันธ์กนั
ตารางที่ 4.36 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความต้องการข้อมูลกับการแสวงหาข้อมูล
สายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
ความต้ องการข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์
รวม
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

การแสวงหาข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์
0.556***

จากตารางที่ 4.36 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความต้องการข้อมูลสายการบินไทย
สมายล์ ก ับ การแสวงหาข้อ มู ล สายการบิ น ไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยด้วยสถิ ติ ทดสอบ
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient พบว่า ความต้องการข้อมูล ประกอบด้วย ด้าน
ตารางเที่ยวบิน ด้านราคาบัตรโดยสาร ด้านรู ปแบบการให้บริ การ ด้านระบบส่ งเสริ มการตลาด และ
ด้านการสารองบัตรโดยสาร มีความสัมพันธ์ กบั การแสวงหาข้อมูล สายการบินไทยสมายล์ ของ
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ ร ะดับ นัย ส าคัญทางสถิ ติ 0.001 มี ความสั มพัน ธ์ ใ นระดับ ปานกลาง และมี
ความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก
สมมติ ฐานที่ 5 การแสวงหาข้อ มู ล กับ การรั บ รู ้ ต ราสิ น ค้า สายการบิ น ไทยสมายล์ ข อง
ผูโ้ ดยสารชาวไทยมีความสัมพันธ์กนั
ตารางที่ 4.37 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข้อมูลกับการรับรู ้ตราสิ นค้าสายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
การแสวงหาข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์
รวม
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

การรับรู้ ตราสิ นค้ าสายการบินไทยสมายล์
0.686***
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จากตารางที่ 4.37 การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข้อมูลกับการรับรู ้ ตรา
สิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยด้วยสถิติทดสอบ Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient พบว่า การแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ ประกอบด้วยช่ องทาง
โทรทัศน์, หนังสื อพิมพ์, นิตยสาร SAWASDEE/จุลสาร Royal Orchid Plus News, บิลบอร์ ด/ป้ าย
โฆษณา, Call Center:
02 118 8888, Website: www.thaismileair.com,
Facebook/Twitter/YouTube/Instagram, Mobile Application: THAI Smile และคนรู้ จกั
มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยโดยภาพรวมที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.001 มีความสัมพันธ์ในระดับสู ง และมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “ความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล และการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบิน
ไทยสมายล์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย” ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตการศึ ก ษาเฉพาะกลุ่ มตัวอย่า ง
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่เคยเดินทางและเคยใช้บริ การของสายสายการบินไทยสมายล์ ที่ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ และท่าอากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผูว้ ิจยั ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามโดย
เลื อกเฉพาะฉบับ ที่ ส มบู รณ์ เพื่ อน าไปวิเ คราะห์ ข้อ มูล โดยการวิจ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั วิเ คราะห์ ข้อ มู ล
ผลการวิจยั ด้ว ยโปรแกรมส าเร็ จรู ป ทางสถิ ติ การวิเคราะห์ ส ถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่ า ความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงสถิติอนุมานเพื่อการทดสอบ
สมมติฐานการวิจ ยั ได้แก่ สถิติทดสอบ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สถิ ติ
ทดสอบ F-test หรื อสถิติทดสอบ LSD และการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 สรุ ป
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ
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5.1 สรุ ป
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปผลการวิจยั เรื่ อง “ความต้องการ
ข้อมูล การแสวงหาข้อมูล และการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย”
ดังนี้
5.1.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มากกว่าครึ่ งเป็ นเพศชาย, เกื อบครึ่ งหนึ่ งมี อายุระหว่าง 20-30 ปี ,
มากกว่าครึ่ งหนึ่ งมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี /เทียบเท่า, มีอาชีพพนักงานบริ ษทั /ห้างร้านมากที่สุด,
มี รายได้ต่อเดื อน 30,001 บาทขึ้ นไปมากที่ สุ ด และมากกว่า ครึ่ งหนึ่ ง มี ความถี่ ใ นการใช้บริ ก าร
สายการบินไทยสมายล์ 1-5 ครั้งต่อปี
5.1.2 ความต้ องการข้ อมู ลสายการบินไทยสมายล์ การแสวงหาข้ อมูลสายการบินไทย
สมายล์ ช่ องทางในการรับรู้ ตราสิ นค้ าสายการบินไทยสมายล์ และการรั บรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์ ของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ มตัวอย่างมีความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์โดยรวมในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณารายด้าน พบว่า มีความต้องการข้อมูล ด้านราคาบัตรโดยสารมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
ตารางเที่ย วบิน ด้านระบบส่ งเสริ ม การตลาด ด้านการสารองบัตรโดยสาร และด้านรู ปแบบการ
ให้บริ การ
กลุ่มตัวอย่างมีการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ โดยรวมในระดับปานกลาง เมื่อ
พิ จ ารณาช่ อ งทางการแสวงหาข้อ มู ล สายการบิ น ไทยสมายล์ พบว่า มี ก ารแสวงหาข้อ มู ล ผ่า น
Website: www.thaismileair.com มากที่สุด รองลงมาคือ คนรู้ จกั , นิ ตยสาร SAWASDEE/ จุ ลสาร
Royal Orchid Plus News และ Facebook/Twitter/YouTube/Instagram
กลุ่มตัวอย่างมีช่องทางในการรับรู ้ ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์โดยรวมในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาช่องทางในการรับรู ้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ พบว่า มีช่องทางในการ
รับรู้ตราสิ นค้าผ่าน Website: www.thaismileair.com มากที่สุด รองลงมาคือ คนรู้จกั , โทรทัศน์ และ
นิตยสาร SAWASDEE/ จุลสาร Royal Orchid Plus News
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นผลิตภัณฑ์/บริ การโดยรวมใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีระดับการรับรู ้ตราสิ นค้าเกี่ยวกับบริ การอาหารว่าง
และเครื่ องดื่มฟรี บนเที่ยวบินมากที่สุด รองลงมาคือ น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระฟรี 20 กิ โลกรัม,
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เครื่ องบินใหม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยทุกลา, เลือกที่นงั่ ได้โดยไม่เสี ยค่าธรรมเนียม, เป็ นสายการ
บินที่ให้บริ การแบบเต็มรู ปแบบ (Full-service Airline) และสมาชิกรอยัลออร์ คิดพลัส (ROP) ได้รับ
สิ ทธิ ประโยชน์เช่นเดียวกับการบินไทย
กลุ่มตัวอย่างมีการรั บรู ้ ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านราคาโดยรวมในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีระดับการรับรู ้ตราสิ นค้าว่าอัตราค่าโดยสารคุม้ ค่าสู งกว่า
ราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์/บริ การ
กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ก ารรั บ รู ้ ต ราสิ น ค้า สายการบิ นไทยสมายล์ ด้า นช่ อ งทางการจัดจ าหน่ า ย
โดยรวมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีระดับการรับรู ้ตราสิ นค้าว่าสามารถ
สารองที่ นงั่ และชาระเงิ นโดยตัดบัตรเครดิ ต/เดบิ ตออนไลน์ผ่าน Website: www.thaismileair.com
และ www.thaiairways.com ในระดับมาก และมีระดับการรับรู ้ตราสิ นค้าว่าสามารถสารองที่นงั่ และ
ชาระเงินโดยตัดบัตรเครดิต/เดบิตผ่านระบบ Call Center: 02 118 8888 ในระดับปานกลาง
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาดโดยรวม
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีระดับการรับรู ้ตราสิ นค้าว่าได้รับไมล์สะสม
รอยัลออร์ คิดพลัส (ROP) ของการบินไทยสู งที่สุด รองลงมาคือ มีการลดราคาบัตรโดยสารใน
โอกาสต่าง ๆ และมีการจัดกิจกรรมจาหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษ
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นพนักงานโดยรวมในระดับมาก
เมื่ อพิจารณาในรายละเอี ยด พบว่า มี ระดับการรั บรู ้ ตราสิ นค้าว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน มี
คุ ณภาพในการให้บริ การสู งกว่าการรับรู ้ ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ว่าพนักงานต้อนรับบน
เครื่ องบินผ่านการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยมาตรฐาน
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นกระบวนการบริ การโดยรวม
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีระดับการรับรู ้ตราสิ นค้าว่าให้บริ การที่ท่าอากาศ
ยานสุ วรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองในระดับมาก และมีระดับการรับรู ้ ตราสิ นค้าว่าเช็คอิน
ผ่านอินเตอร์ เน็ต (iCheck-in) ผ่านทาง www.thaismileair.com ได้
กลุ่มตัวอย่างรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพโดยรวมใน
ระดับมาก เมื่ อพิจารณาในรายละเอี ยดพบว่า มี การรั บรู ้ ระดับมากที่ สุดเกี่ ยวกับเครื่ องแบบของ
พนักงานเป็ นสี ส้ม และกลุ่ มตัวอย่างมี การรั บรู ้ ระดับมากเกี่ ยวกับลายเครื่ องบินเป็ นแถบริ บบิ้น
พร้อมคาว่า “Smile”, “ไทยสมายล์ ลูกเรื อสาวสวยยกลา” พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินมีเฉพาะสาว
สวย, โลโก้ของสายการบิน, รู ปแบบการให้บริ การเป็ นแบบทันสมัย เป็ นมิตรและมีความคุ ม้ ค่า
(Trendy-Friendly-Worthy) สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่ นใหม่ และสโลแกนภาษาไทย “ไทย
สมายล์รอยยิม้ คู่ฟ้า” ภาษาอังกฤษ “Fly Smart with THAI Smile”

