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13530580   : สาขาวิชานิเทศศาสตร 
เรื่อง  :  การบริหารงานลูกคาสมัพันธ และความภักดีของลกูคา 
   บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 
 
 จุลนิพนธฉบับน้ี เปนการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท     
สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานลูกคาสัมพันธ
ของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการ
บริหารงานลูกคาสัมพันธและการบริการ ของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 3) เพื่อศึกษา
ความภักดีของลูกคาที่มีตอ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) เคยไดใชวิธีการศึกษาวิจัย      
2 รูปแบบ คือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
บริหารงานลูกคาสัมพันธบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) อีกทั้งมีการสัมภาษณลูกคาที่เปน
ผูใชบริการสายการบินนกแอรทั้งหมด 20 ทาน 2) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชการเก็บแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการสํารวจ ดานความพึงพอใจและความภักดีของลูกคาที่มี่ตอบริษัท สายการบิน     
นกแอร จํากัด (มหาชน) ณ ทาอากาศยานดอนเมือง จํานวน 200 ชุด  
      ผลการวิจัยพบวา 

1. การบริหารงานลูกคาสัมพันธบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) มุงสราคุณคา
ของการบริการใหกับลูกคา และเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจในบริการ (Service Level) โดยมุงเนน
ใหเกิดการสรางประสบการณ (Experience) และความสัมพันธที่ดี ทําใหลูกคานึกถึงสายการบิน     
นกแอรกอนสายการบินอื่น (Top of Mind) อีกทั้งสายการบินนกแอรใหความสําคัญตอฐานขอมูล
ลูกคามากที่สุด โดยใชเทคโนโลยีเขามาชวยสรางมูลคาเพิ่ม โดยนําทั้งสองสิ่งมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับการบริหารงานลูกคาสัมพันธ เพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธระหวางองคกรกับลูกคา 

2. ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางทั้ง 20 ทาน ที่มีตอการใชบริการบริษัท สายการบิน  
นกแอร จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับสูง โดยแบงออกเปน 2 ประเด็น คือ 1) ประเด็นที่
กลุมลูกคามีความพึงพอใจมากทั้งหมดในการบริการ ประกอบไปดวย การบริการ ราคา ชองทางการ
จัดจําหนาย บุคลากร และ 2) ประเด็นที่ลูกคามีทั้งที่พึงพอใจมาก และพึงพอใจปานกลางในการ
บริการ ประกอบไปดวย การสงเสริมการตลาด สิ่งแวดลอมทางกายภาพ และกระบวนการบริการ 

3. ความภักดีของกลุมตัวอยางที่มีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)ใน
ภาพรวมอยูในระดับสูง โดยกลุมตัวอยางตัดสินใจเลือกใชบริการดวยตัวเอง และรูสึกไววางใจในการ
บริการของบริษัท ซึ่งถือเปนความภักดีที่มากที่สุด โดยสามารถแบงกลุมลูกคาที่ภักดีออกเปน 2 กลุม 
คือ 1) กลุมลูกคาที่มีทัศนคติ และพฤติกรรม ที่สะทอนความภักดีโดยอารมณความรูสึก และ             
2) กลุมลูกคาที่มีทัศนคติ และพฤติกรรม ที่สะทอนความภักดีที่ชอบเปรียบเทียบ                  
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กิตตกิรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ตองขอกราบขอบพระคุณ พอ แม และครอบครัว     

ที่เปนแรงสนับสนุนทั้งในเรื่องของทุนทรัพยเพื่อการศึกษาที่ดี และมีกําลังใจใหกับลูกเสมอมาตลอด
การทําจุลนิพนธฉบับน้ี จนทําใหประสบความสําเร็จไดในวันน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยปริญญา ชุมรุม อาจารยผูควบคุมดูแลจุลนิพนธที่ไดให
ความกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา อีกทั้งชวยแกไขขอบกพรอง และชวยเติมเต็มจุดออนตางๆจน   
ทําใหจุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จ 

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธทุกทาน ซึ่งประกอบไปดวย อาจารย
พรพรรณ เชยจิตร  อาจารยภัทรานุจ แสงจันทร อาจารยปภัสสรา ชัยวงศ อาจารยโอตป สมิตะพินทุ 
และอาจารยภูมิรัตน รังคสิร ิที่ไดมอบคําแนะนํา คําติชม และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกขาพเจา 
สงผลใหจุลนิพนธฉบับน้ีถูกตองและสมบูรณย่ิงข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทาน
เปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง จนทําใหศิษยคนน้ีประสบ
ความสําเร็จไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณ คุณณัฏฐินี ปานเทวัญ  Customer Relationship Management 
Director คุณภทิรา กุมุทพงษพานิช Partner Management Manager (Nok Fan Club) และ   
Nok Fan Club Team จากบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ที่ไดใหความอนุเคราะหใน
การใหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 
พรอมทั้งชวยติดตอประสานงานในการขอสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูล ทําใหจุลนิพนธฉบับน้ีสามารถ
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณเจาหนาที่ทาอากาศยานดอนเมือง ที่ไดใหความกรุณาชวยติดตอ 
ประสานงาน และเอื้อเฟอสถานที่ในการขออนุญาตเก็บแบบสอบถามลูกคาภายในทาอากาศยาน     
ทําใหจุลนิพนธฉบับน้ีสามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณกลุมลูกคาของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ที่เปนกลุม
ตัวอยางในการทําจุลนิพนธทั้งหมด 220 ทาน ซึ่งไดใหความรวมมือในการเก็บแบบสอบถามและ      
ใหขอมูลในการสัมภาษณที่มีคาย่ิง มาประกอบในจุลนิพนธฉบับน้ี 

สุดทายน้ีขอขอบคุณรุนพี่ เพื่อนๆรวมเอกลูกคาสัมพันธ และเพื่อนๆเอกอื่นๆทุกคนที่คอย
ใหความชวยเหลือในการเก็บแบบสอบถาม อีกทั้งเปนกําลังใจที่ดี พรอมที่จะใหคําแนะนํา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเสมอ จนทําใหจุลนิพนธฉบับน้ีประสบความสําเร็จ ลุลวงตามเปาหมายในที่สุด 
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บทที่  1 

บทนํา 
 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 ในปจจุบันธุรกิจบริการสามารถสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหกับประเทศไทยไดเปน

อยางมาก คิดเปนมูลคากวา 2.24 แสนลานบาทหรือคิดเปน 49% ของสัดสวนในภาคเศรษฐกิจไทย 

(มติชนออนไลน. 2555) ซึ่งธุรกิจบริการที่สรางรายไดใหกับประเทศมากที่สุดก็คือ ธุรกิจดาน         

การทองเที่ยว โดยจัดอยูในอันดับ  1 ของภูมิภาคอาเซียน (กองประสานการลงทุน. 2556)  

 ธุรกิจสายการบิน ถือเปนธุรกิจบริการที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับหลายภาคสวนธุรกิจของ

ไทย ไมวาจะเปนทาอากาศยาน ธุรกิจจัดการอากาศยานภาคพื้นดิน ธุรกิจขนสงทางบก ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจรานอาหาร หรือ ธุรกิจทองเที่ยว เรียกไดวาเปนธุรกิจบริการที่ข้ึนอยูกับการทําธุรกรรมทาง

เศรษฐกิจอื่นๆ มีลักษณะที่เปนความตองการตอเน่ือง (Derived Demand) และที่สําคัญธุรกิจการบิน

โดยรวมยังมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เน่ืองจากเปนธุรกิจที่กอใหเกิดรายไดเปนจํานวนมาก และ   

มีการตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการอยางสูง โดยทําใหการเดินทางไปยังจุดหมายตางๆ

สามารถทําไดในระยะเวลาอันสั้น ทําใหเกิดการเช่ือมโยงระหวางภูมิภาคตางๆทั่วประเทศเขาดวยกัน

จนกลายเปนสวนสําคัญของเครือขายการคมนาคมที่ทรงประสิทธิภาพ พล.อ.ท. วัชระ ฤทธาคนี 

(2556) กลาววา ธุรกิจสายการบินถือเปนธุรกิจการบริการประเภทหน่ึงที่มีหัวใจสําคัญคือการบริการ

ขนสงทางอากาศ ซึ่งธุรกิจประเภทน้ีเปนการบริการที่ตองสนองความตองการของตลาดบริการ      

ดานการเดินทางดวยความต้ังใจและเอาใจใสทั้งองคกรแบบครบวงจรซึ่งรวมทั้งการบริการภาคพื้นดิน

และการบริการบนอากาศขณะทําการบิน โดยธุรกิจสายการบินเปนธุรกิจที่มีศักยภาพสูงมา มีโอกาส

ในการเติบโตและสรางผลกําไรตอบแทนกลับมาอยางมหาศาลในอดีตธุรกิจการบินของประเทศไทย    

มีการบินไทยเปนผูผูกขาดสายการบินเดียวเทาน้ัน แตในเวลาตอมาก็ไดมีสายการบินตางๆ เกิดข้ึนเพื่อ

เปนทางเลือกใหกับผูใชบริการเปนจํานวนมาก โดยในปจจุบันมีสายการบินที่ใหบริการเสนทางบิน

ภายในประเทศไทยอยูทั้งสิ้น 14 สายการบินดวยกัน ประกอบดวย การบินไทย ไทยสไมล บางกอก

แอรเวยส ไทยแอรเอเชีย นกแอร นกมินิ พีซีแอร กานตแอร โซลาแอร ไทยรีเจียนัลแอรไลน ระนอง

แอร โอเรียนทไทยแอรไลน แฮปปแอร และ ภูเก็ตแอร ซึ่งสายการบินหลักที่มีการแขงขันเพื่อแยงชิง

สวนแบงทางการตลาดในระดับที่สูงก็คือ สายการบินพรีเมี่ยม (Premium Airlines) ไดแก สายการบิน

ไทย และ สายการบินบางกอกแอรเวยส นอกจากน้ันยังมีสายการบินตนทุนตํ่า (Low-Cost Airlines) 

ไดแก สายการบินไทยแอรเอเชีย และสายการบินนกแอร (JoThailand : 2544)  
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ภาพที่ 1-1   แผนภูมแิสดงสวนแบงการตลาดสายการบินหลักในประเทศไทยป 2555               

ที่มา: ธนาคารกรงุศร.ี Company Update สายการบินนกแอร ป 2556. เขาถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 

2556. เขาถึงไดจาก http://www.bangkokbiznews.com 

จากภาพที่ 1-1 แผนภูมิสวนแบงการตลาดของสายการบินหลักในประเทศไทยขางตนน้ัน     

จะเห็นไดวาสายการบินไทยแอรเอเชีย และ สายการบินนกแอร ที่ถือวาเปนสายการบินตนทุนตํ่า    

(Low-Cost Airlines) มีสวนแบงการตลาดรวมกันมากกวา สายการบินไทย ที่ถือวาเปนสายการบินพ

รีเมี่ยม (Premium Airlines) ที่มีการบริการที่ครบถวนมากกวาสายการบินตนทุนตํ่า แสดงใหเห็นวา 

สายการบินตนทุนตํ่ามีความสําคัญและไดรับผลตอบรับที่ดีมากจากผูใชบริการ สําหรับในประเทศไทย

น้ันสายการบินตนทุนตํ่าเกิดข้ึนเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2546 หลังจากที่รัฐบาลไทยประกาศอนุญาตให

มีการเปดเสรีการบินในประเทศป พ.ศ.2546 โดยสายการบินตนทุนตํ่ารายแรกที่เขามา คือ สายการ

บินไทยแอรเอเชีย (Thai Air Asia) จากการรวมทุนระหวางประเทศมาเลเซีย และบริษัท ชินคอรป

เปอรเรช่ัน จากน้ันสายการบินตนทุนตํ่ารายอื่นๆ ก็เกิดข้ึนตามมา คือ สายการบินวันทูโก (One-Two-

Go) และ สายการบินนกแอร (Nok Air) (สถาบันวิจัยการบินไทย, 2549: 4)  

การดําเนินงานของสายการบินตนทุนตํ่าในประเทศไทย มีวัตถุประสงคที่จะเพิ่มทางเลือกของ

การเดินทางดวยเครื่องบินที่มีคาโดยสารถูกกวาสายการบินปกติเปนจุดขาย แตลดบริการดานตางๆ    

ที่ผูโดยสารเคยไดรับจากสายการบินปกติลง ซึ่งคาใชจายที่สามารถลดไดน้ันก็สามารถนํามาชดเชย

รายไดที่ขาดหายไปจากการจําหนายต๋ัวโดยสารในราคาที่ตํ่าลง นอกจากน้ันตนทุนที่ตํ่าลงของสายการ

บินตนทุนตํ่ามาจากการบริหารสองทาง คือ 1) การจัดบริการสําหรับผูโดยสารที่แตกตางจากสายการ

บินปกติและ 2) การบริหารตนทุนในการดําเนินการอื่นๆ การใชเครื่องบินแบบเดียวกัน การจายคาจาง

พนักงานในอัตราตํ่า การเลือกทําการบินโดยใชสนามบินระดับรอง การใชเวลานอยลงในการทําการ

บินระยะสั้น การเขาและออกจากสนามบินอยางตรงเวลา การเพิ่มจํานวนความหนาแนนของจํานวน  

NOK
22%

AAV
25%

THAI
34%

Others
19%

2012 total domestic passengers =17.8 mn
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ที่น่ังบนเครื่องบิน การลดบริการที่ไมจําเปนบนเครื่องบิน การไมมีอาหารและเครื่องด่ืมบริการฟรีบน

เครื่องบิน การจัดช้ันโดยสารใหมีช้ันประหยัดเพียงช้ันเดียว การจําหนายต๋ัวโดยสารผานทาง

อินเทอรเน็ต การใชต๋ัวโดยสารแบบไมมีบัตรโดยสารแตใชบัตรโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกส และการลด

ตนทุนโดยการใชบริการจากผูเช่ียวชาญภายนอก (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2548: 33-34)   

 สําหรับภาพรวมของธุรกิจสายการบินตนทุนตํ่าน้ัน ในปจจุบันมีสายการบินหลักในอาเซียน

กวา 10 สายการบิน ขณะที่ในประเทศไทยเองก็มีผูประกอบการธุรกิจสายการบินตนทุนตํ่าหลักๆ อยู

เพียง 2-3 ราย โดยแตละสายการบินตางก็ปรับกลยุทธและเพิ่มเที่ยวบินในเสนทางตางๆ มากข้ึน    

เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจการบิน ซึ่งจะเห็นไดวาในชวง ป พ.ศ.2554-2556 สายการบินตนทุน

ตํ่าเติบโตอยางกาวกระโดดกวารอยละ 20 (ศูนยวิจัยกสิกรไทย: 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1-2   แผนภูมแิสดงการเติบโตการใชบรกิารสายการบินตนทุนตํ่าในประเทศไทย              

ที่มา: ศูนยวิจัยกสกิรไทย. ธุรกจิการบินเรงปรับตัว ป 2556 เขาถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556.               

เขาถึงไดจาก https://www.kasikornresearch.com/th/k-econanalysis 

 สายการบินนกแอร ก็ถือเปนสายการบินหลัก 1 ใน 4 ของประเทศไทย ที่เปนสายการบิน

ตนทุนตํ่า (Low-Cost Airline) กอต้ังข้ึนเมื่อป พ.ศ.2547 ภายใตช่ือ บริษัท สกายเอเชีย จํากัด 

ภายใตแนวคิดที่จะใหเปนสายการบินราคาประหยัด ในเครือบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ

เพื่อใหการดําเนินการในชวงแรกของนกแอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การบินไทยจึงไดใหความ

ชวยเหลือในเกือบทุกดานมาโดยตลอด เชน การใหเชาเครื่องบิน การฝกอบรมนักบิน ลูกเรือ และ

พนักงานบริการภาคพื้น เปนตน จึงอาจกลาวไดวา ถึงแมนกแอรจะตองการความชวยเหลือจาก     
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การบินไทยในชวงแรกของการดําเนินงาน แตแนวทางการดําเนินธุรกิจและการบริหารงานก็มี

โครงสรางการบริหารอิสระนับต้ังแตแรกอยูแลว ตอมาในป พ.ศ.2549 จึงไดเปลี่ยนช่ือมาเปน     

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด เน่ืองจากสายการบินนกแอรตองการเนนภาพลักษณที่ชัดเจนมากข้ึน

 อยางไรก็ตามภายหลังการดําเนินธุรกิจตลอด 9 ป ที่ผานมาสายการบินนกแอรมีความ

เขมแข็งและความชํานาญในการดําเนินธุรกิจ นอกจากน้ันยังมีการบริหารจัดการอยางอิสระ 

สอดคลองกับตําแหนงการตลาดที่เหมาะสม ทําใหนกแอรมีการเติบโตอยางตอเน่ือง และมีแนวโนมใน

การทํากําไรของบริษัทที่สูงมาก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1-3   แผนภูมแิสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการทํากําไรของสายการบินตนทุนตํ่าที่

ใหบรกิารในประเทศไทย          

ที่มา : ธนาคารกรุงศร.ี Company Update สายการบินนกแอร ป 2556. เขาถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 

2556. เขาถึงไดจาก http://www.bangkokbiznews.com   

 หมายเหตุ : สายการบิน Tiger Airways และ สายการบิน Cebu Pacific เปนสายการบิน

ตนทุนตํ่าที่ใหบริการระหวางประเทศเทาน้ัน ไมมีการใหบริการเสนทางบินภายในประเทศไทย 

นอกจากความไดเปรียบทางดานกําไรแลว สายการบินนกแอรยังมเีสนทางบินที่ครอบคลุมใน

ประเทศไทยมากที่สุด โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.2556 สายการบินนกแอรใหบริการเที่ยวบิน

ทั้งหมด 23 เสนทางบิน ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 21 จุดหมายปลายทาง และมีเที่ยวบินทั้งสิ้น 497 

เที่ยวบินตอสัปดาห ดังน้ัน สายการบินนกแอรจึงมีสวนแบงการตลาดตามเสนทางบินในประเทศไทย

มากที่สุด 
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ภาพที่ 1-4   แผนภูมแิสดงสวนแบงตลาดตามเสนทางบินในประเทศไทยในชวงไตรมาสแรก ป 2556

ที่มา: ธนาคารกรงุศร.ี Company Update สายการบินนกแอร ป 2556. เขาถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 

2556. เขาถึงไดจาก http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance 

 

 

 

NOK
41%

AAV
23%

THAI
18%

Bangkok Airways
14%

Orient Thai
4%

1Q13 number of domestic routes = 56 
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 ภาพที่ 1-5    แผนภูมิแสดงสวนแบงการตลาดในแตละเสนทางของสายการบินนกแอร ป 2555                    

ที่มา: ธนาคารเกียรตินาคิน. Company Update สายการบินนกแอร ป 2556 เขาถึงเมื่อ             

15 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance 

 

  นอกจากน้ันสายการบินนกแอรยังมีช่ือเสียงทางดานการบรกิารที่หลากหลายและแตกตาง 

 เน่ืองจาก บริษัทมุงมั่นทีจ่ะสรางความสะดวกสบายแกผูโดยสารในดานตางๆ โดยตองการเปนผูนําใน

 การนําเสนอชองทางใหมๆในการจองต๋ัวโดยสารและการชําระเงิน ซึ่งสายการบินนกแอรจัดไดวาเปนผู

 บริการสายการบินราคาประหยัดที่มีชองทางการจัดจําหนาย (Reservation Channel) และชองทาง

 การชําระเงิน (Payment Channel) ที่ครอบคลุมและหลากหลายทีสุ่ด  
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 ตารางที่ 1-1 แสดงชองทางการจัดจําหนาย  และชองทางการชําระเงินของสายการบินนกแอร     

 ที่มา: สายการบินนกแอร. ขอมลูสรุปองคกร ป 2556 เขาถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556.                      

 เขาถึงไดจาก http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/datafile 

ชองทางการจอง วิธีการชําระเงิน 

       

      เว็บไซต                    

www.nokair.com 

www.nokfanclub.com 

 บัตรเครดิต 

 ตูเอทีเอ็ม 

 เคานเตอรเซอรวิส 

 เคานเตอรธนาคารกรุงไทย 

 ไดเร็กเดบิต (เฉพาะธนาคารไทยพาณิชย) 

 

 เว็บไซตบนมือถือ        

m.nokair.com 

 บัตรเครดิต 

 ตูเอทีเอ็ม 

 เคานเตอรเซอรวิส 

 เคานเตอรธนาคารกรุงไทย 

 

ศูนยบริการลูกคา โทร. 1318 

 บัตรเครดิต 

 ตูเอทีเอ็ม 

 เคานเตอรเซอรวิส 

 เคานเตอรธนาคารกรุงไทย 

 เคานเตอรสนามบิน 

 

 บัตรเครดิต 

 เงินสด 

 เคานเตอรเซอรวิส (7-11)  เงินสด 

 แอพพลิเคช่ันบนมอืถือ 

    iOS : iPhone, iPad, 

iPod Touch 

    BlackBerry 

    Android 

 บัตรเครดิต                              
(สําหรับระบบปฎิบัติการ iOS เทาน้ัน) 

 ตูเอทีเอ็ม 

 เคานเตอรเซอรวิส 

 เคานเตอรธนาคารกรุงไทย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สายการบินนกแอรไดใหบริการที่เหมาะสมกับผูโดยสาร ซึ่งสวนใหญเปนชาวไทย ซึ่งตองการ

ความสะดวกสบายในการเดินทางจากบริการตางๆ ที่มอบใหโดยไมเก็บคาธรรมเนียมเพิ่ม ไดแก การ

เลือกที่น่ังลวงหนา นํ้าหนักสัมภาระข้ันตํ่า 15 กิโลกรัม บริการอาหารวางและนํ้าด่ืมบนเครื่องบิน สวน

บริการอื่นๆ ไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิเชน การ

เช็คอินบน Application ของสมารทโฟน การเช็คอินทางโทรศัพท หรือ การใหบริการ Wifi ที่ทา

อากาศยาน เปนตน นอกจากบริการหลักที่กลาวขางตน สายการบินนกแอรยังใหบริการเสริมกับ

ผูโดยสารที่เดินทางโดยเที่ยวบินแบบประจําของบริษัท ไดแก การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวัน

เดินทาง บริการขนสงสัมภาระนํ้าหนักสวนเกิน บริการขนสงสินคา บริการจําหนายสินคาหรือที่ระลึก

นกแอร ประกันภัยการเดินทาง บริการเดินทางเช่ือมตอไปยังจุดหมายปลายทางอื่นตอเน่ืองจาก

เสนทางบินของนกแอร และยังใหบริการเที่ยวบินในแบบเหมาลํา (Charter Flight) กับผูโดยสารที่มี

ความประสงคจะเดินทางเปนหมูคณะ หรือตองการเดินทางไปยังจุดหมายทางที่อยูนอกเหนือจาก

ตารางบินแบบประจําของบริษัท โดยปจจุบัน บริษัทใหเชาเหมาลําไปยังจุดหมายตางๆ ในประเทศจีน

ทุกสัปดาห ทุกบริการที่แตกตางของสายการบินนกแอรได มุงเนนใหบริการแกผูโดยสารอยางเต็ม

ความสามารถและเปนมิตรตามนโยบาย“ทุกเที่ยวบินมีรอยย้ิม” หรือ “We Fly Smiles”  

สาเหตุที่ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) มีบริการที่มากกวาสายการบินตนทุนตํ่า

ทั่วไป มีลักษณะของการบริการที่แตกตาง เน่ืองจาก บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)      

ไดวางตําแหนงผลิตภัณฑ (Positioning) ของบริษัทวาเปน Premium Low-Cost Airlines คือ การใช

กลยุทธทางการตลาด โดยต้ังราคาแบบ Dynamic Pricing หรือการกําหนดคาต๋ัวโดยสารหลายระดับ

ราคา เนืองจากมีความยืดหยุนในการบริหารรายได สามารถปรับราคาต๋ัวโดยสารไดบางสวน เพื่อ

ชดเชยผลกระทบการปจจัยอื่นๆ ซึ่งการต้ังราคาเชนน้ี มาควบคูกับการบริการที่แตกตางตามที่ไดกลาว

ขางตน จึงสามารถบงบอกไดวา ในธุรกิจสายการบินตนทุนตํ่าของประเทศไทย สายการบินนกแอร

ไมไดต้ังราคาต๋ัวโดยสารแพงเหมือน Premium Airlines และไมไดต้ังราคาถูกที่สุด  ใน Low Cost 

Airlines แตเนนใหบริการที่ดีที่สุดเพื่อเอาชนะสายการบินตนทุนตํ่าที่เปนคูแขงที่สําคัญในประเทศไทย 

คือ ไทยแอรเอเชีย และ โอเรียนทไทย  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ภาพที่ 1-6    แผนภูมิแสดงตําแหนงการตลาดของธุรกิจการบินทั้งสองรูปแบบและตําแหนง

 การตลาดของสายการบินในประเทศไทย ป 2556       

 ที่มา: สายการบินนกแอร. ขอมลูสรุปองคกร ป 2556 เขาถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก 

 http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/datafile 

จากขอมูลการใหบริการทั้งหมด ถือไดวา การบริการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูโดยสารของ

สายการบินนกแอรเหลาน้ี ทําใหบริษัทสามารถต้ังราคาที่ผูโดยสารรูสึกคุมคากับการบริการ สงผลให

ในป 2555 สายการบินนกแอรมีรายไดจากคาโดยสารเปนจํานวนเงินทั้งหมด 7,821.4 ลานบาทซึ่งคิด

เปนรอยละ 94.7 ของรายไดรวมของบริษัท       

 อยางไรก็ตามความเสี่ยงจากการแขงขันที่รุนแรงของสายการบินในประเทศ ก็อาจสงผลให

บริษัทมีอัตรากําไรที่ลดลงได  เพราะนอกจากการแขงขันกับสายการบินตนทุนตํ่าดวยกันแลว ก็ยัง

จําเปนตองแขงขันกับสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบอีกดวย ซึ่งสายการบินคูแขงบางรายน้ันมี

ขนาดธุรกิจที่ใหญกวาและมีแหลงเงินทุนที่มากกวา ทําใหนกแอรอาจเสียเปรียบไดในอนาคต 

เพราะฉะน้ันการหันมาใหความสําคัญกับการบริหารลูกคาสัมพันธ โดยการสรางสัมพันธภาพอันดีกับ

ลูกคาซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จของธุรกิจการบินไดอยางแทจริง และสามารถเพิ่ม

คุณภาพการบริการควบคูกับการสรางความพึงพอใจใหลูกคาอยางตอเน่ือง ซึ่งการใหความสําคัญกับ

ลูกคาเปนสิ่งที่สายการบินนกแอรยึดมั่นถือมั่นเสมอมา                           

สูง 

สูง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 นายปนยศ พิบูลสงคราม ผูอํานวยการฝายการขายและการตลาด กลาววา สายการบิน      

นกแอรจะมุงเนนนําเสนอแบรนดนกแอรวาเปนสายการบินที่มอบความสะดวกสบายใหกับผูโดยสาร

มากที่สุด โดยเตรียมเปดตัวรูปแบบบริการใหมๆ เพื่อตอกยํ้าภาพลักษณการเปนสายการบินที่

สะดวกสบาย เพราะลูกคาของนกแอรสวนใหญเปนกลุมนักธุรกิจและขาราชการซึ่งมีสัดสวนกวา 50% 

ของลูกคานกแอรทั้งหมด ตองการใชเวลานอยที่สุดในสนามบิน หลังจากออกโมบายเช็คอินบริการ 

Nok Babe Nok Dude ที่จะชวยอํานวยความสะดวกแกลูกคาแลวน้ัน นกแอรเช่ือวาทุกบริการ           

ที่แตกตางจะทําใหผูโดยสารพึงพอใจไดอยางแนนอน”       

 ย่ิงไปกวาน้ันการที่บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงลูกคาเปนสําคัญ 

สายการบินนกแอรจึงไดจัดต้ังโครงการสมาชิกนกแฟนคลับข้ึนในป พ.ศ. 2551 เพื่อดูแลกลุมลูกคาที่

เขามาเปนสมาชิกในโครงการ โดยสมาชิกจะไดรับสิทธิประโยชนตางๆจากทางโครงการ              

สิทธิประโยชนหลัก คือ การสะสมเที่ยวบิน เพื่อแลกรับเที่ยวบินฟรี รวมถึงการใหบริการพิเศษตางๆ 

เชน บริการเว็บเช็คอิน บริการ Nok Calls Home ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูโดยสารเปนอยางดี   

โดยโครงการมีเปาหมายสูงสุดคือ การรักษาลูกคาใหมีการเดินทางกับสายการบินอยางตอเน่ืองจนไป

ถึงการสรางความภักดีของลูกคาที่มีตอสายการบิน (คูมือปฏิบัติงานโครงการนกแฟนคลับ : 2556)       

ในปจจุบันมีจํานวนสมาชิกเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ถือวาไดรับการตอบรับที่ดีจากลูกคา ซึ่งจะนําพาให

ประสบความสําเร็จดังเปาหมายที่บริษัทยึดลูกคาเปนที่หน่ึงเสมอมา     

 จากสาเหตุทั้งหมดดังกลาวขางตน ทําใหสายการบินนกแอร ยังมีผลประกอบการที่ดีเย่ียม 

จนกระทั่งสามารถนําหุนของบริษัท เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อเดือน

มิถุนายน พ.ศ.2556 โดยมีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวา 25% ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการอีกดวย        

 ดังน้ันจึงเปนเหตุใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาถึงการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท        

สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่เติบโตเร็วและทุมเทใหกับการดําเนินงานเพื่อ     

สงมอบบริการที่ดีที่สุดใหกับลูกคา ผูศึกษาต้ังใจทีจะไดศึกษาถึงวิธีการและหรือรูปแบบของการ

บริหารงานลูกคาสัมพันธรวมถึงการไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการบริหารงานลูกคา

สัมพันธและการใชบริการเช่ือมโยงไปถึงความภักดีที่ลูกคามีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด 

(มหาชน) 

 

 

 

   ส
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาทีม่ีตอการบรหิารงานลกูคาสัมพันธและ                          

การใชบรกิาร ของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)  

3. เพื่อศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

ขอบเขตการวิจัย 

 เพื่อศึกษาการบริหารงานลูกคาสัมพันธ และความภักดีของลูกคา บริษัท สายการบินนกแอร 

จํากัด (มหาชน)  ไดอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั้งกระบวนการ ผูศึกษาจึงไดแบงขอบเขตการ

วิจัยออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

 สวนท่ี 1 การศึกษาการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด 

(มหาชน) ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่มีสวน

เกี่ยวของกับการบริหารงานลูกคาสัมพันธใน บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) โดยมีเน้ือหา 

ดังน้ี 

1. โปรแกรมสรางความสัมพันธกับลูกคา ไดแก “โครงการสมาชิกนกแฟนคลับ”            

(Nok Fan Club)  

2. การใชเครื่องมือการสื่อสารตางๆ ไดแก Call Center, SMS, E-Direct Mail,                  

Direct Mail, Facebook Fanpage และ Website  

3. การจัดการฐานขอมลู (Database Management) ของลูกคาโดยรวมทั้งหมด  

 

 สวนท่ี 2 การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการบริหารงานลูกคาสัมพันธและการใช

บริการของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) รวมถึงการศึกษาความภักดีที่ลูกคามีตอ บริษัท 

สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) โดยทั้งสองประเด็นน้ีผูศึกษาไดแบงการเก็บขอมูลออกเปน         

2 แบบ ไดแก  

1. เก็บขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม ซึ่งผู ศึกษาไดแบงกลุมลูกคาผูใชบริการ 

ออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมลูกคาทั่วไปที่ใชบริการ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)       

120 ทาน และกลุมลูกคาที่เปนผูถือบัตร “สมาชิกนกแฟนคลับ” ซึ่งเปนบัตรที่จัดทําข้ึนเพื่อดําเนินงาน

ลูกคาสัมพันธของสายการบินนกแอร มีการมอบสิทธิพิเศษ และ สิทธิประโยชนตางๆใหแกผูที่เปน

สมาชิก 80 ทาน 
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2. เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งผูศึกษาไดแบงกลุมลูกคาผูใชบริการออกเปน 

2 กลุม ไดแก  

 2.1. กลุมลูกคาทั่วไปที่ใชบริการ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 10 ทาน 

โดยมีคุณสมบัติเปนผูที่ซื้อต๋ัวโดยสาร และเดินทางดวยตัวเอง ใชบริการสายการบินนกแอรอยางนอย 

2-3 ครั้งตอป และเดินทางในเสนทางบิน หรือจุดหมายปลายทางหลัก ไดแก เชียงใหม เชียงราย  

ภูเก็ต หาดใหญ ตรัง สุราษฎรธานี ขอนแกน อุดรธานี และอุบลราชธานี  

  2.2. กลุมลูกคาที่เปนผูถือบัตร “สมาชิกนกแฟนคลับ” ซึ่งเปนบัตรที่จัดทําข้ึนเพื่อ

ดําเนินงานลูกคาสัมพันธของสายการบินนกแอร มีการมอบสิทธิพิเศษ และ สิทธิประโยชนตางๆใหแก

ผูที่เปนสมาชิก 10 ทาน โดยมีคุณสมบัติ คือ เปนผูที่ซื้อต๋ัวโดยสาร และเดินทางดวยตัวเอง ใชบริการ

สายการบินนกแอรอยางนอย 3-4 ครั้งตอป ใชสิทธิประโยชนของโครงการสมาชิกนกแฟนคลับอยาง

นอย 2-3 ครั้งตอป และเดินทางในเสนทางบิน หรือจุดหมายปลายทางหลัก ไดแก เชียงใหม เชียงราย, 

ภูเก็ต หาดใหญ ตรัง สุราษฎรธานี ขอนแกน อุดรธานี และอุบลราชธานี   

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. ศึกษาและนําเสนอหัวขอจลุนิพนธ 

2.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานลูกคาสัมพันธ และการบริการของ 

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) เพื่อใชเปนกรอบในการวิเคราะห ต้ังคําถามเพื่อเก็บขอมูล

เพื่อตอบวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 

3. ดําเนินงานวิจัย  

3.1 ออกแบบเครื่องมือการวิจัยและกําหนดกรอบของประเด็นคําถามเพื่อใชในการ

สอบถามองคกร ถึงการบริหารงานลูกคาสัมพันธของ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) และ

ใชเพื่อสอบถามลูกคา บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) เกี่ยวกับความพึงพอใจในการ

บริหารงานลูกคาสัมพันธ และการใชบริการของ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) อีกทั้ง

เกี่ยวกับความภักดีของลูกคาที่มีตอ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)  

3.2 เก็บขอมูลการวิจัยโดยการสัมภาษณเชิงลึกในสวนของธุรกิจกับผูที่มีสวนเกี่ยวของใน

การบริหารงานลูกคาสัมพันธ และเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกและสุมกลุมตัวอยางแจก

แบบสอบถาม กับลูกคาของ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

4. แสดงผลการวิจัย ผลการเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูลควบคูกับทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

5. สรุปผลการวิจัย 

6.  ขอเสนอแนะ เพื่อนําเสนอแนวทางการบริหารงานลูกคาสัมพันธ และเปนประโยชนใน

การนําไปประยุกตใชในเชิงธุรกิจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ศึกษาและนําเสนอหัวขอ

จุลนิพนธ 

         

รวบรวมขอมูลเอกสารที่

เกี่ยวของ 

         

ออกแบบเครือ่งมือวิจัย

และคําถาม 

         

ดําเนินงานวิจัย          

วิเคราะห เรียบเรียง

ผลการวิจัย 

         

สรปุผลการวิจัยและ

ขอเสนอแนะ 

         

จัดทํารปูเลมจุลนิพนธ          

 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. รูถึงวิธีการ หรือรูปแบบของการบริหารงานลูกคาสัมพันธของ  

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

2. รูถึงความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการบริหารงานลูกคาสัมพันธและการใชบริการ   

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

3. รูถึงความภักดีที่ลูกคามีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

   ส
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นิยามศัพท 

 การบริหารงานลูกคาสัมพันธ ( Customer Relationship management) หมายถึง 

การดําเนินงานกิจกรรมกับลูกคาของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ต้ังแตการจัดเก็บ 

และการบริหารขอมูลการติดตอสื่อสารกับลูกคา รวมไปถึงการมีกิจกรรมในการสรางความสัมพันธ        

กับลูกคา 

 ลูกคา (Customer) หมายถึง บุคคลผูใชการบริการ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด 

(มหาชน) โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

1) กลุมลูกคาทั่วไปที่ใชบริการ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)  

2)  กลุมลูกคาที่เปนผูถือบัตร “สมาชิกนกแฟนคลับ” ซึ่งเปนบัตรที่จัดทําข้ึนเพื่อดําเนินงาน

ลูกคาสัมพันธของสายการบินนกแอร มีการมอบสิทธิพิเศษ และสิทธิประโยชนตางๆใหแกผูที่       

เปนสมาชิก 

 ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ลูกคาที่ไดรับการบริการจากบริษัท สายการบินนก

แอร จํากัด (มหาชน) แลวเกิดความรูสึกชอบ และพอใจในการบริการ โดยแบงเปนความพึงพอใจ      

ในดานการบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร   

ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการบริการ 

 

 ความภักดี (Loyalty) หมายถึง ลูกคาที่ไดรับการบริการแลวเกิดความพึงพอใจในการบริการ

ของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) แลวกลับมาซื้อบริการหรือสินคาซ้ํา มีการแนะนําหรือ

การบอกตอใหบุคคลอื่นมาใชการบริการ มีการแสดงความรูสึกของลูกคาทีดี่ตอสินคาและบริการ และ

มีความผูกพันในระยะยาวตอบริษัทดวย 

 

 โครงการสมาชิกนกแฟนคลับ โครงการสมาชิกที่จัดทําข้ึนเพื่อตอบแทนกลุมผูโดยสาร        

ที่เดินทางกับ สายการบินนกแอรอยางตอเน่ือง มีรูปแบบการสะสมที่ใหความคุมคา เพราะทุก 5 บาท

ของราคาต๋ัวโดยสารของสมาชิกนกแฟนคลับเทากับ 1 Nok Point สามารถสะสมเพื่อแลกของรางวัล

มากมาย อีกทั้งมีการมอบสิทธิประโยชนตางๆ ขาวสารและโปรโมช่ันจากสายการบินและกลุม

พันธมิตรแกสมาชิกดวย 

 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานลูกคาสัมพันธและความภักดีของลูกคาบริษัท สายการ

บินนกแอร จํากัด (มหาชน)” ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาประกอบการศึกษา 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานลูกคาสมัพันธ 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดบรกิาร 

3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของลกูคา 

4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีของลูกคา 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

1. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานลูกคาสัมพันธ 

1.1. นิยามการบริหารงานลกูคาสัมพันธ 

 ธธีรธร ธีรขวัญโรจน (2546 : 121) การบริหารลูกคาสัมพันธกับลูกคาหมายถึง การสรางและ

รักษาความสัมพันธอยางตอเน่ืองในระยะเวลานานกลับกลุมลูกคาเปาหมาย ทําใหลูกคาเกิดความ

พอใจและความจงรักภักดีอยูกับธุรกิจใหนานที่สุด จนกวาธุรกิจหรือลูกคาจะสูญไป และลดตนทุน   

การแสวงหาลูกคารายใหม          

 วิทยา ดานธํารงกุล และพิภพ อุดร (2547 : 24)  ไดใหนิยามของ CRM ไวอยางกวางที่สุดคือ 

วิธีการใดๆ ก็ตามที่ทําใหกิจกรรมสามารถวัดผลและเพิ่มมูลคาของลูกคา (Customer Value) 

ตลอดจนสามารถใชเครื่องมือและวิธีการที่ถูกตองเพื่อจูงใจใหลูกคาน้ันอยูกับกิจการอยางยืดยาว 

 สมพงษ วงศสถาพร และสุนทร เลาหพัฒนวงศ (2550 : 20) CRM เขามาเกี่ยวของกับกลยุทธ

การจัดการที่ตองการสรางมูลคารวมกันระหวางบริษัทกับลูกคา โดยการใชขอมูลและเทคโนโลยีที่ชาญ

ฉลาดเพื่อครอบครองขอมูลความตองการของลูกคา และกระจายขอมูลประยุกตน้ีไปยังหนวยงาน      

ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม CRM เปนการพัฒนาความสัมพันธระยะยาวของลูกคาเฉพาะกลุมที่ไดเลือก

และผสมผสานกระบวนการเหลาน้ีไวในหนวยงานขององคกรหลายหนวยงานเพื่อรวมกันสราง

มูลคาเพิ่มใหแกลูกคา  

 

   ส
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 จากนิยามของการบริหารงานลูกคาสัมพันธที่มีมากมายน้ัน โดยรวมแลวสามารถสรุปไดวา            

การบริหารงานลูกคาสัมพันธน้ัน เปนการสรางกลยุทธจากขอมูลของลูกคาเพื่อใหไดรับประโยชนทั้ง

สองฝายสรางความผูกพันกับลูกคาเพื่อใหลูกคาเกิดความภักดี (Loyalty) และการเก็บรักษาลูกคา

เอาไวอยางยาวนาน เพื่อผลกําไรในระยะยาวขององคกร 

1.2. องคประกอบของการบริหารงานลูกคาสัมพันธ  

 วิทยา ดานธํารงกุลและพิภพ อุดร (2547) ไดกลาวถึงองคประกอบของการบริหารงานลูกคา

สัมพันธไวดวยกันทั้งหมด 4 องคประกอบ คือ การสรางฐานขอมูลลูกคา (Database) การใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic) การกําหนดโปรแกรมเพื่อสรางความสัมพันธ (Action) และการ

เก็บรักษาลูกคา ( Retention) โดยองคประกอบทั้ง 4 องคประกอบน้ีเรียกรวมกันอยางงายๆ วา 

“DEAR Model”  

1.2.1. การสรางฐานขอมูลของลูกคา (Database) 

 เปนข้ันตอนแรกของการบริหารงานลูกคาสัมพันธและเปนหัวใจของการบริหารงานลูกคา

สัมพันธ ธุรกิจตองรูจักใชประโยชนจากฐานขอมูลลูกคา เพื่อเปนเข็มทิศช้ีนํากลยุทธธุรกิจ ฐานขอมูลที่

มีคุณภาพจะเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาขอเสนอในดานตางๆที่“โดนใจ”ลูกคาซึ่งเปนรากฐาน

สําคัญของความสัมพันธที่ย่ังยืน โดยฐานขอมูลของลูกคาจะตองมีคุณลักษณะพื้นฐานดวยกัน           

4 ประการคือ ถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน และเช่ือมโยงกันได โดยมีลักษณะดังน้ี 

 1) ถูกตอง ขอมูลที่จัดเก็บกับลูกคาในแตละครั้งจะตองมีความถูกตองอยูเสมอ เริ่มจากขอมูล

สําหรับติดตอลูกคา ทั้งโทรศัพท โทรสาร อีเมล และการสะกด ช่ือ – นามสกุล หรือที่อยูของลูกคา 

เปนตน โดยสิ่งเหลาน้ีจะแสดงใหเห็นถึงการใสใจและการใหความสําคัญกับลูกคาในแตละราย ธุรกิจ

จะตองทําการตรวจสอบไวต้ังแตกอนการบันทึกลงในฐานขอมูล เรียงลําดับการตรวจสอบไปเรื่อยๆ 

จนกระทั่งถึงลูกคาคนสุดทาย 

 2) ครบถวน คือ ขอมูลที่จัดเก็บตองเปนขอมูลที่มีความจําเปนและเปนประโยชนตอการ

ดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางและกระชับความสัมพันธกับลูกคา การที่ฐานขอมูลจะมีคุณสมบัติเรื่องความ

รบถวนไดก็จะตองเริ่มตนจากการออกแบบฐานขอมูล และการรวบรวมขอมูล ผูทําหนาที่จะตองเขาใจ

ธรรมชาติของความสัมพันธระหวางลูกคากับธุรกิจวา สามารถประเมินคุณภาพความสัมพันธไดจาก

ขอมูลในเรื่องใดบาง เชน มูลคาเฉลี่ยของการใชบริการ ระยะเวลาการเปนลูกคา ความบอยครั้งในการ

รองเรียน และระดับความพึงพอใจ เปนตน 

 3) เปนปจจุบัน คือ บริษัทตองรูจักใชโอกาสหรือสรางโอกาสในการปรับปรุงฐานขอมูลใหมี

ความเปนปจจุบันตลอดเวลาและทันตอการเปลี่ยนแปลงแกไข โดยเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรม

ของลูกคาซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็ว มีการกําหนดโอกาสหรือเวลาที่ตองการปรับปรุงขอมูล 

และมีข้ันตอนการทํางานในการปรับปรุงขอมูลไดอยางชัดเจน และเปนรูปธรรม 
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 4) เชื่อมโยงกันได คือ การเช่ือมโยงของขอมูล ลูกคาในแตละจุดของการใหการบริการ

ภายในองคกร ซึ่งจะชวยใหบริษัทสามารถใหการบริการไดอยางตอเน่ือง และเกิดความสะดวกกับ

ลูกคา ขอมูลที่หนวยงานหรือองคกรจะตองทําการเก็บน้ันจะตองประกอบไปดวยขอมูล เพื่อการ

ติดตอสื่อสาร ขอมูลพฤติกรรมการซื้อและการใช ขอมูลพฤติกรรมการติดตอ – สอบถามและการ

รองเรียน  

 

1.2.2. การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Electronic)  

 การที่บริษัท หรือองคกรตางๆ มีขอมูลของลูกคาเปนจํานวนมากข้ึน การบริหารงานลูกคา

สัมพันธก็จะมีความซับซอนข้ึนไปดวย ดังน้ันการที่หนวยงานหรือบริษัทใดๆ มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยี

ที่นํามาใชไดถูกตองและมีความเหมาะสมกับงานก็จะทําใหการบริหารงานลูกคาสัมพันธน้ันมีความ

คลองตัวและบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตองการไดน้ันยอมสงผลดี โดยเทคโนโลยีของ CRM น้ัน 

ประกอบไปดวย 3 ประเภทหลักคือ 

 1) เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ (Interactive Technology) เปนเทคโนโลยีที่นับไดวาเปน

จุดเริ่มตนของการสรางความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคา โดยเปน เทคโนโลยีตางๆที่สามารถนํามา

ประสานกันเพื่อรองรับการมีปฏิสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคาในทุกชองทางของการติดตอและตอง

สามารถรักษาความสัมพันธและกระชับความสัมพันธกับลูกคาของบริษัทไดตลอดเวลา 

 2) เทคโนโลยีฐานขอมูล (Database Technology) เปนเทคโนโลยีที่ถือวาเปนหัวใจสําคัญ

ของการบริหารความสัมพันธลูกคาและตองมคีวามเช่ือมโยงกับฐานขอมูลของลูกคา (Database) โดย

บทบาทและหนาที่ของเทคโนโลยีฐานขอมูล ประกอบดวย การรวบรวม จัดเก็บและเรียกใช, การ

วิเคราะหและประมวลผล, การแสดงผลลัพธ และการสงตอขอมูล 

 3) เทคโนโลยีพัฒนาขอเสนอเฉพาะราย (Customization Technology) เปนเทคโนโลยีที่

เกี่ยวของกับการออกแบบ และการปรับปรุงรูปแบบสินคาหรือบริการใหอยูในลักษณะที่ตรงกับความ

ตองการ หรือขอเรียกรองของลูกคาใหไดมากที่สุด 

 

1.2.3. การกําหนดโปรแกรมเพ่ือสรางความสัมพันธ (Action) 

 เมื่อมีขอมูลของลูกคาและมีชองทางการติดตอสื่อสารกับลูกคาแลว ข้ันตอไปของการ

ดําเนินงานลูกคาสัมพันธคือ การสรางโปรแกรมหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะนําไปสูการสราง การรักษา 

และการกระชับความสัมพันธกับลูกคา และกิจกรรมที่ดําเนินการเหลาน้ีตองอยูบนพื้นฐานของความ

ตองการของลูกคา (Customer Needs) เพื่อที่จะไดตอบสนองตรงใจของลูกคามากที่สุดซึ่งทําไดโดย

ผานการจัดกิจกรรมที่แบงออกเปนกลุมดังน้ี 
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 1) โปรแกรมสะสมคะแนน หรือโปรแกรมสรางความภักดี (Frequency/Loyalty 

Program) เปนการใหสิ่งตอบแทนแกลูกคาโดยการใหสิทธิการเปนสมาชิก หรือการสะสมคะแนนเมื่อ

มีการซื้อสินคาหรือการบริการน้ันซ้ําๆ หลายธุรกิจมีการนําวิธีการน้ีไปใชในการสรางความสัมพันธใน

การรักษาและสรางความภักดีใหแกลูกคา โดยเปนการสรางความผูกพันกับลูกคาในระดับที่งายที่สุด

และเปน การสรางความผูกพันทางการเงิน ตามความยาวนานของลูกคาที่อยูกับกิจการ เชน         

การสะสมไมลของสายการบินตางๆ เปนตน 

 2) โปรแกรมการสรางความสัมพันธในเชิงสังคม (Community Program) เปนการสราง

ความสัมพันธทางสังคมระหวางกลุมลูกคาดวยกันเองหรือกลุมลูกคากับบริษัท เพื่อยึดเหน่ียวลูกคา

เอาไวใหยาวนานที่สุด เชน บริษัทผูผลิตซอฟแวร จัดเน้ือหาบนเว็บไซตใหเปนชุมชนไซเบอรที่ลูกคา

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถามปญหาและขอสงสัยตางๆกับบริษัทได 

 3) โปรแกรมสรางความสัมพันธเชิงโครงสราง (Structure Ties) เปนการสรางความผูกพัน

กับลูกคาที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหรือระบบการทํางานบางอยางทั้งในฝายของกิจการและ

ในฝายของลูกคา 

 4) การสนองความตองการของลูกคาเปนรายบุคคล (Customization) หรือการสนอง

ลูกคาอยางโดนใจ ถือวาเปนหัวใจของการบริหารงานลูกคาสัมพันธ โดยแบงประเภทของการ

ตอบสนองที่โดนใจออกเปน 3 ประเภทคือ การตอบสนองโดนใจดวยสินคา (Product) การตอบสนอง

โดนใจดวยบริการ หรือสิ่งอื่นๆ ที่ไมใชสินคา (Service / Non – Product) การตอบสนองโดนใจดวย

การสื่อสาร (Communication) การตอบสนองที่โดนใจเหลาน้ีตองข้ึนอยูกับความตองการของลูกคา 

ความกาวหนาของเทคโนโลยี และความรวมมือของพันธมิตร 

 นอกจากการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคา 4 ประการขางตนแลว การ

บริหารงานลูกคาสัมพันธภายใตกิจกรรมที่จัดข้ึนมาน้ันจะตองเปนไปเพื่อการสรางความผกูพนัทีเ่หนียว

แนนระหวางลูกคาและกิจการเพื่อผลของการสรางและกระชับความสัมพันธที่จะเกิดข้ึนตามมา       

ซึ่งวิทยา ดานธํารงกุลและพิภพ อุดร (2547 : 175) ไดแบงระดับความผูกพันออกเปน 4 ระดับ 

ดังตอไปน้ี 

 ระดับท่ี 1 ความผูกพันเชิงการเงิน เปนระดับความผูกพันข้ันพื้นฐานที่สรางไดงายที่สุดเปน 

ความผูกพันที่สรางแรงจูงใจทางดานการเงิน ตามความยาวนานที่ลูกคาอยูกับกิจการและเปนวิธีการ

สรางยอดขายและกําไรใหกับบริษัทในระยะสั้น 

 ระดับท่ี 2 ความผูกพันเชิงสังคม เปนการสรางความผูกพันทางสังคมกับลูกคาดวยการ

เรียนรูและใสใจตัวลูกคาอยางสม่ําเสมอ เพื่อแสดงใหลูกคาเห็นวาบริษัทหรือองคกรใหความสนใจและ

ใสใจกับลูกคา การสรางความผูกพันแบบน้ีไมไดสรางระหวางกิจการกับลูกคาเทาน้ันแตสามารถสราง

ไดในระหวางลูกคากันเองได 
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 ระดับท่ี 3 ความผูกพันเชิงการตอบสนองแบบเจาะจง เปน การสรางความผูกพันที่ตองการ

ตอบสนองความตองการของลูกคาที่แตกตางกันเปนรายบุคคลจะทําใหลูกคารูสึกไดวาไดรับการ

ตอบสนองที่ตรงใจและตรงตามความตองการเปนพิเศษ 

 ระดับท่ี 4 ความผูกพันเชิงโครงสราง เปนการนําไปสูการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหรือระบบ

การทํางานบางอยางทั้งในฝายของกิจการและฝายของลูกคา นับเปนความผูกพันในระดับสูงสุดใน

ความผูกพันทั้งหมด 

 

1.2.4. การเก็บรักษาลูกคา (Retention) 

 เปนหัวใจของการบริหารงานลูกคาสัมพันธ กิจกรรมทีดําเนินการในองคประกอบน้ีคือการ

ประเมินผลการบริหารงานลูกคาสัมพันธ และการรักษาความเติบโตของความสัมพันธลูกคารูปแบบ

ของการรักษาความสัมพันธกับลูกคาที่สําคัญๆแบงออกเปน 2 กลุมหลักๆคือ การขยายขอบเขต

ความสัมพันธ (Relationship Broadening) และการเสริมสรางความลึกซึ้งของความสัมพันธ 

(Relationship Deepening) โดยมีลักษณะดังน้ี 

 1) การขยายขอบเขตความสัมพันธ (Relationship Broadening) หมายถึง ความพยายาม

เพิ่มโอกาสในการมปฏิสัมพันธ กับลูกคาปจจุบัน ใหครอบคลุมความตองการ หรือเช่ือมโยงกับ

พฤติกรรมของลูกคาในขอบเขตทีก่วางขวางข้ึนทั้ง ในรูปแบบที่เกี่ยวของ และไมเกี่ยวของกับการซื้อ

ขายโดยตรง โดยมีเปาหมายหลัก คือ การสรางเสริมความสัมพันธระหวางบริษัทและลูกคาใหมีความ

เขมแข็งข้ึน โดยผานจํานวนสายสัมพันธทีม่ากข้ึน (วิทยา ดานธํารงกุลและพิภพ อุดร 2547 :201) โดย

หัวใจที่สําคัญที่สุดของการขยายขอบเขตความสัมพันธก็คือ การเพิ่มจํานวนสายใยความสัมพันธบน

พื้นฐานความสัมพันธรูปแบบใหมๆกับลูกคากลุมเ ดิมมี เครื่องมือที่ชวยในการขยายขอบเขต

ความสัมพันธ เชน การขายตอเน่ือง (Cross – selling) การสรางเครือขายภายในกลุมลูกคา       

(Intra – customer Network Building) การขายผานกิจกรรม (Activity – led Selling) และการ

ขยายจํานวน/ประเภทชองทางการติดตอ (Touch point Expansion) 

 2) การเสริมสรางความลึกซึ้งของความสัมพันธ (Relationship Deepening) หมายถึง                

การเพิ่มพูนความเขมแข็งของสายใยความสัมพันธเดิมที่มีอยูโดยไมจําเปนที่ตองเพิ่มจํานวนสายใย

ความสัมพันธใหมๆ ซึ่งเปนการสรางเสริมคุณคาของความสัมพันธเดิมใหปรากฏชัดเจนในการรับรูของ

ลูกคา ควบคูกับความตระหนักในการสูญเสียประโยชนและคุณคาหลายๆ อยางที่ลูกคาจะไดรับ 

(วิทยา ดานธํารงกุลและพิภพ อุดร 2547 : 205) 

 แนวคิดหลักของการเสริมสรางความลึกซึ้งของความสัมพันธลูกคาต้ังอยูบนหลักการที่วาการ

ที่ลูกคาอยูกับบริษัทนานๆ และตองใหสิทธิประโยชนของลูกคาเพิ่มพูนข้ึนตามระยะเวลา และสื่อสาร

ประโยชนความลึกซึ้งใหเปนที่ตระหนักอยางชัดเจนในกลุมของลูกคาเครื่องมือที่ใชในการเสริมสราง
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ความลึกซึ้งของความสัมพันธลูกคา เชน การขายตอยอด (Up – Selling) การกระตุนการลงทุนรวม

จากลูกคา (Customer Joint - investment Solicitation) และการสรางเครือขายเพื่อรองรับ

ความสัมพันธ  (Network Creation) โดยเมื่อมีการนํากลยุทธทั้งสองแนวทางน้ีมาดําเนินงานดวยกัน

แลวยอมทีจ่ะนําไปสูความเจริญงอกงามของความสัมพันธซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการรักษาไวซึ่งลูกคา 

 จากแนวคิดการบริหารงานลูกคาสัมพันธ หรือ CRM ผูศึกษาจะนําในสวนของการสราง

ฐานขอมูลลูกคา เหมืองขอมูล เทคโนโลยีฐานขอมูล เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ การกําหนดโปรแกรม      

ในการสรางความสัมพันธ และ การรักษาลูกคา มาใชเปนกรอบในการวิเคราะห สรุปผล และอภิปราย

ผล ในสวนของกระบวนการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

 

2. แนวคิดเก่ียวกับการตลาดบริการ (Service Marketing) 

2.1. นิยามของการตลาดบริการ 

 พรพรรณ เชยจิตร (2556: 4) ความหมายของการบริการคือ กิจกรรมที่มีการติดตอกัน 2 

ฝาย ระหวางผูใหบริการ และผูบริโภค หรือผูรับบริการ ซึ่งผูใหบริการอาจจะใหบริการแกผูบริโภคโดย

ใชตัวบุคคล หรืออาจใชเครื่องมือและระบบตางๆในการใหบริการก็ได และการบริการน้ัน อาจจะ

เกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับตัวสินคา แตจะตองเปนการใหประโยชนกอใหเกิดผลที่ดี และสรางความ

พึงพอใจใหกับผูรับบริการ  

 พิภพ อุดร (2547: 9) การบริการ หมายถึง กระบวนการนําเสนออรรถประโยชนหรือคุณคา  

ที่ผูบริโภคตองการโดยผานกิจกรรมหรือการดําเนินการที่ผูใหบริการมอบใหกับผูรับบริการ ทั้งน้ีการ

ใหบริการน้ันอาจมีการใชอุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ หรืออาจจะเปนการกระทํา โดยที่ไมมีการใช

อุปกรณหรือเครื่องมือใดๆ 

 ธธีรธร ธีรขวัญโรจน (2546: 18) การบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการสงมอบ

สินคาที่ไมมีตัวตน (intangible goods) ของธุรกิจใหกับผูรับบริการ โดนสินคาที่ไมมีตัวตนน้ันจะตอง

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการจนนําไปสูความพึงพอใจได  

 

 จากคํานิยามของการบริการขางตน สามารถพิจารณาความหมายสําคัญๆออกมาไดดังน้ี 

1) กิจกรรมของกระบวนการสงมอบ (delivery activity) การดําเนินการหรือการกระทํา

ใดๆของธุรกิจบริการที่เปนผลใหผูรับบริการไดรับการตอบสนองตรงตามความตองการ 

2) สินคาที่ไมมีตัวตน (intangible goods)“การบริการ”ซึ่งเกิดจากกจิกรรมของ

กระบวนการสงมอบ 

3) ความตองการของผูรับบริการ (customer need and want) ความจําเปน และความ

ปรารถนาของลูกคาที่คาดหวังจะไดรับบริการน้ันๆ ความพึงพอใจการที่ลูกคาไดนับการบริการ  
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2.2. สวนประสมการตลาดบริการ (Services Marketing Mix) (The 7Ps) 

 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546: 63) ไดกลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ของสินคาน้ัน โดยพื้นฐานจะมีอยู 4 ตัว ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการ

สงเสริมการตลาด แตสวนประสมทางการตลาดของตลาดบริการจะมีความแตกตางจากสวนประสม

ทางการตลาดของสินคาทั่วไปกลาวคือ จะตองมีการเนนพนักงาน กระบวนการในการใหบริการ และ 

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งทั้ง 3 สวนน้ีเปนปจจัยหลักในการสงมอบบริการ  

 พรพรรณ เชยจิตร (2556: 24) ผูบริหารทางดานการตลาดบริการน้ัน นอกจากจะตองทํา

ความเขาใจใน 4 องคประกอบหลักของการตลาดแบบเดิมแลว ผูบริหารทางดานการตลาดยังตอง

เขาใจอีก 3 องคประกอบหลักของการตลาดบริการ น้ันก็คือ กระบวนการ (Process) ลักษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence) และ เรื่องของคน (People) ซึ่งจะรวมเปนองคประกอบของสวน

ประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) หรือ The 7 Ps ที่จะตองนํามาผสมผสานกัน

อยางลงตัวเพื่อการบริหารงานการตลาดบริการใหมีประสิทธิภาพ 

 ดังน้ัน สวนประสมทางการตลาดบริการจึงประกอบไปดวย 7Ps คือ ผลิตภัณฑหรือบริการ 

(Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

พนักงาน (People) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการใหบริการ 

(Process) โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

2.2.1. ผลิตภัณฑหรือบริการ (Product)  

 “ผลิตภัณฑ” ในความหมายของนักการตลาด หมายรวมถึง ผลิตภัณฑที่มีตัวตน (Physical 

product) และบริการ (Service) โดยผลิตภัณฑที่มีตัวตน หรือไมมีตัวตนน้ันจะตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคไดเปนที่พึงพอใจที่สุด (ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546 : 64) 

 ผลิตภัณฑของการบริการจะตองพิจารณาถึงความจําเปนและความตองการของลูกคา

(Customer’s needs or wants) ที่มีตอผลิตภัณฑน้ันๆ เน่ืองจากลูกคาไมไดตองการเพียงตัวสินคา

