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This research examines customer behavior in terms of choosing the service 

of the low cost airlines; to study the influences among service quality, the service 
marketing mix, and low-cost airline image. This research used a mixed methodology, 
both quantitative and qualitative. The results showed that most customers had behavior 
using Thai Air Asia Airlines; choosing routes in North East Thailand; had objectives to 
traveling; a period of using services on Monday to Friday; and check-in at the airport. 
Then, the results from quantitative research revealed that it corresponded with the 
qualitative research. There were three factors such as tangibles, products, and the 
image of low-cost airlines that influenced customer behaviors in terms of choosing the 
services of low cost airlines in the aspect of usage service frequency and repurchasing 
the same airline for the next flight. Likewise, price and process also influenced customer 
behavior in terms of choosing services from low-cost carriers in the aspect of service 
usage frequency. There was also assurance and empathy that influenced customer 
behavior in terms of choosing the services of low cost airlines in the aspect of 
repurchasing the same airline for the next flight. Additionally, reliability influenced 
customer behavior in terms of choosing services of low-cost airlines in the aspect of 
recommending to another person using low-cost airlines. In addition, the research also 
discussed implications for airline carriers and should focus on service quality in order to 
enhance service quality and create a good image for the airline. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภมูิหลัง 

ปัจจุบันการคมนาคมทางอากาศได้มีบทบาทและความส าคัญต่อการคมนาคมใน
ประเทศไทยมากขึน้ อีกทัง้ประชาชนก็ให้ความสนใจที่จะเดินทางโดยเคร่ืองบินโดยสารเพิ่มมากขึน้ 
เน่ืองจากการเดินทางโดยใช้เคร่ืองบินโดยสารนัน้ประหยัดเวลาในการเดินทางค่อนข้างมากและ
ได้รับความสะดวกสบายจากการบริการของสายการบินต่าง ๆ  สง่ผลให้การขนสง่ทางอากาศใน
ประเทศขยายตัวเพิ่มขึน้ตลอดเวลา  เม่ือปี 2558 ได้มีนโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรีของอาเซียน 
(ASEAN Single Sky) ซึ่งเป็นนโยบายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจการขนสง่ทาง
อากาศ โดยเฉพาะสายการบินต้นทนุต ่า (Low Cost Airline) ท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็ว การเปิดนา่นฟ้า
เสรีนัน้มีประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัผู้บริโภคสามารถเลอืกรับการให้บริการจากสาย
การบินท่ีหลากหลายและมีคุณภาพในราคาท่ีถูกลง ในด้านผู้ประกอบการนัน้ก็ยงัมีโอกาสเข้าถึง
ผู้บริโภคและตลาดการบินได้มากขึน้ นอกจากนีก้ารเปิดน่านฟา้เสรียงัสง่ผลดีตอ่การคมนาคมทาง
อากาศและอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย เน่ืองจากเป็นจุดศูนย์กลางของเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ มีการยกเลกิการสงวนสทิธ์ิการบิน และยงัมีการอนญุาตให้สายการบินจากตา่งประเทศเข้า
มาให้บริการโดยตรงในประเทศ  ซึง่ในอดีตประเทศไทยนัน้อนญุาตให้สายการบินเพียงไม่ก่ีสายเข้า
มาให้บริการภายในประเทศและจ ากัดเส้นทางในการให้บริการ เพื่อไม่ให้บินทบัเส้นทางหลกัของ
สายการบินแห่งชาติ จึงท าให้ธุรกิจการบินของไทยมีการแข่งขนักันมากยิ่งขึน้  (สปุรีย์ ศรีส าราญ 
และสนิธวฒัน์ สนิธนบดี, 2557) 

เม่ือหลายปีท่ีผา่นมาอัตราการเติบโตของสายการบินต้นทุนต ่าของประเทศไทยมีจ านวน
ผู้ใช้บริการเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 15-18  หรือ จ านวน 23-24 ล้านคน เน่ืองจากสายการบินต้นทุนต ่า
สามารถตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายและมีความยืดหยุนในการเดินทางสูง และยังมี
แนวโน้มท่ีจะเติบโตขึน้อย่างตอ่เน่ืองในช่วงของการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน่ืองจากมี
ความต้องการในการเดินทางมากขึน้ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2555) ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อ
ติดต่อธุรกิจ การเดินทางเพื่อการท่องเท่ียว การเดินทางเพื่อกลบัภูมิล าเนาหรือเยี่ยมญาติ เป็นต้น  
สง่ผลให้ในปัจจุบนัมีการร่วมลงทนุเพื่อเปิดสายการบินต้นทุนต ่าเกิดขึน้มากมาย  เพราะธุรกิจสาย
การบินต้นทุนต ่ามีการแข่งขนักันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันจัดโปรโมชั่นด้านราคา เช่น 
โปรโมชัน่ลดราคาคา่ตัว๋เคร่ืองบิน มีแพคเกจตัว๋เคร่ืองบินร่วมกับโรงแรมหรือรถยนต์ให้เช่า เป็นต้น 



  2 

เพื่อช่วงชิงสว่นแบ่งทางการตลาดของเส้นทางการบินภายในประเทศท่ีเพิ่มขึน้  นอกจากโปรโมชั่น
ทางด้านราคาแล้ว ยังมีด้านการให้บริการของสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองคุณภาพ ความ
น่าเช่ือถือ และความปลอดภยัของการให้บริการภาคพืน้ดินหรือแม้แต่การให้บริการบนเคร่ืองบิน
โดยสารก็มีแนวโน้มท่ีดีขึน้ เพื่อให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อผู้ใช้บริการสายการบิน อีกทัง้ได้มีการเปิด
เส้นทางการบินใหม่ ๆ ภายในประเทศอีกมากมายเพื่อให้ครอบคลมุทกุจุดหมายในการเดินทาง จะ
เห็นได้วา่เม่ือเทียบกับความคุ้มคา่ท่ีเกิดจากการประหยดัเวลาและความสะดวกในการเดินทางแล้ว  
ประชาชนจึงสนใจท่ีจะเดินทางโดยการคมนาคมทางอากาศเพิ่มมากขึน้ในปัจจุบัน (สุปรีย์ ศรี
ส าราญ และสินธวัฒน์ สินธนบดี, 2557) ท าให้มีการเปิดใช้ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
ควบคูไ่ปกบัทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพรองรับการให้บริการและ
ความสามารถในการรองรับการเป็นฮับของอาเซียน อีกทัง้ยังเป็นการช่วยส่งเสริมด้านการ
ทอ่งเท่ียวท่ีจะต้องเดินทางมาตอ่เคร่ืองไปยงัจุดหมายปลายทางตา่งๆ (ศนูย์วิจยักสกิรไทย, 2555) 

จากสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงของธุรกิจสายการบินในประเทศไทย นอกจากจะสง่ผลใน
เร่ืองของราคาท่ีถูกลงและคุณภาพการให้บริการแล้ว ยังส่งผลท าให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการ
เดินทางของกลุม่ผู้ ใช้บริการ ซึ่งในอดีตการเดินทางโดยเคร่ืองบินมีราคาสงู ผู้ ท่ีใช้บริการเดินทาง
โดยเคร่ืองบินมีจ ากดัอยู่เฉพาะกลุม่ผู้ มีรายได้สงูเทา่นัน้ แต่ปัจจุบนัธุรกิจสายการบินต้นทนุต ่าได้มี
บทบาทในการให้บริการในระดับราคาถูกลง จึงสามารถเจาะกลุ่มผู้ ใช้บริการในกลุ่มผู้ มีรายได้
ระดับปานกลางขึน้ไป ส่งผลให้การเดินทางของกลุ่มผู้ ใช้บริการโดยเคร่ืองบินมีจ านวนเพิ่มขึน้ 
(SME Leader, 2557) โดยเม่ือพิจารณาแล้วในปัจจุบนันีมี้ฐานการบริการหรือทา่อากาศหลกัของ
สายการบินต้นทุนต ่าสว่นใหญ่ท่ีให้บริการนัน้ คือ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จะพบว่ามี
การเพิ่มขึน้ของจ านวนเท่ียวบินและจ านวนผู้ โดยสารอย่างต่อเน่ืองในทุก ๆ ปี นับจากปี 2556-
2559 จากรายงานประจ าปีของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งแสดงให้เห็น
รายละเอียดดงันี ้(บริษัท การทา่อากาศยานไทย จ ากดั, 2560) 
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ตาราง 1 เท่ียวบินและจ านวนผู้โดยสารของทา่อากาศยานนานาชาติดอนเมือง ระหวา่งปี  
2555 – 2559 
 

 
ปี 

จ านวนเที่ยวบิน จ านวนผู้โดยสาร 

จ านวน (เที่ยวบนิ) % จ านวน (คน) % 

2555 37,141 -21.82% 2,717,413 -31.60% 
2556 135,988 266.14% 15,562,753 472.70% 
2557 161,831 19.00% 19,349,941 24.33% 
2558 214,809 32.74% 28,589,312 47.75% 
2559 240,601 12.01% 34,689,890 21.34% 
2560 253,544 5.38% 37,183,617 7.19% 

 
ท่ีมา: บริษัท การท่าอากาศยานไทย จ ากัด. (2560). รายงานประจ าปี 2560: การท่า

อากาศยานไทย. ออนไลน์. 
 

จากเหตผุลท่ีกลา่วมาข้างต้นท าให้ผู้วิจยัสนใจท่ีจะศกึษา “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
การเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า” โดยงานวิจัยนีมุ้่งศึกษากลุ่มผู้ ท่ีใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า เพื่อท่ีจะทราบถึงปัจจัยใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่าของผู้ใช้บริการ ได้แก่ คณุภาพการให้บริการ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการ และ
ภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า อีกทัง้เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานใน
การวางแผนด้านการตลาดในการให้บริการแก่ผู้ ใช้บริการหรือผู้ โดยสาร และการพัฒนาแผนการ
สง่เสริมการตลาดใหม่ๆ ขึน้มา อีกทัง้การปรับปรุงและพฒันาคุณภาพในการให้บริการ รวมไปถึง
การพัฒนาภาพลักษณ์ของบริษัทสายการบินให้ดียิ่งขึน้ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัมีความมุ่งหมายดงันี ้
1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าของผู้ใช้บริการ 
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2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสว่นประสมทางการตลาดบริการต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่าต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการสายการบินต้นทนุต ่า สามารถน าผลข้อมลูจากการวิจยัไปใช้เป็น
ข้อมลูพืน้ฐานในการวางแผนด้านการตลาดในการให้บริการแก่ลกูค้า รวมไปถึงการพฒันาแผนการ
สง่เสริมการตลาดใหม่ๆ ขึน้มา เพื่อให้สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้สงูสดุและ
สามารถเพ่ิมผลประกอบการให้กบับริษัท 

2. เพื่อให้ผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต ่า สามารถน าข้อมูลจากการวิจัยไป เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพในการให้บริการ รวมไปถึงการพฒันาภาพลกัษณ์ของ
บริษัทสายการบินให้ดียิ่งขึน้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

3. เพื่อให้ผู้ ท่ีสนใจศกึษาเก่ียวกบัสายการบินต้นทนุต ่าสามารถน าผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ไปใช้ศกึษาเพิ่มเติมในประเด็นอ่ืน ๆ ได้ตามความสนใจ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีเ้พื่อศึกษาถึง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า” ซึง่ผู้วิจยัได้ใช้วิธีในการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed method) ระหวา่งวิธีการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยซึ่ง
มีขอบเขตของการวิจยัดงันี ้

 
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้ใช้บริการชาวไทยท่ีใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
เท่ียวบินในประเทศ ซึง่ไม่ทราบจ านวนท่ีแนน่อน 

กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ ใช้บริการชาวไทยท่ีใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
เท่ียวบินในประเทศ เน่ืองจากไม่สามารถทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันัน้จึงใช้วิธีการหาค่า
จากสตูรการค านวณขนาดตวัอย่างประชากรของคอแครน (Cochran, 1977) จากสตูรผู้วิจัยต้องการ
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สุม่กลุม่ตัวอย่างท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และยอมให้มีความคาดเคลื่อนได้ 5% จะได้ขนาดของ
กลุม่ตวัอย่างท่ีต้องสุม่ได้เท่ากับ 385 ตวัอย่างและเพื่อให้กลุม่ตวัอย่างเป็นกลุม่ประชากรตวัแทนท่ีดี
จึงได้ส ารองไว้ 15 ตวัอยา่ง รวมเป็น 400 ตวัอยา่ง   

ใช้วิธีการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งตามขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

ผู้วิจัยจะเลือกเก็บข้อมูลจากผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าเท่ียวบินภายในประเทศท่ีท่าอากาศ
ยานดอนเมือง เน่ืองจากเป็นทา่อากาศยานหลกัของสายการบินต้นทุนต ่าสว่นใหญ่ (บริษัท การท่า
อากาศยานไทย จ ากดั, 2561)  

ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ผู้วิจยัจะเลอืกเก็บข้อมลูจากขัน้ท่ี 1 เพื่อให้ได้ครบตามจ านวนแบบสอบถาม 400 ชุด  

 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบง่ได้ดงันี ้
1.1 ด้านความนา่เช่ือถือ (Reliability) 
1.2 ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) 
1.3 ด้านความมัน่ใจ (Assurance) 
1.4 ด้านการเข้าถึงจิตใจ (Empathy) 
1.5 ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Tangibles) 
1.6 ด้านผลติภณัฑ์ (Product) 
1.7 ด้านราคา (Price) 
1.8 ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย (Place) 
1.9 ด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion) 
1.10 ด้านกระบวนการ (Process) 
1.11 ภาพลกัษณ์สายการบินต้นทนุต ่า 

2. ตัวแปรตาม  (Dependent Variables) ได้แก่  พฤติกรรมการเลือกใช้ บ ริการ 
สายการบินต้นทนุต ่า มีรายละเอียดดงันี ้

2.1 สายการบินต้นทนุต ่าท่ีใช้บริการครัง้ลา่สดุ 
2.2 เส้นทางการบินของสายการบินต้นทนุต ่าท่ีใช้บริการ 
2.3 วตัถปุระสงค์ท่ีตดัสนิใจเดินทางโดยสายการบินต้นทนุต ่า 
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2.4 ช่วงวนัท่ีมาใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าบอ่ยท่ีสดุ 
2.5 วิธีการเช็คอิน (Check-in) 
2.6 บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
2.7 ความถ่ีในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าโดยเฉลีย่ต่อปี 
2.8 แนวโน้มการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 
2.9 แนวโน้มท่ีจะแนะน าให้ผู้ อ่ืนใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
 

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ศึกษาจากการสมัภาษณ์โดยผู้ วิจัยเลือกใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) ซึง่เป็นการสมัภาษณ์แบบหยัง่ลกึรายบุคคล เป็นการซกัถามพดูคยุกนัระหวา่งผู้สมัภาษณ์
กับผู้ ให้สมัภาษณ์ เพื่อถามเจาะลึกให้ได้ค าตอบให้ครบตามประเด็นท่ีผู้ วิจัยสนใจศึกษา (ชไมพร 
กาญจนกิจสกลุ, 2555) 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ บุคคลท่ีท างานในบริษัทสายการบินต้นทนุต ่า  
ซึง่มีต าแหนง่พนกังานฝ่ายขาย 

กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ บุคคลท่ีท างานในบริษัทสายการบินต้นทุนต ่า  
ซึง่มีต าแหนง่เป็นพนกังานฝ่ายขาย โดยศกึษาจากการสมัภาษณ์ จ านวน 5 คน  

