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บทคัดย่อ 
 

สายการบินต้นทุนต่่ามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมการบินมากขึ้น โดยพบว่า จ่านวน
ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมากภายในรอบระยะเวลา 5 ปี ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าสายการบินต้นทุนต่่าเป็นที่นิยมและมีบทบาทต่ออุตสาหกรรมการบินมากขึ้น โดยในปัจจุบัน
ภาพรวมของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่ายังคงมีแนวโน้มในการแข่งขันที่สูงทั้งจากผู้ประกอบการสาย
การบินในประเทศและผู้ประกอบการสายการบินต่างประเทศที่เห็นศักยภาพของตลาดและเข้ามาร่วม
ลงทุนในประเทศไทย ผู้ประกอบการสายการบินจึงจ่าเป็นต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนากลยุทธ์การตลาด
ใหม่ตามสถานการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้สามารถด่าเนินกิจการอยู่ได้ และสามารถ
ปรับตัวตามสถานการณ์ทางการตลาดได้อย่างคล่องตัวการศึกษาข้อมูลทางการตลาดสายการบิน
ต้นทุนต่่าโดยมุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภค 

โดยงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่า ปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย โดยได้แบ่งปัจจัยเป็นสองส่วนได้แก่ 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันในด้านระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร และ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่าหรับสินค้าบริการ (7Ps) มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 
เพ่ือที่จะให้ผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต่่าสามารถทราบถึงปัจจัยที่ แท้จริงที่ผู้บริโภคใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศ และสามารถน่าผลของการวิจัยไปประยุกต์หรือใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า
เส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย มี 3 ปัจจัย เรียงล่าดับตามอิทธิพลที่ส่งผลต่อการ
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ตัดสินใจใช้บริการจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการและราคาบัตรโดยสาร ปัจจัยด้าน
พนักงาน และ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย ตามล่าดับ และในส่วนของการทดสอบสมมติฐาน
ด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันในด้านระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า 
ปัจจัยทั้งสามด้านที่แตกต่างกันไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทาง
ในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยที่แตกต่างกัน 

 
ค่าส่าคัญ: สายการบินต้นทุนต่่า, ผู้โดยสาร 
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ABSTRACT 
 

To determine factors affecting Thai consumer choice of domestic low-
cost airline flights, online questionnaire were filled in by 464 samples, all passengers 
on Low-cost airlines. The 7P’s marketing mix – people, product, price, promotion, 
place, process and physical evidence – were used to study the data, as well as 
demographic factor. 

Results indicated that demographic differences in education, 
employment and income had no effect on choice of domestic Low-cost flights. 
Process and ticket price, employees and place did influence domestic Low-cost flight 
decision. 
 
Keywords: Thai Low-cost domestic air travel, Airline passengers. 
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กิตติกรรมประกาศ 
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นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้
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เวลาในการตอบแบบสอบถามส่าหรับงานวิจัยนี้ รวมถึงก่าลังใจและความช่วยเหลือต่างๆ จาก
ครอบครัว เพ่ือนๆ ทุกคน รุ่นพ่ี รุ่นน้อง พ่ีๆ เจ้าหน้าที่โครงการทุกๆท่านในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ส่งผลให้งานวิจัยส่าเร็จไปได้
ด้วยดี 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสายการบิน
ต้นทุนต่่า ตลอดจนผู้ที่สนใจในธุรกิจนี้ ซึ่งหากงานวิจัยนี้มีความบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขออภัยมา 
ณ ที่นี้ 
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บทที่ 1 
บทน่า 

 
1.1 ปัญหาและความส่าคัญของปัญหา 

 
จากนโยบายการเปิดเสรีด้านการบินภายในประเทศ (Open Sky Policy) ของกระทรวง

คมนาคมในปี พ.ศ. 2546 ส่งผลให้ในปัจจุบันมีธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าเข้ามาท่าตลาดในประเทศ
และสร้างความเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ทั้งจ่านวนสายการบินและความถี่ของเที่ยวบิน ซึ่งในอดีต
เคยผูกขาดโดยสายการบินไทยเท่านั้น ท่าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ 
ภายในประเทศมากขึ้นจากในอดีตซึ่งนิยมใช้การเดินทางภายในประเทศโดยการคมนาคมทางถนน 
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปและสะดวก และคาดว่าจากการที่จ่านวนประชากรที่มีรายได้ปาน
กลางที่เพ่ิมขึ้นจะท่าให้สายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทยมีการขยายตัวได้อีกมากในอนาคต โดย 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ่ากัด (มหาชน) ได้ก่าหนดยุทธ์ศาสตร์ใหม่ ให้ท่าอากาศยานดอนเมืองรอง
รับสายการบินต้นทุนต่่า และท่าให้เกิดโอกาสในการแข่งขันที่สูงขึ้นและจากการที่ค่าโดยสารมีราคาถูก
ลงท่าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการขนส่งทางอากาศได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่ านั้น เทคโนโลยีด้าน
การสื่อสารได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ผู้เดินทางสามารถค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว แหล่งธุรกิจ
ตามที่ต้องการได้สะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินสามารถท่าการจอง
เที่ยวบินได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็วและได้ในราคาที่ถูกลง 

โดยสายการบินต้นทุนต่่าได้เริ่มเข้ามาสู่อุตสาหกรรมการบินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมี
สายการบินโอเรียนท์ไทยและสายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นสายการบินต้นทุนต่่ารายแรกๆ  ที่
ให้บริการในประเทศไทย ต่อมาจากศักยภาพของตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงมีสายการบิน
ต้นทุนต่่าเปิดให้บริการในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ซึ่งจากข้อมูลของกรมการบินพลเรือน พบว่าปัจจุบัน 
(ตุลาคม 2558) มีสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศจ่านวน 4 สายการบิน มีสายการบินนก
แอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินโอเรียนท์ไทย และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยสาย
การบินไทยไลอ้อนแอร์เป็นสายการบินต้นทุนต่่าที่เข้ามาในตลาดล่าสุด ซึ่งเกิดจากการร่วมทุนระหว่าง
สายการบินไลอ้อนแอร์ ประเทศอินโดนิเซีย และกลุ่มนักธุรกิจชาวไทย โดยเริ่มให้บริการในปี  พ.ศ. 
2556 



2 
 

สายการบินต้นทุนต่่าได้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจสายการบินโดยพบว่า จ่านวนผู้โดยสาร
ที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าทั้งหมดท่ีเดินทางผ่านสนามบินที่อยู่ในสังกัดการท่าอากาศยานไทยใน
ปี พ.ศ.2552 นั้นเท่ากับ 11,547,001 คน ในขณะที่ในปี พ.ศ. 2557 มีจ่านวนผู้โดยสารเพ่ิมขึ้นเป็น 
35,419,291 คน ซึ่งเท่ากับว่าจ่านวนผู้โดยสารในปี 2557 เพ่ิมขึ้นจากปี 2552 ถึงร้อยละ 306 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าภายในรอบระยะเวลา 5 ปี สายการบินต้นทุนต่่าเป็นที่นิยมและมีบทบาทต่อ
อุตสาหกรรมการบินมากข้ึน ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางที่ 1.1 
 
ตารางที่ 1.1 
 
แสดงจ่ำนวนผู้โดยสำรที่เดินทำงโดยสำยกำรบินต้นทุนต่่ำที่เดินทำงเข้ำ-ออกท่ำอำกำศยำนไทย 

ปีพ.ศ. ผู้โดยสารที่ใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต่่าเดินทาง

ภายในประเทศ (คน) 

ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต่่าเดินทางระหว่าง

ประเทศ (คน) 

ผู้โดยสารที่ใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต่่าทั้งหมด 

(คน) 
2552 7,548,239 3,998,762 11,547,001 

2553 9,777,474 4,881,929 14,659,403 

2554 12,142,283 5,964,738 18,107,021 
2555 14,350,912 7,563,137 21,914,049 

2556 18,047,956 10,280,860 28,328,816 
2557 24,162,917 11,256,374 35,419,291 

(ที่มา: ท่าอากาศยานไทย) 
 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันภาพรวมของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่ายังคงมีแนวโน้มในการ
แข่งขันท่ีสูงทั้งจากผู้ประกอบการสายการบินในประเทศและต่างประเทศท่ีเห็นศักยภาพของตลาดและ
เข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทย ผู้ประกอบการสายการบินจึงจ่าเป็นต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนากล
ยุทธ์การตลาดใหม่ตามสถานการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้สามารถด่าเนินกิจการอยู่ได้ 
และสามารถปรับตัวตามสถานการณท์างการตลาดได้อย่างคล่องตัวการศึกษาข้อมูลทางการตลาดสาย
การบินต้นทุนต่่าโดยมุ่งไปที่ผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้จึงท่าการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือช่วยให้ทราบถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของกลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือน่าข้อมูลการจากวิจัยไปประยุกต์ใช้งาน วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม 
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและมีการใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า (Low-cost 
Airline) เส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย โดยศึกษาใน 2 ปัจจัย ดังนี้ 

 
1.2.1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน 
1.2.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

(Product) ปัจจัยด้านค่าโดยสาร (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Environment) และปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 

 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

 
งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า (Low-

cost Airline) ของผู้ใช้บริการชาวไทย โดยเลือกศึกษาเพียงสายการบินต้นทุนต่่าที่ให้บริการเส้นทาง
ภายในประเทศรูปแบบเที่ยวบินประจ่าเท่านั้น ซึ่งเน้นศึกษาจ่านวน 4 สายการบิน คือ สายการบินนก
แอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินโอเรียนท์ไทยและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยผู้วิจัยได้
ก่าหนดขอบเขตการปัจจัยที่จะน่ามาใช้ในงานวิจัยนี้ โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่าหรับ
ธุรกิจบริการ (7Ps) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านค่าโดยสาร (Price) 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัย
ด้านบุคคล (People) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) และปัจจัยด้าน
กระบวนการ (Process)  และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันในด้าน อาชีพ ระดับการศึกษา 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยนี้ คือ ผู้บริโภคที่มีวุฒิภาวะในการ
เลือกซ้ือบัตรโดยสารและใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศ ท่าการส่ารวจโดยการ
ใช้แบบสอบถาม ใช้ระยะเวลาในการด่าเนินการตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2558 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า  (Low-cost Airline) เส้นทาง
ภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีดังนี้ 

 
1.4.1 เพ่ือทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า (Low-

cost Airline) 
1.4.2 สามารถน่าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ของ

สายการบินที่อยู่ภายใต้สภาวะที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 
 

1.5 นิยามศัพท์ 
 

ค่าจ่ากัดความในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
 

1.5.1 สายการบินต้นทุนต่่า (Low-cost Airline) หมายถึง สายการบินที่ให้บริการที่นั่ง
แก่ผู้โดยสารเท่านั้นโดยไม่รวมบริการเสริมอ่ืนๆ ที่จะต้องจ่ายเงินหากผู้โดยสารต้องการบริการเสริม
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากค่าโดยสาร 

1.5.2 ผู้โดยสาร หมายถึง ผู้ที่ตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารและใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต่่า เส้นทางภายในประเทศ และมีสัญชาติไทย 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ผู้วิจัยได้ท่าการศึกษาข้อมูล ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของ
ผู้ใช้บริการชาวไทย 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 

      2.1.1 ทฤษฎีพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ 

      2.1.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

      2.1.3 ทฤษฎีและแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ 

2.2 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.3 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1.1 ทฤษฎีพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ 

Kotler (1999, อ้างถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541 น. 124-125) ได้ให้
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท่าของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและบริกา ร ทั้งนี้หมายรวมถึง 
กระบวนการตัดสินใจ และการกระท่าของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า  

Kotler (1997, p. 105) ได้วิเคราะห์ว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการ
ค้นหาหรือวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและบริโภค เพ่ือทราบถึ งลักษณะความต้องการและ
พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค ค่าตอบที่ได้จะช่วยให้สามารถจัดกลยุทธ์การตลาดที่สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ดังรายละเอียดนี้ 
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2.1.1.1 ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (who constitutes the market?) เป็นค่าตอบ
เพ่ือทราบถงึลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย (occupants) 

2.1.1.2 ผู้บริโภคซื้ออะไร (what does the market buy?) เป็นค่าถามเพ่ือทราบ
ถึงสิ่งที่ตลาดซื้อ (objects) 

2.1.1.3 ท่าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (why does the market buy?) เป็นค่าถามเพ่ือ
ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อ (objectives) 

2.1.1.4 ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (who participates in the buying) เป็น
ค่าถามเพ่ือทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ที่มี อิทธิพลหรือมีส่วนร่วมในการตัดสอนใจซื้อ 
(organization) 

2.1.1.5 ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (how does the market buy?) เป็นค่าถามเพ่ือ
ทราบถึงข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ (operations) 

2.1.1.6 ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (when does the market buy?) เป็นค่าถามเพ่ือ
ทราบโอกาสการซื้อ (occasions) 

2.1.1.7 ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (where does the market buy?) เป็นค่าถามเพ่ือ
ทราบถึงโครงการสร้างช่องทาง ที่ผู้บริโภคจะไปซื้อในช่องทางการจัดจ่าหน่ายนั้น ๆ (outlets) 

ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นจะประกอบไปด้วยบุคคลหรือกลุ่มคน 
ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 บทบาท คือ  

2.1.1.8 ผู้ริเริ่ม (initiator) คือ บุคคลที่เสนอความคิดในการซื้อผลิตภัณฑ์เป็นคน
แรก  

2.1.1.9 ผู้มีอิทธิพล (influencer) คือ ผู้ที่มีอิทธิพลในการให้ค่าแนะน่า ให้
ข้อเสนอแนะในการตัดสินใจซื้อ 

2.1.1.10 ผู้ตัดสินใจซื้อ (decider) คือ ผู้ที่ตัดสินใจในการซื้อสินค้าเป็นครั้งสุดท้าย
ในเรื่องต่างๆ คือ ซื้อหรือไม่ซื้อซื้ออะไร ซื้อที่ไหน และซื้ออย่างไร  

2.1.1.11 ผู้ซื้อ (buyer) คือ ผู้ท่าการซื้อสินค้านั้นๆ  
2.1.1.12 ผู้ใช้ (user) คือ บุคคลที่เป็นผู้ใช้หรือบริโภคสินค้านั้นๆ 
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2.1.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการตลาด (Marketing Mix) 

Kotler (2003) ได้ให้ความหมายการตลาดไว้ว่าเป็นกิจกรรมที่มนุษย์กระท่าขึ้น
เพ่ือสนองความต้องการของคนให้ได้รับความพอใจโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนโดยที่การตลาด
เป็นกิจกรรมที่ท่าให้สินค้าหรือบริการเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ ซึ่งกล่ าวได้ว่าเป็น
กระบวนการทางการบริหารและสังคม ให้บุคคลและกลุ่มบุคคลได้รับสิ่งตามสนองความจ่าเป็นและ
ความต้องการจาการสร้างและแลกเปลี่ยนระหว่างผลิตภัณฑ์และมูลค่าของผลิตภัณฑ์   

ส่วนประสมการตลาดของการบริการ (Marketing mix หรือ 7Ps) ประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ่าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการ 

2.1.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  
ศิริวรรรณ เสรีรัตน์ (2546) ได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ หมายถึง เป็นสิ่งที่เสนอ

ขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตน
ก็ได้ ประกอบด้วยสิ่งสัมผัสได้ หรือสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการ และ
ชื่อเสียงของผู้ขาย โดยผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาลูกค้าจึงมี
ผลท่าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ 
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2.1.2.2 ด้านราคา (Price) 
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) กล่าวว่า ราคาเป็นสิ่งที่ก่าหนดรายได้

