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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพลักษณองคกรและความไววางใจที่สงผลตอความจงรักภักดีของ
ผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าในประเทศไทย โดยมีกลุมตัวอยางคือ ผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า
ในประเทศไทยจํานวน 430 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
เชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่ คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน และใชสถิตเิ ชิงอนุมานเพือ่ ทดสอบ
สมมติฐานโดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู ผลการวิจยั พบวา ภาพลักษณองคกรดานเอกลักษณองคกร
( = 0.104) และดานชือ่ เสียง ( = 0.140) สงผลตอความจงรักภักดีของผูใ ชบริการสายการบินตนทุนตํา่
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนความไววางใจดานความเมตตากรุณา ( = 0.165) และ
ดานความซือ่ สัตย ( = 0.386) สงผลตอความจงรักภักดีของผูใ ชบริการทีร่ ะดับ 0.01 และความไววางใจ
ดานความสามารถ ( = 0.116) สงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ตัวแปรอิสระ
ทุกตัวสามารถรวมพยากรณความภักดีของผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่ารอยละ 68.3 (AdjR2 = 0.683)
คําสําคัญ : ภาพลักษณองคกร; ความไววางใจ; ความจงรักภักดี; สายการบินตนทุนตํ่า
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Abstract
The purpose of this research is to examine to the eﬀect of corporate image and trust on loyalty:
case of low-cost airlines customers in Thailand. The sample consists of 430 respondents
who have been traveled by low-cost airlines. A questionnaire was applied to data collection.
The statistical analyses applied in this study consist of frequency, percentage, mean,
standard deviation. Inferential statistics were used in hypotheses testing by multiple
regression analysis. The research results showed that corporate image in the dimension of
corporate identity (β = 0.104) and reputation (β = 0.140) statistically aﬀect loyalty of low
cost airlines users at the 0.05 signiﬁcant level. For trust the results reveal that the benevolent
trust (β = 0.165) and honesty (β = 0.386) statistically aﬀect the loyalty of customers at 0.01
signiﬁcant levels while competence trust (β = 0.116) aﬀects customer loyalty at 0.05
signiﬁcant levels (β = 0.165). And integrity (β = 0.386) aﬀects customer loyalty at 0.01
signiﬁcant level and competence trust (β = 0.116) aﬀects customer loyalty at the 0.05
signiﬁcant level. All independent variables are able to predict customer loyalty of low cost
airlines at 68.3 % (AdjR2 = 0.683).
Keywords: Corporate Image; Trust; Loyalty; Low-Cost Airline