117
กลุ่มตัวอย่างรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์โดยรวมระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า มีการรับรู ้ตราสิ นค้าระดับมากในด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านพนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์/
บริ การ และด้านกระบวนการบริ การ และกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ตราสิ นค้าระดับปานกลางในด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านราคา
5.1.3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ต่างกันมีความต้องการข้อมูล
สายการบินไทยสมายล์แตกต่างกัน
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของ
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีเพศต่างกันด้วยค่าสถิติ t-test พบว่า ระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทย
สมายล์ของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของ
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้แตกต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่างกันจะมีระดับความต้องการข้อมูลสายการ
บินไทยสมายล์แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และพบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี
อาชีพ ต่างกันจะมีระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 สาหรับระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่
มีความถี่ในการใช้บริ การ พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีความถี่ในการใช้บริ การต่างกันมีระดับความ
ต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ต่างกันมีการแสวงหาข้อมูล
สายการบินไทยสมายล์แตกต่างกัน
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ ของ
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีเพศต่างกันด้วยค่าสถิ ติ t-test พบว่า ระดับการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทย
สมายล์ของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ ของ
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ และความถี่ในการใช้บริ การต่างกันด้วย
สถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และความถี่ใน
การใช้บริ การต่างกันมีระดับการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.001 และพบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีรายได้ตา่ งกันจะมีระดับการแสวงหาข้อมูล
สายการบินไทยสมายล์แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ต่างกันมีการรับรู ้ตราสิ นค้า
สายการบินไทยสมายล์แตกต่างกัน
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ของ
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีเพศต่างกันด้วยค่าสถิติ t-test พบว่า ระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทย
สมายล์ของเพศชายและเพศหญิงโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับการรับรู้
ตราสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพของ
เพศชายและเพศหญิงแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ระดับการรับรู้ตราสิ นค้า
ด้านราคาของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และระดับการ
รับรู้ตราสิ นค้าด้านพนักงานของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 สาหรับระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดและด้านกระบวนการบริ การของ
เพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างของการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์
ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มีอายุต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี อายุ
ต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์โดยรวมแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีอายุต่างกันจะมีระดับการรับรู้
ตราสิ นค้า ด้า นผลิ ตภัณฑ์ /บริ การ ด้า นช่ องทางการจัดจาหน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า น
พนักงาน ด้านกระบวนการบริ การ และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ระดับ 0.001 และผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มี อายุต่า งกัน มี ร ะดับ การรั บรู้ ตราสิ น ค้า ด้านราคา
แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ของ
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี
ระดับการศึ กษาต่างกันจะมีระดับการรับรู้ ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงาน และด้านกระบวนการบริ การแตกต่างกันอย่าง
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 สาหรับด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพไม่แตกต่างกัน