และบริการเทาน้ันแตยังตองการประโยชนหรือคุณคาอื่นที่ไดรับจากการซื้อสินคาและบริการของธุรกจิ

บริการดวย เพื่อใหธุรกิจสามารถนําเสนอผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการของลูกคาไดมากที่สุด 

จะตองคํานึงถึงคุณภาพ ระดับช้ันของบริการ สายการบริการ การรับประกันและการบริการหลังการ

ขาย เปนตน ซึ่งการเขาถึงความตองการและสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดจะ

สามารถสรางความพึงพอใจและความภักดีของลูกคาได (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย, 2554 : 31) 

 องคประกอบของผลิตภัณฑในธุรกิจบริการ ประกอบดวย 

 1) บริการหลัก (The Core or Generic Product) คือ ลักษณะของบริการหลักหรือการ

บริการพื้นฐาน ที่เตรียมไวใหบริการลูกคา ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงของลูกคาได 
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 2) บริการท่ีลูกคาคาดหวังวาจะไดรับ (The Expected Product) ประกอบดวยบริการ

หลัก และบริการอื่นๆ อันเน่ืองมาจากการซื้อบริการหลักเปนเงื่อนไขตํ่าสุดที่ลูกคาตองไดรับ  

 3) บริการท่ีเพ่ิมพูนจากเดิม (The Augmented Product) คือ บริการที่มีความพิเศษ

แตกตางจากบริการของคูแขงขันที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากกวาเรียกวาเปน 

“คุณคาเพิ่ม (Adding Value)” ที่เสริมบริการหลักในรูปของความเช่ือถือไดและการยอมรับของ

ผูใชบริการ 

 4) บริการท่ีสามารถเพ่ิมคุณคาพิเศษ (The Potential Product) คือ ความเปนไปไดในการ

เพิ่มลักษณะพิเศษหรือผลประโยชนอื่นที่ผูบริโภคควรไดรับจากการซื้อสินคาและบริการในรูปของการ

บริการที่เกินความคาดหวังของลูกคา 

2.2.2. ราคา (Price)        

 ราคา คือ คุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ลูกคา        

จะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) กับราคา (Price) ผลิตภัณฑถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะ

ตัดสินใจซื้อ การพิจารณาดานราคาน้ันนอกเหนือจากตนทุนของการผลิต การใหบริการและการ

บริหารจัดการแลว และตองพิจารณาถึงตนทุน (Cost) ของลูกคาเปนหลักดวย โดยธุรกิจจะตอง

พยายามลดตนทุนและภาระที่ลูกคาตองรับผิดชอบ ต้ังแตคาใชจายสําหรับผลิตภัณฑบริการ รวมถึง

คาใชจายอืน่ๆ ที่เกี่ยวของดวยทั้งดานเวลา ความพยายามทางรางกาย จิตใจ และความรูสึกทางลบ

ตางๆ ที่ลูกคาอาจไดรับดวย เพราะเน่ืองจากวาราคามีสวนในการทําใหการบริการตางๆ มีความ

แตกตางกันและมีผลตอผูบริโภคในการรับรูถึงคุณคาที่ไดรับจากบริการโดยเทียบระหวางราคา และ

คุณภาพของการบริการ (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย, 2554 : 32)  ดังน้ัน การต้ังราคาในธุรกิจบริการจึง

เปนเรื่องที่ซับซอนมากกวาการต้ังราคาสินคามาก เพราะราคาก็คือสิ่งที่ลูกคาจายออกไป การที่ธุรกิจ

ต้ังราคาไวสูง ก็หมายความวาลูกคาที่มาใชบริการก็ตองจายเงินสูงข้ึนดวย ผลที่ตามมาก็คือ ลูกคาจะ    

มีการเปรียบเทียบราคากับคูแขง หรืออยางนอยจะเปรียบเทียบกับความคุมคาที่จะไดรับ             

(ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546 : 66)       

 2.2.3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place)      

  ดานสถานที่ใหบริการในสวนแรก คือ การเลือกทําเลที่ต้ัง (Location) การเลือกทําเลที่ต้ังของ

ธุรกิจบริการมีความสําคัญมาก เน่ืองจากวาการบริการบางประเภทลูกคาตองเดินทางไปถึงสถานทีข่อง

การบริการดวยตนเองจะตองมีการออกแบบอาคารและสถานที่มีความเหมาะสม และการสงมอบการ

บริการแกลูกคา (Service Delivery) การบริการเปนกระบวนการที่มีลูกคาเขามาเกี่ยวของอยูใน

กระบวนการดวยมากกวา อีกทั้งทําเลที่ต้ังที่เลือกเปนตัวกําหนดกลุมของผูบริโภคที่จะเขามาใชบริการ 

ดังน้ันสถานที่ใหบริการตองสามารถครอบคลุมพื้นที่ในการใหบริการกลุมเปาหมายไดมากที่สุด      
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และคํานึงถึงทําเลที่ต้ังของคูแขงขันดวย โดยความสําคัญของทําเลที่ต้ังจะมีความสําคัญมากนอย

แตกตางกันไปตามลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการแตละประเภทซึ่งแบงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก  

  1) ผูบริโภคตองไปรับบริการในสถานที่ที่ผูใหบริการจัดเตรียมไว   

 2) ใหบริการแกผูบริโภคในสถานที่ของผูบริโภคในกรณีน้ีการเลือกทําเลที่ต้ังและการจัด

สถานที่มีความสําคัญนอยลง        

 3) ผูใหบริการและผูรับบริการนัดพบกัน ณ สถานที่แหงหน่ึง เพื่อใหบริการและรับบริการเพื่อ

ความสะดวกของทั้ง 2 ฝาย ในกรณีน้ีการเลือกทําเลที่ต้ังและการจัดสถานที่ใหบริการมีความสําคัญ

นอยการกําหนดชองทางการจัดหนายตองคํานึงถึงองคประกอบ 3 สวน ไดแก ลักษณะของการบริการ

, ความจําเปนในการใชคนกลางในการจําหนาย และลูกคาเปาหมายของธุรกิจบริการน้ัน  

  การจัดหนายของธุรกิจบริการโดยท่ัวไปม ี5 ชองทาง ไดแก     

 - การใหบริการโดยตรง (Direct Sales) โดยการที่ผูใหบริการใหบริการแกผูใชบริการ 

 - ผานตัวแทน (Agent or Broker) โดยการผานคนกลางซึ่งเปนตัวแทน             

 - ผานตัวแทนของทั้งสองฝาย (Seller’s and Buyer’s Agent or Broker) โดยทั้งฝายผู

ใหบริการ ผูใชบริการตางมีคนกลางของตัวเอง และคนกลางของทั้งสองฝายตกลงกัน  

 - การเขารวมระบบการขายสินคาหรือบริการ โดยการซื้อสิทธ์ิจากบริษัทแมและสัญญา

ใหบริการ (Franchise and Contract Service Deliverers) โดยผูใชบริการติดตอผานทางธุรกิจ

บริการที่ไดรับสิทธิ และมีสัญญาใหบริการจากบริษัทแม     

 - การใหบริการผานทางอิเล็กทรอนิกส เปนการบริการที่คอนขางใหม โดยอาศัยเทคโนโลยีมา

ชวยลดตนทุนจากการจางพนักงาน เพื่อใหความสะดวกตลอด 24 ช่ัวโมงอีกดวย 

 2.2.4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

 ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) กลาววา การสงเสรมิการตลาดของธุรกิจบรกิารจะมีความ

คลายกับธุรกิจสินคา กลาวคือ การสงเสริมการตลาดของธุรกิจบริการทําไดในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปน

การโฆษณา การประชาสัมพันธ การใหขาว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผานสือ่ตางๆ ซึง่

บางบริการที่ตองการเจาะลูกคาระดับสูง ตองอาศัยการประชาสัมพันธชวยสรางภาพลักษณ สวนการ

บริการที่ตองการเจาะลูกคาระดับกลาง และระดับลางซึง่ เนนราคาคอนขางตํ่า ตองอาศัยการลดแลก

แจกแถม เปนตน                                          

 เครื่องมือสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญ มีดังน้ี  

1) การโฆษณา (Advertising) เปนรูปแบบหน่ึงในการติดตอสื่อสารที่นิยมกันมากในธุรกิจ

บริการ เพื่อสรางการรับรูในการบริการ สรางความเขาใจในการบริการที่ผูใหบริการจัดเตรียมไว และ

เพื่อจูงใจใหผูที่คาดวาจะเปนลูกคารูและอยากที่จะใชบริการ  
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2) การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนรปูแบบการติดตอสื่อสารจากผู

สงขาวสารไปยังผูรบัขาวสารโดยตรง อาจเรียกวาเปนการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล ผูสงขาวสารจะ

สามารถรับรูและประเมินผลจากผูรับขาวสารไดทันท ีงานในขอน้ีจะเกีย่วของกับกลยุทธการขายโดย

ใชพนักงานขาย (Personal Selling Strategy) และการจัดการหนวยงานขาย (Sales force 

Management)  

3) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนเครื่องมือระยะสั้น เพื่อกระตุนการ

ตอบสนองใหเร็วข้ึน เปนงานที่เกี่ยวของกับการสราง การนําไปใช และการเผยแพรวัสดุและเทคนิค

ตาง ๆ โดยใชเสริมกับการโฆษณา และชวยเสริมการขาย การสงเสริมการขายอาจจะทําโดยวิธีทาง

ไปรษณีย และเครื่องมือขายอื่น ๆโดยมีจุดมุงหมาย เพราะการสงเสริมการขายเปนการใหสิ่งจูงใจ

พิเศษแกลูกคา   

4) การใหขาวและประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations) การใหขาวเปน

การเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคา บริการ หรือนโยบายบริษัท โดยผานสื่อซึ่งอาจไมตองมีการจายเงิน

หรือจายเงินก็ได  

  - สวนการประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามในการสื่อสารเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอ

องคการหรือผลิตภัณฑ เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนตาง ๆ หรือ เผยแพรขาวสารที่ดีการสราง

ภาพพจนที่ดี โดยการสรางเหตุการณหรือเรื่องราวที่ดี      

 - การบอกกลาวปากตอปาก (Word of Mouth) มีบทบาทสําคัญอยางย่ิงกับธุรกิจบริการ

เพราะผูที่เคยใชบริการจะทราบวาการบริการของธุรกิจน้ันเปนอยางไร จากประสบการณการของตน

แลวถายทอดประสบการณน้ันตอไปยังผูซึ่ง อาจจะเปนผูใชบริการในอนาคต หากผูที่เคยใชบริการมี

ความรูสึกที่ดี ประทับใจในการบริการ ก็จะบอกตอ ๆ ไปยังญาติพี่นองและคนรูจัก และแนะนําใหไป

ใชบริการดวย ซึ่งสามารถชวยลดคาใชจายสงเสริมการตลาดและการติดตอสื่อสารไดมาก 

 5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อให

เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตาง ๆ  ที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผู

ซื้อและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ประกอบดวย การติดตอเสนอขายทางโทรศัพท การขายโดย

ใชจดหมายตรง การขายโดยใชแคตตาล็อค การขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซึ่งจูงใจให

ลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง  

 

 2.2.5. พนักงาน (People)  

 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546 : 74) พนักงานประกอบไปดวยบุคคลทั้งหมดในองคกรที่

ใหบริการน้ัน ซึ่งจะรวมต้ังแตผูบริหาร พนักงานในทุกระดับ ซึ่งบุคคลดังกลาวทั้งหมดมีผลตอคุณภาพ

การใหบริการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



25 

 

1) องคประกอบของพนักงาน 

- เจาของและผูบริหาร เปนสวนสําคัญอยางมากในการกําหนดนโยบายในการใหบริการ

กําหนดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ กระบวนการการใหบริการ 

รวมถึงการแกไขปรับปรุงการใหบริการ 

- พนักงานผูใหบริการ และพนักงานในสวนสนับสนุน พนักงานผูใหบริการจะตองเปน

บุคคลที่พบปะและใหบริการลูกคาโดยตรง และพนักงานในสวนสนับสนุนก็จะทําหนาที่ใหการ

สนับสนุนงานดานตางๆ ที่จะทําใหการบริการน้ันครบถวนสมบูรณ 

 

2) การบริหารพนักงาน 

 พนักงานในองคกรที่ใหบริการ จะมีทั้งพนักงานที่ทํางานพบกับลูกคาโดยตรง (พนักงานใน

สวนหนา) กับพนักงานที่ทํางานสนับสนุน (พนักงานสวนหลัง) เพื่อทําใหพนักงานสวนใหบริการสง

มอบบริการไดอยางมีคุณคาใหแกลูกคา จะขาดสวนใดสวนหน่ึงไปไมได จะตองสอดประสารกันได

อยางราบรื่น 

  สําหรับธุรกิจบริการ พนักงานที่ใหบริการสามารถสรางความสัมพันธกบัลกูคา  ไดดังน้ี 

 - ความสําคัญตอการปฏิบัติงานบริการ บุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ

อยางย่ิงในกระบวนการการบรกิาร เปนบุคคลที่ปฏิสัมพันธกบัผูมารับบรกิารหรือลูกคาโดยตรงเริ่ม

ต้ังแตการตอนรับผูที่เขามาติดตอจนกระทัง่การบรกิารน้ันๆ สิ้นสุดลง การทําความเขาใจเกี่ยวกับการ

บริการจะชวยใหผูปฏิบัติงานบริการตระหนักถึงการปฏิบัติตนตอผูรบับริการดวยจิตสํานึกของการ

ใหบรกิาร (Service Mind) อยางเต็มที ่ 

 - ทําใหเกิดการรับรูเปาหมายของการใหบริการที่ถูกตอง โดยมุงเนนที่ตัวลูกคาหรือผูบริโภค

เปนศูนยกลางของการบริการ ดวยการกระทําเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและทําใหลูกคา

มาใชบริการเกิดความพงึพอใจ  

 - ทําใหเขาใจและยอมรบัพฤติกรรมของลกูคาหรอืผูที่ใชบริการซึ่งมีความหลากหลายทัง้ดาน

ความตองการ ความคาดหวังและการแสดงออกตอการบริการ อันเน่ืองมาจากความแตกตางระหวาง

บุคคลชวยใหการวางแผนการปฏิบัติงานบรกิารสามารถตอบสนองความตองการอยางตอเน่ืองจน

กลายเปนลกูคาประจํา  

 - ทําใหตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมของการบริการที่ผูปฏิบัติงานบริการพึงปฏิบัติซึง่

เปนภาพลกัษณเบื้องตนของการบริการ โดยเฉพาะจะตองคํานึงถึงบุคลกิภาพและการแสดงออกดวย

ไมตรีจิต ที่สามารถทําใหผูรับบรกิารประทับใจและใชบริการอยางตอเน่ืองจนกลายเปนลูกคาประจํา  
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 - ทําใหรูจักวิเคราะหความตองการของผูรับบรกิารและคุณลกัษณของการบริการทีส่รางความ

ประทับใจแกผูรับบริการ รวมทั้งการแกปญหาเฉพาะหนาซึ่งเกิดข้ึนตลอดเวลาและจําเปนตองอาศัย

การฝกฝนทักษะในการแกปญหา เพื่อมิใหผูรบับริการเกิดความไมพอใจในการรบับริการที่ไดรบั   

 - ทําใหตระหนักถึงความสําคัญของลูกคาหรือผูบริโภคเปนอันดับแรกและรูจักสํารวจความ

ตองการหรือความคาดหวังของลูกคาในการเลือกซื้อสินคาและบริการตางๆ เพื่อนําขอมูลมาใช

วางแผนและการปรับปรุงการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 - ทําใหเกิดความสําคัญของบุคลากรหรือผูปฏิบัติงาน ซึ่งมีบทบาทสําคัญทีจ่ะดึงผูบริโภคให

มาเปนลูกคาประจําขององคกร ดวยการสนับสนุนและเพิม่ขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพใน

การบริการอยางทั่วถึง ทั้งในดานความรูและทักษะการบริการที่มีคุณภาพ  

 - ทําใหเขาใจกลยุทธการบริการตางๆ ที่สามารถใหเปน กลยุทธทางการตลาดทีม่ี

ประสิทธิภาพโดยมุงเนนการพัฒนาบุคลากรทีม่ีคุณภาพ การสรางเอกลักษณในการบริการที่ประทบัใจ 

การบริหารองคกรทีม่ีประสทิธิภาพการสรางเอกลักษณในการบริการที่ประทบัใจ การบรหิารองคกรที่

มีประสิทธิภาพและการใชเทคโนโลยีการบรกิารทีท่ันสมัย 

 - ทําใหสามารถวิเคราะหปญหาขอบกพรองและแนวโนมของการบริการเพื่อปรับปรุงแกไข 

และกําหนดทิศทางของการบริการที่ลูกคาตองการได 

 

2.2.6. สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) 

 เปนองคประกอบที่ลูกคาจะใชตัดสินใจวาบริการน้ันมีคุณภาพ มีความเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพหรือไม และเปนสิ่งที่สรางใหการบริการเปนสิ่งที่จับตองได (Tangibility) การมี

ภาพลักษณ หรือสิ่งที่ผูบริโภคสามารถสังเกตเห็นไดงายทางกายภาพ และเปนสิ่งที่สื่อใหผูบริโภคไดรับ

รูถึงภาพลักษณของการบริการไดอยางชัดเจนดวย เชน สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการการ

ออกแบบตกแตงและแบงสวนหรือแผนกของพื้นที่ในอาคาร ความมีระเบียบภายในสํานักงาน การจัด

วางอุปกรณสํานักงาน ความสะอาดของอาคาร สถานที่ ความนาเช่ือถือของตัวอาคารสถานที่ การนํา

อุปกรณทันสมัยมาใช เปนตน (โสมศิริ นิธิพิพัฒโกศล, 2547 : 10-14) 

ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทหลักที่สําคัญ คือ  

 1) ภูมิทัศนบริการ (Service Scape) ซึ่งหมายถึง สภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งหมดที่

เกี่ยวของกับสถานที่ในการใหบริการลูกคา โดยสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทยอย คือ 

สภาพแวดลอมภายนอก     และสภาพแวดลอมภายใน 

 2) สิ่งที่จับตองไดประเภทอื่น หมายถึง สิ่งที่เปนรูปธรรมที่ชวยในการสื่อสารกับลูกคา เชน 

นามบัตร เครื่องแบบการแตงกายของพนักงาน เอกสารประชาสัมพันธตางๆหรือ Facebook 

Fanpage เปนตน  
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 3) ชวยกระตุนใหลูกคาอยากใชบริการ ดวยการใชสี วัสดุ เสียงเพลงประกอบ แสงและ

บรรยากาศ เปนตน ทําใหลูกคาถูกกระตุนและเกิดกระบวนการพิจารณาตัดสินใจที่อยากจะใชบริการ

น้ันๆงายมากข้ึน 

 สิ่งแวดลอมทางกายภาพในแตละธุรกิจไมเหมือนกัน ทั้งในดานการใหความสําคัญ ดานการ

ออกแบบ การจัดวาง สิ่งที่ธุรกิจตองทํา คือ การศึกษาถึงพฤติกรรมและความตองการของลูกคาวา

ลูกคาคํานึงถึงสิ่งแวดลอมทางกายภาพสิ่งใดกอน เน่ืองจากตองไมลืมวาสิ่งแวดลอมทางกายภาพเปน

สิ่งประทับใจสิ่งแรก (First Impression) สําหรับลูกคาที่มาใชบริการในครั้งแรก  

 

2.2.7. กระบวนการใหบริการ (Process) 

  ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) กลาววากระบวนการในการใหบริการที่มีความสําคัญ

มาก เพื่อสงมอบคุณภาพในการใบริการกับลูกคาไดรวดเร็ว และประทับใจ ตองอาศัยพนักงานที่มี

ประสิทธิภาพหรือเครื่องมือทันสมัยในการทําใหเกิดกระบวนการที่สามารถสงมอบบริการที่มีคุณภาพ

ได เน่ืองจากบริการทั่วไปมักจะประกอบดวยหลายข้ันตอน ไดแก  การตอนรับ การสอบถามขอมูล

เบื้องตน การใหบริการตามความตองการ การชําระเงิน เปนตน ซึ่งในแตละข้ันตอนตองประสาน

เช่ือมโยงกันอยางดี หากมีข้ันตอนใดที่ไมดียอมทําใหการบริการไมเปนที่ประทับใจแกลูกคา  

 

3. แนวคิดความพึงพอใจของลูกคา 

1.1. นิยามความพึงพอใจของลูกคา 

  Philip Kotler (2000) ใหแนวคิดเรื่องความพึงพอใจของลูกคา กลาววา ความพึงพอใจเปน

ความรูสึกหลังการซื้อหรือการรับบริการของบุคคลหรือลูกคา ซึ่งเปนผลมาจากการเปรียบเทียบ

ระหวางการรับรูตอการปฏิบัติงานของผูใหบริการ หรือประสิทธิภาพของสินคา (perceived 

performance) กับการใหบริการที่ลูกคาคาดหวัง โดยถาผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการตํ่ากวาความ

คาดหวังของลูกคาทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ แตถาระดับของผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการ

ตรงกับความคาดหวังของลูกคาจะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ (satisfied customer) และถาผลที่

ไดรับจากสินคาหรือบริการสูงกวาความคาดหวังที่ลูกคาต้ังไว ก็จะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ 

(delighted customer)  

 จิตตินันท นันทไพบลูย (2551 : 65) ไดกลาววา ความพึงพอใจของลกูคาออกเปน 2 นัย คือ        

 1) ความหมายที่ยึดสถานการณการซื้อเปน หลักใหความหมายวา “ความพึงพอใจเปนผลที่

เกิดข้ึนเน่ืองจากการประเมินสิ่งที่ไดรับภายหลังสถานการณการซื้อสถานการณหน่ึง”  

 2) ความหมายที่ยึดประสบการณเกี่ยวกบัเครือ่งหมายการคาเปนหลัก ใหความหมายวา

“ความพึงพอใจเปนผลที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณหลายๆอยาง
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ที่เกี่ยวของกบัผลิตภัณฑหรือการบริการในระยะเวลาหน่ึง” หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวา “ความพึงพอใจ 

หมายถึง การประเมินความสามารถของการนําเสนอผลิตภัณฑหรือบรกิารที่ตรงกับความตองการของ

ลูกคาอยางตอเน่ือง” 

  3.2. ลักษณะและองคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ 

 การบริการจําเปนตองใชกลยุทธการตลาดสมัยใหมที่มุงเนนที่ตัวลูกคา และความพยายามที่

จะทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับใหมากที่สุด โดยทําความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะ

และองคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539 : 23-27) 

 3.2.1. ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ ความพึงพอใจในการบริการมีความสําคัญ

ตอการดําเนินงานบริการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีลักษณะทั่วไป ดังน้ี  

 ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณ และความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งหน่ึง

สิ่งใดบุคคลจําเปนตองปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมรอบตัว ทาใหแตละคนมีประสบการณการรับรู

เรียนรูสิ่งที่จะไดรับตอบแทนแตกตางกัน ไป ในสถานการณการบริการก็เชนเดียวกัน บุคคลรับรูหลาย

สิ่งหลายอยางเกี่ยวกับการบริการ ไมวาจะเปนประเภทของการบริการ หรือคุณภาพของการบริการ  

 ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ไดรับจริงใน

สถานการณหน่ึง ในสถานการณการบริการ กอนที่ลูกคาจะมาใชบริการใดก็ตาม มักจะมีมาตรฐานของ

การบริการน้ันไวในใจอยูกอนแลว ซึ่งอาจมีแหลงอางอิงมาจากคุณคาหรือเจตคติที่ยึดถือตอบริการ 

ประสบการณด้ังเดิมที่เคยใชบริการ การบอกเลาของผูอื่น การรับทราบขอมูลการรับประกันบริการ

จากโฆษณา การใหคํามั่นสัญญาของผูใหบริการเหลาน้ีเปนปจจัยพื้นฐาน ที่ผูรับบริการใชเปรียบเทียบ

กับบริการที่ไดรับในวงจรของการใหบริการตลอด สิ่งที่ผูรับบริการไดรับรู มีอิทธิพลตอชวงเวลาของ

การเผชิญความจริงหรือาจพบปะระหวางผูใหบริการ และผูรับบริการเปนอยางมาก หากสิ่งที่ไดรับ

เปนไปตามความคาดหวังถือวาเปนการยืนยันที่ถูกตอง (Confirmation) กับความคาดหวังที่มีอยู

ผูรับบริการยอมเกิดความพึงพอใจตอบริการ แตถาไมเปนไปตามที่คาดหวังอาจจะสูงกวาหรือตํ่ากวา

นับเปนการยืนยันที่คลาดเคลื่อน (Unconformities) จากความคาดหวังดังกลาวความพึงพอใจ

เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่เกิดข้ึน  

 ความพึงพอใจเปนความรูสึกชอบสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ผันแปร ไดตามปจจัยที่เขามาเกี่ยวของ กับ

ความคาดหวังของบุคคลในแตละสถานการณ ชวงเวลาหน่ึงบุคคลอาจจะไมพอใจตอสิ่งหน่ึงเพราะไม

เปนไปตามที่คาดหวังไว แตในอีกชวงหน่ึงหากสิ่งที่คาดหวังไวไดรับการตอบสนองอยางถูกตอง บุคคล

ก็สามารถเปลี่ยนความรูสึกเดิมตอสิ่งน้ันไดอยางทันทีทันใด นอกจากน้ีความพึงพอใจเปนความรูสึกที่

สามารถแสดงออกในระดับมากนอยได ข้ึนอยูกับความแตกตางของการประเมินสิ่งที่ไดรับจริง สวน

ใหญลูกคาจะใชเวลาเปนมาตรฐานในการเปรียบเทียบความคาดหวังจากบริการ ตาง ๆ เชน พนักงาน
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ทําใหลูกคาเปลี่ยนความรูสึกไมพึงพอใจเปนพึงพอใจและย่ิงรูสึกพึงพอใจมาก ข้ึนที่พนักงานยอมรับ

ขอบกพรอง และเอาใจใสชวยเหลือดวยอัธยาศัยที่ดี 

 

3.2.2. องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ  

 ความพึงพอใจในการบริการที่เกิดข้ึนในกระบวนการบริการระหวางผูใหบริการและ

ผูรับบริการ เปนผลของการรับรูและประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังวาควร

จะไดรับ และสิ่งที่ผูรับบริการไดรับจริงจากการบริการในแตละสถานการณการบริการหน่ึง ซึ่งระดับ

ของความพึงพอใจอาจไมคงที่ผันแปรไปตามชวงเวลาที่แตกตางกันได ทั้งน้ีความพึงพอใจในการบรกิาร 

จะประกอบดวยองคประกอบ 2 ประการ คือ  

1) องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑบริการ  

 ผูรับบริการจะรับรูวาผลิตภัณฑบริการที่ไดรับ มีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริการ

แตละประเภท ตามที่ควรจะเปนมากนอยเพียงใด สิ่งเหลาน้ีเปนผลิตภัณฑบริการที่ผูรับบริการควรจะ

ไดรับตามลักษณะของการบริการแตละประเภท ซึ่งจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได          

 2) องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของการนําเสนอบริการ  

 ผูรับบริการจะรับรูวาวิธีการนาเสนอบริการในกระบวนการบริการของผูใหบริการมีความ

เหมาะสมมากนอยเพียงใด ไมวาจะเปนความสะดวกในการเขาถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของ

ผูใหบริการตามบทบาทหนาที่ และปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผูใหบริการตอผูรับบริการ 

ในดานความรับผิดชอบตองาน การใชภาษาสื่อความหมายและการปฏิบัติตนในการใหบริการ สิ่ง

เหลาน้ีเกี่ยวของกับการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาดวยไมตรีจิตของการบริการที่แทจริง 

 3.3. ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ     

 จิตตินันท นันทไพบูลย (2551 : 72-74) ไดแบงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ

ออกเปน 7 ประการ ไดแก ผลิตภัณฑบริการ ราคาคาบริการ สถานที่บริการ การสงเสริมบริการ        

ผูใหบริการ สภาพแวดลอมของการบริการ และกระบวนการบริการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 3.3.1. ผลิตภัณฑบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการจะเกิดข้ึน เมื่อไดรับบริการที่มี

ลักษณะคุณภาพ และระดับการใหบริการตรงกับความตองการ ความเอาใจใสขององคการบริการใน

การออกแบบผลิตภัณฑ ดวยความสนใจในรายละเอียดของสิ่งที่ลูกคาตองการใชในชีวิตประจําวัน 

วิธีการใชหรือสถานการณที่ลูกคาใชสินคาหรือบริการแตละอยาง และคํานึงถึงคุณภาพของการ

นําเสนอบริการเปนสวนสําคัญย่ิงในการที่จะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา     

 3.3.2. ราคาคาบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการ ข้ึนอยูกับราคาคาบริการที่ผูรับบริการ

ยอมรับ หรือพิจารณาวาเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ ตามความเต็มใจที่จะจาย (Willingness 

to pay) ของผูรับบริการทั้งน้ีเจคติของผูรับบริการที่มีตอราคาคาบริการ กับคุณภาพของการบริการ
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ของแตละบุคคลอาจแตกตางกันออกไป เชน บางคนอาจพิจารณาวาสินคาหรือบริการที่มีราคาสูงเปน

สินคาหรือบริการที่มีคุณภาพสูง ในขณะที่ลูกคาบางคนจะพิจารณาราคาคาบริการตามลักษณะความ

ยากงายของการใหบริการ         

 3.3.3. สถานท่ีบริการ การเขาถึงบริการไดสะดวกเมื่อลูกคามีความตองการยอมกอใหเกิด

ความพึงพอใจตอการบริการ ทําเลที่ต้ังและการกระจายสถานที่บริการใหทั่วถึงเพื่ออํานวยความ

สะดวกแกลูกคา จึงเปนเรื่องสําคัญ เชน บริษัทผลิตและจัดจําหนายนํ้ามันจะมีสถานที่บริการนํ้ามันอยู

ติดริมถนนทั่วประเทศไทย         

 3.3.4. การสงเสริมแนะบริการ ความพึงพอใจของผูรับริการเกิดข้ึนไดจากการไดยินขอมูล

ขาวสาร หรือบุคคลอื่นกลาวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความเช่ือที่มี

อยูก็จะรูสึกดีกับบริการดังกลาว อันเปนแรงจูงใจผลักดันใหมีความตองการบริการตามมาได 

 3.3.5. ผูใหบริการ ผูประกอบการ/ผูบริหารการบริการและผูปฏิบัติงานบริการ ลวนเปน

บุคคลที่มีบทบาทสําคัญตอการบริการใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผูบริหารการบรกิารทีว่าง

นโยบายการบริการโดยคํานึงถึงความสําคัญของลูกคาเปนหลัก ยอมสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจไดงาย เชนเดียวกับผูปฏิบัติงานบริการหรือพนักงานบริการที่ตระหนัก

ถึงลูกคาเปนสําคัญ จะแสดงพฤติกรรมการบริการ และสนองบริการที่ลูกคาตองการดวยความสนใจ 

 3.3.6. สภาพแวดลอมของการบริการ สภาพแวดลอมและบรรยากาศของการบริการมี

อิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา ลูกคามักจะช่ืนชมสภาพแวดลอมของการบริการที่เกี่ยวของกับ

การออกแบบอาคารสถานที่ ความสวยงามของการตกแตงภายในดวยเฟอรนิเจอรและการใหสีสัน การ

จัดแบงพื้นที่เปนสัดสวนตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใชในงานบริการ    

 3.3.7. กระบวนการบริการ วิธีการนําเสนอบริการในกระบวนการบริการเปนสวนสําคัญใน

การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการสงผลใหการ

ปฏิบัติงานบริการแกลูกคา มีความคลองตัวและสนองตอบความตองการของลูกคาไดอยางถูกตองมี

คุณภาพ เชน การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาจัดการระบบขอมูลของการสํารองหองพักโรงแรม

หรือสายการบิน การใชเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ การใชระบบโทรศัพทอัตโนมัติในการรับ – โอน

สายในการติดตอองคกรตาง ๆ เปนตน  

 จากแนวคิดความพึงพอใจของลูกคาในประเด็นของคุณภาพการบริการ ผลิตภัณฑและบริการ 

ราคา สถานที่บริการ ผูใหบริการ สภาพแวดลอมของการบริการ และกระบวนการบริการผูศึกษาจะ

นําไปใชเปนกรอบในการต้ังคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคา การวิเคราะห การสรุปผล และ

อภิปรายผลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการสายการบินนกแอร 
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4. แนวคิดเก่ียวกับความภักดีของลูกคา (Customer Loyalty)  

  4.1. นิยามความภักดีของลูกคา 

 โอลิเวอร (Oliver, 1999) กลาววา ความจงรักภักดี คือ ขอผูกมัดอยางลึกซึ้งที่จะซื้อซ้ําหรือ

ใหการอุปถัมภสินคาหรือบริการที่พึงพอใจอยางสม่ําเสมอในอนาคต ซึ่งลักษณะการซื้อจะซื้อซ้ําในตรา

สินคาเดิมหรือชุดของตราสินคาเดิม การเปลี่ยนพฤติกรรมน้ีจะไดรับอิทธิพลจากสถานการณที่มี

ผลกระทบและศักยภาพของความพยายามทางการตลาด 

 ณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ (2549) กลาววา ความจงรักภักดี คือ ทัศนคติของลูกคาที่มีตอ

สินคาและบริการ ซึ่งตองนําไปสูความสัมพันธในระยะยาว เปนการเหน่ียวรั้งลูกคาไวกับองคกร ความ

จงรักภักดีไมไดเปนเพียงพฤติกรรมการซื้อซ้ําเทาน้ัน แตยังครอบคลุมความหมายไปถึงความรูสกึนึกคิด 

และความสัมพันธในระยะยาวดวย ซึ่งการซื้อซ้ําของลูกคาไมไดหมายความวาจะมีความจงรักภักดี

เสมอไป เพราะพฤติกรรมการซื้อซ้ําอาจเกิดจากหลายปจจัยรวมกัน เชน มีทําเลที่ต้ังอยูใกลที่พักอาศัย

หรือที่ทํางานของลูกคา ลูกคามีความคุนเคย สินคาหรือบริการมีราคาตํ่ากวาคูแขงขันรายอื่น เกิดจาก

ความผิดพลาดของคูแขงขัน และความสัมพันธหรือความประทับใจในอดีตของลูกคาที่มีตอสินคาหรือ

บริการ เปนตน 

 กลาวโดยสรุป ความจงรักภักดี หมายถึง ขอผูกมัดอยางลึกซึ้งของลูกคาที่จะใหการอุปถัมภ

สินคาหรือบริการที่พึงพอใจอยูอยางสม่ําเสมอน้ัน ซึ่งความจงรักภักดีน้ีนอกจากจะมีสวนเกี่ยวของกับ

พฤติกรรมการซื้อของลูกคาแลว ยังเกี่ยวของกับทัศนคติของลูกคาที่มีตอสินคา และบริการ กลาวคือ 

หากลูกคามีทัศนคติที่ดีตอสินคาและบริการและเกิดความสัมพันธที่ดีในระยะยาวระหวางลูกคากับ

องคกรแลว จะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการซื้อซ้ําสม่ําเสมอได 

 

 4.2. องคประกอบของความจงรักภักดีการบริการ 

 โอลิเวอร (Oliver, 1999) กลาววา การวัดระดับความจงรักภักดีของลูกคาในแตละ

องคประกอบน้ัน    มีความจําเปนที่จะตองกําหนดขอบเขตตามระดับทัศนคติของลูกคาที่รูสึกตอ

สินคาและบริการดวย โดยการประเมินระดับทัศนคติน้ันจะเช่ือมโยงตอเน่ืองไปยังการประเมินระดับ

ความจงรักภักดีอยางลึกซึ้งไดซึ่งองคประกอบทั้ง 3 อยาง ไดแก  

 1) ความพึงพอใจตอองคประกอบของตราสินคา ซึ่งหมายถึง ความเช่ือ  

 2) ความรูสึกพงึพอใจที่มีตอผลิตภัณฑ ซึ่งหมายถึง ทัศนคติ  

 3) ความต้ังใจอยางแนวแนที่จะซื้อทกุสิง่ทุกอยางทีเ่กี่ยวกับผลิตภัณฑ ซึ่งหมายถึง พฤติกรรม  
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 ณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ (2549) กลาววา ในการวัดความจงรักภักดีแบงออกเปน 3 มิติ คือ  

 1) การวัดมิติดานพฤติกรรม สามารถมองเห็นไดชัดเจนที่สุดคือ สามารถพิจารณาจาก

พฤติกรรมการซื้อซ้ําเปนประจําสม่ําเสมอ ซึ่งพฤติกรรมการซื้อซ้ําน้ีอาจเกิดจากหลายสาเหตุ โดยไมได

เกิดจากความจงรักภักดีเพียงอยางเดียว  

 2) การวัดมิติดานทัศนคติ  จะเปนการวัดอารมณความรูสึกของลูกคาวามีความผูกพัน หรือมี

ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของตราสินคา แมวาจะวัดไดยาก แตยังสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรม

บางอยางที่ลูกคาแสดงออก เชน การแนะนําสินคาหรือบริการใหคนใกลชิด การกลาวชมเชยใหผูอื่นฟง

เสมอหรือมีการออกปากปกปองเมื่อผูอื่นกําลังตอวาตราสินคาหรือบริการที่ลูกคามีความจงรักภักดีน้ัน 

 3) การวัดมิติแบบผสมผสาน โดยรวมแนวคิดการวัดทั้งสองมิติแรก  

 จากแนวความคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีขางตน จึงสรุปไดวาเปนการเช่ือมโยงระหวางความ

จงรักภักดีดานทัศนคติ (Attitudinal Loyalty) กับ ความจงรักภักดีดานพฤติกรรม (Behavioral 

Loyalty) 

 

  4.3. การวัดความจงรักภักดีของลูกคาตอการบริการ 

  Pong & Yee (อางถึงในผุดผอง ตรีบุบผา, 2547) กลาววา ความภักดีตอการบริการ เปนสิ่ง

ที่เกิดข้ึนจากพฤติกรรม ทัศนคติ และความรู จึงสรุปปจจัยที่ใชในการวัดความภักดีตอการบริการได 

ดังน้ี 

1) พฤติกรรมการซื้อซ้ํา (Repeat Purchase Behavior) แสดงถึงความผูกพันที่มีตอ         

ผูใหบริการ 

2) คําบอกตอ (Words of Mouth) เปนผลของการวัดความภักดีที่ดีและมีประสิทธิภาสิทธิ

ภาพการบอกเลาน้ัน รวมถึงการแนะนําผูอื่นดวย และคนที่มีความภักดีก็มักจะมอบผลในทางบวกกลับ

สูผูใหบริการ 

3) ชวงเวลาที่ผูบริโภคเลือกรับบริการ (Period of Usage) เปนการวัดการเขารับบริการวามี

ความตอเน่ืองหรือไม หรือรับบริการเดือนละกี่ครั้ง ซึ่งสามารถสะทอนสถานการณ การบริโภควาจะ

เปนความภักดีในระยะยาวหรือไม 

4) ความไมหว่ันไหวตอราคาที่เปลี่ยนแปลง (Price Tolerance) คือการที่ราคาสูงข้ึนผูบริโภค

ที่มีความภักดีก็ยังเลือกการบริการของอยู ทําใหเห็นวาราคาไมไดสงผลตอการเลือกใชบริการ 

5) ความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repeat Purchase Intention) เปนการเลือกซื้อในบริการเดิม 

6) ความชอบมากกวา (Preference) ความภักดีจะแสดงความชอบมากกวาอยางเห็นไดชัด 

7) การลดตัวเลือก (Choice Reduction Behavior) มีการหาขอมูลเพื่อการตัดสินใจนอยลง 

8) การเปนอันดับแรกในใจ (First-in-Mind) การบริการน้ันจะเปนตัวเลือกแรกเสมอ 
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 Zeithaml, Berry and Parasuraman (อางถึงใน ชุลีรัตน กอนทอง, 2553) มีกรอบแนวคิด

เกี่ยวกับการวัดความต้ังใจของผูรับบริการ (Behavioral Intentions) ซึ่งสามารถนําไปใชพิจารณาวัด

วาลูกคา  มีความจงภักดีกับองคกรธุรกิจที่ใชบริการอยูมากนอยเพียงใดไดเชนกันซึ่งประกอบดวยมิติ 

4 มิติ ไดแก 

1) พฤติกรรมการบอกตอ (Word of Mouth Communications) คือ การพูดถึงสิ่งที่ดี

เกี่ยวกับผูใหบริการ และการบริการ แนะนํา และกระตุนใหคนอื่นสนใจ และใชการบริการน้ัน ซึ่ง

สามารถนํามาวิเคราะหความภักดีของผูบริโภคที่มีตอผูใหบริการ 

2) ความต้ังใจที่จะซื้อ (Purchase Intention) คือ เปนการเลือกการบริการน้ัน ๆ เปน

ตัวเลือกแรก ซึ่งสิ่งน้ีสามารถสะทอนนิสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนการบริการได 

3) ความออนไหวตอปจจัยราคา (Price Sensitivity) คือ การที่ผูบริโภคไมมีปญหาในการที่

ผูใหบริการข้ึนราคาและผูบริโภคยอมจายมากกวาที่อื่นหากการบริการน้ันสามารถตอบสนองความพึง

พอใจได 

4) พฤติกรรมการรองเรียน (Complaining Behavior) คือ การรองเรียนเมื่อเกิดปญหา

อาจจะรองเรียนกับผูใหบริการ บอกตอคนอื่น สงเรื่องไปยังหนังสือพิมพ สวนน้ีเปนการวัดถึงการ

ตอบสนองตอปญหาของผูบริโภค 

 

 4.4. ระดับความจงรักภักดี 

 แนวคิดการใชขอมูลประวัติของลูกคาท่ีจงรักภักดี (Using Loyalty Profile)    

 ชลิต ลิมปนะเวช (2545) ไดอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดน้ีวา บริษัทจะไดประโยชนจากการทํา

ประวัติขอมลูลกูคาประจํา เพือ่ใหทราบถึงสวนลกึ (Insights) ในตัวลูกคา  

 ประการแรก ประวัติน้ันจะสนับสนุนไมเพียงแตที่เคยใชในอดีตที่ทํากันเทาน้ัน แตจะสามารถ

ปองกัน และช้ีแนะใหลกูคาประจําน้ันๆ ลดการตีตัวออกหาง หรือเพิ่มปริมาณการใชจายมากข้ึน  

 ประการทีส่อง ประวัติน้ันจะสามารถบงบอกใหทราบถึงยุทธวิธีที่แตกตางในการใชกับแตละ

ช้ันของความจงรกัภักดี และความจําเปนทีบ่ริษัทจะตองดําเนินการออกมาตรการการเขาถึงลูกคา

ประจําในแตละช้ัน  

 ประการทีส่าม เมื่อประกอบกบัมาตรฐานการวิเคราะหคุณคาลูกคาน้ัน ประวัติลูกคาจะชวย

ใหองคกรสามารถสรางสิทธิพเิศษกอนหลังในการทํารายการ Loyalty Building แตละครั้ง   โดยเรา

สามารถแบงลูกคาออกเปน 6 ช้ัน (Six Loyalty Segments) และแบงออกเปน 2 กลุมหลกั ดังน้ี 

 1) กลุมลูกคาจงรักภักดี (Loyalists) โดยแบงกลุมไดดังน้ี 

 - ลูกคาที่ภักดีโดยอารมณและความรูสึก (Emotive Loyalists) กลุมน้ีเปนกลุมที่ไมคอยไดมี

เวลาในการประเมินหรือมองหาสินคาใหมในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ น่ันคือเปนลูกคาที่มี
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ความรูสึกที่ดีตอภาพลักษณขององคกร หรือตราสินคา มีทัศนคติที่ดีและมีความรูสึกวาตราสินคาที่

เลือกใชอยูน้ันดีที่สุดแลว ตอใหสินคาคูแขงขันจะโฆษณาลอใจอยางไร ก็ไมคิดที่จะเปลี่ยนแปลง 

 - ลูกคาที่ภักดีแบบเฉ่ือย (Inertial Loyalists) กลุมน้ีเปนกลุมลูกคาที่นานๆ จะพิจารณา

ทางเลือกใหมสักที หรือเปนคนที่เฉ่ือย น่ันคือ ไม Active ในการคนหาสิ่งใหมๆ เพราะไมคิดวาการ

เสียเวลาในการเสาะแสวงหาของแทนที่น้ันจะคุมคากับเงินที่ประหยัดข้ึนหรือไดคุณภาพการบริการทีดี่

ข้ึนคุมคากับการเสียเวลาน้ันหรือไม จึงไมคอยยอมเปลี่ยน 

 - ลูกคาภักดีที่ชอบเปรียบเทียบ (Deliberative Loyalists) ลูกคากลุมน้ี เปนกลุมลูกคาภักดี

ที่ตองระวังเปนพิเศษ เพราะลูกคากลุมน้ีจะชอบการเปรียบเทียบและประเมินการซื้อทุกครั้ง และดูวา

สิ่งที่ซื้อน้ันเปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาหรือเปลา และหากพบวาตราสินคาที่กลุมน้ีซื้อ มีของคนอื่นที่

ดีกวา และมี Value for Money ดีกวาเมื่อไหร ลูกคากลุมน้ีก็อาจจะ Switch ไปใชของใหมทันที 

 

 2) กลุมลูกคาตีตัวออกหางหรือใชนอยลง (Downward Migrators) โดยแบงกลุมไดดังน้ี 

 - ลูกคาที่ใชนอยลงหรือเอาใจออกหางเพราะไลฟสไตล (Lifestyle Downward Migrators) 

ลูกคากลุมน้ี จะประเมินการซื้อใหมเพราะไลฟสไตลของเขาเปลี่ยน หรือเพราะวาความตองการที่

เปลี่ยนแปลงไปดวย และพฤติกรรมของลูกคากลุมน้ีเปลี่ยนไมใชเพราะเขาไมจงรักภักดีกับตราสินคา 

แตเปนเพราะวาความตองการ (Need) ของเขาไมมี 

 - ลูกคาพวกใชนอยที่ต้ังใจออกหาง (Deliberative Downward Migrators) ลูกคากลุมน้ีจะ

ชอบการประเมินการซื้อทุกครั้งใหมอยูเสมอๆ และมองหาหรือจะตัดสินใจใชตราสินคาใหม หากมี

เหตุผลจูงใจพอดี กลุมน้ีเปนกลุมลูกคาที่ไมคอยมีความจงรักภักดีเทาไร 

 - ลูกคากลุมที่ไมพอใจและเอาใจออกหาง (Dissatisfied Downward Migrators) ลูกคากลุม

น้ี เปนกลุมที่ใชสินคาของตราสินคาแลวไมพึงพอใจ ฉะน้ันเวลาไปซื้อสินคา/บริการก็จะมองหาสินคา

ทดแทนทันที หรืออาจถูกชักนําใหเกิดการเปลี่ยนตราสินคา เพราะกลุมน้ีเคยมีประสบการณที่ไมดีกับ

สินคาหรือองคกรน้ันๆ ซึ่งในอดีตอาจไมมีตัวเลือกทําใหกลุมน้ีตองทนใชไปกอนแตถามีตัวเลือกใหม    

ก็จะหันไปใชสินคาใหมทันที 

 
 จากแนวคิดความภักดีของลูกคาในประเด็นของมิติทางดานพฤติกรรม มิติทางดานทัศนคติ 

และการใชขอมลูประวัติของลูกคาทีจ่งรักภักดี ผูศึกษาจะนําไปใชเปนกรอบในการต้ังคําถามเพื่อศึกษา

ความภักดีของลูกคา การวิเคราะห การสรุปผล และการอภิปรายผล เกี่ยวกับความภักดีของลูกคาที่มี

ตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 
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5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานลูกคาสัมพันธ และความภักดีของลูกคาบริษัท สายการบิน

นกแอร จํากัด (มหาชน) มีงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไป 

 

 5.1 ศริญญา นายอง, (2552: ง-จ) ทําการศึกษาเรื่อง“การเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

ผูโดยสารตอการใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าในจังหวัดเชียงใหม” เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจกแบบสอบถาม  

(Questionnaire) ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังอยูในระดับมากทุก

ปจจัยเรียงตามลําดับ คือ ปจจัยดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานสถานที่และการจัด

จําหนาย ดานราคา ดานสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานภาพลักษณ และการนําเสนอ มี

ระดับการรับรูอยูในระดับมากในปจจัยดานบุคลากร และดานภาพลักษณและการนําเสนอ ดาน

สถานที่และการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด และมีการรับรูอยูในระดับปานกลางในปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา และดานกระบวนการใหบริการ การศึกษาความพึงพอใจจากการเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู พบวาผูโดยสารมีความพึงพอใจในดานเครื่องแตงกายของพนักงาน

ตอนรับบนเครื่องบิน การตกแตงลวดลาย/สัญลักษณของเครื่องบินโดยสาร เครื่องแตงกายของ

พนักงานภาคพื้นดิน และการออกแบบตกแตงสํานักงานขายในทาอากาศยาน และดานเที่ยวบินออก

เดินทางและถึงที่หมายตามกําหนดเวลา สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได และอัตราคาโดยสาร 

 5.2. กัญญา หมื่นโฮง, (2549: ง-จ) เรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสายการบิน

ตนทุนตํ่า” เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยวิธีการแจกแบบสอบถาม  (Questionnaire) ซึ่งผลการวิจัยพบวามีหลายปจจัยที่สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชสายการบินตนทุนตํ่า เชน 1.ดานการใหบริการทางดานเสนทางการบินพบวามีมาก

เพียงตอผูใชบริการมากกวาสายการบินอื่น 2.ดานราคา พบวาเปนปจจัยที่สําคัญที่ผูใชบริการเลือกใช

สายการบินตนทุนตํ่า เน่ืองจากมีราคาที่ถูกและเหมาะสมกับระยะทางที่เดินทางมากกวาสายการบิน

อื่น 3.ดานการจัดจําหนายพบวาสามารถจองต๋ัวลวงหนาผานทางอินเตอรเน็ต เคานเตอรเซอรวิส หรือ

ผานทางตัวแทนจําหนายได 4.ดานการสงเสริมการตลาด พบวาสายการบินตนทุนตํ่าสามารถจองต๋ัว

ลวงหนาในวันหยุดเทศกาลไดและยังมีโปรโมช่ันตางๆใหเลือกมากมาย 5.ดานบุคคล พบวาพนักงาน

ตอนรับทั้งบนเครื่องและภาคพื้นดินรวมไปถึงกัปตันและนักบินดวยที่มีทักษะในการใหบริการที่ดี 6.

ดานลักษณะทางกายภาพ พบวามาตรฐานความปลอดภัยน้ันมีสูงเน่ืองจากมีการตรวจเช็คเครื่องบอย

และความสะอาดบนเครื่องบินก็อยูในระดับที่นาพอใจ 7.ดานกระบวนการ พบวาสามารถซื้อต๋ัวได

ทันทีในกรณีเรงดวนและยังความสะดวกรวดเร็วในการรับกระเปาน่ีเปนปจจัยหลักๆที่สงผลตอการ

เลือกใชสายการบินตนทุนตํ่า 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบรหิารงานลูกคาสัมพันธ และความภักดีของลกูคา บริษัท สายการ

บินนกแอร จํากัด (มหาชน)” มีวัตถุประสงค ดังน้ี เพือ่ศึกษาการบริหารงานลูกคาสมัพันธของบริษัท 

สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการบรหิารงานลูกคา

สัมพันธ และการใชบรกิาร ของบริษัท สายการบินนกแอร จาํกัด (มหาชน) และเพื่อศึกษาความภักดี

ของลูกคาทีม่ีตอ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

โดยผูศึกษามีวิธีการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 

 1. วิจัยเชิงคุณภาพ 

 1.1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด 

(มหาชน) โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานลูกคาสัมพันธ  

 1.2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาตอการบริหารลูกคาสัมพันธ และการใช

บริการ รวมถึงความภักดีของลูกคาที่มีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) โดยการ

สัมภาษณเชิงลึกลูกคาที่เปนผูใชบริการบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

 

1. วิจัยเชิงปริมาณ 

 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาตอการบริหารลูกคาสัมพันธ และการใชบริการ 

รวมถึงความภักดีของลูกคาที่มีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) โดยการแจก

แบบสอบถามใหกับลูกคาที่เปนผูใชบริการบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

 

ซึ่งมีรายละเอียดของการศึกษาวิจัยในแตละสวน ดังตอไปน้ี 
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1.วิจัยเชิงคุณภาพ 

 1.1. ศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด 

(มหาชน) 

 1.1.1. แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

  วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth 

interview) ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด 

(มหาชน) จํานวน 2 ทาน ไดแก 

 

1) คุณณัฎฐินี ปานเทวัญ  

Customer Relationship Management Director 

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

 

2) คุณภทิรา กุมุทพงษพานิช 

Partner Management Manager (Nok Fan Club) 

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

 

1.1.2.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  

1)  บทสัมภาษณ การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

interview) ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด 

(มหาชน)  ซึ่งทําการสัมภาษณทั้งหมด 2 ทาน โดยผูศึกษาไดนําแนวคิดของวิทยา ดานธํารงกุลและ

พิภพ อุดร ที่ไดกลาวถึงองคประกอบของการบริหารงานลูกคาสัมพันธ มาประยุกตในการต้ังคําถาม 

ซึ่งแนวคําถามของแตละทานมีบางสวนที่แตกตางกัน เน่ืองจากผูศึกษาไดเนนการสอบถามถึงหนาที่

หลักของแตละทาน ดังน้ันจึงไดทําการเสนอแนวคําถามของทั้ง 2 ทาน ดังน้ี 

 

   แนวคําถามคุณณัฎฐินี ปานเทวัญ  

  Customer Relationship Management Director   

  บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

 

ภาพรวมการบริหารงานลูกคาสัมพันธบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

- จุดเริม่ตน/แนวคิด ในการทํา CRM 

- วัตถุประสงคในการทํา CRM  
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- ผลที่คาดวาจะไดรับจากลูกคาในการทํา CRM 

- ปจจัยที่มผีลตอการบรหิารงานลกูคาสัมพันธ 

- ใครหรือฝายใดบางที่เกี่ยวของกบัการบรหิารงานลกูคาสัมพนัธ และมีบทบาทอะไร 

- กลุมเปาหมายในการทํา CRM คือใครบาง เพราะอะไร 

- บริษัทมกีารเก็บขอมูลลูกคาอยางไร ในรูปแบบใดบาง  

- ชองทางการสือ่สารกับลูกคามีอะไรบาง  เพราะเหตุใดจึงเลือกใชชองทางเหลาน้ัน 

- บริษัทใชกลยุทธการใหบริการและมาตรฐานการใหบริการของพนักงานอยางไร 

- แผนก Nok Fan Club กับ แผนก CRM Management ทํางานแตกตางกันอยางไร  

ประสานงานหรือรวมมือกันอยางไรบาง ในสวนใดบาง อยางไร 

  

การบริหารงานลูกคาสัมพันธของแผนก CRM Management 

 ขอมูลเบ้ืองตน 

- จุดเริม่ตน/แนวคิด ในการทํา CRM Management 

- วัตถุประสงคของการทํา CRM Management 

- รับผิดชอบ CRM ดานใดบาง อยางไร  

- ประสานงานกบัแผนกนกแฟนคลบั ในดานใดบาง อยางไร  

- ผลที่คาดวาจะไดรับจากการทํา CRM Management 

- บุคคลที่เกี่ยวของกบัการทํา CRM Management (บทบาท/หนาที่) 

 ฐานขอมูล 

- วิธีการเลือกฐานขอมลูลกูคาเพื่อนํามาวิเคราะห ขอมูลอะไรบาง เพราะอะไร 

- เกณฑในการเลือก (ขอ 1) และเกณฑในการแบงขอมูลลูกคาในการวิเคราะห 

- ความสัมพันธระหวางขอมลูประเภทตางๆที่นํามาวิเคราะห 

เทคโนโลยี 

- เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ใชในการวิเคราะหขอมูลลูกคา หรือทีใ่ชในแผนก มีอะไรบาง 

- วิธีการประเมินผล/วิเคราะหขอมูล 

- จากขอมลูที่วิเคราะหได เอามาทําอยางไรตอบาง 

ผลจากการวิเคราะหขอมูล 

- แนวคิดในการรักษาลูกคาหรือหาลกูคาใหมจากการวิเคราะหขอมูลเปนอยางไร 

- สิ่งทีป่ระสบความสําเร็จในการทํา CRM  

- สิ่งที่ตองปรับปรงุ/แกไข/เพิ่มเติม ในการทํา CRM  
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การสื่อสาร 

- การใชเครื่องมือสื่อสารเพื่อทํา CRM ที่ควรทํา หรือแกไข (one-way/two-way) 

 ผลการวิเคราะหขอมูล หรือการจัดการ CRM เปนไปตามท่ีคาดหวังหรือไม อยางไร 

 ปญหา และแนวทางการแกไข (ถามี) 

 แนวทางในการทํา CRM ของสายการบินนกแอรในอนาคต 

 

     คุณภทิรา กุมุทพงษพานิช 

Partner Management Manager (Nok Fan Club) 

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

 

การบริหารงานลูกคาสัมพันธของแผนก Nok Fan Club 

ขอมูลเบ้ืองตน 

- จุดเริม่ตน/แนวคิด ในการทําโครงการสมาชิกนกแฟนคลับ 

- วัตถุประสงคในการทําโครงการสมาชิกนกแฟนคลับ 

- ผลที่คาดวาจะไดรับจากลูกคาในการทําโครงการสมาชิกนกแฟนคลับ 

- เหตุใดจงึตองแยกกันกับ แผนก CRM Management มีเหตุผลอะไรบาง  

- บุคคลที่เกี่ยวของในการทํา CRM กับสมาชิกนกแฟนคลบั (หนาที่/บทบาท) 

 ฐานขอมูล 

- การจัดเก็บขอมูลสมาชิกนกแฟนคลับทําอยางไร 

- จัดเกบ็ขอมลูอะไรบาง และเพื่ออะไร 

- ฐานขอมูลลูกคามีการเช่ือมตอกันหรือไม อัพเดทเมื่อใดบาง 

- ขอมูลทีจ่ัดเก็บจะนํามาใชประโยชนอะไรบาง เพราะอะไร 

เทคโนโลยี 

- การทํา CRM ใชเครื่องมือหรือเทคโนโลยีอะไรบาง เพราะอะไร เชน call center 

- นกแฟนคลับใชเทคโนโลยีฐานขอมูลอะไรบาง ในการเก็บ ประมวลผล วิเคราะหขอมูล 

โปรแกรมสรางความสัมพันธ 

- นกแฟนคลับวิเคราะหขอมูลลูกคาที่ไดในฐานขอมลูอยางไร/ตองทราบอะไรกอน ถึงเกิดการ

สรางกิจกรรม หรือ Campaign กับสมาชิก 

- แนวทางในการคิด กิจกรรมหรือ Campaign เปนอยางไร เพราะอะไร 

- กิจกรรม หรือ Campaign ที่เคยทําหรือทําอยูมีอะไรบาง เปนอยางไร และเพื่ออะไร 
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การรักษาลูกคา 

- แนวคิดในการรักษาลูกคาของนกแฟนคลบัเปนอยางไร เพราะอะไร 

- อะไรบางคือ สิ่งที่นกแฟนคลบัทําเพื่อรกัษาลูกคาไว เชน กิจกรรม หรอื เรื่องเล็กๆนอยๆ 

การสื่อสาร 

- เมื่อนกแฟนคลับมีกิจกรรม หรือ Campaign ตางๆใหลูกคา ใชชองทางการสื่อสาร/วิธีการ

สื่อสารกบัลกูคาอยางไร (one-way/two-way) 

การวัดและประเมินผล 

- วิธีการประเมินผลในการทํากจิกรรมหรือ Campaign กับสมาชิก  

- CRM ที่นกแฟนคลับทําอยูในตอนน้ีมผีลตอบรับอยางไร 

- ผลที่ไดรับแตละกจิกรรม/Campaign เปนไปตามที่คาดหวังหรือไม>>ปญหา/การแกไข (ถาม)ี 

- ปญหาอื่นๆทีพ่บ เชน การรับขาวสาร/สื่อ Social หรือขอรองเรียนตางๆของสมาชิก  

 

2) การจดบันทึก เพื่อชวยใหผูศึกษาสามารถบันทึกประเด็น และรายละเอียดที่

สําคัญ นาสนใจ ทําใหสามารถสรุปจับใจความหลักสําคัญของผูใหสัมภาษณไดอยางครบถวน 

 

3) เครื่องบันทึกเสียง เพื่อชวยในการบันทึกขอมูลจากผูใหสัมภาษณทําใหไดขอมูลที่

ครบถวนซึ่งทําใหผูศึกษาสะดวกในการนําขอมูลมาใชในการศึกษาวิจัยควบคูกับการจดบนัทึก 

 

1.1.3. การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล 

 จากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก          

(In-depth Interview) ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารลูกคาสัมพันธ 2 ทาน ผูศึกษาจะทําการ

วิเคราะหขอมูลจากผลการสัมภาษณแบบเชิงลึกโดยเก็บรวบรวมขอมูลแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) ซึ่งเปนการสัมภาษณจากแหลงขอมูลบุคคลโดยผูศึกษาไดใชแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของเปนกรอบ

แนวทางในการวิเคราะหแตละประเด็นที่ทําการศึกษา 

 การนําเสนอขอมูลจะเสนอในรูปแบบการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) ที่ไดจากการสัมภาษณ และขอมูลจากเอกสารตางๆที่เกี่ยวของมาประกอบเพื่อแสดงใหเห็น

ถึงกระบวนการการบริหารงานลูกคาสัมพันธ ของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งผู