บทนํา
ในระยะเวลาหลายปทผ่ี า นมาอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ โดยธุรกิจสายการบิน
ตนทุนตํ่าในประเทศไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามสถานการณการแพรระบาดของไวรัส
โคโรนาสายพันธุใหม COVID-19 นับตัง้ แตเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ทําใหมกี ารลอคดาวน สงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจทัว่ โลกในวงกวางทัง้ ในภาคการบริการและภาคอุตสาหกรรม โดยหนึง่ ในธุรกิจที่ไดรบั ผลกระทบ
เปนอยางสูงคือ ธุรกิจสายการบิน สงผลใหปริมาณเที่ยวบินระหวางประเทศที่เขาหรือออกจากประเทศที่มี
การแพรระบาดของ COVID-19 ปรับลดลงอยางมาก สายการบินทั่วโลกไดยกเลิกเที่ยวบินในเสนทาง
ระหวางประเทศกวารอยละ 80 และมีแนวโนมวาจะยกเลิกเทีย่ วบินไปจนถึงสิน้ ป พ.ศ. 2563 ทัง้ นี้ในระหวาง
วิกฤตการณ COVID-19 ผูโดยสารมีการปรับพฤติกรรมการเดินทาง โดยลดความถี่ ในการเดินทาง
เพือ่ ลดความเสีย่ ง อีกทัง้ จํานวนทีน่ ง่ั ของเครือ่ งบินก็จะตองลดลงเพือ่ รักษาระยะหางทางสังคม สงผลกระทบ
ตอรายไดของสายการบินตนทุนตํา่ ดังรายงานงบการเงินไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2563 สายการบินไทยแอรเอเชีย
ขาดทุน 4,764.09 ลานบาท สายการบินนกแอรขาดทุน 3,935.96 ลานบาท และสายการบินไทยไลออนแอร
ขาดทุนกวา 8,000 ลานบาท (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2563) สงผลใหในอนาคตธุรกิจการบิน
ตองมีการปรับตัวอยางมาก (ธนกร, 2563)
แมสายการบินมีการลดเที่ยวบิน และผูโดยสารปรับความถี่ ในการเดินทางเพื่อลดความเสี่ยง
แตการบินยังคงมีความสําคัญและจําเปนตอการเดินทางทั้งในประเทศและระหวางประเทศ โดยเฉพาะ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/
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สายการบินตนทุนตํ่าที่เปนทางเลือกและไดรับความนิยมโดยผูใชบริการเดินทางทางอากาศ (มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม, 2563) สําหรับประเทศไทยถึงแมวารัฐบาลจะมีมาตรการสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศ
แตประชาชนยังคงมีความกังวลในการตัดสินใจเดินทางดวยเครือ่ งบิน ดังนัน้ สายการบินตาง ๆ จึงพยายาม
ทําการตลาดเพื่อดึงดูดใหผูโดยสารมาใชบริการมากขึ้นเมื่อมีการเปดเสนทางบินตามปกติและสิ่งสําคัญ
คือ ตองมีการสรางกลยุทธใหมเพือ่ การดํารงอยูข องสายการบิน รวมถึงการสรางกลยุทธใหมและการศึกษา
พฤติกรรมใหมของผูบ ริโภคเพือ่ การดํารงอยูข องสายการบิน ภายใตกฎเกณฑและขอบังคับดานสาธารณสุข
ที่เปลี่ยนไป (เฌอศานต, 2563) จึงเห็นไดวาในชวงวิกฤตการณ COVID-19 สายการบินตนทุนตํ่า
ตางแขงขันกันดวยวิธที ห่ี ลากหลาย เพือ่ นํามาใชในการสรางความไววางใจและจูงใจผูโ ดยสารใหเลือกกลับ
มาใชบริการสายการบินตนเอง
การแขงขันในชวงวิกฤตดังกลาวสงผลใหธรุ กิจสายการบินตนทุนตํา่ มีความจําเปนตองเรงปรับตัว
ใหเขากับสถานการณ ในปจจุบัน โดยใหความสําคัญกับการตอบสนองความตองการของผูโดยสาร
ดวยการกําหนดกลยุทธเพือ่ สรางความจงรักภักดีของผูโ ดยสารทีม่ ตี อ การใชบริการ อยางไรก็ตามรูปแบบ
การใหบริการของสายการบินตนทุนตํา่ มีมาตรฐานและลักษณะการใหบริการและราคาทีค่ ลายคลึงกัน และ
การบริหารสายการบินตนทุนตํา่ มุง เนนเรือ่ งการบริหารตนทุนการดําเนินงาน และการบริการเปนสวนใหญ
สงผลใหปจจัยดานภาพลักษณองคกรไมถูกนํามาพิจารณาเพื่อใหเปนองคประกอบหลักในการพัฒนา
องคกรใหสามารถดําเนินกิจการไดอยางกาวหนา อีกทัง้ การสรางความไววางใจใหกบั ผูร บั บริการเปนสิง่ สําคัญ
โดยเฉพาะในสถานการณ COVID-19 ทีก่ าํ ลังระบาด ความไววางใจจะเกิดขึน้ เมือ่ ผูใ ชบริการสายการบิน
ไดรบั ขอมูลทีต่ รงไปตรงมาและครอบคลุม ผูใ ชบริการสามารถรับรูไ ดถงึ กระบวนการ การประเมินความเสีย่ ง
การจัดการในการลดความเสีย่ งของโรคระบาดและมีระบบติดตามหากมีการระบาดเกิดขึน้ ในระหวางเดินทาง
ผูใชบริการสามารถเชื่อมั่นในระบบการจัดการความปลอดภัย และเห็นถึงความใส ใจของสายการบิน
ที่มีตอผูใชบริการทามกลางสถานการณการระบาดของโรคในปจจุบัน (ชัยยศ, 2563)
สรุปไดวา การพัฒนาดานภาพลักษณองคกรและความไววางใจจึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา
และปรับปรุงประสิทธิภาพ และสามารถบงบอกไดถึงความคิด ทัศนคติและความประทับใจที่ผูโดยสาร
มีตอสายการบิน เปนสวนหนึ่งที่สามารถชวยเพิ่มความจงรักภักดีของผูใชบริการ รักษาฐานลูกคาเกา
และแยงสวนแบงทางการตลาดจากสายการบินคูแขง (อัมรา, 2555) จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนผูวิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ภาพลักษณองคกรและความไววางใจที่สงผลตอความจงรักภักดี กรณีศึกษา
ผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าในประเทศไทย โดยผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถนําไปใชในการวางแผน
พัฒนาภาพลักษณและความไววางใจของสายการบินตนทุนตํา่ ทีส่ ามารถตอบสนองความตองการของผูโ ดยสาร
และกอใหเกิดความจงรักภักดีในการใชบริการ นําไปสูความไดเปรียบทางการแขงขันของสายการบิน
ตนทุนตํ่าตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาภาพลักษณองคกรและความไววางใจที่สงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการ
สายการบินตนทุนตํ่า ในประเทศไทย
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ทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยเรื่อง ภาพลักษณองคกรและความไววางใจที่สงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการสายการบิน
ตนทุนตํา่ ในประเทศไทย ผูว จิ ยั ไดศกึ ษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของมาใชเปนแนวทาง
ในการศึกษา ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณองคกร
ภาพลักษณองคกรเปนองครวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีตอ
สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ซึง่ ทัศนคติและการกระทําใด ๆ ทีบ่ คุ คลมีตอ สิง่ หนึง่ จะมีความเกีย่ วพันอยางสูงกับภาพลักษณ
ของสิง่ นัน้ ๆ (Kotler, P., 2000) เปนสิง่ ทีบ่ คุ คลภายนอกคิดและมีความเชือ่ ตอองคกร (ธัญยธรณ, 2562)
จัดวาเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมาอยางมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความประทับใจใหเกิดความนาเชื่อถือ และ
ถูกยอมรับจากผูบริโภค (พิทวัสค และดารณี, 2559) ภาพลักษณองคกรที่ดีควรมีการดําเนินงานบริหาร
จัดการที่ตั้งอยูบนฐานคุณงามความดี เพื่อใหผูบริโภคสามารถรับรูไดอยางถูกตองและชัดเจน (ปยะพงศ,
2555) ซึ่งเปนแนวทางที่สาธารณชน สังคม รับรูเกี่ยวกับสินคา บริการและองคกร ภาพลักษณองคกร
เปนพื้นฐานที่องคกรขนาดใหญทุกแหงตองใหความสําคัญ เพราะภาพลักษณเปนเรื่องของการสรางสรรค
ที่ตองใชระยะเวลาในการสรางที่ใชระยะเวลานานและตอเนื่อง เพื่อใหมีความประทับใจจากการเดินทาง