119
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ของ
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มีอาชี พต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีอาชี พ
ต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์โดยรวมแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีอาชี พต่างกันจะมีระดับการ
รั บ รู้ ตราสิ นค้า ด้า นผลิ ตภัณฑ์ /บริ ก าร ด้า นราคา ด้า นช่ องทางการจัดจาหน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการบริ การ และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกันอย่าง
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์โดย
ภาพรวมของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีรายได้ต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทย
ที่ มีรายได้ต่า งกันจะมีระดับการรับรู้ ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ โดยรวมแตกต่างกันอย่า ง
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีรายได้ต่างกันจะ
มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงาน
ด้านกระบวนการบริ การ และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.001 สาหรับด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีรายได้ต่างกันมีระดับ
การรับรู้ตราสิ นค้าด้านช่องทางการจัดจาหน่ายไม่แตกต่างกัน
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์
ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีความถี่ในการใช้บริ การต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสาร
ชาวไทยที่มีความถี่ ในการใช้บริ การต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผูโ้ ดยสารชาว
ไทยที่มีค วามถี่ใ นการใช้บ ริ ก ารต่างกันจะมีระดับการรับรู้ ตราสิ นค้าด้านราคา ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการบริ การ แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
และด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี ค วามถี่ใ นการใช้บ ริ ก ารต่างกันมี
ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้าด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 สาหรับด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี
ความถี ่ใ นการใช้บ ริ ก ารต่ า งกันจะมี ระดับ การรั บรู้ ตราสิ น ค้า ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ /บริ ก าร และด้า น
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 ความต้องการข้อมูลกับการแสวงหาข้อมูลสายการบิ นไทยสมายล์ของ
ผูโ้ ดยสารชาวไทยมีความสัมพันธ์กนั
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ผลการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์กบั การ
แสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยด้วยสถิติทดสอบ Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient พบว่า ความต้องการข้อมูล โดยรวมมีความสัมพันธ์ ก ับการ
แสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทยโดยรวมที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ
0.001 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ กนั ในเชิ งบวก เมื่อพิจารณาราย
ด้า น พบว่า ความต้อ งการข้อ มู ล ด้า นตารางเที่ ย วบิ น ด้า นราคาบัต รโดยสาร ด้า นรู ป แบบการ
ให้บริ การ ด้านระบบส่ งเสริ มการตลาด และด้านการสารองบัตรโดยสารมีความสัมพันธ์ กบั การ
แสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.001 มี
ความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก
สมมติฐานที่ 5 การแสวงหาข้อมู ล กับการรั บ รู ้ ตราสิ นค้าสายการบิ น ไทยสมายล์ ของ
ผูโ้ ดยสารชาวไทยมีความสัมพันธ์กนั
ผลการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์กบั การ
รับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยด้วยสถิติทดสอบ Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient พบว่า การแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์โดยรวมมี
ความสัมพันธ์ กบั การรับรู ้ ตราสิ นค้าสายการบิ นไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยโดยภาพรวมที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.001 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสู ง และมีความสัมพันธ์ กนั ในเชิ งบวก
เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า การแสวงหาข้อ มู ล ผ่ า นโทรทัศ น์ , หนั ง สื อพิ ม พ์ , นิ ต ยสาร
SAWASDEE/ จุลสาร Royal Orchid Plus News, บิลบอร์ ด/ป้ ายโฆษณา, Call Center: 02 118 8888,
Website: www.thaismileair.com, Facebook/Twitter/YouTube/Instagram, Mobile Application:
THAI Smile และคนรู้ จกั มี ความสัม พันธ์ ก ับการรับรู้ ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ ของ
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.001 มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก
5.2 อภิปรายผล
5.2.1 ความต้ องการข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์
เมื่อพิจารณาความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของกลุ่มตัวอย่างผูโ้ ดยสารชาวไทย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการข้อมูลด้านราคาบัตรโดยสารมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านตาราง
เที่ยวบิน ด้านระบบส่ งเสริ มการตลาด ด้านการสารองบัตรโดยสาร และด้านรู ปแบบการให้บริ การ
ตามลาดับ ทาให้พิจารณาได้ว่า ความคาดหวังต่อรายละเอี ยดที่ ประสงค์ที่จะได้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ
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สายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย คือ ด้านราคาบัตรโดยสารและด้านตารางเที่ยวบิน
ตามลาดับ เนื่องจากสอดคล้องกับผลการศึกษาผูใ้ ช้บริ การเที่ยวบินสายการบินแอร์ เอเชีย ของภารณี
สกุ ล เศรษฐี (2549) ที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งมี ค วามต้องการข้อ มู ล มากที่ สุ ด ในสองด้า นดัง กล่ า ว ท าให้
พิจารณาได้ว่า กลุ่ ม ตัวอย่างเล็ งเห็ นถึ ง ความสาคัญของข้อมู ลสายการบิ นไทยสมายล์ตามลาดับ
ข้า งต้น อันเนื่ อ งมาจากเป็ นล าดับ ของข้อมู ล ที่ เ ป็ นประโยชน์ ที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งคาดหวัง จะได้รั บ
สอดคล้องกับ ที่ บุ ษราคัม เอี่ ยมอาไพ (2544) ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของผูร้ ั บ สารต่อความ
ต้องการข้อมูล ว่าเป็ นความต้องการข้อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่ตน (Utilization) โดยมีความต้องการ
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่ตนเป็ นสาคัญ และความอยากรู ้อยากเห็น (Curiosity) เป็ นความต้องการ
ข้อมูลใหม่ ๆ ของสายการบินไทยสมายล์ ในการประกอบการตัดสิ นใจซื้ อในฐานะผูบ้ ริ โภค และ
สอดคล้องกับที่ Case (2007) กล่าวว่า บุคคลย่อมต้องการข้อมูลเมื่อตะหนักรู้ ถึงความไม่เพียงพอใน
ความรู้ ของตนในการตอบสนองเป้ าหมาย ยิ่งไปกว่านั้นผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความ
ต้องการข้อมู ล ในรายละเอี ย ดทุ ก ด้านของสายการบิ นไทยสมายล์ใ นระดับมาก นับเป็ นโอกาส
(Opportunity) ที่เอื้ออานวยให้องค์กรสื่ อสารในสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายต้องการ ย่อมมีโอกาส
สัมฤทธิ์ ผลมากกว่าการสื่ อสารที่ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายไม่ได้มีความสนใจ เพิกเฉย หรื อไม่อยาก
รับรู้ขอ้ มูลสายการบินไทยสมายล์ สอดคล้องกับที่ Blackwell, Miniard and Engel (2006) กล่าวว่า
ความต้องการข้อมูลของบุคคลนับเป็ นโอกาสทองในการสื่ อสารการตลาดเพื่อ โน้มน้าวใจให้กลาย
มาเป็ นผูบ้ ริ โภคขององค์กร
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์
ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีเพศต่างกันด้วยค่าสถิติ t-test พบว่า ระดับความต้องการข้อมูลสายการบิน
ไทยสมายล์ของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์
ของผูโ้ ดยสารชาวไทย พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มอายุ 20-30 ปี มีระดับความต้องการข้อมูล
มากกว่ากลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป กลุ่มอายุ 31-40 ปี มีระดับความต้องการข้อมูลมากกว่ากลุ่มอายุต่ากว่า
20 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดับความต้องการข้อมูลมากกว่าทุกกลุ่ม
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของ
ผูโ้ ดยสารชาวไทย พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี /เทียบเท่ามีระดับ
ความต้องการข้อมูลมากกว่ากลุ่ มระดับการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี และระดับการศึกษาสู งกว่า
ปริ ญญาตรี มีระดับความต้องการข้อมูลมากกว่ากลุ่ มระดับการศึ กษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี และกลุ่ ม
ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี /เทียบเท่า สอดคล้องกับที่ Frohmann (2004) กล่าวว่า หนึ่ งใน
ปั จจัยที่ก่อให้บุคคลเกิดความต้องการข้อมูลต่างกัน คือพื้นฐานความรู ้ เนื่ องจากมีความเป็ นไปได้วา่
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บุ คคลที่ มีพ้ืนฐานความรู ้ ย่อมมี การคาดหวังและพึงประสงค์ต่อรายละเอี ยดข้อมูล ไปในทิศทาง
เดียวกัน
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์
ของผูโ้ ดยสารชาวไทย พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา กลุ่มอาชี พข้าราชการ/
พนัก งานรั ฐวิส าหกิ จ กลุ่ ม อาชี พ พนัก งานบริ ษ ทั /ห้า งร้ าน และกลุ่ ม อาชี พ อื่ น ๆ มี ระดับ ความ
ต้องการข้อมูลมากกว่ากลุ่ มอาชี พนักธุ รกิ จ/เจ้าของกิ จการ สอดคล้องกับที่ จิรวรรณ ภักดี บุตร
(2532) กล่ าวว่า หนึ่ งในปั จจัยที่ ก่อให้บุคคลเกิ ดความต้องการข้อมูลต่ างกัน คื ออาชี พการงาน
เนื่องจากมีความเป็ นไปได้วา่ บุคคลที่มีอาชี พการงานเดียวกัน ย่อมการคาดหวังและพึงประสงค์ต่อ
รายละเอียดข้อมูลไปกันในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับที่ Devadason and Lingam (1996)
กล่าวว่า ความต้องการข้อมูลเกิดขึ้นและเปลี่ยน แปลงอยูต่ ลอดเวลาตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล
อันมีผลสื บเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม องค์กร และส่ วนที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์
ของผูโ้ ดยสารชาวไทย พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท, กลุ่มรายได้
15,001 -20,000 บาท, กลุ่มรายได้ 20,001-25,000 บาท, กลุ่มรายได้ 25,001-30,000 บาท และกลุ่ม
รายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีระดับความต้องการข้อมูลมากกว่ากลุ่มรายได้ 10,001-15,000 บาท
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์
ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี ค วามถี่ ใ นการใช้บริ การแตกต่า งกันด้วยสถิ ติทดสอบ F-Test พบว่า
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีความถี่ในการใช้บริ การต่างกันจะมีระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทย
สมายล์ ไม่แตกต่างกัน
การทดสอบค่า สหสัม พันธ์ ระหว่า งความต้องการข้อมู ลสายการบิ นไทยสมายล์ก ับ การ
แสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทยด้วยสถิติทดสอบ Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient พบว่า ความต้องการข้อมูล ประกอบด้วย ด้านตารางเที่ยวบิน
ด้านราคาบัตรโดยสาร ด้านรู ปแบบการให้บริ การ ด้านระบบส่ งเสริ มการตลาด และด้านการสารอง
บัตรโดยสาร มีความสัมพันธ์กบั การแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
โดยรวมที่ ร ะดับ นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.001 โดยมี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นระดับ ปานกลาง และมี
ความสัมพันธ์กนั ในเชิ งบวก สอดคล้องกับที่ Case (2007) กล่าวว่า การที่บุคคลตระหนักถึงความ
ไม่เพียงพอในความรู ้หรื อแค่ตอ้ งการเพิ่มพูนความรู ้ และอยู่ในสถานการณ์ ที่ตอ้ งการหาคาตอบมา