ศึกษาจะนําเสนอขอมูลที่ไดวิเคราะหแลวน้ัน แยกออกเปนประเด็น เพื่อใหเกิดความชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
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1.2. ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกคาตอการบริหารลูกคาสัมพันธ และการใช

บริการ รวมถึงความภักดีของลูกคาท่ีมีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

 

  1.2.1. แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

  โดยการทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณแบบเชิงลึก     

(In-depth interview) กลุมตัวอยางซึ่งเปนลูกคาของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

จํานวน 20 ทาน 

 

1.2.2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

1) ลูกคาท่ัวไปท่ีไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ จํานวน 10 ทาน 

 โดยมีคุณสมบัติ คือ เปนผูที่ซื้อต๋ัวโดยสาร และเดินทางดวยตัวเอง ใชบริการ   

สายการบินนกแอรอยางนอย 2-3 ครั้งตอป และเดินทางในเสนทางบิน หรือจุดหมายปลายทางหลัก 

ไดแก เชียงใหม เชียงราย ภูเก็ต สงขลา สุราษฎรธานี ตรัง ขอนแกน อุดรธานี และอุบลราชธานี   

2) ลูกคาท่ีเปนสมาชิกนกแฟนคลับ จํานวน 10 ทาน 

  โดยมีคุณสมบัติ คือ เปนผูที่ซื้อต๋ัวโดยสาร และเดินทางดวยตัวเอง ใชบริการสาย

การบินนกแอรอยางนอย 3-4 ครั้งตอป ใชสิทธิประโยชนของโครงการสมาชิกนกแฟนคลับอยางนอย 

2-3 ครั้งตอป และเดินทางในเสนทางบิน หรือจุดหมายปลายทางหลัก ไดแก เชียงใหม เชียงราย ภูเก็ต

สงขลา สุราษฎรธานี ขอนแกน อุดรธานี และอุบลราชธานี   

 

1.2.3. การเลือกกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

   ผูศึกษาใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

ใชเกณฑกลุมตัวอยางที่ผูศึกษาทําการกําหนดไวจํานวน 20 ทาน โดยไมคํานึงถึงหลักความนาจะเปน 

 

1.2.4. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

1) แบบสัมภาษณ การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

interview) กับลูกคาที่เปนผูใชบริการสายการบินนกแอร ซึ่งในสวนของความพึงพอใจของลูกคา       

ผูศึกษาไดนําแนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ และแนวคิดปจจัยที่มีผลตอการใชบริการของ      

จิตตินันท นันทไพบูลย (2551) มาประยุกตในการต้ังคําถามในสวนของ และในสวนของความภักดีของ

ลูกคาผูศึกษาไดนําแนวคิดของณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ (2549) และแนวคิดของ Pong & Yee    

(อางถึงในผุดผอง ตรีบุบผา, 2547) มาประยุกตในการต้ังคําถาม โดยมีแนวคําถามของกลุมตัวอยาง   

ทั้ง 2 กลุม ดังน้ี 
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แนวคําถามสําหรับลูกคาท่ัวไปท่ีไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ จํานวน 10 ทาน 

คําถามดานการบริการ 

- ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอสภาพเครือ่งบินโดยสารที่ใหบริการ 

- ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอเสนทางบิน/ตารางบินที่มีใหบริการ  

- ทานมีความพึงพอใจในบริการเสริมบนเครื่องบินหรือไม อยางไร เชน อาหาร/เครื่องด่ืม 

คําถามดานราคา 

- ทานมีความพึงพอใจตอราคาคาต๋ัวโดยสาร หรอืไม อยางไร 

คําถามดานชองทางการจัดจําหนาย 

- ทานใชระบบการจองต๋ัวโดยสารและชําระคาต๋ัวโดยสารผานชองทางใด เพราอะไร  

- ทานมีความพึงพอใจตอระบบการจองต๋ัวโดยสาร และชองทางการชําระต๋ัวโดยสารอยางไร 

คําถามดานการสงเสริมการตลาด 

- ทานเคยซื้อต๋ัวโดยสารในชวงโปรโมช่ันหรือไม เพราะอะไร 

- ทานใชบริการเสรมิใดบาง อยางไร และทานมีความพงึพอใจหรือไม เพราะอะไร 

- ทานเคยเขารวมกิจกรรมหรอืไม กจิกรรมใดบาง ทานชอบหรือไม เพราะอะไร 

- ทานทราบหรือไมวามีการสมัครสมาชิกนกแฟนคลบั และเพราะเหตุใดทานจงึไมสมัคร 

- ขอเสนอแนะ (ควรเพิ่มเติมหรือแกไขอะไรหรือไม เชน โปรโมช่ัน, บริการเสรมิ เปนตน) 

คําถามดานบุคลากร 

- ทานมีความรูสึกอยางไรตอการใหการบริการของพนักงานภาคพื้น/พึงพอใจหรอืไม  

- ทานมีความรูสึกอยางไรตอการใหการบริการของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน/พึงพอใจ   

- ทานมีความรูสึกอยางไรตอการบินของนักบิน/พึงพอใจหรือไม เพราะอะไร 

คําถามดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

- ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอการออกแบบและการจัดเคานเตอรทีส่นามบิน  

- ทานมีความคิดเห็นอยางไรกบัการตกแตงภายนอก/ภายในของเครือ่งบนิโดยสาร 

- ทานมีความรูสึกอยางไรตอบรรยากาศภายในเครื่องบิน 

- ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอสิ่งอํานวยความสะดวกบนเครือ่งบิน/พึงพอใจหรือไม  

คําถามดานกระบวนการบริการ 

- ทานใชระบบการเช็คอินผานชองทางใด เพราะอะไร/พึงพอใจหรือไม เพราะอะไร 

- ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอการข้ึนเครือ่ง/ลงจากเครื่อง ทานพึงพอใจหรอืไม  

- ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอระบบการรบั/สงคืนสัมภาระ และทานพงึพอใจหรอืไม  

- ทานเคยประสบปญหาขณะทานไดรับบริการหรือไม/ประสบปญหาอยางไรบาง และ         

ทานพึงพอใจตอการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนหรอืไม และบริษัทดําเนินการแกไขปญหาอยางไร 
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- ทานอยากใหมกีารปรบัปรุง หรือมีขอเสนอแนะอื่นๆ อีกหรอืไม อยางไรบาง 

คําถามดานการสื่อสาร 

- ทานรับรูขาวสารของสายการบินนกแอรไดอยางไร ผานชองทางไหนบาง 

- ทานคิดวาชองทางไหนทีส่ะดวกในการรบัขาวสารมากทีสุ่ด เพราะอะไร 

- ทานเคยไดรับขาวสารอะไรบางจากสายการบินนกแอร และทานรูสกึอยางไรกับขาวสาร 

- ทานเคยติดตอสายการบินนกแอรผานชองทางใดบาง และติดตอในเรื่องใด  

คําถามดานความภักดี 

- ทานเคยแนะนําผูอื่นใหมาใชบริการกับสายการบินนกแอรหรือไม เพราะอะไร 

- ทานจะบอกตอ หรือสนับสนุนใหผูอื่นมาใชบริการสายการบนินกแอรหรือไม เพราะอะไร 

- ทานคิดวาจะใชบริการสายการบินนกแอรไปเรื่อยๆ อยางนอย 1-2 ป หรือไม เพราะอะไร 

- ทานจะใชบริการสายการบินนกแอร ถึงแมวาจะมีคูแขงเขามาก็ตามหรอืไม เพราะอะไร 

- เมื่อมผีูอื่นพูดถึงสายการบินนกแอรในทางที่ไมดี ทานจะรูสึกอยางไร เพราะอะไร  

- เมื่อทานไมพอใจในการบริการ หรือเรือ่งอื่นๆ ทานจะแนะนํา หรือรองเรียนหรือไม  

- ทานมีความรูสึกอยางไรตอสายการบินนกแอร เชน รูสึกคุมคา หรือรูสึกผูกพัน เปนตน 

 

แนวคําถามสําหรับลูกคาท่ีเปนสมาชิกนกแฟนคลับ จํานวน 10 ทาน 

คําถามดานการบริการ 

- ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอสภาพเครือ่งบินโดยสารของ สายการบินนกแอร ที่ใหบรกิาร 

- ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอเสนทางบิน/ตารางบิน ของสายการบินนกแอร ที่มีใหบริการ  

- ทานมีความพึงพอใจในบริการเสริมบนเครื่องบินหรือไม อยางไร เชน อาหาร/เครื่องด่ืม 

คําถามดานราคา 

- ทานมีความพึงพอใจตอราคาคาต๋ัวโดยสาร หรอืไม อยางไร 

- ทานมีความคิดเห็นอยางไรกบัราคาคาสมัครสมาชิกนกแฟนคลับ/เหมาะสมหรอืไม 

คําถามดานชองทางการจัดจําหนาย 

- ทานใชระบบการจองต๋ัวโดยสารและชําระคาต๋ัวโดยสารผานชองทางใด เพราอะไร  

- ทานมีความพึงพอใจตอระบบการจองต๋ัวโดยสารที่ทานจองและชองทางการชําระต๋ัวโดยสาร

อยางไร 

คําถามดานการสงเสริมการตลาด 

- ทานเคยซื้อต๋ัวโดยสารในชวงโปรโมช่ันหรือไม เพราะอะไร 

- ทานทราบหรือไมวาสมาชิกนกแฟนคลบั มีสิทธิประโยชนตามบัตรคืออะไรบาง/ทานใชสิทธิ

ประโยชนใดบาง และทานชอบหรือไม เพราะอะไร  
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- ทานใชบริการเสรมิใดบาง เพราะอะไร และทานพึงพอใจอยางไรบาง 

- ทานเคยใชสิทธิพิเศษของ Nok Fan Club SMS Privileges หรือไม อยางไร/พึงพอใจหรือไม  

- ทานเคยเขารวมกิจกรรมหรือไม กจิกรรมใดบาง เพราะอะไร มีขอเสนอแนะอะไรบาง 

 

คําถามดานบุคลากร 

- ทานมีความรูสึกอยางไรตอการใหการบริการของพนักงานภาคพื้น/พึงพอใจหรอืไม  

- ทานมีความรูสึกอยางไรตอการใหบริการของพนักงานตอนรบับนเครื่องบิน/พึงพอใจหรอืไม  

- ทานมีความรูสึกอยางไรตอการบินของนักบิน/พึงพอใจหรือไม เพราะอะไร 

คําถามดานลักษณะทางกายภาพ 
- ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอการออกแบบและการจัดเคานเตอรทีส่นามบิน  

- ทานมีความคิดเห็นอยางไรกบัการตกแตงภายนอก/ภายในของเครือ่งบนิ 

- ทานมีความรูสึกอยางไรตอบรรยากาศภายในเครือ่งบิน 

- ทานมีความคิดเห็นตอสิ่งอํานวยความสะดวกบนเครื่องบิน พึงพอใจหรือไม เพราะอะไร 

- ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอการออกแบบบัตรสมาชิกนกแฟนคลับ  

คําถามดานกระบวนการบริการ 
- ทานใชระบบการเช็คอินผานชองทางใด เพราะอะไร/พึงพอใจหรือไม เพราะอะไร 

- ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอการข้ึนเครือ่ง/ลงจากเครื่อง และพึงพอใจหรอืไม  

- ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอระบบการรบั/สงคืนสัมภาระ และทานพงึพอใจหรอืไม อยางไร 

- ทานเคยประสบปญหาในขณะทานไดรบับริการหรือไม/ประสบปญหาอยางไรบาง และ    

ทานพึงพอใจตอการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนหรอืไม และบริษัทดําเนินการแกไขปญหาอยางไร 

- ทานอยากใหมกีารปรบัปรุง หรือมีขอเสนอแนะอื่นๆ อีกหรอืไม อยางไรบาง 

คําถามดานการสื่อสาร 

- ทานรับรูขาวสาร/สิทธิประโยชนของสมาชิกนกแฟนคลบัไดอยางไร ผานชองทางไหนบาง 

- ทานคิดวาชองทางไหนทีส่ะดวกในการรบัขาวสาร/สิทธิประโยชนมากที่สุด เพราะอะไร 

- ทานเคยไดรับขาวสาร/สิทธิประโยชนอะไรบาง และทานรูสกึอยางไร 

- ทานเคยติดตอสายการบินนกแอรผานชองทางใดบาง และติดตอในเรื่องใด  

คําถามดานความภักดี 

- ทานเคยแนะนําผูอื่นใหมาใชบริการกับสายการบินนกแอรหรือไม เพราะอะไร 

- ทานจะบอกตอ หรือสนับสนุนใหผูอื่นมาใชบริการสายการบนินกแอรหรือไม เพราะอะไร 

- ทานจะแนะนําใหผูอื่นมาสมัครเปนสมาชิกนกแฟนคลบัหรือไม เพราะอะไร 

- เมื่อบัตรสมาชิกนกแฟนคลับของทานหมดอายุทานจะตออายุหรือไม เพราะอะไร 
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- ทานคิดวาจะใชบริการสายการบินนกแอรไปเรื่อยๆ อยางนอย 2-3 ป หรือไม เพราะอะไร 

- ทานจะใชบริการสายการบินนกแอร ถึงแมวาจะมีคูแขงเขามาก็ตาม หรือไม เพราะอะไร 

- เมื่อมผีูอื่นพูดถึงสายการบินนกแอรในทางที่ไมดี จะรูสึกอยางไร และจะทําอยางไร  

- เมื่อทานไมพอใจในบริการ หรอืเรื่องอื่นๆ จะแนะนํา หรือรองเรียนหรอืไม เพราะอะไร 

2) การจดบันทึก เพื่อชวยใหผูศึกษาสามารถบันทึกประเด็นรายเละเอียดที่สําคัญ 

และนาสนใจ ทําใหสามารถสรุปขอมูลของผูใหสัมภาษณไดอยางครบถวน 

 

3) เครื่องบันทึกเสียง เพื่อชวยในการบันทึกขอมูลจากผูใหสัมภาษณ ทําใหไดขอมูล

ที่ชัดเจน ไมขาดตกบกพรอง ทําใหผูศึกษาสะดวกในการนําขอมูลมาใชในการศึกษาวิจัยควบคูกับการ

จดบันทึก 

 

1.2.5. การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 

   จากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก 

(In-depth Interview) ลูกคาทั้งสิ้น 20 ทานของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ผูศึกษา

จะทําการวิเคราะหขอมูลจากผลการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยเก็บรวบรวม

แหลงขอมูลบุคคลโดยใชแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของเปนกรอบแนวทางในการวิเคราะหแตละประเด็นที่

ทําการศึกษา 

  การนําเสนอขอมูลจะเสนอในรูปแบบการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) ที่ไดจากการสัมภาษณ และขอมูลจากเอกสารตางๆที่เกี่ยวของมาประกอบเพื่อแสดงใหเห็น

ถึงความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการบริหารงานลูกคาสัมพันธ การใชบริการ และความภักดีของลูกคา

ที่มีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูศึกษาจะนําเสนอขอมูลที่ไดวิเคราะห แลวแยก

ออกเปนประเด็นๆ เพื่อใหเห็นผลชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
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2. การวิจัยเชิงปริมาณ 

   ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกคาตอการบริหารลูกคาสัมพันธ และการใชบริการ 

รวมถึงความภักดีของลูกคาท่ีมีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

1.2. แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

   การทําวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บแบบสอบถาม 

(Questionnaire) กับกลุมตัวอยางซึ่งเปนลูกคาของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

จํานวน 200 ชุด 

 

1.3. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

  ผูศึกษานําจํานวนประชากรดังกลาวไปคํานวณเพื่อกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางทีจ่ะ

ใชสําหรบัการวิจัยในครั้งน้ี ตามสูตรของ Taro Yamane (วิเชียร เกตุสงิห 2537, อางถึงใน ธัญวดี 

บัลลังกสุข 2554: 31) โดยกําหนดคาความเช่ือมั่น 95% และความผิดพลาดไมเกิน 10% จากสูตร 

 

 

 

 

N   คือ ขนาดของประชากร 

n   คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 

e   คือ ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง 

ซึ่งจากจํานวนประชากรที่มากกวา 100,000 คน สามารถคํานวณ         

ไดจํานวนของกลุมตัวอยาง 200 คน 

 

1.4. วิธีการสุมตัวอยาง 

  ผูศึกษามีวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) แบบไมใช

ทฤษฏีความนาจะเปน (Non-probability Sampling)  

   การเลือกสถานทีท่ี่จะศึกษาน้ัน เน่ืองจากผูศึกษาตองการแจกแบบสอบถามใน

สถานที่ที่มโีอกาสสงูในการพบกบักลุมตัวอยาง จงึไดเลอืกทาอากาศยานดอนเมือง โดยใชบริเวณที่

ผูโดยสารรอข้ึนเครื่องบินโดยสารเพื่อใชในการเกบ็แบบสอบถาม 

 โดยผูศึกษาไดทําการสุมกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไดแกง 

1. ลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลบั 120 คน 

2. ลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลบั 80 คน 
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1.5. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

  เครื่องมอืทีผู่ศึกษาใชสําหรบัเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยจากกลุมตัวอยางคือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใชแบบสอบถามประเภทปลายปด (Close-ended Question) 

เปนสําคัญ อีกทัง้ผูศึกษาไดจัดทําแบบสอบถามข้ึนมา 2 ชุด เพื่อใชเฉพาะในแตละกลุมตัวอยาง     

กลุมละ 1 ชุด โดยแบบสอบถาม 2 ชุดน้ี ประกอบไปดวยชุดคําถามที่เหมือนกัน และแตกตางกันในแต

ละสวน ซึ่งสามารถแบงโครงสรางของคําถามออกเปนสวนๆ ดังน้ี 

 

สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมลูการเปนผูใชบริการสายการบินนกแอร 

สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบรกิารสายการบินนกแอร 

สวนที่ 3  คําถามเกี่ยวกับความภักดีของลูกคาทีม่ีตอ                                        

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด  (มหาชน) 

สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

1.6. การวัดตัวแปรและเกณฑการใหคะแนน 

1) การวัดพฤติกรรมของลูกคาซึ่งไดมาจากขอมลูการเปนผูใชบริการ  

 การวัดพฤติกรรมในครัง้น้ี ผูศึกษาไดนําขอมูลการบริการของบริษัท สายการบินนก

แอรมาใชในการต้ังคําถาม ซึง่ผูศึกษาใหผูตอบแบบสอบถามระบุถึงพฤติกรรมการใชบรกิารสายการ

บินนกแอรโดยใหลูกคาระบุพฤติกรรมการใชน้ันบนมาตรฐานวัดแบบ Nominal Scales 

2) การวัดความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการใชบริการสายการบินนกแอร ในการ

      การวัดความพึงพอใจของลูกคาในครั้งน้ี ผูศึกษามุงวัดถึงความพึงพอใจในปจจัยที่มี

ผลตอการใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม โดยผูศึกษาไดนําแนวคิดของจิตตินันท นันทไพบูลย 

(2551) มาประยุกตในการต้ังคําถาม เพื่อที่จะไดใหผูตอบแบบสอบถามทําการวัดระดับภาพรวมของ

ความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการสายการบินนกแอรวามีระดับความพึงพอใจมากนอยเพียงใด โดยใช

มาตรฐานวัดแบบ Likert Scales 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

 1 หมายถึง พึงพอใจตอการบริการนอยท่ีสุด ไปจนถึงระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจ

ตอการบริการมากท่ีสุด 

 หลงัจากน้ันผูศึกษาจะนําผลการวิจัยที่ไดมาหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง 

และนํามาแปลความหมายเปนระดับความพึงพอใจ โดยมีเกณฑในการแปลความหมายขอมูล ดังน้ี 

    

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 

 

  เกณฑระดับคะแนนเฉลี่ย            ระดับความพึงพอใจ                   

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00     มีระดับความพงึพอใจในระดับสงูมาก 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50    มีระดับความพงึพอใจในระดับสงู 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50    มีระดับความพงึพอใจในระดับปานกลาง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50    มีระดับความพงึพอใจในระดับตํ่า 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50    มีระดับความพงึพอใจในระดับตํ่ามาก 

 

ตารางที่ 3-1   แสดงตัวอยางคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใชบรกิาร                  

บริษัท  สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

ประเด็น/หัวขอ การพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจ 

  มากที่สุด                                   นอยที่สุด 

1. เครื่องบิน มีความทันสมัย ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพในการบิน 
 

     5          4             3           2          1 

2. จํานวนเสนทางบินที่เปดใหบริการเพียงพอตอ 

ความตองการ 
  5          4             3           2          1 

  3 .มีจํานวนเที่ยวบินตอวันเพียงพอ และมีชวงเวลา        

ที่เหมาะสม 
   5          4             3           2          1 

4. เครื่องดื่ม/อาหารวางบนเครื่องบินที่นํามาบริการฟรี 5           4             3           2          1 

 

 

3) การวัดความภักดีของลูกคาท่ีมีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)                      

      การวัดความภักดีของลูกคาในครั้งน้ี ผู ศึกษามุ งวัดถึงความภักดีของผู ตอบ

แบบสอบถามดานทัศนคติ และดานพฤติกรรม โดยผูศึกษาไดนําแนวคิดของณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ 

(2549) และแนวคิดของ Pong & Yee (อางถึงในผุดผอง ตรีบุบผา, 2547) มาประยุกตในการต้ัง

คําถาม เพื่อที่จะไดใหผูตอบแบบสอบถามทําการวัดระดับภาพรวมของความภักดีของลูกคาที่มีตอ

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) วามีมากนอยเพียงใด โดยใหผูตอบแบบสอบถามไดระบุ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีจากการเปนผูใชบริการสายการบินนกแอร โดยใชมาตรวัดแบบ Likert 

Scales 5 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
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 1 หมายถึง ภักดีตอสายการบินนกแอรนอยท่ีสุด ไปจนถึงระดับ 5 หมายถึง     

ภักดีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) มากท่ีสุด 

         หลังจากน้ันผูศึกษาจะนําผลการวิจัยที่ไดมาหาคาเฉลีย่ความภักดีของกลุมตัวอยาง 

และนํามาแปลความหมายเปนระดับของความภักดี โดยมีเกณฑในการแปลความหมายขอมูล ดังน้ี 

      เกณฑระดับคะแนนเฉลี่ย  ระดับความพงึพอใจ 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00      มีระดับความภักดีในระดับสงูมาก 

 ระดับคะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50     มีระดับความภักดีในระดับสงู 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50     มีระดับความภักดีในระดับปานกลาง 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50     มีระดับความภักดีในระดับตํ่า 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50     มีระดับความภักดีในระดับตํ่ามาก 

 

ตารางที่ 3-2    แสดงตัวอยางคําถามเกี่ยวกับความภักดีของลูกคาที่มีตอ                                     

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

ความคิดเห็น 
ระดับความคิดเหน็ 

มากที่สุด                                        นอยที่สุด 

1.  ทานตัดสินใจใชบริการสายการบินนกแอร
ดวยตนเอง 

    5           4            3           2          1 

2. ถาตองตัดสินใจเดินทางดวยสายการบิน ทาน
จะเลือกเดินทางกับสายการบินนกแอรกอน 

    5            4           3           2          1 

3. ทานรูสึกไววางใจในการบริการของสายการ
บินนกแอร 

    5            4           3           2          1 

4.  ทานจะใชบริการของสายการบินนกแอรมาก
ขึ้นทั้งบริการหลัก และบริการเสริม 

5     4            3          2          1 

 

1.7. การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 

 ผูศึกษาจะวิเคราะหขอมูลโดยการนําขอมูลมาประมวลผลดวยการใชโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Science for window) เพื่อประมวลผลและวิเคราะห

ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อแจกแจงความถ่ี (Frequency) หาคารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Means) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของขอมูลทั่วไป

เกี่ยวกับกลุมตัวอยาง ความพึงพอใจของลูกคาตอการบริหารลูกคาสัมพันธ และการใชบริการ รวมถึง

ความภักดีของลูกคาที่มีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 
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บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “การบริหารงานลูกคาสัมพันธ และความภักดีของลูกคาที่มีตอบริษัท 

สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)” มีวัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาการบริหารงานลูกคาสัมพันธของ

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน), เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาตอการบริหาร

ลูกคาสัมพันธ และการใชบริการบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) และเพื่อศึกษาความภักดี

ของลูกคาที่มีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูศึกษาไดทําการศึกษาทั้งการวิจัยเชิง

คุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผลการวิจัยแบงเปน 2 สวน ดังน้ี  

1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ          

 1.1. การสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบรษัิท 

สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)  

 1.2. การสัมภาษณเชิงลึกกับลูกคาที่เปนผูใชบริการเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบรกิาร

ของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) รวมไปถึงความภักดีของลูกคาที่มีตอบริษัท สายการ

บินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

2.  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ         

     การสํารวจโดยใชแบบสอบถามกับลูกคาที่ เปนผูใชบริการของบริษัท สายการบิน          

นกแอร จํากัด (มหาชน) 

 

1. ผลจากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

 1.1 เพ่ือศึกษาการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด 

(มหาชน)  ซึ่งจากการวิจัยเชิงคุณภาพโดยทําการเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) กับบุคคลซึ่งมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท สายการบินนกแอร 

จํากัด (มหาชน) 2 ทาน ไดแก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 

 

คุณณัฎฐินี ปานเทวัญ  

Customer Relationship Management Director 

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

 

คุณภทิรา กุมุทพงษพานิช 

Partner Management Manager (Nok Fan Club) 

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

 

 ผูศึกษาจึงไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่มีสวน

เกี่ยวของในการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ทั้ง 2 ทาน 

ดังน้ี 

1. ภาพรวมของการบริหารงานลูกคาสัมพันธกับลูกคา                                             

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

 

1.1 จุดเริ่มตนของการบริหารงานลูกคาสัมพันธ 

 “เรามองเห็นถึงคุณคาของฐานขอมูลลูกคาที่ใชบริการ เราจึงเนนที่ฐานขอมูลลูกคา 

ตองนํา Database ของลูกคามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกร เพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ โด

ยอทําผานโปรแกรมใดๆ ที่ทําใหติดตัวอยูกับลูกคาไปไดตลอด” 

(คุณณัฎฐินี ปานเทวัญ, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

1.2  วัตถุประสงคการบริหารงานลูกคาสัมพันธ 

“เราอยากใหลูกคารูสึกไดถึงราคาที่สามารถจะจับตองได แบบคุณจายแคน้ีนะ คุณได

บริการมากมาย เมื่อเทียบกับคูแขง ราคาอาจจะถูกกวาแนนอน แตลูกคาไมไดอะไรเลย ซึ่งดวย

พฤติกรรมหรือวานิสัยของคนไทย มักจะตองการอะไรที่มันพิเศษ” 

  (คุณณัฎฐินี ปานเทวัญ, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

1.3 ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการบริหารงานลูกคาสัมพันธ 

“เราสามารถที่จะดึงลูกคาจากของคูแขงได เรียกรองความสนใจใหลูกคามาหาเรา 

ลูกคาตองคิดวานกแอรมีบริการที่มากกวา แตสายการบินอื่นไมมี ลูกคาก็จะเลือกเรามากกวา” 

(คุณณัฎฐินี ปานเทวัญ, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 
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1.4 แผนกงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานลูกคาสัมพันธ และบทบาทหนาท่ี 

“แผนกนกแฟนคลับที่ทําเกี่ยวกับ CRM โดยตรง มีสมาชิกที่เราใหสิทธิประโยชน

ตางๆ สวนอีกฝายหน่ึงเปนฝายที่เพิ่งจะต้ังข้ึนมาในป 2556 คือ แผนก CRM Management เพื่อวาง

แผนการทํา CRM ของนกแอรโดยเฉพาะ เน่ืองจากสายการบินนกแอรยังไมประสบความสําเร็จในเรื่อง 

CRM มากนัก ยังมีขอบกพรองอีกหลายจุด แผนกน้ีก็จะเติมเต็มทําใหไปขางหนาไดไกลข้ึน”  

 (คุณณัฎฐินี ปานเทวัญ, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

1.5 ความแตกตาง และการประสานงานของแผนก CRM Management กับ                        

แผนก Nok Fan Club 

 “ในสวนของแผนก CRM Management จะเขามาเปนกรอบใหญของ CRM เพื่อดู

ลูกคาวากลุมไหนชอบอะไร ก็จะมีการใหบริการที่แตกตางกัน แผนกน้ีจะชวยแบงไลฟสไตลของลูกคา 

พรอมกับวิเคราะหวาเขามีคุณคากับเรามากในระดับไหน อีกทั้งตองประสานขอมูลพวกเหลาน้ีกับ

แผนกนกแฟนคลับเพื่อใหแผนกนกแฟนคลับมีแนวทางในการทํา CRM ที่ประสบความสําเร็จมากข้ึน 

ก็เรียกไดวา CRM Management กับ Nok Fan Club ตองทํางานประสานกันเสมอ”  

(คุณณัฎฐินี ปานเทวัญ, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

2. การบริหารงานลูกคาสัมพันธของแผนก CRM Management 

 

2.1 ขอมูลเบ้ืองตน 

 

2.1.1 จุดเริ่มตนของ CRM Management 

  “เล็งเห็นประโยชนจากการนําขอมูลผูโดยสารมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด สราง

ความสัมพันธทีดีกับผูโดยสาร สรางประสบการณที่ดีข้ึนในการเดินทางของทุก Touch point ทั้งน้ี

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหสูงกวาคูแขงโดยไมตองใชกลยุทธการลดราคาต๋ัวเครื่องบิน”  

(คุณณัฎฐินี ปานเทวัญ, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

2.1.2 วัตถุประสงคของ CRM Management 

 มี 2 วัตถุประสงคหลัก ดังน้ี 

 1) เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจในการใชบริการ (Service level) ของทุก Touch 

point ไมวาจะเปนชองทางการจําหนาย ชองทางเช็คอิน ตลอดจนการบริการหลังการขาย 
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 2) เพื่อชวยฝายขายและฝายการตลาดในการทําโปรโมช่ันการขายใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยการจัดกลุมลูกคาและใชวิธี Direct Marketing  

(คุณณัฎฐินี ปานเทวัญ, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

2.1.3 ผลท่ีคาดวาจะไดรับจาก CRM Management  

 “คาดหวังใหลูกคาไดประสบการณเดินทางที่ดีข้ึนและกลายเปนสายการบินที่อยู 

Top of Mind ของลูกคาทุกครั้งที่เดินทาง รวมถึงลดการทําโฆษณาระดับ Above the line ที่มุงเนน

ไปที่โปรโมช่ันเพียงอยางเดียว” 

(คุณณัฎฐินี ปานเทวัญ, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

2.1.4 บุคคลท่ีเก่ียวของกับ CRM Management 

  “แบงเปน 2 สวน คือ สวนหน่ึงเปน Direct marketing ที่เปนการสง Magcanic    

อีกสวนก็เปน CRM Development เพื่อพัฒนาแนวทางของ CRM ใหประสบผลสําเร็จมากข้ึน” 

(คุณณัฎฐินี ปานเทวัญ, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

2.2 ฐานขอมูล 

 

2.2.1 วิธีการเลือกฐานขอมูลลูกคาเพ่ือนํามาวิเคราะห 

  “เราเริ่มจากขอมูลพฤติกรรมของลูกคาเปนอันดับแรก เชน พวก Demographic, 

Travel behavior Lifestyle และเรื่องของชองทางการจายตางๆ แตในชวงแรกของการทํา CRM 

development ตองใหความสําคัญกับ Travel behavior ที่เรามีอยู ตอนน้ีเราได List ขอมูลที่

ตองการไดประมาณ 160 ขอมูล เชน เวลาเช็คอิน เสนทางบินช่ืนชอบ แตเรามีอยูในมือ 100 ขอมูล

เทาน้ัน อีก 60 ขอมูลตองหาเพิ่ม” 

(คุณณัฎฐินี ปานเทวัญ, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 
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2.3 เทคโนโลยี 

 

 2.3.1 เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลลูกคา 

    “ตอนน้ีเราใชเปน Microsoft แยกออกมาหลักๆก็คือ Operational CRM ก็จะมี 

Knowledge base และ Customer profile แตอีกสวนก็จะเปน Database Analytical CRM 

ในชวงน้ีเราจะเลือกใน option ที่เราทํากันภายในกอน เพื่อดึงขอมูลเบื้องตน ตอไปเราจะทําใหใหญ

ข้ึนในอนาคต” 

(คุณณัฎฐินี ปานเทวัญ, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

 2.3.2 วิธีการประเมินผล และวิเคราะหขอมูล 

  “การประเมินผลวัดไดหลายระดับ ต้ังแตการวัดความรวมมือจากพนักงานที่

ใหบริการลูกคา ตลอดจนจากผลการทําแบบทดสอบความพึงพอใจจากลูกคา สวนการวิเคราะหขอมูล

ตองใชระบบการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพเขามาชวย ตอนน้ีเราอยูในข้ันตอนการพัฒนาระบบการ

วิเคราะหของผลภายใน และใชจากภายนอกในเรื่องของ E-mail marketing campaign” 

(คุณณัฎฐินี ปานเทวัญ, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

2.4 ผลจากการวิเคราะหขอมูล 

 

2.4.1 แนวคิดในการรักษาลูกคาเกา หรือหาลูกคาใหม 

        “เราตองดูวาลูกคาคนน้ันยังเดินทางกับเราอยูหรือไม เพราะการรักษาลูกคามันก็มา

จากการที่ทําใหเขาเดินทางกับเราอยูเรื่อยๆ เชน ปที่แลวเดินทาง 100 คน ปน้ีรอยคนน้ันก็ยังเดินทาง

กับเราอยู เขาอาจจะไมได Redeem เพื่อที่จะเอาอะไรตางๆ หรือเขารวมแคมเปญอะไรเลย หน่ึงดวย

ที่ลูกคาเปนนักธุรกิจเยอะ ก็จะไมมีเวลามาสนใจเรื่องพวกน้ี แตฐานลูกคาของนกแอรมีการเดินทาง

หรือ Retention กับเราสูงมาก”  

      “เราจะก็วิเคราะหออกมาในแงของ Spending จะเปนเหมือน high spending 

frequency และทําการไลระดับลงมา พวกกิจกรรมตางๆที่เราทําที่รองรับลูกคาสวนบนก็มีอยู  แตวา

ลูกคาสวนลางเราจะเนนมากกวา เพราะแตละกลุมก็จะมี Active ที่ไมเหมือนกัน” 

(คุณณัฎฐินี ปานเทวัญ, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 
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2.4.2 สิ่งท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารงานลูกคาสัมพันธ 

  “นกแอรเพิ่งเริ่มการวางระบบและแผนงานการทํา CRM โครงสรางใหญเมื่อตนป 

2556 ที่ผานมา โดยจะแลวเสร็จภายในกลาง 2557 สําหรับความสําเร็จที่ผานมาเกิดจากนโยบายการ

สรางความสัมพันธจากสวนกลางที่เนนใหฝายหนางานบริการลูกคาใหเกิดความประทับใจ ไมวาจะเปน 

พนักงานภาคพื้น ลูกเรือ หรือ พนักงาน Call Center โดยผลความเพิ่งพอใจอยูในเกณฑที่ดีทุกครั้งที่มี

การสํารวจ” 

(คุณณัฎฐินี ปานเทวัญ, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

2.4.3 สิ่งท่ีเปนปญหา หรือตองปรับปรุง แกไข และเพ่ิมเติม                                     

ในการบริหารงานลูกคาสัมพันธ 

  “ปที่แลวเราขายไปได 10 ลานคน และมีลูกคาที่ใชบริการอยูตลอดประมาณ 1.6 

ลานคน แตวา 1.6 ลานคนน้ีที่เรามีขอมูล เราไมไดรูอะไรเกี่ยวกับเขาเลย เราไมรูเลยวาคนไหน

เดินทางบอย ชอบน่ัง seat ไหน ไมรูวาเช็คอินผานชองทางไหน ไมรูวานํ้าหนักกระเปาโหลดเทาไหร 

อีกอยาง คือบางทีลูกคาจองเองผานเว็บไซต ลูกคาก็จะกรอกขอมูลเอง อาจจะเปนการจองใหเพื่อนก็

ไดแตวากรอกอีเมลตัวเอง พอเดินอีกครั้งหน่ึงอาจจะจองผาน Call Center ทาง Call Center ก็คียให

ลูกคา ทีน้ีช่ือนามสกุลมันอาจจะผิดกันก็ได พอ Database เมื่อไมมีการจัดการ ทําใหลูกคาคนเดียว

เหมือนเปนสองคน การเก็บประวัติของลูกคาก็จะผิดทันที” 

(คุณณัฎฐินี ปานเทวัญ, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

2.5 แนวทางในการบริหารงานลูกคาสัมพันธของสายการบินนกแอรในอนาคต 

  “เปาหมายมันมีอยู 2 สวน คือการ Personalize เหมือน CRM ทั่วไป คือ ทําอยางไร

เพื่อที่จะ Personalize แบบ 1ตอ1 ใหเกิดข้ึน การเปนหน่ึงตอหน่ึงเราจะไมทํากับทุกคน เราจะทํากับ

เฉพาะคนที่เรามองวา เขามี Life time value ที่สูง อยางเชนกลุมคนที่เดินทางทุกเดือน กับกลุมคนที่

เดินทางปละครั้ง ก็จะตองตางกัน ทีน้ี Touch point ของนกแอร จะเปนสวนสําคัญมาก ในการที่จะ

ทําให Personalize เกิดข้ึน ไมวาจะเปนฝายที่เปน Station หนางาน เปน Call Center หรือวา

แอพพลิเคช่ันที่ลูกคาเขามาใชงาน”   

   “พออีกสวนหน่ึงก็คือเรื่องของการทํา segment ในแตละ segment เราก็อยากรูวากลุม

คนที่จองผานเว็บไซตมีพฤติกรรมยังไง หรือชองทางตางๆมีพฤติกรรมยังไง เพื่อที่เราจะไดปรับในแง

ของบริการ พยายามที่จะใหเขาไปในชองทางที่ถูก เหมาะสมกับเขามากที่สุด อันน้ีก็เปนแพลนของ 

CRM ทั้งในแง 1ตอ1 และ segment”    

(คุณณัฎฐินี ปานเทวัญ, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 
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3. การบริหารงานลูกคาสัมพันธของแผนก Nok Fan Club 

 

3.1 ขอมูลเบ้ืองตน 

 

3.1.1  จุดเริ่มตนของโครงการสมาชิกนกแฟนคลับ 

    “แรกเริ่มเรามองนกแฟนคลับเปนการเพิ่มเติม product ของเราเทาน้ันเอง ไมได

มองในเรื่องของ customer experience ในทุกอยางของการเดินทาง ยังไมไดมองกวางขนาดน้ัน ณ 

จุดกําเนิด ถาลูกคาเดินทางกับเราครั้งหน่ึง แลวเราสามารถดึงเขาใหเปนสมาชิกได ครั้งตอไปเราก็จะรู

วาตองใหอะไรมากข้ึนกับคนๆน้ัน เทาน้ันเอง” 

(คุณภทิรา กุมุทพงษพานิช, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

3.1.2  วัตถุประสงคของโครงการสมาชิกนกแฟนคลับ 

   “โครงการสมาชิกนกแฟนคลับ จะตองชวยเสริมใหลูกคาตัดสินใจไดวาจะเลือก

เดินทางสายการบินไหน เปนสิ่งหน่ึงที่ชวยในการตัดสินใจ การตัดสินใจที่ไมไดมองในเรื่องของการใช

จาย value ของเงิน ซึ่งสายการบินนกแอรของเราก็เปรียบไดวามีราคาที่จับตองได อยูในระดับที่ลูกคา

รับได ซื้องาย และก็มีการใสบริการใหมๆเขาไป” 

(คุณภทิรา กุมุทพงษพานิช, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

3.1.3 ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการสมาชิกนกแฟนคลับ 

  “เราสามารถที่จะดึงลูกคาจากคูแขงได ทําใหลูกคารูสึกไดวานกแอรมีอันน้ีๆแตสาย

การบินอื่นเขาไมมี แลวเรามีอันน้ีเพิ่มข้ึนมา ลูกคาก็จะเลือกเรามากกวาอะไรแบบน้ัน” 

(คุณภทิรา กุมุทพงษพานิช, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

3.1.4 บุคคลท่ีเก่ียวของในการบริหารลูกคาสัมพันธของสมาชิกนกแฟนคลับ 

  “ทีมของนกแฟนคลับก็จะแบงเปน 2 สวน สวนแรกก็จะเปนเรืองของ member 

management  พวกทําการ Acquisition ดูแลวาจะรับสมัครอะไรยังไง แลวก็ตรงการรับสมัครก็จะ

ดูแลเกี่ยวกับการหายอดสมาชิกที่เพิ่มข้ึนไดยังไง รวมถึงบริการสมาชิก เชน อัพเกรด ดาวนเกรด การ

จัดสงบัตรสมาชิก จะอยูใน Operation ของสวนน้ี แลวก็อีกสวนหน่ึงก็คือ สวนของการ Retention 

หรือเรียกวา  Partner Management วาเราจะทํายังไงใหสมาชิกที่ถูกรับข้ึนมาแลวมี Activity ทํา

แคมเปญแบบไหนที่ทําใหเขารูสึกดี แลวอยูกับเรานานข้ึน ทําใหนกแฟนคลับมันมีชีวิตชีวามากข้ึน” 

(คุณภทิรา กุมุทพงษพานิช, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 
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3.2  ฐานขอมูล 

 

3.2.1 การจัดเก็บขอมูลสมาชิกนกแฟนคลับ 

  “การจัดเก็บขอมูลของนกแฟนคลับ ตองบอกวาคอนขางเปนจุดทีออนแอที่สุดของ

ฐานขอมูลนกแฟนคลับ เพราะวา เริ่มแรกสุด เรารับสมัครสมาชิก เราเก็บทุกขอมูลของลูกคา แตวา

มันมีปญหาตรงที่วา พอคนสมัครเขียนกรอกในใบสมัคร แลวพนักงานเอามาคียในระบบ พวก

กระบวนการปอนขอมูลทําใหฐานขอมูลผิดพลาด ตอนน้ีเราจึงก็มีการจัดเก็บขอมูลทาง Appilcation 

ใบสมัครของเราตามสถานที่จังหวัดตางๆอยู โดยที่เราก็มีคียลงระบบเอง แลวก็มีรับสมัครทางเว็บไซต 

โดยผูสมัครสามารถปริ้นใบสมัครจากทางอีเมลไดเองเลยดวย”  

  “ขอมูลที่เราเก็บ คือ ช่ือ-นามสกุล อีเมล และเบอรโทรศัพท เน่ืองจากวาเรามองใน

แงของชองทางการสื่อสาร อยากไดช่ือ อยากไดอีเมล อยากไดเบอรโทรศัพท เพื่อที่จะสื่อสารกับเขาใน

ชองทางที่ถูกตอง แตเรายังไมไดมองวาทํายังไงถึงจะสรางความสัมพันธจากการใชฐานขอมูล 

เพราะฉะน้ัน เริ่มตนคือ รูจักกอน แตยังไมรูในรายละเอียดวาเขารูปรางหนาตายังไง นิสัยเปนยังไง” 

(คุณภทิรา กุมุทพงษพานิช, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

3.2.2 การเชื่อมตอกัน และการอัพเดทของฐานขอมูล 

“เรื่องการหาความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ ตอนน้ีเรายังทําไมไดขนาดน้ัน เราได

หาเพียง segment เปนเรื่องๆกอน เชน เราตองการรูวาลูกคาเดินทางเสนทางเชียงใหมต้ังแตวันน้ี

จนถึงวันน้ีมีกี่คน สวนใหญจะเปนขอมูลของการเดินทาง แตวายังหาขอมูลที่จะซับซอนกันขนาดน้ัน

ไมได การอัพเดทขอมูลก็แลวแตชวงเวลา ถาหากลูกคามีการเปลี่ยนแปลงช่ือ-นามสกุล หรือวาเบอร

โทรศัพท ลูกคาก็จะสงเอกสารมาใหเรา แลวเราก็จะอัพเดทใหเอง” 

(คุณภทิรา กุมุทพงษพานิช, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

3.2.3 การนําขอมูลท่ีจัดเก็บมาใชประโยชน 

  “การนําฐานขอมูลมาใชก็คือ จะเนนเพื่อติดตอสื่อสารกับลูกคาเทาน้ัน เชน ในสวน

ของ sms และ email blast สมมติวาจะติดตอเราก็จะดูแลววาเปนแคมเปญที่สําคัญเราก็จะสง sms 

เพราะวามันจะถึงตัวคนมากกวาแลวก็การตอบรับคอนขางจะดี แตวาคาใชจายก็จะคอนขางสูง แตนก

แฟนคลับก็จะทําแบบ below-the-line อยูแลว ไมไดอะไรมาก จะใชแคสองชองทางน้ี โดยเลือกกัน

วา เราจะสงขาวสารลักษณะน้ี  ไปในชองทางไหนดีที่สุด” 

(คุณภทิรา กุมุทพงษพานิช, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 
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3.3  เทคโนโลยี 

3.3.1 เทคโนโลยีท่ีใชในการบริหารงานลูกคาสัมพันธ 

   “ก็มีการใช call center ถาสําหรับนกแฟนคลับก็จะมี ให กด 8 โดยเฉพาะ นอกน้ัน

ก็มีเรื่อง E-mail ที่ใชสงขอมูลกับลูกคา และใชระบบ sms ทั้งในการสงขาวสาร และการสงขอเสนอ

พิเศษ Nok Fan Club SMS Privileges ดวย คือ ใหลูกคาสงรหัสสมาชิกมา แลวเราก็จะมีระบบสง

ยืนยันกลับไปใหลูกคาใชสิทฺธ์ิตอไป”  

(คุณภทิรา กุมุทพงษพานิช, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

3.3.2 เทคโนโลยีฐานขอมูลท่ีใชในการบริหารงานลูกคาสัมพันธ 

  “โปรแกรมที่ใชประมวลผลของ CRM ก็จะเปน SQL ธรรมดา เราไมไดใชระบบแบบ 

เราไมไดซื้อตัวจัดการ Database จากขางนอก ก็คือใช In-house system บริษัทเราจะมีพื้นฐานใช

ไมโครซอฟเปนหลัก ฝาย IT ของเราเขียนระบบเพื่อที่จะเก็บขอมูลสมาชิกของตัวเอง สรางจากสิ่งที่เรา

ตองการเอง เพื่อที่จะจัดการในเบื้องตน เราจะเอาตรงน้ีใหสําเร็จกอน คือไดมาเพื่อที่จะมีชองทางใน

การติดตอเทาน้ัน เวลาอยากไดขอมูลรวมทั้งหมด ฝาย IT ก็จะมี report เปนการสรุปฐานขอมูล

ออกมาให”  

 (คุณภทิรา กุมุทพงษพานิช, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

3.4 โปรแกรมสรางความสัมพันธ 

 

3.4.1 แนวทางในการสรางกิจกรรม หรือแคมเปญ 

  “เราก็จะทําในลักษณะที่วา ตอนน้ีมันมีอะไรที่เปนที่นิยมอยู เปนเทรนดอยู ใน

ขณะน้ัน เราก็จะนํามาสงตอ เหมือนกระจายไปกอน ยังไมไดมองวาจะตองเอากลุม segment น้ันๆมา

ลองทําเฉพาะ เราจะมองจากขางนอกกอน งายๆก็คือ ไมไดเริ่มจากตัวลูกคา จะมองจากภาพกวางๆ

เพื่อลองกระจายไปดูวาแคมเปญลักษณะน้ีมันไดผล มีผลตอบรับกลับมาอยางไร เราจะทําเชิง Mass 

คือตองการกระจายใหไดมากที่สุด พอลูกคามีการ Redeem เราก็จะวัดไดวาลูกคาชอบหรือไม ชอบ

อะไรบาง อีกทั้งพยายามจะมีทางเลือกใหกับลูกคากวางที่สุด แลวเราคอยมาดูวาเราจะสราง

ความสัมพันธพิเศษกับ partner เจาไหน” 

 (คุณภทิรา กุมุทพงษพานิช, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 
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  3.4.2. กิจกรรม หรือแคมเปญ ท่ีเคยจัด หรือกําลังดําเนินการอยู 

  “ก็พูดไดวาเปนครั้งคราวมากกวา ที่หลักๆก็จะเปนในสวนของการทํา Redeem 

Campaign เราก็จะไปหาอะไรที่คนสนใจ แลวก็มาเปนรางวัลที่จะใหเอาคะแนนสะสมมา redeem 

สําหรับตัวของ Nok Fan Club SMS Privileges ที่ตอนน้ียังคงทําอยู ก็แพลนวาอยากจะใหยาวตอไป 

แตจริงๆแลว SMS Privileges ถาจะใหถูกจริงๆ ก็อยางที่บอกวามันจะมีไปในทุกจังหวัด ไมวาลูกคา

อยูไหนเขาก็สามารถที่จะรูสึกไดวา เขาใชสิทธิประโยชนได มีสวนลดให เปนลักษณะคลายๆกับ AIS 

Privileges ที่เราเห็นทั่วไปเลย ตรงน้ีเราก็จะทําเหมือนอยางที่อธิบายตอนแรก คือเราไมไดมองวา

ลูกคาชอบอะไร ดูวาในตอนน้ันมีรานอาหารไหนดีๆ โรงแรมที่ดีๆ” 

(คุณภทิรา กุมุทพงษพานิช, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

3.5 การรักษาลูกคา 

3.5.1. แนวคิดในการรักษาลูกคา 

     “เราก็จะทําใหลูกคาอยูกับเราโดยผานแคมเปญที่เราทําอยูเรื่อยๆ แลวก็บริการที่

มันพิเศษกวาลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิก แตจริงๆลูกคาบางกลุมของนกแฟนคลับเดินทางไมบอยเลย ป

หน่ึงเขาอาจจะเดินทางครั้งเดียว คือเราจะมองวาทํายังไงที่เราสามารถที่จะใหลูกคานึกถึงเราทุกครั้ง 

แมวาเขาจะไมไดเดินทางบอย ใหนกแฟนคลับติดกับเขาไปไดตลอด” 

(คุณภทิรา กุมุทพงษพานิช, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

3.5.1  สิ่งท่ีโครงการสมาชิกนกแฟนคลับทําเพ่ือรักษาลูกคา 

  “ถาในแงของผลที่ออกมาวาสามารถรักษาลูกคาไดไหม ถาเปนแคมเปญอาจจะไม

ไดผลมาก แตพวกบริการที่แตกตางจากลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิกคอนขางทําใหลูกคาประทับใจ และอยู

กับเรานานข้ึน เพราะบริการอะไรที่นกแฟนคลับทําใหลูกคารูสึกเดินทางแลวราบรื่น” 

(คุณภทิรา กุมุทพงษพานิช, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

3.6 การสื่อสาร 

                “ในเรื่องของการสื่อสารกิจกรรมหรือแคมเปญออกไป ถาเปน one-way ก็จะมี email 

แลวก็ sms แตถาเปนการแจงแบบเจาะไปเลยตัวตอตัว ใหมันเปน two-way มากข้ึน ก็เคยมีแตวามัน

ก็จะตองเปนอะไรที่เล็กมาก อยากเชน special event ที่แบบเชิญใหเขามา เราก็จะมีโทรไป

เหมือนกัน แตคอนขางจะนอย เน่ืองจากวาสวนใหญที่ใชก็จะเปน sms ถาเกิดวาใครสนใจก็จะโทร

กลับมามากกวา” 

(คุณภทิรา กุมุทพงษพานิช, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 
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3.7  การวัดและประเมินผล 

3.7.1 วิธีการประเมินผลในการจัดกิจกรรม หรือแคมเปญ 

    “สําหรับวิธีการประเมินผลเวลากิจกรรมหรือแคมเปญเสร็จสิ้นไปแลว ก็จะมีการ

นําขอมูลออกมาวามีคนเขามารวมกิจกรรมเทาไหร อยางเชนตัว redeem เราก็มีอยูหลายอยาง ก็ดูวา

เขามา redeem อะไรมากที่สุด เขาอยูที่เขตจังหวัดไหน เปนตน”  

(คุณภทิรา กุมุทพงษพานิช, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

3.7.2 ผลตอบรับจากการบริหารงานลูกคาสัมพันธ 

                “ถาถามวาผลที่ไดเปนไปตามความคาดหวังหรือไม ก็ยังไมเปนไปตามที่คาดหวัง 

เพราะวาพอวิเคราะหออกมา ที่เราทําโครงการสมาชิกนกแฟนคลับออกมา เราอยากใหคนรูสึกถึงสิทธิ

ประโยชนแลวก็ตองมีผลตอบรับเขามามากๆ แตดวยอยางในสวนของบริการหลักเองก็ยังไมไดจับเปน

ตัวบุคคลจริงๆ ทําใหไมคอยไดตามที่ต้ังเปาไวมากนัก” 

(คุณภทิรา กุมุทพงษพานิช, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

3.7.3 ปญหาอ่ืนๆท่ีพบ 

“ปญหาที่เกิดกับนกแฟนคลับ คือ ขาวสาร โปรโมช่ัน หรือสิทธิประโยชนตางๆที่

เราสงไปใหสมาชิก ปญหาคือการสงกลับมาอาจจะไมทันที ไมไดมีมากจนเราพอใจ อีกอยางคือบาง

คนเรามีแคเบอรโทรศัพท บางคนก็มีแค E-mail เลยทําใหชองทางไมคอยสมดุลในแตละคนดวย การ

แกไขก็สวนมากจะอยูในแพลนการจัดการฐานขอมูลใหมของเรา” 

    “ปญหาที่เกิดกับแคมเปญ เชน แบบ redeem ใหแลวคะแนนสะสมหาย และ

ลูกคาเขาก็จะรอไมยอม redeem ต้ังแตแรก พอถึงวันสุดทายเขาก็จะเขามา ทีน้ีก็จะไมได โทรแลวไม

ติด บางทีพฤติกรรมของลูกคาก็ทําใหเกิดปญหาได เราตองเขาใจในพฤติกรรมของลูกคาแตมันก็จะมี

ปญหา ทําใหการจัดการไมคลองตัว” 

(คุณภทิรา กุมุทพงษพานิช, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

3.8 แนวทางในการบริหารงานลูกคาสัมพันธสมาชิกนกแฟนคลับในอนาคต 

  เราตองมองยอนกลับไปวา สิ่งที่เรามีและดี และสิ่งที่เรายังขาดอยูมันคืออะไร ตองมี

สิทธิประโยชนที่จูงใจลูกคามากข้ึน เราวางแผนไววาจะมาเช่ือมโยงกับฝาย CRM Management ที่จะ

ชวยใหเห็นมุมมองของไลฟสไตล และ segmentation ของลูกคาเพื่อที่จะไดเอาขอมูลมาทําประโยชน

ใหตรงกับความตองการของลูกคา 

(คุณภทิรา กุมุทพงษพานิช, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 
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1.2. ศึกษาเ ก่ียวกับความพึงพอใจของลูกคาตอการบริหารลูกคาสัมพันธ  และ                       

การใชบริการของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) รวมไปถึงเพ่ือศึกษาเก่ียวกับความ

ภักดีของลูกคาท่ีมีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)    

 ผูศึกษาสามารถวิเคราะหขอมูลจากการเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับความ

พึงพอใจของลูกคาในการใชบริการบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ทั้งสิ้น 20 ทาน 

สามารถแบงออกเปนลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 10 ทาน และลูกคาที่เปนสมาชิกนก

แฟนคลับ 10 ทาน โดยมีรายละเอียดผลการวิจัย ดังตอไปน้ี 

1.2.1  ผลการวิจัยความพึงพอใจของลูกคาเก่ียวกับการใชบริการบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด 

(มหาชน)  

 

1) ผลการวิจัยความพึงพอใจของลูกคาท่ัวไปท่ีไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับเก่ียวกับการ

ใชบริการบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) จํานวน 10 ทาน มีดังตอไปน้ี 

 

-   ดานการบริการ 

      ผลการสัมภาษณพบวา ลูกคาทั่วไปมีความพึงพอใจกับดานบริการ เพราะเปนบริการหลัก

ที่ลูกคาคาดหวัง และลูกคารูสึกวาไดรับบริการที่ดี เพียงพอตอความตองการ 

 

    “รูสึกวาสายการบินนกแอร มีเสนทางบินที่ครอบคลุมมาก มีเวลาของเที่ยวบินที่เยอะ

พอสมควร ทําใหเวลาจะเดินทางไปไหน ก็เลือกดูเที่ยวบินของนกแอรกอน พวกอาหารฟรีบนเครื่องก็

โอเค แกหิวได” 

        (สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

    “จริงๆแลว เครื่องบินโดยสารก็ไมไดเกามาก ไมไดใหมมาก รูสึกวาสภาพก็กลางๆ พอรับได 

เสนทางบินก็หลากหลายดีนะ อยากไปไหนนกแอรก็พาไปได” 

        (สัมภาษณ, 25 ตุลาคม 2556) 

 

    “เวลาของเที่ยวบินมีใหเลือกเยอะดี สวนตัวแลวชอบเดินทางชวงเชา นกแอรก็มีรองรับ

เยอะอยูนะ ทําใหไมเสียเวลาดวย พวกขนมปง หรือนํ้าด่ืมก็ดี คุมกับราคาอยู” 

        (สัมภาษณ, 25 ตุลาคม 2556) 
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    “คิดวาการบริการหลักดี เมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินอื่นที่เคยน่ังมา เครื่องบินปลอดภัย 

ก็แบงเปนสัดสวนดี พวกของวางฟรีบนเครื่องก็ชอบนะ เพราะสายการบินตนทุนตํ่าอื่นไมฟรี” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 

 

   “ชอบตารางบินของนกแอร มีเวลาใหเลือกเยอะ เสนทางบินหลักๆที่เราไปบอยๆก็มีหมด 

เชน เชียงใหม อุบลราชธานี” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 

 

   “บางทีก็น่ังเครื่องที่ดูเกามาก เบาะก็ดูไมเรียบรอย แตก็เขาใจวาบินระยะสั้น อาจจะมีเวลา

การจัดการไมมากพอ ก็ไมไดเอามาคิดลบอะไร” 

(สัมภาษณ, 24 ตุลาคม  2556) 

   “บางทีก็น่ังเครื่องที่ดูเกามาก เบาะก็ดูไมเรียบรอย แตก็เขาใจวาบินระยะสั้น อาจจะมีเวลา

การจัดการไมมากพอ ก็ไมไดเอามาคิดลบอะไร” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 

 

-   ดานราคา 

    ผลการสัมภาษณพบวาลูกคาทั่วไปมีความพึงพอใจในราคาต๋ัวโดยสารของสายการบินนก

แอร เน่ืองจากมองวาคุมคากวาสายการบินอื่น เพราะไดรับบริการที่มากกวา และราคาของสายการ

บินนกแอรเปนแบบเหมารวมราคาเดียว ทําใหลูกคาไมสับสน มั่นใจเวลาชําระคาต๋ัวโดยสาร 

 

   “ราคาก็ คุมนะ ถาวัดจากระยะเวลาที่ เสียไปในการเดินทาง  ราคาโปรโมช่ันมันก็

สมเหตุสมผลแตบางครั้งก็อาจจะจองยากไปบาง” 

        (สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 

  “บริการที่เราไดรับ ก็คุมกับเงินที่จายไปนะ เพราะสายการบินโลวคอสตไดขนาดน้ีก็พอแลว” 

        (สัมภาษณ, 25 ตุลาคม 2556) 

 

   “พึงพอใจในราคาที่ไดรับ เพราะวามีความเหมาะสมกับระยะเวลา และเสนทางบิน และนก

คุณภาพของการบริการที่ดี มีความปลอดภัยในการเดินทาง” 

        (สัมภาษณ, 25 ตุลาคม 2556) 
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   “ก็พึงพอใจ เพราะถือวาราคาไมแพงเกินไป มีความเหมาะสมกับระยะทาง แตถาลดลงกวา

น้ีไดอีกก็จะดีมาก” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 

 

   “ชอบราคาของนกแอรมากกวาสายการบินอื่น เพราะจะไดราคาแบบเหมารวมมาเลย วา

จะตองจายเทาไหร ไมคอยชอบราคาที่มีการบวกเพิ่มที่หลัง” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 

 

   “บางทีเวลาเราจะเดินทางก็อยากไดราคาเดียวแบบแนนอน ซึ่งนกแอรก็เปนแบบน้ัน เพราะ

เคยจองของสายการบินอื่น โดนบวกเพิ่มโดยไมรูตัวบอยมาก ” 

(สัมภาษณ, 24 ตุลาคม  2556) 

   “ปกติราคาที่จายก็ประมาณ 2,300 บาท ก็ไมแพงแลว มันก็คุมคากับการไดรับบริการ

หลากหลาย อีกทั้งเดินทางไปภาคใต ก็ย่ิงคุมกวาเดินทางแบบอื่นดวย” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 

 

- ดานชองทางการจัดจําหนาย 

    ผลการสัมภาษณพบวา ลูกคาทั่วไป มีความพึงพอใจตอชองทางการจัดจําหนายของสาย

การบินนกแอรเปนอยางมาก เน่ืองจากมีหลากหลายชองทาง ทําใหลูกคารูสึกสะดวก และรวดเร็ว 

อยางแทจริง 

 

   “นกแอรมีหลากหลายชองทางมาก แตชอบจองต๋ัวผานเว็บไซต เพราะมีรายละเอียดที่อาน

งาย แนนอนกวาชองทางอื่นๆ ที่จองเอง” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 

 

 “ซื้อต๋ัวโดยสารผาน แอพพลิเคช่ันบอยมาก เพราะติด smart phone” 

        (สัมภาษณ, 25 ตุลาคม 2556) 

 

 “ชอบจองต๋ัวโดยสารผานทางเคาน เตอรสนามบิน เพราะวาเราสามารถที่จะแกไข 

เปลี่ยนแปลงอะไรไดทันทีมากกวา อีกทั้งไมเสียคาบริการแบบ Call Center ดวย” 