และมีประสบการณในเรือ่ งตาง ๆ ทีส่ ะสมไวเปนความรูส กึ ทีด่ ี เมือ่ ภาพลักษณมคี วามสัมพันธอยางตอเนือ่ ง
ลึกซึง้ กับพฤติกรรม ยอมสงผลตอการบริหารการดําเนินธุรกิจ (พรทิพย, 2550) ภาพลักษณสามารถเกิดขึน้ ได
จากหลายปจจัยภายใตการดําเนินงานและการนําเสนอขององคกร ภาพลักษณเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจ
ของบุคคลตามความรูสึกที่มีตอองคกร สถาบัน บุคคล สินคา บริการ การดําเนินงานผานประสบการณ
ทางตรงและทางออม กอใหเกิดความประทับใจซึ่งอาจเปนความประทับใจที่ดีหรือไมดี ขึ้นอยูกับผลของ
ประสบการณที่ผานมา (จิราภรณ, 2560) นอกจากนี้ภาพลักษณยังแสดงใหเห็นถึงบุคลิกที่ไมซํ้ากันของ
แตละองคกร ที่แตกตางจากคูแขงในมุมมองของแตละบุคคล ภาพลักษณองคกรที่มีประสิทธิภาพนอกจาก
ชวยกระตุนความสนใจ และสรางความนาเชื่อถือในกลุมลูกคาแลว ยังชวยกระตุนใหยอดขายเพิ่มสูงขึ้น
ในการศึกษานี้ผูวิจัยไดบูรณาการภาพลักษณองคกรจากแนวคิดของ Leblance, G. and Nguyen, N.
(Leblance, G. and Nguyen, N., 1996) ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก เอกลักษณขององคกร
(Corporative Identity) ชือ่ เสียง (Reputation) สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment)
การใหบริการ (Service Oﬀering) การติดตอระหวางบุคคล (Contract Personnel)
2. แนวคิดเกี่ยวกับความไววางใจ
ความไววางใจ หมายถึง ความสามารถทีจ่ ะใหบริการตามที่ไดสญ
ั ญากับลูกคาไวไดอยางถูกตอง
(Parasuraman, A. et al., 1991) ความไววางใจจะปรากฏเมื่อลูกคาไดรับการบริการที่แสดงถึง
ความนาเชือ่ ถือและมีความซือ่ สัตยจริงใจ (Moorman, C. et al., 1992) ความไววางใจจึงเปนหนึง่ ปจจัยสําคัญ
ที่มีความสัมพันธกับความเชื่อมั่นของลูกคาในสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย กลาวคือ
ความซือ่ สัตย ความไววางใจ สามารถชวยลดความไมแนนอนใหกบั ผูบ ริโภค (พรพิรตั น, 2559) เมือ่ ผูบ ริโภค
เกิดความไววางใจ สงผลใหระดับความตั้งใจในการซื้อสินคาหรือบริการเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะชวยใหธุรกิจ
มีขดี ความสามารถในการแขงขัน (สรัสนันท และคณะ, 2563) นอกจากนีค้ วามเชือ่ มัน่ ยังนําไปสูค วามภักดี
ตอตราสินคา (Lassoued, R. and Hobbs, J. E., 2015) เปนสิ่งทําใหเกิดความสัมพันธระหวางผูขาย
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หรือผูผลิตและผูซื้อหรือลูกคา หากลูกคาไมไดรับความไววางใจในองคกรหรือสินคาแลวความสัมพันธ
ก็มักถูกทําลายไปโดยปริยาย และเปนสิ่งที่บงชี้ไดวาองคกรใด ๆ ที่ลูกคามีความไววางใจจึงสามารถสราง
ผลกําไรและมีสวนแบงการตลาดที่เพิ่มขึ้น ความไววางใจของลูกคาจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่นักการตลาด
ควรใหความสําคัญและความใสใจในการสรางขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลา โดยยึดถือเปนหัวใจสําคัญใน
กลยุทธการบริหารตราสินคา โดยหลักการของความไววางใจคือการสรางความสัมพันธระหวางลูกคากับ
ตราสินคา ลูกคาตองการตราสินคาทีต่ นมีความเชือ่ มัน่ ตราสินคาเองก็ตอ งการความเชือ่ มัน่ จากลูกคาเชนกัน
ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาความมั่นคงของความไววางใจในตราสินคาโดยเฉพาะอยางยิ่งสภาวะการตลาด
ในปจจุบันที่มีการแขงขันกันสูงมาก ความไววางใจในตราสินคานั้น เกิดจากความเชื่อที่วา ตราสินคา
ไมทําใหเกิดความเสียหายหรืออันตรายตอลูกคา ตราสินคาที่ประสบความสําเร็จโดยไดรับความไววางใจ
จากลูกคาสามารถดํารงอยูไดในระยะยาว (อนัญญา, 2558) ในการศึกษานีผ้ วู จิ ยั ไดบรู ณาการความไววางใจ
จากแนวคิดของ Mayer, R. C., Davis, J. H., and Schoorman, F. D. (Mayer, R. C. et al., 1995)
ประกอบดวย ความสามารถ (Ability) ความรูสึกดีหรือมีเมตตากรุณา (Benevolence) และความตรงไป
ตรงมาซื่อสัตย (Integrity)
3. แนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดี
ความจงรักภักดี หมายถึง พฤติกรรม และทัศนคติของบุคคลที่มีความภักดีตอตราสินคาและ
บริการอยางตอเนื่องในอนาคต โดยมีพฤติกรรมซื้อสินคาและบริการยี่หอเดียวกันซํ้า ๆ (Hosseini, R. S.
et al., 2015) ความจงรักภักดีจึงไมเพียงหมายถึง พฤติกรรมที่ลูกคาแสดงออกวาจงรักภักดีเทานั้น
แตยังหมายรวมไปถึงความรูสึกในแงบวกตาง ๆ ซึ่งความจงรักภักดีนั้นจะคงอยูตราบเทาที่ลูกคารูสึกวา
ไดรับคุณคาที่ดีกวาที่ไดรับจากองคกร (Ganiyu, R. A. et al., 2012) การที่ลูกคามีความยึดมั่น ทัศนคติ
และพฤติกรรมที่มีความตั้งใจจงรักภักดีมีความซื่อสัตยคือ ภูมิตานทานตอการแขงขันในตลาดปจจุบัน
(Drennan, J. et al., 2015) การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางองคกรและลูกคาเปรียบเสมือนกําแพง
ทีส่ าํ คัญในการปองกันไมใหลกู คาสนใจคูแ ขงรายอืน่ ถึงแมวา สินคาหรือบริการของคูแ ขงจะเหนือกวาก็ตาม
(นวลรัตน, 2561) ความภักดีจึงเปนสิ่งที่ดึงดูดลูกคาใหซื้อสินคาหรือมาใชบริการ นําไปสูความไดเปรียบ
ทางการตลาด เชน ชวยลดตนทุนทางการตลาดชวยเพิม่ ลูกคาใหม และใชประโยชนทางการคามากยิง่ ขึน้
(Chaudhuri, A. and Holbrook, M., 2001) มุงสรางประสบการณที่ดีใหเกิดความไววางใจจนกลายเปน
ความภักดี (อรญา, 2560) ซึ่งสงผลตอโอกาสในการสรางความมั่นคงใหกับธุรกิจในระยะยาวในแงของ
ยอดขาย การบริหารตนทุนในการทําธุรกิจและโอกาสในการทํากําไรมากขึน้ รวมถึงโอกาสในการขยายตลาด
ใหกวางขวาง ดังนัน้ ควรวางแผนกลยุทธการตลาดทีม่ งุ ความสําคัญสูก ลุม ลูกคาทีม่ คี วามจงรักภักดีเปนหลัก
เพราะกลุม ลูกคาทีจ่ งรักภักดีจะมีปริมาณการซือ้ มากขึน้ โดยมีทศั นคติทด่ี ตี อ ธุรกิจจึงสงผลใหยอดขายเพิม่ ขึน้
และรักษาสวนครองตลาดใหเหนือจากคูแขงได (ไชยพศ, 2558) การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดบูรณาการ
ความจงรักภักดีจากแนวคิดของ Oliver, R. L. (Oliver, R. L., 1999) ประกอบดวย ความจงรักภักดี
เชิงทัศนคติ ซึ่งเปนการวัดระดับอารมณความรูสึกของลูกคาตอบริการ โดยพิจารณาไดจากองคประกอบ
ของความจงรักภักดีดานการรับรูและดานความรูสึก และความจงรักภักดีเชิงพฤติกรรมพิจารณาไดจาก
องคประกอบดานการกระทําและความตั้งใจพฤติกรรมของผูใชบริการที่แสดงออกมา เชน การตั้งใจซื้อ
หรือใชบริการซํ้าอยางสมํ่าเสมอ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาภาพลักษณองคกรและความไววางใจทีส่ ง ผลตอความจงรักภักดี กรณีศกึ ษาผูใ ชบริการ
สายการบินตนทุนตํ่าในประเทศไทย โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับภาพลักษณองคกรบูรณาการ
จากแนวคิดของ Leblance, G. and Nguyen, N. (Leblance, G. and Nguyen, N., 1996)
ความไววางใจบูรณาการจากแนวคิดของ Mayer, R. C., Davis, J. H., and Schoorman, F. D.
(Mayer, R. C. et al.,1995) และแนวคิดความจงรักภักดีบูรณาการจากแนวคิดของ Oliver, R. L.
(Oliver, R. L., 1999) (รูปที่ 1)
ตัวแปรตน
ภาพลักษณองคกร (Corporate Image)
1. เอกลักษณองคกร
2. ชื่อเสียง
3. สภาพแวดลอมทางกายภาพ
4. การใหบริการ
5. การติดตอระหวางบุคคล