ของกิจการ กล่าวคือ การตั้งราคาสูงก็จะท่าให้ธุรกิจมีรายได้สูงขึ้น การตั้งราคาต่่าก็จะท่ารายได้ของ
ธุรกิจนั้นต่่าซึ่งอาจน่าไปสู่ภาวะขาดทุนได้ อย่างไรก็ตามก็มิได้หมายความว่า ธุรกิจหนึ่งจะตั้งราคาได้
ตามใจชอบ ธุรกิจจะต้องอยู่ในสภาวะของการมีคู่แข่ง หากตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่งมากแต่บริการของ
ธุรกิจนั้น ไม่ได้มีคุณภาพสูงกว่าคู่แข่งขันมากเท่ากับราคาที่เพ่ิมย่อมท่าให้ลูกค้าไม่มาใช้บริการกับธุรกิจ
นั้นต่อไป หากธุรกิจตั้งราคาต่่าก็จะน่ามาสู่สงครามราคาเนื่องจากคู่แข่งรายอ่ืนสามารถลดราคาตามได้ 
ในเวลาอันรวดเร็วในมุมมองของลูกค้า การตั้งราคามีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและ
ราคาของการบริการเป็นปัจจัยส่าคัญในการบอกถึงคุณภาพที่จะได้รับกล่าวคือ ราคาสูงคุณภาพในการ
บริการน่าจะสูงด้วย ท่าให้มโนภาพหรือความคาดหวังของลูกค้าต่อบริการที่ได้รับสู งด้วย แต่ผลที่
ตามมาคือ ต้องมีคุณภาพสนองความคาดหวังของลูกค้าได้ ในขณะที่การตั้งราคาต่่าลูกค้ามักคิดว่าจะ
ได้รับคุณภาพด้อยตามไปด้วย ซึ่งถ้าหากต่่ามากๆ ลูกค้าอาจจะไม่ใช้บริการก็ได้ เนื่องจากไม่กล้าเสี่ยง
ต่อการบริการที่จะได้รับ ดังนั้น การตั้งราคาในธุรกิจ เป็นเรื่องที่ซับซ้อนยากกว่าการตั้งราคาของสินค้า
มาก ซึ่งผู้บริหารต้องไม่ลืมว่า ราคาก็จะเป็นเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายออกไป เพ่ือรับบริการกับธุรกิจ ดังนั้น
การที่ธุรกิจตั้งราคาไว้สูงก็หมายความว่าลูกค้าที่มาบริโภคก็จะต้องจ่ายเงินสูงด้วย ผลตามมาก็คือลูกค้า
จะมีการเปรียบเทียบราคากับคู่แข่ง หรืออย่างน้อยจะเปรียบเทียบกับความคุ้มค่ากับสิ่งที่จะได้รับ 

2.1.2.3 ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย (Place) 
Kotler (2003) กล่าวว่า การจัดจ่าหน่าย (Place) หมายถึงโครงสร้างของ

ช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้เพ่ือเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากองค์กรไปยัง
ตลาด โดยการจัดจ่าหน่ายประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ช่องทางการจัดจ่าหน่าย เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์และ
กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด และการกระจายสินค้ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 

2.1.2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
การส่งเสริมการตลาด หมายถึงเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูล

ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งข่าวสารจูงใจ 
เตือนความจ่า เครื่องมือที่ใช้ส่งเสริมที่ส่าคัญ คือ การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริม
การขายกิจกรรมการส่งเสริมที่นอกเหนือจากการโฆษณา การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ 
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2.1.2.5 ด้านบุคคล (People) 
หมายถึง พนักงานที่ต้องรับผิดชอบในการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ซึ่ง

จะต้องมีการคัดเลือก ฝึกอบรม จูงใจพนักงาน เพ่ือให้สามารถบริการลูกค้าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
ในสินค้าหรือบริการมากกว่าของคู่แข่ง 

2.1.2.6 ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
หมายถึง การน่าเสนอลักษณะทางกายภาพให้ผู้บริโภคได้รับทราบ ถึง

คุณภาพโดยรวมของสินค้าหรือบริการ ทั้งด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการ อาทิ เช่น 
บรรยากาศและการตกแต่งภายในเครื่องบิน การให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึง
การแต่งกาย 

2.1.2.7 ด้านกระบวนการ (Process) 
หมายถึง กิจกรรมในการจัดการสินค้าหรือบริการที่ท่าให้ผู้บริโภคเกิด

ความประทับใจต่อสินค้า 
2.1.3 ทฤษฎีและแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ 

ประชากรศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์ทางประชากรในเรื่องโครงสร้าง การ
กระจายตัวและการเปลี่ยนแปลงประชากรในเชิงที่สัมพันธ์กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมอ่ืนๆ ปัจจัยทางประชากรศาสตร์อาจเป็นได้ทั้งเหตุและผลของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 

Shiffman and Kanuk (1994) ได้ให้ความหมายของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ไว้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ 
การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา และเชื้อชาติ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งโดยทั่วไปแล้วใช้
เป็นลักษณะพ้ืนฐานที่นักการตลาดมักจะน่ามาพิจารณาส่าหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market 
Segmentation) โดยน่ามาเชื่อมโยงกับความต้องการ ความชอบและอัตราการใช้สินค้าของผู้บริโภค 

ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, หน้า 44-52) ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรนี้
เป็นทฤษฎีที่ใช้หลักการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรง
บังคับจากภายนอกมากระตุ้น เป็นความเชื่อที่ว่าคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งแนวความคิดนั้นตรงกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories 
Theory) ของ Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ที่อธิบายว่า พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะต่างๆ ของบุคคล หรือลักษณะทางประชากร ซึ่งลักษณะเหล่านี้สามารถอธิบายเป็นกลุ่มๆ ได้ 
คือบุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ดังนั้นบุคคลที่อยู่ในล่าดับชั้นทางสังคม
เดียวกันจะเลือกรับ และตอบสนองต่อเนื้อหาข่าวสารในแบบเดียวกัน และทฤษฎีความแตกต่าง
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ระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ซึ่งทฤษฎีนี้ได้รับการพัฒนาจากแนวความคิดเรื่อง
สิ่งเร้าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมัยก่อน
และได้น่ามาประยุกต์ใช้อธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารว่า ผู้รับสารที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันจะมีความ
สนใจต่อข่าวสารที่แตกต่างกัน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, หน้า 41) ได้กล่าวไว้ว่าการแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปร
ด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จ่านวนสมาชิกในครอบครัว 
ระดับการศกึษาอาชีพ และรายได้ต่อเดือน ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส่าคัญและสถิติ
ที่วัดรายได้ของประชากร ช่วยในการก่าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคม
วัฒนธรรม ช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น ข้อมูลด้านประชากรจะ
สามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการก่าหนดตลาดเป้าหมายคนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน
จะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน  

จากแนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์จะเห็นได้ว่าทฤษฏีดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ในด้านของปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอก เช่น ปจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) ได้แก่ อายุ เพศ รายได้ การศึกษา หรือปัจจัย
ทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ศาสนา รวมถึงปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ครอบครัว บทบาท สถานภาพ ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลกับการแบ่งกลุ่มประชากรตามทฤษฎีประชากรศาสตร์ เนื่องจากแต่ละกลุ่มล้วน
มีความต้องการซื้อและพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกันตามทฤษฎีที่ได้กล่าวถึงมาแล้วในข้างต้น 

 
2.2 การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาและค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้้

บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย สามารถสรุปแยกเป็นแต่
ละปัจจัยได้ ดังนี้ 
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2.2.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
นฤทธิ์ วงษ์มณฑา (2554) ท่าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ บริษัท การบินไทย จ่ากัด (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้าน ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ บริษัท การบินไทย จ่ากัด  (มหาชน) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวรรณ ไกรเลิศ (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อความตั้งใจซื้อบริการสายการบิน ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสายการบินไทยสมายล์และสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย เส้นทาง กรุงเทพฯ-กระบี่ พบว่า ปัจจัยด้าน ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่าง
กัน ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการสายการบินไทยสมายล์ในภาพรวมที่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ และงานวิจัยของ เฉลิมศรี อ้วนศรี (2557) ท่าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้โดยสารใช้
บริการสายการบินต้นทุนต่่า ระหว่าง สายการบินแอร์เอเชีย กับสายการบินนกแอร์ พบว่า ปัจจัยด้าน 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่ง ผลให้
ผู้โดยสารใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า 

2.2.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
2.2.2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

จงกลกร จิรัตน์ฐิกุล (2554)  ท่าการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การแข่งขันของสาย
การบินต้นทุนต่่าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความส่าคัญต่อ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคในเชิงบวก โดยมีปัจจัยย่อยคือความตรงต่อเวลาในการน่าเครื่องขึ้นและลง
จอดสูงที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวรรณ ไกรเลิศ (2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
ตั้งใจซื้อบริการสายการบิน ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสายการบินไทยสมายล์และสายการบินไทยแอร์
เอเชีย เส้นทาง กรุงเทพฯ-กระบี่ พบว่า ผู้โดยสารให้ความส่าคัญกับการตรงต่อเวลาและมีเที่ยวบินตรง
ตามความต้องการ และ ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ (2556) ท่าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย พบว่า ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ
มีความส่าคัญต่อผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อย ด้านชื่อเสียงดีด้านความ
ปลอดภัย เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส่าคัญมากที่สุด 
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2.2.2.2 ปัจจัยด้านราคา (ค่าโดยสาร) 
ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ (2556) ท่าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย พบว่า ปัจจัยด้านราคามี
ความส่าคัญต่อผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยแล้วคือ ราคาบัตร
โดยสารเหมาะสมกับเส้นทางและราคาบัตรโดยสารถูกกว่าสายการบินอ่ืนๆ ในช่วงที่ซื้อ เป็นปัจจัย
ย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส่าคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกอุไร วังปรีชา (2557) ที่ได้ท่า
การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า  (Low Cost 
Airline) ในประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส่าคัญกับปัจจัยด้านสายการบินต้นทุนต่่ามีราคา
บัตรโดยสารถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินอื่นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

2.2.2.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย 
ธิดารัตน์ สืบสง่า (2554) ท่าการวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขัน

ทางธุรกิจของสายการบินต้นทุนต่่า พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่ายมีความส่าคัญต่อผู้ตอบ
แบบถามในระดับมากที่สุด เมื่อเทียบกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านอ่ืนๆ  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ (2556) ที่ได้ท่าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส่าคัญกับปัจจัย
ความสะดวกในการซื้อบัตรโดยสารผ่านทาง Website ของสายการบินมากที่สุด จึงควรมีการปรับปรุง
พัฒนา Website อยู่อย่างสม่่าเสมอ 

2.2.2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
วิธาน จ่ารูญวัฒน์ (2556) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการสายการบินต้นทุนต่่า ด้วย SERVQUAL และ KANO Model พบว่าเมื่อเรียงล่าดับความส่าคัญ
ของบริการด้วยวิธีการ CAT Index บริการที่มีความส่าคัญล่าดับแรกคือ โปรโมชั่นที่ตรงกับความ
ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ธิดารัตน์ สืบสง่า (2554) ที่ได้ท่าการวิจัยเรื่อง การพัฒนากล
ยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจของสายการบินต้นทุนต่่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส่าคัญต่อ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่ส่าคัญที่สุดคือด้านการลดราคา
บัตรโดยสารเมื่อส่ารองที่นั่งล่วงหน้า และ เอกอุไร วังปรีชา (2557) ที่ได้ท่าการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า (Low Cost Airline) ในประเทศไทย 
พบว่า ปัจจัยการลดราคาค่าบัตรโดยสารและราคาโปรโมชั่นเป็นประจ่ามีความส่าคัญกับกลุ่มตัวอย่าง
อยู่ในระดับมากที่สุด 
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2.2.2.5 ปัจจัยด้านบุคคล 
ณัฐพร มีเนียม (2556) ศึกษาผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุของ

เครื่องบินโดยสาร กับการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าของผู้บริโภค พบว่า 
ปัจจัยด้านการให้บริการและพนักงาน มีผลทางบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าของ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ (2556) ที่ได้ท่าการวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย  พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส่าคัญกับปัจจัยด้านพนักงานอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยอัธยาศัยไมตรีและ
ประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการบนเครื่องบินเป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส่าคัญมากท่ีสุด 

2.2.2.6 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
ปิยวรรณ ไกรเลิศ (2556) ได้ท่าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจ

ซื้อบริการสายการบิน ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสายการบินไทยสมายล์และสายการบินไทยแอร์
เอเชีย เส้นทาง กรุงเทพฯ-กระบี่ พบว่า ผู้โดยสารให้ความส่าคัญกับอุปกรณ์และเครื่องใช้ภายใน
เครื่องบินมีมาตรฐานและอยู่ในสภาพที่ดี คือ เข็มขัดนิรภัย เสื้อชูชีพ หน้ากากออกซิเจน และช่องเก็บ
สัมภาระ และจากการศึกษางานวิจัยของ ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ (2556) ท่าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย  พบว่า ปัจจัย
ส่านักงานของสายการบินทันสมัยสวยงามเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส่าคัญมากท่ีสุด  

2.2.2.7 ปัจจัยด้านกระบวนการ 
ธิดารัตน์ สืบสง่า (2554) ท่าการวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขัน

ทางธุรกิจของสายการบินต้นทุนต่่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส่าคัญกับปัจจัยด้าน
กระบวนการโดยรวมในระดับมาก โดยให้ความส่าคัญในระดับมากต่อปัจจัยย่อยในด้านต่างๆ คือ มี
การจัดตารางเที่ยวบินชัดเจนและเข้าใจง่าย เที่ยวบินออกเดินทางและถึงที่หมายตามก่าหนดเวลา การ
ส่ารองที่นั่งท่าได้หลายวิธี การสาธิตอุปกรณ์ฉุกเฉิน ความรวดเร็วของการเช็คอิน ความรวดเร็วและ
ถูกต้องของการซื้อบัตรโดยสารและการช่าระค่าโดยสารสามารถท่าได้หลายวิธี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ (2556) ที่ได้ท่าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการส่งมอบ
บริการมีความส่าคัญกับผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยการตรงต่อเวลาในการออก
เดินทางและถึงท่ีหมายเป็นปัจจัยที่ให้ความส่าคัญมากที่สุด 

 

 



14 
 

2.3 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 

จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปเป็นกรอบแนวการวิจัยได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 2.1 แสดงกรอบทฤษฎีกำรวิจัย

ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ 
1. ระดับการศึกษา (Education) 
2. อาชีพ (Occupation) 
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Income) 

 
การตัดสินใจใช้บริการสายการ

บินต้นทุนต่่าเส้นทาง
ภายในประเทศของผู้บริโภค

ชาวไทย 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
2. ด้านค่าโดยสาร (Price) 
3. ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย 

(Place) 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) 
5. ด้านบุคคล (People) 
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 

(Physical Environment) 
7. ด้านกระบวนการ (Process) 

ตัวแปรอิสระ 

 

ตัวแปรตาม 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 

การด่าเนินงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี
รูปแบบการวิจัยเชิงส่ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ
ข้อมูล เพ่ือศึกษาถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทาง
ภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย และท่าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยโปรแกรมส่าเร็จรูปเพ่ือ
สรุปผลการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ท่าการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