จัดการกับปั ญหาชีวติ บุคคลย่อมตระหนักถึงความจาเป็ นและส่ งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล
สื บไป โดยในทางการตลาดแล้วสอดคล้องกับที่ ศุภร เสรี รัตน์ (2545) กล่าวว่า เมื่อผูบ้ ริ โภครับรู้
ถึงปัญหา ตระหนักถึงความไม่รู้หรื อเพียงอยากรู ้ เกิดความพึงประสงค์ต่อรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ
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ตราสิ น ค้า ผูบ้ ริ โภคจะอยู่ใ นฐานะที่ จะต้อ งจัด การกับ ปั ญหาโดยใช้ข ้อมู ล เป็ นเครื่ อ งมื อ และ
สอดคล้องกับที่ Arnould, Price and Zinkhan (2004) กล่าวว่า การแก้ปัญหาจึงขึ้นอยูก่ บั การมีขอ้ มูล
ที่เพียงพอ ทาให้พิจารณาได้วา่ หากผูใ้ ช้บริ การการบินไทยเกิดตระหนักถึงความไม่รู้ในข้อมูล หรื อ
เพี ย งแค่ อ ยากเพิ่ ม ความรู ้ ใ ห้ ก ับ ตนเองเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ของสายการบิ น ไทยสมายล์ ก็ ย่ อ มเกิ ด
พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลตามมา ยิ่งไปกว่านั้นยังสอดคล้องกับที่ Devadason and Lingam
(1996) กล่าวว่า สามารถพิจารณาความต้องการข้อมูลได้จากลักษณะและแหล่งของข้อมูลเพื่อให้เข้าใจ
ถึงความต้องการข้อมูลของบุคคลอย่างชัดเจน
5.2.2 การแสวงหาข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์
เมื่อพิจารณาช่ องทางการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการ
แสวงหาข้อ มู ล ผ่า น Website: www.thaismileair.com มากที่ สุ ด รองลงมา 4 ล าดับ คื อ คนรู้ จ ัก ,
นิ ตยสาร SAWASDEE/ จุ ล สาร Royal Orchid Plus News, Facebook/Twitter/YouTube/Instagram
และ Mobile Application: THAI Smile เมื่อพิจารณาช่องทางการแสวงหาข้อมูล 5 อันดับแรก พบว่า
กลุ่มตัวอย่างใช้ช่องทางสื่ อใหม่ (New Media) 3 ช่องทาง ทาให้พิจารณาได้ว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความสนใจในสื่ อใหม่มากที่สุด อาจเพราะเป็ นสื่ อที่เข้าถึงได้สะดวก และเป็ นที่นิยมในขณะนี้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับที่ Blackwell, Miniard and Engel (2006) กล่าวถึงช่องทางการแสวงหาข้อมูลว่า บุคคล
ย่อมมีพฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูลผ่านกระบวนการและช่ องทางที่ต่างกัน กล่าวคือ ย่อมเลือก
แหล่งที่เข้าถึงสะดวกและเป็ นแหล่งข้อมูลที่คุน้ เคย หรื อใช้งานอยูเ่ ป็ นประจา และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Assael (1998) ที่กล่าวว่า บุคคลย่อมมีเกณฑ์ในการเปิ ดรับสื่ อที่สะดวกและเป็ นที่นิยม
(Convenience and Preferences) และจะเลือกสื่ อที่ตนมีความพึงพอใจ นอกจากด้านแนวคิดทฤษฎี
ข้างต้นแล้ว ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาก่อนหน้า กล่าวคือ มีการศึกษาการแสวงหาสารสนเทศ
เพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวสหราชอาณาจักรกลุ่มผูม้ ีรายได้สูงที่เดินทางมาประเทศไทย
ของ ประภัสศรี โคทส์ (2553) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสายการบิน
จากสื่ ออินเทอร์ เน็ตมากที่สุด และสุ จิตรา ไชยจันทร์ (2553) ศึกษาพฤติ กรรมการท่องเที่ยว การ
แสวงหาข่าวสารการท่องเที่ยว และทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะข่าวสารการท่องเที่ยวบนสื่ อออนไลน์
ของผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตในประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวบนสื่ อ
ออนไลน์ขอ้ มูลผ่าน Search Engine, Web Site และรู ปแบบอื่น ๆ (Webboard, Blog, Social
Network, E-Mail Address) มีมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยแสวงหา สามารถมองอีกมุมหนึ่ งได้วา่
นอกจากปัจจัยทางด้านความเป็ นสื่ อที่สะดวก เป็ นที่นิยม และของสื่ อใหม่ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
และเลื อกเป็ นช่ องทางในการแสวงหาข้อมูลของกลุ่ มตัวอย่างแล้ว สามารถพิจารณาได้ว่า กลุ่ ม
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ตัวอย่างอาจมี ความเชื่ อมัน่ ในความแม่นยาและการนาไปใช้ประโยชน์ของข้อมูลจากช่ องทางสื่ อ
ใหม่ก็เป็ นได้ โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาความต้องการข้อมูลข่าวสารและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อสื่ อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเชิ งเกษตรในสถานี เกษตรหลวงอ่างขาง
จังหวัดเชี ยงใหม่ของ โสภิตา สมจิตร (2550) ที่กลุ่มตัวอย่างมองว่าเนื้ อหาในอินเทอร์ เน็ตมีความ
ถูกต้องชัดเจนและข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากอินเทอร์ เน็ตสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
เมื่อพิจารณาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกบั ระดับการแสวงหาข้อมูลสายการ
บินไทยสมายล์ พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มอายุ 20-30 ปี มีระดับการแสวงหาข้อมูลมากกว่ากลุ่ม
อายุ 31-40 ปี , กลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป
เมื่อพิจารณาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับระดับการแสวงหา
ข้อมู ล สายการบิ นไทยสมายล์ พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่ ม ระดับ การศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี /
เทียบเท่า และกลุ่มระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีระดับการแสวงหาข้อมูลมากกว่ากลุ่มระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี ซึ่ งสอดคล้องกับที่ Case (2007); Blackwell, Miniard and Engel (2006)
กล่าวว่า อิทธิ พลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลเกิ ดจากปั จจัยทั้งภายในและภายนอกของ
ตัวบุ ค คล โดยหนึ่ ง ปั จจัย ที่ ส าคัญ คื อ พื้นฐานทางด้า นการศึ ก ษา ซึ่ ง เหมารวมถึ ง ทั้ง ความรู ้ และ
ประสบการณ์ที่สั่งสมมา
เมื่อพิจารณาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างอาชี พกับระดับการแสวงหาข้อมูลสาย
การบินไทยสมายล์ พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษามีระดับการแสวงหาข้อมูล
มากกว่ากลุ่ มอาชี พนักธุ รกิ จ/เจ้าของกิ จการ และกลุ่ มอาชี พข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ และ
กลุ่มอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ มีระดับการแสวงหาข้อมูลมากกว่า
กลุ่ ม อาชี พ นัก ธุ รกิ จ/เจ้า ของกิ จการ และกลุ่ มอาชี พพนักงานบริ ษทั /ห้างร้ า น สอดคล้องกับ ที่
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริ ฐ (2537ข) กล่าวว่า อาชีพการงานหนึ่งในเป็ นลักษณะเฉพาะของบุคคลมีผลต่อ
การเลื อกแหล่งในการแสวงหาข้อมูลที่ ต่างกัน และสอดคล้องกับที่ประภาวดี สื บสนธ์ อ้างถึ งใน
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริ ฐ (2537ก) กล่าวว่า บุคคลย่อมแสวงหาข้อมูลเพื่อตอบสนองเป้ าหมายการใช้
ข้อมูล สวนบุ คคล เช่ น การใช้เพื่อการปฏิ บตั ิ อาชี พ เพื่ อการแก้ปัญหาในชี วิตประจาวัน เพื่ อการ
เรี ยนรู้ ฯลฯ และสอดคล้องกับ ผลศึ กษาความต้องการสารสนเทศและพฤติ กรรมการแสวงหา
สารสนเทศของวิศวกร บริ ษทั แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) สานักปฏิ บตั ิการส่ วน
ภูมิภาคภาคเหนือของ อรอุมา สื บกระพัน (2552) ที่พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่แสวงหา
ข้อมูลจากผูร้ ่ วมงานในระดับมาก ประเภทของข้อมูลที่แสวงหาในระดับมากคือ อินทราเน็ต อีกทั้งมี
วัตถุประสงค์ในการแสวงหาข้อมูลคือเพื่อค้นหาข้อมูลที่ทนั สมัยเกี่ยวกับงานในหน้าที่ในระดับมาก
และแสวงหาข้อ มู ล ทุ ก วันในระดับมากที่ สุ ด ซึ่ งนับ เป็ นการแสวงหาข้อมู ล เพื่ อความก้า วหน้า
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ในหน้าที่การงาน ทาให้พิจารณาถึงการวิจยั ในครั้งนี้ได้วา่ อาชีพการงานของผูใ้ ช้บริ การสายการบิน
ไทยสมายล์ที่ต่างกัน ส่ งผลต่อเป้ าหมายในการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลต่างกัน มีผลทาให้การแสวงหา
ข้อมูลสายการบินไทยสมายล์แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างรายได้กบั ระดับการแสวงหาข้อมูลสาย
การบินไทยสมายล์ พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท มีระดับการ
แสวงหาข้อมูลมากกว่ากลุ่มรายได้ 10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได้ 25,001-30,000 บาท และกลุ่ม
รายได้ 30,001 บาทขึ้นไป
เมื่อการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความถี่ ในการใช้บริ การกับระดับการแสวงหา
ข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มใช้บริ การครั้งแรก และกลุ่ม 6-10 ครั้ง
ต่อปี มีระดับการแสวงหาข้อมูลมากกว่ากลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี และกลุ่มใช้บริ การครั้งแรก กลุ่ม 1-5 ครั้ง
ต่อปี และกลุ่ม 6-10 ครั้งต่อปี มีระดับการแสวงหาข้อมูลมากกว่ากลุ่มมากกว่า 10 ครั้งต่อปี ทาให้
พิจารณาได้วา่ พื้นฐานโดยรวมของผูโ้ ดยสารชาวไทยส่ งผลต่อการแสวงหาข้อมูลตราสิ นค้าสายการ
บินไทยสมายล์ สอดคล้องกับที่ Blackwell, Miniard and Engel (2006) กล่าวว่า พฤติกรรมการ
แสวงหาข้อมูลของบุคคลมี ผลจากปั จจัยด้านความรู้ และประสบการณ์ โดยในที่ น้ ี รวมถึ งระดับ
การศึกษา อาชีพ และความถี่ในการใช้บริ การสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์กบั การรับรู้
ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทยด้วยสถิ ติทดสอบ Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient พบว่า การแสวงหาข้อมูล อันประกอบด้วยช่ องทางโทรทัศน์,
หนังสื อพิมพ์, นิ ตยสาร SAWASDEE/จุลสาร Royal Orchid Plus News, บิลบอร์ ด/ป้ ายโฆษณา,
Call Center: 02 118 8888, Website: www.thaismileair.com, Facebook/Twitter/YouTube/
Instagram, Mobile Application: THAI Smile และคนรู้จกั มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ตราสิ นค้า
สายการบิ น ไทยสมายล์ ข องผูโ้ ดยสารชาวไทยโดยภาพรวมที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.001
มีความสัมพันธ์ในระดับสู ง และมีความสัมพันธ์ กนั ในเชิ งบวก สอดคล้องกับแนวคิดกระบวนรับรู ้
ของ Assael (อ้า งถึ ง ใน นธกฤต วันต๊ะ เมล์, 2555) ที่ ว่า การรั บ รู ้ คื อการเลื อกสรร (Selection)
สิ่ งกระตุน้ โดยบุคคลจะเลื อกแสวงหาหรื อเลื อกรับสิ่ งกระตุน้ รวมถึ งช่ องทางการแสวงหาข้อมูลที่
ตรงกับความต้องการ ทัศนคติส่วนบุคคล ผ่านกระบวนการการจัดระเบียบ (Organization) และการ
ตีความ (Interpretation) ข้อมูลจนเกิดเป็ นมโนภาพส่ วนบุคคล
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5.2.3 ช่ องทางการรับรู้ ตราสิ นค้ าสายการบินไทยสมายล์
เมื่อพิจารณาช่องทางการรับรู ้ ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ของกลุ่มตัวอย่างผูโ้ ดยสาร
ชาวไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีช่องทางการรับรู ้ตราสิ นค้าผ่าน เว็บไซต์ ทางการของสายการบินไทย
สมายล์ “www.thaismileair.com” เป็ นอัน ดับ แรก รองลงมาคื อ คนรู้ จ ัก , โทรทัศ น์ , นิ ต ยสาร
SAWASDEE/ จุ ล สาร Royal Orchid Plus News, บิ ล บอร์ ด /ป้ ายโฆษณา, Facebook/Twitter/
YouTube/Instagram, Call Center: 02 118 8888, Mobile Application: THAI Smile และ
หนังสื อพิมพ์ ตามลาดับ
จากผลการวิจยั ข้างต้น พบว่า ช่ องทางสื่ อใหม่ (New Media) ได้แก่ เว็บไซต์ทางการของ
สายการบิ นไทยสมายล์เป็ นช่ องทางที่ กลุ่มตัวอย่างรับรู ้ ตราสิ นค้ามากที่ สุด รองลงมาคื อ คนรู ้ จกั
และสื่ อดั้งเดิม (Traditional Media) ได้แก่ โทรทัศน์, นิตยสาร SAWASDEE/ จุลสาร Royal Orchid
Plus News
หากพิจารณาในโดยรวมยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู ้ ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ผ่าน
สื่ อดั้งเดิม (Traditional Media) มากกว่าผ่านสื่ อใหม่ (New Media) ยกเว้น ช่องทาง เว็บไซต์ทางการ
ของสายการบินไทยสมายล์ที่กลุ่มตัวอย่างรับรู ้มากกว่าผ่านสื่ อดั้งเดิม และช่องทางหนังสื อพิมพ์กลุ่ม
ตัวอย่างรับรู ้นอ้ ยกว่าผ่านสื่ อใหม่ ผลการวิจยั นี้ สะท้อนให้เห็นว่าการสื่ อสารตราสิ นค้าสายการบิน
ไทยสมายล์ผ่า นสื่ อ ดั้ง เดิ ม ยัง คงมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล (Efficiency) สอดคล้อ งกับ กระบวนการรั บ รู ้