        (สัมภาษณ, 25 ตุลาคม 2556) 
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 “จองต๋ัวโดยสารผานระบบ Call Center เพราะวา งาย สะดวก พนักงานสามารถแจง

ขาวสาร หรือสอบถามขอมูลเราไดทันที สวนตัวเคยจองชองทางอื่นแลวผิดพลาด เลยชอบจองผาน 

Call center มากกวา” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 

 

 “ชอบที่นกแอรมีใหจองต๋ัวโดยสารผานเคานเตอรเซอรวิส เราสามารถไปจองไดที่ 7-11 และ

สามารถชําระเงินสดไดทันที ไมตองไปเสียเวลากรอกขอมูลเหมือนจายผานบัตรเครดิต” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 

 “โดยสวนตัวชอบจองผานเว็บไซต แลวไปชําระเงินผานตูเอทีเอ็ม มันสะดวกมากจริงๆนะ 

เวลาเราชําระคาต๋ัวโดยสารไป ก็มีการแจงมาทันที ไมไดทําใหกังวลอะไร” 

(สัมภาษณ, 24 ตุลาคม  2556) 

- ดานสงเสริมการตลาด 

    ผลการสัมภาษณพบวา ลูกคาทั่วไปมีทั้งความพึงพอใจ และไมพึงพอใจ ในดานสงเสริม

การตลาด ประเด็นที่พึงพอใจก็คือการสื่อสารขอมูลตางๆของสายการบินนกแอร บริการเสริม และ

กิจกรรม แตในสวนของโครงการสมากชิกนักแฟนคลับยังไมสามารถจูงใจใหมาสมัครสมาชิกได 

 

   “การแจงขาวสารตางๆของนกแอร ก็เห็นตามสื่อหลายสื่อนะ อยางเว็บไซต หรือปายตาม

สนามบิน ในเรื่องของบริการเสริมก็ใชแต Wifi สําหรับการสมัครเปนสมาชิกนกแฟนคลับก็ทราบวามี 

แตก็ไมไดเดินทางบอย เลยไมสมัคร ” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 

 

   “ไมทราบมากอนวามี การสมัครเปนสมาชิกนกแฟนคลับ เพราะพนักงานไมไดใหขอมูล 

ไมไดชักชวนใหสมัครเลย ปกติก็เดินทางไมบอยดวยเลยไมไดสนใจ แตก็ใชบริการเสริมพวก Wifi กับใช

บริการตอรถตูดวย เพราะตองไปมุกดาหาร” 

        (สัมภาษณ, 25 ตุลาคม 2556) 

 

   “ชอบบริการเสริมพวกฟรีนํ้าหนักกระเปา 15 กิโลกรัม เพราะเปนคนที่มีกระเปาหลายใบ น่ี

เปนสาเหตุหลักๆเลยก็วาได ที่เลือกเดินทางกับสายการบินนกแอร จริงๆแลวก็ทราบวามีการสมคัรเปน

สมาชิกนกแฟนคลับ แตคิดวาสมัคร หรือไมสมัครก็ไมคอยแตกตางกันเทาไหร” 

        (สัมภาษณ, 25 ตุลาคม 2556) 
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   “ทราบวามีการสมัครเปนสมาชิกนกแฟนคลับนะ แตไมสมัครเพราะไมคอยไดเดินทางบอย 

อีกทั้งมีคาสมัครสมาชิกต้ัง 200 บาท กลัววาสมัครไปจะไมคุมดวย ในเรื่องของกิจกรรมรูสึกวานกแอร

ยังมีกิจกรรมที่ซ้ําๆเดิมๆจนเกินไป ทําใหไมอยากเขารวม” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 

 

   “พวกบริการเสริมจะใชแตนํ้าหนักกระเปาฟรี กับ Wifi เพราะเราชอบเลนอินเทอรเน็ต โดย

สวนตัวไมทราบมากอน วามีโครงการสมาชิกนกแฟนคลับ ถาเกิดไดรับขาวสารบอยๆ แลวเดินทาง

บอยข้ึน ก็จะสมัครสมาชิกแนนอน สะสมเที่ยวบินไปเรื่อยๆ เผื่อจะไดสิทธิพิเศษบาง” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 

 

- ดานบุคลากร 

    ผลการสัมภาษณพบวา ลูกคาทั่วไปมีความพึงพอใจในการใหบริการของบุคลากร

คอนขางมาก ทั้งพนักงานภาคพื้น และพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน สามารถสรางความประทับใจ

ใหกับลูกคาได 

 

   “ใหบริการดี รวดเร็วในการใหบริการ ทํางานตามข้ันตอนที่ไดรับมอบหมายดี สุภาพพูดจา

เรียบรอยดีดวย” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 

 

 “พนักงานนารัก เปนกันเอง พูดจาดีกับเรา และใหบริการรวดเร็ว ไมผิดพลาดดวย” 

        (สัมภาษณ, 25 ตุลาคม 2556) 

 

 “พนักงานใหคําปรึกษาดี พูดจาสุภาพ แตพนักงานภาคพื้นอาจจะใหบริการชาไปบาง ทําหนา

ไมรับแขกบาง แตก็ยังคงใหบริการที่ถูกตองตามเงื่อนไขตางๆ สวนพนักงานตอนรับบนเครื่องก็ดูแล 

เอาใจใสดีพอสมควร ถือวาทําหนาที่ไดดีมาก  ” 

        (สัมภาษณ, 25 ตุลาคม 2556) 

  

 “คอนขางพึงพอใจกับพนักงาน แตบางครั้งก็พูดไมชัดเจน พูดเร็วเกินไป จนฟงไมรูเรื่อง หรือ

ฟงไมทันจนตองใหพนักงานพูดอธิบายใหม” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 
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 “พึงพอใจในการใหบริการของพนักงาน เพราะ พนักงานใหความสนใจแกผูโดยสารเปนอยาง

ดี ตอบคําถามไดชัดเจน รอบคอบในการทํางาน แตบางครั้งพนักงานก็พูดจาหวนๆ ไมสุภาพ ซึ่งเราเอง

ก็เขาใจได เพราะเหน่ือยจากการทํางานมาดวย” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 

 

 “พนักงานทั้ง 2 สวนมีการใหบริการที่นาพอใจ ย้ิมแยมเจมใส ดูกระตือรือรนที่จะใหบริการ

กับเรา อีกทั้งแนะนําโปรโมช่ันใหดวย เราจึงไดเปดรับขาวสารมากข้ึน รูสึกดีกับสายการบินนกแอร

มากข้ึนดวย อยากใหมีบริการอีกบอยๆ 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 

 

- ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

    ผลการสัมภาษณพบวา ลูกคาทั่วไปมีความพึงพอใจในสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ในแงของ

การออกแบบและจัดเคานเตอรที่สนามบิน การตกแตงเครื่องบินโดยสาร บรรยากาศบนเครื่องบิน

โดยสาร แตในแงสิ่งอํานวยความสะดวกยังไมเปนที่พึงพอใจมากนัก 

  

   “พอใจ เพราะเคานเตอรที่ใหบริการมีความชัดเจนในเรื่องของการเช็คอิน คนก็ไมแออัดมาก

เกินไป มีความสะดวกในการเขาไปใชบริการ เครื่องบินโดยสารตกแตงภายนอกไดสะดุดตามาก         

ก็นารักดี” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 

 

   “บรรยากาศบนเครื่องบินโดยสาร โดยรวมก็โอเค ไมไดอึดอัดอะไร แตบางทีรอนไปบาง 

หรืออาจจะเปนเพียงแคบางชวง แตเราก็ไมไดคิดมากอะไร” 

        (สัมภาษณ, 6 กันยายน 2556) 

 

 

   “นิตยสารบนที่มีใหบริการบนเครื่องบินนาอานดีนะ เปนเรื่องเกี่ยวกับการทองเที่ยวไทย    

ในจังหวัดตางๆ ก็อานฆาเวลาไดสบาย พวกของวางบนเครื่องบางทีก็เย็นมาก นาจะอุนในรอนกอน  ” 

        (สัมภาษณ, 25 ตุลาคม 2556) 
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   “พอใจกับการตกแตงภายนอกของเครื่องบิน ดูแตกตางจากสายการบินอื่นอยางชัดเจน 

มองเห็นไดงายดี แตสิ่งอํานวยความสะดวกบนเครื่องบินยังไมดีมาก อยากใหมีอะไรที่รองรับมากกวาน้ี 

เชน ใหความบันเทิง หรือมีอะไรใหอานที่นาสนใจกวาเดิม” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 

 

   “ในดานน้ีโดยรวมคอนขางดี แตอยากใหเพิ่มในเรื่องของจํานวนที่น่ังเขาไปบาง เพราะ

เดินทางไปจังหวัดเล็กๆบอย ที่น่ังไมเพียงพอ จองไมทันบอยมาก สําหรับความสะอาดของเครื่องบิน

โดยสารถือวาดีในระดับหน่ึง ” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 

 

   “เคานเตอรที่สนามบินก็ชัดเจนดี ไมทําใหสับสน แตการจัดการคิวอาจจะยัง งงๆ ควรมี

พนักงานคอยดูแลเรื่องน้ีดวย บรรยากาศบนเครื่องบินก็กลางๆ อาจมีอึดอัดบาง แตก็พอรับได ” 

(สัมภาษณ, 3 กันยายน 2556) 

 

- ดานกระบวนการบริการ 

 ผลการสัมภาษณพบวา ลูกคาทั่วไปมีความพึงพอใจในกระบวนการบริการ ในเรื่องของการ

จองต๋ัวโดยสารที่รวดเร็ว ชองทางการเช็คอินที่หลากหลาย แตไมคอยพึงพอใจในเรื่องของการข้ึน และ

ลงจากเครื่องบินโดยสาร  

 

   “การข้ึนลงจากเครื่องบิน มีความลาชาบอยมาก บางครั้งเราไมไดเดินเช่ือมเลย ตองน่ังรถ

ออกไปอีก ซึ่งที่น่ังก็ไมเพียงพอดวย แตในสวนของการจองต๋ัว และการเช็คอินน้ัน สะดวก รวดเร็วมาก 

นกแอรพยายามอํานวยคตวามสะดวกใหลูกคาไดดี” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 

 

   “เดินทางครั้งหน่ึงก็สัมภาระเยอะ พอมารับสัมภาระคืน บางทีกระเปาก็ถูกเปดไวอยูบาง 

เราก็ไมประทับใจในเรื่องน้ีมากๆ แตในเรื่องของการจัดการเรื่องเช็คอินถือวานกแอรทําไดดี สามารถ

ใหลูกคาเช็คอินไดเอง ไมเสียเวลาดวย ” 

        (สัมภาษณ, 25 ตุลาคม 2556) 

   “การจองต๋ัวโดยสารเปนไปอยางสะดวกรวดเร็วมาก พอเวลาใกลเดินทางเราก็สามารถ

เช็คอินไดเอง บางครั้งเราไมมีสัมภาระ ก็ไมตองไปเสียเวลาหนาเคานเตอรสนามบิน” 

        (สัมภาษณ, 25 ตุลาคม 2556) 
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 “เคยมีประสบการณเดินทางในวันที่ฝนตก แลวตองน่ังรถไปข้ึนเครื่อง แตนกแอรมีอุปกรณ

กันฝนใหไมเพียงพอ ทําใหเปยกไปบาง เคยโทรไปแจงปญหาน้ี และทางนกแอรก็รับทราบ วาจะ

ปรับปรุงตอไป” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 

 

 “กระบวนการบริการของนกแอรก็โอเคนะ อาจมีบางเรื่องของสัมภาระที่สลับกับคนอื่นไป 

เพราะกระเปาเหมือนกัน แตก็ไมใชความผิดอะไรของสายการบิน แตในสวนของการจองต๋ัวโดยสาร 

หรือการเช็ดอินก็ราบรื่นดี ไมเคยมีปญหา” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 

 

2) ผลการวิจัยความพึงพอใจของลูกคาท่ีเปนสมาชิกนกแฟนคลับเก่ียวกับการใชบริการ

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) จํานวน 10 ทาน มีดังตอไปน้ี 

 

- ดานการบริการ 

    ผลการสัมภาษณพบวา ลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับมีความพึงพอใจในดานบริการ

คอนขางมาก โดยเฉพาะในแงของเวลาของเที่ยวบิน และเสนทางบิน และบริการเสริมบนเครื่องบิน  

 

   “ปกติแลว เดินทางเดือนละ 3-4 ครั้ง ทุกครั้งที่จะเดินทางเวลาเที่ยวบินของนกแอรจะตรง

ตามความตองการเสมอ และบางครั้งเราตองไปทํางานตางจังหวัด นกแอรก็มีเสนทางบินรองรับเสมอ” 

(สัมภาษณ, 12 กันยายน 2556) 

 

  “เสนทางบินในประเทศมีเยอะมาก ทําใหเปนสายการบินแรกๆที่เลือกใชบริการ สวนสภาพ

เครื่องบินก็พอรับได อาจจะไมไดใหมมาก แตก็ทําใหรูสึกปลอดภัย” 

        (สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2556) 

  “บริการเสริมบนเครื่องบิน เชน ของวาง หรือเครื่องด่ืม ก็โอเค เวลาเดินทางชวงเชา ก็ชวย

รองทองได ขนมที่นํามาบริการก็รสชาติดี เปนย่ีหอที่ใครๆก็อยากกิน” 

        (สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

 “จริงๆ ใชบริการสายการบินนกแอรมานานมากแลว อาจจะเพราะความเคยชินในการ

เดินทางกับสายการบินน้ี ทําใหรูสึกวาสภาพเครื่องบินโดยสารก็ธรรมดา ไมไดดูดีกวาสายการบินอื่น 

ในเรื่องของเสนทางบิน และเวลาของเที่ยวบินก็โอเค อาจจะมีบางที่เครื่องดีเลย แตก็เขาใจวาจําเปน” 

(สัมภาษณ, 16 กันยายน 2556) 
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 “การบริการหลักของสายการบินนกแอร คอนขางดีอยูแลว อาจจะมีบางที่เครื่องบินลาชา 

และทําใหเสียเวลาหลายช่ัวโมง แตก็รับได และโดยสวนตัวชอบที่มีบริการของวาง เพราะดูคุมคากับ

ราคาที่จายไป ถึงจะไมไดมีใหเลือกมากมาย แตก็โอเคแลว” 

(สัมภาษณ, 6 สิงหาคม 2556) 

 

- ดานราคา 

   ผลการสัมภาษณพบวา ลูกคาที่ เปนสมาชิกนกแฟนคลับมีความพึงพอใจในดานราคา 

โดยเฉพาะในแงของ ความคุมคาของการบริการเมื่อเทียบกับราคา และราคาคาสมัครสมาชิกก็

สมเหตุสมผล  

 

   “ราคาต๋ัวโดยสารก็แพงกวาสายการบินสีแดงนะ แตราคาของนกแอรแนนอนกวา อีกทั้งมี

บริการใหมากกวา เราถึงยอมจาย” 

(สัมภาษณ, 12 กันยายน 2556) 

 

  “ความจริงแลวราคาก็ไมไดถูกมาก  แบบที่โลวคอสตควรจะเปน แตบริการของนกแอรเยอะ 

มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากกวา ทําใหเรารูสึกคุมมากกวาดวย” 

        (สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2556) 

 

  “ในตอนแรกที่จะสมัครสมาชิกนกแฟนคลับ ก็ลังเลนะ เพราะคาสมัครต้ัง 200 บาท แตพอ

มาคิดดูอีกที เราก็เดินทางบอย เลยตัดสินใจสมัคร คิดซะวาเปนคาซื้อเวลา” 

        (สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

  

 “คาสมัครสมาชิกก็แพงอยูนะ แตเราเปนคนเดินทางบอยมาก ก็เลยคิดวาเปนคาซื้อเวลาใน

การบริการตางๆ แบบจะไดจองโปรโมช่ันกอน หรือมีคนแจงเตือนการเดินทาง” 

(สัมภาษณ, 16 กันยายน 2556) 

 

 “ราคาโปรโมช่ัน กับราคาปกติก็แตกตางกันอยางเห็นไดชัด สวนตัวไมซีเรียสกับการจอง

โปรโมช่ัน เพราะคิดวาราคาปกติก็คุมแลว แตถาจองโปรโมช่ันไดกอน ก็จะคุมข้ึนไปอีก” 

(สัมภาษณ, 6 สิงหาคม 2556) 
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- ดานชองทางการจัดจําหนาย 

   ผลการสัมภาษณพบวา ลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับ มีความพึงพอใจชองทางการจัด

จําหนายเปนอยางมาก ในแงของความหลากหลาย และความสะดวก รวดเร็วในการจองดวย  

 

   “มีชองทางใหจองต๋ัวโดยสารหลากหลายชองทางมาก รูสึกโอเคกับชองทางตางๆมาก” 

(สัมภาษณ, 12 กันยายน 2556) 

 

 “ปกติก็จองหลายชองทางนะ ทั้งเว็บไซต แอพพลิเคช่ัน ผาน Call center ก็เคย คือ ไมวาจะ

ชองทางไหนก็รูสึกวาดําเนินการไดดี ผลที่ไดก็ตรงตามความตองการดวย” 

        (สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2556) 

 

 “การเปนสมาชิกนกแฟนคลับก็จองไดเหมือนคนที่ไมไดเปนสมาชิก อยากใหสิทธ์ิในการจองที่

แตกตางจากลูกคาทั่วไปมากกวาน้ี แตจริงๆแลวชองทางในตอนน้ีที่มีอยูก็เพียงพอแลวละ” 

        (สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

  

 “เวลาชําระคาต๋ัวโดยสาร ก็มักจะไปที่ตูเอทีเอ็ม หรือไมก็เคานเตอรเซอรวิส มันสะดวกมากๆ 

ทําใหเราอยากเลือกที่จะใชบริการสายการบินนกแอร” 

(สัมภาษณ, 16 กันยายน 2556) 

 

 “ทุกครั้งที่เดินทางจะจองผานเว็บไซตทางมือถือ เพราะนกแอรออกแบบมาใหใชงานไดงาย 

ไมสับสนเหมือนสายการบินอื่น เวลาจองก็จะรูสึกปลอดภัย และแนนอนกวา” 

(สัมภาษณ, 6 สิงหาคม 2556) 

- ดานสงเสริมการตลาด 

   ผลการสัมภาษณพบวา ลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับมีความพึงพอใจในสิทธิประโยชน

เกี่ยวกับการบินมากกวาสิทธิประโยชนเกี่ยวกับพันธมิตรที่รวมมอบสิทธิพิเศษดวย อีกทั้งกิจกรรมของ

นกแฟนคลับก็ไมทําใหสมาชิกพึงพอใจ 

 

   “เน่ืองจากเราเดินทางบอยก็เลยใชแตสิทธิประโยชนเพิ่มนํ้าหนักกระเปา หรือจองโปรโมช่ัน

กอนลูกคาทั่วไป ” 

(สัมภาษณ, 12 กันยายน 2556) 
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 “ไมเคยใชสิทธิพิเศษ Nok Fan Club Privileges เลย เพราะมีแตรานคาที่ไมนาสนใจ เชน 

รานอาหาร ก็มีสาขานอยดวย” 

        (สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2556) 

 

 “ชอบบริการเสริม หรือสิทธิประโยชนที่เกี่ยวกับการเดินทางมากกวา อยางเราเองเดินทาง

บอย เคยไดเอาคะแนนสะสมเที่ยวบินไปแลกของบาง หรือแลกต๋ัวโดยสารบาง ก็ทําใหรูสึกคุมดีนะ” 

        (สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

  

 “ปกติแลวไดรับขาวสารพวกสิทธิประโยชนจากนกแอรเยอะมากนะ แตก็ไมไดกระตือรือรนที่

จะใช เพราะวารานคามีแตแบบเดิมๆ อีกทั้งนกแฟนคลับไปเนนพันธมิตรตางจังหวัดมากกวาดวย” 

(สัมภาษณ, 16 กันยายน 2556) 

 

 “ใชเพิ่มนํ้าหนักกระเปาฟรีบอยที่สุด กับเช็คอินผานเว็บไซต” 

(สัมภาษณ, 6 สิงหาคม 2556) 

 

 “บริการนกคอลโฮมก็ดีนะ พนักงานก็จะโทรมาแจงเตือนวาเวลาของเที่ยวบินกี่โมง จะโหลด

ประเปาหรือไม ก็เปนบริการที่ใสใจเราดี บางทีเราก็ลืมจริงๆ เพราะมีหลายครั้งที่บริการน้ีชวยให

เดินทางไปทันเวลา” 

(สัมภาษณ,8 สิงหาคม 2556) 

- ดานบุคลากร 

   ผลการสัมภาษณพบวา ลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับมีความพึงพอใจดานบุคลากรเปน

อยางมาก โดยเฉพาะพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ทําใหเกิดความประทับใจมากที่สุดในการใชบรกิาร 

 

   “พนักงานภาคพื้นบางคน เคาไมคอยใสใจในการใหบริการมากพอ เหมือนทําๆไปตาม

หนาที่ แตก็ดําเนินการออกมาไดถูกตอง เราก็โอเค อาจจะมีอารมณเสียนิดหนอย” 

(สัมภาษณ, 12 กันยายน 2556) 

 

 “พนักงานตอนรับบนเครื่องบินบริการเอาใจใสเราเวลาเดินทางไดดี เวลาเราสงสัยอะไรก็จะ

ใหคําตอบไดชัดเจน ทําใหสบายใจเวลาเดินทาง” 

        (สัมภาษณ, 25 ตุลาคม 2556) 
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 “การบริการบนเครื่องบินคอนขางดี ไมเคยทําใหไมประทับใจนะ พนักงานทําตามหนาที่ไดดี” 

        (สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2556) 

  

 “รูสึกวาการบริการของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน จะมีมาตรฐานกวาพนักงานภาคพื้น 

เพราะถูกฝกมาดีกวา และดูเอาใจใสเรามากกวาอยางเห็นไดชัด ” 

(สัมภาษณ, 16 ตุลาคม 2556) 

 

 “การบินของสายการบินนกแอรก็โอเค อาจจะมีการลงจอดที่กระแทกไปบาง แตระหวางการ

บินก็ไมเคยมีปญหาอะไร ยกเวนแตวาจะมีสภาพอากาศมาเกี่ยวของ” 

(สัมภาษณ, 6 สิงหาคม 2556) 

 

- ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

   ผลการสัมภาษณพบวา ลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับ พึงพอใจดานสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพเพียงแคในบางเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของเคานเตอรเช็คอินที่มีใหเฉพาะสมาชิกนกแฟนคลับ

เทาน้ัน และไมคอยพึงพอใจบรรยากาศบนเครื่องบิน และการออกแบบบัตรสมาชิกมากที่สุด 

 

   “เดินทางกับสายการบินนกแอรมาหลายครั้ง ก็รูสึกวาการตกแตงเครื่องบินภายนอกดูเปน

เอกลักษณมาก และก็ชอบที่มีเคานเตอรเช็คอินสําหรับนกแฟนคลับโดยเฉพาะ” 

(สัมภาษณ, 12 กันยายน 2556) 

 

   “บรรยากาศบนเครื่องบินคอนขางอึดอัด บางทีก็เหมือนไมไดเปดแอร” 

        (สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2556) 

 

   “ชอบที่มีเคานเตอรเช็คอินสําหรับสมาชิกนกแฟนคลับ เพราะไมตองไปเขาคิวนาน” 

        (สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

  

 “บางครั้งเวลาจะจองต๋ัวโดยสารก็ไมจําเปนตองพกบัตรสมาชิกก็ได เพราะแจงแคเลขบัตร

ประชาชนก็พอ อีกทั้งตัวบัตรเองก็เฉยๆ ไมไดสวยงามนาพกพาอะไร” 

(สัมภาษณ, 16 กันยายน 2556) 
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 “เคานเตอรเช็คอินของนกแฟนคลับบางทีก็ไมเปดใหบริการ บางทีก็ไมมีพนักงานประจํา

เคานเตอร แตพอเราไปบอกวาเปนสมาชิก พนักงานก็เปดใหทันที ก็ถือวายังดีที่รีบเปดให” 

(สัมภาษณ, 6 สิงหาคม 2556) 

 

- ดานกระบวนการบริการ 

   ผลการสัมภาษณพบวา ลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับ มีความพึงพอใจในกระบวนการ

บริการไปในทางที่ดี โดยเฉพาะในแงของการจองต๋ัวโดยสาร และการเช็คอิน รวมไปถึงการจัดการ

แกปญหาที่เกี่ยวกับสมาชิกนกแฟนคลับ 

  

   “บอยครั้งที่โทรไปแจงเรื่องคะแนนสะสมเที่ยวบินไมอัพเดท แตก็ไดรับการแกปญหาทันที 

ไมไดรอนานมาก พนักงานก็พูดจาดี และกลาวขอโทษดวย” 

(สัมภาษณ, 12 กันยายน 2556) 

   “ข้ันตอนการจองต๋ัวโดยสาร กับการเช็คอิน ก็ดําเนินการไดถูกตองทุกครั้ง พวกเรื่อง

สัมภาระก็ไมเคยมีปญหานะ ไดรับเรียบรอยทุกครั้ง” 

        (สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2556) 

 

   “ชอบที่เราสามารถจองต๋ัวโดยสารไดรวดเร็ว และมีรายละเอียดที่ถูกตอง ทําใหเราสามารถ

ดําเนินการตอไปได โดยไมกังวล และเวลาเช็คอินก็มีหลายชองทางเหมือนกัน แลวแตเราจะเลือกวา

เราสะดวกแบบไหน” 

        (สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

  

 “ตอนน้ันมีปญหาเรื่องการเลื่อนไฟลทบินที่ผิดพลาด ก็โทรไปรองเรียน ทางพนักงานก็รีบ

แกไขใหทันที โดยแจงเหตุผลของปญหาที่เกิดข้ึน ทําใหเราเขาใจ และประทับใจมากข้ึนดวย” 

(สัมภาษณ, 6 สิงหาคม 2556) 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74 

 

1.2.2 ผลการวิจัยความภักดีของลูกคาท่ีมีตอ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)  

 

1)  ผลการวิจัยความภักดีของลูกคา ท่ัวไปท่ีไม ได เปนสมาชิกนกแฟนคลับท่ีมีตอ         

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)  จํานวน 10 ทาน มีดังน้ี 

    ผลการสัมภาษณพบวา ลูกคาทั่วไปมีความภักดีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด 

(มหาชน) ในแงของการแนะนําใหผูอื่นมาใชบริการ และบอกตอความคุมคาของการใชบริการสายการ

บินนกแอร อีกทั้งมองขามขอผิดพลาดในการบริการไปอีกดวย 

 

   “จะแนะนําใหคนอื่นมาใชบริการสายการบินนกแอรแนนอน เพราะคุมคากับราคาที่จายไป 

มีอะไรที่มากกวาสายการบินโลวคอสตอื่นๆ และเราเองก็ยังคงจะใชบริการสายการบินนกแอรไป

เรื่อยๆ เพราะก็ใชมาตลอด ยังไมเคยมีอะไรทําใหอยากเปลี่ยน” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 

 

 “คิดวาจะใชบริการตอไปในอนาคต เพราะก็คุนชินกับการใชบริการของนกแอร คือพวก

บริการก็ชอบนะ ทําใหประทับใจดี โดยสวนตัวก็แนะนําใหญาติๆมาใช เพราะรูสึกวาคุมกวา” 

        (สัมภาษณ, 25 ตุลาคม 2556) 

 

 “ก็รูสึกวาการใชบริการสายการบินน้ีก็คุมมาตลอด เลยแนะนําใหเพื่อนๆมาใชบริการดู เพื่อน

บางคนก็ไมคอยชอบนกแอร เพราะดูไมทันสมัย แตเราก็บอกวามีชองทางการสื่อสาร การจองต๋ัวเยอะ

นะอะไรแบบน้ี คือ เราก็ใชบริการบอย เลยรูขอมูลตางๆเยอะ” 

        (สัมภาษณ, 25 ตุลาคม 2556) 

  

 “เคยโทรไปรองเรียนเรื่องของขอ refund เงินคาต๋ัวโดยสารคืน วาลาชามาก บอกวาจะไดก็

ยังไมได กเ็สียความรูสึกนะ แตก็ยังคงใชบริการอยูเพราะชอบที่มันสะดวกในการจอง กับชําระเงิน อีก

ทั้งที่บานก็ใชนกแอรกันหมด เลยพยายามมองขามขอผิดพลาดไป” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 

 

 “บินกับนกแอรมาก็ 2-3 ป แบว ก็ยังคงรูสึกวาคุมคาอยู อยากใหคนรูจักมาลองใชบริการ 

เพราะเพื่อนใชบริการสายการบินอื่นเยอะ สวนตัวก็เคยใชบริการสายการบินอื่นบอย แตก็รูสึกวา

ปญหาจุกจิกเยอะมาก เลยมาใชบริการนกแอรดีกวา ” 

(สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2556) 
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2) ผลการวิจัยความภักดีของลูกคาท่ีเปนสมาชิกนกแฟนคลับท่ีมีตอบริษัท สายการบิน      

นกแอร จํากัด (มหาชน) จํานวน 10 ทาน มีดังตอไปน้ี 

 

   ผลการสัมภาษณพบวา ลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับมีความภักดีตอบริษัท สายการบิน

นกแอร จํากัด (มหาชน) ในแงของการแนะนําใหผูอื่นมาใชบริการ และบอกตอความคุมคาของการใช

บริการสายการบินนกแอร และจะตออายุบัตรสมาชิกทุกปอีกดวย 

 

   “ปกติก็เดินทางบอยมาก เวลาบัตรสมาชิกมีคะแนนสะสมเที่ยวบินมากๆ ก็ไมอยากใหเสีย

ไปโดยเปลาประโยชน ก็เลยทําการตออายุทุกป และยังเคยแนะนําใหเพื่อนมาสมัครเปนสมาชิกดวย 

เพราะวาจะไดสิทธ์ิจองโปรโมช่ันกอนลูกคาทั่วไป และไดเพิ่มนํ้าหนักกระเปาดวย” 

(สัมภาษณ, 12 กันยายน 2556) 

 

 “เราก็ใชบริการสายการบินนกแอรมากนาน และก็คิดวาจะใชบริการตอไปในอนาคต เพราะ 

ชอบบรกิารทีห่ลากหลาย มีอะไรที่รองรับเราไดมากกวาสายการบินอื่น”     

     (สัมภาษณ, 22 ตุลาคม 2556) 

 

  “โดยสวนตัวก็ใชบริการสายการบินนกแอรมากกวาสายการบินอื่น แตบางทีเวลาที่สายการ

บินอื่นมีราคาโปรโมช่ันที่ดีกวา มีอะไรที่นาสนใจมากกวา ก็อาจจะไปลองใชบริการดู แตถาไมดีก็จะ

กลับมาใชบริการนกแอรอยูดี” 

        (สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) 

  “เวลาประสบปญหาการบริการ ก็มักจะแชรกับเพื่อน เปรียบเทียบกับสายการบินอื่นๆ ไม

คอยแกตางใหกับสายการบินนกแอรมากนัก ก็วากันไปตามเหตุผลที่มี แตถาถามจริงๆก็รูสึกดีกับสาย

การบินนกแอรมากกวา เพราะบริการดีกวา” 

(สัมภาษณ, 16 กันยายน 2556) 

 

 “ลาสุด บัตรสมาชิกนกแฟนคลับเกือบจะหมดอายุ พนักงานก็โทรมาแจงเรื่องการตออายุ เรา

ก็ลังเล แตพอไดทราบถึงคะแนนสะสมที่มีอยู เพราะเราเดินทางบอย แตไมเคยเช็คคะแนนเลย 

พนักงานก็แจงวาจะสามารถใชคะแนนแลกโนนแลกน่ีได เราก็ตกลงตออายุ อีกทั้งยังไปบอกตอกับคน

ในครอบครัว ใหสมัครไว เผื่อจะไดใชสิทธิประโยชนดวยกันได” 

(สัมภาษณ, 6 สิงหาคม 2556) 
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 “การแนะนําใหคนอื่นมาใชบรกิารกบันกแอรแนนอนคะเพราะในแงของคาโดยสารเปนหลัก 

บอกตอ สนับสนุน ถาเราไดเดินทางกับนกแอรแลวรูสกึถึงอะไรที่อยากบอกตอ กม็ี แตก็ไมไดบอยมาก 

สวนมากกจ็ะเปนแบบวาการจองต๋ัวที่มันสะดวกดี 

 แนะนําใหมากสมัครสมาชิกนกแฟนคลับ เหตุผลกจ็ะคลายๆกัน เพราะที่อุบลเวลาเดินทางก็

จะบอย กจ็ะเนนเรื่องของการโหลดกระเปาเปนหลัก แลวก็เพราะสทิธ์ิในการไดจองต๋ัวกอนคนทั่วไปด 

(สัมภาษณ, 8 สิงหาคม 2556) 

 

 

2. ผลจากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

ผูศึกษาไดทําการเก็บแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่เปนลูกคาของบริษัท สายการบินนก

แอร จํากัด (มหาชน) จํานวน 2 กลุม คือ กลุมลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 120 ชุด 

และกลุมลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับ 80 ชุด รวมทั้งหมดจํานวน 200 ชุด ในชวงวันที่ 27 – 31 

ตุลาคม พ.ศ.2556 และไดแบงแบบสอบถามออกเปน 2  ฉบับ สําหรับลูกคาทั้ง 2 กลุม และได

ประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS for Windows และสามารถวิเคราะหผลการวิจัยของแตละกลุม

ตัวอยางไดทั้งหมด 4 สวน ดังน้ี 

 

 สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับการเปนผูใชบริการสายการบินนกแอร 

 สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบรกิารสายการบินนกแอร         

 สวนที่ 3     คําถามเกี่ยวกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบริษัท สายการบินนกแอร   

 สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
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1.1. ผลการวิเคราะหขอมูลของลูกคาท่ัวไปท่ีไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ จํานวน 120 ทาน 

 

สวนท่ี 1  ผลวิจัยเก่ียวกับขอมูลการเปนผูใชบริการสายการบินนกแอรของกลุมตัวอยาง 

1) ชนิดของสื่อท่ีแนะนํา หรือจูงใจทําใหกลุมตัวอยางเลือกเดินทางโดย“สายการบินนกแอร” 

(ตอบไดมากกวา 1) 

ตารางที่ 4-1 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามชนิดของสื่อที่ทําใหกลุมตัวอยาง

เลือกเดินทางโดย“สายการบินนกแอร” 

         ชนิดของสื่อ                                                                  จํานวน           รอยละ 

สื่อบุคคล ตัดสินใจเอง 

สมาชิกในครอบครัว 

เพื่อน 

75 

30 

22 

62.5 

25 

18.3 

สื่อมวลชน โทรทัศน 

สื่อสิง่พิมพ 

13 

9 

10.8 

7.5 

สื่อเฉพาะกิจ เว็บไซต  www.nokair.com 

Facebook – Nok Air 

Twitter – nokairlines  

33 

10 

2 

27.5 

8.3 

1.7 

 อื่นๆ 4 3.3 

 ตารางที่ 4-1 พบวา สื่อที่ทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกเดินทางกับสายการบินนกแอร คือ     

สื่อบุคคล ไดแก ตัดสินใจดวยตนเอง จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 62.5 รองลงมาคือ สมาชิกใน 

ครอบครัว จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 25 นอกจากน้ันสื่อเฉพาะกิจก็มีผลเชนเดียวกัน คือ เว็บไซต 

www.nokair.com จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 27.5  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



78 

 

2) สายการบินตนทุนตํ่าอ่ืนใดท่ีกลุมตัวอยางเคยใชบริการ (ตอบไดมากกวา 1) 

ตารางที่ 4-2 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามแตละสายการบินตนทุนตํ่า 

                                    สายการบินตนทุนตํ่า                           จํานวน            รอยละ 

ไมเคยใชบริการ 32 26.7 

เคยใชบริการ ไทยแอรเอเชีย 

วันทูโก (โอเรียนทไทย) 

อื่นๆ 

81 

30 

5 

67.5 

25.0 

4.2 

 จากตารางที่ 4-2 พบวา มีลูกคาที่เคยใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าอื่นๆ คือ ไทยแอรเอเชีย

มากที่สุด จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 67.5 รองลงมาคือ วันทูโก จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 25 

นอกจากน้ีก็มีลูกคาที่ไมเคยใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าอื่นๆ จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 26.7 

 

3) ระยะเวลาการเปนผูใชบริการสายการบินนกแอรของกลุมตัวอยาง (ตอบไดเพียงขอเดียว) 

ตารางที ่4-3 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามระยะเวลาในการเปนผูใชบริการ                  

สายการบินนกแอร 

               ระยะเวลาในการเปนผูใชบรกิารสายการบินนกแอร             จํานวน             รอยละ 

        นอยกวา 1 ป 

        1 – 2 ป 

        2 – 3 ป 

        3 – 4 ป 

        มากกวา 4 ป 

36 30.0 

28 23.3 

14 11.7 

14 11.7 

28 23.3 

                                            รวม 120 100 

 จากตารางที่ 4-3 พบวาระยะเวลาการเปนผูใชบริการสายการบินนกแอรของกลุมตัวอยางใน

การวิจัยครั้งน้ีคือ เปนผูใชบริการนอยกวา 1 ปมากที่สุด จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 30 สวนที่นอย

ที่สุดคือ 2-3 ป และ 3-4 ป แบงเปนจํานว และรอยละเทากัน คือ 14 คน คิดเปนรอยละ 11.7   

   ส
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4) ความถ่ีในการใชบริการเสนทางบินภายในประเทศ (ตอบไดเพียงขอเดียว)                                          

ตารางที ่4-4 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามความถ่ีในการใชบริการ 

               ความถ่ีในการใชบริการ                                             จํานวน            รอยละ 

        1 – 2 ครั้งตอป 

        3 – 4 ครั้งตอป 

        5 – 6 ครั้งตอป 

        7 – 8 ครั้งตอป 

        มากกวา 8 ครั้งตอป 

40 33.3 

36 30.0 

13 10.8 

14 11.7 

17 14.2 

                                            รวม 120 100 

 จากตารางที่ 4-4 พบวา ความถ่ีในการใชบริการเสนทางบินภายในประเทศของกลุมตัวอยาง

ในงานวิจัยครั้งน้ี สวนใหญกลุมตัวอยางจะใชบริการ 1-2 ครั้งตอป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 

33.3 สวนที่นอยที่สุดคือ 5 – 6 ครั้งตอป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 10.8 

 

5) ชวงวันท่ีกลุมตัวอยางเลือกใชบริการ (ตอบไดเพียงขอเดียว)                                          

ตารางที ่4-5 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามชวงวันที่เลอืกใชบรกิาร 

               ชวงวันที่ใชบริการ                                                   จํานวน           รอยละ 

        วันจันทร – ศุกร 

        วันเสาร – อาทิตย 

        วันหยุดนักขัตฤกษ หรอืวันหยุดยาวชวงเทศกาลสําคัญ 

78 65.0 

28 23.3 

14 11.7 

                                            รวม 120 100 

 จากตารางที่ 4-5 พบวา ชวงวันที่กลุมตัวอยางเลอืกใชบริการมากทีสุ่ดคือ วันจันทร-ศุกร 

จํานวน  78 คน คิดเปนรอยละ 65  
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6) ชวงเวลาท่ีกลุมตัวอยางเลือกใชบริการ (ตอบไดเพียงขอเดียว)                                          

ตารางที ่4-6 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามชวงเวลาทีเ่ลอืกใชบรกิาร 

                            ชวงเวลาที่ใชบริการ                                     จํานวน           รอยละ 

        06.00 – 12.00 น. 

        12.00 – 18.00 น. 

        18.00 – 24.00 น. 

20 16.7 

80 66.7 

20 16.7 

                                            รวม 120 100 

 จากตารางที่ 4-6 พบวา ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางเลอืกใชบริการมากทีสุ่ดคือ                            

12.00 – 18.00 น. จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 66.7  

 

7) จุดประสงคในการเดินทางของกลุมตัวอยาง (ตอบไดมากกวา 1)                                          

ตารางที ่4-7 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามจุดประสงคในการเดินทาง 

                            จุดประสงคในการเดินทาง                             จํานวน            รอยละ 

        ทองเที่ยว 

        ทํางาน 

        กลับบาน/เย่ียมญาติ 

        อื่นๆ 

54 45.0 

40 33.3 

61 50.8 

14 11.7 

 จากตารางที่ 4-7 พบวา กลุมตัวอยางมจีุดประสงคในการเดินทางคือ กลบับาน หรือเย่ียม

ญาติ จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 50.8  
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8) บุคคลท่ีกลุมตัวอยางเดินทางดวย (ตอบไดเพียงขอเดียว)                                          

ตารางที ่4-8 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามบุคคลที่เดินทางดวย 

               ชวงเวลาที่ใชบรกิาร                                                จํานวน            รอยละ 

        ครอบครัว (สามีภรรยา/คนในครอบครัว) 

        เพื่อน 

        แฟน 

        คนเดียว 

35 29.2 

24 20.0 

8 6.7 

53 44.2 

                                            รวม 120 100 

 จากตารางที่ 4-8 พบวา กลุมตัวอยางเดินทางคนเดียวมากทีสุ่ด จํานวน 53 คิดเปนรอยละ 

44.2 สวนที่นอยที่สุดคือ เดินทางกบัแฟน จํานวน 8 คิดเปนรอยละ 6.7 

9) ปจจัยท่ีทําใหกลุมตัวอยางเลือกเดินทางกับสายการบินนกแอร (ตอบไดมากกวา 1) 

ตารางที่ 4-9 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามปจจัยทีท่ําใหเลือกใชบริการ 

                    ปจจัยที่ทําใหเลือกใชบริการ                                   จํานวน           รอยละ 

        ความตองการของตัวทานเอง 

        ราคาต๋ัวโดยสาร 

        บริการเสรมิ 

        เสนทางบิน 

        เวลาของเที่ยวบิน 

        ความหลากหลายของชองทางในการซือ้ต๋ัวโดยสาร 

        นโยบายของบริษัททีท่ํางานอยู 

        การใหบริการของพนักงานตอนรับบนเครือ่งบนิ 

        อื่นๆ 

49 40.8 

78 65.0 

11 9.2 

40 33.3 

40 33.3 

32 26.7 

5 4.2 

21 17.5 

5 4.2 
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 จากตารางที่ 4-9 พบวาปจจัยที่ทําใหกลุมตัวอยางเลือกเดินทางกับสายการบินนกแอรมาก

ที่สุด คือ ราคาต๋ัวโดยสาร จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 65 รองลงมาคือ ความตองการของลูกคาเอง 

จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 40.8 รองลงมาอีก คือ เสนทางบิน และเวลาของเที่ยวบิน แบงเปน

จํานวน และรอยละเทากัน คือ จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 33.3  

 

10) การรับรูเก่ียวกับการเปนสมาชิกนกแฟนคลับ (ตอบไดมากกวา 1) 

ตารางที่ 4-10 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามไมเคยทราบ กับ ทราบแตไม

สมัคร 

                                    เหตุผลประกอบ                                 จํานวน           รอยละ 

ไมเคยทราบ 46 38.3 

ทราบ แตไมสมัคร ไมไดรับการใหขอมลูจากพนักงาน 

มีการเก็บคาสมาชิก 

สิทธิประโยชนไมนาสนใจ 

เดินทางไมบอย 

อื่นๆ 

28 

10 

13 

39 

7 

23.3 

8.3 

10.8 

32.5 

5.8 

 จากตารางที่ 4-10 พบวา เหตุผลที่กลุมตัวอยางทราบเกี่ยวกับการเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

แตไมสมัครเปนสมาชิก คือ เดินทางไมบอย จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 32.5 รองลงมาคือ ไมไดรับ

การใหขอมูลจากพนักงาน จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 23.3 นอกจากน้ีมีกลุมตัวอยางที่ไมทราบ

เกี่ยวกับการเปนสมาชิกนกแฟนคลับ จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 38.3   
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11) สมัครและไมสมัครเปนสมาชิกนกแฟนคลับของกลุมตัวอยางในอนาคต (ตอบไดเพียงขอเดียว) 

ตารางที่ 4-11 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามอยากสมัคร กับไมอยากสมัคร 

                                    เหตุผลประกอบ จํานวน รอยละ 

สมัคร สิทธิพิเศษ/สิทธิประโยชน 38 48.7 

เดินทางบอยข้ึน 19 24.4 

ชอบบรกิาร 11 14.1 

ไดรับรูขาวสาร 10 12.8 

ไมสมัคร ไมรูขอมลูนกแฟนคลบั 29 69.0 

เดินทางไมบอย 11 26.2 

คิดวาไมจําเปน 2 4.8 

                                    รวม 120 100 

 จากตารางที่ 4-11 พบวา กลุมตัวอยางมีแนวโนมสมัครเปนสมาชิกนกแฟนคลับในอนาคต 

เพราะ สิทธิประโยชน จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 48.7 รองลงมาคือ เดินทางบอยข้ึน จํานวน 19 

คน คิดเปนรอยละ 24.4  สวนกลุมตัวอยางที่จะไมสมัครเปนสมาชิกนกแฟนคลับ เพราะ ไมรูขอมูลนก

แฟนคลับ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 69 รองลงมาคือ เดินทางไมบอย จํานวน 11 คน คิดเปน

รอยละ 26.2 

12) การเปนสมาชิกของสายการบินตนทุนตํ่าอ่ืนใดของกลุมตัวอยาง (ตอบไดมากกวา 1) 

ตารางที่ 4-12 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามแตละสายการบินตนทุนตํ่า 

สมาชิกสายการบินตนทุนตํ่า จํานวน รอยละ 

ไมเปน 109 90.8 

เปน Big Card (ไทยแอรเอเชีย) 

I ticket (โอเรียนทไทย) 

อื่นๆ 

7 

0 

3 

5.8 

0 

0.9 
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 จากตารางที่ 4-12 พบวา กลุมตัวอยางไมไดเปนสมาชิกสายการบินตนทุนตํ่าอื่นๆ จํานวน 

109 คน คิดเปนรอยละ 90.8 นอกจากน้ีกม็ีกลุมตัวอยางทีเ่ปนสมาชิกสายการบินไทยแอรเอเชีย 

จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.8 

สวนท่ี 2 ผลวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการใชบริการ บริษัท สายการบินนกแอร 

จํากัด (มหาชน) 

1) ความพึงพอใจดานบริการ 

ตารางที ่4-13 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มตีอการใช

บริการสายการบินนกแอรในดานบริการ 

ความพึงพอใจดานบริการ 
 

  S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

เครื่องบินในการบริการของสายการบิน มีความทันสมัย 

ปลอดภัย และมีประสทิธิภาพในการบิน 

3.99 0.70 สูง 

จํานวนเสนทางบินที่เปดใหบริการเพียงพอตอความตองการ 4.01 0.76 สูง 

มีจํานวนเที่ยวบินตอวันเพียงพอ และมีชวงเวลาทีเ่หมาะสม 3.95 0.82 สูง 

เครื่องด่ืมและอาหารวางบนเครื่องบินที่นํามาบรกิารฟร ี 3.80 0.86 สูง 

การบินที่ตรงตอเวลาเปนไปตามเวลาที่ระบุในตารางบิน 4.03 0.79 สูง 

คุณภาพของการบริการเมื่อเทียบกับสายการบินอื่นๆ             4.03 0.67 สูง 

                                       รวม 3.97 0.76 สูง 

 จากตารางที่ 4-13 พบวา ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในดานบริการโดยภาพรวมอยูใน

ระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.97) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของผลการศึกษาพบวา ดานการบริการของ

สายการบินนกแอร สามารถสรางใหเกิดความพึงพอใจใน 3 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด

ตามลําดับ ไดแก 

 คุณภาพของการบริการเมื่อเทียบกับสายการบินอื่นๆ ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 

4.03) รองลงมาคือ การบินที่ตรงตอเวลาเปนไปตามเวลาที่ระบุในตารางบิน ความพึงพอใจอยูใน

ระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.03) และจํานวนเสนทางบินที่เปดใหบริการเพียงพอตอความตองการ ความพึง

พอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.01) 

   ส
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2) ความพึงพอใจดานราคา  

ตารางที ่4-14 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มตีอการใช

บริการสายการบินนกแอรในดานราคา 

ความพึงพอใจดานราคา 
 

  S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ความคุมคาของคาโดยสารเมื่อเทียบกับบริการที่ไดรบั 4.03 0.66 สูง 

ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับเสนทางการบิน 3.89 0.69 สูง 

อัตราคาโดยสารเหมาะสมกวาสายการบินตนทุนตํ่ารายอื่นๆ 3.75 0.75 สูง 

                                       รวม 3.89 0.7 สูง 

 จากตารางที่ 4-14 พบวา ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในดานราคาโดยภาพรวมอยูใน

ระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.89) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของผลการศึกษาพบวา ดานราคาของสาย

การบินนกแอร สามารถสรางใหเกิดความพึงพอใจใน 3 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด

ตามลําดับ ไดแก 

 ความคุมคาของคาโดยสารเมื่อเทียบกับบริการที่ไดรับ ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 

4.03) รองลงมาคือ ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับเสนทางบิน ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 

3.89) และอัตราคาโดยสารเหมาะสมกวาสายการบินตนทุนตํ่ารายอื่นๆ ความพึงพอใจอยูในระดับสูง 

(คาเฉลี่ย 3.75) 

 

3) ความพึงพอใจดานชองทางการจัดจําหนาย 

ตารางที ่4-15 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใช

บริการ สายการบินนกแอรในดานชองทางการจัดจําหนาย 

ความพึงพอใจดานชองทางการจัดจําหนาย 

จํานวน 

 

  S.D. ระดับ 

ความพึง

พอใจ 

การจองต๋ัวโดยสาร     

ผานทางเว็บไซต  www.nokair.com 96 4.27 0.76 สูง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผานทางเว็บไซตบนมือถือ m.nokair.com 47 4.17 0.81 สูง 

ผานทางแอพพลเิคช่ันบนมือถือ “Nok Air” 49 4.27 0.73 สูง 

ผานทางเคานเตอรเซอรวิส / (7-11) 45 4.16 0.82 สูง 

ผานทาง Call center 1318 42 3.95 0.88 สูง 

ผานทางเคานเตอรสนามบิน 47 3.98 0.92 สูง 

ผานเคานเตอรตามงาน Event เชน ในหางสรรพสินคา 19 3.32 0.94 ปานกลาง 

ผานบริษัทตัวแทน (Agent) 31 3.81 1.07 สูง 

รวม  3.99 0.86 สูง 

การชําระเงินคาต๋ัวโดยสาร     

ผานทางบัตรเครดิต 80 4.25 0.93 สูง 

ผานทางตูเอทเีอ็ม 39 3.97 0.95 สูง 

ผานทางเคานเตอรเซอรวิส / (7-11) 59 4.05 0.86 สูง 

ผานทางเคานเตอรธนาคารกรงุไทย 19 3.84 1.11 สูง 

ผานเคานเตอรสนามบิน (เงินสด) 51 3.96 0.97 สูง 

ผานทางไดเร็กเดบิต (ธนาคารไทยพาณิชย, ธนาคาร

กสิกรไทย) 

13 3.77 1.01 สูง 

รวม  3.97 0.97 สูง 

 

 จากตารางที่ 4-15 พบวา ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในดานชองทางการจัดจําหนายโดย

ภาพรวมอยูในระดับสูง ในเรื่องของการจองต๋ัวโดยสาร คาเฉลี่ยอยูที่ 3.99 และการชําระคาต๋ัวโดยสาร 

คาเฉลี่ยอยูที3่.97 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของผลการศึกษาพบวา ดานชองทางการจัดจําหนาย

ของสายการบินนกแอร สามารถสรางใหเกิดความพึงพอใจใน 3 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจ

สูงสุดตามลําดับ ไดแก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การจองต๋ัวโดยสาร ไดแก ผานเว็บไซต www.nokair.com ความพึงพอใจอยูในระดับสูง 

(คาเฉลี่ย4.27) รองลงมาคือ ผานแอพพลิเคช่ันบนมือถือ “Nok Air” ความพึงพอใจอยูในระดับสูง 

(คาเฉลี่ย 4.27) และ ผานเว็บไซตบนมือถือ ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.17) 

 การชําระคาต๋ัวโดยสาร ไดแก ผานทางบัตรเครดิต ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 

4.25) รองลงมาคือ ผานเคานเตอรเซอรวิส ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.05) และผานตู

เอทีเอ็ม ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.97) 

 

4) ความพึงพอใจดานสงเสริมการตลาด 

ตารางที ่4-16 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มตีอการใช

บริการสายการบินนกแอรในดานสงเสริมการตลาด 

ความพึงพอใจดานสงเสริมการตลาด 
จํานวน 

 

  S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

การไดรับขาวสารเกี่ยวกับโปรโมช่ัน/สิทธิประโยชน/

กิจกรรมตางๆ 

    

ผานการพบเจอ CEO (คุณพาที สารสิน)                  22 3.55 0.80 สูง 

ผานทางโทรทัศน 94 3.95 0.90 สูง 

ผานทางสื่อสิ่งพมิพ เชน โปรชัวร,นิตยสาร,หนังสือพิมพ 83 3.70 0.98 สูง 

ผานทาง Website 91 4.03 0.93 สูง 

ผานทาง Social Network เชน Facebook, Twitter,  78 4.01 1.01 สูง 

รวม  3.84 0.92 สูง 

การใชบรกิาร หรือรบับริการ     

การจัดโปรโมช่ันต๋ัวโดยสารในชวงเวลาตางๆ เชน ชวง

เทศกาล 

83 3.78 0.92 สูง 

บริการ wifi ฟรี ทีส่นามบิน 90 3.81 1.15 สูง 

บริการขนสงสมัภาระนํ้าหนักสวนเกิน 67 3.66 1.09 สูง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บริการการเดินทางเช่ือมตอไปจุดหมายปลายทางอื่น

ตอเน่ืองจากเสนทางบิน เชน ตอรถตูไปจังหวัดใกลเคียง 

ตอเรือไปเกาะ 

43 3.84 0.87 สูง 

รวม  3.77 1.01 สูง 

การเขารวมกิจกรรม     

การจัดกจิกรรมเพือ่สงัคม เชน Nok gives live 32 4.13 0.83 สูง 

การจัดกจิกรรมบนเครื่องบิน เชน วันสงกรานต, วันแม 22 3.82 0.79 สูง 

รวม  3.97 0.81 สูง 

  

 จากตารางที่ 4-16 พบวา ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในดานสงเสริมการตลาดโดยภาพ

รวมอยูในระดับสูง ในเรื่องของการไดรับขาวสารเกี่ยวกับโปรโมช่ัน สิทธิประโยชน และกิจกรรมตางๆ 

คาเฉลี่ยอยูที่ 3.84 การใชบริการ หรือรับบริการ คาเฉลี่ยอยูที่ 3.77 และการเขารวมกิจกรรม คาเฉลี่ย

อยูที่ 3.97 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของผลการศึกษาพบวา ดานสงเสริมการตลาดของสายการบิน

นกแอร สามารถสรางใหเกิดความพึงพอใจใน 2 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุดตามลําดับคือ 

 การไดรับขาวสารเกี่ยวกับโปรโมช่ัน สิทธิประโยชน และกิจกรรมตางๆ ไดแก ผานเว็บไซต 

www.nokair.com ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.03) รองลงมาคือ ผาน Social Network               

ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.01)  

 การใชบริการ หรือรับบริการ ไดแก บริการการเดินทางเช่ือมตอไปจุดหมายปลายทางอื่น

ตอเน่ืองจากเสนทางบิน เชน ตอรถตูไปจังหวัดใกลเคียง ตอเรือไปเกาะ ความพึงพอใจอยูในระดับสูง 

(คาเฉลี่ย 3.84) รองลงมาคือ บริการ wifi ฟรี ที่สนามบิน ความพึงพอใจอยู ในระดับสูง                   

(คาเฉลี่ย 3.81)  

 การเขารวมกิจกรรม ไดแก การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 

4.13) รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมบนเครื่องบิน ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลีย่ 3.82) 

 

 

 

 

 

   ส
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สมุดกลาง



89 

 

5) ความพึงพอใจดานบุคลากร 

ตารางที่ 4-17 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใช

บริการสายการบินนกแอรในดานบุคลากร 

ความพึงพอใจดานบุคลากร 
 

  S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

พนักงานที่ใหบริการภาคพื้น    

บุคลิกภาพภายนอก การแตงกายเรียบรอย เหมาะสม 4.30 0.66 สูง 

กิริยามารยาท 4.29 0.74 สูง 

การสือ่สาร สุภาพออนนอม มีกาลเทศะ 4.36 0.69 สูง 

ใหบรกิารรวดเร็ว ตรงตามความตองการ 4.23 0.73 สูง 

การตอบคําถาม/สื่อสารถูกตอง ตรงประเด็น 4.24 0.75 สูง 

มีจํานวนพนักงานเพียงพอในการบรกิาร 4.25 0.73 สูง 

                                       รวม 4.28 0.72 สูง 

พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน    

บุคลิกภาพภายนอก การแตงกายเรียบรอย เหมาะสม 4.43 0.67 สูง 

กิริยามารยาท 4.36 0.77 สูง 

การสือ่สาร สุภาพออนนอม มีกาลเทศะ 4.38 0.73 สูง 

การดูแล เอาใจใส ตลอดการเดินทาง 4.31 0.77 สูง 

ใหบรกิารรวดเร็ว ตรงตามความตองการ 4.29 0.70 สูง 

การตอบคําถาม/สื่อสารถูกตอง ตรงประเด็น 4.22 0.76 สูง 

การบินที่ปลอดภัย เชน การข้ึนบิน/การลงจอด เปนตน 4.24 0.79 สูง 

รวม 4.31 0.74 สูง 

   ส
ำนกัหอ
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 จากตารางที่ 4-17 พบวา ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในดานบุคลากรโดยภาพรวมอยูใน

ระดับสูง ในสวนของพนักงานภาคพื้น คาเฉลี่ยอยูที่ 4.28 และสวนของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน 

คาเฉลี่ยอยูที ่4.31 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของผลการศึกษาพบวา ดานบุคลากรของสายการบิน

นกแอร สามารถสรางใหเกิดความพึงพอใจใน 3 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุดตามลําดับ  

 พนักงานภาคพื้น ไดแก การสื่อสาร สุภาพ ออนนอม ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 

4.36)  รองลงมาคือ บุคลิกภายนอก การแตงกาย เรียบรอยเหมาะสม พึงพอใจอยูในระดับสูง 

(คาเฉลี่ย 4.30) และกิริยามารยาท ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.29)  

 พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ไดแก บุคลิกภายนอก การแตงกาย เรียบรอยเหมาะสม ความ

พึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.43) รองลงมาคือ การสื่อสาร สุภาพออนนอม มีกาลเทศะ ความ

พึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.38) และกิริยามารยาท กาลเทศะ ความพึงพอใจอยูในระดับสูง 

(คาเฉลี่ย 4.36)   

 

6) ความพึงพอใจดานลักษณะทางกายภาพ 

ตารางที ่4-18 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มตีอการใช

บริการ สายการบินนกแอรในดานลกัษณะทางกายภาพ 

ความพึงพอใจดานลักษณะทางกายภาพ 
 

  S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

การออกแบบ/การจัดเคานเตอรทีส่นามบิน 3.98 0.74 สูง 

การตกแตงภายนอกของเครือ่งบินโดยสาร 4.10 0.74 สูง 

การตกแตงภายในของเครื่องบินโดยสาร 4.03 0.77 สูง 

สภาพแสงสวางบนเครื่องบิน 4.03 0.75 สูง 

อุณหภูมิภายในหองโดยสาร 4.02 0.80 สูง 

ความสะดวกสบายของเกาอี้โดยสาร 4.13 3.76 สูง 

ความสะอาดของเครื่องบินโดยสาร (ทั้งภายในและภายนอก) 4.10 0.81 สูง 

สิ่งอํานวยความสะดวกบนเครื่องบิน เชน นิตยสาร หรือหองนํ้า 3.78 0.88 สูง 

รวม 3.97 0.79 สูง 

   ส
ำนกัหอ
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 จากตารางที่ 4-18 พบวา ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในดานลักษณะทางกายภาพโดย

ภาพรวมอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.97) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของผลการศึกษาพบวา ดาน

ลักษณะทางกายภาพของสายการบินนกแอร สามารถสรางใหเกิดความพึงพอใจใน 3 ประเด็น ไดแก 

 ความสะดวกสบายของเกาอี้โดยสาร ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.13)  รองลงมา

คือ ความสะอาดของเครื่องบินโดยสาร พึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.10) และการตกแตง

ภายนอกของเครื่องบินโดยสาร ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.29) 

 

7) ความพึงพอใจดานกระบวนการบริการ 

ตารางที ่4-19 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มตีอการใช

บริการสายการบินนกแอรในดานกระบวนการบริการ 

ความพึงพอใจดานกระบวนการบริการ 
 

  S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

การจองต๋ัวโดยสารเปนไปอยางถูกตอง สะดวก รวดเร็ว 4.25 0.75 สูง 

การยืนยันรายละเอียดการเดินทางที่ถูกตอง 4.32 0.67 สูง 

การข้ึนเครือ่งบินโดยสารเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว 4.09 0.74 สูง 

การลงจากเครือ่งบินโดยสารเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว 4.03 0.79 สูง 

การจัดการการขนสง/ดูแลรักษาสัมภาระของผูโดยสาร 3.94 0.78 สูง 

รวม 4.98 0.89 สูง 

การเช็คอิน    

ผานเคานเตอรสนามบิน 110 4.29 0.70 

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน แอพพลเิคช่ัน 53 3.98 1.00 

ผานทางโทรศัพท 30 4.30 0.70 

ผานทาง Website 35 4.20 0.67 

รวม  4.19 0.77 

   ส
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 จากตารางที่ 4-19 พบวา ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในดานกระบวนการบริการโดยภาพ

รวมอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.98)  และในสวนของการเช็คอิน คาเฉลี่ยอยูที่ 4.19 เมื่อพิจารณาใน

รายละเอียดของผลการศึกษาพบวา ดานลักษณะทางกายภาพของสายการบินนกแอร สามารถสราง

ใหเกิดความพึงพอใจใน 3 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุดตามลําดับ ไดแก 

 การยืนยันรายละเอียดการเดินทางที่ถูกตอง ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.32)  

รองลงมาคือ การจองต๋ัวโดยสารเปนไปอยางถูกตอง สะดวก รวดเร็ว ความพึงพอใจอยูในระดับสูง 

(คาเฉลี่ย 4.25) และการข้ึนเครื่องบินโดยสารเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว ความพึงพอใจอยูใน

ระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.09) 

 การเช็คอิน ไดแก ผานทางโทรศัพท ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.30) รองลงมา

คือ ผานทางเคานเตอรสนามบิน ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.29) และผานทางเว็บไซต 

ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.20)    

 

สวนท่ี 3 ผลวิจัยเก่ียวกับความภักดีของลูกคาท่ีมีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

ตารางที ่4-20 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความภักดีของลูกคาทีม่ตีอการใช

บริการ สายการบินนกแอร 

ความภักดี 
 

  S.D. ระดับ 

ความภักดี 

ทานตัดสินใจใชบริการสายการบินนกแอรดวยตนเอง 4.30 0.80 สูง 

ถาตองตัดสนิใจเดินทางดวยสายการบิน ทานจะเลอืกเดินทางกับ

สายการบินนกแอรกอนเสมอ 

3.98 0.91 สูง 

ทานรูสกึไววางใจในการบริการของสายการบินนกแอร 4.05 0.82 สูง 

ทานจะใชบริการของสายการบินนกแอรมากข้ึนทั้งบรกิารหลัก    

และบริการเสริม 

3.97 0.78 สูง 

หากสายการบินนกแอรมีการจัดกจิกรรม ทานยินดีที่จะเขารวม 3.62 1.01 สูง 

ทานรูสกึไดรับสิทธิพเิศษที่เหนือกวาลกูคาของสายการบินอืน่ๆ 3.45 0.98 ปานกลาง 

ทานจะชักชวนใหผูอื่นมาใชบรกิารกบัสายการบินนกแอร 3.81 0.87 สูง 
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ทานเต็มใจที่จะบอกตอสิง่ดีๆ เกี่ยวกับสายการบินนกแอรใหผูอื่น

ไดรับฟง 

3.94 0.83 สูง 

ถาผูอื่นมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับสายการบินนกแอรทานจะแกไข

ความเขาใจผิดน้ันทันท ี

3.62 0.83 สูง 

ทานจะไมเปลี่ยนไปใชบรกิารสายการบินอื่นที่ใหขอเสนอดีกวา 3.23 1.10 ปานกลาง 

ทานจะไมเปลี่ยนไปใชบรกิารสายการบินอื่น หากประสบปญหา

ดานการใหบริการของสายการบินนกแอร 

3.18 1.12 ปานกลาง 

ถาหากสายการบินนกแอรมกีารเปลี่ยนแปลงการใหบรกิารทีต่าง

จากปจจบุัน ทานยังจะยอมรับและใชบริการสายการบินนกแอร

ตอไป 

3.43 0.93 ปานกลาง 

ทานจะรองเรียนหรือใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการตางๆเพื่อ

ขอมูลทีเ่ปนประโยชนในการปรับปรงุการบริการ 

3.66 0.94 สูง 

ทานมีความรูสึกผกูพันกบัสายการบินนกแอร 3.33 0.97 ปานกลาง 

ทานจะใชบริการของสายการบินนกแอรตอไปในอนาคต 3.90 0.86 สูง 

รวม 3.69 0.92 สูง 

 จากตารางที่ 4-20 ความภักดีของกลุมตัวอยางลูกคาทั่วไปทีไ่มไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับที่มี

ตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.69) และเมือ

พิจารณาในรายละเอียดของผลการศึกษาพบวา บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) สามารถ

สรางความภักดีใน 3 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุดตามลําดับคือ ตัดสินใจใชบริการสายการ

บินนกแอรดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.30) รองลงมากลุมตัวอยางรูสึกไววางใจในการบริการของสายการ

บินนกแอร (คาเฉลี่ย 4.05) และกลุมตัวอยางจะใชบริการของสายการบินนกแอรมากข้ึนทั้งบริการ

หลัก และบริการเสริม (คาเฉลี่ย 4.05)        

 นอกจากน้ีบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) สามารถสรางใหเกิดความภักดี          

3 ประเด็นซึ่งมีคะแนนตํ่าสุดตามลําดับ คือ กลุมตัวอยางมีความรูสึกผูกพันกับสายการบินนกแอร 

(คาเฉลี่ย 3.33) รองลงมาคือ กลุมตัวอยางจะไมเปลี่ยนไปใชบริการสายการบินอื่นที่ใหขอเสนอดีกวา 

(คาเฉลี่ย 3.23) และกลุมตัวอยางจะไมเปลี่ยนไปใชบริการสายการบินอื่น หากประสบปญหาดานการ

ใหบริการของสายการบินนกแอร (คาเฉลี่ย 3.18) 
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สวนท่ี 4 ผลวิจัยเก่ียวกับขอมูลทางประชากรของกลุมตัวอยาง 

1) เพศ 

ตารางที ่4-21 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามเพศ 

               เพศ                                                                    จํานวน           รอยละ 

        ชาย 

        หญิง 

41 34.2 

79 65.8 

                                            รวม 120 100 

 จากตารางที่ 4-21 พบวา เพศของกลุมตัวอยางกลุมน้ีเปนเพศหญิง จํานวน 79 คน คิดเปน

รอยละ 65.8 และเพศชาย จํานวน 41 คิดเปนรอยละ 34.2 

 

2) อาย ุ

ตารางที ่4-22 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามอายุ 

               เพศ                                                                   จํานวน             รอยละ 

15 – 25 ป          47 39.2 

25 – 35 ป     36 30.0 

35 – 45 ป         18 15.0 

45 – 60 ป     17 14.2 

มากกวา 60 ปขึ้นไป 2 1.7 

                                            รวม 120 100 

 จากตารางที่ 4-22 พบวา อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญจะอยูที่ 15-25 ป จํานวน 47 คน 

คิดเปนรอยละ 39.2 รองลงมาคือ 25-35 ป จํานวน 36 คิดเปนรอยละ 30  
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3) การศึกษา 

ตารางที ่4-23 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามการศึกษา 

               เพศ                                                                   จํานวน             รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 25 20.8 

ปริญญาตรี 69 57.5 

สูงกวาปริญญาตร ี 26 21.7 

                                            รวม 120 100 

 จากตารางที่ 4-23 พบวา การศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 

69 คิดเปนรอยละ 57.5 สวนที่นอยที่สุดคือ ตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 25 คิดเปนรอยละ 20.8 

4) อาชีพ 

ตารางที ่4-24 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามอาชีพ 

               เพศ                                                                    จํานวน           รอยละ 

พนักงานบริษัท         31 25.8 

รับจาง 5 4.2 

ขาราชการ 18 15.0 

รัฐวิสาหกิจ 3 2.5 

ธุรกิจสวนตัว 21 17.5 

นักเรียน/นักศึกษา    36 30.0 

อ่ืนๆ 6 5.0 

                                            รวม 120 100 

 จากตารางที่ 4-24 พบวา อาชีพของกลุมตัวอยางสวนใหญจะเปน นักเรียน นักศึกษา จํานวน 

36 คน คิดเปนรอยละ 30 รองลงมาคือ พนักงานบริษัท จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 25.8 และถัด

มาคือ ธุรกิจสวนตัว จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 17.5 
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5) รายไดสวนบุคคลตอเดือน 

ตารางที่ 4-25  แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามรายไดสวนบุคคลตอเดือน 

               เพศ                                                                   จํานวน             รอยละ 

ต่ํากวา 10,000 บาท 24 20.0 

10,000 – 20,000 บาท       36 30.0 

20,001 – 30,000 บาท 17 14.0 

30,001 – 40,000 บาท      10 8.3 

40,001 – 50,000 บาท       9 7.5 

มากกวา 50,000 บาท 24 20.0 

                                            รวม 120 100 

 จากตารางที่ 4-25 พบวา รายไดสวนบุคคลตอเดือนของกลุมตัวอยาง สวนใหญจะอยูที่ 

10,000 – 20,000 บาท จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 30 รองลงมาคือ ตํ่ากวา 10,000 บาท และ 

มากกวา 50,000 บาท แบงเปนจํานวนและรอยละเทากัน คือ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 20 
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1.2. ผลการวิเคราะหขอมูลของลูกคาท่ัวไปท่ีไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ จํานวน 80 ทาน 

 

สวนท่ี 1  ผลวิจัยเก่ียวกับขอมูลการเปนผูใชบริการสายการบินนกแอรของกลุมตัวอยาง 

1) ชนิดของสื่อท่ีแนะนํา หรือจูงใจทําใหกลุมตัวอยางเลือกเดินทางโดย“สายการบินนกแอร” 

(ตอบไดมากกวา 1) 

ตารางที่ 4-26 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามชนิดของสื่อที่ทําใหกลุม 

ตัวอยางเลือกเดินทางโดย“สายการบินนกแอร” 

                                    ชนิดของสื่อ                                      จํานวน           รอยละ 

สื่อบุคคล ตัดสินใจเอง 

สมาชิกในครอบครัว 

เพื่อน 

67 

14 

10 

83.3 

17.5 

12.5 

 

สื่อมวลชน โทรทัศน 

สื่อสิง่พิมพ 

6 

6 

7.5 

7.5 

สื่อเฉพาะกิจ เว็บไซต www.nokair.com 

Facebook – Nok Air 

Twitter – nokairlines  

25 

11 

4 

31.3 

13.8 

5.0 

 อื่นๆ 4 5.0 

 จากตารางที่ 4-26 พบวา สื่อที่ทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกเดินทางกับสายการบินนก

แอร คือ สื่อบุคคล ไดแก ตัดสินใจดวยตนเอง จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 83.3 รองลงมาคือ 

สมาชิกในครอบครัว จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 17.5 นอกจากน้ันสื่อเฉพาะกิจก็มีผลเชนเดียวกัน 

คือ เว็บไซต www.nokair.com จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 31.3  
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2) สายการบินตนทุนตํ่าอ่ืนใดท่ีกลุมตัวอยางเคยใชบริการ (ตอบไดมากกวา 1) 

ตารางที่ 4-27 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามแตละสายการบินตนทุนตํ่า 

                                    สายการบินตนทุนตํ่า                          จํานวน            รอยละ 

ไมเคยใชบริการ 7 8.8 

เคยใชบริการ ไทยแอรเอเชีย 

วันทูโก (โอเรียนทไทย) 

อื่นๆ 

65 

35 

2 

81.3 

43.8 

2.5 

 จากตารางที่ 4-27 พบวา มีลูกคาที่เคยใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าอื่นๆ คือ ไทยแอรเอเชีย

มากที่สุด จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 81.3 รองลงมาคือ วันทูโก จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 

43.8 นอกจากน้ีก็มีลูกคาที่ไมเคยใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าอื่นๆ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 

8.8 

 

3) ระยะเวลาการเปนผูใชบริการสายการบินนกแอรของกลุมตัวอยาง (ตอบไดเพียงขอเดียว) 

ตารางที ่4-28 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามระยะเวลาในการเปนผูใชบริการ                  

สายการบินนกแอร 

               ระยะเวลาในการเปนผูใชบรกิารสายการบินนกแอร             จํานวน          รอยละ 

        นอยกวา 1 ป 

        1 – 2 ป 

        2 – 3 ป 

        3 – 4 ป 

        มากกวา 4 ป 

5 6.7 

10 12.5 

19 23.8 

16 20.0 

30 37.5 

                                            รวม 80 100 
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 จากตารางที่ 4-28 พบวาระยะเวลาการเปนผูใชบริการสายการบินนกแอรของกลุมตัวอยาง

ในการวิจัยครั้งน้ีคือ เปนผูใชบริการมากกวา 4 ปมากที่สุด จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 37.5 สวนที่

นอยที่สุดคือ นอยกวา 1 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 6.7   

 

4) ความถ่ีในการใชบริการเสนทางบินภายในประเทศ (ตอบไดเพียงขอเดียว)                                          

ตารางที ่4-29 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามความถ่ีในการใชบริการ 

               ความถ่ีในการใชบริการ                                             จํานวน            รอยละ 

        1 – 2 ครั้งตอป 

        3 – 4 ครั้งตอป 

        5 – 6 ครั้งตอป 

        7 – 8 ครั้งตอป 

        มากกวา 8 ครั้งตอป 

6 7.5 

10 12.5 

9 11.3 

14 17.5 

41 51.3 

รวม 80 100 

 จากตารางที่ 4-29 พบวา ความถ่ีในการใชบริการเสนทางบินภายในประเทศของกลุมตัวอยาง

ในงานวิจัยครั้งน้ี สวนใหญกลุมตัวอยางจะใชบริการมากกวา 8 ครั้งตอป จํานวน 41 คน คิดเปนรอย

ละ 51.3 สวนที่นอยที่สุดคือ 1-2 ครั้งตอป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 7.5 

 

 

5) ชวงวันท่ีกลุมตัวอยางเลือกใชบริการ (ตอบไดเพียงขอเดียว)                                          

ตารางที ่4-30 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามชวงวันที่เลือกใชบริการ 

               ชวงวันที่ใชบริการ                                                   จํานวน            รอยละ 

        วันจันทร – ศุกร 

        วันเสาร – อาทิตย 

        วันหยุดนักขัตฤกษ หรือวันหยุดยาวชวงเทศกาลสําคัญ 

46 57.5 

20 25.0 

14 17.5 

                                            รวม 80 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที่ 4-30 พบวา ชวงวันที่กลุมตัวอยางเลอืกใชบรกิารมากทีสุ่ดคือ วันจันทร-ศุกร 

จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 57.5 

 

6) ชวงเวลาท่ีกลุมตัวอยางเลือกใชบริการ (ตอบไดเพียงขอเดียว)                                          

ตารางที ่4-31 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามชวงเวลาทีเ่ลือกใชบริการ 

               ชวงเวลาที่ใชบรกิาร                                               จํานวน             รอยละ 

        06.00 – 12.00 นาฬิกา 

        12.00 – 18.00 นาฬิกา 

        18.00 – 24.00 นาฬิกา 

22 27.5 

53 66.3 

5 6.3 

                                            รวม 80 100 

 จากตารางที่ 4-31 พบวา ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางเลอืกใชบรกิารมากที่สุดคือ                        

12.00 – 18.00 น. จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 66.3 

 

7) จุดประสงคในการเดินทางของกลุมตัวอยาง (ตอบไดมากกวา 1)                                          

ตารางที ่4-32 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามชวงเวลาทีเ่ลือกใชบริการ 

              จุดประสงคทีเ่ดินทาง                                                 จํานวน           รอยละ 

        ทองเที่ยว 

        ทํางาน 

        กลับบาน/เย่ียมญาติ 

        อื่นๆ 

31 38.8 

52 65.0 

39 48.8 

9 11.3 

 จากตารางที่ 4-32 พบวา กลุมตัวอยางมีจุดประสงคในการเดินทางคือ ทํางาน จํานวน       

52 คน คิดเปนรอยละ 65 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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8) บุคคลท่ีกลุมตัวอยางเดินทางดวย (ตอบไดเพียงขอเดียว)                                          

ตารางที ่4-33 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามบุคคล 

               บุคคลที่เดินทางดวย                                                 จํานวน           รอยละ 

        ครอบครัว (สามีภรรยา/คนในครอบครัว) 

        เพื่อน 

        แฟน 

        คนเดียว 

        อื่นๆ 

21 26.3 

6 7.5 

1 1.3 

50 62.5 

2 2.5 

                                            รวม 80 100 

 จากตารางที่ 4-33 พบวา กลุมตัวอยางเดินทางคนเดียวมากที่สุด จํานวน 50 คน คิดเปน  

รอยละ 62.5 สวนที่นอยที่สุดคือ เดินทางกบัแฟน จํานวน 1 คิดเปนรอยละ 1.3 

 

9) ปจจัยท่ีทําใหกลุมตัวอยางเลือกเดินทางกับสายการบินนกแอร (ตอบไดมากกวา 1) 

ตารางที่ 4-34 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามปจจัยทีท่ําใหเลือกใชบริการ 

                    ปจจัยที่ทําใหเลือกใชบริการ                                   จํานวน           รอยละ 

        ความตองการของตัวทานเอง 

        ราคาต๋ัวโดยสาร 

        บริการเสรมิ 

        เสนทางบิน 

        เวลาของเที่ยวบิน 

        ความหลากหลายของชองทางในการซือ้ต๋ัวโดยสาร 

        นโยบายของบริษัททีท่ํางานอยู 

40 50.0 

51 63.8 

8 10.0 

46 57.5 

46 57.5 

36 45.0 

1 1.3 

   ส
ำนกัหอ
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        การใหบริการของพนักงานตอนรับบนเครือ่งบนิ 

        การเปนสมาชิกนกแฟนคลบั 

        อื่นๆ 

18 22.5 

43 53.8 

2 2.5 

 จากตารางที่ 4-34 พบวาปจจัยที่ทําใหกลุมตัวอยางเลือกเดินทางกับสายการบินนกแอรมาก

ที่สุด คือ ราคาต๋ัวโดยสาร จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 63.8 รองลงมาคือ เสนทางบิน และเวลา

ของเที่ยวบิน แบงเปนจํานวน และรอยละเทากัน คือ จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 57.5 รองลงมา

อีกคือ การเปนสมาชิกนกแฟนคลับ จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 53.8 

 

10) สาเหตุท่ีสมัครเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

ตารางที่ 4-35 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามเหตุผล 

                                    เหตุผลประกอบ                                 จํานวน           รอยละ 

บริการเสรมิ 20 33.8 

สะสมเที่ยวบิน 13 16.3 

รูขาวสารกอนใคร 17 21.3 

สะดวกตอการจองต๋ัวโดยสาร 6 7.5 

บริการดี 4 5 

เดินทางบอย 11 16.1 

 จากตารางที่ 4-35 พบวา เหตุผลที่ลูกคาสมัครเปนสมาชิกนกแฟนคลับมากที่สุด คือ บริการ

เสริม จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 33.8 รองลงมาคือ รูขาวสารกอนใคร จํานวน 17 คน คิดเปน

รอยละ 21.3 รองลงมาอีกคือ สะสมเที่ยวบิน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 16.3 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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11) ระยะเวลาการเปนสมาชิกนกแฟนคลับของกลุมตัวอยาง (ตอบไดเพียงขอเดียว) 

ตารางที่ 4-36 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางแยกตามระยะเวลาในการเปนการเปน

สมาชิกนกแฟนคลับ 

               ระยะเวลาในการเปนผูใชบรกิารสายการบินนกแอร             จํานวน           รอยละ 

        นอยกวา 1 ป 

        1 – 2 ป 

        2 – 3 ป 

        3 – 4 ป 

        มากกวา 4 ป 

19 23.8 

25 31.3 

10 12.5 

15 18.8 

11 13.8 

                                            รวม 80 100 

 จากตารางที่ 4-36 พบวา ระยะเวลาการเปนสมาชิกนกแฟนคลับของกลุมตัวอยางคือ เปน

สมาชิก 1-2 ป มากที่สุด จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 31.3 สวนที่นอยที่สุดคือ มากกวา 4 ป 

จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 13.8   

 

12) ความถ่ีในการใชสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกนกแฟนคลับ (ตอบไดเพียงขอเดียว)                                         

ตารางที ่4-37 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามความถ่ีการใชสิทธิประโยชน  

               ความถ่ีในการใชบริการ                                             จํานวน            รอยละ 

        1 – 2 ครั้งตอป 

        3 – 4 ครั้งตอป 

        5 – 6 ครั้งตอป 

        มากกวา 6 ครั้งตอป 

31 38.8 

3 3.8 

4 5.0 

26 32.5 

ไมเคยใช 16 20.0 

เพิ่งสมัครสมาชิก 3 2.5 

ไมคอยสนใจสิทธิประโยชน 11 13.8 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ไมคอยไดเช็คสิทธ์ิและขอมลูของตนเอง 2 2.8 

การไดรับการแจงสิทธ์ิทีส่มาชิกพึงไดรับ   

ไดรับการแจงทุกครัง้ตามสทิธ์ิ         

ไดรับการแจง แตไมสม่ําเสมอ 

ไมเคยไดรับการแจงสทิธ์ิ 

34 42.5 

41 51.3 

5 6.3 

รวม 80 100 

 จากตารางที่ 4-37 พบวา ความถ่ีในการใชสิทธิประโยชนของกลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งน้ี 

สวนใหญกลุมตัวอยางจะใชสทิธิประโยชน 1-2 ครั้งตอป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 38.8 สวนที่

นอยที่สุดคือ 3-4 ครั้งตอป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.8  นอกจากน้ียังมลีูกคาที่เปนสมาชิกนก

แฟนคลับแตไมเคยใชสทิธิประโยชน เพราะ ไมคอยสนใจสิทธิประโยชน จํานวน 11 คน คิดเปน     

รอยละ 13.8 และกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกนกแฟนคลบัโดยสวนใหญไดรบัการแจงสิทธ์ิ แตไม

สม่ําเสมอ จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 51.3 

13) พฤติกรรมการใชสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกนกแฟนคลับ (ตอบไดเพียงขอเดียว)                           

ตารางที ่4-38 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามสิทธิประโยชนทีเ่คยใช และการ

จัดอันดับ 

สิทธิประโยชน จํานวน รอยละ 

ทานแสดงบัตรหรือแจงรหสัสมาชิก                   

เพื่อสะสมคะแนนเที่ยวบิน 

33 41.3 

การเพิม่นํ้าหนักกระเปา 42 52.5 

ทานใชคะแนนสะสมเที่ยวบิน แลกต๋ัวโดยสาร 25 31.3 

ทานใชคะแนนสะสมเที่ยวบิน แลกสินคาตางๆ 10 12.5 

ทานเขารวมกจิกรรมแจกของรางวัล                          

เชน บัตรคอนเสิรต  

8 10.0 

ทานใชสิทธ์ิการจองโปรโมช่ันต๋ัวโดยสารกอน            50 62.5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



105 

 

ลูกคาทั่วไป 

ทานใชบริการ Web Check-in 46 57.5 

ทานแสดงบัตร เพือ่รบัขอเสนอพเิศษ เชน สวนลด

รานอาหาร/โรงแรม โครงการสมาชิก Nok Fan 

Club SMS Privileges 

14 17.5 

สิทธิประโยชน อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 

ทานแสดงบัตรหรือแจงรหสัสมาชิก                                

เพื่อสะสมคะแนนเที่ยวบิน 

25 

(31.3) 

9 

(11.3) 

8 

(10.0) 

การ    เพิ่มนํ้าหนักกระเปา 
16 

(20.0) 

19 

(23.8) 

3 

(3.8) 

ทานใชคะแนนสะสมเที่ยวบิน แลกต๋ัวโดยสาร 
3 

(3.8) 

7 

(8.8) 

10 

(12.5) 

ทานใชคะแนนสะสมเที่ยวบิน แลกสินคาตางๆ 0 0 0 

ทานเขารวมกจิกรรมแจกของรางวัล เชน บัตรคอนเสริต    0 0 
2 

(2.5) 

ทานใชสิทธ์ิการจองโปรโมช่ันต๋ัวโดยสารกอนลูกคาทั่วไป 
14 

(17.5) 

11 

(13.8) 

15 

(18.8) 

ทานใชบริการ Web Check-in 
15 

(18.8) 

16 

(20.0) 

7 

(8.8) 

ทานแสดงบัตร เพือ่รบัขอเสนอพเิศษ เชน สวนลด

รานอาหาร/โรงแรม โครงการสมาชิก Nok Fan Club 

SMS Privileges 

0 
1 

(1.3) 

7 

(8.8) 

   ส
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 จากตารางที่ 4-38 พบวา กลุมตัวอยางใชสิทธิประโยชนการจองโปรโมช่ันต๋ัวโดยสารมาก

ที่สุด จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 62.5 รองลงมาคือ ใชบริการ Web Check-in จํานวน 46 คน 

คิดเปนรอยละ 57.5 ถัดมาคือ การเพิ่มนํ้าหนักกระเปา จํานวน 42 คิดเปนรอยละ 52.5                

แตสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางคิดวาจะใชเปนอันดับ 1 มากที่สุด คือ แสดงบัตรหรือแจงรหัสสมาชิก 

เพื่อสะสมคะแนนเที่ยวบิน จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 31.3  อันดับ 2 คือ การเพิ่มนํ้าหนัก

กระเปา จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 23.8 และอันดับ 3 คือ ใชสิทธ์ิการจองโปรโมช่ันต๋ัวโดยสาร

กอนลูกคาทั่วไป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 18.8 

 

14) การเปนสมาชิกของสายการบินตนทุนตํ่าอ่ืนใดของกลุมตัวอยาง (ตอบไดมากกวา 1) 

ตารางที่ 4-39 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามแตละสายการบินตนทุนตํ่า 

                                สมาชิกสายการบินตนทุนตํ่า                      จํานวน           รอยละ 

ไมเปน 55 68.8 

เปน Big Card (ไทยแอรเอเชีย) 

I ticket (โอเรียนทไทย) 

อื่นๆ 

18 

7 

1 

22.5 

8.8 

1.3 

 จากตารางที่ 4-39 พบวา กลุมตัวอยางไมไดเปนสมาชิกสายการบินตนทุนตํ่าอื่นๆ จํานวน 55 

คน คิดเปนรอยละ 68.8 นอกจากน้ีก็มีกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกสายการบินไทยแอรเอเชีย (Big 

Card) จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 22.5 รองลงมาคือ สายการบินโอเรียนทไทย (I ticket) จํานวน 

7 คิดเปนรอยละ 8.8 

 

 

 

 

 

 

   ส
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สวนท่ี 2 ผลวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการใชบริการ บริษัท สายการบินนกแอร 

จํากัด (มหาชน) 

 

1) ความพึงพอใจดานบริการ 

ตารางที ่4-40  แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มตีอการใช

บริการสายการบินนกแอรดานบรกิาร 

ความพึงพอใจดานบริการ 
 

  S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

เครื่องบินในการบริการของสายการบิน มีความทันสมัย 

ปลอดภัย และมีประสทิธิภาพในการบิน 

3.98 0.71 สูง 

จํานวนเสนทางบินที่เปดใหบริการเพียงพอตอความตองการ 4.15 0.74 สูง 

มีจํานวนเที่ยวบินตอวันเพียงพอ และมีชวงเวลาทีเ่หมาะสม 4.11 0.87 สูง 

เครื่องด่ืมและอาหารวางบนเครื่องบินที่นํามาบรกิารฟร ี 3.90 0.90 สูง 

การบินที่ตรงตอเวลาเปนไปตามเวลาที่ระบุในตารางบิน 3.80 0.92 สูง 

คุณภาพของการบริการเมื่อเทียบกับสายการบินอื่นๆ             4.01 0.78 สูง 

การไดใชบริการจากสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกนกแฟน

คลับ 

3.64 1.08 สูง 

                                       รวม 3.94 0.85 สูง 

 จากตารางที่ 4-40 พบวา ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในดานบริการโดยภาพรวมอยูใน

ระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.94) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของผลการศึกษาพบวา ดานการบริการของ

สายการบินนกแอร สามารถสรางใหเกิดความพึงพอใจใน 3 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด

ตามลําดับ ไดแก 

 จํานวนเสนทางบินที่เปดใหบริการเพียงพอตอความตองการ ความพึงพอใจอยูในระดับสูง 

(คาเฉลี่ย 4.15) รองลงมาคือ มีจํานวนเที่ยวบินตอวันเพียงพอ และมีชวงเวลาที่เหมาะสม ความพึง

พอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.11) และคุณภาพของการบริการเมื่อเทียบกับสายการบินอื่นๆ ความ

พึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.01) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2) ความพึงพอใจดานราคา 

ตารางที ่4-41 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใช

บริการสายการบินนกแอรดานราคา 

ความพึงพอใจดานราคา 
 

  S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ความคุมคาของคาโดยสารเมื่อเทียบกับบริการที่ไดรบั 4.05 0.71 สูง 

ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับเสนทางการบิน 3.94 0.78 สูง 

อัตราคาโดยสารเหมาะสมกวาสายการบนิตนทุนตํ่ารายอื่นๆ 3.75 0.81 สูง 

                                       รวม 3.91 0.76 สูง 

 จากตารางที่ 4-41 พบวา ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในดานราคาโดยภาพรวมอยูใน

ระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.91) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของผลการศึกษาพบวา ดานราคาของสาย

การบินนกแอร สามารถสรางใหเกิดความพึงพอใจใน 3 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด

ตามลําดับ ไดแก 

 ความคุมคาของคาโดยสารเมื่อเทียบกับบริการที่ไดรับ ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 

4.05) รองลงมาคือ ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับเสนทางบิน ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 

3.94) และอัตราคาโดยสารเหมาะสมกวาสายการบินตนทุนตํ่ารายอื่นๆ ความพึงพอใจอยูในระดับสูง 

(คาเฉลี่ย 3.75) 

 

3) ความพึงพอใจดานชองทางการจัดจําหนาย 

ตารางที ่4-42 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มตีอการใช

บริการสายการบินนกแอรดานชองทางการจัดจําหนาย 

ความพึงพอใจดานชองทางการจัดจําหนาย 

จํานวน 

 

  S.D. ระดับ 

ความพึง

พอใจ 

การจองต๋ัวโดยสาร     

ผานทางเว็บไซต  www.nokair.com 71 4.35 0.73 สูง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผานทางเว็บไซตบนมือถือ m.nokair.com 45 4.00 0.90 สูง 

ผานทางแอพพลเิคช่ันบนมือถือ “Nok Air” 42 3.88 0.94 สูง 

ผานทางเคานเตอรเซอรวิส / (7-11) 39 4.31 0.92 สูง 

ผานทาง Call center 1318 กด 8 38 4.05 0.89 สูง 

ผานทางเคานเตอรสนามบิน 45 4.07 0.98 สูง 

ผานเคานเตอรตามงาน Event เชน ในหางสรรพสินคา 17 3.88 1.16 สูง 

ผานบริษัทตัวแทน (Agent) 14 4.00 1.41 สูง 

รวม  4.06 0.99 สูง 

การชําระเงินคาต๋ัวโดยสาร     

ผานทางบัตรเครดิต 60 4.38 0.84 สูง 

ผานทางตูเอทเีอ็ม 24 4.08 0.88 สูง 

ผานทางเคานเตอรเซอรวิส / (7-11) 45 4.18 0.77 สูง 

ผานทางเคานเตอรธนาคารกรงุไทย 7 3.71 1.38 สูง 

ผานเคานเตอรสนามบิน (เงินสด) 39 3.97 1.01 สูง 

ผานทางไดเร็กเดบิต (ธนาคารไทยพาณิชย, ธนาคาร

กสิกรไทย) 

11 4.18 0.98 สูง 

รวม  4.08 0.97 สูง 

 จากตารางที่ 4-42 พบวา ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในดานชองทางการจัดจําหนายโดย

ภาพรวมอยูในระดับสูง ในเรื่องของการจองต๋ัวโดยสาร คาเฉลี่ยอยูที่ 4.06 และการชําระคาต๋ัวโดยสาร 

คาเฉลี่ยอยูที4่.08 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของผลการศึกษาพบวา ดานชองทางการจัดจําหนาย

ของสายการบินนกแอร สามารถสรางใหเกิดความพึงพอใจใน 3 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจ

สูงสุดตามลําดับ ไดแก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การจองต๋ัวโดยสาร ไดแก ผานเว็บไซต www.nokair.com ความพึงพอใจอยูในระดับสูง 

(คาเฉลี่ย4.35) รองลงมาคือ ผานเคานเตอรเซอรวิส ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.31) และ 

ผานเคานเตอรสนามบิน ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.07) 

 การชําระคาต๋ัวโดยสาร ไดแก ผานทางบัตรเครดิต ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 

4.38) รองลงมาคือ ผานเคานเตอรเซอรวิส ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.18) และผานได

เร็กเดบิต ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.18) 

 

4) ความพึงพอใจดานสงเสริมการตลาด 

ตารางที ่4-43 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มตีอการใช

บริการสายการบินนกแอรดานสงเสริมการตลาด 

ความพึงพอใจดานสงเสริมการตลาด 

จํานวน 

 

  S.D. ระดับ 

ความพึง

พอใจ 

การไดรับขาวสารโปรโมช่ัน/สิทธิประโยชน/กิจกรรม     

ผานการพบเจอ CEO (คุณพาที สารสิน)                  12 3.42 0.99 สูง 

ผานทางโทรทัศน 53 3.83 0.87 สูง 

ผานทางสื่อสิ่งพมิพ เชน โปรชัวร,นิตยสาร,หนังสือพิมพ 52 3.75 0.83 สูง 

ผานทาง Website 68 4.31 0.73 สูง 

ผานทาง E-mail 64 4.19 0.87 สูง 

ผานทาง Social Network เชน Facebook, Twitter, 

Instagram 

54 4.15 0.83 สูง 

รวม  3.94 0.85 สูง 

การใชบรกิาร หรือรบับริการ     

การจัดโปรโมช่ันต๋ัวโดยสารในชวงเวลาตางๆ เชน         

ชวงเทศกาล 

47 3.55 0.99 สูง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บริการ wifi ฟรี ทีส่นามบิน 54 3.89 1.16 สูง 

บริการขนสงสมัภาระนํ้าหนักสวนเกิน 45 3.60 1.07 สูง 

บริการการเดินทางเช่ือมตอไปจุดหมายปลายทางอื่น

ตอเน่ืองจากเสนทางบิน เชน ตอรถตูไปจังหวัดใกลเคียง 

ตอเรือไปเกาะ 

19 3.58 0.90 สูง 

บริการ Nok Call Home เพื่อแจงเตือนการเดินทาง 51 4.16 0.88 สูง 

การจองโปรโมช่ันลวงหนากอนลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิกนก

แฟนคลับ 

47 4.26 0.79 สูง 

การแลกคะแนนสะสมเที่ยวบิน เชน แลกต๋ัวโดยสารและ

แลกของสมนาคุณ 

30 3.80 1.09 สูง 

รับขอเสนอพิเศษจาก “Nok Fan Club SMS Privilege”        

เชน สวนลดรานอาหาร,รานขนม 

20 3.95 0.82 สูง 

รวม  3.84 1.28 สูง 

การเขารวมกิจกรรม     

การจัดกจิกรรมเพือ่สงัคม เชน Nok gives live 21 3.71 1.05 สูง 

การจัดกจิกรรมบนเครื่องบิน เชน วันสงกรานต, วันแม 18 3.67 0.97 สูง 

การจัดกจิกรรมลุนรับของรางวัลของสมาชิกนกแฟนคลับ                 

เชน บัตรคอนเสิรต, Gift Voucher 

14 3.14 0.86 ปาน

กลาง 

รวม  3.50 0.96 ปาน

กลาง 

จากตารางที่ 4-43 พบวา ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในดานสงเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยูใน

ระดับสูง ในเรื่องของการไดรับขาวสารเกี่ยวกับโปรโมช่ัน สิทธิประโยชน และกิจกรรมตางๆ คาเฉลี่ย

อยูที่ 3.94 การใชบริการ หรือรับบริการ คาเฉลี่ยอยูที่ 3.84 และการเขารวมกิจกรรม คาเฉลี่ยอยูที่ 

3.50 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของผลการศึกษาพบวา ดานสงเสริมการตลาดของสายการบินนก

แอร สามารถสรางใหเกิดความพึงพอใจใน 2 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุดตามลําดับ ไดแก 

   ส
ำนกัหอ
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 การไดรับขาวสารเกี่ยวกับโปรโมช่ัน สิทธิประโยชน และกิจกรรมตางๆ ไดแก ผานเว็บไซต 

www.nokair.com ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.31) รองลงมาคือ ผาน E-mail ความพึง

พอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.19)  

 การใชบริการ หรือรับบริการ ไดแก จองโปรโมช่ันกอนลูกคาทั่วไป ความพึงพอใจอยูใน

ระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.26) รองลงมาคือ บริการ Nok Call Home ความพึงพอใจอยูในระดับสูง 

(คาเฉลี่ย 4.16)  

 การเขารวมกิจกรรม ไดแก การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 

3.71) รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมบนเครื่องบิน ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.67) 

 

5) ความพึงพอใจดานบุคลากร 

ตารางที่ 4-44 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใช

บริการ สายการบินนกแอรดานบุคลากร 

ความพึงพอใจดานบุคลากร 
 

  S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

พนักงานที่ใหบริการภาคพื้น    

บุคลิกภาพภายนอก การแตงกายเรียบรอย เหมาะสม 4.21 0.68 สูง 

กิริยามารยาท 4.10 0.80 สูง 

การสือ่สาร สุภาพออนนอม มีกาลเทศะ 4.25 0.75 สูง 

ใหบรกิารรวดเร็ว ตรงตามความตองการ 4.05 0.74 สูง 

การตอบคําถาม/สื่อสารถูกตอง ตรงประเด็น 4.06 0.73 สูง 

มีจํานวนพนักงานเพียงพอในการบรกิาร 4.13 0.86 สูง 

                                       รวม 4.13 0.76 สูง 

พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน    

บุคลิกภาพภายนอก การแตงกายเรียบรอย เหมาะสม 4.41 0.58 สูง 

กิริยามารยาท 4.38 0.62 สูง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การสือ่สาร สุภาพออนนอม มีกาลเทศะ 4.41 0.63 สูง 

การดูแล เอาใจใส ตลอดการเดินทาง 4.39 0.66 สูง 

ใหบรกิารรวดเร็ว ตรงตามความตองการ 4.34 0.57 สูง 

การตอบคําถาม/สื่อสารถูกตอง ตรงประเด็น 4.31 0.58 สูง 

การบินที่ปลอดภัย เชน การข้ึนบิน/การลงจอด เปนตน 4.20 0.66 สูง 

รวม 4.35 0.61 สูง 

  

 จากตารางที่ 4-44 พบวา ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในดานบุคลากรโดยภาพรวมอยูใน

ระดับสูง ในสวนของพนักงานภาคพื้น คาเฉลี่ยอยูที่ 4.13 และสวนของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน 

คาเฉลี่ยอยูที ่4.20เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของผลการศึกษาพบวา ดานบุคลากรของสายการบิน

นกแอร สามารถสรางใหเกิดความพึงพอใจใน 3 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุดตามลําดับ 

ไดแก 

 พนักงานภาคพื้น ไดแก การสื่อสาร สุภาพ ออนนอม ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 

4.25)  รองลงมาคือ บุคลิกภายนอก การแตงกาย เรียบรอยเหมาะสม พึงพอใจอยูในระดับสูง 

(คาเฉลี่ย 4.21) และมีพนักงานเพียงพอตอความตองการ ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.13) 

 พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ไดแก บุคลิกภายนอก การแตงกาย เรียบรอยเหมาะสม ความ

พึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.41) รองลงมาคือ การสื่อสาร สุภาพออนนอม มีกาลเทศะ ความ

พึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.41) และการดูแล เอาใจใส ตลอดการเดินทาง ความพึงพอใจอยูใน

ระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.39)   
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6) ความพึงพอใจดานลักษณะทางกายภาพ 

ตารางที ่4-45 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มตีอการใช

บริการ สายการบินนกแอรดานลกัษณะทางกายภาพ 

ความพึงพอใจดานลักษณะทางกายภาพ 
 

  S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

การออกแบบ/การจัดเคานเตอรทีส่นามบินและเคานเตอรเช็คอิน

สําหรับสมาชิกนกแฟนคลับ 

4.13 0.76 สูง 

การตกแตงภายนอกของเครือ่งบินโดยสาร 4.11 0.79 สูง 

การตกแตงภายในของเครื่องบินโดยสาร 3.93 0.79 สูง 

สภาพแสงสวางบนเครื่องบิน 4.03 0.71 สูง 

อุณหภูมิภายในหองโดยสาร 3.89 0.79 สูง 

ความสะดวกสบายของเกาอี้โดยสาร 3.58 0.85 สูง 

ความสะอาดของเครื่องบินโดยสาร (ทั้งภายในและภายนอก) 3.89 0.84 สูง 

สิ่งอํานวยความสะดวกบนเครื่องบิน เชน นิตยสาร หรือหองนํ้า 3.71 0.86 สูง 

การออกแบบบัตรสมาชิกนกแฟนคลับมีความสวยงาม ทันสมัย 

นาใช และนาพกพา 

3.68 0.93 สูง 

รวม 3.88 0.81 สูง 

 จากตารางที่ 4-45 พบวา ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในดานลักษณะทางกายภาพโดย

ภาพรวมอยูในระดับสงู (คาเฉลี่ย 3.88) เมือ่พิจารณาในรายละเอียดของผลการศึกษาพบวา ดาน

ลักษณะทางกายภาพของสายการบินนกแอร สามารถสรางใหเกิดความพึงพอใจใน 3 ประเด็นซึง่มี

คะแนนความพึงพอใจสูงสุดตามลําดับ ไดแก 

 การออกแบบ/การจัดเคานเตอรทีส่นามบินและเคานเตอรเช็คอินสําหรับสมาชิกนกแฟนคลับ 

(คาเฉลี่ย 4.13) รองลงมาคือ การตกแตงภายนอกของเครื่องบินโดยสาร ความพึงพอใจอยูในระดับสงู 

(คาเฉลี่ย 4.11) และสภาพแสงสวางบนเครื่องบิน ความพึงพอใจอยูในระดับสงู (คาเฉลี่ย 4.03)   
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7) ความพึงพอใจดานกระบวนการบริการ 

ตารางที ่4-46 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มตีอการใช

บริการสายการบินนกแอรดานกระบวนการบริการ 

ความพึงพอใจดานกระบวนการบริการ 
 

  S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

การจองต๋ัวโดยสารเปนไปอยางถูกตอง สะดวก รวดเร็ว 4.29 0.66 สูง 

การยืนยันรายละเอียดการเดินทางที่ถูกตอง 4.43 0.56 สูง 

การข้ึนเครือ่งบินโดยสารเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว 4.10 0.80 สูง 

การลงจากเครือ่งบินโดยสารเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว 4.06 0.76 สูง 

การจัดการการขนสง/ดูแลรักษาสัมภาระของผูโดยสาร 3.99 0.84 สูง 

รวม 4.17 0.72 สูง 

การเช็คอิน    

ผานเคานเตอรสนามบิน 76 4.38 0.67 

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน แอพพลเิคช่ัน                      37 4.22 0.63 

ผานทางโทรศัพท Nok Call Home 47 4.09 0.97 

ผานทาง Website 42 4.40 0.70 

รวม  4.27 0.74 

 จากตารางที่ 4-19 พบวา ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในดานกระบวนการบริการโดยภาพ

รวมอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.17)  และในสวนของการเช็คอิน คาเฉลี่ยอยูที่ 4.27 เมื่อพิจารณาใน

รายละเอียดของผลการศึกษาพบวา ดานลักษณะทางกายภาพของสายการบินนกแอร สามารถสราง

ใหเกิดความพึงพอใจใน 3 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุดตามลําดับ ไดแก 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



116 

 

 การยืนยันรายละเอียดการเดินทางที่ถูกตอง ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.43)  

รองลงมาคือ การจองต๋ัวโดยสารเปนไปอยางถูกตอง สะดวก รวดเร็ว ความพึงพอใจอยูในระดับสูง 

(คาเฉลี่ย 4.29) และการข้ึนเครื่องบินโดยสารเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว ความพึงพอใจอยูใน

ระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.10) 

 การเช็คอิน ไดแก ผานเว็บไซต ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.40) รองลงมาคือ 

ผานทางเคานเตอรสนามบิน ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.38) และผานทางแอพพลิเคช่ัน 

ความพึงพอใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 4.22)    

 

สวนท่ี 3 ผลวิจัยเก่ียวกับความภักดีของลูกคาท่ีมีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

ตารางที ่4-47 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความภักดีของลูกคาทีม่ตีอบริษัท สาย

การบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

ความภักดี 
 

  S.D. ระดับ 

ความภักดี 

ทานตัดสินใจใชบริการสายการบินนกแอรดวยตนเอง 4.44 0.61 สูง 

ถาตองตัดสินใจเดินทางดวยสายการบิน ทานจะเลอืกเดินทางกับ

สายการบินนกแอรกอนเสมอ 

4.09 0.81 สูง 

ทานรูสกึไววางใจในการบริการของสายการบินนกแอร 4.16 0.71 สูง 

ทานจะใชบริการของสายการบินนกแอรมากข้ึนทั้งบรกิารหลัก และ

บริการเสรมิ 

4.06 0.73 สูง 

หากสายการบินนกแอรมีการจัดกจิกรรม ทานยินดีที่จะเขารวม 3.66 0.98 สูง 

ทานรูสกึไดรับสิทธิพเิศษที่เหนือกวาลกูคาของสายการบินอืน่ๆ 3.64 1.00 สูง 

ทานจะชักชวนใหผูอื่นมาใชบรกิารกบัสายการบินนกแอร 3.76 0.86 สูง 

ทานจะชักชวนใหผูอื่นมาสมัครเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 3.74 0.93 สูง 

เมื่อบัตรสมาชิกนกแฟนคลับของทานหมดอายุ ทานจะทําการตอ

อายุบัตร (ปตอป) 

4.16 0.81 สูง 
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เมื่อทานทราบถึงขอเสนอพเิศษของสมาชิกนกแฟนคลบัตามราน

ขนม/รานอาหาร/โรงแรม ทานมักจะใชสิทธ์ิน้ันๆเสมอ 

3.08 1.32 ปานกลาง 

ทานเต็มใจที่จะบอกตอสิง่ดีๆ เกี่ยวกับสายการบินนกแอรใหผูอื่น

ไดรับฟง 

3.94 0.95 สูง 

ถาผูอื่นมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับสายการบินนกแอรทานจะแกไข

ความเขาใจผิดน้ันทันท ี

3.64 0.88 สูง 

ทานจะไมเปลี่ยนไปใชบรกิารสายการบินอื่นที่ใหขอเสนอดีกวา 3.30 1.17 ปานกลาง 

ทานจะไมเปลี่ยนไปใชบรกิารสายการบินอื่น หากประสบปญหา

ดานการใหบริการของสายการบินนกแอร 

3.34 1.26 ปานกลาง 

ถาหากสายการบินนกแอรมกีารเปลี่ยนแปลงการใหบรกิารทีต่าง

จากปจจบุัน ทานยังจะยอมรับและใชบริการสายการบินนกแอร

ตอไป 

3.46 1.03 ปานกลาง 

ทานจะรองเรียนหรือใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการตางๆเพื่อ

ขอมูลทีเ่ปนประโยชนในการปรับปรงุการบริการของสายการบินนก

แอร 

3.58 1.02 สูง 

ทานมีความรูสึกผกูพันกบัสายการบินนกแอร 3.58 0.99 สูง 

ทานจะใชบริการของสายการบินนกแอรตอไปในอนาคต 4.08 0.86 สูง 

รวม 3.76 0.94 สูง 

 จากตารางที่ 4-47 ความภักดีของกลุมตัวอยางลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับที่มีตอบริษัท 

สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.76) และเมือพิจารณาใน

รายละเอียดของผลการศึกษาพบวา บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) สามารถสรางความ

ภักดีใน 3 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุดตามลําดับคือ ตัดสินใจใชบริการสายการบินนกแอร

ดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.44) รองลงมากลุมตัวอยางรูสึกไววางใจในการบริการของสายการบินนกแอร 

และเมื่อบัตรสมาชิกนกแฟนคลับหมดอายุจะทําการตออายุบัตรทันที (คาเฉลี่ย 4.16) และถาตอง

ตัดสินใจเดินทางดวยสายการบิน จะเลือกเดินทางกับสายการบินนกแอรกอนเสมอ (คาเฉลี่ย 4.09)  
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 นอกจากน้ีบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) สามารถสรางใหเกิดความภักดีใน 3 

ประเด็นซึ่งมีคะแนนตํ่าสุดตามลําดับ คือ กลุมตัวอยางจะไมเปลี่ยนไปใชบริการสายการบินอื่น หาก

ประสบปญหาดานการใหบริการของสายการบินนกแอร (คาเฉลี่ย 3.34) รองลงมาคือ กลุมตัวอยางจะ

ไมเปลี่ยนไปใชบริการสายการบินอื่นที่ใหขอเสนอดีกวา (คาเฉลี่ย 3.30) และเมื่อกลุมตัวอยางทราบถึง

ขอเสนอพิเศษของสมาชิกนกแฟนคลับตามรานขนม รานอาหาร หรือโรงแรม มักจะใชสิทธ์ิน้ันๆเสมอ 

(คาเฉลี่ย 3.08) 

สวนท่ี 4 ผลวิจัยเก่ียวกับขอมูลทางประชากรของกลุมตัวอยาง 

1) เพศ 

ตารางที ่4-48  แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามเพศ 

               เพศ                                                                    จํานวน           รอยละ 

        ชาย 

        หญิง 

32 40 

48 60 

                                            รวม 80 100 

 จากตารางที่ 4-48 พบวา เพศของกลุมตัวอยางกลุมน้ีเปนเพศหญิง จํานวน 48 คน คิดเปน

รอยละ 60 และเพศชาย จํานวน 32 คิดเปนรอยละ 40 

 

2) อาย ุ

ตารางที ่4-49  แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามอายุ 

               เพศ                                                                    จํานวน           รอยละ 

15 – 25 ป          20 25.0 

25 – 35 ป     19 23.8 

35 – 45 ป         26 32.5 

45 – 60 ป     11 13.8 

มากกวา 60 ปข้ึนไป 4 5.0 

                                            รวม 80 100 
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 จากตารางที่ 4-49 พบวา อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญจะอยูที่ 35-45 ป จํานวน 26 คน 

คิดเปนรอยละ 32.5 รองลงมาคือ 15-25 ป จํานวน 20 คิดเปนรอยละ 25  

  

3) การศึกษา 

ตารางที ่4-50 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามการศึกษา 

               เพศ                                                                   จํานวน             รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 4 5.0 

ปริญญาตร ี 50 62.5 

สูงกวาปริญญาตรี 26 32.5 

                                            รวม 80 100 

จากตารางที่ 4-50 พบวา การศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 50 คน 

คิดเปนรอยละ 62.5 สวนที่นอยทีสุ่ดคือ ตํ่ากวาปรญิญาตรี จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 5 

 

4) อาชีพ 

ตารางที ่4-51 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามอาชีพ 

               เพศ                                                                    จํานวน           รอยละ 

พนักงานบริษัท         8 10.0 

รับจาง 1 1.3 

ขาราชการ 23 28.8 

รัฐวิสาหกิจ 10 12.5 

ธุรกิจสวนตัว 20 25.0 

นักเรียน/นักศึกษา    16 20.0 

อื่นๆ 2 2.5 

                                            รวม 80 100 
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 จากตารางที่ 4-51 พบวา อาชีพของกลุมตัวอยางสวนใหญจะเปน ขาราชการ จํานวน 23 คน 

คิดเปนรอยละ 28.8 รองลงมาคือ ธุรกิจสวนตัว จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 25 และถัดมาคือ 

นักเรียน/นักศึกษา   จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 20 

 

5) รายไดสวนบุคคลตอเดือน 

ตารางที ่4-52 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามรายไดสวนบุคคลตอเดือน 

               เพศ                                                                    จํานวน            รอยละ 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 6 7.5 

10,000 – 20,000 บาท       16 20.0 

20,001 – 30,000 บาท 23 28.8 

30,001 – 40,000 บาท      9 11.3 

40,001 – 50,000 บาท       6 7.5 

มากกวา 50,000 บาท 19 23.8 

                                            รวม 80 100 

 จากตารางที่ 4-52 พบวา รายไดสวนบุคคลตอเดือนของกลุมตัวอยาง สวนใหญจะอยูที่ 

20,001 –30,000 บาท จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 28.8 รองลงมาคือ มากกวา 50,000 บาท 

จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 23. 
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บทที่ 5 

สรุป และอภิปรายผล 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานลูกคาสัมพันธและความภักดีของลูกคา บริษัท สายการ

บินนกแอร จํากัด (มหาชน)” ผูศึกษาไดทําการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) น้ัน ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับ

ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานลูกคาสัมพันธ ของสายการบินนกแอร ทั้งหมด 2 ทาน และลูกคา

ทั้งหมด 20 คน โดยแบงออกเปนลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 10 คน และลูกคาที่เปนสมาชิก

นกแฟนคลับ 10 คน สวนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบริการ และการบริหารงานลูกคาสัมพันธ รวมไป

ถึงความภักดีที่มีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางที่ทําการศึกษาคือ ลูกคาที่เปนผูใชบริการสายการบินนกแอร ในทาอากาศยานดอนเมือง โดย

สุมกลุมตัวอยางเปนลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 120 ชุด และลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟน

คลับ 80 ชุด รวม 200 ชุดตามจํานวนที่ต้ังเปาหมายไว และรายงานผลการวิจัยโดยใชการแจกแจง

ความถ่ี คาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายคุณลักษณะทางประชากรศาสตร

ของกลุมตัวอยาง ความพึงพอใจในการใชบริการ และการบริหารงานลูกคาสัมพันธ รวมไปถึงความ

ภักดีที่มีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด   

สรุปผลการวิจัย 

 ผูศึกษาสามารถทําการสรุปผลการวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวนหลักๆตามวัตถุประสงค ดังน้ี  

1. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  

1.1. เพื่อศึกษาการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

1.2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการ และการบริหารงานลูกคาสัมพันธ 

ของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)  รวมไปถึงเพื่อศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอบริษัท 

สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 
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2. สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการ และการบริหารงานลูกคาสัมพันธ ของ

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) รวมไปถึงเพื่อศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอ บริษัท 

สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

1. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  

1.1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด 

(มหาชน) โดยศึกษาจากเอกสารและขอมูลตางๆ และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)    

ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)      

2 ทาน ซึ่งผลการวิจัยที่พบทั้ง 2 ทาน มีการวางแผนทํางานที่ทั้งแตกตางและประสานกันในดานการ

บริหารงานลูกคาสัมพันธ โดยมีบุคคลที่ใหการสัมภาษณเชิงลึกในการวิจัย ไดแก 

    คุณณัฎฐินี  ปานเทวัญ       

    (CRM Management Director)                                                            

    บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

    คุณภทิรา กุมุทพงษพาณิช                                                                                       

    (Partner Management Manager) (Nok Fan Club)    

             บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

 ในแงของแผนกงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท สายการ

บินนกแอร จํากัด (มหาชน) ปจจุบันแบงเปน 2 ฝายหลักๆ คือ แผนกการจัดการการบริหารงานลูกคา

สัมพันธ จะเปนฝายรับผิดชอบการวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปใชในการสราง CRM Campaign ในครั้ง

ตอๆไป อีกทั้งการแบงกลุมลูกคา การนําขอมูลไปใช เปนตน      

 สวนแผนกโครงการสมาชิกนกแฟนคลับ ซึ่งจะดูแลในสวนของสมาชิกนกแฟนคลับ การ

บริหารจัดการดานขอมูลตางๆของลูกคา การประสานงานกับ Customer Service ในสนามบินตางๆ 

หรือประสานงานกับ Call Center การตอบปญหาลูกคา เปนตน อีกทั้งทําการสราง CRM 

Campaign ใหแกสมาชิกอีกดวย        

 ซึ่งจากการศึกษาทั้งในประเด็นของฐานขอมูลการใชอิเล็กทรอนิกสในการบริหารงานลูกคา

สัมพันธ การคิดโปรแกรมลูกคาสัมพันธแนวทางในการรักษาลูกคารวมทั้งการวัดประเมินผลการ

บริหารงานลูกคาสัมพันธ พบวา  
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 บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ทําการบริหารลูกคาสัมพันธเพื่อสรางคุณคาของ

บริการใหกับลูกคา และเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจในบริการ (Service Level) โดยมุงเนนใหเกิดการ

สรางประสบการณ (Experience) และความสัมพันธที่ดี (Relationship) ระหวางลูกคากับบริษัท 

สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) มุงใหเกิดการรักษาลูกคาไวไดโดยใหลูกคานึกถึงสายการบินนก

แอรกอนสายการบินอื่น (Top of Mind) เกิดการซื้อซ้ําของลูกคา (Repurchase) และเกิดการบอกตอ 

(Referral) ความประทับใจในบริการ และการที่ไดเปนลูกคาสายการบินนกแอรไปยังผูอื่น  

 นอกจากน้ี ผูศึกษาสามารถสรุปกระบวนการการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท สายการ

บินนกแอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ดังน้ี 

1) ฐานขอมูลลูกคา (Database) สําหรับลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับที่เดินทางกับ

สายการบินนกแอรจะมีการเก็บขอมูลการเดินทางเบื้องตน ไมมีขอมูลสวนตัว แตสําหรับสมาชิกนก

แฟนคลับมีการเก็บขอมูลลูกคาจากผานขอมูลที่กรอกในใบสมัครสมาชิกนกแฟนคลับ (Application) 

และผานเว็บไซต www.nokfanclub.com มีขอมูลสวนตัว และขอมูลเพื่อการติดตอสื่อสาร คือ ช่ือ-

นามสกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท และอีเมล 

2) อิเล็กทรอนิกส (Electronic) ที่บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ใชในการ

บริหารงานลูกคาสัมพันธ แบงออกเปน 2 ระบบ ไดแก 

- ระบบเกี่ยวของกับการสรางฐานขอมูล สําหรับขอมูลสวนตัวของลูกคาจะใชเปนระบบ 

In-house system ใชโปรแกรม Microsoft เปนโครงสรางหลักของระบบ โดยใชช่ือระบบวา 

“Customer Relationship Management” และสําหรับขอมูลการเดินทางจะใชโปรแกรม 

“Navitare” เพื่อตรวจสอบขอมูลลูกคาควบคูกับขอมูลการเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

-  ระบบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการ ไดแก Call Center เปนชองทางใหลูกคาสามารถ

ติดตอสอบถาม หรือรองเรียนเกี่ยวกับการใชบริการสายการบินได SMS หรือ Blast E-mail เพื่อแจง

ขาวสารกิจกรรมหรือสิทธิประโยชนแกลูกคา ตลอดจนสื่อออนไลนตางๆ อยาง Mobile Appilcation 

เพื่ออํานวยความสะดวกในเรื่องของชองทางการจัดจําหนาย และสามารถใชเปนบัตรสมาชิกนกแฟน

คลับออนไลนได หรือ Website Facebook Fanpage Twitter เพื่อแจงขาวสาร ติดตอ หรือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของลูกคาไดเปนอยางดี 

2) โปรแกรมการสรางความสัมพันธ (Action)  บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

ไดใชโครงการสมาชิกนกแฟนคลับ (Nok Fan Club) เพื่อสรางประสบการณที่มอบคุณคาใหมากกวา

การบริการในการเดินทาง โดยสรางความประทับใจกับสิทธิประโยชนตางๆทีบริษัท สายการบินนก

แอร จํากัด (มหาชน) มอบใหตามความเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่เปนลูกคาสายการบินนกแอร และ

เน่ืองจากเปนธุรกิจบริการ  การสรางความสัมพันธจากฝายหนางานบริการลูกคาทุกฝายก็เปนสวน

สําคัญในการบริหารงานลูกคาสัมพันธเชนกัน 
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3) การรักษาลูกคา (Retention) บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) สราง

ประสบการณการใชบริการและการไดรับความคุมคาในการเปนสมาชิกนกแฟนคลับ ทําใหลูกคารูสึกดี

ตอองคกรตลอดการเปนลูกคา และเพื่อใหลูกคาประทับใจใหมากที่สุด (Impression) เมื่อลูกคา

ตองการเดินทางดวยสายการบิน CRMตองทําใหลูกคาตัดสินใจเลือกใชบริการสายการบินนกแอรเปน

อันดับแรกเสมอ  

       อีกทั้งการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) เปนสิ่ง

ที่ตองสามารถทําการวัดผลได (Evaluation) เน่ืองจากผลที่ไดจะทําใหองคกรรูวาการบริหารงานลกูคา

สัมพันธมีประสิทธิภาพหรือไม มีผลตอบรับจากลูกคาอยางไรบาง ซึ่งบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด 

(มหาชน) ไดทําการวัดผลโดย การทําแบบสอบถามที่  ทาอากาศยานดอนเมืองเพื่อวัดความพึงพอใจ

ของลูกคาในการใชบริการ อีกทั้งมีการติดตามผลโครงการสมาชิกนกแฟนคลับ โดยการวัดจากตัวเลข

การสมัครสมาชิกในแตละเดือน และวัดความนิยมในการแลกรับสิทธิประโยชนแตละรานคา/โรงแรม 

หรือการนําคะแนนสะสมเที่ยวบินมาแลกรับของรางวัล เพื่อวัดวาความตองการของลูกคาสายการบิน

นกแอรไปในทิศทางไหน และเพื่อปรับเปลี่ยน หรือแกไขใหตรงตามความตองการของลูกคามากข้ัน 

 

 อยางไรก็ตามการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

เรียกไดวาประสบความสําเร็จในระดับหน่ึงเทาน้ัน เพราะการบริหารงานลูกคาสัมพันธที่ผานมาเปน

เพียงโครงสรางเล็กๆ สําหรับโครงสรางใหญน้ันเพิ่งไดเริ่มวางแผนเมื่อตนป 2555 และทางสายการบิน