3.1 ลักษณะของประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

3.3 สมมติฐานในการวิจัย 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน 

 
3.1 ลักษณะของประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

 
3.1.1 ลักษณะของประชากร 

ประชากร (Population) ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ชาวไทยที่พักอาศัยอยู่ในประเทศ
ไทยที่เคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศ 
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3.1.2 การก่าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวไทยที่พักอาศัยอยู่ใน

ประเทศไทย ซึ่งมีอ่านาจการตัดสินใจซื้อบัตรโดรสารสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศ ซึ่ง
ถือได้ว่ามีจ่านวนประชากรขนาดใหญ่มากและไม่ทราบจ่านวนประชากรที่แน่ชัด  ซึ่งการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยจะใช้สูตรการค่านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือประมาณสัดส่วนของประชากร โดยก่าหนด
ระดับความแปรปรวนสูงสุดที่ p = 50% (0.5) และ q = 50% (0.5) ด้วยสมมติฐานที่ก่าหนดว่าข้อมูล
มีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมรับ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้จากการสุ่มตัวอย่างได้ไม่เกินร้อยละ 5 หรือ 0.05 พิจารณาได้จากสูตร 

n     =     
Z2pq

e2  

 
โดยที่  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

Z = ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (Z มีค่าเท่ากับ 1.96) 

p = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือสัดส่วนของคุณลักษณะที่สนใจในกลุ่มตัวอย่าง 

q = โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ ซึ่งเท่ากับ 1-p ในกรณีของกลุ่มตัวอย่าง  

e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ก่าหนดให้ e มีค่าเท่ากับ 0.05) 

เมื่อแทนค่าตัวแปรในสูตรของจะได้ว่า 

 

n     =     
(1.96)(0.5)(1-0.5)

(0.052)
 

          =     384.16 

จากการค่านวณพบว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างขั้นต่่าส่าหรับงานวิจัยครั้งนี้คือ 
385 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถามเพ่ิมขึ้นอีก 5 % จากขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
ค่านวณได้ รวมเป็นทั้งหมด 405 ตัวอย่าง 
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3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ จ่าแนกออกเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 
3.2.1 ตัวแปรอิสระ 

3.2.1.1 ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ 
(1) ระดับการศึกษา (Education) 
(2) อาชีพ (Occupation) 
(3) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Income) 

3.2.1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
(2) ด้านค่าโดยสาร (Price) 
(3) ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย (Place) 
(4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
(5) ด้านบุคคล (People) 
(6) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) 
(7) ด้านกระบวนการ (Process) 

3.2.2 ตัวแปรตาม 
ได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของ

ผู้ใช้บริการชาวไทย 
 
3.3 สมมติฐานในการวิจัย 

 
3.3.1 สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยแตกต่างกัน 
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3.3.2 สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านค่าโดยสารมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านกระบวนการมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 

 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

งานวิจัยเชิงปริมาณนี้ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 เป็นค่าถามคัดกรองเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามและค่าถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการเดินทางโดยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศ โดย
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมีให้เลือกหลายค่าตอบ (Multiple Choices) ลักษณะปลายปิด 

ส่วนที่  2 เป็นค่าถามเกี่ยวกับตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทาง
ภายในประเทศของผู้ ตอบแบบสอบถามและระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งเกณฑ์ในการก่าหนดค่าน้่าหนักการ
ประเมินเป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales) ดังนี้  
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ระดับคะแนน 5 เห็นด้วยมากที่สุด / ตัดสินใจใช้บริการอย่างแน่นอน 
ระดับคะแนน 4 เห็นด้วยมาก / ตัดสินใจอาจจะใช้บริการ 
ระดับคะแนน 3 เห็นด้วยปานกลาง / ไม่แน่ใจ 
ระดับคะแนน 2 เห็นด้วยน้อย / ตัดสินใจอาจจะไม่ใช้บริการ 
ระดับคะแนน 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด / ตัดสินใจไม่ใช้บริการอย่างแน่นอน 
เกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยความเห็นหรือการตัดสินใจซื้อ 

ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการค่านวณโดยใช้สูตรการหาความกว้างอันตรภาคชั้น 
เป็นดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = พิสัย / จ่านวนชั้น             
        = (5-1/5) 

  = 0.8 

ดังนั้น จะได้ช่วงระยะเท่ากับ 0.8 เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยของระดับความเห็น
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด และระดับการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทาง
ภายในประเทศของผู้บริโภคชาวไทย ดังนี้ 

 
คะแนนเฉลี่ย  ระดับความเห็น    / ระดับการตัดสินใจซื้อ 
4.21 – 5.00  เห็นด้วยมากที่สุด  / ตัดสินใจใช้บริการอย่างแน่นอน 
3.41 – 4.20  เห็นด้วยมาก    / ตัดสินใจอาจจะใช้บริการ 
2.61 – 3.40  เห็นด้วยปานกลาง / ไม่แน่ใจ 
1.81 – 2.60  เห็นด้วยน้อย   / ตัดสินใจอาจจะไม่ใช้บริการ 
1.00 – 1.80  เห็นด้วยน้อยที่สุด  / ตัดสินใจไม่ใช้บริการอย่างแน่นอน 
 

ส่วนที่ 3  เป็นค่าถามที่เกี่ยวกับข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) และให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกอายุ
ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นจ่านวนปี 
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3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
โดยรวบรวมจากให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามโดยตรง หรือให้ตอบแบบสอบถามผ่านทาง 
Google docs ผ่านทางสังคมออนไลน์ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเข้าถึงช่องทางนี้ได้สะดวก และเป็นวิธีที่
ผู้วิจัยจะได้ตัวอย่างจ่านวนมากในระยะเวลาจ่ากัด รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งมีระยะเวลาในการเก็บ
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ร ะ ห ว่ า ง เ ดื อ น กั น ย า ย น  – ธั น ว า ค ม  2558 

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน 
 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย ท่าการ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล จ า ก แ บ บ ส อ บ ถ า ม โ ด ย โ ป ร แ ก ร ม ส่ า เ ร็ จ รู ป ดั ง นี้ 

 

3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ใช้อธิบายลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมการใช้

บริการสายการบินต้นทุนต่่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และ
ระดับการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้บริโภค โดยอธิบายและ
น่าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แผนภูมิแท่ง (Bar Chart) และ
แผนภูมิวงกลม (Pie Chart) 

3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
เป็นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างและทดสอบสมมติฐาน งานวิจัย 

(Hypothesis Testing) โดยมีการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดังนี้ 
3.6.2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 

เพ่ือการจับกลุ่มหรือรวมกลุ่มปัจจัยที่มีสัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน โดยตัวแปร
ที่อยู่ใน Factor เดียวกันจะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อาจจะเป็นในทิศทางบวกหรือทิศทาง
ลบก็ได้ และตัวแปรที่อยู่คนละ Factor จะไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือมีความสัมพันธ์น้อยมาก 
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3.6.2.2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 
เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ กับตัวแปรตามคือ การตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทาง
ภายในประเทศของกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับนัยส่าคัญทางสถิติ โดยท่าการทดสอบว่า ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาดบริการต่างๆ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทาง
ภายในประเทศของกลุ่มตัวอย่างหรือไม่ 

3.6.2.3 การวิเคราะห์ Independent Sample T-Test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

เพ่ือทดสอบระดับการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทาง
ภายในประเทศนั้นจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์หรือไม่ 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต่่าของผู้ใช้บริการชาวไทย โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่าหรับธุรกิจบริการ (7Ps) 
ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านค่าโดยสาร (Price) ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ่าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล 
(People) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) และปัจจัยด้านกระบวนการ 
(Process)  รวมถึงลักษณะทางปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งจากการค่านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ในบทที่ 3 ในกรณีไม่ทราบจ่านวนประชากร ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 จะได้กลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมเท่ากับ 385 ตัวอย่าง แต่หลังจากผู้วิจัยได้ด่าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและได้รับ
ข้อมูลแบบสอบถามตอบกลับมารวมทั้งสิ้น 600 ชุด จากนั้นได้มีการตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อมูลที่จ่าเป็นต่อการวิเคราะห์จากแบบสอบถามที่มีผู้ให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยผู้วิจัย
ได้ท่าการตัดแบบสอบถามที่เลือกตอบว่า “อายุน้อยกว่า 18 ปี” และเลือกตอบว่า “ไม่เคยใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่า (Low-cost Airline) เส้นทางภายในประเทศครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 1 ปีที่
ผ่านมา”ออกจ่านวน 136 ชุด เพราะฉะนั้นในการวิจัยครั้งนี้ มีแบบสอบถามคงเหลือจ่านวน 464 ชุด 
ซึ่งมากกว่าที่ค่านวณได้ ท่าให้ค่าความคลาดเคลื่อนของงานวิจัยลดลงเป็น 4.55% ในขั้นตอนต่อไป
ผู้วิจัยได้น่าข้อมูลที่รวบรวมได้มาด่าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ 

 
4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัย ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับมา
ทั้งสิ้น 464 ตัวอย่าง โดยในงานวิจัยครั้งนี้ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่จะ
พิจารณา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิล่าเนาของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 

 

ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำง 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ่านวน (คน) สัดส่วน (%) 

1. เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

 

285 

179 

 

61.4 

38.6 

464 100.0 

2. อายุ 

18-25 ปี 

26-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

50 ปีขึ้นไป 

 

 

158 

151 

92 

22 

41 

 

34.1 

32.5 

19.8 

4.7 

8.8 

464 100.0 

3. สถานภาพ 

โสด 

สมรส 

 

 

391 

73 

 

84.3 

15.7 

464 100.0 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 

ต่่ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท / ปริญญาเอก 

 

 

17 

274 

173 

 

3.7 

59.1 

37.3 

464 100.0 
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ตารางที่ 4.1 

 

ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำง (ต่อ) 

5. อาชีพในปัจจุบัน 

นักเรียน/นิสิต นักศึกษา 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัทเอกชน 

รับจ้าง/อาชีพอิสระ 

เจ้าของกิจการ 

อ่ืน ๆ 

 

90 

71 

201 

41 

47 

14 

 

19.4 

15.3 

43.3 

8.8 

10.1 

3.0 

464 100.0 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ต่่ากว่า 15,000 บาท 

15,000 – 20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 40,000 บาท 

40,001 – 50,000 บาท 

มากกว่า 50,000 บาท 

 

 

84 

68 

108 

84 

37 

83 

 

18.1 

14.7 

23.3 

18.1 

8.0 

17.9 

464 100.0 
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ตารางที่ 4.1 

 

ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำง (ต่อ) 

7. ภูมิล่าเนา 

กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 

ภาคเหนือ 

ภาคใต้ 

ภาคกลาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันตก 

 

264 

61 

64 

23 

35 

14 

3 

 

56.9 

13.1 

13.8 

5.0 

7.5 

3.0 

0.6 

464 100.0 

 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่ง
ออกเป็นเพศชาย 61.4 % เพศหญิง 38.6 % โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี คิดเป็น 34.1 % 
ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด คิดเป็น 84.3 % ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็น 59.1 % อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็น 53.3 % ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับ 20,001 – 30,000 คิดเป็น 23.3 % และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภูมิล่าเนาอยู่ในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล คิดเป็น 56.9 % 

 
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าของผู้ใช้บริการชาวไทย 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าของผู้ใช้บริการชาวไทยใน
งานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ความถี่ในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศ 
จ่านวนผู้ร่วมเดินทางในการเดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศ ราคาของบัตร
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โดยสารสายการบินต้นทุนต่่าที่ผู้ใช้บริการพอใจ  การใช้บริการโหลดกระเป๋าของผู้ใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศ ช่วงเดือนของปีที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเดินทางบ่อยที่สุด 
ช่องทางที่ใช้ซื้อบัตรโดยสารเป็นประจ่า จุดประสงค์ที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า กิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาดของสายการบินต้นทุนต่่าที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ และสายการบินต้นทุนต่่าที่ใช้
บริการเดินทางภายในประเทศบ่อยครั้งที่สุด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 
ภำพที่ 4.1 ควำมถี่ในกำรใช้บริกำรสำยกำรบินต้นทุนต่่ำเส้นทำงภำยในประเทศของกลุ่ม

ตัวอย่ำง 

 
ภำพที่ 4.2 จ่ำนวนผู้ร่วมเดินทำงในกำรเดินทำงด้วยสำยกำรบินต้นทุนต่่ำเส้นทำง

ภำยในประเทศต่อครั้งของกลุ่มตัวอย่ำง 

1-3 ครั้งต่อปี 
48.1% 

4-6 ครั้งต่อปี 
26.5% 

7-10 ครั้งต่อปี 
11.4% 

มากกว่า 10 
ครั้งต่อปี 
14.0% 

ความถี่ในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทาง
ภายในประเทศ 

เดินทางคน
เดียวเป็นส่วน

ใหญ ่
36.4% 

1-2 ท่าน 
41.4% 

มากกว่า 4 
ท่านขึ้นไป 

6.3% 

3-4 ท่าน 
15.9% 

จ่านวนผู้ร่วมเดินทางในการเดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต่่า
เส้นทางภายในประเทศต่อครั้ง 
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ภำพที่ 4.3 รำคำของบัตรโดยสำรสำยกำรบินต้นทุนต่่ำที่กลุ่มตัวอย่ำงพอใจ 

 

 
ภำพที่ 4.4 กำรใช้บริกำรโหลดกระเป๋ำในกำรใช้บริกำรสำยกำรบินต้นทุนต่่ำเส้นทำงภำยในประเทศ

ของกลุ่มตัวอย่ำง 

 

 

 

 

น้อยกว่า 500 
บาท 

15.1% 

501 - 1,000 
บาท 

61.0% 

1,001 - 1,500 
บาท 

19.6% 

มากกว่า 1,501 
บาท 
4.3% 

ราคาของบัตรโดยสารสายการบินต้นทุนต่่าที่กลุ่มตัวอย่างพอใจ  

ใช้บริการโหลด
กระเป๋าทุกครั้ง 

26.1% 

ใช้บริการโหลด
กระเป๋าเป็นครั้ง

คราว 
53.0% 

ไม่เคยใช้บริการ
โหลดกระเป๋า 

20.9% 

การใช้บริการโหลดกระเป๋าในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า
เส้นทางภายในประเทศ 
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ภำพที่ 4.5 ช่วงเดือนของปีที่ใช้บริกำรสำยกำรบินต้นทุนต่่ำเดินทำงบ่อยที่สุดของกลุ่มตัวอย่ำง 

 

 
ภำพที่ 4.6 ช่องทำงที่ใช้ซื้อบัตรโดยสำรเป็นประจ่ำของกลุ่มตัวอย่ำง 

 

 
ภำพที่ 4.7 จุดประสงค์ท่ีใช้บริกำรสำยกำรบินต้นทุนต่่ำของกลุ่มตัวอย่ำง 

ไม่มีช่วงใดบ่อยเป็นพิเศษ 

กันยายน - ธันวาคม 

พฤษภาคม - สิงหาคม 

มกราคม - เมษายน 

298 คน , 64.2% 56 คน , 12.1% 

54 คน , 11.6% 

56 คน , 12.1% 

ช่วงเดือนของปีที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศ 

อื่นๆ 

แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ 

เว็บไซต์ของสายการบิน (Website) 

15 คน , 3.2% 

64 คน , 13.8% 

385 คน , 83.0% 

ช่องทางที่ใช้ซ้ือบัตรโดยสารเป็นประจ่า 

อื่นๆ 

ติดต่อธุรกิจ 

เพื่อการศึกษา 

กลับภูมิล่าเนา 

ปฏิบัติงาน/อบรม/สัมมนาของบริษัท 

ท่องเที่ยว 

6 คน , 1.3% 

27 คน , 5.8% 

11 คน , 2.4% 

79 คน , 17.0% 

50 คน , 10.8%  

291 คน , 62.7% 

จุดประสงค์ที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า 
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ภำพที่ 4.8 กิจกรรมส่งเสริมทำงกำรตลำดของสำยกำรบินต้นทุนต่่ำที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรของ

กลุ่มตัวอย่ำง  

 

 
ภำพที่ 4.9 สำยกำรบินต้นทุนต่่ำที่ใช้บริกำรเดินทำงภำยในประเทศบ่อยครั้งที่สุดของกลุ่มตัวอย่ำง 

จากภาพที่ 4.1-4.9 เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทาง
ภายในประเทศ ของผู้ใช้บริการชาวไทย สามารถสรุปพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ 1-3 
ครั้งต่อปี คิดเป็น 48.1% รองลงมาคือ 4-6 ครั้งต่อปี คิดเป็น 26.5% มากกว่า 10 ครั้งต่อปี คิดเป็น 
14.0% และ 7-10 ครั้งต่อปี คิดเป็น 11.4% ตามล่าดับ 

อื่นๆ 

การจัดแพ็คเกจคู่กับสินค้า/บรกิารอื่น 

การสะสมคะแนนสมาชิก 

การลดราคาบัตรโดยสาร 

3 คน , 0.6% 

10 คน , 2.2% 

16 คน , 3.4% 

435 คน , 93.8% 

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดของสายการบินต้นทุนต่่าที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการ 

สายการบินนก
แอร์ 

31.7% 

สายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์ 

17.5% 

สายการบินไทย
แอร์เอเชีย 
48.3% 

สายการบินโอ
เรียนท์ไทย 

2.6% 

สายการบินต้นทุนต่่าที่ใช้บริการเดินทางภายในประเทศบ่อยครั้งที่สุด  
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จ่านวนผู้ร่วมเดินทางในการเดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศต่อ
ครั้งของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ นั้นมีจ่านวน 1-2 ท่าน เป็นอันดับแรก คิดเป็น 41.4% รองลงมา คือ 
กลุ่มตัวอย่างเดินทางคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น 36.4% จ่านวน 3-4 ท่าน คิดเป็น 15.9% และ
ร่วมเดินทางมากกว่า 4 ท่านขึ้นไป คิดเป็น 6.3% ตามล่าดับ 

ราคาของบัตรโดยสารที่กลุ่มตัวอย่างพอใจเป็นล่าดับแรก ได้แก่ ราคาในช่วง  501-
1,000 บาท คิดเป็น 61.0% รองลงมา คือ ราคาในช่วง 1,001-1,500 บาท คิดเป็น 19.6% ราคาน้อย
กว่า 500 บาท คิดเป็น 15.1% และราคามากกว่า 1,501 บาท คิดเป็น 4.3% ตามล่าดับ 

การใช้บริการโหลดกระเป๋าในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศ
ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการโหลดกระเป๋าเป็นครั้งคราว คิดเป็น 53.0% 
รองลงมา คือ ใช้บริการโหลดกระเป๋าทุกครั้ง คิดเป็น 26.1% และ ไม่เคยใช้บริการโหลดกระเป๋า คิด
เป็น 20.9% ตามล่าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีช่วงเดือนใดของปีที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าบ่อยเป็น
พิเศษคิดเป็น 64.2% รองลงมา คือ ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน และช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 
คิดเป็น 12.1% และช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม คิดเป็น 11.6% ตามล่าดับ 

ช่องทางที่ใช้ซื้อบัตรโดยสารเป็นประจ่าของกลุ่มตัวอย่าง เรียงตามล่าดับ ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ของสายการบิน (Website) คิดเป็น 83.0% รองลงมา คือ แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ 
(Mobile Application) คิดเป็น 13.8% และอ่ืนๆ คิดเป็น 3.2% ตามล่าดับ 

จุดประสงค์ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ ได้แก่ 
การเดินทางไปท่องเที่ยว คิดเป็น 62.7% รองลงมา คือ เดินทางกลับภูมิล่าเนา คิดเป็น 17.0% 
เดินทางไปไปปฏิบัติงาน/อบรม/สัมมนาของบริษัท คิดเป็น 10.8% เดินทางไปติดต่อธุรกิจ คิดเป็น 
5.8% เพ่ือการศึกษา คิดเป็น 2.4% และอ่ืนๆ คิดเป็น 1.3% ตามล่าดับ 

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดของสายการบินต้นทุนต่่าที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของ
กลุ่มตัวอย่างอันดับแรก คือ การลดราคาบัตรโดยสาร คิดเป็น 93.8% รองลงมา คือ การสะสมคะแนน
สมาชิก คิดเป็น 3.4% การจัดแพ็คเกจคู่กับสินค้าหรือบริการอ่ืน คิดเป็น 2.2% และอ่ืนๆ คิดเป็น 
0.6% ตามล่าดับ 

สายการบินต้นทุนต่่าที่ใช้บริการเดินทางภายในประเทศบ่อยครั้งที่สุดของกลุ่มตัวอย่าง 
คือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย คิดเป็น 48.3% รองลงมา คือ สายการบินนกแอร์ คิดเป็น 31.7% สาย
การบินไทยไลอ้อนแอร์ คิดเป็น 17.5% และสายการบินโอเรียนท์ไทย คิดเป็น 2.6% ตามล่าดับ 
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4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า
เส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 
 

ข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีจ่านวนทั้งสิ้น 464 ชุด สามารถ
น่ามาสรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยตามปัจจัย
ทั้งหมด 7 ปัจจัย ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.2 
 

ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของแต่ละตัววัด 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลค่า 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

1.1) เครื่องบินใหม่ ทันสมัย 4.08 0.860 เห็นด้วยมาก 

1.2) เวลาขึ้น-ลงตรงตามก่าหนดเวลาเสมอ 4.32 0.790 เห็นด้วยมากที่สุด 
1.3) มีเที่ยวบินหลายเส้นทางครอบคลุมทั่ว

ประเทศ 
4.34 0.727 เห็นด้วยมากที่สุด 

1.4) สายการบินมีชื่อเสียงด้านความปลอดภัย 4.38 0.754 เห็นด้วยมากที่สุด 

2. ปัจจัยด้านค่าโดยสาร 

2.1) ราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับเส้นทาง 4.39 0.693 เห็นด้วยมากที่สุด 

2.2) ราคาบัตรโดยสารถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับสายการบินอ่ืน 

4.39 0.800 เห็นด้วยมากที่สุด 

2.3) ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมในการเปลี่ยนแปลงวัน
เวลาเดินทางมีความเหมาะสม 

3.50 1.157 เห็นด้วยมาก 

2.4) ค่าใช้จ่ายในการโหลดกระเป๋าสัมภาระใต้
เครื่องมีความเหมาะสม 

3.65 1.159 เห็นด้วยมาก 

2.5) ค่าอาหารที่จะต้องซื้อเพ่ิมมีความเหมาะสม 3.23 1.198 เห็นด้วยปานกลาง 
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ตารางที่ 4.2 

 

ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของแต่ละตัววัด (ต่อ) 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลค่า 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย 

3.1) มีช่องทางการจัดจ่าหน่ายหลายช่องทาง 
เช่น เว็บไซด์ ตัวแทนจ่าหน่าย 

4.47 0.692 เห็นด้วยมากที่สุด 

3.2) มีช่องทางการช่าระเงินค่าบัตรโดยสารที่
หลากหลาย เช่น บัตรเครดิต ร้านสะดวกซ้ือ 

4.52 0.735 เห็นด้วยมากที่สุด 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
4.1) มีสื่อโฆษณาท่ีน่าดึงดูดใจ เช่น ป้ายโฆษณา 

โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ 
โทรทัศน์ 

3.74 0.986 เห็นด้วยมาก 

4.2) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น 
ไลน์ เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ต่างๆ ที่น่าดึงดูด
ใจ 

4.11 0.854 เห็นด้วยมาก 

4.3) มีกิจกรรมส่งเสริมการขายที่คู่กับบริการอ่ืน
ที่น่าจูงใจ 

3.83 1.025 เห็นด้วยมาก 

5. ปัจจัยด้านบุคคล 

5.1) นักบินของสายการบินมีประสบการณ์และ
ความสามารถ 

4.22 0.820 เห็นด้วยมากที่สุด 

5.2) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีบุคลิกภาพ
และอัธยาศัยดี 

4.21 0.797 เห็นด้วยมากที่สุด 

5.3) พนักงานต้อนรับภาคพ้ืนดินมีบุคลิกภาพ
และอัธยาศัยดี 

4.08 0.875 เห็นด้วยมาก 

5.4) พนักงาน Call center สามารถแก้ปัญหาได้
ดี 

4.04 0.946 เห็นด้วยมาก 

5.5) พนักงาน Call center ใช้ค่าพูดสุภาพ 4.16 0.819 เห็นด้วยมาก 
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ตารางที่ 4.2 

 

ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของแต่ละตัววัด (ต่อ) 

 

จากตารางที่ 4.2 เมื่อพิจารณปัจจัยย่อยทั้ง 28 ปัจจัย พบว่า ปัจจัยอิสระที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นสูงสุด 5 อันดับแรก โดยเรียงล่าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ่าหน่าย ในเรื่องการมีช่องทางการช่าระเงินค่าบัตรโดยสารที่หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 4.52: 
เห็นด้วยมากที่สุด) ปัจจัยด้านกระบวนการ ในเรื่องการจัดตารางเที่ยวบินที่ชัดเจนและสะดวก 
(ค่าเฉลี่ย 4.50: เห็นด้วยมากที่สุด) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย ในเรื่องการมีช่องทางการจัด

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลค่า 

5.6) พนักงานสายการบินท่างานมีประสิทธิภาพ 4.29 0.731 เห็นด้วยมากที่สุด 

6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
6.1) อุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในเครื่องบินมี

มาตรฐานและสภาพที่ดี 
4.32 0.724 เห็นด้วยมากที่สุด 

6.2) เครื่องแต่งกายของพนักงานสายการบิน
สวยงาม มีเอกลักษณ์ 

3.73 0.997 เห็นด้วยมาก 

6.3) การตกแต่งเครื่องบินของสายการบิน
สวยงามและทันสมัย 

3.77 0.937 เห็นด้วยมาก 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการ 
7.1) มีการจัดตารางเที่ยวบินที่ชัดเจนและสะดวก 4.50 0.641 เห็นด้วยมากที่สุด 

7.2) การเช็คอินและโหลดกระเป๋าใต้เครื่องมี
ความรวดเร็ว 

4.32 0.825 เห็นด้วยมากที่สุด 

7.3) การสาธิตอุปกรณ์ฉุกเฉินมีความชัดเจนและ
ครบถ้วน 

3.96 0.945 เห็นด้วยมาก 

7.4) ขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสารมีความรวดเร็ว
และถูกต้อง 

4.43 0.692 เห็นด้วยมากที่สุด 

7.5) สามารถจัดการได้รวดเร็วเมื่อเครื่องบินเกิด
ความล่าช้า 

4.17 0.965 เห็นด้วยมาก 
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จ่าหน่ายหลายช่องทาง (ค่าเฉลี่ย 4.47:เห็นด้วยมากที่สุด) ปัจจัยด้านกระบวนการ ในเรื่องขั้นตอนการ
ซื้อบัตรโดยสารมีความรวดเร็วและถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 4.43:เห็นด้วยมากที่สุด) และปัจจัยด้านค่า
โดยสาร ในเรื่องราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับเส้นทาง และในเรื่องราคาบัตรโดยสารถูกกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับสายการบินอื่น (ค่าเฉลี่ย 4.39:เห็นด้วยมากที่สุด) 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัย 7Ps สามารถสรุปผลการศึกษาของแต่ละปัจจัย
ได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องสายการบินมี
ชื่อเสียงด้านความปลอดภัยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.38:เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาคือ การมีเที่ยวบิน
หลายเส้นทางครอบคลุมทั่วประเทศ (ค่าเฉลี่ย 4.34:เห็นด้วยมากที่สุด) 

ปัจจัยด้านค่าโดยสาร กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องราคาบัตร
โดยสารเหมาะสมกับเส้นทางมากที่สุดเช่นเดียวกับเรื่องราคาบัตรโดยสารถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
สายการบินอ่ืน (ค่าเฉลี่ย 4.39:เห็นด้วยมากที่สุด) 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่อง
การมีช่องทางการช่าระเงินค่าบัตรโดยสารที่หลากหลายมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.52: เห็นด้วยมากที่สุด) 
รองลงมาคือ การมชี่องทางการจัดจ่าหน่ายหลายช่องทาง (ค่าเฉลี่ย 4.47:เห็นด้วยมากที่สุด) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.11:เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือ มีกิจกรรมส่งเสริม
การขายที่คู่กับบริการอื่นที่น่าจูงใจ (ค่าเฉลี่ย 3.83:เห็นด้วยมาก) 

ปัจจัยด้านบุคคล กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องพนักงานสายการบิน
ท่างานมีประสิทธิภาพมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.29:เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาคือ นักบินของสายการบิน
มีประสบการณ์และความสามารถ (ค่าเฉลี่ย 4.22:เห็นด้วยมากที่สุด) 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่อง
อุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในเครื่องบินมีมาตรฐานและสภาพที่ดีมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.32:เห็นด้วยมาก
ที่สุด) รองลงมาคือ การตกแต่งเครื่องบินของสายการบินสวยงามและทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 3.77:เห็นด้วย
มาก) 

ปัจจัยด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องมีการจัด
ตารางเที่ยวบินที่ชัดเจนและสะดวกมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50:เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาคือ ขั้นตอน
การซื้อบัตรโดยสารมีความรวดเร็วและถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 4.43:เห็นด้วยมากที่สุด) 
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ตารางที่ 4.3 

 

ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับกำรตัดสินใจใช้บริกำร 

 
จากตารางที่ 4.3 พิจารณาตัวแปรตามที่งานวิจัยศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการ

ตัดสินใจใช้บริการสายการบินที่กลุ่มตัวอย่างใช้เดินทางบ่อยครั้งที่สุดในการเดินทางภายในประเทศอยู่
ในระดับท่ีใช้บริการอย่างแน่นอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 

 
4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 
 

วัตถุประสงค์หนึ่งของงานวิจัยนี้  คือ การศึกษาว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าแตกต่างกันหรือไม่ การทดสอบ
สมมติฐานของงานวิจัยส่วนนี้ใช้การวิเคราะห์ Independent-Samples T Test ในการทดสอบ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันด้านระดับการศึกษา และใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ส่าหรับการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีแตกต่างกันด้าน อาชีพ และด้านรายได้ 
 

4.4.1 ระดับการศึกษากับระดับการตัดสินใจใช้บริการ 
ก่าหนดระดับนัยส่าคัญ 0.05 และก่าหนดสมมติฐานที่ 1 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยแตกต่างกัน 

 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลค่า 

 การตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า
เส้นทางภายในประเทศ สายการบินที่กลุ่ม
ตัวอย่างเดินทางบ่อยครั้งที่สุด 

4.64 0.589 
ใช้บริการอย่าง

แน่นอน 
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ตารางที่ 4.4 

 

ผลกำรวิเครำะห์ระดับกำรศึกษำกับระดับกำรตัดสินใจใช้บริกำร 

ระดับการศึกษา N ค่าเฉลี่ยการตัดสินใจ
ใช้บริการ (Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. 

Deviation) 

Sig. 