ใช้วิธีการเลือกกลุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้ วิจัยจะ
เข้าไปขอสมัภาษณ์บุคคลท่ีท างานในบริษัทสายการบินต้นทุนต ่า ซึง่มีต าแหน่งพนกังานฝ่ายขาย 
โดยเป็นการสมัภาษณ์แบบ In-depth Interview ผู้วิจยัท าการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – 
structured Interview) ซึ่งเป็นวิธีท่ีไม่ได้ก าหนดค าตอบไว้ตายตัว  จึงสามารถปรับเปลี่ยนความ
ยืดหยุน่ เพื่อให้ได้ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ โดยสารชาวไทยท่ีมาใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าเท่ียวบินใน
ประเทศ 

2. สายการบินต้นทุนต ่า หมายถึง สายการบินท่ีมีการบริหารจัดการ โดยเน้นการลด
ต้นทนุด้านบริการท่ีไม่จ าเป็นออกไป เพื่อให้ราคาตัว๋โดยสารถกูกวา่สายการบินเต็มรูปแบบ 

3. ความน่าเช่ือถือ หมายถึง ความสามารถของพนักงานในการให้บริการด้วยความ
ถกูต้องและมีประสทิธิภาพ 
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4. การตอบสนอง หมายถึง ความตัง้ใจและความพร้อมของพนกังานในการให้บริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

5. ความมั่นใจ หมายถึง การกระท าของพนักงานแสดงให้ผู้ ใช้บริการเห็นว่า มีความรู้ 
ความช านาญในการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมัน่ใจในบริการท่ีได้รับ 

6. การเข้าถึงจิตใจ หมายถึง ความใส่ใจดูแลของพนกังานท่ีมีต่อผู้ ใช้บริการแต่ละราย 
เพื่อท่ีจะตอบสนองความต้องการเป็นรายบุคคลได้ 

7. ลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง สถานท่ีหรือสิ่งของท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการของ
สายการบิน ซึง่แสดงให้เห็นผู้ใช้บริการเห็น 

8. ผลติภณัฑ์ หมายถึง บริการท่ีบริษัทสายการบินต้นทนุต ่าเสนอขายให้กบัผู้ใช้บริการ 
9. ราคา หมายถึง ค่าตัว๋โดยสารท่ีผู้ใช้บริการจ่ายให้กับสายการบิน ซึง่สายการบินเป็นผู้

ก าหนดราคา โดยดจูากความคุ้มคา่และความเหมาะของราคาเม่ือเทียบกบับริการท่ีได้รับ  
10. ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง วิธีการท่ีจะท าให้บริการของสายการบินสามารถ

เข้าถึงผู้ใช้บริการได้ด้วยความสะดวกสบายในทกุช่องทางท่ีผู้ใช้บริการสะดวก 
11. การส่งเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมท่ีสื่อสารระหว่างบริษัทสายการบินกับ

ผู้ใช้บริการแล้วเกิดการเลอืกใช้บริการ 
12. กระบวนการ หมายถึง ขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติังานของพนกังานสายการบิน 

เพื่อมอบการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอยา่งถกูต้องและรวดเร็ว 
13. ภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า หมายถึง ภาพท่ีเกิดขึน้ในใจของผู้ ใช้บริการท่ีมีต่อ

บริษัทสายการบินต้นทุนต ่า ซึ่งเกิดจากการรับรู้ท่ีประทับใจ โดยมาจากประสบการณ์ตรงและ
ประสบการณ์ทางอ้อมของผู้ใช้บริการ 

14. พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ หมายถึง การกระท าของผู้ ใช้บริการท่ีเก่ียวข้องกับการ
เลอืกใช้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ ซึง่วดัจาก 

14.1 สายการบินต้นทนุต ่าท่ีใช้บริการครัง้ลา่สดุ 
14.2 เส้นทางการบินของสายการบินต้นทนุต ่าท่ีใช้บริการ 
14.3 วตัถปุระสงค์ท่ีตดัสนิใจเดินทางโดยสายการบินต้นทนุต ่า 
14.4 ช่วงวนัท่ีมาใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าบอ่ยท่ีสดุ 
14.5 วิธีการเช็คอิน (Check-in) 
14.6 บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
14.7 ความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า (ครัง้/ปี) 
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14.8 การเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 
14.9 การแนะน าให้ผู้ อ่ืนใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า มี

แนวคิดในการสร้างกรอบการวิจัยได้จากการวิเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจยัในอดีต ซึง่มีรายละเอียด
ดงัภาพ 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
2. ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทนุต ่า 
3. ปัจจยัด้านการตอบสนอง มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุน

ต ่า 
4. ปัจจยัด้านความมัน่ใจ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
5. ปัจจัยด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทนุต ่า 
6. ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ

บินต้นทนุต ่า 
7. ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
8. ปัจจยัด้านราคา มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
9. ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ

บินต้นทนุต ่า 
10. ปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ

บินต้นทนุต ่า 
11. ปัจจยัด้านกระบวนการ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน

ต ่า 
12. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์สายการบินต้นทุนต ่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุน

ต ่า” ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ได้รวบรวมไว้ตามล าดบั ดงันี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพบริการ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
5. ข้อมลูเก่ียวกบัสายการบินต้นทนุต ่าในประเทศไทย 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพบริการ 

1.1 ความหมายของคุณภาพบริการ 
ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ (2560) กลา่ววา่ “ คุณภาพการบริการ หมายถึง การบริการท่ีดีเลิศ

ตรงกับความต้องการหรือเกินความต้องการของลกูค้าจนท าให้ลกูค้าเกิดความพอใจและเกิดความ
จงรักภกัดี ”  

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2560) กลา่ววา่ “คุณภาพการบริการ หมายถึง ระดบัของ
การให้บริการซึ่งไม่มีตัวตนท่ีน าเสนอให้กับลูกค้าท่ีคาดหวงั ซึ่งเป็นผู้ตัดสินคุณภาพการให้บริการ 
หรือเป็นการรับรู้ของลกูค้าซึ่งลกูค้าจะประเมินคุณภาพบริการโดยเปรียบเทียบความต้องการหรือ
ความคาดหวงักบับริการท่ีได้รับจริง ” 

1.2 การวัดคุณภาพการบริการ 
ไซแธมอล และ บิทเนอร์ (Zeithaml & Bitner, 1996) กล่าวว่า ก่อนท่ีลูกค้าจะมาใช้

บริการนัน้ ก็มีความคาดหวงัไว้ในใจและอาจจะคาดหวงัแตกต่างกันไปตามข้อมูลท่ีได้รับมา และเม่ือ
มาใช้บริการแล้วจึงจะได้สมัผัสกับประสบการณ์จริง ซึ่งการบริการท่ีมีคุณภาพวัดได้จาก 2 กรณี 
ดงัตอ่ไปนี ้

1.2.1 ความคาดหวังไม่แตกต่างจากประสบการณ์จริง เม่ือลกูค้าได้รับบริการแล้วจะ
รู้สกึว่าการบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือตอบสนองความต้องการได้ และยังสามารถกลบัมาใช้
บริการอีกในครัง้ตอ่ไป 
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1.2.2 ประสบการณ์จริงเหนือกว่าความคาดหวัง กรณีนีถื้อว่าเป็นการให้บริการท่ีมี
คณุภาพมาก 

1.3 ลักษณะของคุณภาพการให้บริการ 
พาราสรุามาน ไซแธมอล และ แบร่ี (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) กลา่ว

ว่า ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการท่ีลูกค้าประเมินคุณภาพของบริการท่ีได้รับเรียกว่า คุณภาพของการ
บริการท่ีลกูค้ารับรู้ ซึง่เกิดจากการท่ีลกูค้าท าการเปรียบเทียบบริการท่ีคาดหวงักบับริการท่ีรับรู้ นัน่คือ
ประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้หลงัจากท่ีลกูค้าได้รับบริการแล้ว ซึง่พิจารณาได้จากเกณฑ์ 10 ประการ ดงันี ้

1.3.1 Access (การเข้าถึงลูกค้า) คือ ความสามารถในการบริการลูกค้าตามท่ีได้ให้
สญัญาไว้กบัลกูค้า ซึง่จะอ านวยความสะดวกแก่ลกูค้าทัง้ในด้านเวลาและสถานท่ี 

1.3.2 Communication (การติดต่อสื่อสาร) คือ สามารถรับฟังลูกค้า และสามารถให้
ข้อมลูท่ีจ าเป็นแก่ลกูค้าด้วยภาษาท่ีลกูค้าเข้าใจงา่ย 

1.3.3 Competence (ความสามารถ) คือ พนกังานท่ีให้บริการลกูค้าต้องมีความรู้และ
ความช านาญ 

1.3.4 Courtesy (ความสภุาพ) คือ พนกังานท่ีให้บริการแก่ลกูค้าต้องมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ี
ดี แสดงออกถึงความสภุาพและให้เกียรติลกูค้า 

1.3.5 Credibility (ความนา่เช่ือถือ) คือ บริษัทและพนกังานจะต้องมีความซื่อสตัย์ สร้าง
ความไว้วางใจในการบริการแก่ลกูค้า 

1.3.6 Reliability (ความไว้วางใจ) คือ ความสามารถในการบริการลูกค้าจะต้องมี
สม ่าเสมอและมีความถกูต้อง แม่นย า 

1.3.7 Responsiveness (การตอบสนองลูกค้า) คือ พนักงานต้องมีความเต็มใจท่ีจะ
ให้บริการและยินดีท่ีจะช่วยเหลอืลกูค้าได้อยา่งรวดเร็วตรงตามท่ีลกูค้าต้องการ 

1.3.8 Security (ความปลอดภัย) คือ การบริการท่ีให้นัน้จะต้องปราศจากอันตราย 
ความเสีย่ง และปัญหาตา่ง ๆ 

1.3.9 Tangibles (การสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จัก) คือ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก 
พนกังาน จะต้องพร้อมท่ีจะให้บริการแก่ลกูค้าเสมอ 

1.3.10 Understanding the customer (การเข้าใจลกูค้า) คือ พนกังานจะต้องพยายาม
เข้าใจในความต้องการของลกูค้าและตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

1.4 ปัจจัยก าหนดคุณภาพการบริการ 
พาราสรุามาน  และคณะ (Parasuraman et al., 1985) กลา่วว่า จากลกัษณะคณุภาพ

การให้บริการทัง้ 10 ประการนัน้ มี 2 ประการ ได้แก่ Credibility (ความน่าเช่ือถือ) และ Tangibles 
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(การสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จัก) ท่ีจัดได้ว่าเป็น Search Quality กล่าวคือ ลูกค้าสามารถประเมิน
คณุภาพได้ลว่งหน้าก่อนซือ้ สว่นอีก 6 ประการ ได้แก่ Reliability (ความไว้วางใจ), Responsiveness 
(การตอบสนองลูกค้า), Access (การเข้าถึ งลูกค้า), Communication (การติดต่อสื่ อสาร), 
Understanding the customer (การเข้าใจลกูค้า), และ Courtesy (ความสภุาพ) จดัเป็น Experience 
Quality กลา่วคือ ลกูค้าจะไม่สามารถท่ีจะประเมินคณุภาพตามเกณฑ์เหลา่นัน้ได้เลยจนกว่าจะได้ซือ้
หรือบริโภคแล้วเท่านัน้ สว่นอีก 2 ประการท่ีเหลือ คือ Security (ความปลอดภยั) และ Competence 
(ความสามารถ) จัดเป็น Credence Quality กลา่วคือ  ลกูค้าอาจจะไม่สามารถท่ีจะประเมินคณุภาพ
ตามเกณฑ์ดงักลา่วได้ทนัทีถึงแม้ว่าจะได้ซือ้หรือบริโภคบริการไปแล้วก็ตาม ดงันัน้จึงได้ปรับเกณฑ์
ใหม่เป็นเกณฑ์ปัจจัยก าหนดคุณภาพการบริการ มี 5 ประการ หรือท่ีรู้จักกันในช่ือว่า SERVQUAL 
ได้แก่ 

1.4.1 Reliability (ความน่าเช่ือถือ) คือ ความสามารถในการมอบบริการให้แก่ลูกค้า
ตามท่ีได้ให้สญัญาไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าอยา่งมีคณุภาพและถกูต้อง  

1.4.2 Responsiveness (การตอบสนองอย่างรวดเร็ว) คือ ความตัง้ใจท่ีจะช่วยเหลือ
ลกูค้าด้วยการให้บริการท่ีรวดเร็ว ไม่รอนาน ซึ่งความรวดเร็วนัน้มาจากพนักงานและกระบวนการ
ให้บริการอยา่งมีประสทิธิภาพ 

1.4.3 Assurance (ความมั่นใจได้) คือ เป็นการแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าพนักงานท่ี
ให้บริการมีความรู้ ความช านาญ และมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี ท าให้ลกูค้ามัน่ใจในการบริการท่ีได้รับ 

1.4.4 Empathy (การเข้าถึงจิตใจ) คือ การดูแลและเอาใจใสใ่นการบริการอย่างตัง้ใจ 
เพราะความต้องการของลกูค้าแตล่ะคนนัน้อาจจะแตกตา่งกนัจึงต้องได้รับการตอบสนองเป็นรายคน 

1.4.5 Tangibles (ลกัษณะทางกายภาพ) คือ ลกัษณะท่ีปรากฏให้ลกูค้าเห็น หรือสิ่งท่ี
ลกูค้าสามารถจบัต้องได้ ได้แก่ เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ อาคารของธุรกิจบริการ พนกังาน เป็นต้น 

1.5 ความส าคัญของคุณภาพในการบริการ 
ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ (2560) กล่าวว่า คุณภาพในการบริการนัน้มีความส าคัญในเชิง

คณุภาพและเชิงปริมาณ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
1.5.1 ความส าคญัในเชิงคณุภาพ ประกอบด้วย 

1.5.1.1 สร้างความพอใจและความจงรักภกัดีให้ลกูค้า: ในการบริการท่ีมีคณุภาพ
นัน้สง่ผลให้ลกูค้าเกิดความพอใจและยงัช่วยลดความผิดพลาดในการให้บริการ ท าให้ลกูค้าติดใจ
และรู้สกึพอใจต้องการที่จะมาใช้บริการซ า้ เม่ือมีการมาใช้บริการซ า้ก็เกิดความจงรักภกัดี 
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1.5.1.2 มีผลต่อการสร้างภาพลกัษณ์ของธุรกิจ: การให้บริการท่ีมีคุณภาพท าให้
ลกูค้าเกิดความประทบัใจ และบอกเลา่หรือบอกตอ่ไปยงัผู้ อ่ืน ท าให้ธุรกิจเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี 

1.5.1.3 มีอิทธิพลตอ่ขัน้ตอนการตดัสนิใจใช้บริการ: คณุภาพการบริการมีอิทธิพล
อยา่งมากในการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการ เน่ืองจากลกูค้านกึถึงความคุ้มคา่ของการใช้บริการ 

1.5.1.4 เป็นกลยทุธ์ถาวรแทนสว่นประสมทางการตลาด: คุณภาพการบริการเกิด
จากพนกังานท่ีมอบบริการแก่ลกูค้าผ่านกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้ลกูค้าสามารถ
แยกความแตกต่างได้ แต่ส่วนประสมทางการตลาดเป็นกลยุทธ์ท่ีไม่คงทนคู่แข่งสามารถ
ลอกเลยีนแบบได้จึงไม่อยุค่งทนและอาจคิดกลยทุธ์ใหม่ๆมาใช้ได้ตลอด 

1.5.1.5 สร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืนและความได้เปรียบในเชิงการแข่งขนั : 
คณุภาพการบริการเป็นการสร้างความแตกต่างอยา่งยัง่ยืนของธุรกิจ คู่แขง่ลอกเลียนแบบได้ยาก 
สง่ผลท าให้เกิดความได้เปรียบทางด้านการแขง่ขนั 

1.5.2. ความส าคญัในเชิงปริมาณ ประกอบด้วย 
1.5.2.1 ลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อผิดพลาด : การปรับปรุงคุณภาพบริการ

สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาด ดังนัน้การปรับปรุงธุ รกิจเพื่อสร้าง
คณุภาพในการบริการเป็นการลงทนุท่ีได้ประโยชน์คุ้มคา่กวา่ 