นกแอรคาดวาจะเสร็จสิ้นในกลางป 2557 ซึ่ง ณ เวลาน้ียังอยูในระหวางดําเนินการภายในองคกร อีก

ทั้งสิ่งที่เปนอุปสรรค ก็คือ จากผลการวิเคราะหขอมูลมีลูกคาที่เดินทางกับสายการบินนกแอรที่ไมได

เปนสมาชิกนกแฟนคลับจํานวนมาก ทั้งที่เปนลูกคาที่เดินทางบอยพอสมควร เพราะลูกคาสวนใหญไม

สนใจจะสมัครสมาชิก ทําใหยากตอการเก็บขอมูลลูกคา เพื่อนําไปสรางแคมเปญที่ดึงดูดใจ และ

เน่ืองจากลักษณะธุรกิจสายการบินจะคลายๆธุรกิจบัตรเครดิต ที่ลูกคามักมองกอนเสมอวาอันไหนดี

กับลูกคาในเวลาน้ันก็จึงจะเลือกใชบริการ ทําใหกลายเปนตัวเลือกเสมอ ลูกคามีแนวโนมไมคอยยึดติด

กับสายการบินใดเปนพิเศษ ทําใหคูแขงมีอิทธิพลคอนขางสูง ดวยเหตุน้ีจึงเปนความทาทายของสาย

การบินนกแอรที่จะเรียกลูกคาใหนึกถึงตนกอนเสมอใหได นอกจากน้ีการบริหารงานลูกคาสัมพันธใน

อนาคตของสายการบินนกแอรน้ันกําลังมุงเนนใหความสําคัญกับการทํา Segmentation และการ

ตอบสนอง Lifestyle ของลูกคา และตอบสนองความตองการของลูกคาใหเปนรายบุคคลมากข้ึน 

ดังน้ัน เห็นไดชัดวา การพัฒนาการบริหารงานลูกคาสัมพันธของสายการบินนกแอรกําลังเปนที่นาจับ

ตามองในธุรกิจสายการบิน และยังคงไปไดอีกไกล เน่ืองจากเปนสายการบินที่มีจุดแข็งในหลายดาน 

เชน การใหบริการเที่ยวบินที่ครอบคลุมเสนทางมากที่สุดในประเทศไทย การมีชองการจัดจําหนายที่

ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการบริการที่ดีเย่ียมเปนที่นาพอใจของผูโดยสาร เปนตน   
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 1.2  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการ และการบริหารงานลูกคา

สัมพันธ ของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) รวมไปถึงศึกษาความภักดีของลูกคาท่ีมี

ตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)       

       ผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ลูกคา

จํานวน 20 ทาน โดยแบงเปน 2 กลุม 

1. ลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 10 ทาน 

2. ลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับ 10 ทาน 

 

  1.2.1 สรุปผลการวิจัยขอมูลความพึงพอใจตอการใชบริการสายการบินนกแอร 

                 1) ลูกคาท่ัวไปท่ีไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

     จากการศึกษาในประเด็นความพึงพอใจในการใชบริการทั้งหมด 7 ดาน  ผลการวิจัย

พบวาลูกคากลุมที่ไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 10 ทานน้ัน ทุกคนมีความพึงพอใจตอการใชบริการ 

และการบริหารงานลูกคาสัมพันธบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ในดานผลิตภัณฑ      

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคลากร และการสื่อสาร ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

   ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ โดยประเด็นที่ใหความสําคัญ คือ สภาพเครื่องบิน

โดยสารโดยรวมที่ทําใหรูสึกปลอดภัย ไมทําใหวิตกกังวลในการเดินทาง ประทับใจกับเสนทางบินที่

ครอบคลุม และเวลาของเที่ยวบินที่เพียงพอตอความตองการ และพึงพอใจกับอาหาร และเครื่องด่ืมที่

ใหบริการฟรีมากเปนพิเศษ  

  ความพึงพอใจดานราคา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องของความคุมคาของ

การใชจายเมื่อเทียบกับระยะทาง เวลาในการเดินทาง และกลุมตัวอยางยังรูสึกวาการใชจายเมื่อเทียบ

กับบริการที่ไดรับคอนขางดี อีกทั้งกลุมตัวอยางโดยสวนใหญจะรับไดเฉพาะราคาโปรโมช่ันเทาน้ัน 

      ความพึงพอใจดานชองทางการจัดจําหนาย กลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจทุกคน 

โดยใหความสําคัญในเรื่องของชองทางที่เปนการบริการตนเอง (Self Service) คือ จองต๋ัวโดยสารผาน

เว็บไซต และทางแอพพลิเคช่ัน อีกทั้งการชําระคาต๋ัวโดยสารผานทางบัตรเครดิต ตูเอทีเอ็ม และ

เคานเตอรเซอรวิส 

      ความพึงพอใจดานบุคลากร กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจทุกคน โดยใหความสําคัญ

กับพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน นักบิน มากกวาพนักงานภาคพื้น แตกลุมตัวอยางก็รูสึกดีกับการ

บริการที่ไดรับจากพนักงานทั้งสองสวน สงผลใหเกิดความประทับใจในระดับหน่ึง 
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       ความพึงพอใจในการสื่อสาร ลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ มีความพึงพอใจ

ในเรื่องของการไดรับขาวสารผานทางสื่อออนไลน หรือทางโทรศัพท และพึงพอใจกับขาวสารเกี่ยวกับ

โปรโมช่ันมากที่สุด  

        นอกจากน้ันกลุมตัวอยางกลุมน้ียังมีความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอการใชบริการ 

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ไดแก ดานสงเสริมการตลาด ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

และดานกระบวนการบริการ ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

   ดานสงเสริมการตลาด  

       กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ โดยประเด็นที่ใหความสําคัญ คือ โปรโมช่ันราคาต๋ัว

โดยสารที่สงผลใหตัดสินใจใชบริการ และมีความไมพึงพอใจในเรื่องของกิจกรรมที่ยังไมนาสนใจมาก

พอ ไมทําใหอยากเขารวม รูสึกวาการสมัครสมาชิกนกแฟนคลับก็ดูธรรมดา  

       ดานลักษณะทางกายภาพ  

        กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ โดยประเด็นที่ใหความสําคัญ คือ เคานเตอรที่สนามบิน

ที่เห็นไดชัดเจน การตกแตงภายนอกของเครื่องบินโดยสาร บรรยากาศภายในเครื่องบินโดยสารที่ดี 

และสิ่งอํานวยความสะดวกบนเครือ่งบินโดยสารที่ดูดีในระดับหน่ึง และมีความไมพึงพอใจ ไดแก การ

บริหารจัดการคิวที่เคานเตอรสนามบินยังทําใหสับสน การตกแตงภายในของเครื่องบินโดยสารทีส่งัเกต

ไดวาคอนขางเกา 

     ดานกระบวนการบริการ  

      กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ โดยประเด็นที่ใหความสําคัญ คือ การจองต๋ัวโดยสาร

ที่สะดวก และรวดเร็ว ตรงตามความตองการทุกครั้ง และการเช็คอินที่มีหลากหลายชองทาง คือ ผาน

ทางเว็บไซต โทรศัพท และ Application และมีความไมพึงพอใจ ไดแก การข้ึน และลงจากเครื่องบิน

โดยสารที่ยังคงมีการจัดการที่ลาชา หรืออุปกรณอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ และระบบการจัดการ

ดูแลรักษาสัมภาระผูโดยสารที่มีขอบกพรอง เชน กระเปาชํารุด หริอกระเปาเปดอยู เปนตน 

 

  2) ลูกคาท่ัวไปท่ีไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ  

       จากการศึกษาในประเด็นความพึงพอใจในการใชบริการทั้งหมด 7 ดาน  ผลการวิจัย

พบวาลูกคากลุมที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับ 10 ทานน้ัน ทุกคนมีความพึงพอใจตอการใชบริการ และ

การบริหารงานลูกคาสัมพันธบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ในดานราคา ดานชองทาง

การจัดจําหนาย ดานบุคลากร และการสื่อสาร ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี  

  ความพึงพอใจดานราคา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่องของความคุมคาของ

การใชจายเมื่อเทียบกับระยะทาง เวลาในการเดินทาง และกลุมตัวอยางยังรูสึกวาการใชจายเมื่อเทียบ
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กับบริการที่ไดรับคอนขางเกินความคาดหวัง อีกทั้งไมวาจะเปนราคาโปรโมช่ัน หรือราคาปกติกลุม

ตัวอยางโดยสวนใหญสามารถรับไดเสมอ 

      ความพึงพอใจดานชองทางการจัดจําหนาย กลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจทุกคน 

โดยใหความสําคัญในเรื่องของชองทางที่เปนการบริการตนเอง (Self Service) คือ จองต๋ัวโดยสารผาน

เว็บไซต ทางแอพพลิเคช่ัน และ Call Center อีกทั้งการชําระคาต๋ัวโดยสารผานทางบัตรเครดิต       

ตูเอทีเอ็ม และเคานเตอรเซอรวิส 

      ความพึงพอใจดานบุคลากร กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจทุกคน โดยใหความสําคัญ

กับพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน นักบิน มากกวาพนักงานภาคพื้น แตกลุมตัวอยางก็รูสึกดีกับการ

บริการที่ไดรับจากพนักงานทั้งสองสวน สงผลใหเกิดความประทับใจมาก อีกทั้งพนักงานที่ใหบริการ

เฉพาะกับสมาชิกนกแฟนคลับก็ทําใหลูกคารูสึกสะดวกสบายที่ไดรับการดูแลเอาใจใส 

       ความพึงพอใจในการสื่อสาร มีความพึงพอใจในเรื่องของการไดรับขาวสารผานทาง

สื่อออนไลน ผานทางโทรศัพท ผานทาง SMS และ E-mail อีกทั้งพึงพอใจกับขาวสารเกี่ยวกับ

โปรโมช่ันมากที่สุด รองลงมาคือขาวสารของสิทธิประโยชน 

  

  นอกจากน้ันกลุมตัวอยางกลุมน้ียังมีความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอการใชบริการ 

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานสงเสริมการตลาด ดาน

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ และดานกระบวนการบริการ ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

     ดานผลิตภัณฑ  

  กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ โดยประเด็นที่ใหความสําคัญ คือ สภาพเครื่องบิน

โดยสารโดยรวมที่ทําใหรูสึกปลอดภัย ไมทําใหวิตกกังวลในการเดินทาง ประทับใจกับเสนทางบินที่

ครอบคลุม และเวลาของเที่ยวบินที่เพียงพอตอความตองการ และมีความไมพึงพอใจ คือในเรื่องของ

ความตรงตอเวลาของเที่ยวบินที่ยังไมสม่ําเสมอ เพราะมีความลาชาอยูบอยครั้ง และรูสึกวาอาหาร 

และเครื่องด่ืม ไมคอยมีผลตอความรูสึกมากนัก  

   ดานสงเสริมการตลาด  

  กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ โดยประเด็นที่ใหความสําคัญ คือ โปรโมช่ันราคาต๋ัว

โดยสารที่สงผลใหตัดสินใจใชบริการ มีความชอบในสิทธิประโยชนที่เกี่ยวกับการจองต๋ัวโดยสารราคา

โปรโมช่ันกอนใคร การเพิ่มนํ้าหนักกระเปา บริการ Nok Call Home เพราะทําใหรูสึกถึงความเอาใจ

ใสจากสายการบิน รวมถึงการสะสมเที่ยวบินดวย และไมพึงพอใจในเรื่องของกิจกรรมที่ยังไมนาสนใจ

มากพอ ไมทําใหอยากเขารวม สิทธิประโยชนที่เกี่ยวกับพันธมิตรตางๆ เชน รานอาหาร หรือโรงแรม 

อีกทั้งกิจกรรมสําหรับสมาชิกนกแฟนคลับมีแตแบบเดิม ยังไมตรงกับความชอบ หรือความตองการ 
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   ดานลักษณะทางกายภาพ  

   กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ โดยประเด็นที่ใหความสําคัญ คือ เคานเตอรที่สนามบิน

ที่เห็นไดชัดเจน การตกแตงภายนอกของเครื่องบินโดยสาร บรรยากาศภายในเครื่องบินโดยสารที่ดี 

และสิ่งอํานวยความสะดวกบนเครื่องบินโดยสารทีพอใชได และมีความไมพึงพอใจ ไดแก การบริหาร

จัดการคิวที่เคานเตอรสนามบินยังทําใหสับสน การตกแตงภายในของเครื่องบินโดยสารที่สังเกตไดวา

คอนขางเกา เคานเตอรเช็คอินสําหรับสมาชิกที่มีใหบริการนอยมาก และบัตรสมาชิกที่ดูธรรมดาม    

อีกทั้งไมคอยไดนําออกมาใช   

  ดานกระบวนการบริการ  

  กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ โดยประเด็นที่ใหความสําคัญ คือ การจองต๋ัวโดยสารที่

สะดวก และรวดเร็ว ตรงตามความตองการทุกครั้ง และการเช็คอินที่มีหลากหลายชองทาง คือ ผาน

ทางเว็บไซต โทรศัพท และ Application  นอกจากน้ีบริการ Nok Call Home ทําใหรูสึกไดรับการ

เอาใจใส ลดความเสี่ยงที่จะไดรับขอมูลผิดพลาด หรือเดินทางไมทันเวลา และมีความไมพึงพอใจ 

ไดแก การข้ึน และลงจากเครื่องบินโดยสารที่ยังคงมีการจัดการที่ลาชา หรืออุปกรณอํานวยความ

สะดวกไมเพียงพอ และระบบการจัดการดูแลรักษาสัมภาระผูโดยสารที่มีขอบกพรอง เชน กระเปา

ชํารุด หริอกระเปาเปดอยู เปนตน 

 

1.2.2 สรุปผลการวิจัยขอมูลความภักดีของลูกคาท่ีมีตอบริษัท สายการบินนกแอร       

จํากัด (มหาชน) 

   1) ลูกคาท่ัวไปท่ีไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

                   จากการศึกษาในสวนของความภักดีของลูกคาที่มีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด 

(มหาชน)  ผลการศึกษาพบวา ลักษณะความภักดีของลูกคากลุมที่ไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

ทั้งหมด 10 คน สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม ซึ่งผูศึกษาสามารถสรุปไดดังน้ี 

 

 กลุมลูกคาภักดีกลุมท่ี 1 มีลักษณะดังน้ี  

          เปนกลุมที่เคยแนะนํา หรือบอกตอความรูสึกดีๆในการใชบริการบริษัท สายการบิน

นกแอร จํากัด (มหาชน) ใหกับผูอื่นไดรับรูเปนครั้งคราว มีแนวโนมใชบริการมากข้ึนในอนาคต อีกทั้งมี

การสนับสนุนการใชบริการบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) โดยบอกถึงความคุมคาใหผูอื่น

ทราบ เปนกลุมที่ยังคงจะใชบริการบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ไปอีกเรื่อยๆ และเปน

กลุมที่จะทําการแกตาง หรืออธิบายเหตุผลที่ถูกตอง ถาหากมีผูอื่นที่เขาใจผิด หรือพูดถึงบริษัท สาย

การบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ในทางที่ไมดีเสมอ อีกทั้งจะทําการรองเรียนเมื่อเกิดการบริการที่ไมดี
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จริงๆ สุดทายคือ เปนกลุมที่ยังคงจะใชบริการ  บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) กอนเปน

อันดับแรกเสมอ ถึงแมวาจะมสีายการบินคูแขงรายอื่นเขามาก็ตาม 

 

         กลุมลูกคาภักดีกลุมท่ี 2 มีลักษณะดังน้ี  

        เปนกลุมที่เคยแนะนํา หรือบอกตอความรูสึกดีๆในการใชบริการบริษัท สายการบิน   

นกแอร จํากัด (มหาชน) ใหกับผูอื่นไดรับรูนอยมาก เน่ืองจากไมเกิดคอยความประทับใจในการบริการ 

มีแนวโนมใชบริการมากข้ึนในเวลาที่จําเปนเทาน้ัน เปนกลุมที่อาจจะไมใชบริการบริษัท สายการบิน

นกแอร จํากัด (มหาชน) ไปอีกเรื่อยๆ เพราะอาจจะเปลี่ยนใจ และเปนกลุมที่จะไมทําการแกตาง หรือ

อธิบายเหตุผลที่ ถูกตอง ถาหากมีผูอื่นที่เขาใจผิด หรือพูดถึงบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด 

(มหาชน) ในทางที่ไมดี คือปลอยผานไป สุดทายคือ เปนกลุมที่จะมีแนวโนมไปทดลองใชบริการสาย

การบินคูแขง โดยการที่จะตัดสินใจวาจะใชบริการสายการบินใดกอนเสมอน้ัน ตองข้ึนอยูกับความ

คุมคาที่มากกวาในชวงเวลาน้ันๆเปนสําคัญ 

 

   2) ลูกคาท่ีเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

                    จากการศึกษาในสวนของความภักดีของลูกคาที่มีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด 

(มหาชน)  ผลการศึกษาพบวา ลักษณะความภักดีของลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับ ทั้งหมด 10 คน 

สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม ซึ่งผูศึกษาสามารถสรุปไดดังน้ี 

 

 กลุมลูกคาภักดีกลุมท่ี 1  มีลักษณะดังน้ี  

          เปนกลุมที่เคยแนะนํา หรือบอกตอความรูสึกดีๆในการใชบริการบริษัท สายการบิน

นกแอร จํากัด (มหาชน) ใหกับผูอื่นไดรับรูเปนครั้งคราว จะใชบริการมากข้ึนในอนาคต มีการแนะนํา

ใหผูอื่นมาสมัครเปนสมาชิกเสมอ และมักจะทําการตออายุบัตรสมาชิกทุกปดวย  อีกทั้งมีการ

สนับสนุนการใชบริการบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) โดยบอกถึงความคุมคาใหผูอื่น

ทราบ เปนกลุมที่ยังคงจะใชบริการบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ไปอีกเรื่อยๆ เปนเวลา

อยางนอย 3 ป แนนอน และเปนกลุมที่จะทําการแกตาง หรืออธิบายเหตุผลที่ถูกตอง ถาหากมีผูอื่นที่

เขาใจผิด หรือพูดถึงบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ในทางที่ไมดีเสมอ อีกทั้งจะทําการ

รองเรียนเมื่อเกิดการบริการที่ไมดีจริงๆ สุดทายคือ เปนกลุมที่ยังคงจะใชบริการ  บริษัท สายการบิน

นกแอร จํากัด (มหาชน) กอนเปนอันดับแรกเสมอ ถึงแมวาจะมสีายการบินคูแขงรายอื่นเขามาก็ตาม 
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         กลุมลูกคาภักดีกลุมท่ี 2 มีลักษณะดังน้ี  

         เปนกลุมที่เคยแนะนํา หรือบอกตอความรูสึกดีๆในการใชบริการบริษัท สายการบิน   

นกแอร จํากัด (มหาชน) ใหกับผูอื่นไดรับรูนอยมาก เน่ืองจากไมเกิดคอยความประทับใจในการบริการ 

มีแนวโนมใชบริการมากข้ึนในเวลาที่จําเปนเทาน้ัน มีการแนะนําใหผูอื่นมาสมัครเปนสมาชิกนอยมาก 

และมักจะไมกระตือรือรนที่จะตออายุบัตรสมาชิก  อีกทั้งมีการสนับสนุนการใชบริการบริษัท สายการ

บินนกแอร จํากัด (มหาชน) นอยครั้ง เปนกลุมที่ยังคงจะใชบริการบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด 

(มหาชน) ไปอีกเรื่อยๆ แตไมสามารถระบุไดวาจะนานหรือไม เพราะอาจจะเปลี่ยนใจ และเปนกลุมที่

จะไมทําการแกตาง หรืออธิบายเหตุผลที่ถูกตอง ถาหากมีผูอื่นที่เขาใจผิด หรือพูดถึงบริษัท สายการ

บินนกแอร จํากัด (มหาชน) ในทางที่ไมดี แตจะแชรประสบการณของตัวเอง หรือปลอยผานไป 

สุดทายคือ เปนกลุมที่จะมีแนวโนมไปทดลองใชบริการสายการบินคูแขง โดยการที่จะตัดสินใจวาจะใช

บริการสายการบินใดกอนเสมอน้ัน ตองข้ึนอยูกับความคุมคาที่มากกวาในชวงเวลาน้ันๆเปนสําคัญ 

 

        จากผลการวิจัยขางตน จะเห็นไดวากลุมลูกคาทั้ง 2 กลุม มีลักษณะความภักดีที่ทั้ง

เหมือนกัน และแตกตางกัน แตประเด็นที่ทําใหเห็นความแตกตางอยางชัดเจน คือ ประเด็นที่เกี่ยวกับ

คูแขง และการใชบริการที่มากข้ึน อีกทั้งสิ่งที่มีผลตอความภักดีของลูกคาจะเปนเรื่องของการบริการ

มากกวาโครงการสมาชิกนกแฟนคลับ  

 

2. สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

    เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการ และการบริหารงานลูกคาสัมพันธ 

ของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) รวมไปถึงศึกษาความภักดีของลูกคาท่ีมีตอบริษัท 

สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)   

     ผูศึกษาไดออกแบบแบบสอบถาม เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนํา

ขอมูลมาประมวลผลดวยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window เพื่อประมวลผลและวิเคราะห

ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยเก็บตัวอยางจากกลุมลูกคาที่ใชบริการสาย

การบินนกแอร แบงเปนกลุมลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 120 คน และลูกคาที่เปนสมาชิกนก

แฟนคลับ 80 คน รวม 200 คน ในทาอากาศยานดอนเมือง ผูศึกษาสามารถสรุปผลวิจัยไดดงน้ี 
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 2.1 สรุปผลขอมูลเก่ียวกับการเปนผูใชบริการสายการบินนกแอรของกลุมตัวอยาง 

 2.1.1 ลูกคาท่ัวไปท่ีไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

 สื่อที่ทําใหกลุมตัวอยางถูกแนะนําหรือจูงใจใหเดินทางกับสายการบินนกแอรในการวิจัยครั้งน้ี 

สื่ อที่ มีผ ลมากที่ สุ ด  3 อัน ดับ ได แก  1 )  ตัดสิน ใจ เอง  คิด เป นร อยละ  62.5 2)  เ ว็บ ไซต 

www.nokair.com คิดเปนรอยละ 27.5 และ 3) สมาชิกในครอบครัว คิดเปนรอยละ 25  

 กลุมตัวอยางโดยสวนใหญเคยใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชีย คิดเปนรอยละ 92 

รองลงมาคือ สายการบินโอเรียนทไทย คิดเปนรอยละ 35 

 ระยะเวลาที่กลุมตัวอยางเปนผูใชบริการมากที่สุดคือ นอยกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 30 

รองลงมาคือ 1 – 2 ป และ มากกวา 4 ป โดยแบงคิดเปนรอยละ 23.3 เทาๆกัน ความถ่ีในการใช

บริการของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูที่ 1 – 2 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาคือ  3 – 4 ครั้ง

ตอป คิดเปนรอยละ 30  

 กลุมตัวอยางโดยสวนใหญเลือกเดินทางในชวงวันจันทร – ศุกร คิดเปนรอยละ 65 และเลือก

เดินทางในชวงเวลา 12.00 น. – 18.00 น. มากที่สุด คิดเปนรอยละ 67 สําหรับจุดประสงคในการ

เดินทางของกลุมตัวอยางโดยสวนใหญจะกลับบาน และเย่ียมญาติ คิดเปนรอยละ 50.8 รองลงมาคือ 

ทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 45 และบุคคลที่กลุมตัวอยางเดินทางดวยน้ัน ผลคือ เดินทางคนเดียวมาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 44.2 รองลงมาคือเดินทางกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 29.2 

 ปจจัยที่ทําใหเลือกเดินทางกับสายการบินนกแอรมากที่สุด 4 อันดับแรก ไดแก 1) ราคาต๋ัว

โดยสาร  คิดเปนรอยละ 65 2) ความตองการของตัวเอง คิดเปนรอยละ 40.8 ถัดมาคือ 3) เสนทางบิน 

และ 4) เวลาของเที่ยวบิน โดยแบงคิดเปนรอยละ 33.3 เทาๆกัน 

 สําหรับกลุมตัวอยางลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิก มักจะมีผลการรับรูเกี่ยวกับการเปนสมาชิกนก

แฟนคลับ ดังน้ี ทราบเกี่ยวกับสมาชิกนกแฟนคลับแตไมสมัคร เพราะ เดินทางไมบอยมากที่สุด คิดเปน

รอยละ 52.7 รองลงมาคือ ไมไดรับการใหขอมูลจากพนักงาน คิดเปนรอยละ 37.8 และสิทธิประโยชน

ไมนาสนใจ คิดเปนรอยละ 17.6 แตในขณะเดียวกันก็มีกลุมตัวอยางที่ไมเคยทราบเกี่ยวกับการสมัคร

เปนสมาชิกนกแฟนคลับอยู คิดเปนรอยละ 38.3  

 ในอนาคตสําหรับกลุมตัวอยางน้ีมีแนวโนมที่จะสมัครเปนสมาชิกนกแฟนคลับ เพราะสิทธิ

ประโยชนและสิทธิพิเศษ คิดเปนรอยละ 48.7 รองลงมาคือ มีโอกาสไดเดินทางบอยมากข้ึน คิดเปน

รอยละ 24.4 แตก็มีกลุมที่ไมมีแนวโนมที่จะสมัครเปนสมาชิกนกแฟนคลับ ดวยเหตุผลวา ไมรูขอมูล

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 69 รองลงมาคือ เดินทางไมบอย คิดเปนรอยละ 26.2  

 กลุมตัวอยางโดยสวนใหญไมเปนสมาชิกของสายการบินตนทุนตํ่าใดเลย คิดเปนรอยละ 93.2 

แตถาเปนก็จะเปนสมาชิกสายการการบินไทยแอรเอเชียมากที่สุด คิดเปนรอยละ 87.5  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



132 

 

 2.1.2 ลูกคาท่ีเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

 สื่อที่ทําใหกลุมตัวอยางถูกแนะนําหรือจูงใจใหเดินทางกับสายการบินนกแอรในการวิจัยครั้งน้ี 

สื่ อที่ มีผ ลมากที่ สุ ด  3 อัน ดับ ได แก  1 )  ตัดสิน ใจ เอง  คิด เป นร อยละ  83.3 2)  เ ว็บ ไซต 

www.nokair.com คิดเปนรอยละ 31.3 และ 3) สมาชิกในครอบครัว คิดเปนรอยละ 17.5  

 กลุมตัวอยางโดยสวนใหญเคยใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชีย คิดเปนรอยละ 89 

รองลงมาคือ สายการบินโอเรียนทไทย คิดเปนรอยละ 48 

 ระยะเวลาที่กลุมตัวอยางเปนผูใชบริการมากที่สุดคือ มากกวา 4 ป คิดเปนรอยละ 37.5 

รองลงมาคือ    2 – 3 ป คิดเปนรอยละ 23.8 ความถ่ีในการใชบริการของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูที่ 

มากกวา 8 ครั้งตอป    คิดเปนรอยละ 51.3 รองลงมาคือ  7 – 8 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 17 

 กลุมตัวอยางโดยสวนใหญเลือกเดินทางในชวงวันจันทร – ศุกร คิดเปนรอยละ 57.5 และ

เลือกเดินทางในชวงเวลา 12.00 น. – 18.00 น. มากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.3  สําหรับจุดประสงคใน

การเดินทางของกลุมตัวอยางโดยสวนใหญจะทํางาน คิดเปนรอยละ 65 รองลงมาคือ กลับบาน และ

เย่ียมญาติ คิดเปนรอยละ 49 และบุคคลที่กลุมตัวอยางเดินทางดวยน้ัน ผลคือ เดินทางคนเดียวมาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 62.5 รองลงมาคือเดินทางกับครอบครัว คิดเปนรอยละ 26.3 

 ปจจัยที่ทําใหเลือกเดินทางกับสายการบินนกแอรมากที่สุด 4 อันดับแรก ไดแก 1) ราคาต๋ัว

โดยสาร  คิดเปนรอยละ 63.8  2) เสนทางบิน และ 3) เวลาของเที่ยวบิน โดยแบงคิดเปนรอยละ 57.5 

เทาๆกัน และ   4) การเปนสมาชิกนกแฟนคลับ คิดเปนรอยละ 53.8 เทาๆกัน 

 สาเหตุที่ทําใหกลุมตัวอยางสมัครเปนสมาชิกนกแฟนคลับมากที่สุด คือ บริการเสริม(เกี่ยวกับ

การบิน) คิดเปนรอยละ 33.8 รองลงมาคือ รูขาวสารกอนใคร คิดเปนรอยละ 21.3 ถัดมาคือ สะสม

เที่ยวบิน และเดินทางบอยมาก โดยแบงคิดเปนรอยละ 16.3 เทาๆกัน 

  ระยะเวลาที่กลุมตัวอยางเปนสมาชิกนกแฟนคลับมากที่สุดคือ 1 – 2  ป คิดเปนรอยละ 

31.3  รองลงมาคือ นอยกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 23 ความถ่ีในการใชบริการของกลุมตัวอยางสวน

ใหญอยูที่ 1 – 2 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 38.8 รองลงมาคือ มากกวา 6 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 

32.5 แตก็มีกลุมสมาชิกนกแฟนคลับที่ไมเคยใชสิทธิประโยชนอยู คิดเปนรอยละ 20 การไดรับการแจง

สิทธ์ิของสมาชิกที่พึงไดรับโดยสวนใหญจะไดรับการแจงสิทธ์ิแตไมสม่ําเสมอ คิดเปนรอยละ 51.2 

รองลงมาคือ ไดรับการแจงทุกครั้งตามสิทธ์ิ คิดเปนรอยละ 38.8 

 สิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางใชมากที่สุด 4 อันดับแรก ไดแก 1) จองโปรโมช่ันกอนลูกคา

ทั่วไป คิดเปนรอยละ 62.5 2) แสดงบัตรหรือแจงรหัสมาชิกเพื่อสะสมเที่ยวบิน คิดเปนรอยละ 41.3 

3) เว็บเช็คอิน คิดเปนรอยละ 57.5 และ 4) การเพิ่มนํ้าหนักกระเปา คิดเปนรอยละ 52.5  
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  นอกจากกลุมตัวอยางจะเปนสมาชิกนกแฟนคลับของสายการบินนกแอรแลวน้ัน โดยสวน

ใหญก็เปนสมาชิกสายการบินไทยแอรเอเชียดวย คิดเปนรอยละ 75 แตก็มีกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิก

นกแฟนคลับของสายการบินนกแอรเพียงสายการบินเดียวอยู คิดเปนรอยละ 68.8  

 

 2.2 สรุปผลขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมี่ตอการใชบริการของบริษัท สายการบิน     

นกแอร จํากัด (มหาชน) ในสวนน้ีผูศึกษาไดแบงความพึงพอใจออกเปน 7 ดาน ดังตอไปน้ี 

 

 2.2.1 ลูกคาท่ัวไปท่ีไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

 ดานบริการ (Product) มี 3 ประเด็นแรกที่ไดคะแนนความพึงพอใจสูงสุดตามลําดับ ไดแก 

1) การบินที่ตรงตอเวลา ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.03 2) คุณภาพของบริการเมื่อเทียบ

กับสายการบินอื่นๆ ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.03 และ 3) จํานวนเสนทางบิน ความพึง

พอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.01 โดยภาพรวมสําหรับดานบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่

คาเฉลี่ย 3.96     

 ดานราคา (Price) มี 2 ประเด็นแรกที่ไดคะแนนความพึงพอใจสูงสุดตามลําดับ ไดแก                         

1) ความคุมคาของคาโดยสารเมื่อเทียบกับบริการที่ไดรับ ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.03  

และ 2) ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับเสนทางบิน ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 3.89 โดย

ภาพรวมสําหรับดานราคามีความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 3.89                   

 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) มี 2 ประเด็นแรกที่ไดคะแนนความพึงพอใจสูงสุด

ตามลําดับ การจองต๋ัวโดยสาร ไดแก 1) ผานทางเว็บไซต ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.27 

2) ผานทางแอพพลิเคช่ันบนมือถือ ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.27 โดยภาพรวมสําหรับ

ชองทางการจองต๋ัวโดยสารมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 3.99  

 การชําระคาต๋ัวโดยสาร ไดแก 1) ผานทางบัตรเครดิต ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 

4.25 2) ผานเคานเตอรเซอรวิส ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.05 โดยภาพรวมสําหรับชอง

ทางการชําระคาต๋ัวโดยสารมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 3.97         

 ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) มี 2 ประเด็นแรกที่ไดคะแนนความพึงพอใจสูงสุด

ตามลําดับ การไดรับขาวสาร ไดแก 1) ผานทางเว็บไซต ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.03 

2) ผานทาง Social Network ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.01 โดยภาพรวมสําหรับการ

ไดรับขาวสารมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 3.84 
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 การใชบริการ หรือรับบริการ ไดแก 1) บริการเดินทางเช่ือมตอไปจุดหมายปลายทางอื่น

ตอเน่ืองจากเสนทางบิน ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 3.84 2) บริการ wifi ฟรี ที่สนามบิน 

ความพึงพอใจอยูในระดับสูง  ที่คาเฉลี่ย 3.81 โดยภาพรวมสําหรับการใชบริการ หรือรับบริการมี

ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 3.77      

 การเขารวมกิจกรรม ไดแก 1) การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่

คาเฉลี่ย 4.13 และ 2) การจัดกิจกรรมบนเครื่องบิน ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 3.82 โดย

ภาพรวมสําหรับการเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 3.97      

 ดานบุคลากร (People) มี 3 ประเด็นแรกที่ไดคะแนนความพึงพอใจสูงสุดตามลําดับ ไดแก                         

 พนักงานที่ใหบริการภาคพื้น ไดแก 1) การสื่อสาร สุภาพออนนอม มีกาลเทศะ ความพึงพอใจ

อยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.36 2) บุคลิกภายนอก การแตงกายเรียบรอย เหมาะสม ความพึงพอใจอยู

ในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.30 และ 3) กิริยามารยาท ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.29 โดย

ภาพรวมสําหรับพนักงานที่ใหบริการภาคพื้นมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.28 

 พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ไดแก 1) บุคลิกภายนอก การแตงกายเรียบรอย เหมาะสม 

ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.43 2) การสื่อสาร สุภาพออนนอม มีกาลเทศะ ความพึง

พอใจอยูในระดับสูง   ที่คาเฉลี่ย 4.38 และ 3) กิริยามารยาท ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 

4.36 โดยภาพรวมสําหรับพนักงานตอนรับบนเครื่องบินมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.31 

 ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มี 3 ประเด็นแรกที่ไดคะแนนความพึง

พอใจสูงสุดตามลําดับ ไดแก 1) การตกแตงภายนอกของเครื่องบินโดยสาร ความพึงพอใจอยูใน

ระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.10   2) ความสะอาดของเครื่องบินโดยสาร ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่

คาเฉลี่ย 4.10 และ 3) การตกแตงภายในของเครื่องบินโดยสาร ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 

4.03 โดยภาพรวมสําหรับดานลักษณะทางกายภาพมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 3.97     

 ดานกระบวนการบริการ (Process) มี 3 ประเด็นแรกที่ไดคะแนนความพึงพอใจสูงสุด

ตามลําดับ ไดแก 1) การยืนยันรายละเอียดการเดินทางที่ถูกตอง ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่

คาเฉลี่ย 4.32 2) การจองต๋ัวโดยสารเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่

คาเฉลี่ย 4.25 3) การเช็คอินผานชองทางตางๆโทรศัพท ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.19 

โดยภาพรวมสําหรับดานกระบวนการบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.13      
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 2.2.2 ลูกคาท่ีเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

 ดานบริการ (Product) มี 3 ประเด็นแรกที่ไดคะแนนความพึงพอใจสูงสุดตามลําดับ ไดแก                         

1) จํานวนเสนทางบิน ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.15 2) มีจํานวนเที่ยวบินตอวันที่

เพียงพอ และมีชวงเวลาที่เหมาะสม ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.11 และ 3) คุณภาพของ

บริการเมื่อเทียบกับ สายการบินอื่นๆ ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.01 โดยภาพรวม

สําหรับดานบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 3.94                       

 ดานราคา (Price) มี 2 ประเด็นแรกที่ไดคะแนนความพึงพอใจสูงสุดตามลําดับ ไดแก                         

1) ความคุมคาของคาโดยสารเมื่อเทียบกับบริการที่ไดรับ ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.05 

และ 2) ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับเสนทางบิน ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 3.94 โดย

ภาพรวมสําหรับดานราคามีความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 3.91               

  ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) มี 2 ประเด็นแรกที่ไดคะแนนความพึงพอใจสูงสุด

ตามลําดับ การจองต๋ัวโดยสาร ไดแก 1) ผานทางเว็บไซต ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.35 

2) ผานเว็บไซตบนมือถือ ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.00 โดยภาพรวมสําหรับชอง

ทางการจองต๋ัวโดยสารมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.06  

 การชําระคาต๋ัวโดยสาร ไดแก 1) ผานทางบัตรเครดิต ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 

4.38   2) ผานเคานเตอรเซอรวิส ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4..18 โดยภาพรวมสําหรับ

ชองทางการชําระคาต๋ัวโดยสารมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.08         

 ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) มี 2 ประเด็นแรกที่ไดคะแนนความพึงพอใจสูงสุด

ตามลําดับ การไดรับขาวสาร ไดแก 1) ผานทางเว็บไซต ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.31 

2) ผานทาง E-mail ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.19 โดยภาพรวมสําหรับการไดรับ

ขาวสารมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 3.94 

 การใชบริการ หรือรับบริการ ไดแก 1) การจองโปรโมช่ันลวงหนากอลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิก

นกแฟนคลับ ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.26 2) บริการ Nok Call Home ความพึง

พอใจอยูในระดับสูง  ที่คาเฉลี่ย 4.16 โดยภาพรวมสําหรับการใชบริการ หรือรับบริการมีความพึง

พอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 3.84      

 การเขารวมกิจกรรม ไดแก 1) การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่

คาเฉลีย่ 3.71 และ 2) การจัดกิจกรรมบนเครื่องบิน ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 3.67 โดย

ภาพรวมสําหรับการเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 3.14      

 ดานบุคลากร (People) มี 3 ประเด็นแรกที่ไดคะแนนความพึงพอใจสูงสุดตามลําดับ ไดแก                         

 พนักงานที่ใหบริการภาคพื้น ไดแก 1) การสื่อสาร สุภาพออนนอม มีกาลเทศะ ความพึงพอใจ

อยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.25 2) บุคลิกภายนอก การแตงกายเรียบรอย เหมาะสม ความพึงพอใจอยู
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ในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.21 และ 3) มีจํานวนพนักงานเพียงพอในการบริการ ความพึงพอใจอยูใน

ระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.13 โดยภาพรวมสําหรับพนักงานที่ใหบริการภาคพื้นมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.13 

 พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ไดแก 1) บุคลิกภายนอก การแตงกายเรียบรอย เหมาะสม 

ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.41 2) การสื่อสาร สุภาพออนนอม มีกาลเทศะ ความพึง

พอใจอยูในระดับสูง   ที่คาเฉลี่ย 4.41 และ 3) กิริยามารยาท ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 

4.39 โดยภาพรวมสําหรับพนักงานตอนรับบนเครื่องบินมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.35 

 ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มี 3 ประเด็นแรกที่ไดคะแนนความพึง

พอใจสูงสุดตามลําดับ ไดแก 1) การออกแบบ และการจัดเคานเตอรที่สนามบิน ความพึงพอใจอยูใน

ระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.13  2) การตกแตงภายนอกของเครื่องบินโดยสาร ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่

คาเฉลี่ย 4.11 และ 3) สภาพแสงสวางบนเครื่องบินโดยสาร ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 

4.03 โดยภาพรวมสําหรับดานลักษณะทางกายภาพมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 3.88     

 ดานกระบวนการบริการ (Process) มี 3 ประเด็นแรกที่ไดคะแนนความพึงพอใจสูงสุด

ตามลําดับ ไดแก 1) การยืนยันรายละเอียดการเดินทางที่ถูกตอง ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่

คาเฉลี่ย 4.43 2) การจองต๋ัวโดยสารเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่

คาเฉลี่ย 4.29 3) การเช็คอินผานชองทางตางๆโทรศัพท ความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.27 

โดยภาพรวมสําหรับดานกระบวนการบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.19   

    

 2.3 สรุปผลการวิจัยความภักดีของลูกคา ท่ีมีตอบริ ษัท สายการบินนกแอร              

จํากัด (มหาชน) 

 ผูศึกษาไดออกแบบแบบสอบถาม เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนํา

ขอมูลมาประมวลผลดวยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window เพื่อประมวลผลและวิเคราะห

ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยเก็บตัวอยางจากกลุมลูกคาที่ใชบริการสาย

การบินนกแอร แบงเปนกลุมลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 120 คน และลูกคาที่เปนสมาชิกนก

แฟนคลับ 80 คน รวม 200 คน ในทาอากาศยานดอนเมือง ผูศึกษาสามารถอภิปรายผลไดดงน้ี 

 

 ลูกคาท่ัวไปท่ีไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

 ความภักดีของกลุมตัวอยางน้ีที่ใชบริการสายการบินนกแอร โดยภาพรวมอยูในระดับสูงที่

คาเฉลี่ย 3.69 โดยมี 4 ประเด็นสําคัญที่มีคะแนนความภักดีมากที่สุด ไดแก 1) ตัดสินใจใชบริการสาย

การบินนกแอรดวยตนเอง ความภักดีอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.30 2) รูสึกไววางใจในการบริการของ

สายการบินนกแอร ความภักดีอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.05 3) ถาตองเดินทางดวยสายการบินจะ
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เลือกสายการบินนกแอรกอนเสมอ ความภักดีอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 3.98 และ 4) ใชบริการของ

สายการบินนกแอรมากข้ึนทั้งบริการหลัก และบริการเสริม ความภักดีอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 3.97 

  นอกจากน้ีอีก 3 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความภักดีตํ่าที่สุด ไดแก 1) มีความรูสึกผูกพันกับสาย

การบินนกแอร ความภักดีอยูในระดับปานกลางที่คาเฉลี่ย 3.33 2) จะไมเปลี่ยนไปใชบริการสายการ

บินอื่นที่ใหขอเสนอดีกวา ความภักดีอยูในระดับปานกลางที่คาเฉลี่ย 3.23 และ 3) จะไมเปลี่ยนไปใช

บริการสายการบินอื่น หากประสบปญหาดานการบริการ ความภักดีอยูระดับปานกลางคาเฉลี่ย 3.18 

 

 ลูกคาท่ีเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

 ความภักดีของกลุมตัวอยางน้ีที่ใชบริการสายการบินนกแอร โดยภาพรวมอยูในระดับสูงที่

คาเฉลี่ย 3.76 โดยมี 4 ประเด็นสําคัญที่มีคะแนนความภักดีมากที่สุด ไดแก 1) ตัดสินใจใชบริการสาย

การบินนกแอรดวยตนเอง ความภักดีอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.44 2) รูสึกไววางใจในการบริการของ

สายการบินนกแอร ความภักดีอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.16 3) เมื่อบัตรสมาชิกนกแฟนคลับหมดอายุ

จะทําการตออายุบัตรทันที ความภักดีอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.16 และ 4) ถาตองเดินทางดวยสาย

การบินจะเลือกสายการบินนกแอรกอนเสมอ ความภักดีอยูในระดับสูงที่คาเฉลี่ย 4.09  

  นอกจากน้ีอีก 3 ประเด็นซึ่งมีคะแนนความภักดีตํ่าที่สุด ไดแก 1) จะไมเปลี่ยนไปใชบริการ

สายการบินอื่น หากประสบดานการใหบริการ ความภักดีอยูในระดับปานกลางที่คาเฉลี่ย 3.34 2) จะ

ไมเปลี่ยนไปใชบริการสายการบินอื่นที่ใหขอเสนอดีกวา ความภักดีอยูในระดับปานกลางที่คาเฉลี่ย 

3.30 และ 3) เมื่อทราบถึงขอเสนอพิเศษของสมาชิกนกแฟนคลับตามรานคา หรือโรงแรม จะใชสิทธ์ิ

น้ันๆเสมอ ความภักดีอยูในระดับปานกลางที่คาเฉลี่ย 3.08 
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การอภิปรายผล 

 จากการวิจัยในหัวขอ “การบริหารงานลูกคาสัมพันธ และความภักดีของลูกคาบริษัท        

สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)” ผูศึกษาสามารถแบงการอภิปรายผลออกเปน 3 สวน          

ตามวัตถุประสงคการวิจัย ไดแก  

1. อภิปรายผลจากการศึกษาการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท สายการบินนกแอร 

จํากัด (มหาชน) 

2. อภิปรายผลจากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการ และการบริหารงาน

ลูกคาสัมพันธของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)   

3. อภิปรายผลจากการศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอบริ ษัท สายการบินนกแอร        

จํากัด (มหาชน) 

 

1. อภิปรายผลจากการศึกษาการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท สายการบินนกแอร       

จํากัด (มหาชน)  

 ในสวนน้ีจะเปนการอภิปรายผลจากการวิจัยเ ชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเ ชิงลึก                   

CRM Management Team และ Nok Fan Club Team ของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งผูศึกษาสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  

 บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) เปนธุรกิจสายการบินที่เริ่มนําแนวคิด หรือกล

ยุทธลูกคาสัมพันธ (CRM) มาใชอยางเปนระเบียบแบบแผนต้ังแต ป พ.ศ.2550 ซึ่งกอนหนาน้ีทางสาย

การบินนกแอรสรางCRM ไดในเพียงแคเรื่องของการดูแลลูกคาโดยผานพนักงานสวนหนาเทาน้ัน ซึ่ง

ถือวาประสบความสําเร็จพอสมควร แตหลังจากป พ.ศ.2550 ทางสายการบินนกแอรก็ไดตอกยํ้าถึง

ความเปนผูนําธุรกิจสายการบินตนทุนตํ่าของประเทศไทยใหมากข้ึน ในแงของการใหความสําคัญกับ

ลูกคาที่ใชบริการ ซึ่งจากคํากลาวของคุณณัฎฐินี ปานเทวัญ (สัมภาษณ, 31 ตุลาคม 2556) และ      

คุณณัฎฐินี ปานเทวัญ (สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2556) พบวา สายการบินนกแอรมีวิสัยทัศนขององคกร

ที่วาตองการตอบสนองอุปสงคของการเดินทางทางอากาศ ทําใหผูโดยสารไดรับความสะดวกสบาย

และความรวดเร็วในดานตางๆ อีกทั้งผูบริหารของสายการบินนกแอร ไดเล็งเห็นถึงคุณคาของ

ฐานขอมูลลูกคาที่ใชบริการ อยากใหความสําคัญที่ฐานขอมูลลูกคากอนเปนอันดับแรก และคนหา

เทคโนโลยีมาชวยสรางสิ่งมูลคาเพิ่มตางๆควบคูไปดวยกัน โดยนําทั้งสองสิ่งมาใชใหเกิดประโยชนสงูสดุ
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กับอง ค ก ร  เพื่ อที่ จ ะพัฒนาความสั มพัน ธ ร ะห ว า ง องค ก รกั บลู กค า  ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ                        

สมพงษ วงศสถาพร และสุนทร เลาหพัฒนวงศ (2550: 20) ที่กลาววา CRM เขามาเกี่ยวของกับ      

กลยุทธการจัดการที่ตองการสรางมูลคารวมกันระหวางบริษัทกับลูกคา โดยการใชขอมูลและ

เทคโนโลยีที่ชาญฉลาดเพื่อครอบครองขอมูลความตองการของลูกคา เพื่อพัฒนาความสัมพันธระยะ

ยาวของลูกคา และรวมกันสรางมูลคาเพิ่มใหแกลูกคา นอกจากน้ียังสอดคลองกับ วิทยา ดานธํารงกูล 

และพิภพ อุดร (2547: 16) เปนข้ันตอนแรกของการบริหารงานลูกคาสัมพันธและเปนหัวใจของการ

บริหารงานลูกคาสัมพันธ ธุรกิจตองรูจักใชประโยชนจากฐานขอมูลลูกคา เพื่อเปนเข็มทิศช้ีนํากลยุทธ

ธุรกิจ ฐานขอมูลที่มีคุณภาพจะเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาขอเสนอในดานตางๆที่“โดนใจ”

ลูกคาซึ่งเปนรากฐานสําคัญของความสัมพันธที่ย่ังยืน 

 ในปจจุบันการบริหารงานลูกคาสัมพันธบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) มีแผนก

งานที่รับผิดชอบประสานงานกันอยู 2 แผนก ไดแก แผนก CRM Management และ Nok Fan 

Club  ในสวนของแผนก CRM Management จะเขามาเปนแผนกวางโครงสรางการบริหารลูกคา

สัมพันธ สวนทางแผนก Nok Fan Club จะเปนผูดําเนินงานในข้ันตอนการสงตอใหแกลูกคา โดย

ภาพรวมของการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) น้ันมีความ

สอดคลองกับแนวคิดองคประกอบการบริหารลูกคาสัมพันธของ วิทยา ดานดํารงกูล และพิภพ อุดร 

(2547: 47-57) ที่ไดอธิบายถึงกระบวนการการบริหารลูกคาสัมพันธ เรียกวา DEAR Model            

มี 4 องคประกอบหลัก ดังตอไปน้ี 

1) ฐานขอมูลลูกคา (Database)       

   บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) มีการสรางฐานขอมูลลูกคาใหมผานโครงการ

สมาชิกนกแฟนคลับ โดยทําการจัดเก็บขอมูลของลูกคาที่สําคัญเทาน้ัน เชน หมายเลขบัตรประชาชน 

ช่ือ – นามสกุล ที่อยูไปรษณีย หมายเลขโทรศัพท และอีเมล ซึ่งการสรางฐานขอมูลน้ีจะทําใหบริษัท 

สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ทราบถึงจํานวนของลูกคาที่ใชบริการสายการบินนกแอรบอยครั้ง

ไดชัดเจนมากข้ึน อีกทั้งเปนเหมือนจุดเริ่มตนของการบริหารลูกคาสัมพันธกับลูกคาอีกดวย ในประเด็น

น้ีสอดคลองกับ วิทยา ดานธํารงกุล และพิภพ อุดร (2547: 63 - 85) ก็คือ ในสวนของการสราง

ฐานขอมูลลูกคาที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของฐานขอมูลลูกคาคือ ถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน และ

เช่ือมโยงกันได ความถูกตองถือวาเปนคุณสมบัติข้ันพื้นฐานที่สําคัญที่สุด คือ ขอมูลที่มีการจัดเก็บตอง

มีความถูกตองอยูเสมอ เพื่อไมใหเกิดความสูญเปลา และสิ้นเปลืองตนทุนในการดําเนินงานและการ

จัดเก็บขอมูล ความครบถวนของฐานขอมลู พิจารณาจากการมีขอมูลที่จําเปน และเปนประโยชนใน

การดําเนินกิจกรรมเพื่อการสรางรักษาและกระชับความสัมพันธกับลูกคา  เปนปจจุบัน คือการที่

บริษัทตองรูจักใชโอกาสหรือสรางโอกาสเพื่อทําการปรับปรุงฐานขอมูลลูกคาใหเปนปจจบุนัตลอดเวลา 
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และเช่ือมโยงกันได เปนคุณสมบัติที่ทําใหฐานขอมูลมีประสิทธิภาพ และชวยลดตนทุนในการจัดเก็บ

และลดขอผิดพลาดในการตัดสินใจดวยและสอดคลองกับการสรางฐานขอมูลลูกคาในสวนของขอมูล

เพื่อการติดตอลูกคา ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานที่เขาขาย จําเปนและเรงดวนซึ่งตองทําการรวบรวมจาก

ลูกคาทุกรายในทันทีที่มีโอกาส หมายถึง ต้ังแตครั้งแรกที่ไดใชการบริการของบริษัท โดยประกอบไป

ดวยขอมลู ที่สําคัญคือ คํานําหนานาม ช่ือ และนามสกุล ที่อยูทางไปรษณีย หมายเลขโทรศัพท และ

โทรสาร เปนตน การรวบรวมขอมูล เพื่อการติดตอลูกคา ทําไดต้ังแตการขอใหลูกคากรอกขอมูลลงใน

ใบสมัครสมาชิก เปนตน 

 

2) เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Electronic) เทคโนโลยีที่บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด 

(มหาชน)นํามาใชบริหารงานลูกคาสัมพันธ แบงออกเปน 3 กลุมดังน้ี 

    2.1) เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ (Interactive Technology) เปนเทคโนโลยีตางๆ ที่

สามารถนํามาประสมประสานกัน เพื่อรองรับการมีปฏิสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคาในทุกๆชองทาง        

การติดตอ ไดแก 

- ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท (Call Center 1318) 

- SMS ทางโทรศัพทมือถือ 

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) 

- เว็บไซต (www.nokair.com และ www.nokfanclub.com) 

- Facebook Fanpage (Nok Air และ Nokfanclub) 

- Twitter (nokairlines) 

2.2)  เทคโนโลยีฐานขอมูล (Database Technology) เปนเทคโนโลยีที่ออกแบบมา

เพื่อชวยในการรวบรวมและเรียกใชขอมูล กระประมวลขอมูล ตลอดจนการนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่

เขาใจงาย และเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูที่เรียกใชขอมูล พรอมทั้งความสามารถในการแปร

ผลของขอมูลเหลาน้ันไปสูการพัฒนาขอเสนอเฉพาะราย ไดแก  

- Customer Relationship Management System  

- Nok Fan Club Member Card   

 

2.3)  เทคโนโลยีพัฒนาขอเสนอเฉพาะราย (Customization Technology) เปน

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของโดยตรงกับการออกแบบ และปรับรูปแบบสินคาหรือบริการใหอยูในลักษณะที่

ตรงกับความตองการ หรือขอเรียกรองของลูกคาใหไดมากที่สุด ไดแก 

- Phone number Password 

- Mobile Appilcation 
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3) โปรแกรมสรางความสัมพันธ (Action) สามารถแบงไดหลายประเภทดังน้ี 

       3.1) โปรแกรมสะสมคะแนน หรือโปรแกรมสรางความภักดี (Frequency/Loyalty 

Program)บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ตองการจะสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะ

ยาว  (Long – term relationship) ใหได โดยผาน การสรางโครงการสมาชิกนกแฟนคลับ เปนการ

ใหสิ่งตอบแทนแกลูกคาโดยการใหเปนสมาชิก หรือสะสมคะแนนเมื่อมีการใชบริการซ้ําๆ ชวยในการ

รักษาลูกคา และสรางความภักดีอยางไดผล อีกทั้งสรางประสบการณที่ทําใหลูกคาเหลาน้ีรูสึกคุมคา 

และเปนประสบการณความคุมคาที่ไมไดมองถึงเรื่องราคา หรือการใชจาย 

      3.2) โปรแกรมความสัมพันธตามมูลคาลูกคา คือ การใหความสําคัญกับการใชจายของ

ลูกคาในปจจุบัน และแนวโนมที่กิจการจะสามารถทํากําไรจากลูกคาในอนาคตหรือมูลคาตลอดชวง

ชีวิตของลูกคา โดยผานการสรางโปรแกรมประเภทสะสมแตมตามการใชสินคา หรือบริการ 

(Frequency Marketing Program) ซึ่งสามารถนําไปแลกเปนสิทธิประโยชนอื่นๆได เชน นํา Nok 

Point ของสมาชิกนกแฟนคลับ มาแลกบัตร Starbucks Card 1 ใบ มูลคา 200 บาท (สําหรับ Nok 

Smile 2,800 point และ Nok Smile Plus 2,200 point) เปนตน ซึ่งโปรแกรมลักษณะน้ีก็เพื่อ

ตอบสนองความตองการของลูกคาที่ตางกลุมที่มีมูลคาการใชบริการที่แตกตางกันน่ันเอง 

      3.3) โปรแกรมพ้ืนฐานจากการวิเคราะหการสูญเสียลูกคา โดยสวนใหญโปรแกรมน้ีใช

เพื่อเหน่ียวรั้งลูกคาไว ในกรณีของสายการบินนกแอรก็คือ เมื่อลูกคาเกิดปญหาในการใชบริการ ไมวา

จะเปนข้ันตอนใดก็แลวแต ทางสายการบินนกแอรก็จะมีการพูดคุยถึงปญหาวาลูกคาไมพอใจเรื่อง

ใดบาง จากน้ันก็ทําการเสนอเงื่อนไขพิเศษให อยางเชน เลื่อนไฟลทเดินทางใหทันที โดยไมเสีย

คาธรรมเนียม เปนตน  

      3.4) โปรแกรมความสัมพันธในชวงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม บริษัท สายการบินนก

แอร จํากัด (มหาชน) จะมีกิจกรรมตามเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต เทศกาล

ลอยกระทง หรือแมกระทั่ง วันสําคัญของป เชน วันแมแหงชาติ เปนตน ซึ่งในแตละชวงเวลาของ

เทศกาลหรือวันสําคัญน้ันๆ ทางสายการบินนกแอรก็จะสงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรม หรือ

โปรโมช่ันพิเศษเฉพาะชวงเทศกาล เพราะเน่ืองจากเปนธุรกิจการบินที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว

โดยตรง การใหความสําคัญกับโปรแกรมลักษณะน้ีก็เพื่อกระตุนใหเกิดกําไรของบริษัท และสราง

ความสัมพันธอันดีระหวางลูกคากับบริษัทอีกดวย 

     3.5) โปรแกรมความสัมพันธท่ีสะทอนบุคลิกภาพของกิจการ ไมวาจะเปน ทุกเที่ยวบินมี

รอยย้ิม ความสะดวกสบาย รวดเร็ว ในการใชบริการของลูกคาน้ัน เปนสิ่งที่สายการบินนกแอรยึดมั่น

เสมอ เชน การสราง Mobile Appilcation เพื่อการจองต๋ัวโดยสาร การชําระคาต๋ัวโดยสาร การใช

เปน boarding pass เพื่อเช็คอิน อีกทั้งสามารถใชเปน E-Member Card ได ซึ่งทั้งหมดน้ีสามารถ
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ตอบสนองลูกคายุคใหม และตอกยํ้าวาภาพลักษณของสายการบินนกแอรน้ันสามารถเปนผูนําดาน

นวัตกรรมที่ทําใหลูกคาเลือกใชบริการได 

  3.6) โปรแกรมความสัมพันธแมในเรื่องท่ีเล็กนอย การไดรับบริการ Nok Call Home 

ของสมาชิกนกแฟนคลับ ซึ่งทางพนักงานจะทําการโทรทศัพทไปหาลูกคาเพื่อแจงเตือนการเดินทาง

ลวงหนากอนประมาณ 2 – 3 ช่ัวโมง อีกทั้งสามารถชวยทําการเช็คอินใหไดทันทีในกรณีที่ลูกคาไมมี

สัมภาระ เปนตน 

 นอกจากการบริหารงานลูกคาสัมพันธของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) จะ

สอดคลองกับโปรแกรมความสัมพันธตางๆขางตนแลวน้ัน ยังสอดคลองกับความผูกพันเพื่อ

ความสัมพันธในระดับที่ 1 คือ ความผูกพันเชิงการเงิน ซึ่งเปนความผูกพันระดับพื้นฐานที่สราง

แรงจูงใจทางดานการเงินตามความยาวนานที่ลูกคาอยูกับกิจการ ซึ่งสิ่งที่สรางความผูกพันระดับน้ีก็คือ 

โครงการสมาชิกนกแฟนคลับ ที่มีการสะสมคะแนนโดยวัดจากราคาต๋ัวโดยสารที่ไดจายไป แตวิธีน้ีมัก

เห็นผลไดเพียงแคในระยะสั้น อาจะเกิดการเปลี่ยนใจไปใชบริการสายการบินอื่นไดสุดแตวาใครจะให

เงื่อนไขที่ดีกวากัน ดังน้ัน สายการบินนกแอรจึงไดเช่ือมโปรแกรมน้ีเขากับสินคาหรือ บริการรายตางๆ 

เชน โรงภาพยนตร และหางสรรพสินคา เปนตน  

 

4) การรักษาลูกคา (Retention) สอดคลองกับแนวคิดโดยแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

    4.1) การขยายขอบเขตความสัมพันธ (Relationship Broadening) 

         4.1.1) การขายตอเน่ือง (Cross-selling) เมื่อลูกคามาซื้อต๋ัวโดยสาร พนักงานขาย

ก็อาจจะทําการแนะนําโปรโมช่ันชวงเทศกาลที่ใกลเขามา เพื่อใหลูกคาไดทําการจองกอนลวงหนา 

         4.1.2) การขยายจํานวน หรือประเภทชองทางการติดตอ (Touch-point 

Expansion) บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ไดใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับการ

สรางจุดติดตอกับลูกคา (Contact point) เพื่อเขามาชวยขยายชองทางการจองต๋ัวโดยสาร หรือการ

ชําระคาต๋ัวโดยสาร ทั้งผานทางโทรศัพท และผานอินเตอรเน็ตใหกับลูกคาทั่วไป และลูกคาที่เปน

สมาชิกนกแฟนคลับดวย เปนตน ซึ่งก็มีเปาหมายคือ สายการบินนกแอรตองสามารถรองรับการติดตอ

กับลูกคา และการใหบริการลูกคาไดในทุกรูปแบบ ทั้งการตอบสนองดานขอมูลลูกคา ขอมูลการขาย 

และการใหบริการหลังการขายดวย  

         4.1.3) การขายผานกิจกรรม (Activity-led-Selling) สายการบินนกแอรไดขา

รวมกิจกรรมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เพื่อนําเสนอแหลงทองเที่ยวของประเทศไทย อีกทั้ง

สายการบินนกแอรยังกิจกรรมเพื่อสรางความบันเทิงใหกับจังหวัดตางๆ ซึ่งเปนจังหวัดที่เสนทางบิน