ปริญญาตรีและต่่า
กว่าปริญญาตรี 

291 4.60 0.642 
0.073 

สูงกว่าปริญญาตรี 173 4.70 0.484 

 
จากการทดสอบระดับการศึกษากับระดับการตัดสินใจใช้บริการด้วยการหาค่า

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent-Sample T 

Test) ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.073 ซึ่งมากกว่าค่า α 0.05 ดังนั้น จึงสรุปว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี
และต่่ากว่าปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีระดับการตัดสินใจใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับใด ต่างก็ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเดินทาง
ภายในประเทศ เพ่ือจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น เดินทางไปท่องเที่ยว เดินทางกลับภูมิล่าเนา และ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น ระดับการศึกษาจึงไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 

4.4.2 อาชีพกับระดับการตัดสินใจใช้บริการ 
ก่าหนดระดับนัยส่าคัญ 0.05 และก่าหนดสมมติฐานที่ 2 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสาย

การบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.5 

 

ผลกำรวิเครำะห์อำชีพกับระดับกำรตัดสินใจใช้บริกำร 

อาชีพ N ค่าเฉลี่ยการตัดสินใจ
ใช้บริการ (Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. 

Deviation) 

Sig. 

นักเรียน/นิสิต นักศึกษา 90 4.52 0.674 

0.237 

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

71 4.68 0.555 

พนักงานบริษัทเอกชน 201 4.67 0.540 

รับจ้าง/อาชีพอิสระ 41 4.59 0.741 

เจ้าของกิจการ และอ่ืนๆ 61 4.70 0.527 

 
จากการทดสอบอาชีพกับระดับการตัดสินใจใช้บริการด้วยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.237 ซึ่งมากกว่าค่า α 0.05 ดังนั้น จึง
สรุปว่าอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศ
ของผู้ใช้บริการชาวไทยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้บริโภคที่มี
อาชีพแตกต่างกันย่อมมีแนวคิด และรูปแบบแนวการด่าเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าผู้ที่มี
อาชีพใดก็ต้องมีการเดินทางภายในประเทศ ดังนั้น อาชีพจึงไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศ และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยตามตารางที่ 4.5 
พบว่า กลุ่มเจ้าของกิจการและอาชีพอ่ืนๆ มีระดับการตัดสินใจใช้บริการสูงที่สุด อาจเป็นเพราะการที่มี
เที่ยวบินมาก สามารถวางแผนในการเดินทางได้สะดวก 

4.4.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับการตัดสินใจใช้บริการ 
ก่าหนดระดับนัยส่าคัญ 0.05 และก่าหนดสมมติฐานที่ 3 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยแตกต่างกัน 
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ตารางที ่4.6 

 

ผลกำรวิเครำะห์รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับกำรตัดสินใจใช้บริกำร 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน N ค่าเฉลี่ยการตัดสินใจ
ใช้บริการ (Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. 

Deviation) 

Sig. 

ต่่ากว่า 15,000 บาท 84 4.55 0.629 

0.426 

15,000 – 20,000 บาท 68 4.60 0.672 

20,001 – 30,000 บาท 108 4.67 0.596 

30,001 – 40,000 บาท 84 4.67 0.545 

40,001 – 50,000 บาท 37 4.78 0.417 

มากกว่า 50,000 บาท 83 4.64 0.575 

 
จากการทดสอบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับการตัดสินใจใช้บริการด้วยการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.426 ซึ่งมากกว่าค่า α 

0.05 ดังนั้น จึงสรุปว่ารายได้ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทาง
ภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก
ในปัจจุบันสายการบินต้นทุนต่่าได้มีราคาค่าโดยสารไม่สูงมากนัก และมีการออกกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดออกมาลดราคาอย่างมากมาย ซึ่งท่าให้กลุ่มผู้ใช้บริการทุกช่วงรายได้สามารถเข้าถึงราคาของ
การใช้บริการได้ ท่าให้มีการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเดินทางภายในประเทศเหมือนกัน 
ดังนั้น ค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจใช้บริการเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจึงเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
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4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทาง
ภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 
 

จากการออกแบบสอบถามโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ท่าให้สามารถ
ก่าหนดปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดได้ทั้งหมด 7 ปัจจัย ซึ่งหลังจากการเก็บรวบรวม และ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยได้ด่าเนินการวิเคราะห์ความเหมาะสมของปัจจัย
และตัวชี้วัดเหล่านั้นอีกครั้งก่อนน่าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมและเกิด
ความถูกต้องของผลการวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามและตัวชี้วัด 
อาจมีความสัมพันธ์กันเองหรือมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน จึงสามารถน่ามารวมกันและก่าหนด
ปัจจัยขึ้นใหม่ท่ีมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
4.5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวแปรโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย 

ผู้วิจัยได้ท่าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์  (Correlation) เพ่ือพิจารณาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ทั้ง 28 ตัวแปร ซึ่งเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ 
แล้ว พบว่า มีคู่ตัวแปรหลายคู่ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส่าคัญ ที่ระดับนัยส่าคัญ 0.05 ซึ่งมีผลต่อ
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Regression Analysis) ดังนั้น จึงได้น่าตัวแปรทั้งหมด ไปท่าการ
วิเคราะห์และสกัดปัจจัยโดยใช้การวิเคราะห์ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Barlett’s Test of 
Sphericity ในการทดสอบว่าตัวแปรเหมาะสมท่ีจะท่าการสกัดปัจจัยหรือไม่ 

โดย KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เป็นการทดสอบว่าตัวแปรต่างๆ มี
ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ 
และค่านวณเป็นค่า KMO โดยค่า KMO ที่สูงแสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมในการน่าการวิเคราะห์
ปัจจัยมาใช้ โดยค่าที่ยอมรับคือ 0.5-1 และหากค่า KMO นั้นต่่ากว่า 0.5 แสดงว่า ข้อมูลที่รวบรวมได้
ไม่เหมาะที่จะน่าไปใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัย และใช้การทดสอบของบาร์ทเร็ตต (Bartlett’s Test of 
Sphericity) ทดสอบว่าตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม่ โดยข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน
จะมีค่า Sig. น้อยกว่าค่าระดับนัยส่าคัญในการทดสอบซึ่งเท่ากับ 0.05 โดยตั้งสมมติฐานคือ 

H0 : ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

H1 : ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
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ตารางที่ 4.7 

 

แสดงผลกำรวิเครำะห์ KMO และ Bartlett’s Test of Sphericity 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling            Adequacy. 0.914 

Bartlett's Test of Sphericity                 Approx. Chi-Square 6996.340 

       Df 378 

       Sig. 0.000 

 
จากตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 28 ตัวแปร พบว่า มีค่า KMO เท่ากับ 

0.914 แสดงว่า ข้อมูลมีระดับความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยในการแบ่งกลุ่มตัวแปร
อยู่ในระดับ ดีมาก และจากการทดสอบ ค่า Chi-Square = 6996.340 และค่า Sig. เท่ากับ 0.000 จึง
ปฏิเสธ H0 ซึ่งสรุปได้ว่า ตัวแปรต่างๆ มีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor 
Analysis) และสามารถน่าไปสกัดความเหมือนกันของตัวแปรต่างๆต่อไปได้ 

4.5.2 การก่าหนดกลุ่มปัจจัย 
จากการทดสอบ KMO และ Barlett’s Test of Sphericity ข้างต้น สามารถ

สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย ต่อมาคือ การสกัด
ความเหมือนกันของตัวแปรต่างๆ ซึ่งเป็นการหาและก่าหนดปัจจัยที่เหมาะสมส่าหรับการวิเคราะห์หา
สมการถดถอยเชิงเส้น โดยการวิจัยนี้ใช้วิธีสกัดปัจจัยแบบ การวิเคราะห์องค์ประกอบส่าคัญของตัว
แปร และใช้การหมุนแกนของปัจจัยโดยเลือกใช้วิธีหมุนแกนตั้งฉากแบบ Varimax โดยก่าหนดเกณฑ์
ในการเลือกจ่านวนปัจจัยที่สกัดได้โดยการค่านวณค่าไอเก้น ซึ่งเป็นผลรวมของค่าแปรปรวนของปัจจัย
แต่ละปัจจัย ที่มากกว่า 1 และค่าน้่าหนักขององค์ประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรทุกตัวต้อง
ไม่น้อยกว่า 0.33 รวมทั้งตัวปัจจัยแต่ละตัวต้องไม่มีค่าทีสู่งใกล้เคียงกันในปัจจัยมากกว่า 1 ปัจจัย 
เมื่อวิเคราะห์ค่าสถิติส่าหรับแต่ละปัจจัยทั้งก่อนและหลังการสกัดความเหมือนกันของตัวแปรโดยวิธี 

PCA พบค่าของ Initial Eigenvalues ซึ่งหมายถึง ความแปรปรวนทั้งหมดในตัวแปรเดิมที่สามารถ

อธิบายได้ โดยปัจจัยจากตารางสามารถสรุปจ่านวนตัวแปรได้ทั้งหมด 28 ตัวแปร ซึ่งสามารถสกัด

ความเหมือนกันของตัวแปรออกมาได้ 6 ปัจจัยที่มีความเหมือนกัน 64.349% (รายละเอียดแสดงใน

ภาคผนวก ข) ซึ่งสามารถแสดงการเปรียบเทียบตัวแปรที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและปัจจัยที่ได้

หลังจากการสกัดความเหมือนของตัวแปรดังตารางที่ 4.8 
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ตารางที่ 4.8 

 

เปรียบเทียบปัจจัยและตัวแปรจำกกำรทบทวนวรรณกรรมและจำกผลกำรวิเครำะห์ปัจจัย 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

1) เครื่องบินใหม่ ทันสมัย 

2) เวลาขึ้น-ลงตรงตามก่าหนดเวลาเสมอ 

3) มีเที่ยวบินหลายเส้นทางครอบคลุมทั่ว

ประเทศ 

4) สายการบินมีชื่อเสียงด้านความปลอดภัย 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ นักบิน และอุปกรณ์

ภายในเครื่องบิน 

1) เครื่องบินใหม่ ทันสมัย 

2) เวลาขึ้น-ลงตรงตามก่าหนดเวลาเสมอ 

3) มีเที่ยวบินหลายเส้นทางครอบคลุมทั่วประเทศ 

4) สายการบินมีชื่อเสียงด้านความปลอดภัย 

5) นักบินของสายการบินมีประสบการณ์และ

ความสามารถ 

6) อุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในเครื่องบินมี

มาตรฐานและสภาพพ่ีดี 

2. ปัจจัยด้านราคา 

5) ราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับเส้นทาง 

6) ราคาบัตรโดยสารถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบ

กับสายการบินอ่ืน 

7) ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมในการเปลี่ยนแปลงวัน

เวลาเดินทางมีความเหมาะสม 

8) ค่าใช้จ่ายในการโหลดกระเป๋าสัมภาระใต้

เครื่องมีความเหมาะสม 

9) ค่าอาหารที่จะต้องซื้อเพ่ิมมีความเหมาะสม 

2. ปัจจัยด้านกระบวนการและราคาบัตรโดยสาร 

7) ราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับเส้นทาง 

8) ราคาบัตรโดยสารถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสาย

การบินอ่ืน 

9) มีการจัดตารางเที่ยวบินที่ชัดเจนและสะดวก 

10) การเช็คอินและโหลดกระเป๋าใต้เครื่องมีความ

รวดเร็ว 

11) ขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสารมีความรวดเร็วและ

ถูกต้อง 

12) สามารถจัดการได้รวดเร็วเมื่อเครื่องบินเกิด

ความล่าช้า 
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ตารางที่ 4.8 

 

เปรียบเทียบปัจจัยและตัวแปรจำกกำรทบทวนวรรณกรรมและจำกผลกำรวิเครำะห์ปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย 

10) มีช่องทางการจัดจ่าหน่ายหลายช่องทาง เช่น 

เว็บไซต์ ตัวแทนจ่าหน่าย 

11) มีช่องทางการช่าระเงินค่าบัตรโดยสารที่

หลากหลาย 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย 

13) มีช่องทางการจัดจ่าหน่ายหลายช่องทาง เช่น 

เว็บไซต์ ตัวแทนจ่าหน่าย 

14) มีช่องทางการช่าระเงินค่าบัตรโดยสารที่

หลากหลาย 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

12) มีสื่อโฆษณาที่น่าดึงดูดใจ เช่น ป้ายโฆณา 

โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุโทรทัศน์ 

13) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น 

ไลน์ เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ต่างๆ ที่น่าดึงดูดใจ 

14) มีกิจกรรมส่งเสริมการขายที่คู่กับบริการอ่ืนที่

น่าจูงใจสื่อออนไลน์ 

4. ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติม 

15) ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมในการเปลี่ยนแปลงวัน

เวลาเดินทางมีความเหมาะสม 

16) ค่าใช้จ่ายในการโหลดกระเป๋าสัมภาระใต้

เครื่องมีความเหมาะสม 

17) ค่าอาหารที่จะต้องซื้อเพ่ิมมีความเหมาะสม 

5. ปัจจัยด้านบุคคล 

15)  นักบินของสายการบินมีประสบการณ์และ

ความสามารถ 

16) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีบุคลิกภาพ

และอัธยาศัยดี 

17) พนักงานต้อนรับภาคพ้ืนดินมีบุคลิกภาพและ

อัธยาศัยดี  

18) พนักงาน Call center สามารถแก้ปัญหาได้ 

19) พนักงาน Call center ใช้ค่าพูดสุภาพ 

20) พนักงานสายการบินท่างานมีประสิทธิภาพ 

5. ปัจจัยด้านพนักงาน 

18) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีบุคลิกภาพ

และอัธยาศัยดี 

19) พนักงานต้อนรับภาคพ้ืนดินมีบุคลิกภาพและ

อัธยาศัยดี 

20) พนักงาน Call center สามารถแก้ปัญหาได้ 

21) พนักงาน Call center ใช้ค่าพูดสุภาพ 

22) พนักงานสายการบินท่างานมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 4.8 

 

เปรียบเทียบปัจจัยและตัวแปรจำกกำรทบทวนวรรณกรรมและจำกผลกำรวิเครำะห์ปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

21) อุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในเครื่องบินมี

มาตรฐานและสภาพที่ดี  

22) เครื่องแต่งกายของพนักงานสายการบิน

สวยงาม มีเอกลักษณ์ 

23) การตกแต่งเครื่องบินของสายการบิน 

สวยงามและทันสมัย 

6. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ลักษณะ

ทางกายภาพและการสาธิตอุปกรณ์ 

23) มีสื่อโฆษณาที่น่าดึงดูดใจ เช่น ป้ายโฆณา 

โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ 

24) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น 

ไลน์ เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ต่างๆ ที่น่าดึงดูดใจ 

25) มีกิจกรรมส่งเสริมการขายที่คู่กับบริการอ่ืนที่

น่าจูงใจ 

26) เครื่องแต่งกายของพนักงานสายการบิน

สวยงามมีเอกลักษณ์ 

27) การตกแต่งเครื่องบินของสายการบินสวยงาม

และทันสมัย 

28) การสาธิตอุปกรณ์ฉุกเฉินมีความชัดเจนและ

ครบถ้วน 

 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการ 

24) มีการจัดตารางเที่ยวบินที่ชัดเจนและสะดวก 

25) การเช็คอินและโหลดกระเป๋าใต้เครื่องมีความ

รวดเร็ว 

26) การสาธิตอุปกรณ์ฉุกเฉินมีความชัดเจนและ

ครบถ้วน 

27) ขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสารมีความรวดเร็ว

และถูกต้อง 

28) สามารถจัดการได้รวดเร็วเมื่อเครื่องบินเกิด

ความล่าช้า 
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จากการวิเคราะห์ปัจจัยและสกัดความเหมือนของตัวแปร ท่าให้ได้ปัจจัยใหม่
จ่านวน 6 ปัจจัยข้างต้น ท่าให้มีการปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติมสมมติฐานงานวิจัยในส่วนปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการ
ชาวไทย ให้สอดคล้องกับผลที่ได้จากการจัดกลุ่มปัจจัยใหม่ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ นักบิน และอุปกรณ์ภายในเครื่องบิน มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านกระบวนการและราคาบัตรโดยสาร มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านพนักงาน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ลักษณะทางกายภาพและการ
สาธิตอุปกรณ์ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของ
ผู้ใช้บริการชาวไทย 