1.5.2.2 เพิ่มรายได้และสว่นแบ่งตลาดให้ธุรกิจ: เม่ือการบริการมีคุณภาพท าให้
ลกูค้าเกิดความมัน่ใจในบริการ สง่ผลให้กิจการสามารถเพ่ิมรายได้จากฐานลกูค้า 

1.6 การสร้างคุณภาพในแต่ละช่วงบริการ 
ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ (2560) กลา่ววา่ การสร้างคุณภาพบริการ สามารถแบ่งออกเป็น 3 

ช่วง ดงันี ้
1.6.1 ก่อนการให้บริการ ในช่วงนีเ้ป็นช่วงท่ีก่อนลกูค้าจะมาใช้บริการ ดงันัน้จึงควรให้

ลกูค้ารับขา่วสารเก่ียวกบัการบริการไปพร้อม ๆ กับขา่วสารการสง่เสริมการขายตา่ง ๆ เพื่อชักชวนให้
ลกูค้ามาทดลองใช้บริการ ข่าวสารท่ีสง่ไปต้องชัดเจน ไม่คลมุเครือ และต้องเป็นความจริง เพราะถ้า
หากขา่วสารท่ีสง่ไปหลอกลวงลกูค้าแล้ว เม่ือลกูค้ามาใช้บริการก็จะท าให้ลกูค้าผิดหวงัและไม่กลบัมา
ใช้บริการอีก 

1.6.2 ขณะให้บริการ ช่วงนีเ้ป็นช่วงท่ีส าคญัเพราะจะต้องเอาใจใสล่กูค้าเป็นอย่างมาก 
เพราะเป็นช่วงท่ีพิสจูน์คณุภาพในการบริการและการสร้างความประทบัใจให้แก่ลกูค้า มีผลต่อความ
พึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้า ซึ่งเรียกช่วงนีว้่า “ช่วงแห่งการสร้างความประทบัใจ” แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้
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1) ประทบัใจ (Positive MOT) คือ ลกูค้าพอใจกบัการบริการ 
2) ไม่ประทบัใจ (Negative MOT) คือ ลกูค้าไม่พอใจกบัการบริการ 

การสร้างความประทับใจจะส าเร็จได้ต้องอาศัยพนักงานทุกคนในองค์กร 
โดยเฉพาะพนกังานท่ีต้องพบปะกบัลกูค้า 

1.6.3. หลงับริการ หลงัจากการให้บริการควรจะมีการติดตามผลความพึงพอใจของ
ลกูค้า เพื่อน าข้อมลูท่ีได้มาพฒันาและปรับปรุงให้งานบริการมีคณุภาพตอ่ไป 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพบริการข้างต้น สรุปได้ว่า 
คุณภาพบริการเป็นการรับรู้ของลกูค้า ซึ่งการจะรักษาระดบัการให้บริการได้นัน้จะต้องให้บริการ
ลกูค้าตามความคาดหวงัของเขา ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดและทฤษฎีคุณภาพบริการพาราสุรามาน  
และคณะ มาใช้เป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบว่ามีปัจจัยคุณภาพบริการใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า โดยผู้วิจัยน ามาใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดใน
การวิจยั การก าหนดสมมติฐานและการออกแบบแบบสอบถาม 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

2.1 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กลา่ววา่ “สว่นประสมการตลาด เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

สร้างอิทธิพลให้เหนือผู้ซือ้เพื่อท าให้เกิดการตดัสินใจซือ้ แต่ในทศันะของผู้ซือ้ (ลกูค้า) เคร่ืองมือทาง
การตลาดเป็นสิ่งท่ีออกแบบมาเพื่อส่งมอบผลประโยชน์ให้กับลูกค้า ดังนัน้บริษัทท่ีประสบ
ความส าเร็จคือบริษัทท่ีสามารถค้นหาความต้องการของลกูค้าได้อย่างประหยัดท่ีสุด สะดวกท่ีสุด 
และใช้การติดตอ่สือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุ” 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กลา่วว่า “ส่วนประสมการตลาด เป็นเคร่ืองมือท่ี
บริษัทสร้างมาใช้กับกลุม่เป้าหมายเพื่อให้บรรลวุตัถุประสงค์ทางการตลาด ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์
หรือการแก้ปัญหาของลกูค้า ราคาหรือต้นทุนของลูกค้า สถานท่ีหรือความสะดวก การส่งเสริมการ
ขายหรือการติดตอ่สื่อสาร ซึง่การตดัสนิใจในสว่นประสมทางการตลาดนัน้จะมีอิทธิพลกบัผู้บริโภคคน
สดุท้าย” 

ลภสัวฒัน์  ศุภผลกุลนนัทร์ (2558) ได้ให้ความหมายของสว่นประสมทางการตลาดแต่
ละตวัไว้ ดงันี ้

ผลิตภัณ ฑ์ (Product) คือ  สินค้าหรือบริการท่ีผู้ ขายเสนอให้กับลูกค้า ซึ่ง
ผลติภณัฑ์จะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้  
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ราคา (Price) คือ มูลคา่ของสนิค้าหรือบริการท่ีจ่ายให้กบัผู้ขายในรูปแบบของตวั
เงิน ราคาควรจะตัง้ให้เหมาะสมคุ้มค่ากับผลิตภัณฑ์และกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ไม่ควรตัง้ราคาถูก
หรือแพงเกินไป 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) คือ กิจกรรมหรือวิธีการเคลื่อนย้ายผลิตภณัฑ์
ไปถึงมือผู้บริโภค และปัจจุบนัเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึน้ ท าให้มีช่องทางการจ าหน่ายสะดวกขึน้ 
จึงสามารถตอบสนองผู้บริโภคได้อยา่งดี 

การสง่เสริมการตลาด (Promotion) คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซือ้กับผู้ขาย 
เพื่อให้เกิดการซือ้ ซึ่งการติดต่อสื่อสารนีอ้าจใช้พนกังานขาย ใช้การโฆษณา ใช้กิจกรรมสง่เสริม
การขาย ใช้การประชาสมัพนัธ์ หรือใช้การตลาดทางตรง  

ไซแธมอล และ บิทเนอร์ (Zeithaml & Bitner, 1996) ได้เสนอแนวคิดใหม่เก่ียวกบั สว่น
ประสมการตลาดบริการ ซึง่สว่นประสมการตลาดบริการดงักลา่วประกอบด้วย สว่นประสมการตลาด
ดัง้เดิม หรือ 4Ps ได้แก่ Product, Price, Place และ Promotion รวมกับองค์ประกอบเพิ่มอีก 3 สว่น 
คือ People, Process และ Physical Evidence” ซึง่กลา่วถึงเฉพาะ 3 สว่นหลงั ดงันี ้ 

บุคลากร (People) หมายถึง ทุกคนท่ีมีสว่นร่วมในกระบวนการให้บริการ ได้แก่ 
พนกังานขององค์กร และลกูค้าท่ีมาใช้บริการ แต่พนกังานคือบุคคลส าคญัท่ีช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบัผลิตภณัฑ์หรือบริการของกิจการนัน้ ๆ ถ้าพนกังานมีความเช่ียวชาญในการท างานก็จะท าให้
เกิดความได้เปรียบในการแขง่ขนั  

กระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องการปฏิบติังานในด้านการ
บริการท่ีน าเสนอให้กบัลกูค้า เพื่อมอบการให้บริการอยา่งถกูต้องรวดเร็ว และท าให้ลกูค้าเกิดความ
ประทบัใจ 

ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับ
การให้บริการ เป็นสิ่งท่ีต้องน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ รูปแบบการ
ด าเนินงานให้บริการเพื่อสร้างคณุคา่ให้กบัลกูค้า 

2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
อดุลย์ จาตรุงคกุล และดลยา จาตุรงคกลุ (2550) ได้แบ่งสว่นประสมทางการตลาด ไว้ 

4 ประเภทดงันี ้
1) ผลิตภัณฑ์ (Product): ลกัษณะของผลิตภณัฑ์มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ของ

ผู้บริโภค เช่น ความแปลกใหม่, ลกัษณะการใช้งาน, คุณภาพของผลิตภณัฑ์ ซึ่งลกัษณะดงักลา่ว
ท าให้ผู้บริโภคเกิดการตดัสนิใจซือ้ ถ้าเป็นสินค้าอาจจะพิจารณารูปร่างของผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ 
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และปา้ยฉลาก สามารถท าให้ผู้บริโภคเห็นแล้วสะดดุตา อาจท าให้ผู้บริโภคเลอืกพิจารณา ประเมิน 
และตดัสนิใจซือ้งา่ยขึน้ 

2) ราคา (Pricing): ราคาเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ของ
ผู้บริโภค โดยเฉพาะอยู่ในขัน้ตอนการประเมินทางเลือกเพื่อตดัสินใจซือ้ ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะ
ประเมินผลิตภณัฑ์ราคาต ่าในเร่ืองความคุ้มค่า จึงควรลดต้นทุนการซือ้และเสนอขายในราคาท่ีไม่
สงู จะท าให้ผู้บริโภคตดัสินใจง่ายขึน้ แตส่ าหรับสนิค้าฟุ่ มเฟือย ราคามีผลตอ่การซือ้แตกตา่งกนัไป 
เพราะราคาอาจเป็นการประเมินคณุคา่ของสนิค้าในสายตาของผู้บริโภค ท าให้เห็นวา่ราคาสงูไม่ได้
ท าให้ปริมาณการซือ้สนิค้าลดลง 

3) การจัดจ าหน่าย (Place): การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มีระดับการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ของผู้ บริโภค การเพิ่มความสะดวกให้ผู้ บริโภคในการซือ้สินค้า เป็นปัจจัยส าคัญท่ี
ผู้บริโภคมกัน าไปพิจารณาประกอบการซือ้สินค้า และช่องทางการจ าหน่ายยงัมีผลตอ่ภาพลกัษณ์
ของผลติภณัฑ์ในสายตาผู้บริโภคด้วย  

4) การส่งเสริมตลาด  (Promotion): การส่งเสริมตลาดอยู่ ในขัน้ตอนของ
กระบวนการตดัสินใจซือ้ทุกขัน้ตอน การสื่อสารกับผู้บริโภคอาจจะเตือนใจให้ผู้บริโภคตระหนกัถึง
ปัญหา และผลิตภณัฑ์เปรียบเสมือนตวัแก้ไขปัญหา การสื่อสารหลงัการซือ้เป็นการยืนยนัว่า การ
ตดัสนิใจซือ้ของลกูค้าถกูต้อง 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2558) กล่าวว่า การบริการ มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากสินค้า
ทัว่ ๆ ไป คือ การบริการเป็นสินค้าท่ีไม่มีตวัตน ซึ่งสว่นประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย 7 
ข้อ ดงันี ้

1) ผลิตภณัฑ์บริการ (Service Product) หมายถึง ข้อเสนอทัง้หมดท่ีผู้ขายเสนอ
ให้ผู้ซือ้ ซึง่สามารถให้ประโยชน์หรือให้คณุคา่ตอ่ผู้ซือ้ได้ดงันี ้

1.1) ผลประโยชน์หลกั คือ บริการพืน้ฐานท่ีลกูค้าต้องการจากผลติภณัฑ์ท่ีซือ้
อย่างแท้จริง เช่น ผลประโยชน์หลกัของสายการบิน คือ ให้ผู้ โดยสารเดินทางถึงจุดหมายอย่าง
ปลอดภยั 

1.2) ผลิตภัณฑ์พืน้ฐาน คือ การเปลี่ยนผลประโยชน์หลกัให้เป็นรูปธรรมท่ี
สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ เช่น จ านวนเท่ียวบิน และเส้นทางการบิน 

1.3) ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวงั คือ สิ่งท่ีลกูค้าคาดหวงัจะได้รับเม่ือซือ้ผลิตภณัฑ์ 
เช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัของสายการบิน คือ การเดินทางท่ีปลอดภยัและได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ
จากพนกังาน 



  17 

1.4) ผลติภณัฑ์เสริม คือ ผลติภณัฑ์ของผู้ขายมีความแตกตา่งจากผลติภณัฑ์
ของผู้ขายรายอ่ืน ซึง่ปกติแล้วลกูค้าก็ไม่คาดหวงัวา่จะได้รับ 

1.5) ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นไปได้ คือ คณุประโยชน์ท่ีเพิ่มให้กบัลกูค้า ซึง่ลกูค้าไม่ได้
คาดหวงัว่าจะได้รับ แตผู่้ขายสามารถท าให้กับลกูค้าได้ในแงท่ี่ดี สิง่เหลา่นีถ้้ามีจะช่วยให้ลกูค้าเกิด
ความประทบัใจ 

2) ราคา (Price) เป็นสว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญักบักิจการ
บริการทุกแห่ง ซึ่งการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมส าหรับกิจการบริการเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างซับซ้อน 
ราคามีอิทธิพลตอ่การรับรู้เร่ืองคุณค่าและคุณภาพของการบริการท่ีบริษัทน าเสนอ วิธีการก าหนด
ราคา มี 3 วิธี คือ 

2.1) วิธีการก าหนดราคาจากต้นทนุ การคิดต้นทนุตอ่หน่วยในธุรกิจบริการท า
ได้ยากกว่าธุรกิจผลิตสินค้า เพราะต้นทุนสว่นใหญ่ของธุรกิจบริการนัน้เป็นค่าจ้างแรงงาน ท าให้
ต้นทนุท่ีแท้จริงของธุรกิจบริการไม่เหมาะสมกบัการบริการท่ีลกูค้ารับรู้ 

2.2) วิธีการก าหนดราคาจากการแข่งขัน วิ ธีนี นิ้ยมใช้ในกรณี ท่ีบริการ
มาตรฐานของผู้ขายแตล่ะรายไม่มีความแตกตา่งกนั ผู้ขายแตล่ะรายจึงมกัก าหนดราคาตามคูแ่ขง่ 

2.3) วิธีการก าหนดราคาจากการรับรู้ในคุณคา่ของผลติภณัฑ์ของลกูค้า การ
ก าหนดราคาแบบวิธีนีท้ าได้โดยก าหนดราคาค่าบริการบนพืน้ฐานของการรับรู้ในคณุคา่การบริการ
ของลกูค้าเป้าหมาย ซึง่พิจารณาจากปัจจยัส าคญัต่าง ๆ เช่น ความสามารถและความเต็มใจที่จะ
จ่ายเงินของผู้บริโภค 

3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ในธุรกิจบริการการจัดจ าหน่ายจะต้อง
ค านงึถึงปัจจยัท่ีส าคญั คือ การเข้าถึงลกูค้าได้ ดงันัน้ผู้ให้บริการจะต้องท าให้บริการสามารถเข้าถึง
ได้ มีความง่ายและความสะดวกสบายในการซือ้ ถ้าลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงได้กระบวนการใช้
บริการก็ไม่สามารถเกิดขึน้ และสิ่งส าคัญ คือ จะต้องมีความพร้อมท่ีจะให้บริการแก่ลูกค้าใน
สถานท่ีและเวลาท่ีต้องการจะใช้บริการเสมอ ในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า มีระดับการ
ปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งผู้ให้บริการกบัลกูค้า ดงันี ้

3.1) เม่ือลูกค้าต้องเดินทางไปรับบริการ ณ สถานท่ีของผู้ ให้บริการ กรณีนี ้
ท าเลท่ีตัง้ส าคญัมาก ซึง่ผู้ให้บริการควรค านงึถึงความสะดวกของลกูค้าท่ีจะมารับบริการเป็นหลกั 