ตัวแปรตาม

ความจงรักภักดี (Loyalty)

ความไววางใจ (Trust)
1. ความสามารถ
2. ความเมตตากรุณา
3. ความซื่อสัตย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงอิทธิพลของภาพลักษณองคกรและความไววางใจที่สงผลตอ
ความจงรักภักดี กรณีศึกษาผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าในประเทศไทย
สมมติฐานการวิจัย
ภาพลักษณองคกรและความไววางใจสงผลทางตรงเชิงบวกตอความจงรักภักดีของผูใชบริการ
สายการบินตนทุนตํ่าในประเทศไทย

วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่องภาพลักษณองคกรและความไววางใจที่สงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการสายการบิน
ตนทุนตํ่าในประเทศไทย มีวิธีการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูโดยสารในประเทศไทยที่เดินทางอยางนอย
1 ครั้ง ภายใน 6 เดือน จํานวน 430 คน ของสายการบินตนทุนตํ่าคือ สายการบินไทยแอรเอเชีย
สายการบินนกแอร และสายการบินไทยไลออนแอร
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1.2 กลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจยั คือ ผูโ ดยสารที่ใชบริการสายการบินตนทุนตํา่ ในประเทศไทย
การเดินทางโดยสายการบินตนทุนตํ่าประกอบดวย สายการบินไทยแอรเอเชีย สายการบินนกแอร และ
สายการบินไทยไลออนแอร ในการเดินทางอยางนอย 1 ครัง้ ภายใน 6 เดือนทีผ่ า นมา (พฤษภาคม - ตุลาคม
พ.ศ. 2563) เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน คํานวณโดยใช
สูตรของ (Cochran, W. G., 1977) โดยกําหนดระดับคาความเชือ่ มัน่ รอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลือ่ น
รอยละ 5 ซึ่งสามารถคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางไดจํานวน 384.16 คน เพื่อทดแทนขอผิดพลาด
จากการตอบแบบสอบถามไมครบถวน ผูวิจัยเก็บรวบรวมเพิ่มอีก 12 % จึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด
430 คน มีสูตรการคํานวณดังสมการที่ (1)
จากสมการ
(1)
แทนคาสมการ

n
e
Z

=
คือ
คือ
คือ

384.16 คน
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอยาง
ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมใหเกิดขึ้นไดเทากับ 0.05
คา Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยสําคัญระดับความเชื่อมั่นที่ผูวิจัย
กําหนดไว Z มีคาเทากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (ระดับ 0.05)

1.3 ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยจําแนกเปน
สายการบินตนทุนตํา่ จํานวน 3 สายการบิน ไดแก สายการบินแอรเอเชีย สายการบินไทยไลออนแอร และ
สายการบินนกแอร โดยมีสัดสวนของจํานวนกลุมตัวอยางจากสายการบินไทยแอรเอเชียจํานวน 189 คน
สายการบินนกแอรจํานวน 124 คน และสายการบินไทยไลออนแอรจํานวน 117 คน
2. เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ลักษณะขอคําถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) กําหนดเกณฑการใหคะแนนการวัดความคิดเห็นเปน 5 ระดับ
ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภาพลักษณองคกรและ
ความไววางใจที่สงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าในประเทศไทย
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ ใช ในการวิจัย
3.1 การทดสอบความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา (Validity) โดยนําแบบสอบถามเสนอผูเ ชีย่ วชาญ
จํานวน 3 คน โดยผลการทดสอบพบวา คาความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยวิธีการหาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Congruence: IOC) ซึ่งมีคาอยูระหวาง 0.67 - 1.00 สูงกวาเกณฑคือ 0.50 แสดงวา
ขอคําถามนัน้ ตรงตามวัตถุประสงคสามารถนําไปใชได (Rovinelli, R. J. and Hambleton, R. K., 1977)
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3.2 การทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถาม
ทําการทดสอบกับกลุม ทีม่ ลี กั ษณะใกลเคียงกับกลุม ตัวอยาง (Try Out) สายการบินละ 20 คน รวมทัง้ สิน้
60 คน ซึ่งจะนําผลที่ไดไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeﬃcient) โดยผลการวิเคราะหคา ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
อยูระหวาง 0.920 - 0.963 ผานเกณฑการยอมรับงานวิจัยเชิงสํารวจควรมีคา เทากับ 0.70 ขึ้นไป
(บุญใจ, 2553) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในการวิจัยของกลุมตัวอยางที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง
ตัวแปร
ภาพลักษณองคกร
ความไววางใจ
ความจงรักภักดี