นอกจากนี้ระหว่างการวิเคราะห์ปัจจัย เมื่อได้แบ่งตัวแปรทั้งหมดออกเป็น  6 
ปัจจัยข้างต้นแล้ว ทางผู้วิจัยได้บันทึกคะแนนปัจจัย (Factor Score) ของแต่ละปัจจัย เพ่ือน่าไป
วิเคราะห์ทางสถิติอ่ืนๆ ต่อไป 

4.5.3 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น 

ผู้วิจัยได้ท่าการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) 
เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความอิทธิพลกับการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า
เส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย โดยใช้ปัจจัยที่จัดกลุ่มมาจากการวิเคราะห์ปัจจัย  
Factor Score ที่มาจากการวิเคราะห์ปัจจัยและคะแนนของระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย สามารถ
น่ามาวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นเพ่ือสร้างสมการหาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
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ตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชายไทย ซึ่งผลจากการ
วิเคราะห์การถดถอยจะสามารถบอกได้ว่าปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยอย่างมีนัยส่าคัญ 

ผู้วิจัยได้น่ากลุ่มปัจจัยทั้งหมด 6 ปัจจัยที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการของกลุ่มตัวอย่างไปท่าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เพ่ือพิจารณาหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพ่ือดูว่าตัวแปร
อิสระไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเองอย่างมีนัยส่าคัญ ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ที่นัยส่าคัญที่ระดับ 0.05 
พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 6 ปัจจัยที่ได้จากการจัดกลุ่มปัจจัย ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส่าคัญที่
ระดับ 0.05 

ในส่วนของการวิเคราะห์ การถดถอย  Multiple Regression เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทาง
ภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย ผู้วิจัยใช้ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบความ
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 464 ชุด โดยก่าหนดนัยส่าคัญที่ระดับ 0.05 และการวิเคราะห์โดยวิธี Enter 
ได้ผลดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 4.9 

 

ตัวแบบที่ได้จำกกำรวิเครำะห์กำรถดถอย (Model Summary) 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 0.298 0.089 0.077 0.566 

 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ค่าประสิทธิภาพในการท่านาย (R Square) สูงสุด คือ 
0.089 หมายความว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัว สามารถอธิบายการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต่่าเส้นทางภายในประเทศ (ตัวแปรตาม) ได้ร้อยละ 8.9 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 91.1 เกิดจากอิทธิพล
ของตัวแปรอ่ืนๆ 
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ตารางที่ 4.10 

 

ผลกำรวิเครำะห์กำรถดถอยของตัวแบบ (ANOVA) 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Squares 

F Sig. 

Regression 

Residual 

Total 

14.289 

146.606 

160.894 

6 

457 

463 

2.381 

0.321 

7.424 0.000 

 

จากตารางที่ 4.10 มีการตั้งสมมติฐานคือ  

H0  : ตัวแปรอิสระทุกตัวไม่สามารถน่ามาใช้ในการพิจารณาการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต่่าเส้นทางภายในประเทศได้  

H1 :  ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว สามารถน่ามาใช้ในการพิจารณาการตัดสินใจใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศได้ 

โดยจากการทดสอบที่ระดับนัยส่าคัญ 0.05 ผลการทดสอบจากตารางที่ 4.10 ได้
ค่า Sig. คือ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส่าคัญ 0.05 จึง จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ
สมมติฐาน H1 แสดงว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว สามารถใช้พิจารณาการตัดสินใจใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยได้ 
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ตารางที่ 4.11 

 

ผลกำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
กำรตัดสินใจใช้บริกำรสำยกำรบินต้นทุนต่่ำเส้นทำงภำยในประเทศของผู้ใช้บริกำรชำวไทย 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 4.640 0.026  176.469 0.000 
ปัจจัยด้านกระบวนการและราคาบัตรโดยสาร 0.144 0.026 0.245 5.482 0.000 

ปัจจัยด้านพนักงาน 0.073 0.026 0.123 2.759 0.006 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย 0.052 0.026 0.089 1.987 0.047 

ปัจจัยด้านการส่งเสรมิการตลาด ลกัษณะทาง
กายภาพและการสาธิตอุปกรณ ์

0.041 0.026 0.069 1.543 0.123 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ นักบิน และอุปกรณ์
ภายในเครื่องบิน 

0.015 0.026 0.026 0.588 0.557 

ปัจจัยค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 0.012 0.026 0.020 0.447 0.655 

 

โดยจากตารางที่ 4.11 เมื่อพิจารณาค่า Sig. สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย อย่างมี
นัยส่าคัญท่ีระดับ 0.05 มีจ่านวน 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการและราคาบัตรโดยสาร ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย และปัจจัยด้านพนักงาน และจากผลของการวิเคราะห์แต่ละปัจจัยจะได้
ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม ถ้าตัวแปรอิสระตัวใดมีค่า Beta สูง แสดงว่าตัวแปรอิสระตัวนั้นส่งผลต่อตัวแปรตาม
มาก ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สามารถเรียงล่าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ่าหน่าย ปัจจัยด้านพนักงาน และปัจจัยด้านกระบวนการและราคาบัตรโดยสาร ตามล่าดับ โดยผลที่
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ได้จากการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 
สามารถตอบสมมติฐานที่ตั้งข้ึนของงานวิจัยได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ นักบิน และอุปกรณ์ภายในเครื่องบิน มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 

จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.557 ซึ่งมีค่ามากกว่า
นัยส่าคัญท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 4 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ นักบิน 
และอุปกรณ์ภายในเครื่องบินไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทาง
ภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก เครื่องบินที่ใหม่และอุปกรณ์เครื่องใช้
ภายในเครื่องบิน จะต้องมีมาตรฐานและมีสภาพที่ดีอยู่แล้ว อีกทั้งในอุตสาหกรรมการบินเวลาขึ้น-ลง
มักจะตรงตามก่าหนดเสมอเป็นปกติถ้าหากไม่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น หมอกควันไฟป่าจากประเทศ
อินโดนีเซียที่เป็นเหตุให้ต้องล้าช้า และการมีเท่ียวบินหลายเส้นทางและครอบคลุมทั่วประเทศอาจไม่มี
ความจ่าเป็น เนื่องจากผู้บริโภคอาจมีที่หมายที่เดินทางอยู่เป็นประจ่าอยู่แล้ว  เช่นการเดินทางไป
ท่องเที่ยวสถานที่ชื่นชอบเป็นประจ่า และการกลับภูมิล่าเนา นอกจากนี้การรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพและนักบินมีประสบการณ์และความสามารถ ก็เป็นพ้ืนฐานที่ส่าคัญของการให้บริการ
ของอุตสาหกรรมการบินอยู่แล้ว โดยทั้งนี้ผู้ใช้บริการอาจจะไม่ค่านึงถึงการมีประสบการณ์ของนักบิน
มากนัก เนื่องจากเป็นการเดินทางภายในประเทศที่ใช้ระยะเวลาไม่นาน รวมถึงเชื่อมั่นว่านักบินทุกคน
ผ่านการทดสอบมาเป็นอย่างดี ผู้ใช้บริการจึงไม่ได้น่าปัจจัยด้านนี้มาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจ ดังนั้น
จึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านกระบวนการและราคาบัตรโดยสาร มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 

จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
นัยส่าคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านกระบวนการและ
ราคาบัตรโดยสาร ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศ
ของผู้ใช้บริการชาวไทย แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้บริโภคให้ความส่าคัญกับราคาบัตรโดยสารที่เหมาะสม
กับเส้นทาง และการที่สายการบินต้นทุนต่่ามีราคาบัตรโดยสารถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสายการบิน
อ่ืน ก็มีอิทธิพลกับการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า นอกจากนั้น การจัดตารางเที่ยวบินที่ชัดเจนและ
สะดวก ขั้นการเช็คอินและโหลดกระเป๋าใต้เครื่องของสายการบินมีความรวดเร็ว ขั้นตอนการซื้อบัตร
โดยสารมีความรวดเร็วและถูกต้อง รวมถึงสามารถจัดการได้รวดเร็วเมื่อเครื่องบินเกิดความล่าช้า ก็มี
ส่วนจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเช่นกัน ซึ่งผลงานวิจัยนี้สอดคล้อง
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กับงานวิจัยในอดีต เช่น งานวิจัยของศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ (2556) ที่ศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย พบว่า ปัจจัยด้านราคามี
ความส่าคัญต่อผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับเส้นทางและ
ราคาบัตรโดยสารถูกกว่าสายการบินอ่ืนๆ นอกจากนี้ เอกอุไร วังปรีชา (2557) ที่ได้ท่าการวิจัยเรื่อง 
กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า (Low Cost Airline) ใน
ประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส่าคัญกับปัจจัยด้านสายการบินต้นทุนต่่ามีราคาบัตรโดยสาร
ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินอื่นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 

จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.047 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
นัยส่าคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 6 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ่าหน่าย ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของ
ผู้ใช้บริการชาวไทย แสดงให้เห็นว่าการมีช่องทางการจัดจ่าหน่ายหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ 
ตัวแทนจ่าหน่าย ท่าให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกสบาย และรวดเร็วต่อการใช้บริการซื้อบัตรโดยสาร
ของผู้โดยสาร โดยเน้นการปรับปรุงเว็บไซต์ให้สามารถใช้การได้เป็นปกติเมื่อมีผู้บริโภคใช้บริการใน
เวลาเดียวกันเป็นจ่านวนมาก เช่น ในช่วงเวลาโปรโมชั่นจองบัตรโดยสารราคาถูก เป็นต้น และมี
ช่องทางการช่าระเงินค่าบัตรโดยสารที่หลากหลาย เช่น บัตรเครดิต เคาเตอร์เซอร์วิส การช่าระเงิน
ผ่านทางการโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม ซึ่งก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการเลือกช่องทางช่าระเงิน ก็
สามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่ามากขึ้น ซึ่งผลงานวิจัยนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยในอดีต เช่น งานวิจัยของธิดารัตน์ สืบสง่า (2554) ท่าการวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การ
แข่งขันทางธุรกิจของสายการบินต้นทุนต่่า พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่ายมีความส่าคัญต่อ
ผู้ตอบแบบถามในระดับมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านอื่นๆ  และงานวิจัย
ของ ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ (2556) ที่ได้ท่าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส่าคัญกับปัจจัย
ความสะดวกในการซื้อบัตรโดยสารผ่านทาง Website ของสายการบินมากที่สุด จึงควรมีการปรับปรุง
พัฒนา Website อยู่อย่างสม่่าเสมอ 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 

จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.655 ซึ่งมีค่ามากกว่า
นัยส่าคัญท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 7 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมและ
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ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของ
ผู้ใช้บริการชาวไทย เนื่องจากในการเดินทางในประเทศทางอากาศนั้น ใช้ระยะไม่มากนักในการ
เดินทาง อาจท่าให้ผู้โดยสารไม่สนใจการซื้ออาหารรับประทานบนเครื่องบิน และการเดินทางใน
ประเทศโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่  ท่าให้ผู้โดยสารมีกระเป๋า
สัมภาระน้อยชิ้น และไม่ต้องส่ารองพ้ืนที่ไว้ส่าหรับการซื้อของฝาก ท่าให้สามารถน่ากระเป๋าสัมภาระ
ขึ้นเครื่องบินได้โดยไม่จ่าเป็นต้องโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบิน และในปัจจุบันสายการบินต้นทุนต่่ามีการ
ออกโปรโมชั่นเดินทางภายในประเทศราคาถูก เมื่อส่ารองที่นั่งก่อนล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน และถ้า
หากเมื่อถึงวันเวลาเดินทางผู้โดยสารติดภารกิจท่าให้ไม่สามารถเดินทางได้ จึงเลือกที่จะไม่เดินทาง 
โดยไม่สนใจการช่าระค่าธรรมเนียมในการเลื่อนวันเวลาเดินทาง เนื่องจากส่ารองที่นั่งมาในราคาที่ถูก
กว่าค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมในการเปลี่ยนแปลงวันเวลา ดังนั้นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม จึงไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านพนักงาน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 

จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
นัยส่าคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 8 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านพนักงาน ส่งผล
เชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 
โดยทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าขึ้นอยู่กับการให้บริการของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและภาคพ้ืนดินของสายการบิน โดยถ้าหากพนักงานต้อนรับมีบุคลิกภาพ
และอัธยาศัยดี ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวมถึงพนักงาน Call center สามารถแก้ปัญหาได้ดีและใช้
ค่าพูดที่สุภาพกับผู้ใช้บริการ และพนักงานสายการบินท่างานมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะสื่อสารและ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ก็อาจจะมีส่วนจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต่่าเช่นกัน ซ่ึงผลงานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต เช่น งานวิจัยของณัฐพร มีเนียม (2556) 
ศึกษาผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุของเครื่องบินโดยสาร กับการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต่่าของผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยด้านการให้บริการและพนักงาน มีผลทางบวกต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าของกลุ่มตัวอย่าง และงานวิจัยของ ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ 
(2556) ที่ได้ท่าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศ
ของผู้โดยสารชาวไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส่าคัญกับปัจจัยด้านพนักงานอยู่ในระดับมาก โดย
ปัจจัยย่อยอัธยาศัยไมตรีและประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการบนเครื่องบินเป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความส่าคัญมากที่สุด 
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สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ลักษณะทางกายภาพและการ
สาธิตอุปกรณ์ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของ
ผู้ใช้บริการชาวไทย 

จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.123 ซึ่งมีค่ามากกว่า
นัยส่าคัญที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 9 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ลักษณะทางกายภาพและการสาธิตอุปกรณ์ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย เนื่องจากผู้บริโภคอาจไม่ได้รับสิ่งกระตุ้นทาง
สื่อโฆษณาที่น่าจูงใจต่างๆ และการมีประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์
ต่างๆ ซ่ึงแต่ละสายการบินมีการประชาสมัพันธผ์า่นสื่อดังกล่าวเหมือนกัน ผู้ใช้บริการจึงไม่ได้น่าเรื่องนี้
มาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายที่คู่กับบริการอ่ืนที่ไม่สามารถ
โน้มน้าวให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเพ่ิมได้ นอกจากนี้ เครื่องแต่งกายของ
พนักงานสายการบินที่และการตกแต่งเครื่องบินของสายการบินที่สวยงามไม่สามารถจูงใจและโน้มน้าว
ใจให้ตัดสินใจใช้บริการได้เช่นกัน อีกทั้งการสาธิตอุปกรณ์ฉุกเฉินซึ่งทุกสายการบินต่างก็มีความชัดเจน
และครบถ้วนตามมาตรฐานการบินเหมือนกันอยู่แล้ว ดังนั้นปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
ลักษณะทางกายภาพและการสาธิตอุปกรณ์จึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมขึ้น 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
ในภาพรวมของการแข่งขันมีแนวโน้มที่รุนแรง เนื่องจากปัจจุบันการเดินทางโดยสาย

การบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก  เนื่องจาก
สาเหตุต่างๆ เช่น ราคาบัตรโดยสารลดลงจากในอดีต การมีเส้นทางเพ่ิมเติมอย่างมากมายตอบสนอง
ความต้องการของผู้ที่ต้องการเดินทางในประเทศ ท่าให้สายการบินต้นทุนต่่าหลายสายการบินต่างใช้
กลยุทธ์ทางการตลาด  เพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ผู้ประกอบการจึงต้องมีการปรับตัวใน
สถานการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อสายการบินนั้น และเพ่ิม
จ่านวนผู้ใช้บริการมากขึ้น สายการบินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้น่าตลาดหรือผู้ตาม จึงควรทราบปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค เพ่ือน่าไปใช้ในการวางแผนปรับเปลี่ยนและพัฒนา กลยุทธ์
ทางการตลาดส่าหรับสายการบินต้นทุนต่่าตามสถานการณ์ตลาดที่ได้กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น งานวิจัยนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางใน
ประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย โดยศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดการบริการหรือ 7Ps 
ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย 
(Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) ปัจจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) และปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) รวมถึง
ศึกษาปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มี
การตัดสินใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าที่แตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยมุ่งหวังว่าข้อมูลที่ได้จาก
งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ส่าหรับผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต่่าได้ 

หลังจากที่ได้ท่าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในอดีต และเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างที่ซื้อบัตรโดยสารและใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศภายใน 1 ปีที่ผ่าน
มา ซึ่งมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทย โดยท่าการส่ารวจผ่านการตอบแบบสอบถาม และได้รับ
ข้อมูลแบบสอบถามตอบกลับที่มีความสมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 464 ชุด จากนั้นน่าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าทาง
สถิติตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและท่าการสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
5.1.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งออกเป็นเพศชาย 
61.4 % เพศหญิง 38.6 % มีช่วงอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จนถึงอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป โดยส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 18 – 25 ปี คิดเป็น 34.1 % ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด คิดเป็น 84.3 
% ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็น 59.1 % อาชีพส่วนใหญ่
ของกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็น 53.3 % ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 20,001 – 30,000 คิดเป็น 23.3 % และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ภูมิล่าเนาอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล คิดเป็น 56.9 % 

5.1.2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทาง
ภายในประเทศของกลุ่มตัวอย่าง 

พฤติกรรมในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของ
ผู้ใช้บริการชาวไทย สามารถสรุปได้พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความถี่ในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ 1-3 ครั้งต่อปี คิดเป็น 48.1% โดยจ่านวน
ผู้ร่วมเดินทางในการเดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศต่อครั้งของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ นั้นมีจ่านวน 1-2 ท่าน เป็นอันดับแรก คิดเป็น 41.4% ราคาของบัตรโดยสารที่กลุ่มตัวอย่าง
พอใจเป็นล่าดับแรก ได้แก่ ราคาในช่วง 501-1,000 บาท คิดเป็น 61.0% การใช้บริการโหลดกระเป๋า
ในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตั วอย่างส่วน
ใหญ่ใช้บริการโหลดกระเป๋าเป็นครั้งคราว คิดเป็น 53.0 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีช่วงเดือนใดของปีที่
ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าบ่อยเป็นพิเศษคิดเป็น 64.2% โดยช่องทางที่ใช้ซื้อบัตรโดยสารเป็น
ประจ่าของกลุ่มตัวอย่างเรียงตามล่าดับ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ของสายการบิน (Website) คิดเป็น 83.0% 
จุดประสงค์ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ ได้แก่ การเดินทาง
ไปท่องเที่ยว คิดเป็น 62.7% กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดของสายการบินต้นทุนต่่าที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการของกลุ่มตัวอย่างอันดับแรก คือ การลดราคาบัตรโดยสาร คิดเป็น 93.8% และสายการ
บินต้นทุนต่่าที่ใช้บริการเดินทางภายในประเทศบ่อยครั้งที่สุดของกลุ่มตัวอย่าง คือ สายการบินไทย
แอร์เอเชีย คิดเป็น 48.3% 
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5.1.3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทาง
ภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 

ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ทั้ง 28 ตัวแปร โดยใช้วิธีการหมุน
แกนแบบ Varimax สามารถจัดกลุ่มปัจจัยใหม่ได้ 6  ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ นักบิน และ
อุปกรณ์ภายในเครื่องบิน ปัจจัยด้านกระบวนการและราคาบัตรโดยสาร ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ่าหน่าย ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ปัจจัยด้านพนักงาน และปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ลักษณะทางกายภาพและการสาธิตอุปกรณ์ โดยตัวแบบดังกล่าวข้างต้นสามารถ
อธิบายการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 
8.9 และเมื่อน่าปัจจัยทั้ง 6 ดังกล่าวมาท่าการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  มีจ่านวน 3 ปัจจัย โดยเรียงล่าดับจากมากไปน้อยตามค่าสัมปะสิทธิ์สมการถดถอย (Beta 
Coefficient) คือ ปัจจัยด้านกระบวนการและราคาบัตรโดยสาร ปัจจัยด้านพนักงาน และปัจจัยด้าน
ช่องทางการจัดจ่าหน่าย ตามล่าดับ โดยมีรายละเอียดผล ดังนี้ 

5.1.3.1 ปัจจัยด้านกระบวนการและราคาบัตรโดยสาร ส่งผลเชิงบวก ต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยมากที่สุด แสดง
ให้เห็นว่ากลุ่มผู้บริโภคให้ความส่าคัญกับราคาบัตรโดยสารที่เหมาะสมกับเส้นทาง และการที่สายการ
บินต้นทุนต่่ามีราคาบัตรโดยสารถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินอื่น ก็มีอิทธิพลกับการใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่า นอกจากนั้น การจัดตารางเที่ยวบินที่ชัดเจนและสะดวก ขั้นการเช็คอินและ
โหลดกระเป๋าใต้เครื่องมีความรวดเร็ว ขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสารมีความรวดเร็วและถูกต้อง รวมถึง
สามารถจัดการได้รวดเร็วเมื่อเครื่องบินเกิดความล่าช้า ก็มีส่วนจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจใช้
บริการสายการบินต้นทุนต่่าเช่นกัน 

5.1.3.2 ปัจจัยด้านพนักงาน ส่งผลเชิงบวก ต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย เป็นอันดับที่สอง ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการ
ตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าขึ้นอยู่กับการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและ
ภาคพ้ืนดินของสายการบิน ในด้านการที่พนักงานต้อนรับมีบุคลิกภาพและอัธยาศัยดี ให้บริการด้วย
ความเต็มใจ รวมถึงพนักงาน Call center สามารถแก้ปัญหาได้ดีและใช้ค่าพูดที่สุภาพกับผู้ใช้บริการ 
และพนักงานสายการบินท่างานมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะสื่อสารและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ก็
อาจจะมีส่วนจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเช่นกัน 
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5.1.3.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย ส่งผลเชิงบวก ต่อการตัดสินใจใช้
บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย เป็นล่าดับที่สาม ทั้งนี้
แสดงให้เห็นว่า การมชี่องทางการจัดจ่าหน่ายหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ ตัวแทนจ่าหน่าย และการ
มีช่องทางการช่าระเงินค่าบัตรโดยสารที่หลากหลาย ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่่า 

ในส่วนการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับส่าหรับการศึกษาความแตกต่างของปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ ด้วยวิธี Independent-Samples T-Test และ One-Way ANOVA ก่าหนด
ระดับนัยส่าคัญ 0.05 ในด้านระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อตัดสินใจใช้
บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางในประเทศแตกต่างกันหรือไม่ ผลจากการวิจัยพบว่าปัจจัย
ประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางในประเทศของกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส่าคัญท่ีระดับ 0.05 
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5.2 ข้อเสนอแนะส่าหรับผู้ประกอบการ 
 

ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถระบุปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยได้ ซึ่งจากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยด้าน
กระบวนการและราคาบัตรโดยสาร ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย และปัจจัยด้านพนักงาน เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกที่ส่าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทาง
ภายในประเทศ นอกจากนี้ พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้าน ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศไม่
แตกต่างกัน  จากข้อมูลทางการวิจัยดังกล่าวมีประโยชน์ส่าหรับผู้ประกอบการ สามารถน่าผลการวิจัย
ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของสายการบินต้นทุนต่่า เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ดีขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะส่าหรับผู้ประกอบการ 
ตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการ
ชาวไทย ดังนี้ 

5.2.1 ผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต่่าควรให้ความส่าคัญเกี่ยวกับกระบวนการและ
ราคาบัตรโดยสาร โดยการก่าหนดราคาควรค่านึงถึงผู้บริโภคให้รับรู้ว่าราคาเหมาะสมแล้วกับเส้นทาง
และเมื่อเทียบกับสายการบินอ่ืน อีกทั้งยังมักจะมาเปรียบเทียบกับการขนส่งมวลชนอ่ืนๆอีกด้วย โดย
ราคาที่ผู้โดยสารยอมรับได้ ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วอยู่ที่ไม่เกิน 1,000 บาท และควรให้ความส่าคัญ
ต่อการจัดตารางเที่ยวบินที่มีความชัดเจนและสะดวกต่อผู้โดยสารในการส่ารองที่นั่ง โดยขั้นตอนใน
การซื้อบัตรโดยสารควรจะมีความรวดเร็วและถูกต้อง รวมไปถึงความรวดเร็วในการเช็คอินและโหลด
กระเป๋าใต้เครื่อง และให้ความส่าคัญกับขั้นตอนการจัดการเมื่อเครื่องบินเกิดความล่าช้าได้อย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะให้
ความส่าคัญกับเวลาเป็นอันดับหนึ่ง 

5.2.2 ผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต่่าควรให้ความส่าคัญเกี่ยวกับพนักงาน โดยควร
มีกระบวนการคัดเลือกพนักงานอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และจัดฝึ กอบรม
พนักงานต้อนรับทั้งบนเครื่องบินและภาคพ้ืนดินให้มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมไป
ถึงการฝึกอบรมพนักงาน Call center ในด้านการแก้ปัญหาให้ลูกค้าในหลายๆด้าน และพูดจาสุภาพ
กับลูกค้า จะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของสายการบิน เนื่องจากพนักงาน Callcenter ท่าหน้าที่ติดต่อ
และให้ข้อมูลกับผู้บริโภคโดยตรง 



 57 
 

5.2.3 ผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต่่าควรให้ความส่าคัญเกี่ยวกับช่องทางการจัด
จ่าหน่าย โดยควรมีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ใช้งานง่ายอยู่เสมอ เนื่องจากผู้โดยสารใช้ช่องทางซื้อบัตร
โดยสารผ่านช่องทางเว็บไซต์เป็นจ่านวนมาก และเพ่ือไม่เป็นการเอาเปรียบลูกค้า ควรท่าให้เข้าใจง่าย
ในเรื่องของค่าธรรมเนียมและค่าบริการเพ่ิมเติม ซึ่งจะท่าให้ลูกค้าสับสนในการส่ารองที่นั่ง  และเพ่ือ
ความเสมอภาคของลูกค้า ควรดูแลให้เว็บไซต์ให้สามารถใช้การได้เป็นปกติเมื่อมีผู้บริโภคใช้บริการใน
เวลาเดียวกันเป็นจ่านวนมาก เช่นในช่วงเวลาโปรโมชั่นส่ารองที่นั่งในราคาถูก อีกทั้งยังควรพัฒนาช่อง
ทางการช่าระค่าบัตรโดยสารให้ครอบคลุมทุกช่องทาง เนื่องจากในปัจจุบันมีช่องทางใหม่ในการช่าระ
ค่าบัตรโดยสารเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเพ่ือความสะดวกสบายของผู้บริโภค เช่น Paypal เป็นต้น 

 
5.3 ข้อจ่ากัดงานวิจัย 

 
ข้อมูลที่เก็บได้จากการส่ารวจกลุ่มตัวอย่าง เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามอย่าง

เดียวเท่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลส่าคัญบางอย่างอาจต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกจากการสังเกต การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) หรือการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม โดยระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามค่อนข้างจ่ากัด
ประมาณ 1 เดือน ในเดือนตุลาคม 2558 จึงอาจท่าให้ผลคลาดเคลื่อนในการน่าไปอ้างอิงกลุ่ม
ประชากรผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าชาวไทยได้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีการ
กระจายตัวทางความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ เช่น อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ ที่
ไม่เพียงพอ ดังนั้นผู้ที่จะน่าข้อมูลวิจัยชุดนี้ไปใช้ควรระมัดระวังการน่าข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และ
ข้อมูลเชิงสถิติอ่ืนๆ ส่าหรับเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงปัจจัยต่างๆ นอกจากนี้ข้อมูลที่เก็บจากลุ่มตัวอย่างปี 
พ.ศ. 2558 ควรระวังว่าข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  
 
5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง 

 
ควรท่าการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึ้นโดยการเพ่ิมขอบเขตงานวิจัยไปยังสายการ

บินต้นทุนต่่าเส้นทางนอกประเทศ เพ่ือให้ครอบคลุมทุกบริการของสายการบินต้นทุนต่่า และมีปัจจัย
อ่ืนใดหรือไม่ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าที่แตกต่างจากงานวิจัยนี้ เพ่ือน่า
ผลงานวิจัยไปศึกษาเพ่ิมเติมและพัฒนาการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่่าเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้ในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า 
(Low-cost Airline) เส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย 
 

ค่าชี้แจง 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของนักศึกษา

ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส่าหรับงานวิจัยในหัวข้อ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสายการบินต้นทุนต่่า (Low-cost Airline) เส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทย” ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามฉบับนี้จะใช้ส่าหรับการศึกษาวิจัยเท่านั้น โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็น
ความลับและจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน 

ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงให้
ครบถ้วน เพ่ือท่าให้ผลการวิจัยนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

 
แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า (Low-cost 
Airline) 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่า (Low-cost Airline) 
 ส่วนที่ 3  ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค่าจ่ากัดความ : สายการบินต้นทุนต่่า (Low-cost Airline) หมายถึง สายการบินที่ให้บริการที่นั่งแก่
ผู้โดยสารเท่านั้นโดยไม่รวมบริการเสริมอ่ืนๆ ที่จะต้องจ่ายเงินหากผู้โดยสารต้องการบริการเสริม
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากค่าโดยสาร โดยในปัจจุบันมีให้บริการเที่ยวบินประจ่าภายในประเทศจ่านวน 
4 สายการบิน ได้เช่น สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินโอเรียนท์ไทย 
และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า (Low-cost 
Airline) 

ค่าชี้แจง  กรุณาท่าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความท่ีตรงกับพฤติกรรมของท่านมากที่สุด  
  ตัวอย่าง   

1.1) ท่านเคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า (Low-cost Airline) ภายในประเทศภายใน 1 ปีที่ผ่านมา 

ใช่หรือไม่ 

  ใช ่     ไมใ่ช่    (จบแบบสอบถาม) 
1.2) ท่านอายุมากกว่า 18 ปี ใช่หรอืไม่ 

   ใช่     ไมใ่ช่    (จบแบบสอบถาม) 
1.3) ภายในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านได้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า (Low-cost Airline) 

จ่านวนกี่ครั้ง 

   1-3 ครั้ง    4-6 ครั้ง 
   7-10 ครั้ง    มากกว่า 10 ครั้ง 

1.4) โดยส่วนใหญ่แล้ว ในการเดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต่่า (Low-cost Airline) ท่านมีเพ่ือนร่วม

ทางไปด้วยจ่านวนกี่ท่าน 

 เดินทางคนเดียวเป็นส่วนใหญ่  1-2 ท่าน    
 3-4 ท่าน    มากกว่า 4 ท่านขึ้นไป  

1.5) ท่านพอใจราคาของบัตรโดยสารสายการบินต้นทุนต่่าที่ราคาในช่วงใด 

(ค่าบัตรโดยสาร รวมค่าภาษีท่าอากาศยาน) 
 น้อยกว่า 500 บาท   501 – 1,000 บาท 
 1,001 – 1,500 บาท   มากกว่า 1,501 บาท 

1.6) โดยส่วนใหญ่ ท่านใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า (Low-cost Airline) เดินทางในช่วงเดือนใดของ

ปีบ่อยทีสุ่ด 

(เลือกตอบได้ค่าตอบเดียว) 
 มกราคม – เมษายน   พฤษภาคม – สิงหาคม 
 กันยายน – ธันวาคม   ไม่มีช่วงใดบ่อยเป็นพิเศษ 
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1.7) ช่องทางที่ท่านซื้อบัตรโดยสารเป็นประจ่า (ตอบได้ค่าตอบเดียว) 

 เว็บไซต์ของสายการบิน (Website) 
 ส่านักงานขายประจ่าท่าอากาศยาน 
 แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)  
 ตัวแทนจัดจ่าหน่าย 
 ศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………………. 