3.2) เม่ือผู้ ให้บริการสามารถเดินทางไปให้บริการแก่ลูกค้า ณ สถานท่ีของ
ลกูค้าได้ กรณีนีท้ าเลท่ีตัง้ไม่คอ่ยส าคญั ดงันัน้ผู้ให้บริการอาจเลอืกท าเลท่ีตัง้ท่ีมีค่าใช้จ่ายน้อยเพื่อ
ลดต้นทนุในการด าเนินงาน 
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3.3) การให้บริการทางไกล ในกรณีนีจ้ะเป็นการน าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีมาใช้ เพื่อท าให้ลกูค้าท่ีมาใช้บริการมีความสะดวกสบายมากขึน้ เช่น การช าระค่าตั๋ว
โดยสารผา่นเค้าเตอร์เซอวิส หรือการช าระคา่ตัว๋ผา่นบตัรเครดิต 

4) การสง่เสริมการตลาด (Promotion) ส าหรับธุรกิจบริการซึง่ไม่สามารถจับต้อง
ได้ ดังนัน้บทบาทของการส่งเสริมการตลาดนัน้ช่วยให้ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสื่อสารให้
ลกูค้าเข้าใจถึงบริการได้อยา่งเป็นรูปธรรมมากขึน้ และช่วยให้ลกูค้าตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์มากขึน้ 
เคร่ืองมือส าคญัของการสง่เสริมการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้พนกังานขาย การ
สง่เสริมการขาย การประชาสมัพนัธ์ การสือ่สารแบบปากตอ่ปาก และการตลาดทางตรง 

5) บุคลากร (People) ห รือพนักงาน เป็นส่วนส าคัญมากในธุรกิจบริการ 
โดยเฉพาะพนกังานสว่นหน้าหรือพนกังานท่ีให้บริการถือได้วา่เป็นตวัแทนของธุรกิจและเป็นสว่น
หนึ่งของบริการด้วย ดังนัน้พนักงานคือตัวบริการ มีความส าคัญมากกับความส าเร็จของการ
ให้บริการ ซึ่งพนักงานมีบทบาทท่ีส าคัญ คือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์กรกับ
สิง่แวดล้อมภายนอก และท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนขององค์กรในการมีปฏิสมัพนัธ์กับลกูค้า ต าแหน่ง
พนกังานถือได้ว่าเป็นงานท่ีหนกั ท้าทาย และเจอแรงกดดนัมาก ดงันัน้จึงใช้ความพยายามเพื่อให้
ท างานบริการออกมาดีตอบสนองความต้องการของลกูค้า กิจการ และตนเองมากท่ีสดุ นอกจาก
พนักงานแล้ว ลูกค้าก็เป็นองค์ประกอบส าคัญ เพราะการบริการนัน้ก็เกิดจากลูกค้าด้วย ดังนัน้
ลกูค้าก็มีความส าคญัตอ่ธุรกิจบริการ แตร่ะดบัความส าคญัจะมากน้อยนัน้ขึน้อยู่กบัลกัษณะของ
ธุรกิจบริการนัน้ ๆ 

6) กระบวนการ (Process) เป็นสว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญั
อีกประการหนึ่ง เพราะการผลิตและการน าเสนอการบริการต้องใช้กระบวนการให้บริการเสมอ 
กระบวนการนัน้เก่ียวข้องกับขัน้ตอน วิธีการ งานประจ าและงานต่าง ๆ ท่ีต้องปฏิบัติตามเวลาท่ี
ก าหนด รวมถึงกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัรูปแบบการน าเสนอผลติภณัฑ์และบริการให้กบัลกูค้า ลกูค้า
มักจะเข้าใจว่ากระบวนการให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของบริการ กระบวนการจึงได้น าเอาไปใช้ใน
กิจการตา่ง ๆ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการให้ลกูค้าได้ 

7) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) คือ สิ่งท่ีเป็นรูปธรรมต่าง ๆ ท่ี
สามารถมองเห็นได้ ลกัษณะทางกายภาพมีความส าคญัต่อความรู้สกึและปฏิกิริยาตอบสนองของ
ลกูค้าและพนกังานท่ีมีต่อการให้บริการของกิจการ ลกัษณะทางกายภาพมีบทบาทท่ีส าคญัของ
ธุรกิจบริการและลกูค้า ดงันี ้
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7.1) ท าหน้าท่ีเป็นบรรจุภัณฑ์ของบริการ ในกรณีน่ีจะบอกถึงภาพลกัษณ์
ภายนอกของบริการท่ีลกูค้ามองเห็นได้เป็นรูปธรรม ซึ่งลกูค้าทราบกันทัว่ไปคือ สภาพภายในของ
สถานท่ีท่ีให้บริการวา่นา่จะเป็นลกัษณะและมีคณุภาพเป็นอยา่งไร 

7.2) ท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก ในกรณีนีช้่วยให้กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเกิดจาก
กระบวนการให้บริการด าเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของกิจการและของ
ลกูค้า เช่น การออกแบบลกัษณะของตวัอาคาร 

7.3) ท าหน้าท่ีสร้างความแตกต่าง ในกรณีนีส้ามารถช่วยท าหน้าท่ีในการ
สร้างความแตกตา่งให้กบัธุรกิจบริการได้ เช่น การประดบัตกแตง่ภายในของสถานท่ีท่ีให้บริการ 

7.4) ท าหน้าท่ีทางสงัคม คือ การให้พนักงานและลูกค้าเข้าใจบทบาทของ
ตนเองฝนการบริการ ท าให้รูปแบบความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานและลกูค้ามีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึน้ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ข้างต้น สรุปได้ว่า สว่นประสมทางการตลาดบริการสามารถเป็นตัวกระตุ้นทางการตลาดในการ
สร้างความต้องการซือ้ได้ ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการทัง้ 7 ด้านของธีรกิติ 
นวรัตน ณ อยุธยา มาใช้เป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบว่ามีปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด
บริการใดบ้างท่ีมีความอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า โดยผู้ วิจัย
น ามาใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย การก าหนดสมมติฐาน และการออกแบบ
แบบสอบถาม 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาพลักษณ์ 

3.1 ความหมายของภาพลักษณ์ 
คอตเลอร์ (Kotler, 2000) กลา่ววา่ “ ภาพลกัษณ์เป็นองค์รวมของความเช่ือถือ ความคิด

และความประทับใจท่ีบุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและการกระท าท่ีคนเรามีต่อสิ่งนัน้จะมี
ความเก่ียวพนัอยา่งสงูกบัภาพลกัษณ์ของสิง่นัน้ ๆ ” 

พรทิพย์ พิมลสินธ์ุ (2551) กลา่วว่า “ ภาพลกัษณ์ คือ ภาพท่ีเกิดในใจของบุคคลท่ีมีสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งอาจเป็นบุคคลหรือองค์กรก็ได้โดยเกิดจากการรับรู้ท่ีประทับใจซึ่งอาจจะมาจาก
ประสบการณ์ทางตรง และอาจจะมาจากประสบการณ์ทางอ้อม ” 

อภิชัจ พุกสวสัด์ิ (2556) กลา่วว่า “ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพขององค์กร หน่วยงาน 
สถาบนัตามความคิดเห็นของประชาชนกลุม่เป้าหมายหรือสาธารณชนท่ีเก่ียวข้องซึ่งเป็นผลมาจาก
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พฤติกรรมต่าง ๆ ขององค์กร หน่วยงาน สถาบันท่ีประชาชนกลุ่มเป้าหมายเก่ียวข้องรับรู้ การเกิด
ภาพลกัษณ์ต้องใช้ระยะเวลาและกลไกการประชาสมัพนัธ์ในการสร้างภาพลกัษณ์” 

3.2 ประเภทของภาพลักษณ์ 
วิรัช ลภิรัตนกลุ (2540) แบ่งประเภทของภาพลกัษณ์ออกเป็น 4 ประเภท มีรายละเอียด

ดงันี ้
1) ภาพลักษ ณ์ ของบ ริษั ท  (Corporate image) คือ  ภาพ ท่ี เกิดในใจขอ ง

สาธารณชนท่ีมีต่อบริษัท ซึ่งอาจหมายรวมไปถึงการบริหารงานของบริษัทด้วย และยงัรวมไปถึง
สนิค้าและบริการของบริษัทอีกด้วย 

2) ภาพลกัษณ์ของสถาบันหรือองค์กร (Institution image) คือ ภาพท่ีเกิดในใจ
ของสาธารณชนท่ีมีตอ่สถาบนัหรือองค์กร ซึง่มุ่งเน้นไปท่ีสถาบนัหรือองค์กรเพี่ยงอย่าเดียว ไม่รวม
สนิค้าหรือบริการ 

3) ภาพลกัษณ์ของสินค้าหรือบริการ (Product/Service image) คือ ภาพท่ีเกิด
ในใจของสาธารณชนท่ีมีตอ่สนิค้าหรือบริการ ซึง่ไม่รวมกบับริษัทหรือองค์กร 

4) ภาพลักษณ์ ของตราสิน ค้า  (Brand image) คือ  ภาพ ท่ี เกิดในใจของ
สาธารณชนต่อตราสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือเคร่ืองหมายการค้า ซึ่งใช้ในด้านการโฆษณาและ
การสง่เสริมการขาย 

ประทุม ฤกษ์กลาง (2552) ได้แบง่ประเภทของภาพลกัษณ์ออกเป็น 3 ประเภทหลกั ซึ่ง
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) ภาพลกัษณ์สถาบัน (Institutions image) คือ ทัศนคติท่ีกลุ่มเป้าหมายหรือ
สาธารณชนมีตอ่องค์กรโดยรวม ซึง่แบง่ยอ่ยได้ดงันี ้

1.1) ภาพลกัษณ์องค์กรหรือบริษัท (Corporate image) คือ ภาพของความ
ประทบัใจของกลุม่เปา้หมายท่ีมีตอ่ธุรกิจนัน้ ๆ ซึง่ธุรกิจนัน้เป็นสว่นหนึง่ของชุมชนมากกวา่การขาย
สนิค้า 

1.2) ภาพลกัษณ์ร้านค้า (Store image) คือ ภาพท่ีเกิดจากความสามารถ
ขององค์กรในการสร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าแล้วท าให้
เกิดประสบการณ์ตอ่ลกูค้า 

2) ภาพลักษณ์ในบทบาทหน้าท่ี (Functional image) คือ ภาพท่ีเก่ียวข้องกับ
กิจกรรมของธุรกิจ ซึง่มีความสมัพนัธ์กบับทบาทหน้าท่ีท่ีองค์กรปฏิบติั ซึง่แบง่ยอ่ยได้ดงันี ้
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2.1) ภาพลกัษณ์บริการ (Service image) คือ ทัศนคติของลกูค้าท่ีมีต่อการ
ให้บริการขององค์กรนัน้ ๆ เช่น สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ ความใสใ่จในการ
ให้บริการของพนกังานท่ีมีตอ่ลกูค้า 

2.2) ภาพลกัษณ์ราคา (Price image) คือ ภาพความประทบัใจของลกูค้าท่ีมี
ตอ่ระดบัราคา สว่นลด และสทิธิพิเศษตา่ง ๆ 

2.3) ภาพลกัษณ์การสง่เสริมการตลาด (Promotion image) คือ ทศันติของ
ลกูค้าท่ีมีตอ่กิจกรรมทางการตลาดในช่วงท่ีมีการสง่เสริมการขาย 

3) ภาพลักษณ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ (Commodity image) คือ ทัศนคติของ
ลกูค้าท่ีมีตอ่การน าเสนอขายสนิค้าหรือบริการตา่ง ๆ ขององค์กร ซึง่แบง่ยอ่ยได้ดงันี  ้

3.1) ภาพลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ (Product image) คือ ทศันคติของลูกค้าท่ีมีต่อ
ผลติภณัฑ์ในด้านคณุภาพและความเหมาะสม 

3.2) ภาพลกัษณ์ช่ือยี่ห้อ (Brand image) คือ ภาพท่ีเกิดขึน้ในใจของลกูค้าท่ี
มีตอ่ช่ือยี่ห้อของสนิค้า 

3.3) ภาพลกัษณ์ตอ่ตวัสนิค้า (Brand – line image) คือ ทศันคติของลกูค้าท่ี
มีตอ่การออกแบบผลติภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ หรือคณุสมบติัของผลติภณัฑ์นัน้ ๆ 

3.3 ความส าคัญของภาพลักษณ์ 
เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า การท่ีสาธารณชนประเมินว่าองค์กรดี สินค้าหรือ

บริการดีนัน้สามารถเป็นจริงได้ หากมองแต่จุดดี มองข้ามและยอมรับจุดด้อย ดงันัน้ภาพลกัษณ์จึงมี
ความส าคญัดงันี ้

1) ด้านจิตวิทยา (Psychological) คือ ภาพลกัษณ์ท่ีเปรียบเสมือนการก าหนด
ทิศทางพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิง่หนึ่งท่ีอยูร่อบตวัซึง่จะแสดงพฤติกรรมเชิงบวกหรือเชิง
ลบก็ได้ ดงันัน้ความส าคญัของภาพลกัษณ์คือ ภาพลกัษณ์ก่อให้เกิดอคติ เพราะเป็นเร่ืองท่ีฝังใจ
ยากจะแก้ไข จะเห็นได้วา่ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ท่ีค่อนข้างถาวรและเปลีย่นแปงยาก ถ้ามองอะไรวา่ดี
ทกุอย่างก็ดีหมด แม้แตส่ิ่งท่ีไม่ดีก็ถูกมองวา่ดีไปด้วย ในทางกลบักนัถ้ามองวา่อะไรไม่ดี ทกุสิ่งก็จะ
ไม่ดีไปหมด แม้แตส่ิง่ท่ีดีก็ถกูมองวา่ไม่ดีหรือไม่แนใ่จวา่ดีหรือเปลา่ 

2) ด้านธุรกิจ (Commercial) คือ ภาพลกัษณ์ท่ีถือได้วา่เป็นการเพิ่มคุณคา่ให้กับ
ผลติภณัฑ์ องค์กร หนว่ยงาน หรือสถาบนั ซึ่งเป็นผลประโยชน์ในเชิงจิตวิทยาและถือเป็นเคร่ืองมือ
ในการสร้างคณุคา่เพิ่มอีกด้วย 
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3.4 การเกิดภาพลักษณ์ 
พรทิพย์ วรกิจโภคาทร และพงษ์เทพ วรกิจโภคาทร (2536) ได้อธิบายการเกิด

ภาพลกัษณ์ ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
1) เหตกุารณ์และสิง่แวดล้อม (Events and environment) กลา่วคือ ในสงัคมจะ

มีเหตกุารณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม แตจ่ะมีบางสว่นของเหตกุารณ์หรือบาง
เหตุการณ์เท่านัน้ท่ีคนจะเลือกรับ หรือเลือกจดจ า และในบรรดาเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จะมี
คุณค่าด้านดีหรือร้าย จะส าคัญหรือไม่ คงจะไม่เกิดขึน้จากตัวเราเพียงอย่างเดียว แต่ขึน้อยู่กับ
สภาพแวดล้อมท่ีอยูก่ับเหตุการณ์และอยูโ่ดยรอบตวัเราจะมีอิทธิพลในการก าหนดคณุค่าเหลา่นัน้
ทัง้ก่อนและหลงัการรับรู้ ตลอดจนมีอิทธิพลต่อความสมบูรณ์หรือการหดหาย และระยะเวลาของ
ความทรงจ าในเหตกุารณ์นัน้ด้วย 

2) ช่องทางการสือ่สาร (Communication channel) ในบรรดาเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
จะสง่ผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ การได้ยิน การมองเห็น การลิม้รส และการได้กลิ่น ซึ่งแต่ละ
ช่องทางนัน้ต่างมีประสิทธิภาพด้านการรับรู้ นอกจากนีเ้นือ้หาสาระ วิธีการจัดการข่าวสาร 
โครงสร้างสารของผู้สง่สารมีความสมัพนัธ์กับช่องทางการสือ่สาร กลา่วคือ ช่องทางการสื่อสารจะ
เป็นประตดูา่นแรกของการรับรู้เหตกุารณ์ ซึง่ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในขัน้ตอนนี ้คือ ขา่วสาร
และสือ่ 