ของนกแอรไปถึง ทั้งหมดน้ีสามารถเพิ่มความสัมพันธที่อาจนําไปสูการขายที่มากข้ึน 
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   4.2) การเสริมสรางความลึกซึ้งของความสัมพันธ (Relationship Deepening) 

         4.2.1) การขายตอยอด (Up-selling) โครงการสมาชิกนกแฟนคลับ มีระดับลูกคา

อยู 2 ระดับ คือ Nok Smile และ Nok Smile Plus ซึ่งสายการบินสามารถทําการเลื่อนระดับลูกคา

จาก Nok Smile ข้ึนมาเปน Nok Smile Plus ได เมื่อลูกคาสะสมเที่ยวบินการเดินทางครบตาม

เงื่อนไข และทางโครงการสมาชิกนกแฟนคลับจะมอบสิทธิประโยชนพิเศษเพิ่มเติมให 

         4.2.2) การสรางเครือขายเพ่ือรองรับความสัมพันธ (Network Creation) สาย

การบินนกแอรไดลงทุนรวมกับสายการบินนกมินิ ทําใหลูกคาสามารถสะสมแตมไดจากการใชบริการ

ของสายการบินพันธมิตร สงผลใหลูกคายินดีใชบริการสายการบินเดิมไปเรื่อยๆมากข้ึน อีกทั้งสายการ

บินนกแอรก็ไดมีการวางแผนเพื่อรวมมือกับพันธมิตร เชน โรงแรม รานอาหาร และบริษัทประกันภัย 

ในลักษณะเครือขายแบงปนขอมูลในการใหบริการลูกคา เพื่อทําใหลูกคารูสึกวาย่ิงเปนลูกคากับสาย

การบินน้ีนานเทาไร ก็มีแนวโนมที่จะไดรับประโยชนจากเครือขายที่กวางขวางข้ึนมากข้ึนเทาน้ัน 

 

2. อภิปรายผลจากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการ และการบริหารงานลูกคา

สัมพันธของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)   

   จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางทั้งลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ และลูกคาที่

เปนสมาชิกนกแฟนคลับ มีความพึงพอใจตอการบริหารงานลูกคาสัมพันธ และการใชบริการ โดยรวม

อยูในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับ Oliver (อางถึงใน จิตตินันท นันทไพบูลย 2551 : 65) ที่ไดใหนิยาม

ของความพึงพอใจของผูบริโภคไววา “ภาวะของการแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกที่เกิดจากการ

ประเมิน เปรียบเทียบประสบการณการไดรับบริการที่ตรงกับสิ่งที่ลูกคาคาดหวัง หรือดีเกินกวาความ

คาดหวังของลูกคา” จากคํานิยามน้ีสะทอนใหเห็นวาลูกคาที่เปนผูใชบริการสายการบินนกแอรลวน

แลวแตมีพฤติกรรมความตองการ และความคาดหวังตอการบริการในข้ันตอนตางๆที่แตกตางกัน แตก็

ไดรับบริการที่ตรงความความคาดหวัง เกิดประสบการณที่ดี ถึงแมจะสงผลใหความพึงพอใจของลูกคา

ที่แตกตางกัน แตก็ถือวาอยูในเกณฑที่สูง  

 ผลการวิจัยยังสอดคลองกับงานวิจัยของศริญญา นายอง, (2552 : ง-จ) ที่วิจัยเรื่อง“การ

เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าในจังหวัดเชียงใหม” 

พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจสวนประสมการตลาดบริการ (7P) อยูในระดับมากทุกดาน เรียง

ตามลําดับ คือ ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการจัด

จําหนาย ดานราคา ดานผลิตภัณฑ และดานสงเสริมการตลาด  
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 สําหรับความพึงพอใจที่ลูกคามีตอการบริหารงานลูกคาสัมพันธ และการใชบริการ บริษัท 

สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของทั้งลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิกนก

แฟนคลับ และลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับแลวน้ัน พบวา มีความพึงพอใจที่ทั้งเหมือนกันและ

แตกตางกัน ซึ่งสายการบินนกแอรสามารถสรางใหเกิดความพึงพอใจใน 4 ดานที่มีคะแนนความพึง

พอใจสูงสุดตามลําดับ โดยแบงออกเปนสวนที่ทั้งสองกลุมพึงพอใจเหมือนกัน และพึงพอใจไม

เหมือนกัน ดังตอไปน้ี 

 สวนท่ีลูกคาท่ัวไปท่ีไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ และลูกคาท่ีเปนสมาชิกนกแฟนคลับมี

ความพึงพอใจเหมือนกัน 

  ความพึงพอใจดานบุคลากร (People) เปนสวนประสมการตลาดบริการที่กลุมตัวอยางทั้ง

ลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ และเปนสมาชิกนกแฟนคลับพึงพอใจมากที่สุด ประเด็นที่มีผล

มากที่สุด ของทั้งพนักงานภาคพื้น และพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน คือ การสื่อสารที่มีความสุภาพ

ออนนอม,บุคลิกภายนอก การแตงที่เรียบรอย เหมาะสม และกิริยามารยาท ซึ่งสอดคลองกับธธีรธร 

ธีรขวัญโรจน (2546) ที่วา พนักงานที่ใหบริการสมารถสรางความสัมพันธกับลูกคาได โดยทําใหเกิด

การรับรูเปาหมายของการใหบริการที่ถูกตอง โดยมุงเนนที่ตัวลูกคาหรือผูบริโภคเปนศูนยกลางของ

การบริการ ดวยการกระทําเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ทําใหลูกคามาใชบริการ และเกิด

ความพึงพอใจ อีกทั้งตองตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมของการบริการที่ผูใหบริการพึงปฏิบัติซึ่ง

เปนภาพลักษณเบื้องตนของการบริการ โดยเฉพาะจะตองคํานึงถึงบุคลิกภาพ การแตงกาย และการ

แสดงออกดวยไมตรีจิต นอกจากน้ียังสอดคลองกับคํากลาวของคุณณัฎฐินี  ปานเทวัญ (สัมภาษณ, 27 

กันยายน 2556)  ที่วาสําหรับความสําเร็จที่ผานมาของสายการบินนกแอร เกิดจากนโยบายการสราง

ความสัมพันธจากสวนกลางที่เนนใหฝายหนางานบริการลูกคา ไมวาจะเปน พนักงานภาคพื้น ลูกเรือ 

หรือ พนักงาน Call Center โดยผลที่ไดทําใหเกิดความประทับใจ และความพึงพอใจอยูในเกณฑที่ดี

ทุกครั้งที่มีการสํารวจ 

   ความพึงพอใจดานกระบวนการบริการ (Process) เปนสวนประสมการตลาดบริการที่

กลุมตัวอยางทั้งลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ และเปนสมาชิกนกแฟนคลับพึงพอใจรองลงมา 

ซึ่งประเด็นที่มีผลมากที่สุด คือ การยืนยันรายละเอียดการเดินทางที่ถูกตอง, การจองต๋ัวโดยสารเปนไป

อยางสะดวกรวดเร็ว และการเช็คอินผานชองทางตางๆ ซึ่ง ในปจจุบันสายการบินนกแอรมีการลด

ข้ันตอนการใหบริการโดยพนักงานนอยลง สาเหตุมาจากตองการสรางความสะดวกสบายใหลูกคา 

เพราะฉะน้ันจึงสอดคลองกับพรพรรณ เชยจิตร (2556: 43) ที่กลาววา กระบวนการ เปนการ

ออกแบบการสงมอบการบริการใหกับลูกคา หากออกแบบไดดีลูกคาจะมองวามีประสิทธิภาพ สงผลให

เกิดความพึงพอใจ โดยที่หลักของการออกแบบการบริการขอหน่ึงที่สําคัญ คือ ธุรกิจบริการตอง

กําหนดความคาดหวังของลูกคาในแตละจุดบริการตางๆ แลวพิจารณาวาสิ่งใดที่ลูกคาคาดหวังจากจุด
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บริการน้ันๆ เชน ตองการความสะดวก ตองการความรวดเร็ว เปนตน และเห็นไดชัดวาจากผลการวิจัย

ข้ันตอนในกระบวนการที่สายการบินนกแอรออกแบบไดดีและโดดเดน ก็คือข้ันตอนการจองต๋ัว

โดยสาร และข้ันตอนการเช็คอิน นอกจากน้ียังสอดคลองกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2553) 

ที่กลาววา องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการที่สําคัญ คือ ลูกคาจะตองไดรับรูถึงวิธีการ

นําเสนอบริการในกระบวนการบริการของผูใหบริการวามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ไมวาจะ

เปนความสะดวกในการเขาถึงบริการ และปฏิกิริยาการตอบสนองตอการบริการของลูกคา สิ่งเหลาน้ี

เกี่ยวของกับการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาอยางแทจริง  

 

 สวนท่ีลูกคาท่ัวไปท่ีไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ และลูกคาท่ีเปนสมาชิกนกแฟนคลับ    

มีความพึงพอใจไมเหมือนกัน 

 ลูกคาท่ัวไปท่ีไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

 สําหรับลูกคาท่ัวไปท่ีไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ มีความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ 

(Product) ในประเด็นของจํานวนเสนทางบิน, การบินที่ตรงตอเวลา และคุณภาพการบริการเมื่อ

เทียบกับสายการบินอื่นๆ ซึ่งจากการสังเกตการณขอมูลของสายการบินนกแอร พบวา สายการบินนก

แอรมีการใหบริการเที่ยวบินที่ครอบคลุมเสนทางมากที่สุดในประเทศไทย มีทั้งใหบริการเสนทางการ

บินสายหลัก เสนทางการบินสายรอง และเสนทางการบินสายยอย อีกทั้งมีเวลาของเที่ยวบินที่เพยีงพอ

ในแตละชวง อีกทั้งยังตอบวัตถุประสงคในการบริหารลูกคาสัมพันธของสายการบินนกแอร ที่คุณปน

ยศ พิบูลสงคราม (3 ตุลาคม 2556) กลาววา สายการบินนกแอรอยากเพิ่มคุณคาใหกับการบริการ ทํา

ใหลูกคารูสึกวาเดินทางกับสายการบินนกแอรคุมคากวาเดินทางกับคูแขง 

ลูกคาท่ัวไปท่ีไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ มีความพึงพอใจดานราคา (Price)   

 ในประเด็นของความคุมคาของคาโดยสารเมื่อเทียบกับบริการที่ไดรับ ราคาคาโดยสารเหมาะสม

กับเสนทางการบิน และอัตราคาโดยสารเหมาะสมกวาสายการบินตนทุนตํ่ารายอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับ    

จิตตินันท นันทไพบูลย (2551: 72) ที่กลาววา ความพึงพอใจของผูรับบริการ ข้ึนอยูกับราคาคาบริการ

ที่ผูรับบริการยอมรับ หรือพิจารณาวาเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ ตามความเต็มใจที่จะจาย 

(Willingness to pay) ทั้งน้ีเจคติของผูรับบริการที่มีตอราคาคาบริการ กับคุณภาพของการบริการ

ของแตละบุคคลอาจแตกตางกันออกไป เชน บางคนจะพิจารณาวาบริการที่มีราคาสูงเปนบริการที่มี

คุณภาพสูง ในขณะที่ลูกคาบางคนจะพิจารณาราคาตามลักษณะความยากงายของการใหบริการ  
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ลูกคาท่ีเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

   สําหรับลูกคาท่ีเปนสมาชิกนกแฟนคลับ มีความพึงพอใจดานชองทางการจัดจําหนาย 

(Place) ในประเด็นของการจองต๋ัวโดยสารผานทางเว็บไซต www.nokair.com และเว็บไซต  บนมือ

ถือ m.nokair.com รวมถึงการชําระคาต๋ัวโดยสารผานทางบัตรเครดิต และเคานเตอรเซอรวิสซึ่ง

สอดคลองกับพรพรรณ เชยจิตร (2556: 28-29) ที่ไดอธิบายถึงหลักเกณฑที่สําคัญเกี่ยวกับการจัด

จําหนายการบริการ คือ การเขาถึงได (Accessibility) มีความงายและความสะดวกสบายในการซื้อ ใน

การใช หรือไดรับบริการ จะตองทําใหบริการน้ันสามารถเขาถึงไดงาย และความพรอมที่จะใหบริการ 

(Availability) คือ ระดับความพรอมที่จะใหบริการลูกคาอันจะทําใหลูกคาสามารถซื้อ ใช หรือรับ

บริการได เน่ืองจากสินคาบริการไมสามารถเก็บรักษาไวได (Perishability) ดังน้ัน การบริการจะตอง

พรอมที่จะใหบริการแกลูกคาในสถานที่ และในเวลาที่ลูกคาตองการจะใชบริการไดเสมอ อีกทั้งใน

ปจจุบันชองทางการจัดจําหนายโดยสวนใหญ เปนลักษณะการใหบริการทางไกล หมายถึง ลูกคาใช

บริการผานอุปกรณ เครื่องมือตางๆ หรือการใหบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Channels) จึงทําใหสงมอบบริการไดอยางมีมาตรฐานสม่ําเสมอ สรางความสะดวกสบายใหลูกคา 

และลูกคาสามารถที่จะเลือกบริการที่ตองการไดดวยตนเอง 

  สําหรับลูกคา ท่ีเปนสมาชิกนกแฟนคลับ มีความพึงพอใจดานสงเสริมการตลาด 

(Promotion) ในประเด็นของการรับรูขาวสารผานทางเ ว็บไซต www.nokair.com หรือ

www.nokfanclub.com การใชบริการจองโปรโมช่ันลวงหนากอนลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิกนกแฟน

คลับ และการเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งสอดคลองกับพรพรรณ เชยจิตร (2556: 83-84) ที่กลาว

วาการสื่อสารบนอินเตอรเน็ต (Internet Communication) ลูกคาจะสามารถควบคุมไดวาตองการ

อะไร เมื่อใด และเปนสื่อที่อํานวยใหผูใชสามารถติดตอสื่อสารไดอยางกวางขวาง เปนเครื่องมือ

การตลาดแบบสองทางที่เพิ่มอํานาจการปฏิสัมพันธระหวางองคกร รวมถึงสินคาหรือบริการ กับลูกคา

ได ซึ่งสนับสนุนใหลูกคาสามารถเรียนรูเกี่ยวกับสินคาหรือบริการไดโดยตรงจากองคกร อีกทั้ง

สอดคลองกับผลการวิจัยขางตน    ในเรื่องของสาเหตุที่ทําใหกลุมลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับ

ตัดสินใจสมัครสมาชิก คือบริการเสริมที่เกี่ยวกับการบิน นอกจากน้ียังแสดงใหเห็นผลที่ตรงกับการ

สัมภาษณที่กลาววา การจัดกิจกรรมสําหรับสมาชิกนกแฟนคลับ ณ ตอนน้ียังไมสามารถตอบสนองไลฟ

สไตลของสมาชิกได สวนใหญจึงมีแตกิจกรรมประจําปทั่วไปเปนหลัก  โดยรวมของความพึงพอใจใน

ดานน้ียังแสดงใหเห็นถึง จิตตินันท นันทไพบูลย (2551: 74) ที่กลาววาความพึงพอใจของผูรับริการ

เกิดข้ึนไดจากการไดยินขอมูลขาวสาร หรือบุคคลอื่นกลาวขานถึงคุณภาพของการบริการไปใน

ทางบวก ซึ่งหากตรงกับความเช่ือที่มีอยูก็จะรูสึกดีกับบริการดังกลาว ผลักดันใหตองการบริการตามมา 
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 อยางไรก็ตามสายการบินนกแอร นอกจากจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาทั้งสองกลุมใน        

4 ดานขางตนได แตสายการบินนกแอรก็ยังไมสามารถสรางใหลูกคาทั้งสองกลุมเกิดความพึงพอใจใน

ดานของการสงเสริมการตลาดไดมากพอ ลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับก็มักจะมองในแงของ

ราคามากกวา จึงมองขามเรื่องของการสมัครเปนสมาชิกนกแฟนคลับไป และสําหรับลูกคาที่เปน

สมาชิกนกแฟนคลับถึงแมวาจะมีความพึงพอใจในดานน้ีติดอันดับ 4 แตก็มีความพึงพอใจสูงเฉพาะ

สิทธิประโยชนที่เกี่ยวกับการเดินทาง หรือการบินเทาน้ัน   ในสวนที่เกี่ยวของกับพันธมิตร เชน 

รานอาหาร/โรงแรม หรือแมแตกิจกรรมสําหรับสมาชิกโดยเฉพาะยังไมสามารถทําใหเกิดความพึง

พอใจไดเทาที่ควร   

   จากการสัมภาษณกลุมลูกคาของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) เกี่ยวกับความ

พึงพอใจในการใชบริการ และการบริหารงานลูกคาสัมพันธ ผลการวิจัยพบวาลูกคาทั้ง 2 กลุม คือ 

กลุมที่ไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ และลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับ รวมทั้งหมด 20 คนน้ัน ทุก

คนมีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด 

ดานบุคลากร ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานกระบวนการบริการ และดานการสื่อสาร ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของจิตตินันท นันทไพบูลย (2551: 71-73) ในสวนของความพึงพอใจของลูกคาที่

เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคา เพราะวาความพึงพอใจของลูกคาเปนการแสดงออก

ถึงความรูสึกในทางบวกของลูกคาตอการใชบริการอันเปนผลมาจากการประเมินเปรียบเทียบสิ่งที่ลก

คาไดรับในการบริการกับสิ่งที่ลูกคาคาดหวังวาจะไดรับจากการบริการในแตละสถานการณของการ

บริการที่เกิดข้ึน ซึ่งความรูสึกสามารถแปรเปลี่ยนไดหลายระดับตาม  ปจจัยแวดลอมและเงื่อนไขของ

การบริการในแตละครั้ง โดยปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาที่สอดคลองกับผลการวิจัย คือ 1. 

ผลิตภัณฑบริการ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อไดรับการบริการที่มีคุณภาพ และระดับการใหการ

บริการตรงกับความตองการ ความเอาใจใสในบริการ และในการออกแบบผลิตภัณฑดวยความสนใจ

ในรายละเอียดของสิ่งที่ลูกคาตองการใชในชีวิตประจําวัน 2. ราคาคาบริการ ความ พึงพอใจของลูกคา

ข้ึนอยูกับราคาคาบริการหลักที่ลูกคายอมรับ หรือพิจารณาแลววาเหมาะสมกับคุณภาพของการบรกิาร

ตามความเต็มใจที่จะจาย (Willingness to pay) ของลูกคา  3. สถานที่บริการ การเขาถึงบริการได

สะดวกเมื่อลูกคามีความตองการยอมกอใหเกิดความพึงพอใจตอการบริการ และการกระจายสถานที่

บริการ หรือชองทางตางๆใหทั่วถึงเพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคา 4. การสงเสริมแนะนําบริการ 

ความพึงพอใจของผูรับริการเกิดข้ึนไดจากการไดยินขอมูลขาวสาร หรือบุคคลอื่นกลาวขานถึงคุณภาพ

ของการบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความเช่ือที่มีอยูก็จะรูสึกดีกับบริการดังกลาว อันเปน

แรงจูงใจผลักดันใหมีความตองการบริการตามมาได 5. ผูใหบริการ เปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการ

ปฏิบัติงานบริการใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ อีกทั้งผูบริหารการบริการที่วางนโยบายการบริการตอง

คํานึงถึงความสําคัญของลูกคาเปนหลัก ยอมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความ
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พึงพอใจไดงาย ผูที่เปนพนักงานบริการก็ตองตระหนักถึงลูกคาเปนสําคัญใหการบริการดวยความเต็ม

ใจ สนใจและเอาใจใสอยางเต็มที่ดวยจิตสํานึกของการบริการ 6. สภาพแวดลอมของการบริการ 

สภาพแวดลอมและบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา ลูกคามักจะช่ืนชม

สภาพแวดลอมของการบริการที่เกี่ยวของกับการออกแบบอาคารสถานที่ ความสวยงามของการ

ตกแตง การจัดแบงพื้นที่เปนสัดสวนตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใชในงานบริการ และ 7. 

กระบวนการบริการ วิธีการนําเสนอบริการในกระบวนการบริการเปนสวนสําคัญในการสรางความพึง

พอใจใหกับลูกคา ซึ่งประสิทธิภาพของการจัดการกระบวนการบริการจะสงผลใหการทํางานมีความ

คลองตัวและสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง 

        นอกจากน้ีผลการวิจัยความพึงพอใจยังสอดคลองกับงานวิจัยของกัญญา หมื่นโฮง 

(2549) เรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสายการบินตนทุนตํ่า” ซึ่งผลการวิจัยพบวามีหลาย

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชสายการบินตนทุนตํ่า เชน 1.ดานการใหบริการทางดานเสนทาง

การบินพบวามีมากเพียงตอผูใชบริการมากกวาสายการบินอื่น 2.ดานราคา พบวาเปนปจจัยที่สําคัญที่

ผูใชบริการเลือกใชสายการบินตนทุนตํ่า เน่ืองจากมีราคาที่ถูกและเหมาะสมกับระยะทางที่เดินทาง

มากกวาสายการบินอื่น 3.ดานการจัดจําหนายพบวาสามารถจองต๋ัวลวงหนาผานทางอินเตอรเน็ต 

เคานเตอรเซอรวิส หรือผานทางตัวแทนจําหนายได 4.ดานการสงเสริมการตลาด พบวาสายการบิน

ตนทุนตํ่าสามารถจองต๋ัวลวงหนาในวันหยุดเทศกาลไดและยังมีโปรโมช่ันตางๆใหเลือกมากมาย 5.ดาน

บุคคล พบวาพนักงานตอนรับทั้งบนเครื่องและภาคพื้นดินรวมไปถึงกัปตันและนักบินดวยที่มีทักษะใน

การใหบริการที่ดี 6.ดานลักษณะทางกายภาพ พบวามาตรฐานความปลอดภัยน้ันมีสูงเน่ืองจากมีการ

ตรวจเช็คเครื่องบอยและความสะอาดบนเครื่องบินก็อยูในระดับที่นาพอใจ  7.ดานกระบวนการ พบวา

สามารถซื้อต๋ัวไดทันทีในกรณีเรงดวนและยังความสะดวกรวดเร็วในการรับกระเปาน่ีเปนปจจยัหลกัๆที่

สงผลตอการเลือกใชสายการบินตนทุนตํ่า 

 

 ผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจน้ี อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เพราะการที่ลูกคา

มาใชบริการไมไดหมายความวาจะตองเปนลูกคาที่มีความพึงพอใจเสมอไป อาจจะเปนลูกคาที่ไมพึง

พอใจ แตมีความจําเปนตองใชบริการตอไป และเน่ืองจากการใชบริการสายการบินน้ัน มักจะข้ึนอยูกับ

ความตองการในชวงเวลาหน่ึงที่แนนอน สงผลใหมีแนวโนมเกิดความไมพึงพอใจในการใชบริการครัง้ใด

ก็ได และอาจทําใหลูกคาเปลี่ยนใจไปใชบริการสายการบินคูแขง เรียกไดวาธุรกิจการบินอาจจะยังไม

สามารถรักษาใหลูกคามีความพึงพอใจอยูกับธุรกิจตลอดไปได    
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3. อภิปรายผลจากการศึกษาความภักดีของลกูคาท่ีมีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

 จากผลการศึกษาพบวา ความภักดีของกลุมตัวอยางทั้งลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

และลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับมีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) โดยรวมทั้งสอง

กลุมอยูในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับ ณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ (2549: 28-30) ที่กลาววา ความ

จงรักภักดีเกิดจากหลายปจจัยรวมกัน เชน มีทําเลที่ต้ังอยูใกลที่พักอาศัยหรือที่ทํางานของลูกคา ลูกคา

มีความคุนเคย สินคาหรือบริการมีราคาตํ่ากวาคูแขงขันรายอื่น เกิดจากความผิดพลาดของคูแขงขัน 

และความสมัพันธหรือความประทับใจในอดีตของลูกคาที่มีตอสินคาหรือบริการ เปนตน ซึ่งจะสะทอน

ใหเห็นไดจากความจงรักภักดีที่แบงออกเปน 2 มิติ คือ มิติดานพฤติกรรม และมิติดานทัศนคติ    

 

  ดังน้ันการที่จะวัดวาลูกคาจะมีความภักดีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

อยางแทจริงหรือไม ตองเริ่มจากดูวาลูกคามีทัศนคติ และมีพฤติกรรมอยางไรบาง ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก

ผลการวิจัยพบวา บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) สามารถสรางความภักดีของลูกคาไดใน 

2 ประเด็น ที่มีคะแนนความภักดีสูงตามลําดับ โดยผูศึกษาแบงการอภิปรายออกเปน 2 สวนหลักๆ 

  สวนท่ีเหมือนกันของกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม 

  กลุมตัวอยางรูสึกไววางใจในการบริการของสายการบินนกแอร เปนความภักดีดาน

ทัศนคติซึ่งกลุมตัวอยางมีความภักดีในประเด็นน้ีสูง ซึ่งสอดคลองจากการสังเกตการณขาวสารของสาย

การบินนกแอรที่วา บริษัท  สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัล Best in Travel 2008 

ถูกจัดอันดับใหเปนสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดอันดับที่ 3 ในภูมิภาคเอเชียโดย Smart Travel 

Asia อีกทั้งยังสอดคลองกับขอมูล ขอไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจ ไดแก เปนแบรนดที่แข็งแกรงและ

เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป การใหบริการเที่ยวบินที่ครอบคลุมเสนทางมากที่สุดในประเทศไทย การ

ใหบริการที่ดีเย่ียมแกผูโดยสาร การมีชองทางการจําหนายที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ และการ

เปนผูนําดานนวัตกรรมในการใหบริการผลิตภัณฑตางๆ 

 

 สวนท่ีแตกตางของกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม 

 ลูกคาท่ีไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับจะใชบริการสายการบินนกแอรมากขึ้น ท้ังบริการ

หลัก และบริการเสริม ซึ่งเปนความภักดีดานพฤติกรรม เมื่อกลุมตัวอยางมีความรูสึกที่ดีและไววางใจ

ในบริการแลวน้ัน ยอมสงผลใหเกิดการใชบริการที่มากข้ึนดวย ซึ่งสอดคลองกับ Assael (1995, อาง

ถึงใน ชญานิน บุหลันพฤกษ, 2549: 47) ที่กลาววา ความจงรักภักดีในตราสินคาที่เกิดจากทัศนคติที่ดี

ตอตราสินคาของลูกคาน้ัน จะสงผลใหลูกคาซื้อสินคาตราสินคาน้ันอีกหลายครั้ง เน่ืองจากลูกคาไดเกิด

การเรียนรูเกี่ยวกับสินคาตราสินคาน้ัน ซึ่งไดสนองความตองการ และทําใหลูกคารูสึกพึงพอใจ 
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  สําหรับลูกคาท่ีเปนสมาชิกนกแฟนคลับน้ัน เมื่อบัตรสมาชิกนกแฟนคลับหมดอายุจะทํา

การตออายุบัตร (ปตอป) เสมอ ซึ่งเปนความภักดีดานพฤติกรรมเชนเดียวกัน ซึ่งความภักดีประเด็นน้ี

กลุมตัวอยางมีความภักดีที่สงู เน่ืองจากบัตรสมาชิกนกแฟนคลับมีการสะสมคะแนนเที่ยวบิน และมี

สิทธิประโยชนที่อํานวยความสะดวกในการเดินทางดวย ซึ่งสอดคลองกับ Oliver (1999) กลาววา 

ความจงรักภักดี คือ ขอผูกมัดอยางลึกซึ้งที่จะซื้อซ้ําหรือใหการอุปถัมภสินคาหรือบริการที่พึงพอใจ

อยางสม่ําเสมอในอนาคต 

 

 ถึงแมวากลุมตัวอยางทั้งสองกลุมจะเกิดความภักดีทั้งในดานทัศคติ และพฤติกรรมในประเด็น

ขางตน แตก็มีโอกาสที่ทําใหความภักดีของลูกคานอยลง จากประเด็นที่มีคะแนนความภักดีนอยที่สุด

ตามลําดับ ดังน้ี 

 สวนท่ีเหมือนกันของกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม 

 การไมเปลี่ยนไปใชบริการสายการบินอ่ืนท่ีใหขอเสนอดีกวา  

 เน่ืองจากการใชบริการสายการบินมักจะข้ึนอยูกับเสนทางบิน เวลาของเที่ยวบิน และราคาต๋ัว

โดยสาร ถาหากสายการบินใดตอบสนองความตองการไดมากกวาลูกคาก็อาจเปลี่ยนใจได ซึ่งใน

ประเด็นน้ีสอดคลองกับ Jacoby & Chestnut (1978) ที่กลาววา โดยพื้นฐานแลวผูบริโภคจํานวน

มากซื้อสินคาดวยเหตุผลหลัก คือ ความสะดวกสบาย หรือความบังเอิญ (Happenstance) เทาน้ัน 

ผูบริโภคอาจจะมีความจงรักภักดีหลายตราสินคาผสมกัน (Multi-brand Loyal) ในสินคาชนิด

เดียวกัน หรืออาจจะไมมีตราสินคาผูนําอยูในใจก็ได  

 สวนท่ีแตกตางของกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม 

 ลูกคาท่ีไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับจะเปลี่ยนไปใชบริการสายการบินอ่ืน หากประสบ

ปญหาดานการใหบริการ จากการสอบถามเพิ่มเติมพบวา การประสบปญหาที่เกิดข้ึนในครั้งแรก 

ลูกคาโดยสวนใหญจะมองขามไป และยังคงกลับมาใชบริการอยู แตถาเกิดประสบปญหาบอยครั้งมาก

ข้ึน ก็ตองพิจารณาดูวา ทางสายการบินสามารถแกไขปญหาไดเปนที่นาพอใจหรือไม ถาไมก็อาจจะไป

ใชบริการสายการบินอื่นแทน ซึ่งสอดคลองกับชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547: 142-145) ที่กลาววา

ลูกคาแตละคนยอมมีความพอใจไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับความตองการ และประสบการณการใชบริการ 

และอาจกอใหเกิดความจงรักภักดีในตราบริการที่นอยลงก็ได ซึ่งความไมพอใจของลูกคามาจากความ

ไมพรอมของธุรกิจบริการ เชน ลดจํานวนพนักงาน ความไมพรอมของพนักงานที่ใหบริการ รวมถึง

ความตองการของลูกคาสูงมากข้ึนเรื่อยๆ เพราะฉะน้ัน ตองทําใหบริการเร็วข้ึน ดีข้ึน มีความ

ละเอียดออนมากข้ึน ตองปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ือง  
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 สําหรับลูกคาท่ีเปนสมาชิกนกแฟนคลับน้ัน เมื่อทราบถึงขอเสนอพิเศษของสมาชิกนกแฟน

คลับตามรานขนม รานอาหาร หรือโรงแรม จะใชสิทธน้ันๆ เปนความภักดีที่นอยที่สุด ซึ่งสอดคลอง

กับคุณภทิรา กุมุทพงษพาณิช (สัมภาษณ, 27 กันยายน 2556) ที่กลาววา การสรางแคมเปญ หรือ

กิจกรรมใหกับสมาชิกนกแฟนคลับน้ันยังไมเปนไปตามความคาดหวัง เน่ืองจาก ณ ตอนน้ีอยากให

สมาชิกรูสึกถึงสิทธิประโยชน และมีผลตอบรับเขามาใหมากที่สุดเทาน้ัน ยังไมไดสงมอบแคมเปญ หรือ

กิจกรรมที่ตรงกับความตองการของสมาชิกออกไป อีกทั้งผลดังกลาวยังตรงกับความพึงพอใจในดาน

สงเสริมการตลาด ที่วา ในสวนที่เกี่ยวของกับพันธมิตร เชน รานอาหาร/โรงแรม หรือกิจกรรมสําหรับ

สมาชิกน้ันไมสามารถทําใหเกิดความพึงพอใจไดเทาที่ควร 

 

 ดังน้ันลูกคาที่ภักดีกับบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) สามารถแบงออกไดเปน      

2 กลุม ตามที่ชลิต ลิมปนเวช (2553: 88-92) ไดกลาวไวในเรื่องของลําดับช้ันความภักดี ดังน้ี 

 กลุมลูกคาที่ มีทัศนคติ และพฤติกรรม ที่ สะทอนความภัก ดีโดยอารมณความรูสึก                   

(Emotive Loyalists) เปนกลุมลูกคาของสายการบินนกแอรที่มีความรูสึกที่ดีตอภาพลักษณของ

องคกร หรือบริการ มีทัศนคติที่ดี มีความไววางใจ และมีความรูสึกวาบริการที่ใชอยูน้ันดีอยูแลว เกิด

การใชบริการที่มากข้ึน จึงไมคอยมีแนวโนมที่คิดจะเปลี่ยนแปลงไปหาคูแขง ซึ่งลูกคากลุมน้ีของสาย

การบินนกแอรจะมีลักษณะเปนกลุมที่เคยแนะนํา หรือบอกตอความรูสึกดีๆในการใชบริการบริษัท 

สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ใหกับผูอื่นไดรับรูเปนครั้งคราว มีแนวโนมใชบริการมากข้ึนใน

อนาคต และสําหรับลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับก็จะมีการแนะนําใหผูอื่นมาสมัครเปนสมาชิก

เสมอ และมักจะทําการตออายุบัตรสมาชิกทุกปดวย  อีกทั้งมีการสนับสนุนการใชบริการบริษัท สาย

การบินนกแอร จํากัด (มหาชน) โดยบอกถึงความคุมคาใหผูอื่นทราบ เปนกลุมที่ยังคงจะใชบริการ

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ไปอีกเรื่อยๆ เปนเวลาอยางนอย 3 ป แนนอน และเปน

กลุมที่จะทําการแกตาง หรืออธิบายเหตุผลที่ถูกตอง ถาหากมีผูอื่นที่เขาใจผิด หรือพูดถึงบริษัท สาย

การบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ในทางที่ไมดีเสมอ อีกทั้งจะทําการรองเรียนเมื่อเกิดการบริการที่ไมดี

จริงๆ สุดทายคือ เปนกลุมที่ยังคงจะใชบริการ  บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) กอนเปน

อันดับแรกเสมอ ถึงแมวาจะมสีายการบินคูแขงรายอื่นเขามาก็ตาม 

 กลุมลูกคาที่มีทัศนคติ และพฤติกรรม ที่สะทอนความภักดีที่ชอบเปรียบเทียบ (Deliberative 

Loyalist) เปนกลุมลูกคาของสายการบินนกแอรที่ชอบเปรียบเทียบ และประเมินการซื้อทุกครั้ง และดู

วาสิ่งที่ซื้อน้ันเปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองหรือไม และหากพบวามีสายการบินอื่นที่ดีกวา และมีความ

คุมคาในการจายที่ดีกวา ลูกคากลุมน้ีกจ็ะเปลี่ยนไปใชบริการใหมทันที ซึ่งลูกคากลุมน้ีของสายการบิน

นกแอรมีลักษณะเปนกลุมที่เคยแนะนํา หรือบอกตอความรูสึกดีๆในการใชบริการบริษัท สายการบิน

นกแอร จํากัด (มหาชน) ใหกับผูอื่นไดรับรูนอยมาก เน่ืองจากไมเกิดคอยความประทับใจในการบริการ 
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มีแนวโนมใชบริการมากข้ึนในเวลาที่จําเปนเทาน้ัน และสําหรับลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับก็จะมี

การแนะนําใหผูอื่นมาสมัครเปนสมาชิกนอยมาก และมักจะไมกระตือรือรนที่จะตออายุบัตรสมาชิก  

อีกทั้งมีการสนับสนุนการใชบริการบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) นอยครั้ง เปนกลุมที่

ยังคงจะใชบริการบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ไปอีกเรื่อยๆ แตไมสามารถระบุไดวาจะ

นานหรือไม เพราะอาจจะเปลี่ยนใจ และเปนกลุมที่จะไมทําการแกตาง หรืออธิบายเหตุผลที่ถูกตอง 

ถาหากมีผูอื่นที่เขาใจผิด หรือพูดถึงบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ในทางที่ไมดี แตจะ

แชรประสบการณของตัวเอง หรือปลอยผานไป สุดทายคือ เปนกลุมที่จะมีแนวโนมไปทดลองใช

บริการสายการบินคูแขง โดยการที่จะตัดสินใจวาจะใชบริการสายการบินใดกอนเสมอน้ัน ตองข้ึนอยู

กับความคุมคาที่มากกวาในชวงเวลาน้ันๆดวย   

 

  อยางไรก็ตามความภักดีของทั้งสองกลุม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามประสบการณการใช

บริการเพราะเน่ืองจากวามีปจจัยหลายอยางที่เขามาเกี่ยวของในการเดินทางของลูกคาแตละคน อกีทัง้

ในปจจุบันพฤติกรรมของลูกคามีความหลากหลายมากข้ึน อยางผลการวิจัยขางตนที่พบวา ลูกคาทั้ง

สองกลุมที่พึงพอใจในการบริการ ก็ยังมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนใจไปใชบริการของสายการบินอื่นได 

เพราะฉะน้ัน ความภักดีของลูกคาสายการบินนกแอรคงไมสามารถระบุใหชัดเจนไดวาจะมีมากนอย

เพียงใด และจะคงอยูไดนานแคไหน 
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บทที ่6 

การนําไปประยกุตใชในเชิงธรุกิจ 

  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานลูกคาสัมพันธและความภักดีของลูกคา บริษัท สายการ

บินนกแอร จํากัด (มหาชน)” ผูศึกษาไดทําการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) น้ัน ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับ

ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานลูกคาสัมพันธ ของสายการบินนกแอร ทั้งหมด 2 ทาน และลูกคา

ทั้งหมด 20 คน โดยแบงออกเปนลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 10 คน และลูกคาที่เปนสมาชิก

นกแฟนคลับ 10 คน สวนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) และสุมกลุมตัวอยางเปนลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 120 ชุด และลูกคาที่

เปนสมาชิกนกแฟนคลับ 80 ชุด รวม 200 ชุด เพื่ออธิบายความพึงพอใจในการใชบริการ และการ

บริหารงานลูกคาสัมพันธ รวมไปถึงความภักดีที่มีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด และจาก

ผลการวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ดังตอไปน้ี 

1. การสรางฐานขอมูลลูกคา (Database) 

 จากการศึกษาพบวาบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) มีการจัดเก็บขอมูลลูกคาที่

เปนสมาชิกนกแฟนคลับ เฉพาะในสวนที่เปนขอมูลเฉพาะของบุคคล และขอมูลการติดตอสื่อสาร เชน 

หมายเลขประจําตัวประชาชน ช่ือ – นามสกุล ที่อยูทางไปรษณีย หมายเลขโทรศัพท และอีเมล เพียง

เทาน้ัน ซึ่งการที่จะดําเนินงานลูกคาสัมพันธใหประสบความสําเร็จอยางแทจริงน้ัน ทางองคกร และ

แผนกนกแฟนคลับตองสามารถที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาในแตละรายไดมากข้ึน และ

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด เพราะฉะน้ันผูศึกษาจึงขอเสนอแนะบริษัท 

สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ควรที่จะมีการจัดเก็บขอมูลในสวนของพฤติกรรม ไลฟสไตลของ

ลูกคาใหมากข้ึน มีการเก็บขอมูลกิจกรรมยามวาง หรือกิจกรรมที่ลูกคาช่ืนชอบ เชน การทองเที่ยว     

ชอปปง ฟงเพลง หรือดูภาพยนตร รวมไปถึงประเภทรานคา รานอาหาร เปนตน เพื่อที่แผนกการ

จัดการลูกคาสัมพันธจะไดนําขอมูลดังกลาวไปสูการวิเคราะหขอมูล และแผนกนกแฟนคลับก็นําไป

พัฒนา สรางสรรคแคมเปญ หรือจัดกิจกรรมลูกคาสัมพันธ และการบริการใหแกสมาชิกนกแฟนคลับ

ไดอยางตรงตามความตองการของลูกคาตอไป 

 นอกจากน้ียังมีปญหาที่พบจากการบริหารงานลูกคาสัมพันธในสวนของฐานขอมูลลูกคา ใน

เรื่องของการบริการลูกคาของพนักงาน คือ การกรอกขอมูลลูกคาลงในระบบฐานขอมูล CRM 

เน่ืองจากมีการกรอกขอมูลสมาชิกเขามาจํานวนมากในแตละวัน จากแตละทาอากาศยานตามจังหวัด

ตางๆ ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความลาชา และเกิดความผิดพลาดของขอมูลลูกคาอยูบอยครั้ง เชน       
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รหัสสมาชิกทับซอนกัน ตัวสะกดช่ือ – นามสกุล ผิด กรอกหมายเลขโทรศัพทผิด กรอกอีเมลผิด หรือ 

หมายเลขประจําตัวประชาชน กับหมายเลขพาสปอรตผิดซึ่งเปนขอมูลที่สําคัญมากในการเดินทางโดย

สายการบินของลูกคา ปญหาดังกลาวสามารถนําไปสูความผิดพลาดในการดึงขอมูลของลูกคามาใชใน

การติดตอสื่อสาร การแจงเตือนขอมูลการเดินทาง  หรือการแจงขาวสารเรงดวนที่สําคัญ เชน เลื่อน

เวลาของเที่ยวบินกะทันหัน เปนตน เพราะฉะน้ันผูศึกษาจึงขอเสนอแนะใหบริษัท สายการบินนกแอร 

จํากัด (มหาชน) ในเรื่องของการจัดอบรมพนักงานของสายการบินนกแอรตามทาอากาศยานจังหวัด

ตางๆ เกี่ยวกบัการบริหารงานลูกคาสัมพันธ ในแงของการจัดการฐานขอมูล ใหเห็นถึงความสําคัญของ

การจัดทําฐานขอมูล และผลเสียที่จะตามมาเมื่อเกิดความผิดพลาดของขอมูล อีกทั้งทางแผนกนกแฟน

คลับควรที่จะกําหนดขอตกลง หรือกฎระเบียบในการกรอกขอมูลลูกคาใหเด็ดขาด เมื่อลูกคากรอก

ขอมูลลงใบสมัครสมาชิกวันไหน พนักงานก็จะตองกรอกขอมูลลงระบบฐานขอมูลในวันน้ันทันที หาม

ทิ้งขอมูลของลูกคาใหตกคาง อีกทั้งตองทําการตรวจสอบตามทาอากาศยานจังหวัดตางๆอยาง

สม่ําเสมอ วาพนักงานใหชความสําคัญกับการกรอกขอมูลลูกคามากพอหรือไม มีความกระตือรือรนใน

การปฏิบัติหนาที่มากแคไหน  

 

2. การกําหนดโปรแกรมเพ่ือการสรางความสัมพันธ (Action) 

2.1. ขอเสนอแนะเก่ียวกับชองทางการสื่อสารของลูกคาท่ัวไปท่ีไมไดเปนสมาชิกนก     

แฟนคลับ และลูกคาท่ีเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

 จากผลการวิจัยผูศึกษาไดเล็งเห็นถึงปญหาหลักๆ ของการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท 

สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) สําหรับลูกคาที่ยังไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ คือ ลูกคาไมเคย

ทราบ ไมเคยรับรูเกี่ยวกับการสมัครเปนสมาชิกนกแฟนคลับคอนขางมาก ซึ่งมีประเด็นที่ลูกคาไมสมคัร

เปนสมาชิกนกแฟนคลับที่นาสนใจ คือ ไมไดรับขอมูลขาวสาร และสิทธิประโยชนไมนาสนใจ อีกทั้ง

ลูกคากลุมน้ีมีกลุมที่เดินทางกับสายการบินนกแอรมาเปนระยะเวลามากกวา 4 ป คอนขางมาก คิด

เปนรอยละ 23.3 และลูกคาโดยสวนใหญมีแนวโนมที่จะสมัครเปนสมาชิกนกแฟนคลับในอนาคตถึง 

78/120 เพราะวาชอบการบริการเปนทุนเดิมอยูแลว จากประเด็นขางตนจะเห็นไดวาลูกคากลุมน้ีมี

มูลคากับสายการบินนกแอร นอกจากน้ีจากการสัมภาษณลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับ สมาชิก

มักจะรูสึกวาชองทางในการสงขาวสารพวกสิทธิประโยชน หรือกิจกรรมคอนขางมีนอยมาก ไมมี

ลูกเลนอะไรในการสงขาวสาร มีแตตัวหนังสือทุกครั้งไป อีกทั้งก็ยังมีลูกคาที่เปนสมาชิกที่ไมไดรับการ

แจงความขาวสาร หรือสิทธ์ิที่พึงไดรับอยางสม่ําเสมอ คิดเปนรอยละ 51.28 เพราะฉะน้ันจะเห็นไดชัด

วาปญหาในการสื่อสารกับสมาชิกนกแฟนคลับยังไมเขาถึงลูกคามากพอ จากเหตุผลทั้งหมดขางตนผู

ศึกษาจึงเสนอแนะแกไข ปรับปรุง เพื่อใหการบริหารลูกคาสัมพันธ ดังตอไปน้ี 
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 ทางแผนกโครงการสมาชิกนกแฟนคลับควรมีการขยายชองทางในการสื่อสารขอมูลการเปน

สมาชิกนกแฟนคลับ และสิทธิประโยชนเบื้องตน ใน 2 ลักษณะหลักๆดวยกัน  

 2.1.1. ผานชองทางออนไลน เปนสิ่งที่ผูคนในยุคน้ีใหความสําคัญมาก เปนสวนหน่ึงใน

ชีวิตประจําวัน และเปนชองทางที่เขาถึงไดงาย รวดเร็ว และสามารถเลือกรับขาวสารไดหลากหลาย มี

ขอจํากัดนอยมาก เครื่องมือที่ผูศึกษาเลือก ไดแก 

 1) Facebook Fanpage “Nok Fan Club” ทางบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด 

(มหาชน)    ไดทําการสราง Account “Nok Air” ข้ึนมา ซึ่งจากการสังเกตการณพบวา โดยสวนใหญ

น้ันจะอัพเดตขอมูลของโครงการสมาชิกนกแฟนคลับนอยมาก ผูศึกษาเล็งเห็นวามีลูกคาเขามาแสดง

ความคิดเห็นในแตละโพสเยอะมาก เพราะฉะน้ันผูที่ดูแลการใหขอมูลขาวสารผานชองทางน้ี ควรจะ

ปรับปรุง และเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโพส  ขอมูลขาวสารลงแฟนเพจเฟสบุค “Nok Air” เปนสื่อนํา

เพื่อใหลูกคาทั่วไปที่ยังไมไดสมัครสมาชิกเขามาติดตาม และรับรูขาวสารของการเปนสมาชิกนกแฟน

คลับโดยละเอียดในแฟนเพจเฟสบุค “Nok Fan Club” ใหสําเร็จใหได อีกทั้งจะนําไปสูการทําใหเกิด 

Nok Fan Club Community ทําใหลูกคาทั่วไปไดรับรูความคิดเห็นในการเปนสมาชิกของลูกคาที่ได

ใชสิทธิประโยชนตางๆของโครงการสมาชิกนกแฟนคลับไปแลว ในหลายๆแงมุมเพื่อนําไปสูการ

ตัดสินใจสมัครเปนสมาชิกในที่สุด  

 2) Instagram “nokairlines” ปจจุบันทางสายการบินนกแอรมีการเปดใหบริการอยูแลว 

แตขาดการอัพเดทขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการสมาชิกนกแฟนคลับ ผูศึกษาตองการใหมีการพัฒนา

เกี่ยวกับเน้ือหาในการอัพเดทใหมีความครอบคลุม และสอดคลองกับโครงการสมาชิกนกแฟนคลับ ใน

เรื่องของวิธีการสมัครสมาชิกในชองทางตางๆ หรือสิทธิพิเศษที่โดดเดน เปนตน และควรทําให 

Instagram เปนสื่อปฏิสัมพันธให มากข้ึน เนนสื่อสารดวยภาพที่ดึงดูดลูกคา ถามตอบใหรวดเร็ว ก็จะ

สามารถกระชับความสัมพันธใหลูกคา อยากติดตาม และรูสึกดีกับองคกรมากข้ึน 

 3) Line Application ทําการสรางบัญชีอยางเปนทางการ (Official Account) ของสาย

การบินนกแอร โดยจุดประสงคหลักคือ เพื่อใชในการติดตอ ใหขอมูลขาวสารใหลูกคาทั้งที่ไมไดเปน

สมาชิกหรือเปนสมาชิกนกแฟนคลับไดรับรูได โดยใชกลยุทธเชิงรุก และเชิงรับของบริษัท ที่จะทําการ

สงขอความ ขาวสารเกี่ยวกับเสนทางบินใหมๆ โปรโมช่ัน ขาวสารของโครงการสมาชิกนกแฟนคลับ 

ขาวสารที่เรงดวนเกี่ยวกับการเดินทาง หรือรูปภาพ วีดีโอโฆษณาใหมๆ โดยที่จะตองแบงชวงเวลาใน

การสงขาวสารที่เหมาะสม เพื่อใหลูกคาไมเกิดความรําคาญ อีกทั้งชองทางน้ีลูกคาทั้ง 2 กลุมจะ

สามารถใชเพื่อติดตอสอบถาม และรองเรียนเกี่ยวกับการใชบริการมาได ทําใหลูกคามีทางเลือกในการ

ใหขอมูลที่เปนประโยชนกับทางบริษัท สําหรับลูกเลนสําคัญอีกอยางหน่ึงของชองทางน้ีก็คือสต๊ิกเกอร

ไลน ทางสายการบินนกแอรควรใหสิทธ์ิในการโหลดสต๊ิกเกอรแบบแรกกับลูกคาทั้ง 2 กลุม เพื่อดึงให
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ลูกคาติดตาม และตอมาก็ควรใหเฉพาะลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับมีสิทธ์ิดาวนโหลด เพื่อทําให

ลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิกเห็นถึงสิทธิพิเศษที่มากกวา และสมาชิกก็รูสึกดีดวย   

 4) Mobile Appilcation “Nok Air”บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ไดเริ่มใช

แอพพลิเคช่ันเพื่อเปนชองทางในการจัดจําหนายใหแกลูกคา ทั้งตรวจสอบตารางบิน จองต๋ัวโดยสาร 

ชําระคาต๋ัวโดยสาร เช็คอินการเดินทาง บันทึกขอมูลการเดินทางของลูกคาเปนรายบุคคลได อัพเดท

ขอมูลโปรโมช่ัน  แตสิ่งที่ควรเพิ่มเติมเขาไปก็คือ ขอมูลขาวสารการสมัครเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

เพราะ จากขอมูลลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับน้ัน มีลูกคาที่ใชงานแอพพลิเคช่ันเพื่อจองต๋ัว

โดยสารจํานวนมาก แสดงใหเห็นวาเครื่องมือน้ีก็ทําใหลูกคาไดรับรูถึงขอมูลโครงการสมาชิกนกแฟน

คลับที่มากข้ึนไดอยางแนนอน 

 นอกจากน้ีควรมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติของแอพพลิเคช่ันสําหรับลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟน

คลับดวย เน่ืองจากทางสายการบินนกแอรเพิ่งไดทําการอัพเดทแอพพลิเคช่ันใหมีการลอกอินของ

สมาชิกนกแฟนคลับ เพื่อใหสมาชิกเขาไป Add to Passbook ขอมูลของสมาชิก และสามารถชวยให

สมาชิกพกแทนบัตรสมาชิกได สามารถหยิบข้ึนมาใชงานไดงายข้ึน ซึ่งถาหากมีการเพิ่มเติมตัวเลือก

เมื่อสมาชิกทําการลอกอินเขาไปอีกก็จะสามารถทําใหลูกคารูสึกสะดวกมากข้ึน  

 ผูศึกษาไดเสนอแนะคุณสมบัติของแอพพลิเคช่ันสําหรับลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับ ดังน้ี 

- เมื่อลอกอินเขาไป หนาจอจะแสดงผลคะแนนที่สมาชิกไดสะสมเที่ยวบินเอาไว พรอมกับ

อายุการใชงานของคะแนนดังกลาวดวย 

- สมาชิกสามารถตรวจสอบ Nok Point Rewards นําคะแนนมาแลกของฟรีไดมากกวา

เที่ยวบิน 

- สมาชิกสามารถตรวจสอบรายละเอียดสิทธิประโยชน หรือกิจกรรมลาสุดได 

- สมาชิกสามารถตรวจสอบรานคาที่รวมกับโครงการ Nok Fan Club SMS Privileges   

- สมาชิกสามารถแจงปญหาเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว หรือปญหาการใชสิทธ์ิไดตลอด        

24 ช่ัวโมง 

 

 2.1.2. ผานกระบวนการบริการ เน่ืองจากการใชบริการสายการบินมีกระบวนการบริการ

หลายข้ันตอน ซึ่งในแตละข้ันตอนลวนแตมีความจําเปนทั้งสิ้น บงบอกไดวาลูกคาจะไดรับรูขอมูล

ขาวสารอยางแนนอน ซึ่งผูศึกษาไดเลือกวิธีการดังตอไปน้ี 

 1) Boarding Pass นอกจากขอมูลการเดินทางตางๆที่ไดระบุลงไปแลวน้ัน ทางแผนกนก

แฟนคลับควรระบุขอมูลการสมัครสมาชิกนกแฟนคลับเอาไวดวย โดยอาจใชพื้นที่ดานหลังของ         

ใบ Boarding Pass สําหรับระบุขอมูลลงไป วิธีการน้ีจะชวยใหลูกคาไดอานผานตา และเปนการตอก

ยํ้าถึงการรับรูขาวสารของลูกคาไดอีกชองทางหน่ึง  
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 2) ชวงเวลากอนขึ้นเครื่องบินโดยสาร วิธีการในข้ันตอนน้ีจะตองใชบุคลากรในการ

ดําเนินงาน โดยใชชวงเวลาที่ลูกคาน่ังรอเพื่อที่จะข้ึนเครื่องบินโดยสาร ในการใหพนักงานของสายการ

บินนกแอร หรือจัดกลุมของ Nok babe และ Nok Dude เพื่อมาปฏิบัติงาน เขาไปสอบถามลูกคาถึง

เรื่องของสมาชิกนกแฟนคลับ แจงขอมูลขาวสารพอสังเขป และมีทางเลือกใหลูกคาโดยการใหกรอกใบ

สมัครสมาชิก ณ เวลาน้ันไดทันทีถาหากลูกคาตองการ 

 3) ชวงเวลาในขณะเดินทางบนเครื่องบินโดยสาร วิธีการน้ีตองอาศัยการปฏิบัติงานโดย

พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน คือ ในระหวางกอนเริ่มเดินทางพนักงานตอนรับบนเครื่องบินอาจจะ

ประกาศถึงขอมูลขาวสารของการสมัครเปนสมาชิกนกแฟนคลับ และหากลูกคามีความประสงคจะ

สมัครสมาชิก ก็สามารถแจงพนักงานตอนรับบนเครื่องบินไดทันที ในกระบวนการสมัครน้ันพนักงาน

ตอนรับบนเครื่องบินจะตองทําการแจกใบสมัครสมาชิก มอบบัตรสมาชิกใหแกลูกคา และเก็บรวบรวม

ใบสมัครสมาชิกไวเปนหลักฐาน เพื่อนําไปใหพนักงานภาคพื้น ณ ทาอากาศยานปลายทางเพื่อทําการ

คียขอมูลลงระบบ CRM ของนกแฟนคลับใหเรียบรอย 

 

       2.2. ขอเสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรม หรือแคมเปญ 

 2.2.1.ขอเสนอแนะกิจกรรม หรือแคมเปญสําหรับลูกคาท่ีไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

 1) รวมจัดกิจกรรมในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย จากผลการวิจัยพบวาโดยสวนใหญ

ลูกคากลุมน้ีเปนนักเรียน-นักศึกษา คิดเปนรอยละ 30 มีอายุอยูในชวง 15 – 25 ป และลูกคากลุมน้ีที่

ไดทําการสัมภาษณก็พบวา ใชบริการสายการบินนกแอรในเสนทางบินตางจังหวัด และยังคงเรียน

หนังสืออยู หรือเพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ เพราะฉะน้ัน ทางสายการบินนกแอร

ควรใหความสําคัญกับกลุมลูกคานักเรียน – นักศึกษา ซึ่งผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี สําหรับ

กลุมนักเรียน-นักศึกษา มุงไปจัดที่สถาบันการศึกษา โดยทางสายการบินนกแอรอาจจะเขารวมเปน

สปอนเซอรในงานของโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดบูธภายในงาน เพื่อเปนการ

ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของสายการบิน และประชาสัมพันธโครงการสมาชิกนกแฟนคลับ ทํา

การรับสมัครสมาชิก นอกจากน้ีก็มีกิจกรรมที่สรางความสนุกสนานตางๆ เชน จัดศิลปนมารวมเลน

คอนเสิรต มีการเลนเกมสชิงรางวัล หรือกิจกรรม Work Shop เปนตน การจัดกิจกรรมน้ีนอกจากจะ

ไดประชาสัมพันธโครงการสมาชิกนกแฟนคลับใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนลูกคาที่เดินทางกับนกแอร 

แตไมสมัครสมาชิกแลวน้ัน ยังสรางการรับรูถึงแบรนด ทําใหลูกคามีสวนรวม และเขาถึงแบรนดไดมาก

ข้ึนดวย  
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2) จัดโปรโมชั่นพิเศษ  

  เน่ืองจากวาลูกคากลุมน้ีใหความสําคัญกับราคาต๋ัวโดยสารเปนปจจัยแรกในการเลือกใช

บริการสายการบินนกแอร มีความพึงพอใจดานราคามากเปนอันดับ 3 คิดเปนคาเฉลี่ย 3.89 และจาก

การสัมภาษณลูกคาพบวา ในเรื่องของราคาต๋ัวโดยสารเปนสิ่งที่ทําใหพึงพอใจก็จริง แตก็มีแตโปรโมช่ัน

แบบเดิมๆ ไมมีอะไรที่แปลกใหม เพราะฉะน้ันทางสายการบินนกแอรควรมีการจัดโปรโมช่ันสําหรับ

นักเรียน นักศึกษาโดยเฉพาะ อาจจะจัดเปนโปรโมช่ัน “Welcome to your home and Back to 

school” โดยจัดในชวงเวลาที่เหมาะสม เชน ชวงใกลปดภาคเรียน และชวงใกลเปดภาคเรียน เปนตน 

อาจมีวิธีการ คือ ในข้ันตอนของการจองต๋ัวโดยสาร หรือเช็คอินการเดินทาง ก็ใหนําบัตรประจําตัว

นักศึกษามายืนยันสิทธ์ิเพื่อรับสวนลดพิเศษของราคาต๋ัวโดยสาร 5% - 10% เปนตน หรือถาหาก

ลูกคาคนไหนสมัครเปนสมาชิกนกแฟนคลับดวย ก็จะไดรับคะแนนสะสมเที่ยวบินฟรี  50 – 100 

คะแนน เปนตน โปรโมช่ันน้ีนอกจากจะทําใหลูกคากลุมน้ีเกิดความคุมคาในการใชบริการมากข้ึน      

ยังสามารถจูงใจใหลูกคาตัดสินใจสมัครเปนสมาชิกนกแฟนคลับอีกดวย 

 นอกจากโปรโมช่ันสําหรับกลุมนักเรียน – นักศึกษาแลวน้ัน ผูศึกษาเล็งเห็นวาควรมีโปรโมช่ัน

สําหรับลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิกที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท หรือธุรกิจสวนตัวดวย เพราะลูกคา

กลุมน้ีก็เปนกลุมที่ใชบริการสายการบินนกแอรบอยครั้ง อีกทั้งมีการชําระคาต๋ัวโดยสารผานทางบัตร

เครดิตสูงที่สุด  ผูศึกษาจึงไดเสนอแนะใหมีโปรโมช่ันรวมกับบัตรเครดิต โดยเลือกบัตรเครดิตซิต้ีแบงก 

เพราะทางสายการบินนกแอรไดทําการตรวจสอบแลววา ลูกคาใชบัตรเครดิตซิต้ีแบงกมากที่สุด       

โดยรายละเอียดก็คือ เปนโปรโมช่ันที่เปนอภิสิทธเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิต้ีแบงก สําหรับการซื้อ

บัตรโดยสารในราคาพิเศษ  เฉพาะเสนทางบินในประเทศเทาน้ัน เชน บินทั่วไทยในราคาเพียง 1,550 

บาท/เที่ยว/ทาน (ราคาน้ีรวมทุกอยางแลว) เปนตน โดยอาจกําหนดระยะเวลาใชโปรโมช่ันน้ีในชวง    

3 เดือนแรก พอในเดือนตอๆไปก็มีการกําหนดสิทธิพิเศษที่นอยกวา เชน การลดราคาต๋ัวโดยสาร

ธรรมดาเขามาแทนที่ เปนตน 

 3) การบริการแบบเฉพาะตัว การบริการในลักษณะน้ีจะตองใชการวิเคราะหฐานขอมูลรวม

ดวยผูศึกษาเห็นวาถาในอนาคตสายการบินนกแอรมีการเก็บขอมูลลูกคาทั่วไปในเบื้องตนได เชน เบอร

โทรศัพท เปนตน ก็อาจจะสามารถมีการบริการแบบเฉพาะตัวในสวนของกระบวนการบริการ เชน 

พฤติกรรมการเดินทางของลูกคาคนหน่ึง ไมเคยโหลดกระเปา ทางสายการบินนกแอรก็ควรมีการสง

ขอความไปแจงวา เน่ืองจากสายการบินนกแอรตองการมอบความสะดวกสบายใหแกคุณ และ

ในตอนน้ีเราไดเปดชองทางออนไลนเช็คอินใหคุณสามารถเขาไปใชบริการไดแลว เปนตน วิธีการเชนน้ี