จํานวน (ขอ)
24
14
6

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha)
0.963
0.959
0.920

4. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามออนไลนจากผูที่เคยใชบริการ
สายการบินตนทุนตํ่าในประเทศไทยประกอบดวย สายการบินไทยแอรเอเชีย สายการบินนกแอร และ
สายการบินไทยไลออนแอร ในการเดินทางอยางนอย 1 ครั้ง ภายใน 6 เดือน
5. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติ
เชิงพรรณนา ประกอบดวย การแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) เพือ่ วิเคราะห
ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถาม และวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับภาพลักษณองคกร ความไววางใจ
และความจงรักภักดีของผูใ ชบริการสายการบินตนทุนตํา่ ดวยการวิเคราะหคา เฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
จากนัน้ ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรภาพลักษณองคกร ความไววางใจ และความจงรักภักดีในเบือ้ งตน
โดยใชสถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ สถิตสิ หสัมพันธเพียรสนั (Correlation Coeﬃcient)
และหาความสัมพันธพหุรวมเชิงเสน (Multicollinearity) กําหนดคา Variance Inﬂation Factor (VIF)
อยูระหวาง 2.471 - 4.687 ซึ่งมีคานอยกวา 10 เมื่อพิจารณาพบวา ตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกัน คือ
ไมมปี ญ
 หาความสัมพันธพหุรวมเชิงเสน (Multicollinearity) (บุญใจ, 2553) แลวจึงทําการทดสอบสมมติฐาน
โดยวิเคราะหสถิตเิ ชิงอนุมานในแบบจําลองดวยวิธกี ารวิเคราะหถดถอยแบบพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาขอมูลทัว่ ไปและพฤติกรรมของผูต อบแบบสอบถามพบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศหญิงจํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 58.10 มีอายุระหวาง 20 - 29 ป จํานวน 181 คน คิดเปน
รอยละ 42.10 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจํานวน 257 คน คิดเปนรอยละ 59.80
ประกอบอาชีพพนักงานหรือลูกจางบริษัทเอกชนจํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 37 รายไดเฉลี่ย
15,000 - 30,000 บาท จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 42.60 ความถี่ในการใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า
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สําหรับการเดินทางในประเทศภายใน 1 ปทผ่ี า นมาของกลุม ตัวอยางสวนใหญใชบริการไมเกิน 2 เทีย่ วตอป
จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 46 จุดประสงคการเดินทางโดยใชบริการสายการบินตนทุนตํา่ เพือ่ การทองเทีย่ ว
จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 46 และมีสมาชิกรวมเดินทางโดยสายการบินตนทุนตํา่ จํานวน 2 - 5 ทาน
จํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 55.80
2. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูโดยสารที่มีตอภาพลักษณองคกรของสายการบิน
ตนทุนตํ่าในภาพรวมพบวา ภาพลักษณองคกรโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
( = 4.19, S.D. = 0.596) ความไววางใจโดยภาพรวมมีคา เฉลีย่ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 4.20,
S.D. = 0.558) และความจงรักภักดีโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยู ในระดับมาก ( = 4.15, S.D. = 0.708)
3. การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาพลั ก ษณ อ งค ก รและความไว ว างใจที่ ส ง ผลต อ
ความจงรักภักดีของผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า เพื่อทดสอบความสัมพันธของตัวแปรในเบื้องตน
และเพือ่ หาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวทีเ่ ปนอิสระตอกัน โดยมีผลการวิเคราะหดงั แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรภาพลักษณองคกรและความไววางใจและ
ความจงรักภักดี กรณีศึกษาผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าในประเทศไทย
X11

X12

X13

X14

X15

X21

X22

X23

X11

1

X12

.764**

1

X13

.666**

.827**

1

X14

.615**

.737**

.793**

1

X15

.599**

.717**

.677**

.801**

1

X21

.578**

.664**

.685**

.703**

.737**

1

X22

.547**

.646**

.670**

.716**

.700**

.820**

X23

.539**

.627**

.658**

.711**

.704**

.776** .822**

Y

.600**

.675**

.663**

.653**

.668**

.729** .746** .777**

Y

VIF
2.471
4.687
4.350
4.342
3.664
3.953

1

4.340
1

3.678
1

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 2 พบวาความสัมพันธระหวางตัวแปร ภาพลักษณองคกร ความไววางใจ และ
ความจงรักภักดีของผูใ ชบริการมีความสัมพันธกนั ในทิศทางเชิงบวกอยูร ะหวาง 0.539 - 0.827 อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ่ี 0.01 โดยมีคา Variance Inﬂation Factor (VIF) อยูร ะหวาง 2.471 - 4.687 จึงอนุมานไดวา
ตัวแปรอิสระไมมคี วามสัมพันธกนั เองจนเกิดปญหา Multicollinearity สามารถทําการทดสอบสมมติฐาน
โดยวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณได
4. การทดสอบสมมติฐาน ภาพลักษณองคกรและความไววางใจ สงผลตอความจงรักภักดีของ
ผูใ ชบริการสายการบินตนทุนตํา่ ในประเทศไทย ดวยการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคณ
ู ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ ภาพลักษณองคกรและความไววางใจที่สงผลตอ
ความจงรักภักดีของผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าในประเทศไทย
ตัวแปรอิสระ
คาคงที่ (Constant)
ภาพลักษณองคกร
ดานเอกลักษณองคกร (X11)
ดานชื่อเสียง (X12)
ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ (X13)
ดานการใหบริการ (X14)
ดานการติดตอระหวางบุคคล (X15)
ความไววางใจ
ดานความสามารถ (X21)
ดานความเมตตากรุณา (X22)
ดานความซื่อสัตย (X23)
R = 0.830 R2 = 0.689 AdjR2 = 0.683

ความจงรักภักดีของผู ใชบริการ
B

S.D.