กระบวนการแรกของ Assael (1998) คือ การเปิ ดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Exposure)
กล่ าวคื อ ผูบ้ ริ โภคจะเป็ นผูเ้ ลื อกและตัดสิ นใจเองว่าจะเปิ ดโอกาสให้ข ้อมูล ใดเข้าถึ งตนได้ใ น
ช่องทางไหน ซึ่ งจะเป็ นข้อมูลและช่องทางที่พอใจเท่านั้น ดังนั้นหาก บริ ษทั สายการบินไทยสมายล์
จากัด สื่ อสารตราสิ นค้าผ่านสื่ อดั้งเดิมร่ วมกับเว็บไซต์ทางการของสายการบินไทยสมายล์ ก็จะส่ งผล
ให้การสื่ อสารตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่ได้
5.2.4 การรับรู้ ตราสิ นค้ าสายการบินไทยสมายล์
5.2.4.1 การรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นผลิตภัณฑ์/บริ การ
กลุ่ มตัวอย่างมี การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบินไทยสมายล์ ด้านผลิ ตภัณฑ์/บริ การ
โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีระดับการรับรู ้ตราสิ นค้าเกี่ยวกับบริ การ
อาหารว่า งและเครื่ องดื่ ม ฟรี บ นเที่ ย วบิ นมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ น้ า หนัก กระเป๋ าสั ม ภาระฟรี
20 กิโลกรัม, เครื่ องบินใหม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยทุกลา, เลือกที่นงั่ ได้โดยไม่เสี ยค่าธรรมเนี ยม
, เป็ นสายการบินที่ให้บริ การแบบเต็มรู ปแบบ (Full-service Airline) และสมาชิกรอยัลออร์ คิดพลัส
(ROP) ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์เช่นเดียวกับการบินไทย ตามลาดับ
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ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นผลิตภัณฑ์/บริ การ พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี กลุ่มอายุ 20-30 ปี กลุ่ม
อายุ 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์/บริ การมากกว่ากลุ่ม
อายุ 51-60 ปี และกลุ่ ม อายุ 61 ปี ขึ้ นไป และกลุ่ ม อายุ 41-50 ปี ระดับ การรั บรู้ ตราสิ นค้า ด้า น
ผลิตภัณฑ์/บริ การมากกว่ากลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี กลุ่มอายุ 20-30 ปี และกลุ่มอายุ 31-40 ปี
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์
ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มปริ ญญาตรี /เทียบเท่า และกลุ่มสู งกว่าปริ ญญา
ตรี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์/บริ การมากกว่ากลุ่มต่ากว่าปริ ญญาตรี และกลุ่มสู งกว่า
ปริ ญญาตรี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์/บริ การมากกว่ากลุ่มปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นผลิตภัณฑ์/บริ การ พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษามีระดับการรับรู้ตรา
สิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การมากกว่ากลุ่มนักธุ รกิ จ/เจ้าของกิ จการ กลุ่ ม
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ และกลุ่มพนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน กลุ่มข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิ จมีระดับการรับรู้ ตราสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์/บริ การมากกว่ากลุ่มนักธุ รกิ จ/เจ้าของกิ จการ
และกลุ่ มอื่ น ๆ มีระดับ การรับ รู้ ตราสิ นค้า ด้านผลิ ตภัณฑ์ /บริ ก ารมากกว่า กลุ่ ม นัก ธุ รกิ จ/เจ้าของ
กิจการ และกลุ่มพนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นผลิตภัณฑ์/บริ การ พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท และ
กลุ่มรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์/บริ การมากกว่ากลุ่มรายได้
10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท, กลุ่มรายได้ 20,001-25,000 บาท และกลุ่ม
รายได้ 25,001-30,000 บาท
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นผลิตภัณฑ์/บริ การของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มี ความถี่ใ นการใช้บริ ก ารต่างกันด้วยสถิ ติ
ทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีความถี่ในการใช้บริ ก ารต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตรา
สิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นผลิตภัณฑ์/บริ การไม่แตกต่างกัน
5.2.4.2 การรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นราคา
กลุ่ ม ตัวอย่า งมี ก ารรั บ รู ้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทยสมายล์ ด้านราคาโดยรวมใน
ระดับปานกลาง ซึ่ งเป็ นรายละเอียดเกี่ยวกับตราสิ นค้าด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้นอ้ ยที่สุด เมื่อ
พิจารณาในรายละเอี ยด พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมี ระดับการรั บรู ้ ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ ว่า
อัตราค่าโดยสารคุ ม้ ค่าสู งกว่าราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์/บริ การ ตามลาดับ ทาให้
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พิจารณาได้ว่า การสื่ อสารด้านราคาของสายการบินไทยสมายล์อาจไม่มีประสิ ทธิ ผล (Efficiency)
เท่าที่ควรหากเทียบกับด้านอื่น ๆ สอดคล้องผลการศึกษาผูใ้ ช้บริ การเที่ยวบินสายการบินแอร์ เอเชีย
ของ ภารณี สกุลเศรษฐี (2549) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการข้อมูลราคาบัตรโดยสารมาก
ที่สุด ซึ่ งเกิดจากมีการรับรู้ตราสิ นค้าด้านราคาน้อย จึงมีคาดหวังและประสงค์จะได้รับข้อมูลด้าน
ดังกล่าวมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาประสบการณ์จากต่างประเทศและการทาการตลาดใน
ธุ รกิ จการบิ นของรั ส เซี ย ของ Ionkin (2009) ที่ พ บว่ากลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ ของทุ กกลุ่ ม ตลาด
ตัดสิ นใจจากปัจจัยด้านราคาเป็ นสาคัญในการซื้ อบัตรโดยสาร สามารถพิจารณาได้วา่ หากราคาเป็ น
ปั จจัยสาคัญในการตัดสิ นใจซื้ อ แสดงว่าความต้องการข้อมูลในเรื่ องดังกล่าวย่อมมีมากเช่นกัน
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นราคาพบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านราคา
มากกว่ากลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป, กลุ่มอายุ 20-30 ปี , กลุ่มอายุ 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดับ
การรับรู้ตราสิ นค้าด้านราคามากกว่ากลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป และกลุ่มอายุ 4150 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านราคามากกว่ากลุ่มอายุ 20-30 ปี
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นราคาพบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มปริ ญญาตรี /เทียบเท่า และกลุ่มสู งกว่าปริ ญญาตรี มี
ระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านราคามากกว่ากลุ่มต่ากว่าปริ ญญาตรี และกลุ่มสู งกว่าปริ ญญาตรี มีระดับ
การรับรู้ตราสิ นค้าด้านราคามากกว่ากลุ่มปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ ด้า นราคาพบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่ ม นัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา กลุ่ ม ข้า ราชการ/พนัก งาน
รัฐวิสาหกิ จ กลุ่ มพนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน และกลุ่มอื่ น ๆ มีระดับการรับรู้ ตราสิ นค้าด้านราคา
มากกว่ากลุ่ มนักธุ รกิ จ/เจ้าของกิ จการ และกลุ่ มนักเรี ยน/นักศึกษามีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้าน
ผลิตภัณฑ์/บริ การมากกว่ากลุ่มพนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรั บรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นราคา พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท มีระดับการรับรู้
ตราสิ นค้าด้านราคามากกว่ากลุ่มรายได้ 10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท และ
กลุ่มรายได้ 25,001-30,000 บาท กลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้าน
ราคามากกว่ากลุ่มรายได้ 25,001- 30,000 บาท กลุ่มรายได้ 20,001-25,000 บาท มีระดับการรับรู้ตรา
สิ นค้าด้านราคามากกว่ากลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายได้ 25,001-30,000 บาท และ
กลุ่ มรายได้ 30,001 บาทขึ้ นไปมีระดับการรับรู้ ตราสิ นค้าด้านราคามากกว่ากลุ่ มรายได้ 10,00115,000 บาท, กลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายได้ 25,001-30,000 บาท
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ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นราคา พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มที่ใช้บริ การครั้งแรก, กลุ่ม 6-10 ครั้งต่อปี และกลุ่ม
มากกว่า 10 ครั้งต่อปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านราคามากกว่ากลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี และกลุ่ม 6-10
ครั้งต่อปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านราคามากกว่ากลุ่มที่ใช้บริ การครั้งแรก
5.2.4.3 การรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่าย
กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ก ารรั บ รู ้ ต ราสิ น ค้า สายการบิ น ไทยสมายล์ ด้า นช่ อ งทางการจัด
จาหน่ายโดยรวมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีระดับการรับรู ้ตราสิ นค้าว่า
สามารถส ารองที่ นั่ ง แล ะช าระ เงิ นโดย ตั ด บั ต รเครดิ ต/เดบิ ตออนไลน์ ผ่ า น Website:
www.thaismileair.com และ www.thaiairways.com ในระดับมาก และมีระดับการรับรู ้ตราสิ นค้าว่า
สามารถสารองที่นงั่ และชาระเงินโดยตัดบัตรเครดิต/เดบิตผ่านระบบ Call Center: 02 118 8888 ใน
ระดับปานกลาง โดยที่ Ionkin (2009) กล่าวเกี่ ยวกับช่องทางการจาหน่ายว่า ความสะดวกในการ
ส ารองและซื้ อบัตรโดยสารเป็ นปั จจัย ส าคัญที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการเลื อ กใช้บ ริ ก ารสายการบิ นของ
ผู้โ ดยสาร ซึ่ งต้อ งมี ช่ อ งการการตลาดใหม่ ได้ แ ก่ ตัว แทนจ าหน่ า ยออนไลน์ เว็ บ ไซต์ ท าง
อินเทอร์ เน็ ต และคอลล์เซ็นเตอร์ รวมถึงความพร้ อมของการจาหน่ ายทั้งด้านช่ องทาง ระยะเวลา
และเครื อ ข่ า ยในการจัดจ าหน่ า ย ในกรณี ช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ยของสายการบิ นไทยสมายล์
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ionkin (2009) ที่สามารถสารองและซื้ อบัตรโดยสารผ่าน Website:
www.thaismileair.com, www.thaiairways.com และ Call Center: 02 118 8888 ได้
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี , กลุ่มอายุ 20-30
ปี , กลุ่มอายุ 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
มากกว่ากลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป กลุ่มอายุ 20-30 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้า
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากกว่ากลุ่มอายุ 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดับการรับรู้ตรา
สิ นค้าด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากกว่ากลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี , กลุ่มอายุ 20-30 ปี และกลุ่มอายุ 3140 ปี
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มปริ ญญาตรี /เทียบเท่า และกลุ่มสู ง
กว่าปริ ญญาตรี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากกว่ากลุ่มต่ากว่าปริ ญญาตรี
และกลุ่ มสู งกว่าปริ ญญาตรี มี ระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้าด้านช่ องทางการจัดจาหน่ า ยมากกว่า กลุ่ ม
ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
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ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ด้า นช่ องทางการจัดจ าหน่ า ย พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่ ม นัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา กลุ่ ม
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน และกลุ่มอื่น ๆ มีระดับการรับรู้ตรา
สิ นค้าด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากกว่ากลุ่มนักธุ รกิจ/เจ้าของกิจการ