จะชวยใหสายการบนินกแอรสามารถแบงกลุมลูกคาจากพฤติกรรมไดมากข้ึน และสามารถหาสิ่งใหมๆ

เขามาตอบสนองความตองการเฉพาะกลุมได 
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 2.2.2. ขอเสนอแนะกิจกรรม หรือแคมเปญสําหรับลูกคาท่ีเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

   1) กิจกรรม “Family Sharing” จากผลการวิจัยยังพบวาสื่อที่แนะนํา หรือจูงใจให

ทั้งลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับ คือสื่อบุคคล ทั้งตัวของลูกคาเอง และสมาชิกในครอบครัว

เหมือนกัน อีกทั้งบุคคลที่ลูกคากลุมน้ีเดินทางดวยบอยที่สุดก็คือ สมาชิกครอบครัว เพราะฉะน้ันถา

หากทางแผนกสมาชิกนกแฟนคลับมีสิทธิพิเศษใหกับสมาชิกในประเด็นของสมาชิกในครอบครัวก็จะ

เปนการสรางระบบ CRM แบบใหมๆดวย ซึ่งสิ่งที่ทางผูศึกษาจะเสนอแนะ ไดแก การสะสมและแชร

ไมลดวยกันภายในครอบครัว หรือเพื่อนฝูง    เพื่อรอวันเที่ยวฟรีดวยกัน โดยอาจจะมีกฎกติกา คือ ผูที่

จะสมัครกิจกรรมน้ีได ตองมีอายุ 25 ปข้ึนไป 2 คน  เปนอยางนอย และเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปไดอีก 5 

คน อีกทั้งไมจํากัดวาจะตองเปนคนนามสกุลเดียวกันเทาน้ันเพราะฉะน้ันคนที่สมาชิกคิดวาผูกพันกัน

เปนครอบครัวก็สามารถที่จะมารวมกันได ไมวาจะเปน ญาติ หรือเพื่อนนักเรียนดวยกัน วิธีการในการ

รวมแชรคะแนนสะสมน้ัน ก็ควรสรางระบบใหมบนหนาเว็บไซตของโครงการสมาชิกนกแฟนคลับเพื่อ

ชวยใหสะดวกในการตรวจสอบคะแนนที่สะสมรวมกันไดงาย การสรางกิจกรรมน้ีข้ึนมาจะทําให

สมาชิกรูสึกวาไดรับสิทธิพิเศษที่ตางจากเดิม เกิดความประทับใจมากข้ึน และที่สําคัญจะชวยกระตุนให

สมาชิกเกิดการบอกตอสิ่งดีๆ ทําใหสมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง ของสมาชิกคนน้ันๆมีแนวโนม

เดินทางกับสายการบินนกแอรบอยข้ึนโดยทางออม และยังชวยใหลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิก และ เปน

สมาชิกรูสึกถึงความคุมคาของการเลือกเดินทางกับสายการบินนกแอรในทุกๆครั้งอีกดวย 

 

  ปญหาใหญที่พบสําหรับลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับ คือ สมาชิกมีความพึงพอใจ และมี

พฤติกรรมการใชสิทธิประโยชนที่เกี่ยวกับการบินมากกวา สิทธิประโยชนที่รวมกับพันธมิตร เชน 

โครงการ “Nok Fan Club SMS Privileges.” ซึ่งสมาชิกรับรูวามีโครงการน้ีอยู แตมีการใชสิทธ์ินอย

มาก ผลตอบรับที่ไดจึงไมเปนไปตามที่แผนกนกแฟนคลับคาดหวัง จากประเด็นขางตน ผูศึกษาจึงไดมี

การแบงขอเสนอแนะออกเปน 2 สวน ดังตอไปน้ี 

 2) สิทธิประโยชนเก่ียวกับการบิน ถึงแมวาสิทธิประโยชนดานน้ีจะไมมีปญหา และ

ลูกคาใชสิทธ์ิคอนขางมากก็ตาม แตก็ยังคงมีขอเสนอแนะจากลูกคาที่ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณที่วา 

สิทธิประโยชนเหลาน้ีก็มีเหมือนกันในทุกๆสายการบิน ถาหากสายการบินนกแอรมีอะไรที่แตกตาง 

และเพิ่มเติมเขามาอีกก็จะย่ิงทําใหอยากใชบริการมากข้ึน ดังน้ันผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

     - จัดสิทธิประโยชน “Nok Share Friend Nok Get Point” เน่ืองจากลูกคาที่เปน

สมาชิกนกแฟนคลับมีพฤติกรรมในการใชสิทธิประโยชนเกี่ยวกับการไดคะแนนสะสมเที่ยวบินอยู

คอนขางสูง เพราะฉะน้ันสิทธิประโยชนน้ีก็คือ เมื่อลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับไดแนะนําเพื่อนให

มาสมัครเปนสมาชิกนกแฟนคลับ สมาชิกก็จะไดรับคะแนนสะสมเที่ยวบินฟรี 10 คะแนน โดยสิทธิ

ประโยชนน้ีอาจจะจัดข้ึนในชวงเวลากอนมีโปรโมช่ันสําคัญๆ หรือจัดเปนสิทธิประโยชนหลักที่มีใน   
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ทุกๆปก็ได นอกจากจะทําใหสมาชิกประทับแลวน้ัน ยังสามารถเพิ่มจํานวนฐานขอมูลลูกคาที่ใชบริการ

สายการบินนกแอรอีกดวย 

        - จัดสิทธิประโยชน “Nok Fan Club Birthday Gift” สิทธิประโยชนน้ีทาง

โครงการสมาชิกนกแฟนคลับจะไดสงความสุขใหสมาชิกตลอดป โดยเฉพาะสมาชิกที่เดินทางกับสาย

การบินนกแอรในเดือนเกิดจะไดรับคะแนนสะสมพิเศษ 20 คะแนน ตัวอยางเชน สมาชิกมีวันคลายวัน

เกิดตรงกับวันที่ 11 มกราคม ป  พ.ศ.2534 เพราฉะน้ันระหวางเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2557 สมาชิก

ไดมีเดินทางกับสายการบินนกแอร และไดแสดงบัตรสมาชิกนกแฟนคลับ หรือแจงหมายเลขสมาชิกนก

แฟนคลับที่ถูกตองตอเจาหนาที่ ขณะสํารองที่น่ังและระหวางเช็คอิน สมาชิกก็จะไดรับคะแนนสะสม

พิเศษ 20 คะแนน แตควรมีเงื่อนไขที่วา สมาชิกหน่ึงทานจะไดรับคะแนนสะสมพิเศษจากการเดินทาง

ในเดือนเกิดเพียงหน่ึงครั้งเทาน้ันดวย  

 นอกจากน้ีถาหากมีลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับเดินทางในวันเกิดในชวงที่จัดสิทธิ

ประโยชนน้ีข้ึนมา สมาชิกคนน้ันๆก็อาจจะไดคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 10 คะแนน อีกทั้งในระหวาง

เดินทางบนเครื่องบินโดยสาร พนักงานตอนรับบินเครื่องบินไดเชิญชวนใหผูโดยสารรองเพลงสุขสันต

วันเกิดให และอาจจะมีการทําเซอไพรส โดยยกเคกวันเกิดมาให เปนตน เพื่อสรางความประทับใจ 

และทําใหลูกคาเกิดประสบการณที่ดีกับองคกร เกิดการแชรลงสื่อสังคมออนไลน เปนการสราง

ภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรอีกดวย 

  - สิทธิพิเศษบนเครื่องบินโดยสาร ในปจจุบันสายการบินนกแอรมีการเรียกลูกคาข้ึน

เครื่องบินโดยสารตามลําดับเลขที่น่ังธรรมดา ผูศึกษาเห็นวาควรมีการจัดระบบการบริการที่เรียกลกูคา

ที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับข้ึนเครื่องบินโดยสารกอนลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิก ซึ่งจะตองแกไขปญหา

ต้ังแตการจองต๋ัวโดยสารใหมีการกําหนดที่น่ังของลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับใหเหมาะสมและ

สามารถมีสิทธิพิเศษดังกลาวได 

 สายการบินนกแอรยังมีการจัดกิจกรรมตามเทศกาลตางๆบนเครื่องบินโดยสาร 

เพราะฉะน้ันการจัดกิจกรรมเหลาน้ีควรสอบถามสิทธ์ิ หรือใหสิทธ์ิน้ันๆกับสมาชิกนกแฟนคลับกอน 

หรือใหสิทธ์ิกับลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับเทาน้ัน เชน วันพอแหงชาติ หรือวันแมแหงชาติ ที่ถือ

วาเปนวันครอบครัว สายการบินนกแอรอาจจะมีกิจกรรม คือ ถาลูกคาทานใดที่เปนสมาชิกนกแฟน

คลับ และมีรูปถายกับคุณพอ หรือคุณแมพกติดตัวมาดวย หรือเดินทางในเที่ยวบินน้ันๆกับคุณพอ 

หรือคุณแมก็จะไดรับของที่ระลึกสุดพิเศษจากโครงการสมาชิกนกแฟนคลับ หรือของรางวัลสุดพิเศษ

จากสายการบินนกแอร เชน ต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ 2 ที่น่ัง ในเสนทางบิน ดอนเมือง – ยางกุง  

 นอกจากน้ีในระหวางเดินทางบนเครื่องบินโดยสาร ทางสายการบินนกแอรยังมีบริการการ

เสนอขายสินคาในลิขสิทธ์ิของสายการบินนกแอรเอง โดยบริการน้ีควรมีการใหสิทธิพิเศษกับลูกคาที่

เปนสมาชิกนกแฟนคลับ เชน สมาชิกนกแฟนคลับสามารถนําคะแนนสะสมเที่ยวบินมาแลกสินคา      
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ที่ราคาไมเกิน 200 บาทได หรือมีสวนลด 5 – 10 % เมื่อสมาชิกนกแฟนคลับซื้อสินคาครบ 500 บาท 

เปนตน สําหรับสิทธิพิเศษบนเครื่องบินโดยสารทั้งหมดในขางตนน้ัน นอกจากจะทําใหสมาชิกนกแฟน

คลับมีสิทธิพิเศษที่เกี่ยวกับการบินแบบใหมๆเพิ่มข้ึนแลวน้ัน ยังเปนวิธีการที่ทําใหลูกคาที่ไมไดเปน

สมาชิกรับรูถึงความคุมคาเมื่อสมัครเปนสมาชิกนกแฟนคลับไดชัดเจน และมีเหตุผลในการตัดสินใจ

สมัครสมาชิกนกแฟนคลับมากข้ึนดวย 

 

  3) สิทธิประโยชนรวมกับพันธมิตร จากผลการวิจัยที่ เห็นได ชัดเจนเลยวา         

สิทธิประโยชนที่รวมกับพันธมิตรของโครงการสมาชิกนกแฟนคลับยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 

ที่เห็นไดชัดเจนที่สุดก็คือ ลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับมีความภักดีในประเด็นที่วา เมื่อทราบถึง

ขอเสนอพิเศษของสมาชิกนกแฟนคลับตามรานขนม รานอาหาร หรือโรงแรม จะใชสิทธ์ิน้ันๆเสมอ ใน

ระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย 3.08 อีกทั้งจากการสัมภาษณลูกคาพบวา ลูกคารูสึกวาพันธมิตร

ตางๆดูไมนาสนใจ ไมแปลกใหม มีการจัดทําแบบเดิมๆ และบางครั้งรานคามีสาขานอยมาก เลือกใช

สิทธ์ิไดยาก เพราะฉะน้ันผูศึกษาจึงไดมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 

          - ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พันธมิตรท่ีรวมกับโครงการ “Nok Fan Club SMS 

Privileges” จุดเดนของโครงการน้ีคือ จะเนนรวมกับพันธมิตรทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัด

อื่นๆที่สายการบินนกแอรเปดเสนทางบินอยู ซึ่งผูศึกษาเล็งเห็นวาสายการบินนกแอรมีการเปดเสนทาง

บินแบบผูกขาดอยูหลายเสนทาง คือ มีเพียงแคสายการบินนกแอรเทาน้ันที่ใหบริการในเสนทางบิน

น้ันๆ เชน เสนทางบินไปจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดแพร จังหวัดนาน จังหวัดตาก จังหวัดเลย จังหวัด

สกลนคร จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งเสนทางบินเหลาน้ีถือวามีลูกคากลุมที่ใชบริการสาย

การบินนกแอรบอยครั้งแนนอน อีกทั้งกลุมลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับอยูคอนขางมาก เน่ืองจาก

เดินทางบอยน่ันเอง   

  จากเหตุผลขางตนทางแผนกนกแฟนคลับควรใหความสําคัญกับพันธมิตรตางจังหวัด

มากข้ึน ควรเลือกพันธมิตรที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว เชน โรงแรมระดับที่ดีในจังหวัด รานอาหารที่ข้ึน

ช่ือเปนที่นิยมรถเชาในการเดินทาง หรือสถานที่ทองเที่ยว ทีมีกิจกรรมหลากหลาย เปนตน และทําการ

มอบสวนลดโดยยืนยันสิทธ์ิผานระบบ SMS เหมือนเดิม เพราะเปนชองทางสะดวก รวดเร็ว นอกจากน้ี

แผนกนกแฟนคลับควรใหความสําคัญกับพันธมิตรมากข้ึนในแงของสาขา หรือสถานที่รองรับลูกคา 

และควรรวมมือกับพันธมิตรที่เปนที่รูจัก และลูกคานิยมบริโภคสินคา หรือใชบริการมากกวาน้ี เชน 

แมคโดนัลด สตารบัคส เปนตน ถาหากแผนกนกแฟนคลับสามารถรวมใหสิทธิประโยชนกับพันธมิตร

เหลาน้ีได ก็จะทําใหสมาชิกนกแฟนคลับกระตือรือรนที่จะใชสิทธ์ิมากข้ึน มีผลตอบรับที่ดีจากลูกคา 

และเกิดการบอกตอกับคนรอบขางได 
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    - จัดโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อรองรับลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับที่มีพฤติกรรมการ

ชําระคาต๋ัวโดยสารผานบัตรเครดิต และเปนกลุมที่ประกอบอาชีพขาราชการมากที่สุด และธุรกิจ

สวนตัวรองลงมา เพราะฉะน้ันทางแผนกนกแฟนคลับควรมีการจัดโปรโมช่ันพิเศษรวมกับบัตรเครดิต 

เชน รวมกับบัตรเครดิตซิต้ีฃแบงก โดยสรางจุดเดนของโปรโมช่ัน คือ รับเพิ่มคะแนนสะสมซิต้ีแบงก    

รีวอรดเปน 2 เทา เมื่อซื้อต๋ัวเครื่องบินสายการบินนกแอรผานซิต้ีแบงก ทราเวล เซอรวิส และฟรีหอง

รับรอง Nok Air Lounge ที่สนามบินดอนเมืองปละ 3 ครั้ง อีกทั้งรับคะแนนสะสมซิต้ีแบงก รีวอรด   

1 คะแนน (20 บาท = 1 คะแนน) และแลกรับ 5 คะแนนสะสมเที่ยวบินของสายการบินนกแอร            

ทุกเที่ยวบินมีรอยย้ิม เปนตน 

  - สรางกิจกรรมใหทํารวมกับองคกร และโครงการสมาชิกนกแฟนคลับมากขึ้น 

     เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมของสมาชิกนก

แฟนคลับมีตํ่ากวากิจกรรมอื่นๆ คาเฉลี่ยอยูที่ 3.14 อีกทั้งจากการสัมภาษณลูกคาพบวา ลูกคารูสึกวา

กิจกรรมมีแตรูปแบบเดิมๆเสมอ ไมไดพิเศษอะไรมาก แผนกนกแฟนคลับจึงควรมีกิจกรรมใหมๆ ดังน้ี 

    กิจกรรมดูภาพยนตรกอนใคร โดยสมาชิกนกแฟนคลับจะไดที่น่ังฟรี 2 ที่น่ังตอ

บัตรสมาชิกนกแฟนคลับ 1 ใบ ซึ่งสมาชิกสามารถชวนคนในครอบครัว หรือเพื่อนฝูงมารวมสนุก

ดวยกันได เปนการเพิ่มความสุขในการทํากิจกรรมใหกับสมาชิก  

       กิจกรรมพากิน พาเท่ียว แบบ “Nok Fan Club Trip” มีการเชิญนักรอง 

นักแสดง ที่รวมคอนเสิรตกับสายการบินนกแอรบอยๆมารวมเดินทางไปดวยกัน เชน พิธีกรจาก

รายการเทยเที่ยวไทย คุณบุรินทร คุณบอย พีชเมกเกอร คุณปอ ณัฐวุฒิ และคุณพาที สารสิน CEO 

ของสายการบินนกแอร เปนตน 

        กิจกรรม “Thank you Party for Nok Fan Club” ทางแผนกนกแฟนคลับก็

อาจจะสงการดเชิญเฉพาะสมาชิกระดับนกพลัส หรือสมาชิกระดับนกสมายลที่มีการใชบริการบอย

จริงๆ และมีการใชสิทธิประโยชนทุกครั้งที่เดินทาง หรือกลุมสมาชิกที่เรียกไดวาเปน High Spender 

จํานวน 30 – 40 ทาน สมาชิกทุกคนมารวมกิจกรรมกันในบรรยากาศแบบเปนกันเอง โดยมีกติกาวา

ลูกคาที่เปนสมาชิก 1 ทานจะสามารถเขารวมกิจกรรมไดแบบปเวนป เพื่อเปนการเปดโอกาสใหกับ

สมาชิกทานอื่นๆบาง กิจกรรมน้ีถือวาเปนการตอบแทนลูกคาที่มีมูลคากับองคกรไดอยางแทจริง 

  

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



163 

 

3. บุคลากร (People) 

      จากผลการวิจัย ถึงแมวาลูกคาจะมีความพึงพอใจพนักงานสูงมาก แตจากการสัมภาษณ

ลูกคาเพิ่มเติมน้ัน ก็ยังคงมีขอบกพรองในการบริการของพนักงานอยู โดยพนักงานสวนที่ลูกคามีความ

ไมพอใจอยูน้ัน คือพนักงานภาคพื้น ที่อาจจะมีการใหขอมูลลูกคาที่ผิดพลาด และมีกิริยามารยาทใน

การบริการที่ไมเต็มใจอยูบาง เพราะฉะน้ัน ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 

      พนักงานตองไดรับการอบรม และฝกฝนทั้งในเรื่องของความแมนยําในการสื่อสารขอมูล

ขาวสารตางๆ ที่ลูกคาควรทราบ ทั้งเสนทางบิน เวลาของเที่ยวบิน โปรโมช่ัน สิทธิประโยชนตางๆ     

อีกทั้งตองไดรับการฝกอบรมในเรื่องของการบริการที่ดี มีไมตรีจิต พรอมรับทุกปญหาอยางเต็มใจ และ

มอบทางแกไขใหลูกคาได 

 

4. สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) 

       4.1. Nok Air Lounge จากผลการสัมภาษณองคกรที่วา บริษัท สายการบินนกแอร 

จํากัด (มหาชน) ไดต้ังตําแหนงทางการตลาดของตนเองเปน Premium Low-cost Airlines อีกทั้ง

จากการสัมภาษณลูกคาทั้งที่ไมไดเปนสมาชิก และเปนสมาชิก พบวา ลูกคาโดยสวนใหญจะรูสึก

ประทับใจสายการบินนกแอรมากข้ึน ถาหากสรางความแตกตางจากสายการบินแอรเอเชียได เชน     

มี Lounge เหมือนกับสายการบินบางกอกแอรเวยส เปนตน ซึ่งจากเหตุผลดังกลาว การที่สายการบิน

นกแอรจะสราง Lounge ข้ึนมาน้ันถือวาเปนเรื่องที่ทําไดคุมคากับการลงทุน และตรงตามความ

ตองการของลูกคาโดยสวนใหญดวย โดยทําการสราง ณ ทาอากาศยานดอนเมือง และทาอากาศยานที่

มีลูกคาใชบริการจํานวนมาก เชน ทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยานอุดรธานี และทาอากาศยาน

หาดใหญ เปนตน 

1.2. เคานเตอรเช็คอินสําหรับสมาชิกนกแฟนคลับ เน่ืองจากขอมูลที่ไดมาจากการ

สัมภาษณพบวา มีสมาชิกนกแฟนคลับที่ไมทราบวามีเคานเตอรเช็คอินสําหรับสมาชิกโดยเฉพาะ

ใหบริการอยู เพราะฉะน้ัน ควรมีการปรับปรุงเคานเตอรใหดูสะดุดตามากข้ึน และมีปายแจงใหสมาชิก

ทราบในหลายๆจุด  

             4.3. สิ่งอํานวยความสะดวกบนเครื่องบินโดยสาร ในระหวางการเดินทางบนเครื่องบิน

โดยสารทางสายการบินนกแอรอาจจะมีอุปกรณ Entertain ผูโดยสารเพิ่มข้ึน ซึ่งแรกเริ่มอาจจะจัดไว

สําหรับลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับ ในระดับนกสไมลพลัส เปนการเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวก

ใหกับสมาชิกใหตรงกับพฤติกรรม หรือไลฟสไตลของสมาชิกมากข้ึน เปนตน 
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        แบบสอบถามสําหรับลูกคาทั่วไปที่ไมไดเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

 เร่ือง ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใชบริการ และการบริหารงานลูกคาสัมพันธ รวมไปถึง
ความภักดีที่ผูใชบริการมีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)  
 

 แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของการทําจุลนิพนธของนักศึกษาปริญญาตรี เอกลูกคาสัมพันธ สาขานิเทศ

ศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูศึกษาจึงขอความกรุณาทุกทานใหขอมูล

อยางครบถวนตามความจริงเพื่อประโยชนตอการศึกษา และขอขอบพระคุณทานที่ไดสละเวลาเพื่อตอบ

แบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี  

สวนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับการเปนผูใชบริการ บริษัท สายการบินนกแอร จํากดั (มหาชน)       

คําช้ีแจง โปรดใสเคร่ืองหมายลงในชองวางที่ตรงกับคําตอบของทาน =ตอบไดขอเดียว = ตอบได

มากกวา 1 ขอ 

1. ทานไดรับคําแนะนํา/จูงใจใหเดินทางโดยสายการบินนกแอรไดอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ตัดสินใจเอง                       สมาชิกในครอบครัว       เพื่อน                                 

 โทรทัศน                           ส่ือส่ิงพิมพ            เว็บไซต www.nokair.com    

 Facebook – Nok Air          Twitter – nokairlines                    อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ................. 

 

2. นอกจากสายการบินนกแอร ทานเคยใชบริการสายการบินตนทุนต่ําสายการบินอ่ืนใดอีกหรือไม   

 ไมเคย  เคย : ทานเคยใชบริการสายการบินอ่ืนใดอีกบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   ไทยแอรเอเชีย      วันทูโก (โอเรียนทไทย)    อ่ืนๆ ………………        

3. ทานใชบริการของสายการบินนกแอรมาเปนระยะเวลานานเทาไร 

 นอยกวา 1 ป        1-2 ป     2 ป – 3 ป      3 ป – 4 ป    มากกวา 4 ป 

 

4. ความถี่ในการใชบริการเสนทางบินภายในประเทศกับสายการบินนกแอร ในรอบ 1 ปที่ผานมา 

 (ไป-กลับ เทากับ 2 ครั้ง) 

 1-2 ครั้ง/ป   3-4 ครั้ง/ป       5-6 ครั้ง/ป      7-8 ครั้ง/ป    มากกวา 8 ครั้ง/ป 

 

5. โดยสวนใหญ ทานเลือกใชบริการของสายการบินนกแอรในวันใด 

 วันจันทร – ศุกร       วันเสาร – อาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ/วันหยุดยาวชวงเทศกาลสําคัญ 

6. โดยสวนใหญ ทานเลือกใชบริการของสายการบินนกแอรในชวงเวลาใด 

 06.00 – 12.00 น.    12.00 – 18.00 น.   18.00 – 24.00 น. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7. จุดประสงคในการเดินทางกับสายการบินนกแอร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ทองเที่ยว        ทํางาน                เยี่ยมญาติ         อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 

 

8. บุคคลที่ทานเดินทางดวยบอยที่สุด  

 ครอบครัว (สามีภรรยา/คนในครอบครัว)  เพื่อน     แฟน   คนเดียว   
 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.................... 

 

9. ปจจัยที่ทําใหทานเลือกเดินทางกับสายการบินนกแอรไดแกอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ความตองการของตัวทานเอง   ราคาตั๋วโดยสาร    บริการเสริม  เสนทางบนิ   เวลาของเที่ยวบิน 

 ความหลากหลายของชองทางในการซ้ือตั๋วโดยสาร     นโยบายของบริษัทที่ทานทํางานอยู  

 การใหบริการของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน        อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ .................................... 

 

10. ทานเคยทราบเก่ียวกับการเปนสมาชิก“นกแฟนคลับ”หรือไม 

 ไมเคยทราบ       ทราบ แตไมสมัคร : เพราะเหตุใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

    ไมไดรับการใหขอมูลจากพนักงาน    มีการเก็บคาสมาชิก  

                            สิทธิประโยชนไมนาสนใจ              เดินทางไมบอย 

                            อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………… 

 

11. ในอนาคตทานอยากจะสมัครเปนสมาชิก “นกแฟนคลับ” หรือไม 

 สมัคร เพราะ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………….   

 ไมสมัคร เพราะ (โประระบุ)………………………………………………………………………………………………. 

 

12. ทานเปนสมาชิกของสายการบินตนทุนต่ําสายการบินใดหรือไม 

 ไมเปน       เปน : เปนสมาชิกสายการบินใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

                 Big Card (ไทยแอรเอเชีย)    I ticket (โอเรียนทไทย) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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สวนที่ 2  ความพึงพอใจในการใชบริการของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

คําช้ีแจง   โปรดใสเคร่ืองหมาย  5   ลงบนตัวเลขซึ่งแสดงถึงระดับความพึงพอใจในการบริการที่ทานไดรับ 

 ระดับความพึงพอใจ  

 5  หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด  

 4  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  

 3  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  

 2  หมายถึง มีความพึงพอใจนอย  

1  หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

ประเด็น/หัวขอ การพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจ 

 มากที่สุด                                 นอยที่สุด 

1. เครื่องบินในการบริการของสายการบิน มีความ
ทันสมัย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการบิน 

      5         4         3          2         1 

2.   จํานวนเสนทางบินที่เปดใหบริการเพียงพอ                

ตอความตองการ 
  5         4          3         2         1 

3.   มีจํานวนเที่ยวบินตอวันเพียงพอ                              

และมีชวงเวลาที่เหมาะสม 
    5         4          3         2         1 

4.   เครื่องดื่มและอาหารวางบนเครื่องบินที่                 

นํามาบริการฟรี 
      5         4          3          2        1 

5.   การบินที่ตรงตอเวลาเปนไปตามเวลาที่                     

ระบุในตารางบิน 
      5         4          3          2        1 

6.  คุณภาพของการบริการเม่ือเทียบกับ                            

สายการบินอ่ืนๆ             
       5         4           3          2         1 

7.ความคุมคาของคาโดยสารเม่ือเทียบกับ                           

บริการที่ไดรับ 
       5         4           3          2         1 

8.  ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับเสนทางการบิน        5         4           3          2         1 

9. อัตราคาโดยสารเหมาะสมกวาสายการบินตนทุนต่ํา

รายอ่ืนๆ  

        

       5         4           3          2         1 

   ส
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  10.  พนักงานทีใ่หบริการภาคพื้น เชน พนักงานเคานเตอร check-in , Nok babe/Nok dude 

บุคลิกภาพภายนอก การแตงกายเรียบรอย 

เหมาะสม 
      5          4           3          2          1 

     กิริยามารยาท       5          4           3          2          1 

การส่ือสาร สุภาพออนนอม มีกาลเทศะ       5          4           3          2          1 

ใหบริการรวดเร็ว ตรงตามความตองการ       5          4           3          2          1 

     การตอบคําถาม/ส่ือสารถูกตอง ตรงประเด็น  5          4           3          2          1 

มีจํานวนพนักงานเพียงพอในการบริการ       5          4           3          2          1 

11. พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน 

     บุคลิกภาพภายนอก การแตงกายเรียบรอย 

เหมาะสม 
      5          4           3          2          1 

     กิริยามารยาท       5          4           3          2          1 

     การส่ือสาร สุภาพออนนอม มีกาลเทศะ       5          4           3          2          1 

     การดูแล เอาใจใส ตลอดการเดินทาง       5          4           3          2          1 

     ใหบริการรวดเร็ว ตรงตามความตองการ       5          4           3          2          1 

     การตอบคําถาม/ส่ือสารถูกตอง ตรงประเด็น  5          4           3          2          1 

     การบินที่ปลอดภัย เชน การขึ้นบิน/การลงจอด    5          4           3          2          1 

 

 12. การออกแบบ/การจัดเคานเตอรที่สนามบิน  5          4           3          2          1 

 13. การตกแตงภายนอกของเครื่องบินโดยสาร  5          4           3          2          1 

 14. การตกแตงภายในของเครื่องบินโดยสาร  5          4           3          2          1 

 15. สภาพแสงสวางบนเครื่องบิน  5          4           3          2          1 

 16. อุณหภูมิภายในหองโดยสาร  5          4           3          2          1 

   ส
ำนกัหอ
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 17. ความสะดวกสบายของเกาอ้ีโดยสาร  5          4           3          2          1 

       18. ความสะอาดของเครื่องบินโดยสาร                       

(ทั้งภายในและภายนอก) 
      5          4           3          2          1 

 19. ส่ิงอํานวยความสะดวกบนเครื่องบิน  เชน  

หนังสือ/นิตยสาร หรือหองนํ้า 
      5          4           3          2          1 

 20. การจองตั๋วโดยสารเปนไปอยางถูกตอง              

สะดวก รวดเร็ว 
      5          4           3          2          1 

 21. การยืนยันรายละเอียดการเดินทางที่ถูกตอง       5          4           3          2          1 

 22. การขึ้นเครื่องบินโดยสารเปนไปอยาง         

สะดวก รวดเร็ว 
      5          4           3          2          1 

 23. การลงจากเครื่องบินโดยสารเปนไปอยาง    

สะดวก รวดเร็ว  
      5          4            3         2          1 

 24. การจัดการการขนสง/ดูแลรักษาสัมภาระ        5          4            3         2          1 

 

คําช้ีแจง   โปรดพิจารณาวาทานเคย หรือไมเคยใชบริการดังตอไปนี้ หากไมเคยใหทานใสเคร่ืองหมาย 5      

ลงในชอง “ไมเคย”   แตถาหาก“เคย”โปรดระบุวาทานมีความพึงพอใจในระดับใด โดยใสเคร่ืองหมาย 

5 ลงบน“ตัวเลข”เพื่อแสดงถึงระดับความพึงพอใจในการบริการที่ทานเคยไดรับ 

 

1.  ทานเคยจองตั๋วโดยสาร/ชําระเงินคาตั๋วโดยสาร ผานชองทางตอไปนี้หรือไม หากเคยทานมีความพึง
พอใจในระดับใด 

ชองทาง ไมเคย 

เคย 

(ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด                       นอยที่สุด 

1.1  การจองตั๋วโดยสาร 

ผานทางเว็บไซต  www.nokair.com        5       4         3        2         1 

     ผานทางเว็บไซตบนมือถือ m.nokair.com      5       4         3        2         1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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     ผานทางแอพพลิเคชัน่บนมือถือ “Nok Air”         5       4         3        2         1 

     ผานทางเคานเตอรเซอรวิส / (7-11)       5       4        3        2        1 

     ผานทาง Call center 1318        5       4        3        2        1 

     ผานทางเคานเตอรสนามบนิ      5       4        3        2        1 

     ผานเคานเตอรตามงาน Event เชน ใน

หางสรรพสินคา 
     5       4        3        2        1 

      ผานบริษัทตัวแทน (Agent)        5       4        3        2        1 

 1.2 การชําระเงินคาตั๋วโดยสาร 

ผานทางบตัรเครดิต                    5       4        3        2         1 

ผานทางตูเอทีเอ็ม      5       4        3        2         1 

ผานทางเคานเตอรเซอรวิส / (7-11)        5       4        3        2         1 

ผานทางเคานเตอรธนาคารกรุงไทย      5       4        3        2         1 

ผานเคานเตอรสนามบิน (เงินสด)      5       4        3        2         1 

ผานทางไดเร็กเดบิต (ธนาคารไทยพาณิชย, 

ธนาคารกสิกรไทย) 
   5       4       3         2         1 

2. ทานเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับโปรโมช่ัน/สิทธิประโยชน/กิจกรรมตางๆผานชองทางตอไปนี้หรือไม                                                   

หากเคยทานมีความพึงพอใจในระดับใด 

ชองทาง ไมเคย 

เคย 

(ระดับความพึงพอใจ) 

 มากที่สุด                       นอยที่สุด 

    ผานการพบเจอ CEO (คุณพาที สารสิน)                         5       4         3        2        1 

    ผานทางโทรทัศน        5       4         3        2        1 

    ผานทางส่ือส่ิงพิมพ เชน โปรชัวร,นิตยสาร

,หนังสือพิมพ  
     5       4         3        2        1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



176 

 
    ผานทาง Website         5       4         3        2        1 

  ผานทาง Social Network เชน                                 

Facebook, Twitter, Instagram 
     5       4        3        2         1 

3. ทานเคยใช/รับบริการดังตอไปนี้หรือไม หากเคยทานมีความพึงพอใจในระดับใด 

บริการ ไมเคย 

เคย 

(ระดับความพึงพอใจ) 

 มากที่สุด                      นอยที่สุด 

    การจัดโปรโมชั่นตั๋วโดยสารในชวงเวลาตางๆ    

เชน ชวงเทศกาล  
      5        4        3        2        1 

       บริการ wifi ฟรี ที่สนามบิน        5        4        3        2        1 

       บริการขนสงสัมภาระนํ้าหนักสวนเกิน      5        4        3        2        1 

       บริการการเดินทางเชื่อมตอไปจุดหมายปลายทาง

อ่ืนตอเน่ืองจากเสนทางบิน เชน ตอรถตูไปจังหวัด

ใกลเคียง ตอเรือไปเกาะ  

 

     

    5       4         3        2        1 

 

 

 4. ทานเคยเขารวมกิจกรรมตอไปนี้หรือไม หากเคยทานมีความพึงพอใจในระดับใด   

กิจกรรม ไมเคย 

เคย 

(ระดับความพึงพอใจ) 

 มากที่สุด                      นอยที่สุด 

       การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เชน Nok gives live   5        4        3       2        1 

การจัดกิจกรรมบนเครื่องบิน เชน วันสงกรานต    5        4        3       2        1 

5. ทานเคยเช็คอินผานชองทางตางๆตอไปนี้หรือไม ถาเคยทานพึงพอใจในความถูกตอง สะดวก รวดเร็ว 

ในระดับใด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชองทาง ไมเคย 

เคย 

(ระดับความพึงพอใจ) 

 มากที่สุด                       นอยที่สุด 

    การเช็คอินผานเคานเตอรสนามบิน       5       4        3        2        1 

    การเช็คอินผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน 

แอพพลิเคชั่น                      
      5       4        3        2        1 

    การเช็คอินผานทางโทรศัพท       5       4        3        2        1 

    การเช็คอินผานทาง Website       5       4        3        2        1 

 

สวนที่ 3 ความภักดีของผูใชบริการที่มีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

คําช้ีแจง โปรดอานและพิจารณาขอความแตละขอแลวทําเคร่ืองหมาย 5 ลงบนตัวเลขที่ตรงกับความคิดเห็น

ของทานมากที่สุด  

 ระดับความคิดเหน็ 

 5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด  

 4 หมายถึง เห็นดวยมาก  

 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง  

 2 หมายถึง เห็นดวยนอย  

 1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 

ความคิดเห็น 
ระดับความคิดเหน็ 

มากที่สุด                                  นอยที่สุด 

1. ทานตัดสินใจใชบริการสายการบินนกแอรดวย
ตนเอง 

5          4           3          2            1 

2. ถาตองตัดสินใจเดินทางดวยสายการบิน ทาน
จะเลือกเดินทางกับสายการบินนกแอรกอน
เสมอ 

5          4          3           2            1 

3. ทานรูสึกไววางใจในการบริการของสายการ
บินนกแอร 

5          4          3           2            1 

4. ทานจะใชบริการของสายการบินนกแอรมาก
ขึ้น ทั้งบริการหลัก และบริการเสริม 

5          4          3           2            1 

5. หากสายการบินนกแอรมีการจัดกิจกรรม ทาน
ยินดีที่จะเขารวม 

5          4          3           2            1 
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6. ทานรูสึกไดรับสิทธิพิเศษที่เหนือกวาลูกคาของ

สายการบินอ่ืนๆ 
5          4          3           2            1 

7. ทานจะชักชวนใหผูอ่ืนมาใชบริการกับสายการ
บินนกแอร 

5          4          3           2            1 

8. ทานเต็มใจที่จะบอกตอส่ิงดีๆ เก่ียวกับสายการ
บินนกแอรใหผูอ่ืนไดรับฟง 

     5          4          3           2            1 

9. ถาผูอ่ืนมีความเขาใจผิดเก่ียวกับสายการบิน
นกแอร  ทานจะแกไขความเขาใจผิดน้ันทันที 

     5          4          3           2           1 

10. ทานจะไมเปล่ียนไปใชบริการสายการบินอ่ืนที่
ใหขอเสนอดีกวา 

     5          4          3           2           1 

11. ทานจะไมเปล่ียนไปใชบริการสายการบินอ่ืน 
หากประสบปญหาดานการใหบริการ 

     5          4          3           2           1 

12. ถาหากสายการบินนกแอรมีการเปล่ียนแปลง
การใหบริการ ที่ตางจากปจจุบัน ทานยังจะ
ยอมรับและใชบริการสายการบินนกแอร
ตอไป 

     5          4          3           2           1 

13. ทานจะรองเรียนหรือใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ
การบริการตางๆ   เพื่อขอมูลที่เปนประโยชน
ในการปรับปรุงการบริการ 

     5          4          3           2           1 

14. ทานมีความรูสึกผูกพันกับสายการบินนกแอร      5          4          3           2           1 

15. ทานจะใชบริการของสายการบินนกแอรตอไป
ในอนาคต 

     5          4          3           2           1 
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สวนที ่4 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม     
คําช้ีแจง โปรดใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับขอมูลของทาน 

1. เพศ 

  ชาย                 หญิง 

2. อายุ 

  15 – 25 ป        25 – 35 ป      35 – 45 ป     45 – 60 ป    มากกวา 60 ปขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด (รวมทั้งที่กําลังศึกษา) 

  ต่ํากวาปริญญาตร ี  ปริญญาตรี       สูงกวาปริญญาตร ี

4. อาชีพ 

  พนักงานบริษัท         รับจาง       ขาราชการ 

  รัฐวิสาหกิจ         ธุรกิจสวนตัว       นักเรียน/นักศึกษา   

            อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................... 

5. รายไดบุคคลตอเดือน (บาท) 

  ต่ํากวา 10,000 บาท        10,000 – 20,000 บาท       20,001 – 30,000 บาท         
 30,001 – 40,000 บาท      40,001 – 50,000 บาท       มากกวา 50,000 บาท 

6. จังหวัดที่ทานอาศัยอยูในปจจุบนั   กรุงเทพฯ จังหวัดอ่ืนๆ โปรดระบุ

จังหวัด……………………………………… 

7. ภูมิลําเนาของทาน  กรุงเทพฯ จังหวัดอ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................ 
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  ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามสําหรับลกูคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลบั 
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       แบบสอบถามสําหรับลูกคาที่เปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

 เร่ือง ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใชบริการ และการบริหารงานลูกคาสัมพันธ รวมไปถึง
ความภักดีที่ผูใชบริการมีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)  
 

 แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของการทําจุลนิพนธของนักศึกษาปริญญาตรี เอกลูกคาสัมพันธ สาขานิเทศ

ศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูศึกษาจึงขอความกรุณาทุกทานใหขอมูล

อยางครบถวนตามความจริงเพื่อประโยชนตอการศึกษา และขอขอบพระคุณทานที่ไดสละเวลาเพื่อตอบ

แบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี  

สวนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับการเปนผูใชบริการ บริษัท สายการบินนกแอร จํากดั (มหาชน)       

คําช้ีแจง โปรดใสเคร่ืองหมายลงในชองวางที่ตรงกับคําตอบของทาน =ตอบไดขอเดียว = ตอบได

มากกวา 1 ขอ 

1. ทานไดรับคําแนะนํา/จูงใจใหเดินทางโดยสายการบินนกแอรไดอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ตัดสินใจเอง                   สมาชิกในครอบครัว              เพื่อน                            

 โทรทัศน                    ส่ือส่ิงพิมพ                          เว็บไซต www.nokair.com    

 Facebook – Nok Air              Twitter – nokairlines                 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ...................... 

 

2. นอกจากสายการบินนกแอร ทานเคยใชบริการสายการบินตนทุนต่ําสายการบินอ่ืนใดอีกหรือไม   

 ไมเคย  เคย : ทานเคยใชบริการสายการบินอ่ืนใดอีกบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   ไทยแอรเอเชีย      วันทูโก (โอเรียนทไทย)    อ่ืนๆ ……………………..

        

3. ทานใชบริการของสายการบินนกแอรมาเปนระยะเวลานานเทาไร 

 นอยกวา 1 ป      1-2 ป    2 ป – 3 ป         3 ป – 4 ป        มากกวา 4 ป 

 

4. ความถี่ในการใชบริการเสนทางบินภายในประเทศกับสายการบินนกแอร ในรอบ 1 ปที่ผานมา  

(ไป-กลับ เทากับ 2 ครั้ง) 

 1-2 ครั้ง/ป   3-4 ครั้ง/ป        5-6 ครั้ง/ป     7-8 ครั้ง/ป        มากกวา 8 ครั้ง/ป 

 

5. โดยสวนใหญ ทานเลือกใชบริการของสายการบินนกแอรในวันใด 

 วันจันทร – ศุกร        วันเสาร – อาทิตย    วันหยุดนักขัตฤกษ/วันหยุดยาวชวงเทศกาลสําคัญ 
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6. โดยสวนใหญ ทานเลือกใชบริการของสายการบินนกแอรในชวงเวลาใด 

 06.00 – 12.00 น.      12.00 – 18.00 น.   18.00 – 24.00 น. 

 

7. จุดประสงคในการเดินทางกับสายการบินนกแอร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ทองเที่ยว    ทํางาน          เยี่ยมญาติ        อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 

 

8. บุคคลที่ทานเดินทางดวยบอยที่สุด  

 ครอบครัว (สามีภรรยา/คนในครอบครัว)  เพื่อน    แฟน    คนเดียว   
 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ........................ 

 

9. ปจจัยที่ทําใหทานเลือกเดินทางกับสายการบินนกแอรไดแกอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ความตองการของตัวทานเอง   ราคาตั๋วโดยสาร   บริการเสริม    เสนทางบิน    เวลาของเที่ยวบิน 

 ความหลากหลายของชองทางในการซ้ือตัว๋โดยสาร      นโยบายของบริษัทที่ทานทํางานอยู  

 การใหบริการของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน          การเปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

 

10. สาเหตุที่ทานสมัครเปนสมาชิก “นกแฟนคลับ”  (โปรดระบุ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

11. ทานเปนสมาชิก “นกแฟนคลับ” ของสายการบินนกแอรมานานเทาไร 

 นอยกวา 1 ป        1-2 ป            2-3 ป           3-4 ป       มากกวา 4 ป 

 

12. ความถี่ในการใชสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกนกแฟนคลับ  

 1-2 ครั้ง/ป        3-4 ครั้ง/ป                5-6 ครั้ง/ป        มากกวา 6 ครั้ง/ป  

 ไมเคยใช เพราะ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………............................ 

และทานไดรับการแจงสิทธิประโยชนที่ทานพึงไดรับในทุกครั้งที่ติดตอซ้ือ/จองตั๋วโดยสาร หรือขณะใชบริการ      

ของสายการบินนกแอรหรือไม 
 ไดรับการแจงทุกครั้งตามสิทธ์ิ ไดรับการแจง แตไมสมํ่าเสมอ        ไมเคยไดรับการแจงสิทธ์ิ   
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     13. พฤติกรรมการใชบัตรสมาชิกนกแฟนคลับของทาน  

 

14. ทานเปนสมาชิกของสายการบินตนทุนต่ําสายการบินอ่ืนใดอีกหรือไม 

 ไมเปน       เปน : เปนสมาชิกสายการบินใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

      Big Card (ไทยแอรเอเชีย)   I ticket (โอเรียนทไทย) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………….. 

 

 

 

 

 

 

 

การใชบัตรสมาชิกนกแฟนคลับ 

ใช ไมใช 

 

โปรดเรียงลําดับเฉพาะสิทธิ

ประโยชนที่ทานใชมากที่สุด

เปน 3 อันดับแรก โดย

เรียงลําดับเปนตัวเลขจาก    

1 – 3 (1 = สิทธิประโยชนที่

ใชมากที่สุด) 

ทานแสดงบัตรหรือแจงรหัสสมาชิก เพื่อสะสมคะแนน

เที่ยวบิน 

   

การเพิ่มนํ้าหนักกระเปา    

ทานใชคะแนนสะสมเที่ยวบิน แลกตั๋วโดยสาร    

ทานใชคะแนนสะสมเที่ยวบิน แลกสินคาตางๆ    

ทานเขารวมกิจกรรมแจกของรางวัล เชน บัตรคอนเสิรต 

เปนตน   

   

ทานใชสิทธ์ิการจองโปรโมชั่นตั๋วโดยสารกอนลูกคาทั่วไป    

ทานใชบริการ Web Check-in     

ทานแสดงบัตร เพื่อรับขอเสนอพิเศษ เชน สวนลด

รานอาหาร/โรงแรม โครงการสมาชิก Nok Fan Club 

SMS Privileges 

   

ทําสวนนี้กอนแลว

ตอดวยเรียงลําดับ  

   ส
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สวนที่ 2  ความพึงพอใจในการใชบริการของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

คําช้ีแจง   โปรดใสเคร่ืองหมาย  5   ลงบนตัวเลขซึ่งแสดงถึงระดับความพึงพอใจในการบริการที่ทานไดรับ 

 ระดับความพึงพอใจ  

 5  หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด  

 4  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  

 3  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  

 2  หมายถึง มีความพึงพอใจนอย  

2  หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

ประเด็น/หัวขอ การพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจ 

  มากที่สุด                           นอยที่สุด 

2. เครื่องบินในการบริการของสายการบิน มีความทันสมัย 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการบิน 

      5        4         3         2          1 

2.  จํานวนเสนทางบินที่เปดใหบริการเพียงพอตอความ

ตองการ 
      5        4         3         2          1  

3.  มีจํานวนเที่ยวบินตอวันเพียงพอ และมีชวงเวลาที่

เหมาะสม 
      5        4         3         2          1 

4.  เครื่องดื่มและอาหารวางบนเครื่องบินที่นํามาบริการฟรี       5        4         3         2          1 

5.  การบินที่ตรงตอเวลาเปนไปตามเวลาที่ระบุในตารางบิน       5        4         3         2          1 

6.  คุณภาพของการบริการเม่ือเทียบกับสายการบินอ่ืนๆ                  5        4         3         2          1 

7.  การไดใชบริการจากสิทธิประโยชนของการเปน                    

สมาชิกนกแฟนคลับ 
      5        4         3         2          1 

  

8.  ความคุมคาของคาโดยสารเม่ือเทียบกับบริการที่ไดรับ       5        4         3         2          1 

9.  ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับเสนทางการบิน       5        4         3         2          1 

10.อัตราคาโดยสารเหมาะสมกวาสายการบิน                   

ตนทุนต่ํารายอ่ืนๆ  

      5        4         3         2          1 
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  11.  พนักงานทีใ่หบริการภาคพื้น เชน พนักงานเคานเตอร check-in , Nok babe/Nok dude 

บุคลิกภาพภายนอก การแตงกายเรียบรอย เหมาะสม       5         4         3         2         1 

     กิริยามารยาท       5         4         3         2         1 

การส่ือสาร สุภาพออนนอม มีกาลเทศะ       5         4         3         2         1 

ใหบริการรวดเร็ว ตรงตามความตองการ       5         4         3         2         1 

     การตอบคําถาม/ส่ือสารถูกตอง ตรงประเด็น  5         4         3         2         1 

มีจํานวนพนักงานเพียงพอในการบริการ       5         4         3         2         1 

12. พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน 

     บุคลิกภาพภายนอก การแตงกายเรียบรอย เหมาะสม       5         4         3         2         1 

     กิริยามารยาท       5         4         3         2         1 

     การส่ือสาร สุภาพออนนอม มีกาลเทศะ       5         4         3         2         1 

     การดูแล เอาใจใส ตลอดการเดินทาง       5         4         3         2         1 

     ใหบริการรวดเร็ว ตรงตามความตองการ       5         4         3         2         1 

     การตอบคําถาม/ส่ือสารถูกตอง ตรงประเด็น  5         4         3         2         1 

     การบินที่ปลอดภัย เชน การขึ้นบิน/การลงจอด เปนตน   5         4         3         2         1 

 

 13. การออกแบบ/การจัดเคานเตอรที่สนามบินและ

เคานเตอรเช็คอินสําหรับสมาชิกนกแฟนคลับ 
 5         4         3         2         1 

 14. การตกแตงภายนอกของเครื่องบินโดยสาร  5         4         3         2         1 

 15. การตกแตงภายในของเครื่องบินโดยสาร  5         4         3         2         1 

 16. สภาพแสงสวางบนเครื่องบิน  5         4         3         2         1 

 17. อุณหภูมิภายในหองโดยสาร  5         4         3         2         1 

 18. ความสะดวกสบายของเกาอ้ีโดยสาร  5         4         3         2         1 
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       19. ความสะอาดของเครื่องบินโดยสาร                            

(ทั้งภายในและภายนอก) 
      5        4         3         2          1 

 20. ส่ิงอํานวยความสะดวกบนเครื่องบิน                            

เชน  หนังสือ/นิตยสาร หรือหองนํ้า 
      5        4         3         2          1 

 21. การออกแบบบัตรสมาชิกนกแฟนคลับมีความสวยงาม 

ทันสมัย นาใช และนาพกพา 
      5        4         3          2         1 

 22. ขั้นตอนการจองตั๋วโดยสารเปนไปอยางถูกตอง                  

สะดวก รวดเร็ว 
      5        4         3          2         1 

 23. การยืนยันรายละเอียดการเดินทางที่ถูกตอง       5        4         3          2         1 

 24. การขึ้นเครื่องบินโดยสารเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว       5        4         3          2         1 

 25. การลงจากเครื่องบินโดยสารเปนไปอยาง                     

สะดวก รวดเร็ว  
      5        4         3          2         1 

 26. การจัดการการขนสง/ดูแลรักษาสัมภาระของผูโดยสาร        5        4         3          2         1 

 

 

คําช้ีแจง   โปรดพิจารณาวาทานเคย หรือไมเคยใชบริการดังตอไปนี้ หากไมเคยใหทานใสเคร่ืองหมาย 5        

ลงในชอง “ไมเคย”   แตถาหาก“เคย”โปรดระบุวาทานมีความพึงพอใจในระดับใด โดยใสเคร่ืองหมาย 

5 ลงบน“ตัวเลข”เพื่อแสดงถึงระดับความพึงพอใจในการบริการที่ทานเคยไดรับ 

 

2.  ทานเคยจองตั๋วโดยสาร/ชําระเงินคาตั๋วโดยสาร ผานชองทางตอไปนี้หรือไม                             
หากเคยทานมีความพึงพอใจในระดับใด 

ชองทาง ไมเคย 

เคย 

(ระดับความพึงพอใจ) 

มากที่สุด                   นอยที่สุด 

1.1  การจองตั๋วโดยสาร 

ผานทางเว็บไซต  

www.nokair.com/www.nokfanclub.com 
      5      4        3        2        1 
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     ผานทางเว็บไซตบนมือถือ m.nokair.com      5      4       3       2       1 

     ผานทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือ “Nok Air”        5      4       3       2       1 

     ผานทางเคานเตอรเซอรวิส / (7-11)       5      4       3       2       1 

     ผานทาง Call center 1318 กด 8        5      4       3       2       1 

     ผานทางเคานเตอรสนามบิน      5      4       3       2       1 

     ผานเคานเตอรตามงาน Event เชน ในหางสรรพสินคา      5      4       3       2       1 

     ผานบริษัทตัวแทน (Agent)        5      4       3       2       1 

 1.2 การชําระเงินคาตั๋วโดยสาร 

 ผานทางบัตรเครดิต                    5       4       3       2       1 

 ผานทางตูเอทีเอ็ม      5       4       3       2       1 

 ผานทางเคานเตอรเซอรวิส / (7-11)        5       4       3       2       1 

 ผานทางเคานเตอรธนาคารกรุงไทย      5       4       3       2       1 

 ผานเคานเตอรสนามบิน (เงินสด)      5       4       3       2       1 

 ผานทางไดเร็กเดบิต (ธนาคารไทยพาณิชย,ธนาคาร

กสิกรไทย) 
   5       4       3       2       1 

2. ทานเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับโปรโมช่ัน/สิทธิประโยชน/กิจกรรมตางๆผานชองทางตอไปนี้หรือไม                                                   

หากเคยทานมีความพึงพอใจในระดับใด 

ชองทาง ไมเคย 

เคย 

(ระดับความพึงพอใจ) 

 มากที่สุด                นอยที่สุด 

    ผานการพบเจอ CEO (คุณพาที สารสิน)                            5      4       3       2       1 

    ผานทางโทรทัศน        5      4       3       2       1 

    ผานทางส่ือส่ิงพิมพ เชน โปรชัวร,นิตยสาร,หนังสือพิมพ       5      4       3       2       1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



188 

 

    ผานทาง Website         5       4       3        2      1 

    ผานทาง E-mail      5       4       3        2      1 

  ผานทาง Social Network เชน                                 

Facebook, Twitter, Instagram 

   

    
  5       4        3       2       1 

3. ทานเคยใช/รับบริการดังตอไปนี้หรือไม หากเคยทานมีความพึงพอใจในระดับใด 

บริการ ไมเคย 

เคย 

(ระดับความพึงพอใจ) 

 มากที่สุด                  นอยที่สุด 

     การจัดโปรโมชั่นตั๋วโดยสารในชวงเวลาตางๆ เชน ชวง

เทศกาล  
      5       4       3      2       1 

       บริการ wifi ฟรี ที่สนามบิน         5       4       3      2       1 

       บริการขนสงสัมภาระนํ้าหนักสวนเกิน      5       4       3      2       1 

       บริการการเดินทางเชื่อมตอไปจุดหมายปลายทางอ่ืน

ตอเน่ืองจากเสนทางบินของนกแอร เชน ตอรถตูไป

จังหวัดใกลเคียง, ตอเรือไปเกาะ เปนตน 

     5       4       3      2       1 

       บริการ Nok Call Home เพื่อแจงเตือนการเดินทาง      5       4       3      2       1 

การจองโปรโมชั่นตั๋วโดยสารลวงหนากอนลูกคาที่ไมได

เปนสมาชิกนกแฟนคลับ 

 

 
    5       4       3      2       1 

การแลกคะแนนสะสมเที่ยวบิน เชน แลกตั๋วโดยสาร                 

และแลกของสมนาคุณ 

   

             
    5       4       3      2       1 

       รับขอเสนอพิเศษจาก “Nok Fan Club SMS 

Privilege”  เชน สวนลดรานอาหาร,รานขนม 
 

     

    5       4       3       2      1 
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 4. ทานเคยเขารวมกิจกรรมตอไปนี้หรือไม หากเคยทานมีความพึงพอใจในระดับใด   

กิจกรรม ไมเคย 

เคย 

(ระดับความพึงพอใจ) 

มากที่สุด                   นอยที่สุด 

       การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เชน Nok gives live    5      4      3       2       1 

การจัดกิจกรรมบนเครื่องบิน เชน วันสงกรานต, วันแม     5      4      3       2       1 

       การจัดกิจกรรมลุนรับของรางวัลของสมาชิกนกแฟนคลับ                

เชน บัตรคอนเสิรต, Gift Voucher 

   

 
     5      4      3       2       1 

5. ทานเคยเช็คอินผานชองทางตางๆตอไปนี้หรือไม ถาเคยทานพึงพอใจในความถูกตอง สะดวก รวดเร็ว 

ในระดับใด 

ชองทาง ไมเคย 

เคย 

(ระดับความพึงพอใจ) 

 มากที่สุด                  นอยที่สุด 

    การเช็คอินผานเคานเตอรสนามบิน       5       4      3      2        1 

    การเช็คอินผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน แอพพลิเคชั่น                           5       4      3      2        1 

    การเช็คอินผานทางโทรศัพท Nok Call Home       5       4      3      2        1 

    การเช็คอินผานทาง Website       5       4      3      2        1 
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สวนที่ 3  ความภักดีของผูใชบริการที่มีตอบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

คําช้ีแจง โปรดอานและพิจารณาขอความแตละขอแลวทําเคร่ืองหมาย 5 ลงบนตัวเลขที่ตรงกับความคิดเห็น

ของทานมากที่สุด  

 ระดับความคิดเหน็ 

 5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด  

 4 หมายถึง เห็นดวยมาก  

 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง  

 2 หมายถึง เห็นดวยนอย  

 1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 

ความคิดเห็น 
ระดับความคิดเหน็ 

 มากที่สุด                       นอยที่สุด 

1. ทานตัดสินใจใชบริการสายการบินนกแอรดวยตนเอง   5         4         3        2        1 

2. ถาตองตัดสินใจเดินทางดวยสายการบิน ทานจะเลือก
เดินทางกับสายการบินนกแอรกอนเสมอ 

  5         4         3        2        1 

3. ทานรูสึกไววางใจในการบริการของสายการบินนกแอร   5         4         3        2        1 

4.  ทานจะใชบริการของสายการบินนกแอรมากขึ้น                        
ทั้งบริการหลัก และบริการเสริม 

     5         4         3        2        1 

5. หากสายการบินนกแอรมีการจัดกิจกรรม                        
ทานยินดีที่จะเขารวม 

     5         4         3        2        1 

6. ทานรูสึกไดรับสิทธิพิเศษที่เหนือกวาลูกคาของ                    
สายการบินอ่ืนๆ 

     5         4         3        2        1 

7.  ทานจะชักชวนใหผูอ่ืนมาใชบริการกับสายการบินนกแอร      5         4         3        2        1 

8.  ทานจะชักชวนใหผูอ่ืนมาสมัครเปนสมาชิกนกแฟนคลับ      5         4         3        2        1 

9. เม่ือบัตรสมาชิกนกแฟนคลับของทานหมดอายุ                          
ทานจะทําการตออายุบัตร (ปตอป) 

     5         4         3        2        1 

10. เม่ือทานทราบถึงขอเสนอพิเศษของสมาชิกนกแฟนคลับตาม
รานขนม/รานอาหาร/โรงแรม ทานมักจะใชสิทธ์ิน้ันๆเสมอ 

     5         4         3        2        1 

11.  ทานเต็มใจที่จะบอกตอส่ิงดีๆ เก่ียวกับสายการบินนกแอร                 
ใหผูอ่ืนไดรับฟง 

     5         4         3        2        1 

12.  ถาผูอ่ืนมีความเขาใจผิดเก่ียวกับสายการบินนกแอร                  
ทานจะแกไขความเขาใจผิดน้ันทันที 

     5         4         3        2        1 

13.  ทานจะไมเปล่ียนไปใชบริการสายการบินอ่ืนที่ให                 
ขอเสนอดีกวา 

     5         4         3        2        1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



191 

 

14. ทานจะไมเปล่ียนไปใชบริการสายการบินอ่ืน หากประสบ
ปญหาดานการใหบริการของสายการบินนกแอร 

5        4        3         2         1 

15. ถาหากสายการบินนกแอรมีการเปล่ียนแปลงการใหบริการ                
ที่ตางจากปจจุบัน ทานยังจะยอมรับและใชบริการสายการ
บินนกแอรตอไป 

5        4        3         2         1 

16. ทานจะรองเรียนหรือใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริการ
ตางๆ เพื่อขอมูลที่เปนประโยชนในการปรับปรุงการบริการ
ขอ สายการบินนกแอร 

5        4        3         2         1 

17. ทานมีความรูสึกผูกพันกับสายการบินนกแอร 5        4        3         2         1 

18. ทานจะใชบริการของสายการบินนกแอรตอไปในอนาคต      5        4        3         2         1 

 
สวนที่ 4   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง   โปรดใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับขอมูลของทานมากที่สุด 

1. เพศ 

 ชาย                 หญิง 

2. อายุ 

 15 – 25 ป          25 – 35 ป     35 – 45 ป         45 – 60 ป     มากกวา 60 ป

ขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด (รวมทั้งที่กําลังศึกษา) 

 ต่ํากวาปริญญาตร ี  ปริญญาตรี    สูงกวาปริญญาตร ี

4. อาชีพ 

 พนักงานบริษัท     รับจาง      ขาราชการ 

 รัฐวิสาหกิจ       ธุรกิจสวนตัว        นักเรียน/นักศึกษา  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............... 

5. รายไดบุคคลตอเดือน (บาท) 

 ต่ํากวา 10,000 บาท        10,000 – 20,000 บาท      20,001 – 30,000 บาท 

 30,001 – 40,000 บาท     40,001 – 50,000 บาท       มากกวา 50,000 บาท
6. จังหวัดที่ทานอาศัยอยูในปจจุบนั   กรุงเทพฯ จังหวัดอ่ืนๆ โปรดระบุ

จังหวัด……………………………………… 

7. ภูมิลําเนาของทาน  กรุงเทพฯ จังหวัดอ่ืนๆ โปรดระบุจังหวัด…………………………………………… 
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