T

P-Value

0.98

0.140

0.699

0.485

0.103
0.134
0.059
-0.080
0.057

0.043
0.056
0.056
0.056
0.051

2.425
2.380
1.059
-1.441
1.108

0.016*
0.018*
0.290
0.150
0.269

0.104
0.140
0.060
-0.082
0.058

0.127 0.059 0.116 2.140 0.033*
0.169 0.058 0.165 2.920 0.004**
0.397 0.054 0.386 7.396 0.000**

** P < 0.01
* P

< 0.05

จากตารางที่ 3 พบวาภาพลักษณองคกรดานชือ่ เสียง (X12) สงผลตอความจงรักภักดีของผูใ ชบริการ
มากทีส่ ดุ ( = 0.140, P < 0.05) รองลงมาคือ ภาพลักษณองคกรดานเอกลักษณองคกร (X11) สงผลตอ
ความจงรักภักดีของผูใ ชบริการ ( = 0.104, P < 0.05) ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในขณะทีภ่ าพลักษณ
องคกรดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ (X13) ดานการใหบริการ (X14) และดานการติดตอระหวางบุคคล (X15)
ไมสงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สําหรับความไววางใจดานความซื่อสัตย (X23) สงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการมากที่สุด
( = 0.386, P < 0.01) รองลงมาคือ ความไววางใจดานความเมตตากรุณา (X22) สงผลตอความจงรักภักดี
ของผูใ ชบริการ ( = 0.165, P < 0.01) ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และความไววางใจดานความสามารถ
(X21) สงผลตอความจงรักภักดี ( = 0.116, P < 0.05) ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จากการวิเคราะห
การถดถอยเชิงพหุคุณสามารถเขียนสมการอิทธิพลไดดังสมการที่ (2) โดยตัวแปรทุกตัวสามารถรวมกัน
พยากรณความจงรักภักดีตอการใชบริการเทากับรอยละ 68.3 (AdjR2 = 0.683)
Y = 0.104(X11)* + 0.140(X12)* + 0.116(X21)* +0.165(X22)** + 0.386(X23)**