3) องค์ประกอบเฉพาะบุคคล (Personal elements) เป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวกับ
ประสทิธิภาพของการรับรู้ของผู้ รับสาร คือ ทกัษะของการสือ่สาร ทศันคติ ความรู้ ระบบสงัคม และ
วฒันธรรม ซึ่งองค์ประกอบเหลา่นีมี้อิทธิพลต่อการสื่อสาร แม้ว่าเหตุการณ์จากภายนอกจะผ่าน
ช่องทางการสื่อสารและเข้าถึงผู้ รับสารแล้วก็ตาม ซึ่งจะมีความหมายหรือไม่ องค์ประกอบทัง้ 5 นี ้
จะเป็นค าตอบท่ีดีมากกวา่อยา่งอ่ืน 

4) การรับรู้และความประทับใจ (Perception and impression) ภาพลกัษณ์จะ
ไม่สามารถเกิดขึน้ได้ทนัที เม่ือเหตุการณ์ผ่านช่องทางการสื่อสารและองค์ประกอบทัง้ 5 ของผู้ รับ
สาร คือ ทักษะของการสื่อสาร ทศันคติ ความรู้ ระบบสงัคมและวฒันธรรม จะเป็นตัวพิจารณา
เหตุการณ์นัน้ก่อน โดยการรับรู้จะเป็นตัวแปลงเหตุการณ์ให้เป็นความหมายตามความคิดของ
บุคคลนัน้ ๆ  ส่วนความประทับใจมีความส าคัญในการรับรู้อีกลกัษณะหนึ่ง โดยจะเก่ียวพันกับ
คณุภาพและปริมาณของความทรงจ า ถ้าประทบัใจมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบ ก็จะมี
ความทรงจ าท่ียาวนาน 



  23 

จากการศกึษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ข้างต้น สรุปได้วา่ ภาพลกัษณ์ถือ
ได้วา่มีความส าคญักับการด าเนินธุรกิจขององค์กร เม่ือองค์กรมีภาพลกัษณ์ท่ีดีก็ย่อมสง่ผลให้ธุรกิจ
ขององค์กรดียิ่งขึน้และมีช่ือเสยีงไปในทางท่ีดี เพราะสาธารณชนชนจะเช่ือในประสบการณ์ท่ีพวกเขา
ได้รับรู้มา ดงันัน้ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดของ ประทมุ ฤกษ์กลาง และอภิชจั พกุสวสัด์ิ มาเป็นแนวทาง
ในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย การก าหนดสมมติฐาน และการออกแบบแบบสอบถามใน
งานวิจยัเร่ืองนี ้
 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

4.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) กล่าวว่า “พฤติกรรมผู้ บริโภค 

หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลกระท าเพื่อให้ได้สนิค้าหรือบริการมาเพื่อบริโภค ตลอดจนรวมไปถึง
การบริโภคด้วย” 

ปณิศา มีจินดา (2553) กลา่วว่า “ พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับ
บุคคลหรือกลุ่มในการจัดหา การเลือกสรร การซือ้ การใช้ และการจัดการภายหลังการบริโภค
ผลติภณัฑ์หรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในช่วงเวลาหนึง่ ๆ ” 

คาร์เดส; ครอนลย์ี; และ ไคลน์ (Kardes, Cronley, & Cline, 2011) กลา่ววา่ “พฤติกรรม
ผู้บริโภค หมายถึง กิจกรรมทัง้หมดของผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องกับการซือ้ การใช้ การทิง้สนิค้าและบริการ 
รวมไปถึงอารมณ์ จิตใจ และการตอบสนองเชิงพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ลว่งหน้าขณะใช้สินค้าหรือบริการ 
และภายหลงักิจกรรม” 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2560) กลา่วว่า “ พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาถึง
พฤติกรรมของบุคคล กลุม่ หรือองค์กร ซึ่งคือผู้บริโภค เก่ียวกับการเลือกซือ้และใช้สินค้าหรือบริการ 
เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการของเขา ” 

4.2 ปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมผู้บริโภค 
วฒุิ สขุเจริญ (2559) กลา่ววา่ ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีก าหนดผู้บริโภคให้มีพฤติกรรมท่ีแตกตา่ง

กนั สามารถแบง่ได้ 2 ประเภทดงันี ้
1) ปัจจัยภายนอก (External factors) หมายถึง ปัจจัยท่ีเป็นสิ่งกระตุ้ นจาก

สภาพแวดล้อมภายนอกให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการที่จะบริโภคสนิค้าหรือบริการ สภาพแวดล้อม
ภายนอก เช่น ล าดบัชัน้ทางสงัคม สภาพทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 
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2) ปั จจัยภายใน (Internal factors) หมายถึง ปั จจัย ท่ี เป็นสิ่ งกระตุ้ นจาก
สภาพแวดล้อมภายใน ซึง่เป็นตวัก าหนดรูปแบบการตอบสนองของผู้บริโภคและการตอบสนองของ
แตล่ะคนนัน้แตกตา่งกนั สภาพแวดล้อมภายใน เช่น แรงจูงใจ การรับรู้ คา่นิยม เป็นต้น 

4.3 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
คอทเลอร์ และเคลเลอร์ (Kotler & Keller, 2016) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้บริโภค เพื่อท่ีจะสามารถจัดสิ่งกระตุ้นหรือกลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคได้อยา่งเหมาะสม ซึง่มีผลตอ่ความส าเร็จของธุรกิจ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2560) กล่าวว่า การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรม
ผู้บริโภค สามารถตัง้ค าถาม 7 ประการ หรือเรียกว่า 6Ws และ 1H เพื่อเป็นค าตอบ 7 ประการ หรือ 
7Os เก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ซึง่แสดงรายละเอียดเป็นตาราง ดงันี ้
 
ตาราง 2 แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ (7Os) เก่ียวกบั
พฤติกรรมผู้บริโภค 
 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวข้อง 
1. ใครอยูใ่นตลาด
เปา้หมาย (Who is in 
the target market?) 

ลกัษณะของกลุม่เปา้หมาย
(Occupants) ทางด้าน 1)
ประชากรศาสตร์ 2)ภมิูศาสตร์ 
3)จิตวิทยา (4)พฤติกรรม
ศาสตร์ 

กลยทุธ์การตลาด ประกอบด้วย กล
ยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา การจดั
จ าหนา่ย และการสง่เสริมการตลาดท่ี
เหมาะสมและสามารถตอบสนองตอ่
ความพงึพอใจของกลุม่เปา้หมาย 

2. ผู้บริโภคซือ้อะไร 
(What does the 
consumer buy) 

สิง่ท่ีผู้บริโภคต้องการซือ้ 
(Objects) สิง่ท่ีผู้บริโภค
ต้องการจากผลติภณัฑ์ก็คือ
คณุสมบติัหรือองค์ประกอบของ
ผลติภณัฑ์ ซึง่มีความแตกตา่งท่ี
เหนือกวา่คูแ่ขง่ 

กลยทุธ์ด้านผลติภณัฑ์ ได้แก่ 1) 
ผลติภณัฑ์หลกั 2) รูปลกัษณ์
ผลติภณัฑ์ ได้แก่ การบรรจุภณัฑ์ 
ตราสนิค้า รูปแบบบริการ คณุภาพ 
ลกัษณะนวตักรรม 3) ผลติภณัฑ์ควบ 
4) ผลติภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 5) ศกัยภาพ
ของผลติภณัฑ์ ความแตกตา่ง
ทางการแขง่ขนั ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์
บริการ พนกังาน และภาพลกัษณ์ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ค าถาม(6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ(7Os) กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวข้อง 

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซือ้ 
(Why does the 
consumer buy) 

วตัถปุระสงค์ในการซือ้ 
(Objectives) ผู้บริโภคซือ้สนิค้า
เพื่อสนองตอบตอ่ความต้องการ
ทางด้านร่างกายและจิตวิทยา 
ซึง่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่
พฤติกรรมการซือ้ คือ 1) ปัจจยั
ด้านจิตวิทยา 2) ปัจจยัด้าน
สงัคมวฒันธรรม 3) ปัจจยัสว่น
บุคคล 

กลยทุธ์ท่ีใช้มากคือ 1) กลยทุธ์ด้าน
ผลติภณัฑ์ 2) กลยุทธ์ด้านการ
สง่เสริมการตลาด ประกอบด้วย การ
โฆษณา การขายโดยใช้พนกังาน
ขาย การสง่เสริมการขาย การให้ขา่ว
และการประชาสมัพนัธ์ 3) กลยทุธ์
ด้านราคา 4) กลยทุธ์ด้านช่อง
ทางการจดัจ าหนา่ย 

4. ใครมีสว่นร่วมในการ
ตดัสนิใจซือ้ (Who 
participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุม่ตา่ง ๆ 
(Organizations) ท่ีมีอิทธิพลตอ่
การตดัสนิใจซือ้ ประกอบด้วย 1) 
ผู้ ริเร่ิม 2) ผู้ มีอิทธิพล 3) ผู้
ตดัสนิใจซือ้ 4) ผู้ซือ้ 5) ผู้ใช้ 

กลยทุธ์ท่ีใช้มากคือกลยทุธ์ด้านการ
โฆษณาและการสง่เสริมการตลาด 
โดยใช้กลุม่อิทธิพล 

5. ผู้บริโภคซือ้เม่ือใด 
(When does the 
consumer buy?) 

โอกาสในการซือ้ (Occasions) 
เช่น ช่วงเดือนใด ช่วงฤดกูาลใด 
ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลาใด
ของวนั โอกาสพิเศษหรือ
เทศกาลวนัส าคญัตา่งๆ 

กลยทุธ์ท่ีใช้มากคือกลยทุธ์ด้านการ
สง่เสริมการตลาด โดยควรจะท าการ
สง่เสริมการตลาดเม่ือใดจึงจะ
สอดคล้องกบัโอกาสในการซือ้ 

6. ผู้บริโภคซือ้ท่ีไหน 
(Where does the 
consumer buy?) 

ช่องทางหรือแหลง่ (Outlets) ท่ี
ผู้บริโภคท าการซือ้ เช่น 
ห้างสรรพสนิค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต 
ร้านขายของช า เป็นต้น 

กลยทุธ์ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย 
บริษัทน าผลติภณัฑ์สู้ตลาด
เปา้หมายโดยพิจารณาวา่จะผา่นคน
กลางอยา่งไร 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ค าถาม(6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ(7Os) กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวข้อง 

7. ผู้บริโภคซือ้อยา่งไร 
(How does the 
consumer buy?) 

ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ 
(Operations) ประกอบด้วย 1) 
การรับรู้ปัญหาหรือการรับรู้ถึง
ความต้องการ 2) การค้นหา
ข้อมลู 3) การประเมินทางเลอืก 
4) การตดัสนิใจซือ้ 5) พฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ 

กลยทุธ์ท่ีใช้มากคือกลยทุธ์ด้านการ
สง่เสริมการตลาด ประกอบด้วย การ
โฆษณา การขายโดยใช้พนกังาน
ขาย การสง่เสริมการขาย การให้ขา่ว
และการประชาสมัพนัธ์ การตลาด
ทางตรงโดยพนกังานขายจะก าหนด
วตัถปุระสงค์ในการขายให้
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ในการ
ตดัสนิใจซือ้ 

 
ท่ีมา: ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2560) : การบริหารการตลาดยคุใหม่. หน้า 141. 
 
4.4 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2560) ได้ศึกษาเก่ียวกับโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 สว่นท่ีส าคญัดงันี ้

1) ปัจจัยน าเข้า (Input) เกิดจากปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อค่านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องกับการซือ้สินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ของผู้บริโภค มี 2 ประการ ดงันี ้

1.1) ปัจจัยน าเข้าด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix input) 
เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบักับกิจกรรมทางการตลาดโดยการแจ้งขา่วสารและการจูงใจให้ผู้บริโภคซือ้
และใช้ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านการจัด
จ าหนา่ย และกลยทุธ์ด้านการสง่เสริมการตลาด 

1.2) ปัจจยัน าเข้าด้านสงัคมและวฒันธรรม (Sociocultural input) เป็นปัจจัย
ท่ีมีผลตอ่สิ่งท่ีผู้บริโภคซือ้และวิธีการท่ีผู้บริโภคใช้ แตไ่ม่จ าเป็นจะต้องเป็นการสนบัสนนุการซือ้หรือ
การบริโภค 
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2) กระบวนการ (Process) หรือกระบวนการตัดสินใจซื อ้ ของผู้ บ ริโภค 
(Consumer decision making process) คือ ขัน้ตอนในการตัดสินใจซือ้สินค้าหรือบริการของ
ผู้บริโภคได้แก่ การรับรู้เก่ียวกับสินค้า สืบค้นข้อมูล และการประเมินผลว่าจะซือ้หรือไม่ซือ้ ซึ่ง
อาจจะรวมถึงปัจจยัของบุคคลด้วย เช่น อาชีพ รายได้ รูปแบบการด าเนินชีวิต เป็นต้น 

3) ผลลพัธ์ (Output) เกิดจากปัจจัย 2 ประการ คือ การตัดสินใจซือ้สินค้า และ
พฤติกรรมหลงัการซือ้ โดยเฉพาะพฤติกรรมหลงันัน้ซือ้นัน้ส าคัญถ้าผู้บริโภคพอใจในสินค้าหรือ
บริการ อาจจะกลบัมาซือ้ซ า้ หรืออาจจะมีการบอกตอ่ไปยงัลกูค้าหรือบุคคลอ่ืน ๆ  

ซึ่งในโมเดลพฤติกรรมผู้ บริโภคนี ้ประกอบด้วย 3 ส่วนหลังตามท่ีได้อธิบายไว้แล้ว
ข้างต้น และเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึน้ จึงสรุปเป็นแผนผงัภาพไว้ ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
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ภาพประกอบ 2 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

ท่ีมา: ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2560): การบริหารการตลาดยคุใหม่. หน้า 144. 
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4.5 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
วฒุิ สขุเจริญ (2559) กลา่ววา่ การศกึษาพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสิ่งท่ีต้องศึกษาและท า

ความเข้าใจ เพื่อหาค าตอบเก่ียวกับกระบวนการตดัสนิใจซือ้ ได้แก่ ใคร อะไร เม่ือไหร่ ท่ีไหน อยา่งไร 
และท าไม เพื่อให้สามารถก าหนดกิจกรรมทางการตลาดได้อยา่งเหมาะสม ซึง่มีค าถามดงันี ้

1. ใครคือผู้ซือ้สนิค้าหรือบริการ 
2. ใครเป็นผู้ตดัสนิใจ 
3. ใครมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจ 
4. ตดัสนิใจซือ้อยา่งไร และใครมีบทบาทในกระบวนการตดัสนิใจ 
5. อะไรที่ลกูค้าซือ้ และความต้องการอะไรที่ต้องท าให้ลกูค้าพอใจ 
6. ท าไมลกูค้าถึงซือ้สนิค้าของตราสนิค้านัน้ 
7. ลกูค้ามองหาหรือไปเพื่อซือ้สนิค้าท่ีไหน 
8. เม่ือไหร่ท่ีลกูค้าจะซือ้ มีปัจจยัฤดกูาลหรือไม่ 
9. ลกูค้ารู้สกึหรือรับรู้เก่ียวกบัสนิค้าอยา่งไร 
10. ลกูค้ามีทศันคติอยา่งไรกบัสนิค้าของเรา 
11. ปัจจยัด้านสงัคมอะไรที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้ 
12. รูปแบบการด าเนินชีวิตของลกูค้ามีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้หรือไม่ 
13. ปัจจยัสว่นบุคคลและปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

ดังนัน้การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจึงมีลกัษณะคล้ายกับการศึกษาด้านการตลาด 
เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคนัน้มีการผสมผสานกับวิชาอ่ืนเข้าด้วยกัน ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา 
สงัคมวิทยา และ มานษุยวิทยา ซึง่แสดงภาพดงันี ้
 