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่ายของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีรายได้ต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test
พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีรายได้ต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ น
ช่องทางการจัดจาหน่ายไม่แตกต่าง
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นช่ องทางการจัดจาหน่ าย พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มที่ใช้บริ การครั้งแรก และกลุ่ ม
6-10 ครั้งต่อปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากกว่ากลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี
5.2.4.4 การรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด
โดยรวมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีระดับการรับรู ้ตราสิ นค้าว่าได้รับ
ไมล์สะสมรอยัลออร์ คิดพลัส (ROP) ของการบินไทยสู งที่สุด รองลงมาคือ มีการลดราคาบัตร
โดยสารในโอกาสต่าง ๆ และมีการจัดกิจกรรมจาหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษ ตามลาดับ
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่ มอายุต่ ากว่า 20 ปี และกลุ่ มอายุ
31-40 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากกว่ากลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป กลุ่มอายุ
20-30 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากกว่ากลุ่ม
อายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป และกลุ่มอายุ 20-30 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดมากกว่ากลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี และกลุ่มอายุ 31-40 ปี
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มปริ ญญาตรี /เทียบเท่า และกลุ่มสู ง
กว่าปริ ญญาตรี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากกว่ากลุ่มต่ากว่าปริ ญญาตรี
และกลุ่ ม สู ง กว่า ปริ ญญาตรี มี ระดับ การรั บรู้ ตราสิ นค้า ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดมากกว่า กลุ่ ม
ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษา กลุ่มข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน และกลุ่มอื่น ๆ มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้าน
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การส่ งเสริ มการตลาดมากกว่ากลุ่มนักธุ รกิจ/เจ้าของกิจการ และกลุ่มนักเรี ยน/ นักศึกษามีระดับการ
รับรู้ตราสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากกว่ากลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ และกลุ่ม
พนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท,
กลุ่มรายได้ 10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได้ 20,001-25,000 บาท และกลุ่มรายได้ 30,001 บาทขึ้น
ไป มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากกว่ากลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาทต่อ
เดื อน และกลุ่ มรายได้ 30,001 บาทขึ้ นไปมีระดับการรับรู้ ตราสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาด
มากกว่ากลุ่มรายได้ 25,001-30,000 บาท
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มที่ใช้บริ การครั้งแรก และกลุ่ม 6-10
ครั้งต่อปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากกว่ากลุ่มมากกว่า 10 ครั้งต่อปี
และกลุ่ม 6-10 ครั้ งต่อปี มีระดับการรับรู้ ตราสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากกว่ากลุ่ มที่ ใช้
บริ การครั้งแรก และกลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี
5.2.4.5 การรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นพนักงาน
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นพนักงานโดยรวมใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีระดับการรับรู ้ ตราสิ นค้าว่าพนักงานต้อนรับบน
เครื่ องบินมีคุณภาพในการให้บริ การสู งกว่าการรับรู ้ตราสิ นค้าว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินผ่าน
การฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยมาตรฐาน
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นพนักงาน พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี , กลุ่มอายุ 20-30 ปี , กลุ่มอายุ
31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านพนักงานมากกว่ากลุ่มอายุ 51-60 ปี
และกลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ด้านพนักงานของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีระดับการศึกษา พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่ ม
ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า และกลุ่มสู งกว่าปริ ญญาตรี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านพนักงานมากกว่า
กลุ่มต่ากว่าปริ ญญาตรี
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นพนักงาน พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษามีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้าน
พนักงานมากกว่ากลุ่มนักธุ รกิจ/เจ้าของกิจการ กลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนักงาน
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บริ ษทั /ห้างร้าน และกลุ่มอื่น ๆ และกลุ่มนักธุ รกิ จ/เจ้าของกิ จการมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้าน
พนักงานมากกว่ากลุ่มพนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นพนักงาน พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่า 10,000 บาท และกลุ่ม
รายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีระดับการรับรู้ ตราสิ นค้าด้านพนักงานมากกว่ากลุ่ มรายได้ 10,00115,000 บาท, กลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายได้ 25,001-30,000 บาท และกลุ่มรายได้
20,001-25,000 บาท มี ร ะดับ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้า ด้า นพนัก งานมากกว่า กลุ่ ม รายได้ 25,00130,000 บาท
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นพนักงาน พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มที่มีความถี่ในการใช้บริ การมากกว่า 10 ครั้งต่อปี
มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นพนักงานมากกว่ากลุ่มที่ใช้บริ การครั้งแรก,
กลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี และกลุ่ม 6-10 ครั้งต่อปี
5.2.4.6 การรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นกระบวนการบริ การ
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นกระบวนการบริ การ
โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีระดับการรับรู ้ตราสิ นค้าว่าให้บริ การที่
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองในระดับมาก และมีระดับการรับรู ้ตราสิ นค้าว่า
เช็คอินผ่านอินเตอร์ เน็ต (iCheck-in) ผ่านทาง www.thaismileair.com ได้ ในระดับปานกลาง
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นกระบวนการบริ การ พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มอายุ 20-30 ปี , กลุ่มอายุ 31-40 ปี และ
กลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านกระบวนการบริ การมากกว่ากลุ่มอายุ 51-60 ปี และ
กลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป กลุ่มอายุ 20-30 ปี , กลุ่มอายุ 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดับการรับรู้
ตราสิ นค้าด้านกระบวนการบริ การมากกว่ากลุ่ มอายุต่ ากว่า 20 ปี และกลุ่มอายุ 20-30 ปี และกลุ่ ม
อายุ 41-50 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านกระบวนการบริ การมากกว่ากลุ่มอายุ 31-40 ปี
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นกระบวนการบริ การ พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มปริ ญญาตรี /เทียบเท่า และกลุ่มสู งกว่า
ปริ ญญาตรี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านกระบวนการบริ การมากกว่ากลุ่มต่ากว่าปริ ญญาตรี และ
กลุ่ ม สู ง กว่า ปริ ญญาตรี มี ร ะดับ การรั บรู้ ตราสิ นค้า ด้านกระบวนการบริ ก ารมากกว่า กลุ่ ม ต่ ากว่า
ปริ ญญาตรี
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ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นกระบวนการบริ การ พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษา กลุ่มข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน และกลุ่มอื่น ๆ มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้าน
กระบวนการบริ การมากกว่ากลุ่มนักธุ รกิจ/เจ้าของกิจการ และกลุ่มนักเรี ยน/ นักศึกษามีระดับการ
รับรู้ตราสิ นค้าด้านกระบวนการบริ การมากกว่ากลุ่มพนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นกระบวนการบริ การ พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท,
กลุ่มรายได้ 10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได้ 20,001-25,000 บาท และกลุ่มรายได้ 30,001 บาทขึ้น
ไป มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านกระบวนการบริ การมากกว่ากลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท และ
กลุ่มรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านกระบวนการบริ การมากกว่ากลุ่ ม
รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท, กลุ่มรายได้ 10,001-15,000 บาท และกลุ่มรายได้ 25,001-30,000 บาท
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ด้า นกระบวนการบริ ก าร พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่ ม ที่ ใ ช้บ ริ การครั้ งแรกและกลุ่ ม
6-10 ครั้งต่อปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นกระบวนการบริ การมากกว่า
กลุ่ม 1-5 ครั้งต่อปี
5.2.4.7 การรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
กลุ่มตัวอย่างรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
โดยรวมในระดับมาก ซึ่ งเป็ นรายละเอียดเกี่ยวกับตราสิ นค้าด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้มากที่สุด
เมื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดพบว่า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ก ารรั บ รู ้ ต ราสิ น ค้า ระดับ มากที่ สุ ด เกี่ ย วกับ
เครื่ อ งแบบของพนัก งานเป็ นสี ส้ ม , “ไทยสมายล์ ลู ก เรื อ สาวสวยยกล า” พนัก งานต้อ นรั บ บน
เครื่ องบินมีเฉพาะสาวสวย และมีการรับรู ้ ระดับมากเกี่ยวกับลายเครื่ องบินเป็ นแถบริ บบิ้นพร้อม
คาว่า “Smile”, “ไทยสมายล์ ลูกเรื อสาวสวยยกลา” พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินมีเฉพาะสาวสวย,
โลโก้ของสายการบิน, รู ปแบบการให้บริ การเป็ นแบบทันสมัย เป็ นมิตรและมีความคุม้ ค่า (TrendyFriendly-Worthy) สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่ นใหม่ และสโลแกนภาษาไทย “ไทยสมายล์
รอยยิม้ คู่ฟ้า” ภาษาอังกฤษ “Fly Smart with THAI Smile” ตามลาดับ ทาให้พิจารณาได้วา่ การ
สื่ อ สารด้า นสิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพของสายการบิ น ไทยสมายล์ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล (Efficiency)
สอดคล้องผลการศึกษาการรับรู้ตราสิ นค้านกแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทยของนิ รัชยา เลิศเรื องฤทธิ์
(2554) ที่ ว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ก ารรั บ รู ้ ด้า นการน าเสนอเอกลัก ษณ์ ท างกายภาพมากที่ สุ ด และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาการรับรู ้ ของผูบ้ ริ โภคต่อกลยุทธ์การปรับภาพลักษณ์องค์กรสายการบิน
เคนยาแอร์ เวย์สของ Chemayiek (2005) ที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รับรู ้ ถึงการเปลี่ ยนแปลงของสี ,
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ดี ไ ซน์ บ นหาง, เครื่ อ งยนต์, ปี ก และล าตัวของเครื่ องบิ น ส่ วนในด้า นโลโก้ใ หม่ มี ก ารเปลี่ ย น
รู ป แบบการน าเสนอด้ว ยเฉดสี ที่ เ ปลี่ ย นไป เช่ น สี เ ขี ย ว สี ด า สี แ ดง แทนที่ โ ลโก้เ ก่ า ตรงหาง
เครื่ องบินที่ถูกลบออกไป โดยโลโก้ใหม่ยงั เป็ นที่รู้จกั กันน้อย ซึ่ งดังที่กล่าวมานี้ เป็ นการรับรู้ที่เป็ น