(2)
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อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง ภาพลักษณองคกรและความไววางใจที่สงผลตอความจงรักภักดี กรณีศึกษาผูใชบริการ
สายการบินตนทุนตํ่าในประเทศไทย สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. ภาพลักษณองคกรพบวา ภาพลักษณองคกรดานชื่อเสียง ( = 0.140, P < 0.05) สงผลตอ
ความจงรักภักดีของผูใชบริการมากที่สุด รองลงมาคือ ดานเอกลักษณองคกร ( = 0.104, P < 0.05)
ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 สวนดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานการใหบริการ ดานการติดตอ
ระหวางบุคคล ไมสงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าในประเทศไทยอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถอภิปรายผลเปนรายดานไดดังนี้
1.1 ดานชือ่ เสียง สงผลตอความจงรักภักดีของผูใ ชบริการสายการบินตนทุนตํา่ ในประเทศไทย
ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 สามารถอธิบายไดวา ผูใ ชบริการเล็งเห็นวาสายการบินตนทุนตํา่ มีชอ่ื เสียง
เปนที่ยอมรับ มีการรับประกันการใหบริการ และสิ่งที่สําคัญคือ สายการบินปลูกฝงใหพนักงานบริการ
อยางมีคณ
ุ ภาพตามทีโ่ ฆษณา ซึง่ เปนสิง่ ทีส่ รางความประทับใจและความมัน่ ใจใหแกผใู ชบริการสายการบิน
จึงทําใหผทู ่ีใชบริการสายการบินตนทุนตํา่ มีความอยากกลับมาใชบริการสายการบินอีกครัง้ สอดคลองกับ
งานวิจัยของธัญยธรณ นพสิทธิพันธ (ธัญยธรณ, 2562) ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของความพึงพอใจ
ของลูกคาและบุพปจจัยทีม่ ผี ลตอความจงรักภักดีของลูกคาสายการบินตนทุนตํา่ ในประเทศไทย ซึง่ ผลการวิจยั
พบวา ภาพลักษณองคกรดานชือ่ เสียงสงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาสายการบินตนทุนตํา่ ในประเทศไทย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
1.2 ดานเอกลักษณองคกร สงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า
ในประเทศไทยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถอธิบายไดวา ผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า
ทีม่ าใชบริการของสายการบิน สามารถจดจําสีและเอกลักษณของสายการบินทีจ่ ดจําไดงา ย มีความโดดเดน
สงผลใหผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าสามารถจําภาพลักษณของสายการบินไดเปนอยางดี จึงจะทําให
ผูใ ชบริการนึกถึงและจะกลับมาใชบริการอีกภายหลัง สอดคลองกับงานวิจยั ของชลดา ไชยกุล (ชลดา, 2555)
ไดศึกษาเรื่อง ภาพลักษณองคกร คุณคาตราสินคาและความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดธุรกิจ
บริการที่มีผลตอความจงรักภักดีของลูกคา บริษัทไปรษณีย ไทย จํากัด ผลการวิจัยพบวาภาพลักษณ
องคกร ดานเอกลักษณองคกร สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
1.3 ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ไมสง ผลตอความจงรักภักดีของผูใ ชบริการสายการบิน
ตนทุนตํ่าในประเทศไทย สามารถอธิบายไดวา สภาพแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งไดแก ลักษณะของ
เคานเตอรการใหบริการ หรือสถานที่ตั้งของสายการบินไมสงผลตอความจงรักภักดี ซึ่งสอดคลองกับ
สัมฤทธิ์ จํานงค (สัมฤทธิ์, 2557) ไดศึกษาเรื่อง ภาพลักษณองคกรและนวัตกรรมที่สงผลตอความภักดี
ของผูใชบริการไปรษณียดวนพิเศษในประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานครพบวา ภาพลักษณองคกร
ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ไมมอี ทิ ธิพลตอความภักดีของผูใ ชบริการไปรษณียด ว นพิเศษในประเทศ
ในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
1.4 ดานการใหบริการ ไมสงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า
ในประเทศไทยสามารถอธิบายไดวา ผูท ม่ี าใชบริการสายการบินตนทุนตํา่ ไมไดคาดหวังตอการใหบริการมากนัก
เนื่องจากตั๋วโดยสารมีราคาถูก สามารถเดินทางถึงจุดหมายปลายทางไดก็เพียงพอแลว ดังนั้นการบริการ
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จึงไมใชปจจัยในการประกอบการตัดสินใจเดินทางโดยสายการบินตนทุนตํ่าของผูใชบริการซึ่งขัดแยงกับ
งานวิจยั ของณิศรา ระวียนั (ณิศรา, 2561) ที่ไดศกึ ษาเรือ่ ง อิทธิพลของภาพลักษณและคุณภาพการใหบริการ
ของสายการบินไทยแอรเอเชียตอพฤติกรรมใชบริการของผูโดยสารพบวา คุณภาพการใหบริการของ
สายการบินไทยแอรเอเชียมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการของผูโดยสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
1.5 ดานการติดตอระหวางบุคคล ไมสง ผลตอความจงรักภักดีของผูใ ชบริการสายการบิน
ตนทุนตํ่าในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สามารถอธิบายไดวา สายการบินมีการพัฒนาระบบ
การบริการใหผูใชบริการสามารถจองตั๋วโดยสาร เลือกที่นั่ง หรือเช็คอินกอนขึ้นเครื่องไดดวยตนเอง
ผานระบบบริการแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซตของสายการบิน ซึ่งถือเปนบริการที่ชวยเพิ่มความสะดวก
ใหแกผูใชบริการเปนอยางมาก ดังนั้นผูใชบริการจึงไมคาดหวังในเรื่องของการติดตอระหวางบุคคลกับ
พนักงานบริการมากนัก เนื่องจากสามารถดําเนินการบนระบบออนไลนไดดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของไพศาล ฤทธิกุล (ไพศาล, 2559) ไดศึกษาเรื่อง อัตลักษณและการรับรูภาพลักษณองคกร
ทีส่ ง ผลตอความจงรักภักดีของกลุม ลูกคาธนาคารตางชาติ กรณีศกึ ษา ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
พบวา ภาพลักษณองคกร ดานบริการและความสัมพันธที่ดีกับลูกคา และดานความนาเชื่อถือไมสงผล
ตอความจงรักภักดีของกลุมลูกคาธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. ความไววางใจ ผลการวิจัยพบวา ความไววางใจดานความซื่อสัตย ( = 0.386, P < 0.01)
สงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าในประเทศไทยมากที่สุด รองลงมาคือ
ดานความเมตตากรุณา ( = 0.165, P < 0.01) ทีร่ ะดับนัยสําคัญ 0.01 และดานความสามารถ ( = 0.116,
P < 0.05) สงผลตอความจงรักภักดีของผูใ ชบริการสายการบินตนทุนตํา่ ในประเทศไทยทีร่ ะดับนัยสําคัญที่
0.05 ตามลําดับ ซึ่งสามารถอภิปรายผลรายดานไดดังนี้
2.1 ดานความซื่อสัตย สงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า
ในประเทศไทยที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 โดยสามารถอธิบายไดวา สายการบินใหบริการดวยความซื่อตรง
และจริงใจ สายการบินมีการดูแลความปลอดภัยของทรัพยสินและสัมภาระสูง ยิ่งผูใชบริการสายการบิน
ตนทุนตํา่ มีความซือ่ สัตยตอ ผูใ ชบริการมากเทาไร จะยิง่ ทําใหผใู ชบริการเกิดความจงรักภักดีตอ สายการบิน
มากเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกวินพัฒน ปรางสวรรค (กวินพัฒน, 2559) ไดศึกษาเรื่อง
ความเปนมืออาชีพและความมีนวัตกรรมของสํานักงานบัญชีที่สงผลตอความพึงพอใจ ความไววางใจ
และความภักดีของผูใชบริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา ความไววางใจ
ดานความซื่อสัตยสุจริตของผูใชบริการมีอิทธิพลทางบวกตอความภักดีของผูใชบริการสํานักงานบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2.2 ดานความเมตตากรุณา สงผลตอความจงรักภักดี กรณีศกึ ษาผูใ ชบริการสายการบิน
ตนทุนตํา่ ในประเทศไทยทีร่ ะดับนัยสําคัญที่ 0.01 โดยสามารถอธิบายไดวา สายการบินมีการใหความสําคัญ
กับการใสใจในการบริการกับผูใชบริการสายการบิน โดยมีจิตใจบริการดวยใจและหากเกิดปญหาพนักงาน
สามารถแกไขปญหาใหกับผูใชบริการสายการบินได และสามารถชดเชยตอความรูสึกของผูใชบริการ
จนทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจในการบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอารีวัลย เดชาดิลก
(อารีวลั ย, 2557) ไดศกึ ษาเรือ่ ง ภาพลักษณองคกรและความไววางใจของลูกคาทีม่ ผี ลตอความจงรักภักดี
ของลูกคาธนาคารออมสิน ผลการศึกษาพบวา ความไววางใจดานความเมตตากรุณาสงผลตอความจงรักภักดี
ของลูกคาธนาคารออมสินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ภาพลักษณองคกรและความไววางใจที่สงผลตอความจงรักภักดี กรณีศึกษาผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าในประเทศไทย