    
 

ภาพประกอบ 3 ศาสตร์ท่ีใช้ในการศกึษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

ท่ีมา: วฒุิ สขุเจริญ (2559). พฤติกรรมผู้บริโภค. หน้า 19. 
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4.5.1 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคด้านเศรษฐศาสตร์ ในการศกึษาพฤติกรรมผู้บริโภค
ด้านนีจ้ะศึกษากฎอุปสงค์และกฎอุปทานในระดบับริษัทและอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิดท่ีว่า
ประโยชน์ท่ีผู้บริโภคจะได้รับเม่ือเปรียบเทียบกับมูลค่าของเงิน จึงต้องหาจุดดุลยภาพระหว่างราคา
และจ านวนสินค้า ดังนัน้ในการศึกษาพฤติกรรมผู้ บริโภคด้านเศรษฐศาสตร์จึงเป็นการศึกษา
พฤติกรรมเชิงเหตผุล เพราะไม่ได้น าปัจจยัด้านอ่ืนมาร่วมศกึษาด้วย 

4.5.2 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคด้านจิตวิทยา เป็นการศึกษาด้านกระบวรการของ
จิตใจ เพื่อให้เข้าใจว่าผู้บริโภคคิดอย่างไรเก่ียวกับกระบวนการซือ้สินค้า ซึ่งมีแนวทางในการศึกษา
ด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

4.5.2.1 แรงขับและแรงจูงใจ (Drive and motivation) แรงขับเป็นแรงพืน้ฐานท่ี
ท าให้เกิดความต้องการท่ีเฉพาะเจาะจงแล้วเกิดเป็นแรงจูงใจ ดงันัน้นกัการตลาดจึงต้องสร้างแรง
ขบัให้เกิดขึน้ก่อน แล้วจึงพฒันาให้เกิดความต้องการที่เฉาะเจาะจงหรือเกิดแรงจูงใจ  

4.5.2.2 เปา้หมายและสิง่ชวนใจ (Goal and incentives) เปา้หมายเป็นสว่นหนึ่ง
ของแรงจูงใจ ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่มีเหตผุล และการท่ีผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมเพื่อให้บรรลเุปา้หมายท่ี
วางไว้จะต้องมีสิง่ท่ีชวนใจเป็นสิง่ท่ีคอยผลกัดนั 

4.5.2.3 การรับรู้ (Perception) เป็นการก าหนดความหมายและความเข้าใจใน
การมองสิง่ตา่ง ๆ ซึง่เกิดจากการรับข้อมลูขา่วสารและจดจ า 

4.5.2.4 การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึง่เป็นผลจากการ
สัง่สมประสบการณ์ ดังนัน้นักการตลาดจึงควรท่ีจะศึกษาและไปก าหนดการเรียนรู้ของผู้บริโภค 
เพื่อให้มีพฤติกรรมที่เปลีย่นแปลง 

4.5.2.5 ทศันคติ (Attitude) คือ การท่ีผู้บริโภคมีความรู้สกึต่อการการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าท่ีมากระตุ้น ซึ่งประกอบด้วยความรู้และความรู้สกึ และพฤติกรรมท่ีตัง้ใจ ดงันัน้นกัการ
ตลาดจึงมีหน้าท่ีท าให้ผู้บริโภคมีทัศนคติท่ีดีต่อสินค้าของตนเอง จึงจะสง่ผลต่อพฤติกรรมการซือ้
สนิค้าหรือบริการ 

4.5.2.6 ภาพลกัษณ์ของตนและบทบาท (Self-image and role) ภาพลกัษณ์ของ
ผู้บริโภคเกิดจากบทบาทตา่ง ๆ ของผู้บริโภคซึง่สะท้อนมาจากผู้ ท่ีอยูร่อบข้าง ซึง่โดยธรรมชาติของ
มนุษย์แล้วย่อมท าบทบาทของตนเองให้ดีท่ีสุด นักการตลาดจึงควรส่งเสริมให้ผู้บริโภคบรรลุ
ความส าเร็จในบทบาทตา่ง ๆ ได้ 

4.5.3 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคด้านสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีขอบเขตของ
การศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
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4.5.3.1 เพื่อนและกลุม่อ้างอิง (Peer and reference groups) ผู้บริโภคจะแสดง
พฤติกรรมโดยการระบุกลุม่ท่ีตนเองมีความต้องการเข้าร่วม ซึง่แตล่ะกลุม่นัน้จะมีลกัษณะเฉพาะใน
การบริโภค 

4.5.3.2 ครอบครัว (Family) ผู้ บ ริโภคจะใช้เวลาส่วนมากอยู่กับครอบครัว 
โดยเฉพาะในช่วงการเร่ิมต้นของชีวิต ฉะนัน้ครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอ่ผู้บริโภคเป็นอยา่งมาก 

4.5.3.3 ชัน้ทางสงัคมและวฒันธรรม (Social class and culture) เป็นการศึกษา
ผู้บริโภคในเชิงมานุษยวิทยา ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากระดบัชัน้ทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีผู้บริโภค
อาศยัอยู่ ดงันัน้นกัการตลาดจึงต้องมีความเข้าใจทางด้านสงัคมและวฒันธรรมของผู้บริโภคในแต่
ละกลุม่ เพื่อวางแผนการสือ่สารทางการตลาดให้ตรงกลุม่เปา้หมาย 

4.6 ความส าคัญของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
ฮอเยอร์ และ มาชินนิส (Hoyer & Macinnis, 2010) กล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรม

ผู้บริโภคมีความส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบนั เน่ืองจากผู้บริโภคมีอิทธิพลมากต่อการซือ้หรือใช้สินค้า 
ดงันัน้จึงศกึษาเพื่อเป็นเคร่ืองมือและเป็นประโยชน์ตอ่องค์กรตา่ง ๆ ได้แก่ 

1) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing manager) การตลาดในปัจจุบนัมุ่งเน้นท่ี
จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดงันัน้การศกึษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะช่วยให้ได้รับข้อมูล
ส าคญัสง่ผลให้เกิดความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคมากขึน้ และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ใน
การออกแบบกิจกรรมทางการตลาดได้ 

2) กลุ่มจริยธรรมและกลุ่มเรียกร้อง (Ethicists and advocacy groups) ใน
บางครัง้การกระท าของนักการตลาดอาจมองเห็นประโยชน์ทางธุรกิจมากเกินไป อาจท าให้เกิด
ค าถามด้านจริยธรรมทางธุรกิจ สง่ผลให้ผู้บริโภคมีตอ่ต้านการกระท าบางอยา่งท่ีไม่เหมาะสม 

3) ผู้สร้างนโยบายสาธารณะและผู้สร้างกฎระเบียบ (Public policy makers and 
regulators) ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นประโยชน์ต่อองค์กรท่ีท าหน้าท่ีออกกฎระเบียบ 
เพื่อสร้างนโยบายการปกปอ้งผู้บริโภคตอ่การกระท าของนกัการตลาดท่ีไม่เหมาะสม 

4) การศึกษา (Academics) ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมีความส าคัญต่อ
วงการการศึกษา เม่ือมีการท าวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการศึกษา ท าให้มีความรู้ท่ี
หลากหลายและเป็นประโยชน์ตอ่ฝ่ายการตลาด 

5) ผู้บริโภคและสงัคม (Consumers and society) การเข้าใจผู้บริโภคสามารถ
สร้างสิง่แวดล้อมท่ีดีส าหรับผู้บริโภค ท าให้ได้รับสนิค้าตรงความต้องการ สง่ผลให้มีคณุภาพชีวิตดี 
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4.7 กระบวนการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค 
นันทสารี สุขโต และคณะ (2560) กล่าวว่า การพิจารณาว่าผู้บริโภคมีกระบวนการ

ตดัสินใจซือ้ ประกอบด้วย 5 ขัน้ ได้แก่ การรับรู้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผล
ทางเลือก การตดัสินใจซือ้ และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ จะเห็นได้ว่ากระบวนการซือ้นัน้ เร่ิมก่อน
การซือ้จริงและมีผลกระทบภายหลงัการซือ้ ดังนัน้จึงควรท่ีจะเน้นไปท่ีกระบวนการการตัดสินใจซือ้
ทัง้หมด ไม่ใช่เฉพาะขัน้การตดัสนิใจเพียงขัน้เดียว ซึง่มีภาพจ าลอง ดงันี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 4 กระบวนการตดัสนิใจซือ้พฤติกรรมผู้บริโภค 
 
ท่ีมา: นนัทสารี สุขโต และคณะ (2560) : หลกัการตลาด: Marketing An Introduction. 

หน้า 89. 
 

จากภาพจ าลองแสดงให้เห็นวา่ ผู้บริโภคได้ผา่น 5 ขัน้ตอนในการซือ้ทกุครัง้ แตก่ารซือ้ท่ี
เป็นกิจวัตรประจ าวนั ผู้บริโภคอาจจะข้ามขัน้ตอนบางขัน้ตอนได้ ผู้หญิงซือ้แชมพูยี่ห้อประจ า ก็
สามารถทราบความต้องการของตนเองแล้วไปท่ีขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ทนัที โดยอาจจะข้ามขัน้ตอน
การค้นคว้าหาข้อมลูและขัน้ตอนประเมินผลทางเลอืก ซึง่แตล่ะขัน้ตอนอธิบายได้ ดงันี ้

4.7.1 การรับรู้ถึงความต้องการ คือ กระบวนการรับรู้ถึงความต้องการ โดยผู้บริโภคจะ
เร่ิมตระหนักถึงปัญหาและความจ าเป็น ซึ่งเกิดจากการกระตุ้นจากสิ่งกระตุ้นภายในพืน้ฐานของ
บุคคล เช่น ความหิว ความกระหาย โดยจะมีระดบัท่ีสงูมากจนกลายเป็นแรงกระตุ้น นอกจากนีค้วาม
ต้องการนัน้อาจจะได้รับการผลกัดนัจากสิ่งกระตุ้นภายนอก เช่น การโฆษณา ในขัน้นีจ้ึงควรท าการ
วิจัยผู้บริโภคเพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาท่ีเกิดขึน้ หรือหาสาเหตท่ีุท าให้เกิดขึน้ และจูงใจให้
ผู้บริโภคไปซือ้ผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ 

4.7.2 การค้นหาข้อมลู คือ การแสวงหาขา่วสารของผู้บริโภค ในขัน้นีผู้้บริโภคท่ีสนใจใน
ตัวสินค้าอาจจะค้นหาหรือไม่ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม หากมีแรงกระตุ้ นมีอิทธิพลสูง อาจจะมีความ
เป็นไปได้ว่าผู้บริโภคจะซือ้สินค้าทันที แต่ถ้ายังไม่ซือ้ผู้ บริโภคก็จะเก็บไว้เป็นความทรงจ า หรือ
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ผู้บริโภคจะด าเนินการค้นหาข้อมลูเพิ่มเติมท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ผู้บริโภคได้รับข้อมลูมาจากหลายแหลง่ เช่น 
แหลง่ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก เป็นต้น แหล่งข้อมูลทางการค้า ได้แก่ สื่อ
โฆษณา พนกังานขาย เว็บไซต์ การจัดแสดงสินค้า เป็นต้น แหลง่ข้อมูลสาธารณะ ได้แก่ สื่อมวลชน 
การค้นหาทางอินเทอร์เน็ต องค์กรเก่ียวกับการจัดอันดบัสินค้า แหลง่ข้อมูลเชิงประสบการณ์ ได้แก่ 
การตรวจสอบ การใช้ผลติภณัฑ์ ซึ่งแหลง่ข้อมูลนัน้มีอทธิพลแตกต่างกันไป แล้วแต่วา่ผู้บริโภคแต่ละ
รายจะเลอืกรับข้อมลูจากแหลง่ใดมากท่ีสดุ 

4.7.3 การประเมินผลทางเลือก คือ ขัน้ตอนการประเมินทางเลือกเพื่อตัดสินใจ ซึ่ง
ผู้บริโภคใช้ข้อมลูท่ีได้จากแหลง่ข้อมลูท่ีได้มา ผู้บริโภคอาจจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบมาตรฐานกับ
ลกัษณะเฉพาะ ยกตัวอย่าง กรณีเลือกซือ้รถยนต์ ผู้ ซือ้ให้ความส าคัญเบือ้งต้นกับคุณลกัษณะ 4 
อยา่ง คือ สไตล์การออกแบบ ความคุ้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์ การรับประกัน และราคา สมมติวา่มีการ
ประเมินสามยี่ห้อรถยนต์ เม่ือประเมินได้คะแนนในแต่คุณลกัษณะเท่าไหร่ ถ้ารถยี่ห้อใดได้คะแนน
สงูสดุในทุกคุณลกัษณะก็สามารถเดาได้ว่า ผู้ซือ้ก็ต้องซือ้รถยี่ห้อท่ีได้คะแนนสงูสดุ แต่ในความเป็น
จริงแตล่ะยี่ห้อมีจุดดงึดดูท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ซือ้จึงไม่ได้พิจารณาแคค่ณุลกัษณะเดียว แตพ่ิจารณา
ในหลาย ๆ คณุลกัษณะประกอบกนั 

4.7.4 การตดัสินใจซือ้ คือ ขัน้ตอนในการประเมินผล ซึ่งผู้บริโภคจะจัดล าดบัยี่ห้อและ
ก าหนดความตัง้ใจในการซือ้ โดยสว่นใหญ่ผู้บริโภคนัน้จะตดัสินใจซือ้ตราสนิค้าท่ีตนเองช่ืนชอบมาก
ท่ีสุด แต่ในบางกรณีอาจเกิดปัจจัยอ่ืนเข้ามาแทรกระหว่างความตัง้ใจซือ้กับการตัดสินใจซือ้ โดย
ปัจจัยแรกคือทัศนคติจากคนอ่ืน ๆ หากบุคคลนัน้มีความส าคัญต่อผู้ ซือ้มาก ผู้ ซือ้ก็มีโอกาสท่ีจะ
คล้อยตามมาก ปัจจยัท่ีสองคือ ปัจจยัท่ีเก่ียวกับสถานการณ์ท่ีไม่ได้คาดหวงัมาก่อน โดยผู้บริโภคจะ
ก าหนดความตัง้ใจท่ีจะซือ้อ้างอิงตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ราคาท่ีคาดหวัง รายได้ท่ีคาดหวัง หรือ
ประโยชน์ของผลติภณัฑ์ท่ีคาดหวงั แตใ่นบางสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงความตัง้ใจในการซือ้ เช่น 
เศรษฐกิจอาจแยล่ง คู่แข่งลดราคา หรือจากประสบการณ์ของคนรอบข้างเลา่ให้ฟังว่ารู้สกึผิดหวงักับ
ผลติภณัฑ์ท่ีผู้ซือ้ช่ืนชอบ ดงันัน้ความชอบกบัความตัง้ใจท่ีจะซือ้จึงไม่ได้สง่ผลตอ่การเลือกซือ้เสมอไป 