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี , กลุ่มอายุ 20-30
ปี , กลุ่มอายุ 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
มากกว่ากลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป และกลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี มีระดับการรับรู้ตรา
สิ นค้าด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพมากกว่ากลุ่มอายุ 31-40 ปี
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ด้านสิ่ ง แวดล้อมทางกายภาพของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มี ระดับการศึ กษาต่ างกันด้วยสถิ ติ
ทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้า
สายการบินไทยสมายล์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพไม่แตกต่างกัน
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษามีระดับการ
รับรู้ ตราสิ นค้าด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพมากกว่ากลุ่มนักธุ รกิ จ/เจ้าของกิจการ กลุ่มข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิ จ กลุ่มพนักงานบริ ษทั / ห้างร้าน และกลุ่มอื่น ๆ และกลุ่มนักธุ รกิ จ/เจ้าของ
กิจการมีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านพนักงานมากกว่ากลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยกลุ่มรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000
บาท และกลุ่มรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีระดับการรับรู้ตราสิ นค้าด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
มากกว่ากลุ่มรายได้ 10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท, กลุ่มรายได้ 20,00125,000 บาท และกลุ่มรายได้ 25,001-30,000 บาท และกลุ่มรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท มีระดับการ
รับรู้ตราสิ นค้าด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพมากกว่ากลุ่มรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับ การรับรู้ ตราสิ นค้า สายการบิ นไทย
สมายล์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีความถี่ในการใช้บริ การแตกต่างกัน
ด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีความถี่ในการใช้บริ การต่างกันจะมีระดับการ
รับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพไม่แตกต่างกัน
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ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปที่ต่างกันของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ งผลต่อการรั บรู ้ ตราสิ นค้าสายการบิ นไทยสมายล์ สอดคล้องกับทฤษฎี ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (Individual Differences Theory) ที่ De Fleur (2010) และ Blackwell, Miniard and Eagel
(2006) กล่ าวว่า บุ คคลมี ความแตกต่างกันหลายประการ โดยหนึ่ งในปั จจัยด้านความแตกต่าง
ดังกล่าว คือ ความสามารถในการรับรู้ ขอ้ มูล ซึ่ งจะสนองลักษณะความต้องการ (Needs) มูลค่า
(Value) วิถีการดาเนิ นชี วิต (Lifestyles) ที่ แตกต่างกัน ส่ งอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการสื่ อสารและ
พฤติกรรมข้อมูลของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน
พิจารณาได้วา่ กลุ่มตัวอย่างรับรู ้และเห็นถึงความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของสาย
การบิ นไทยสมายล์ โดยรวมแล้วกลุ่ มตัวอย่างมี การรั บรู ้ ในทิ ศทางเดี ยวกันกับที่ สายการบิ นไทย
สมายล์ตอ้ งการสื่ อสารตราสิ นค้า โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2012) และ
Kotler (1997) ที่วา่ การกาหนดตาแหน่งตราสิ นค้าและการกาหนดบุคลิกภาพให้กบั ตราสิ นค้าสร้าง
ความรู้สึกและความเป็ นเอกลักษณ์ โดยองค์กรต้องทาความรู้จกั กาหนดอัตลักษณ์ ของตราสิ นค้า
โดยการศึกษาถึงความเหมือนและความต่างของผลิตภัณฑ์บริ การของทั้งตัวเองและคู่แข่ง พร้อมทั้ง
ระบุและสร้ างเอกลักษณ์ตามอัตลักษณ์ ที่ถูกกาหนดตามที่ ตนเป็ น เป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้กบั
ผลิตภัณฑ์/บริ การให้ครองใจผูบ้ ริ โภค ส่ งผลให้องค์กรได้รู้จกั ตนเองและคู่แข่งอย่างชัดแจ้งขึ้น และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ionkin (2009) ที่ว่า โจทย์สาคัญของสายการบินคือการสร้างตรา
สิ นค้า และภาพลักษณ์ ข องตัวเองให้เป็ นเอกลัก ษณ์ อันมาจากการรวมอัตลัก ษณ์ ความคาดหวัง
เครื อข่า ยของสายการบิ น การรั บรู ้ ข องผูบ้ ริ โภค และความมุ่ง ให้ตรงใจผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม เป้ าหมาย
อย่างไรก็ตามภาพลักษณ์ที่สาคัญที่สุดของสายการบินคือการปฏิบตั ิการบินอย่างปลอดภัย โดยใน
กรณี ของ บริ ษทั สายการบินไทยสมายล์ จากัด ภายใต้ตราสิ นค้า (Brand) สายการบินไทยสมายล์
(Thai Smile Airways) ได้สื่อสารตราสิ นค้าโดยการนาเสนอบุคลิกของตราสิ นค้า (Brand Character)
เป็ นแบบทันสมัย เป็ นมิตร และมีความคุ ม้ ค่า (Trendy-Friendly-Worthy) สอดคล้องกับวิถีชีวิต
(Lifestyle) ของคนรุ่ นใหม่ที่มีความทันสมัยภายใต้สโลแกนสโลแกน “ไทยสมายล์ รอยยิ้มคู่ฟ้า”
หรื อ “Fly Smart with THAI Smile” (THAI, 2012D, 2012B) อันสอดคล้องกับภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
อย่างชัดเจน
สามารถพิจารณาได้อีกว่า บริ ษทั สายการบินไทยสมายล์ จากัด ภายใต้ตราสิ นค้า
(Brand) สายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile Airways) ได้สื่อสารตราสิ นค้า สอดคล้องกับส่ วน
ประสมทางการตลาดสาหรับธุ รกิ จบริ การ (Service Marketing Mix: 7P’s) ของ Payne (1993);
Kotler (1997) อันประกอบด้วย (1) ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ (Product) โดยการบริ การส่ งมอบบริ การ
เที่ยวบินแก่ ผูโ้ ดยสาร (2) ด้านราคา (Price) โดยการกาหนดราคาที่ สอดคล้องกับคุ ณค่าของ
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ผลิตภัณฑ์/บริ การ เหมาะสมกับตาแหน่งตราสิ นค้าระดับการให้บริ การและระบบเศรษฐกิจ (3) ด้าน
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) โดยการนาเสนอช่ องทางการเข้าถึงการซื้ อผลิ ตภัณฑ์/บริ การของ
สายการบิ นไทยสมายล์ที่เข้ากับยุค สมัย และพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค (4) ด้านส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion) ผ่านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย กิจกรรมชิ งรางวัล โดยมี
วัตถุประสงค์ในการมุ่งให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์/บริ การ (5) ด้านพนักงาน
(People) โดยการคัดเลื อก การฝึ กอบรม ควบคุ มคุ ณภาพการบริ การ สร้ างความสัมพันธ์ ระหว่าง
พนักงานและผูโ้ ดยสาร (6) ด้านกระบวนการบริ การ (Process) โดยการกระส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์/
บริ การผ่านกระบวนการที่ ทาให้ผูโ้ ดยสารเกิ ดความประทับใจสู งสุ ด (7) ด้านสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ (Physical Evidence) โดยการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพอย่างมีเอกลักษณ์
กระทัง่ อาจเป็ นหนึ่งในปัจจัยในการเลือกใช้บริ การสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสาร
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะต่ อสายการบินไทยสมายล์
5.3.1.1 สายการบินไทยสมายล์สามารถนาผลการวิจยั ไปปรับใช้ในการสื่ อสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับตราสิ นค้าได้อย่างสอดคล้องกับความคาดหวังในรายละเอียดที่ประสงค์ของผูโ้ ดยสาร
ชาวไทย กล่าวคือ มุ่งเน้นในรายละเอียดข้อมูลด้านราคาบัตรโดยสารมาเป็ นอันดับแรก เนื่ องจาก
เป็ นรายละเอียดข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการมากที่สุด
5.3.1.2 สายการบิ นไทยสมายล์ค วรรั ก ษาความมี ป ระสิ ท ธิ ผลและพัฒนาอย่า ง
ต่อเนื่องให้ดียงิ่ ๆ ขึ้นไปสาหรับสื่ อสารการตลาดด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)
เนื่ องจากเป็ นรายละเอี ยดเกี่ ยวกับตราสิ นค้าสายการบิ นไทยสมายล์ที่กลุ่ มตัวอย่างรั บรู ้ มากที่ สุ ด
ในทางตรงกันข้ามควรมุ่งสื่ อสารการตลาดด้านราคา (Price) ซึ่ งเป็ นรายละเอียดเกี่ยวกับตราสิ นค้า
ด้านที่กลุ่มตัวอย่างรับรู ้นอ้ ยที่สุด
5.3.1.3 สายการบินไทยสมายล์อาจพิจารณานวัตกรรมการสื่ อสารตราสิ นค้า สาย
การบินไทยสมายล์ผา่ นเครื่ องมือทางการสื่ อสารตลาด โดยเน้นช่องทางผ่านสื่ อใหม่ (New Media)
คือทาง www.thaismileair.com ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์ทางการของสายการบินไทยสมายล์ และเน้นรักษา
คุณภาพการให้บริ การที่ดี เนื่ องจากการบริ การอย่างมีคุณภาพจะเกิดการบอกต่อจากผูโ้ ดยสารที่เคย
ใช้บริ การ ซึ่ งเป็ นสร้างการรับ รู ้ ตราสิ นค้าที่ไม่ตอ้ งเสี ยงบประมาณในการลงทุ น รวมทั้งไม่ควร
มองข้ามการสื่ อสารตราสิ นค้า ผ่านสื่ อดั้งเดิ ม (Traditional Media) ได้แก่ โทรทัศน์, นิ ตยสาร
SAWASDEE / จุลสาร Royal Orchid Plus News ที่มีศกั ยภาพในการสร้างการรับรู้
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5.3.2 ข้ อเสนอแนะต่ อแวดวงวิชาการ
5.3.2.1 การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาเฉพาะเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research)
ในการศึก ษาครั้ ง ต่ อไปควรมี การวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) เช่ น การสั ม ภาษณ์
ผูโ้ ดยสาร ร่ วมกับการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก
5.3.2.2 ควรมีการศึกษาความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล และการรับรู้ตรา
สิ นค้าองค์กรธุ รกิจการบินเชิ งพาณิ ชย์อื่น ๆ เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างกับความต้องการ
ข้อมูล การแสวงหาข้อมูล และการรับรู้ตราสิ นค้า สายการบินไทยสมายล์ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลอัน
เป็ นประโยชน์ที่กว้างขึ้น
5.3.2.3 ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการสร้ างเครื่ องมือที่มีรายละเอียดข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ ในปริ มาณที่เท่า ๆ กัน อันนามาซึ่งผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างและศึกษาความสัมพันธ์
กับกลุ่มตัวแปรอื่นที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น รวมไปถึงการสร้างเครื่ องมือที่รวบรวมรายละเอียดบางประการที่
ได้มีการเปลี่ยนรู ปแบบหลังจากการเก็บข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ เช่น การรับบริ การด้านบัตรโดยสาร
และบริ การโปรแกรมสะสมไมล์รอยัลออร์ คิดพลัส (Royal Orchid Plus: ROP) ได้ที่ THAI Contact
Center: 02 356 1111 ตลอด 24 ชัว่ โมง ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม เป็ นต้นไป (THAI Smile, Call Center,
2015 April 24), การเพิ่มช่ องทางการชาระเงิ นผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส (THAI Smile, 2015A),
นิตยสารประจาเที่ยวบินรายเดือน We Smile ของสายการบินไทยสมายล์ ซึ่ งตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 (THAI Smile, 2015C) เป็ นต้น เพื่อรายละเอียดข้อมูลที่ทนั สมัยของ
ผลการวิจยั
5.3.2.4 ควรมี ก ารศึ ก ษากลุ่ ม ตัว อย่า งผูโ้ ดยสารต่ า งชาติ ใ นการวิจ ัย ครั้ งต่ อ ไป
เนื่องจากมีผโู ้ ดยสารต่างชาติใช้บริ การเที่ยวบินสายการบินไทยสมายล์เป็ นจานวนมากอย่างต่อเนื่ อง
กอปรกับหลายเส้นทางบินภายในประเทศปฏิบตั ิการบินด้วยสายการบินไทยสมายล์แทนที่การบิน
ไทยที่เป็ นที่รู้จกั มาก่อน อันเป็ นการได้เรี ยนรู้และตรวจสอบความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล
และการรับรู้ตราสิ นค้าสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารต่างชาติ
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แบบสอบถามมีท้ งั หมด 5 ส่ วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
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นายประกาศิต รักษาแก้ว / ผูว้ จิ ยั
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่ องหมาย√ ลงใน หรื อเติมข้อความลงในช่องว่าง
1. เพศ
1. ชาย