1.8) โดยส่วนใหญ่ ท่านใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า (Low-cost Airline) โดยมีจุดประสงค์ใด  

(เลือกตอบได้ค่าตอบเดียว) 
 ท่องเที่ยว  
 ปฏิบัติงาน/อบรม/สัมมนาของบริษัท 
 กลับภูมิล่าเนา  
 เพ่ือการศึกษา 
 ติดต่อธุรกิจ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………………. 

1.9) โดยส่วนใหญ่ ท่านใช้บริการโหลดกระเป๋าในการเดินทางสายการบินต้นทุนต่่า (Low-cost Airline) 

หรือไม่ 

 ใช้บริการโหลดกระเป๋าทุกครั้ง   ใช้บริการโหลดกระเป๋าเป็นครั้งคราว 
 ไม่เคยใช้บริการโหลดกระเป๋า 

1.10) กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดของสายการบินต้นทุนต่่าใดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของ

ท่านมากที่สุด 

(เลือกตอบได้ค่าตอบเดียว) 
 การลดราคาบัตรโดยสาร  
 การสะสมคะแนนสมาชิก 
 การจัดกิจกรรมลุ้นของรางวัล  
 การจัดแพ็คเกจคู่กับสินค้า/บริการอ่ืน 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………………. 
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1.11) ท่านใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า (Low-cost Airline) สายการบินใดในการเดินทาง
ภายในประเทศบ่อยครั้งที่สุด (กรุณาเรียงล่าดับสายการบินต้นทุนต่่าจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด;  
1 = มากที่สุด – 4 = น้อยที่สุด) 
 สายการบินนกแอร์ 
 สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
 สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 
 สายการบินโอเรียนท์ไทย 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต่่า 

ค่าชี้แจง  ให้ท่านประเมินการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าที่ท่านใช้บริการบ่อยครั้งที่สุดที่ท่านเลือก
เป็นล่าดับแรกข้อ 1.11 ในส่วนที่ 2 ว่าท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
โดยใส่เครื่องหมาย ลงในช่องทีต่รงตามความเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว  

 
ปัจจัยต่อไปนี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าของท่านในระดับใด 

 
ระดับคะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า 

ระดับความคิดเห็น ไม่สามารถ 
ประเมินได้ 5 4 3 2 1 

         ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์       
2.1) เครื่องบินใหม่ ทันสมัย       
2.2) เวลาขึ้น-ลงตรงตามก่าหนดเวลาเสมอ       
2.3) มีเที่ยวบินหลายเส้นทางครอบคลุมทั่ว

ประเทศ 
      

2.4) สายการบินมีชื่อเสียงด้านความปลอดภัย       
ปัจจัยด้านค่าโดยสาร       

2.5) ราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับเส้นทาง       
2.6) ราคาบัตรโดยสารถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ

สายการบินอ่ืน 
      

2.7) ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมในการเปลี่ยนแปลงวัน
เวลาเดินทางมีความเหมาะสม 

      

2.8) ค่าใช้จ่ายในการโหลดกระเป๋าสัมภาระใต้
เครื่องมีความเหมาะสม 

      

2.9) ค่าอาหารที่จะต้องซื้อเพ่ิมมีความเหมาะสม       
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย       
2.10) มีช่องทางการจัดจ่าหน่ายหลายช่องทาง เช่น 

เว็บไซด์ ตัวแทนจ่าหน่าย 
      

2.11) มีช่องทางการช่าระเงินค่าบัตรโดยสารที่
หลากหลาย เช่น บัตรเครดิต ร้านสะดวกซ้ือ 

      

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด       
2.12) มีสื่อโฆษณาท่ีน่าดึงดูดใจ เช่น ป้ายโฆษณา 

โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ 
โทรทัศน์ 

      

2.13) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น 
ไลน์ เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ต่างๆ ที่น่าดึงดูดใจ 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า 

ระดับความคิดเห็น ไม่สามารถ 
ประเมินได้ 5 4 3 2 1 

2.14) มีกิจกรรมส่งเสริมการขายที่คู่กับบริการอ่ืนที่
น่าจูงใจ 

      

         ปัจจัยด้านบุคคล       
2.15) นักบินของสายการบินมีประสบการณ์และ

ความสามารถ 
      

2.16) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีบุคลิกภาพ
และอัธยาศัยดี 

      

2.17) พนักงานต้อนรับภาคพ้ืนดินมีบุคลิกภาพและ
อัธยาศัยดี 

      

2.18) พนักงาน Call center สามารถแก้ปัญหาได้
ดี 

      

2.19) พนักงาน Call center ใช้ค่าพูดสุภาพ       
2.20) พนักงานสายการบินท่างานมีประสิทธิภาพ       

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ       
2.21) อุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในเครื่องบินมี

มาตรฐานและสภาพที่ดี 
      

2.22) เครื่องแต่งกายของพนักงานสายการบิน
สวยงาม มีเอกลักษณ์ 

      

2.23) การตกแต่งเครื่องบินของสายการบินสวยงาม
และทันสมัย 

      

 ปัจจัยด้านกระบวนการ       
2.24) มีการจัดตารางเที่ยวบินที่ชัดเจนและสะดวก       
2.25) การเช็คอินและโหลดกระเป๋าใต้เครื่องมีความ

รวดเร็ว 
      

2.26) การสาธิตอุปกรณ์ฉุกเฉินมีความชัดเจนและ
ครบถ้วน 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

3.1)  เพศ 
 ชาย     หญิง 

3.2)  อายุ…………ปี (โปรดระบุ) 

3.3)  สถานภาพ 

 โสด      สมรส 

3.4) ระดับการศึกษาสูงสุดหรือก่าลังศึกษาอยู่ 
 ต่่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 
 อนุปริญญา/  ปวส.   ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท/ ปริญญาเอก 

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า 

ระดับความคิดเห็น ไม่สามารถ 
ประเมินได้ 5 4 3 2 1 

2.27) ขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสารมีความรวดเร็ว
และถูกต้อง 

      

2.28) สามารถจัดการได้รวดเร็วเมื่อเครื่องบินเกิด
ความล่าช้า 

      

การตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า 

ระดับความคิดเห็น 
(5: ใช้บริการอย่างแน่นอน,  

4: น่าจะใช้บริการ, 3: ไม่แน่ใจ 
, 2: ไม่น่าจะใช้บริการ,  

1: ไม่ใช้บริการอย่างแน่นอน) 

5 4 3 2 1 

 ในการเดินทางภายในประเทศครั้งต่อไป ท่านจะยังคง
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าที่ท่านก่าลัง
ประเมินนี้อีกหรือไม่ 
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3.5) อาชีพในปัจจุบัน 
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัทเอกชน 
 เจ้าของกิจการ     รับจ้าง/ อาชีพอิสระ 
 นักเรียน/นิสิต นักศึกษา    อ่ืนๆโปรดระบุ……………………………… 

3.6)  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ต่่ากว่า 15,000 บาท  15,000 – 20,000 บาท  20,001 – 30,000 บาท  
 30,001 – 40,000 บาท  40,001 – 50,000 บาท  มากกว่า 50,000 บาท  

3.7)  ภูมิล่าเนาของท่าน 
 กรุงเทพฯ/ปริมณฑล  ภาคกลาง    ภาคเหนือ  
 ภาคใต้    ภาคตะวันออก   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ภาคตะวันตก 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................ ................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ ................................................ 

ขอบพระคุณท่านที่สละเวลาท่าแบบสอบถามฉบับนี้ 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมส่าเร็จรูป SPSS 

 
ตารางที่ ข.1 
 
ค่ำควำมแปรปรวนของตัวแปรอิสระท่ีสกัดได้จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัย 
Component Initial Eigenvalues Extration Sums of 

Squared Loadings 
Rotation Sums of 
Squared Loadings 

Total % of 
Varian
ce 

Cumula
tive % 

Total % of 
Varian
ce 

Cumul
ative% 

Total % of 
Varian
ce 

Cumul
ative % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

9.880 
2.813 
1.572 
1.421 
1.260 
1.072 
0.973 
0.870 
0.788 
0.629 
0.620 
0.548 
0.545 
0.504 
0.485 
0.459 
0.417 
0.394 
0.371 
0.349 
0.341 
0.317 

35.287 
10.046 
5.614 
5.075 
4.499 
3.828 
3.476 
3.107 
2.813 
2.248 
2.213 
1.957 
1.947 
1.800 
1.732 
1.639 
1.491 
1.407 
1.326 
1.248 
1.218 
1.131 

35.287 
45.333 
50.947 
56.022 
60.521 
64.349 
67.825 
70.932 
73.745 
75.993 
78.206 
80.163 
82.110 
83.909 
85.641 
87.280 
88.771 
90.178 
91.504 
92.752 
93.970 
95.101 

9.880 
2.813 
1.572 
1.421 
1.260 
1.072 

35.287 
10.046 
5.614 
5.075 
4.499 

3.828 

35.287 
45.333 
50.947 
56.022 
60.521 
64.349 

3.756 
3.703 
3.597 
2.663 
2.402 
1.898 

13.414 
13.225 
12.846 
9.509 
8.578 

6.777 

13.414 
26.639 
39.485 
48.994 
57.572 
64.349 
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ตารางที่ ข.1 
 
ค่ำควำมแปรปรวนของตัวแปรอิสระท่ีสกัดได้จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัย (ต่อ) 

Component Initial Eigenvalues Extration Sums of 
Squared Loadings 

Rotation Sums of 
Squared Loadings 

Total % of 
Varian

ce 

Cumula
tive % 

Total % of 
Varian

ce 

Cumul
ative% 

Total % of 
Varian

ce 

Cumul
ative % 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

0.294 
0.281 
0.253 
0.231 
0.178 
0.135 

1.050 
1.004 
0.902 
0.826 
0.634 
0.483 

96.151 
97.155 
98.057 
98.883 
99.517 
100.000 

      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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ตารางที่ ข.2 
 
กลุ่มปัจจัยที่ได้ที่หลังหมุนแกนปัจจัย (Rotated Component Matrix) 
 Component 

1 2 3 4 5 6 

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมี

บุคลิกภาพและอัธยาศัยดี 

0.710      

พนักงานต้อนรับภาคพ้ืนดินมี

บุคลิกภาพและอัธยาศัยดี 

0.729      

พนักงาน call center สามารถ

แก้ปัญหได้ดี 

0.755      

พนักงาน call center ใช้ค่าพูด

สุภาพ 

0.796      

พนักงานสายการบินท่างานมี

ประสิทธิภาพ 

0.669      

ราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับ

เส้นทาง 

 0.565     

ราคาบัตรโดยสารถูกกว่าเมื่อ

เปรียบเทียบกับสายการบินอ่ืน 

 0.516     

มีการจัดตารางเที่ยวบินที่ชัดเจน

และสะดวก 

 0.726     

การเช็คอินและโหลดกระเป๋าใต้

เครื่องมีความรวดเร็ว 

 0.710     

ขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสารมีความ

รวดเร็วและถูกต้อง 

 0.711     
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ตารางที่ ข.2 
 
กลุ่มปัจจัยที่ได้ที่หลังหมุนแกนปัจจัย (Rotated Component Matrix) (ต่อ) 
 Component 

1 2 3 4 5 6 

สามารถจัดการได้รวดเร็วเมื่อ

เครื่องบินเกิดความล่าช้า 

 0.700     

มีสื่อโฆษณาท่ีน่าดึงดูดใจ เช่น ป้าย

โฆษณา โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ 

  0.721    

มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

ออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค และ

เว็บไซต์ต่างๆ ที่น่าดึงดูดใจ 

  0.561    

มีกิจกรรมส่งเสริมการขายที่คู่กับ

บริการอ่ืนทีน่่าดึงดูดใจ 

  0.615    

เครื่องแต่งกายของพนักงานสาย

การบินสวยงาม มีเอกลักษณ์ 

  0.786    

การตกแต่งเครื่องบินของสายการ

บินสวยงามและทันสมัย 

  0.777    

การสาธิตอุปกรณ์ฉุกเฉินมีความ

ชัดเจนและครบถ้วน 

  0.635    

เครื่องบินใหม่ ทันสมัย    0.696   

เวลาขึ้น-ลงตรงตามก่าหนดเวลา

เสมอ 

   0.542   

มีเที่ยวบินหลายเส้นทางครอบครุม

ทั่วประเทศ 

   0.500   
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ตารางที่ ข.2 
 
กลุ่มปัจจัยที่ได้ที่หลังหมุนแกนปัจจัย (Rotated Component Matrix) (ต่อ) 
 Component 

1 2 3 4 5 6 

สายการบินมีชื่อเสียงด้านความ

ปลอดภัย 

   0.735   

นักบินของสายการบินมี

ประสบการณ์และความสามารถ 

   0.570   

อุปกรณ์และเครื่องใช้ภายใน

เครื่องบินมีมาตรฐานและสภาพที่ดี 

   0.491   

ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมในการ

เปลี่ยนแปลงวันเวลาเดินทางมี

ความเหมาะสม 

    0.793  

ค่าใช้จ่ายในการโหลดกระเป๋า

สัมภาระใต้เครื่องมีความเหมาะสม 

    0.785  

ค่าอาหารที่จะต้องซื้อเพ่ิมมีความ

เหมาะสม 

    0.755  

มีช่องทางการจัดจ่าหน่ายหลาย

ช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ตัวแทน

จ่าหน่าย 

     0.713 

มีช่องทางการช่าระเงินค่าบัตร

โดยสารที่หลากหลาย เช่น บัตร

เครดิต ร้านสะดวกซ้ือ 

     0.716 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นายศุภวิชช ์ชินรัตนลาภ 
วันเดือนปีเกิด 9 พฤศจิกายน 2532 
วุฒิการศึกษา 
 
ต่าแหน่ง 

ปีการศึกษา 2554: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิศวกรเครื่องกล 
บริษัท ไมนฮาร์ท(ประเทศไทย) จ่ากัด 

  
 
ประสบการณ์ท่างาน ปี 2557 – ปัจจุบัน : วิศวกรเครื่องกล 

บริษัท ไมนฮาร์ท(ประเทศไทย) จ่ากัด 
ปี 2556-2557: วิศวกรเครื่องกล 
บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จ่ากัด 
ปี 2555-2556: วิศวกรออกแบบ 
บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จ่ากัด (มหาชน) 

 

  

  
 