4.7.5 พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ คือ ขัน้ตอนหลงัจากการซือ้ผลิตภณัฑ์ไปแล้วผู้บริโภค
อาจจะพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ จึงท าให้พฤติกรรมหลงัการซือ้เกิดความน่าสนใจ โดยมีตวัก าหนดว่า
ผู้บริโภคจะพอใจหรือไม่พอใจนัน้ อยู่ท่ีความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัของผู้บริโภคกับการรับรู้
ถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ถ้าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต ่ากว่าความคาดหวังจะท าให้
ผู้บริโภคไม่พอใจ หากผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพเท่ากับความคาดหวงัผู้บริโภคก็จะพอใจ แต่หาก
ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากกว่าความคาดหวังจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความประทบัใจ แต่การซื อ้
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สินค้าสว่นใหญ่จะลงเอยด้วยความไม่สอดคล้องต่อการรับรู้ มีสาเหตุมาจากความขดัแย้งภายหลงั
การซือ้ โดยในทุก ๆ การซือ้จะเกิดความไม่แน่ใจ ผู้บริโภคอาจจะเกิดความรู้สกึไม่สบายใจเก่ียวกับ
จุดบกพร่องของตวัผลิตภัณฑ์ท่ีซือ้ และรู้สกึว่าเสียดายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อท่ีไม่ได้ซื อ้ จึงท าให้ผู้บริโภค
กงัวลใจถึงความไม่สอดคล้องภายหลงัการซือ้ ในสว่นเร่ืองความพึงพอใจถือได้ว่าเป็นเร่ืองส าคญัใน
การสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกับลกูค้า และเป็นการรักษาลกูค้าในระยะยาว เพราะถ้าลกูค้ามีความพงึพอใจก็
จะกลบัมาซือ้ผลติภณัฑ์อีก มีการบอกต่อหรือพูดถึงผลิตภณัฑ์ในทางท่ีดีแก่คนอ่ืน ๆ ให้รับรู้และจะ
ซือ้ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากยี่ห้อหรือบริษัทด้วย รวมถึงให้ความสนใจผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งน้อยลง สว่น
ผู้บริโภคท่ีไม่พอใจจะมีการตอบสนองในลกัษณธท่ีแตกต่างกันไป ซึ่งเร่ืองท่ีไม่ดีมักจะแพร่ออกไปได้
เร็วกวา่เร่ืองดี ดงันัน้บริษัทไม่ควรรอให้ผู้บริโภคท่ีไม่พอใจมาร้องเรียน เพราะผู้บริโภคท่ีไม่พอใจสว่น
ใหญ่จะไม่แจ้งปัญหาให้กับบริษัททราบ เพราะฉะนัน้บริษัทควรมีการติดตามหรือวดัความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคอยา่งสม ่าเสมอ แล้วน าผลการวดันัน้มาปรับปรุงให้มีคณุภาพดีขึน้ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้ บริโภคข้างต้น สรุปได้ว่า 
พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการกระท าของบุคคลโดยมีสิ่งชักจูงให้แสดงพฤติกรรมออกมา ซึ่งการแสดง
พฤติกรรมเกิดจากการมีสิง่มากระตุ้นท าให้เกิดความต้องการ ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดของศิริวรรณ เสรี
รัตน์และคณะ และวุฒิ สุขเจริญ มาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย การก าหนด
สมมติฐาน และการออกแบบแบบสอบถามในงานวิจยัเร่ืองนี ้
 
5. ข้อมูลเก่ียวกับสายการบินต้นทุนต ่าในประเทศไทย 

สายการบินต้นทนุต ่า เป็นธุรกิจด้านการบินด้วยการลดคา่ใช้จ่ายของการบินท่ีไม่จ าเป็น
ออกไป โดยให้บริการเทา่ท่ีจ าเป็นเพื่อให้ผู้ โดยสารถึงจุดหมายปลายทางเป็นส าคญั ท าให้สามารถ
ขายตั๋วโดยสารในราคาประหยัดได้  อีกทัง้มีการขายตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ท าให้
สามารถวางแผนจดัการเท่ียวบินได้งา่ย เพื่อลดความเสีย่งด้านการโดยสารไม่เต็มล า และมีรูปแบบ
การด าเนินธุรกิจสายการบินต้นทนุต ่า ดงันี ้(ธีรินทร์ รัตนภิญโญวงศ์, 2013) 

5.1 รูปแบบการด าเนินธุรกิจสายการบินต้นทุนต ่า 
5.1.1 การลดต้นทุนในสว่นท่ีผู้บริโภคยอมรับได้เม่ือสามารถซือ้สินค้าได้ในราคาท่ีถกูลง 

เช่น การไม่รับคืนเงินค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไม่มีการสะสมไมล์ เน้นบริการขึน้-ลงจอดท่ีสนามบินรอง ซึง่ท า
ให้มีค่าใช้จ่ายในการลงจอดท่ีถูกกว่า รวมถึงให้บริการจากจุดหนึ่งไปยงัอีกจุดหนึ่งเท่านัน้ โดยไม่มี
การตอ่เคร่ือง (Point-to-point) ซึง่ช่วยลดต้นทนุในการแยกและขนสง่กระเป๋าส าหรับการต่อเคร่ืองบิน 
และลดความรับผิดชอบในกรณีท่ีผู้ โดยสารตอ่เคร่ืองไม่ทนั หรือกรณีมีกระเป๋าท่ีคดัแยกผิดเส้นทาง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
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5.1.2 การวางรูปแบบธุรกิจให้เป็นมาตรฐานเดียว ซึ่งช่วยลดความยุ่ งยากในการ
ด าเนินการเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าสว่นใหญ่สายการบินต้นทุนต ่าใช้เคร่ืองบินเพียงขนาดเดียว 
เช่น  A320  B737 ท าให้ลดคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้งาน การซอ่มบ ารุง รวมถึงการเก็บส ารอง
สนิค้าคงคลงัจ าพวกอะไหล ่ไม่มีการแบ่งแยกท่ีนัง่ชัน้ธุรกิจและชัน้ประหยดั จึงไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย
ในการบริการท่ีมีความแตกตา่งกนับนเคร่ืองบิน  

5.1.3 สร้างระบบท่ีเน้นประสทิธิภาพในการด าเนินธุรกิจ เช่น การลดเวลาจอดเคร่ืองให้
สัน้ลง และบินจ านวนครัง้ตอ่เคร่ืองมากขึน้ เปิดให้ซือ้ตัว๋เคร่ืองบินจากอินเตอร์เน็ตเทา่นัน้ เพื่อจ ากัด
จ านวนพนกังาน และค่าใช้จ่ายให้กบับริษัทตวัแทนจ าหน่าย รวมถึงการให้พนกังานท างานในหลาย
บทบาท เช่น ให้พนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบินดแูลความสะอาดบนเคร่ืองบินด้วย 

5.2 สายการบินต้นทุนต ่าที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นท่าอากาศยานหลกัท่ีให้บริการสายการบินต้นทุนต ่าใน

ประเทศไทย มีสายการบินให้บริการทัง้เท่ียวบินในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง เปิดให้บริการอาคารส าหรับผู้โดยสารในประเทศ อยูท่ี่อาคาร 2 มีเท่ียวบินขาเข้า-
ขาออกลว่งหน้าภายในประเทศ ระหวา่งวนัท่ี 25 มีนาคม 2561 – 28 ตลุาคม 2561 ซึ่งแสดงดงัตาราง 
ดงันี ้(บริษัท การทา่อากาศยานไทย จ ากดั, 2561)  
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ตาราง 3 แสดงตารางการบินทา่อากาศยานดอนเมือง ขาออก เท่ียวบินภายในประเทศ 
 

รหัสสายการบิน รายช่ือสายการบิน สนามบินปลายทาง 

FD ไทย แอร์เอเชีย 

บุรีรัมย์, เลย, เชียงใหม่, เชียงราย, ชุมพร, 
หาดใหญ่, ขอนแก่น, กระบี,่ นครพนม, 
นครศรีธรรมราช, นา่น, นราธิวาส, พิษณุโลก, ภเูก็ต
, ระนอง, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, สรุาษฎร์ธานี, ตรัง, 
อุบลราชธานี, อุดรธานี 

DD นกแอร์ 

บุรีรัมย์, เชียงราย, ชุมพร, เลย, เชียงใหม่, 
หาดใหญ่, แม่ฮ่องสอน ,ภเูก็ต, กระบี่, ขอนแก่น, 
นครศรีธรรมราช, นครพนม, สรุาษฎร์ธานี, ล าปาง, 
แม่สอด, นา่น, พิษณุโลก, แพร่, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, 
ตรัง, อุบลราชธานี, อุดรธานี, ระนอง, นครพนม 

SL ไทย ไลอ้อนแอร์ 
เชียงราย, เชียงใหม่, หาดใหญ่, ขอนแก่น, กระบี,่ 
นครศรีธรรมราช, พิษณุโลก, ภเูก็ต, ตรัง, สรุาษฎร์
ธานี, อุบลราชธานี, อุดรธานี, 

E3 นิวเจน แอร์เวย์ ดอนเมือง (เช่าเหมาล า) 

 
ท่ีมา: บริษัท การท่าอากาศยานไทย จ ากัด (2561)  ตารางการบินท่าอากาศยานดอน

เมือง: ขาออก. ออนไลน์. 
 
6. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

เจนจิรา นาทองค า และสุดาพร กุณฑลบุตร (2561) ได้ศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของปัจจัย
ทางการตลาดต่อความตัง้ใจในการใช้บริการซ า้ของสายการบินต้นทุนต ่า” การวิจัยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยสว่นบุคคลและปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดต่อความตัง้ใจในการ
ใช้บริการซ า้ของสายการบินต้นทนุต ่า กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้ ใช้บริการชาวไทยท่ีเคยใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า จ านวน 400 คน ซึง่ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ใช้วิธีสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
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สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
regression analysis) ด้วนวิธี Enter ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายรุะหวา่ง 25 -29 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ท่ี 20,001 – 30,000 บาท และให้ความส าคญักับปัจจัยสว่นประสมทาง
การตลาด และมีความตัง้ใจในการใช้บริการซ า้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ปัจจัยสว่นบุคคล ด้าน
ระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อความตัง้ใจในการใช้บริการซ า้ของสายการบินต้นทุนต ่า สว่นปัจจัย
สว่นประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านพนกังานบริการ และสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพการน าเสนอมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจในการใช้บริการซ า้ของสายการบินต้นทนุต ่า 

คอคลิค ; คินน่ี  และ เว็จเจล  (Koklic, Kinney, & Vegelj, 2017) ได้ศึกษาเร่ือง “การ
ตรวจสอบความพึงพอใจลกูค้าของบริษัทสายการบินต้นทุนต ่าและบริษัทสายการบินเต็มรูปแบบ 
( An investigation of customer satisfaction with low – cost and full – service airline 
companies)” การวิจัยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความ
พงึพอใจของลกูค้า และความตัง้ใจเชิงพฤติกรรม ซึง่เปรียบเทียบระหว่างลกูค้าของผู้ ให้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่าและสายการบินเต็มรูปแบบ ตวัแปรท่ีใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ลกัษณะทางกายภาพ
ของสายการบิน  คุณภาพของบุคลากร (ทัง้ 2 แนวคิดนีมี้พืน้ฐานมาจากทฤษฎี SERQUAL แต่อยู่
ในรูปของ  AIRQUAL ซึ่งออกแบบให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของอุตสาหกรรมการบินและ
สามารถวดัคณุภาพการให้บริการของสายการบินได้) ความพงึพอใจของลกูค้า  และความตัง้ใจเชิง
พฤติกรรม ประกอบด้วย ความตัง้ใจซือ้ซ า้และความตัง้ใจท่ีจะแนะน า กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในงานวิจัย 
คือ ผู้ ใหญ่ท่ีเคยมีประสบการณ์ในการเดินทางโดยเคร่ืองบินท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสหภาพยุโรป 
เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ได้แก่  ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ  (Percentage) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุาน ได้แก่ การทดสอบไคสแควร์ (Chi - square) 
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 
ลกัษณะทางกายภาพของสายการบินและคุณภาพของบุคลากรมีความสมัพนัธ์กับความพงึพอใจ
ของลกูค้า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในขณะท่ีความพงึพอใจของลกูค้ามีอิทธิพลต่อ
ความตัง้ใจซือ้ซ า้และความตัง้ใจแนะน า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือเปรียบเทียบ
การให้บริการระหว่างสายการบินต้นทุนต ่าและสายการบินเต็มรูปแบบ พบว่า 1. ลกัษณะทาง
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กายภาพของสายการบินมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจลูกค้า เม่ือเปรียบเทียบแล้วสายการบินเต็ม
รูปแบบมีมากกว่าสายบินต้นทุนต ่า  2. คุณภาพบุคลากรมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจลกูค้า เม่ือ
เปรียบเทียบแล้วสายการบินเต็มรูปแบบมีมากกว่าสายบินต้นทุนต ่า  3. ความพึงพอใจลูกค้ามี
อิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้ซ า้ เม่ือเปรียบเทียบแล้วสายการบินต้นทุนต ่ามีมากกวา่สายการบินเต็ม
รูปแบบ 4. ความพึงพอใจลูกค้ามีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่ีจะแนะน า เม่ือเปรียบเทียบแล้วไม่
แตกตา่งกนั  

ณัฐิยาภรณ์ ภู่ทอง (2558) ได้วิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีสง่ผลต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจสายการ
บิน กรณีศึกษา: สายการบินบางกอกแอร์เวย์” ในการวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ และเพื่อศกึษาการรับรู้สือ่โฆษณาท่ีมีผล
ตอ่ภาพลกัษณ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เป็นวิจยัเชิงปริมาณซึง่ใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ โดยสารคนไทยท่ีเคยใช้บริการสายการบินเต็ม
รูปแบบ (Premium Service Airline) จ านวน 200 คน ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เชิงสถิติพรรณนาหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ 
(Percentage)  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) ผลการวิจัยพบว่า สว่นประสม
ทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑ์สง่ผลต่อภาพลกัษณ์บริษัทและภาพลกัษณ์ตราสินค้า  ด้าน
ราคาสง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ตราสนิค้าและภาพลกัษณ์การบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ยสง่ผล
ต่อภาพลกัษณ์ตราสินค้า ด้านส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อภาพลกัษณ์ตราสินค้า ด้านพนักงาน
สง่ผลต่อภาพลกัษณ์การบริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพส่งผลต่อภาพลกัษณ์บริษัท 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ส่วนสื่อโฆษณาประเภทวิทยุส่งผลต่อภาพลกัษณ์ตรา
สนิค้า สื่อโฆษณาประเภทปา้ยโฆษณาสง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์บริษัทและภาพลกัษณ์การบริการ สื่อ
โฆษณาประเภทอินเทอร์เน็ตส่งผลต่อภาพลกัษณ์บริษัท ภาพลกัษณ์ตราสินค้า และภาพลกัษณ์
การบริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ธนภัทร บัวภิบาล (Thanapat Buaphiban, 2015) ได้ศึกษาเร่ือง “Determination of 
Factors That Influence Passengers’ Airline Selection: A Study of Low Cost Carriers in 
Thailand” ตวัแปรท่ีใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ทศันคติ บรรทดัฐานทางสงัคม การรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม ราคา คุณภาพการให้บริการ ช่ือเสียงของสายการบิน ความปลอดภัย
ทางด้านการบิน ความพร้อมในการเดินทางและความสะดวกสบาย โปรแกรมการสะสมไมล์ ความ
ตัง้ใจซือ้ และพฤติกรรมการซือ้ มีวัตถุประสงค์ในการท าวิจัย คือ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
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การเลือกสายการบินของผู้ โดยสารในประเทศไทย ซึ่งส ารวจกลุ่มตัวอย่างท่ี ท่าอากาศยาน
นานาชาติสวุรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เป็นทา่อากาศยานหลกัของสายการบินต้นทนุต ่า) กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในงานวิจยั คือ นกัทอ่งเท่ียวขา
ออกทัง้เท่ียวบินในประเทศและต่างประเทศท่ีใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า จ านวน 781 คน เป็น
การวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหวา่งการวิจยัเชิงคณุภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ ซึ่ง
เป็นวิธีการท่ีน ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ 1. แบบสอบถามออนไลน์ 2. แบบสอบถามให้
กลุม่ตวัอย่างตอบทางโทรศพัท์ 3. แบบสอบถามท่ีให้กลุม่ตัวอย่างกรอกข้อมูลเอง 4. สมัภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลมี 2 แบบ คือ 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ คา่เฉลี่ย (Mean) ค่า
ร้อยละ  (Percentage) ค่าความ ถ่ี  (Frequency) และส่วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) 2) สถิติเชิงอนมุาน ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ซึง่ในงานวิจัย
ใช้ 2 แบบ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis หรือ CFA) 
และ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis หรือ EFA) ผลการวิจัย
พบว่า บรรทดัฐานทางสงัคม และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความสมัพนัธ์
กับความตัง้ใจซือ้ของผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ในสว่นของช่ือเสียงของสายการบิน ราคา 
คณุภาพการให้บริการมีผลตอ่ความตัง้ใจซือ้ของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อีกทัง้ความตัง้ใจ
ซือ้มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ของผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ส่วนความพร้อมใน
การเดินทางและความสะดวกสบาย และโปรแกรมการสะสมไมล์ ไม่มีผลต่อความตัง้ใจซือ้ของ
ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า และผลการวิจัยยงัพบวา่ มี 3 สมมติฐานถกูตดัออกคือ 1) ทศันคติ
ของผู้ บริโภคมีความสัมพันธ์กับความตัง้ใจซือ้ของผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  2) ความ
ปลอดภยัทางด้านการบินมีผลต่อความตัง้ใจซือ้ของผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 3) ช่ือเสียง
ของสายการบินมีผลตอ่ทศันคติของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