2. หญิง

2. อายุ

3.

4.

5.

6.

1. ต่ากว่า 20 ปี
2. 20-30 ปี
4. 41-50 ปี
5. 51-60 ปี
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
3. สู งกว่าปริ ญญาตรี
อาชีพในปัจจุบนั
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
3. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5. อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………….
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1. ต่ากว่า -10,000
2. 10,001 - 15,000
4. 20,001 - 25,000
5. 25,001- 30,000
ความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้บริ การสายการบินไทยสมายล์
1. ใช้บริ การครั้งแรก
3. 6 - 10 ครั้งต่อปี

3. 31-40 ปี
6. 61 ปี ขึ้นไป
2. ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
4. อื่น ๆ (โปรดระบุ)……...........
2. นักธุ รกิจ/เจ้าของกิจการ
4. พนักงานบริ ษทั /ห้างร้าน

3. 15,001 - 20,000
6. 30,001ขึ้นไป
2. 1 - 5 ครั้งต่อปี
4. มากกว่า 10 ครั้งต่อปี
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ส่ วนที่ 2 ความต้ องการข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์ ของผู้โดยสารชาวไทย
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงใน
ระดับความต้ องการข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์
รายละเอียดข้ อมูลสายการบิน
ไทยสมายล์

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.ด้านตารางเที่ยวบิน
2.ด้านราคาบัตรโดยสาร
3.ด้านรู ปแบบการให้บริ การ
4.ด้านระบบส่ งเสริ มการตลาด
5.ด้านการสารองบัตรโดยสาร
ส่ วนที่ 3 ช่ องทางการแสวงหาข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์ ของผู้โดยสารชาวไทย
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงใน
ระดับการแสวงหาข้ อมูลตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์
ช่ องทางการแสวงหาข้ อมูล
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
สายการบินไทยสมายล์
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
(5)

1. โทรทัศน์
2. หนังสื อพิมพ์
3. นิตยสาร SAWASDEE /
จุลสาร Royal Orchid Plus News
4. บิลบอร์ด/ป้ ายโฆษณา
5. Call Center: 02 118 8888
6. Website: www.thaismileair.com
7. Facebook/Twitter/YouTube/Instagram
8. Mobile Application: THAI Smile
9. คนรู้จกั

(4)

(3)

(2)

(1)
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ส่ วนที่ 4 ช่ องทางการรับรู้ ตราสิ นค้ าสายการบินไทยสมายล์ ของผู้โดยสารชาวไทย
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงใน

ช่ องทางการรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์

ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้ าสายการบินไทยสมายล์
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
(5)

1. โทรทัศน์
2. หนังสื อพิมพ์
3. นิตยสาร SAWASDEE /
จุลสาร Royal Orchid Plus News
4. บิลบอร์ด/ป้ ายโฆษณา
5. Call Center: 02 118 8888
6. Website: www.thaismileair.com
7. Facebook/Twitter/YouTube/Instagram
8. Mobile Application: THAI Smile
9. คนรู้จกั

(4)

(3)

(2)

(1)
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ส่ วนที่ 5 การรับรู้ ตราสิ นค้ าสายการบินไทยสมายล์ ของผู้โดยสารชาวไทย
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงใน

การรับรู้ ตราสิ นค้ าสายการบินไทยสมายล์

ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
(5)

ด้ านผลิตภัณฑ์ /บริการ
1. เป็ นสายการบินที่ให้บริ การแบบเต็มรู ปแบบ
(Full-service Airline)
2. เครื่ องบินใหม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยทุกลา
3. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระฟรี 20 กิโลกรัม
4. บริ การอาหารว่างและเครื่ องดื่มฟรี บนเที่ยวบิน
5. เลือกที่นงั่ ได้โดยไม่เสี ยค่าธรรมเนียม
6. สมาชิกรอยัลออร์คิดพลัส (ROP) ได้รับ
สิ ทธิ ประโยชน์เช่นเดียวกับการบินไทย
ด้ านราคา
7. ราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์/บริ การ
8. อัตราค่าโดยสารคุม้ ค่า
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
9. สารองที่นงั่ และชาระเงินโดยตัดบัตรเครดิต/เดบิต
ออนไลน์ผา่ น Website:www.thaismileair.com
www.thaiairways.com
10. สารองที่นงั่ และชาระเงินโดยตัดบัตรเครดิต/เดบิต
ผ่านระบบ Call Center: 02 118 8888

(4)

(3)

(2)

(1)
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ส่ วนที่ 5 การรับรู้ ตราสิ นค้ าสายการบินไทยสมายล์ ของผู้โดยสารชาวไทย(ต่ อ)
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงใน

การรับรู้ ตราสิ นค้ าสายการบินไทยสมายล์

ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้ า
สายการบินไทยสมายล์
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
(5)

ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
11. มีการลดราคาบัตรโดยสารในโอกาสต่าง ๆ
12. มีการจัดกิจกรรมจาหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษ
13. ได้รับไมล์สะสมรอยัลออร์คิดพลัส (ROP)
ของการบินไทย
ด้ านพนักงาน
14. พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินผ่านการฝึ กอบรม
ด้านความปลอดภัยมาตรฐานการบินไทย
15. พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินมีคุณภาพในการให้บริ การ
ด้ านกระบวนการบริการ
16. ให้บริ การที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
17. เช็คอินผ่านอินเตอร์ เน็ต (iCheck-in)
ผ่านทาง www.thaismileair.com ได้

(4)

(3)

(2)

(1)
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ส่ วนที่ 5 การรับรู้ ตราสิ นค้ าสายการบินไทยสมายล์ ของผู้โดยสารชาวไทย (ต่ อ)
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงใน

การรับรู้ ตราสิ นค้ าสายการบินไทยสมายล์

ระดับการรับรู้ ตราสิ นค้ าสายการบิน
ไทยสมายล์
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
(5)

(4)

(3)

(2)

ด้ านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพกายภาพ
18. โลโก้ของสายการบิน
19. สโลแกนภาษาไทย “ไทยสมายล์ รอยยิม้ คู่ฟ้า”
ภาษาอังกฤษ“Fly Smart with THAI Smile”
20. ลายเครื่ องบินเป็ นแถบริ บบิ้น พร้อมคาว่า“Smile”

21. รู ปแบบการให้บริ การเป็ นแบบทันสมัย เป็ นมิตร
และมีความคุม้ ค่า (Trendy-Friendly-Worthy)
สอดคล้องกับวิถีชีวติ ของคนรุ่ นใหม่
22. เครื่ องแบบของพนักงานเป็ นสี ส้ม
23. “ไทยสมายล์ ลูกเรื อสาวสวยยกลา”
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินมีเฉพาะสาวสวย
ขอกราบขอบพระคุณท่ านเป็ นอย่ างสู งทีก่ รุ ณาให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้

(1)

ภาคผนวก ข
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสอบถาม เรื่อง “ความต้ องการข้ อมูล
การแสวงหาข้ อมูล และการับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์
ของผู้โดยสารชาวไทย”
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ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสอบถาม
แบบสอบถามเกีย่ วกับความต้ องการข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์ ของผู้โดยสารชาวไทย
Case Processing Summary
N

%

Cases

Valid
30
100.0
Excludeda
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items
.823

5

Item-Total Statistics

VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005

Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
15.3333
7.816
.661
.775
15.2667
7.444
.715
.758
15.7667
9.151
.389
.848
15.5667
7.909
.602
.793
15.5333
7.430
.730
.754
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แบบสอบถามเกีย่ วกับช่ องทางการแสวงหาข้ อมูลสายการบินไทยสมายล์ ของผู้โดยสารชาวไทย
Case Processing Summary
N

%

Cases

Valid
30
100.0
Excludeda
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items
.814

9

Item-Total Statistics

VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009

Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
25.0667
31.237
.626
.781
25.3333
35.126
.456
.802
24.5667
31.151
.597
.784
24.7333
32.754
.618
.785
25.0667
31.237
.604
.783
23.9000
35.266
.307
.819
24.9333
30.202
.794
.761
25.2000
35.683
.214
.835
24.6667
31.885
.494
.798
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แบบสอบถามเกีย่ วกับช่ องทางการรับรู้ ตราสิ นค้ าสายการบินไทยสมายล์ ของผู้โดยสารชาวไทย
Case Processing Summary
N

%

Cases

Valid
30
100.0
Excludeda
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items
.874

9

Item-Total Statistics
Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
VAR00010
24.1667
42.006
.729
.849
VAR00011
24.7667
46.806
.533
.867
VAR00012
24.1667
42.075
.596
.863
VAR00013
24.2000
44.993
.603
.861
VAR00014
24.5333
41.775
.762
.846
VAR00015
23.4000
47.903
.363
.880
VAR00016
24.5667
42.875
.746
.849
VAR00017
24.8333
42.971
.574
.865
VAR00018
24.0333
42.309
.645
.857
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แบบสอบถามเกีย่ วกับการรับรู้ ตราสิ นค้ าสายการบินไทยสมายล์ ของผู้โดยสารชาวไทย
Case Processing Summary
N
Cases

%

Valid
30
100.0
Excludeda
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.908

N of Items
23
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Item-Total Statistics
Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
VAR00001
85.1667
140.833
.418
.907
VAR00002
85.0333
144.723
.340
.908
VAR00003
84.7333
142.961
.480
.905
VAR00004
84.7667
138.806
.616
.902
VAR00005
85.0667
142.202
.490
.905
VAR00006
85.1333
136.326
.600
.902
VAR00007
85.7333
141.237
.512
.904
VAR00008
85.7000
137.941
.615
.902
VAR00009
85.0000
139.655
.512
.904
VAR00010
85.8333
143.868
.290
.910
VAR00011
85.4667
138.120
.543
.904
VAR00012
85.4667
137.430
.533
.904
VAR00013
84.9667
131.344
.799
.897
VAR00014
84.9000
137.817
.718
.900
VAR00015
84.8667
139.085
.634
.902
VAR00016
84.9333
141.651
.441
.906
VAR00017
85.4667
146.051
.145
.915
VAR00018
84.7000
140.493
.662
.902
VAR00019
85.4333
139.082
.421
.907
VAR00020
84.8000
139.338
.632
.902
VAR00021
85.1667
139.937
.611
.903
VAR00022
84.6333
137.964
.633
.902
VAR00023
85.0333
135.137
.711
.900
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