2.3 ดานความสามารถ สงผลตอความจงรักภักดี กรณีศึกษาผูใชบริการสายการบิน
ตนทุนตํา่ ในประเทศไทยทีร่ ะดับนัยสําคัญที่ 0.05 เนือ่ งจากสายการบินตนทุนตํา่ มีการบริการทีด่ ี เมือ่ เปรียบเทียบ
กับสายการบินที่ระดับเดียวกันจนทําใหผูใชบริการสายการบินประทับใจ และสามารถพึ่งพาไดหากเกิด
ปญหาขึ้นในการใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปวีณา หัดสูงเนิน และปฏิมา ถนิมกาญจน
(ปวีณา และปฏิมา, 2562) ไดศกึ ษาเรือ่ ง คุณภาพบริการและความไววางใจทีม่ อี ทิ ธิพลตอความจงรักภักดี
ของสมาชิกในการใชบริการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา
ความไววางใจดานความสามารถมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของสมาชิกในการใชบริการเครดิตยูเนี่ยน
ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
ขอเสนอแนะสําหรับธุรกิจสายการบินตนทุนตํ่า
1. ในการที่สายการบินตนทุนตํ่ามีแผนที่จะปรับปรุงภาพลักษณองคกรหรือวางแผนกลยุทธ
ในการประชาสัมพันธองคกร ควรมีการประชาสัมพันธโดยใชบคุ คลทีม่ ชี อ่ื เสียง เชน ดาราหรือบุคคลทีม่ ี
ชื่อเสียงในวงสังคมเขามามีสวนรวมในการประชาสัมพันธภาพลักษณองคกร ควรมีการใหความสําคัญ
กับชือ่ เสียงของสายการบินเปนอันดับแรก เพราะชือ่ เสียงของสายการบินเปนปจจัยทีผ่ ใู ชบริการใหความสําคัญ
และความสนใจ สวนดานเอกลักษณองคกรผูบริหารสายการบินควรมีการปรับปรุงความเปนเอกลักษณ
ใหมคี วามทันสมัย โดดเดนเฉพาะตัวและเปนมาตรฐานเดียวกันทัง้ องคกร เพือ่ สรางภาพจําใหแกผใู ชบริการ
ใหสามารถรับรูค วามรูส กึ ทีด่ ี หรือจดจําและการเปนสวนหนึง่ ในชีวติ ของผูใ ชบริการสายการบิน โดยนําเสนอ
เอกลักษณขององคกรที่สามารถปรากฏแกสายตาคนทั่วไปไดงาย ดังนั้นกลยุทธของการบริการคือ
การเอาชนะใจผูใชบริการ เพื่อใหผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่ามีความประทับใจและมีความจงรักภักดี
ตอสายการบินตนทุนตํ่าได
2. ผูบริหารสายการบินควรใหความสําคัญดานความไววางใจของลูกคา เพราะความเมตตา
กรุณาถือเปนปจจัยหลักและมีสว นสําคัญทีท่ าํ ใหเกิดความไววางใจ ซึง่ ความเมตตากรุณาเปนการรับรูท างบวก
เกี่ยวกับการแสดงออกของพนักงานที่มีตอผูใชบริการ การเอาใจใสของพนักงานในการดูแลผูใชบริการ
สายการบิน การบริการดวยใจที่รักในการบริการใหกับผูใชบริการ สวนดานความซื่อสัตยมีอิทธิพลตอ
ความจงรักภักดีของลูกคาเปนอยางมาก สายการบินควรสรางความไววางใจของลูกคา ซึ่งปจจัยหลัก
ทีม่ ผี ลตอความไววางใจของลูกคาคือ ความซือ่ สัตยของสายการบิน ดังนัน้ เพือ่ เปนการสรางความไววางใจ
ของลูกคาจนกลายเปนลูกคาที่มีความจงรักภักดีตอสายการบิน สายการบินจึงตองใหความสําคัญ
การมีความซื่อสัตย จริงใจแกลูกคา และดานความสามารถผูบริหารสายการบินควรมีการวางแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาการทํางาน จัดการทรัพยากรในองคกร เพื่อยกระดับใหสายการบินมีสมรรถภาพ
และเพิ่มความเปนมืออาชีพ สรางสภาพแวดลอมบรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิบัติงานในแบบแผนที่ดี
มีการจัดการอบรมสงเสริมพนักงานใหมีความรู ความเขาใจตอขอมูลดานความปลอดภัยและผลิตภัณฑ
ของสายการบิน เพือ่ ใหเกิดศักยภาพในองคกร สรางความมัน่ ใจใหแกผใู ชบริการ เพือ่ ใหเกิดความไววางใจ
ในคุณภาพ ความสามารถ เชื่อมั่นการบริการของสายการบินและผูมาใชบริการเกิดความประทับใจ
ISSN 2672-9342 (Online)

RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences Vol. 8, No. 1, January - June 2021

47

ขอเสนอแนะงานวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจยั นีเ้ ปนการศึกษาเฉพาะกลุม ตัวอยางที่ใชบริการสายการบินตนทุนตํา่ ภายในประเทศเทานัน้
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณองคกรและความไววางใจ ทีส่ ง ผลตอความจงรักภักดีในการใชบริการ
สายการบินตนทุนตํ่าของผูใชบริการทั้งในประเทศและระหวางประเทศ
2. การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยครั้งตอไปควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการ
สัมภาษณเชิงลึกกับกลุม ตัวอยาง เชน ผูใ ชบริการทีเ่ ปนกลุม องคกร บริษทั และผูใ ชบริการทัว่ ไป เพือ่ ใหได
ขอมูลเชิงลึกมากขึ้น
3. การศึกษาวิจยั ในครัง้ ตอ ๆ ไป ผูว จิ ยั อาจศึกษากับตัวแปรอืน่ ทีอ่ าจมีความเกีย่ วของกับตัวแปร
ทีศ่ กึ ษาอยูน ้ี เชน การตัดสินใจซือ้ การซือ้ ซํา้ เพือ่ นําผลที่ไดไปพัฒนาประสิทธิภาพตลอดจนสรางจุดแข็ง
ใหกับสายการบินตนทุนตํ่าในประเทศไทย

กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.สุวัฒนา ตุงสวัสดิ์ และดร.ชาตยา นิลพลับ ซึ่งทาน
กรุณาใหคาํ แนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ ชวยใหวทิ ยานิพนธเลมนีส้ าํ เร็จลุลว งไปดวยดีตลอดการศึกษาวิจยั
และกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบงานวิทยานิพนธ ที่ทานกรุณาใหคําแนะนําและตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองตลอดมาจนสําเร็จเปนรูปเลม ขอขอบคุณผูต อบแบบสอบถามทุกทานทีก่ รุณาสละเวลาใหขอ มูล
ทีเ่ ปนประโยชนในการวิจยั ครัง้ นี้ รวมถึงครอบครัวทีป่ ลูกฝงถึงความสําคัญของการศึกษาและใหการสนับสนุน
ผูว จิ ยั ในทุกดาน ทัง้ ใหกาํ ลังใจและคอยชวยเหลือมาโดยตลอด ผูว จิ ยั ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ทีน่ ้ี
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