มนสินี เลิศคชสีห์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบิน
การบินไทย ส าหรับการให้บริการภายในประเทศ” งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการบินไทย ส าหรับการให้บริการ
ภายในประเทศ และเพื่อศึกษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7 Ps) กบัการเลอืกใช้บริการสาย
การบินการบินไทย ส าหรับการให้บริการภายในประเทศ ตวัแปรท่ีใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ปัจจยัด้าน
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด และการตดัสนิใจเลือกใช้บริการ กลุม่ตวัอยา่งท่ี
ใช้ศึกษาในการวิจัย คือ ผู้ ท่ีเคยซือ้และใช้บริการสายการบินการบินไทย ส าหรับการให้บริการ
ภายในประเทศ จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบสอบถาม ใช้การ
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วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 
ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor 
Analysis) และการวิ เค ราะ ห์ การถดถอย  (Regression Analysis) ผลวิ จัยพบ ว่า  ปั จ จั ย
ประชากรศาสตร์ ด้านระดบัรายได้ท่ีแตกตา่งกนัสง่ผลตอ่การเลอืกใช้บริการสายการบินการบินไทย 
ส าหรับการให้บริการภายในประเทศ แตกต่างกัน ส าหรับปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านเพศ 
ด้านอาย ุด้านระดบัการศกึษา และด้านอาชีพ ท่ีแตกตา่งกนัไม่สง่ผลต่อการเลอืกใช้บริการสายการ
บินการบินไทย ส าหรับการให้บริการภายในประเทศ  ในสว่นของปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด 
ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ บรรยากาศ และความสะอาดของห้องโดยสาร ปัจจยัด้านราคา ปัจจัย
ด้านช่องทางการจ าหน่ายและบริการ และกิจกรรมสง่เสริมการขาย ปัจจยัด้านการท ากิจกรรมเพื่อ
สงัคม ปัจจัยด้านบุคลากร มาตรฐานการบริการ และความน่าเช่ือถือ ปัจจัยด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ รสชาติอาหาร และการประกันภยัเดินทาง ปัจจยัด้านกระบวนการ
และศูนย์บ ริการ ส่งผลต่อการเลือกใช้บ ริการสายการบินการบินไทย ส าหรับเท่ียวบิน
ภายในประเทศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

รุจิราภรณ์ เอ็นดู (2558) ได้ศกึษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสาย
การบินแอร์เอเชียของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการใช้ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด (7 Ps) และลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อช่วยให้เข้าใจถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย เป็นวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิธีวิจัยแบบการส ารวจ
ผ่านการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยท าการลงแบบสอบถามบนสือ่ออนไลน์ 
และแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกเฉพาะกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้บริการสายการบิน
แอร์เอเชียในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านัน้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เชิงสถิติ
พรรณนาหาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
แผนภมิูวงกลม ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนมุาน หาคา่ t-test (independent t-test) คา่ f-
test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) แบบ  Enter และก ารวิ เค ราะ ห์ ปั จ จั ย  (Factor Analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ



  41 

ตัดสินใจใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  สว่นปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านเพศ ด้านอาย ุ
ด้านระดบัการศึกษา และด้านอาชีพท่ีแตกต่างกันสง่ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสายการบินแอร์
เอเชียของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  ขณะท่ีปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้าน
กระบวนการบริการ และปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียของประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สว่นอีกหนึ่งปัจจัยของสว่นประสมทางการตลาด คือ ปัจจัยด้าน
ความหลากหลายของการบินไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

มิณญา โอปลอด (2557) ได้ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมของลกูค้าท่ีมาใช้บริการสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย” เป็นวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ใน
งานวิจัย คือ ลูกค้าชาวไทยท่ีมาใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย จ านวน 400 คน ใช้วิธีการ
เลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการเข้าไปสอบถามผู้โดยสารท่ีเคยใช้
บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เชิงสถิติพรรณนาหาค่าร้อยละ 
คา่ความถ่ี คา่เฉลีย่ คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ
เชิงอนุมาน หาค่า t-test (independent t-test) ค่า f-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ค่า Paired t – test และค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์
สนั (Pearson Correlation Cofficient) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บริการในด้านความถ่ีในการใช้บริการและในด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในแต่ละครัง้ท่ีใช้บริการไม่
แตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ความคาดหวงัแตกต่างจากการรับรู้คุณภาพ
การให้บริการของลกูค้าท่ีมาใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ผลการวิจยัโดยรวมพบวา่ คา่ Sig. 
ท่ีได้น้อยกว่า 0.01 หมายความวา่ ลกูค้าท่ีมาใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียมีความคาดหวงั
ตอ่คณุภาพการบริการแตกตา่งกนั มีการรับรู้การให้บริการแตกตา่งกัน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 ภาพลกัษณ์ตราสนิค้ามีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมของลกูค้าในการใช้บริการสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย ผลการวิจยัโดยรวมพบวา่ ภาพลกัษณ์ตราสนิค้าไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ยกเว้นภาพลักษณ์ตราสินค้าในด้านการใช้งานมี
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ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ ในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ปานกลาง อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพฤติกรรมของลกูค้าในการใช้บริการสาย
การบินไทยแอร์เอเชียมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจโดยรวมของลกูค้าท่ีมาใช้บริการสายการบนิ
ไทยแอร์เอเชีย ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมของลกูค้าท่ีมาใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียใน
ด้านความถ่ีในการใช้บริการ มีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจโดยรวมของลกูค้าท่ีมาใช้บริการสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย ไปในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
โดยมีคา่สหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.140 

พรณชา โพธ์ินิยม และศศิธร ง้วนพนัธ์ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การซือ้ซ า้ของผู้โดยสารท่ีใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า” กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคือ ผู้ โดยสาร
ท่ีเดินทางโดยสายการบินต้นทุนต ่าภายในประเทศและระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอน
เมือง ซึ่งกลุม่ตวัอย่างเป็นประชากรท่ีไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน จึงใช้สตูรค านวณได้จ านวน 400 
คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เชิงสถิติ
พรรณนาหาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน หาค่า t-test (independent t-test) ค่า f-test แบบการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) จากการวิจัยพบวา่ ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า สว่นใหญ่ให้ความคิด
เห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) โดยภาพรวมอยู่ในระดับส าคัญมาก โดยด้าน
ผลิตภณัฑ์ให้ความส าคัญเร่ืองสมรรถนะของเคร่ืองบินท่ีให้บริการอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากท่ีสุด 
ด้านราคาให้ความส าคัญเร่ืองมีอัตราค่าตั๋วโดยสารราคาพิเศษในช่วงเทศกาล/วันหยุดมากท่ีสุด 
ด้านสถานท่ีให้ความส าคญัในเร่ืองการส ารองท่ีนัง่และการช าระเงินผา่นเค้าเตอร์ของสายการบินมี
ความรวดเร็วมากท่ีสดุ ด้านการสง่สริมการตลาดให้ความส าคญัเร่ืองการเดินทางเป็นหมู่คณะมี
บริการท่ีสะดวกและรวดเร็วมากท่ีสดุ ด้านกระบวนการให้บริการให้ความส าคญัในเร่ืองขัน้ตอนการ
เช็คอินหน้าเค้าเตอร์สายการบินมีความสะดวกรวดเร็วท่ี สุด  ด้านบุคลากรผู้ ให้บ ริการให้
ความส าคญัเร่ืองการสาธิตการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อความปลอดภยัเม่ือเกิดเหตขุดัข้องมากท่ีสดุ 
และด้านลกัษณะทางการยภาพให้ความส าคญัเร่ืองห้องโดยสารและห้องน า้บนเคร่ืองบินสะอาด
และนา่ใช้บริการมากท่ีสดุ ในสว่นปัจจยัคณุภาพและการให้บริการ ให้ความส าคญัโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัส าคญัมาก  โดยท่ีด้านสิง่ท่ีสมัผสัได้ ความเช่ือถือและไว้วางใจ  ความรวดเร็ว และการเอา
ประกนั อยูใ่นระดบัส าคญัมาก แตด้่านการเอาใจใสล่กูค้า อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ไครม์ (Khraim, 2013) ได้ศึกษาเร่ือง “ภาพลักษณ์ของสายการบินและคุณภาพการ
ให้บริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัง้ใจเดินทางของลกูค้าในประเทศจอร์แดน (Airline image and 
service quality effects on traveling customers’ behavior intentions in Jordan) ”  มี
วตัถุประสงค์ในการวิจัย คือ เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์ของสายการบินและคุณภาพการ
ให้บริการของสายการบินตอ่พฤติกรรมการตัง้ใจซือ้ของนกัทอ่งเท่ียวในประเทศจอร์แดน ตัวแปรท่ี
ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ภาพลกัษณ์สายการบิน คณุภาพบริการ พฤติกรรมการตัง้ใจซือ้ กลุม่ตวัอยา่ง
ท่ีใช้ในงานวิจัย คือ ผู้ โดยสารชาวจอร์แดนชัน้เฟิร์สคลาส ณ ท่าอากาศยานนานาชาติควีนอเลีย 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมลู สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ  (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) และการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple 
regression analysis) ผลการวิจัยแสดงดงันี ้ 1) เม่ือทดสอบโดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple regression analysis) พบว่า ภาพลกัษณ์ของสายการบินและคุณภาพการให้บริการมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัง้ใจซือ้ของลูกค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  2) เม่ือ
ทดสอบโดยการวิเคราะห์ถดถอยอยา่งงา่ย (Simple regression analysis) พบวา่ ภาพลกัษณ์ของ
สายการบินมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการตัง้ใจซือ้ของลกูค้า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และคณุภาพการให้บริการมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการตัง้ใจซือ้ของลกูค้า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

กรกมล ทองประชา (2553) ได้ศกึษาเร่ือง “การเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ และทศันคติสว่น
ประสมทางการตลาดท่ีสง่ผลต่อพฤติกรรมการใช้สายการบินต้นทุนต ่าในเขตกรุงเทพมหานคร”  
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั คือ ผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า จ านวน 400 คน ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เชิงสถิติพรรณนาหาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าสงูสดุ ค่าต ่าสุด 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน หาคา่ t-test (independent 
t-test) ค่า f-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ถ้าพบความแตกตา่งรายคูใ่ช้วิธีความแตกตา่งอยา่งนยัส าคญัน้อยท่ีสดุ
หรือดนัเน็ตต์ที 3 การหาคา่สถิติสหสมัพนัธ์อย่างงา่ยของเพียร์สนัและหาค่าเฉลี่ยของ 2 ประชากร
แบบจับคู่ โดยการสุม่ตวัอย่างประชากรอย่างเป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริโภคท่ีมี
ลกัษณะประชากรศาสตร์แตกตา่งกันจะมีพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าแตกตา่งกัน 
พบวา่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได้ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ท่ีแตกตา่งกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ
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สายการบินต้นทุนต ่าแตกต่างกัน ในด้านความถ่ี และด้านระยะเวลา  2) รูปแบบการด าเนินชีวิต
ของผู้บริโภคโดยรวมมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมด้านคา่ใช้จ่ายท่ีใช้บริการสายการบินนกแอร์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต ่า แรงจูงใจของผู้ บริโภคโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้าน
ระยะเวลาในทิศทางตรงข้ามในระดับต ่า และด้านความถ่ีท่ีใช้บริการสายการบินนกแอร์มี
ความสมัพนัธ์ในทิศตรงข้ามระดบัปานกลาง  3) แรงจูงใจโดยรวมมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรม
ด้านระยะเวลาและด้านความถ่ีท่ีใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียในทิศทางตรงข้ามในระดบัต ่า  
4) ทศันคติสว่นประสมทางการตลาดของผู้บริโภค มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมด้านระยะเวลาและ
ด้านความถ่ีในการใช้บริการสายการบินนกแอร์ ในทิศทางตรงข้ามในระดบัต ่า สว่นทศันคติสว่น
ประสมทางการตลาดของผู้บริโภค มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมด้านความถ่ีในการใช้บริการสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย ในทิศทางตรงข้ามในระดบัปานกลาง 5) ภาพลกัษณ์ของผู้บริโภคโดยรวม มี
ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมด้านระยะเวลาท่ีใช้บริการของสายการบินนกแอร์และไทยแอร์เอเชีย 
โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามในระดับต ่า และภาพลักษณ์ของผู้บริโภคโดยรวม มี
ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมด้านความถ่ีและด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามในระดับต ่า 6) ทัศนคติด้านสว่นประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการสง่เสริมการตลาด ของสายการบินนกแอร์และไทยแอร์เอเชียมี
ความแตกต่างกัน โดยทศันคติต่อสายการบินไทยแอร์เอเชียอยูใ่นระดบัดีมากกวา่สายการบินนก
แอร์  7) ภาพลกัษณ์ด้านตรายี่ห้อและด้านบริการของสายการบินนกแอร์กับสายการบินไทยแอร์
เอเชียมีความแตกต่างกนั ซึ่งภาพลกัษณ์ของสายการบินไทยแอร์เอเชียอยู่ในระดบัดีมากกว่าสาย
การบินนกแอร์  8) แนวโน้มการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าของผู้บริโภค มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรม ด้านระยะเวลา และด้านความถ่ี โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามในระดบัต ่า 

อินทิรา จันทรัฐ (2552) ได้ศึกษาเร่ือง “ความคาดหวงัและการรับรู้จริงต่อคุณภาพการ
บริการสายการบินต้นทุนต ่าเท่ียวบินภายในประเทศ” ซึ่งมีความมุ่งหมายในการศึกษาคือ เพื่อ
ศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการสายการบินต้นทุนต ่า และเพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการกับการใช้บริการซ า้ กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ใน
งานวิจัย คือ ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าเท่ียวบินภายในประเทศ จ านวน 400 คน ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เชิงสถิติพรรณนาหาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าสงูสดุ คา่ต ่าสดุ สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน หาค่า t-test (independent t-
test) ค่า f-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ถ้าพบความแตกตา่งรายคูใ่ช้วิธีความแตกตา่งอยา่งนยัส าคญัน้อยท่ีสดุ
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หรือดันเน็ตต์ที 3 การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ และการหาค่าสถิติสหสมัพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ลูกค้าท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีผลต่อความ
คาดหวังและการรับรู้จริงในคุณภาพการบริการสายการบินต้นทุนต ่า เท่ียวบินภายในประเทศ
แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั  2) ระดบัความคาดหวงั
ของลกูค้าท่ีมีตอ่คณุภาพการบริการสายการบินต้นทนุต ่า เท่ียวบินภายในประเทศ มีความคาดหวงั
อยู่ในระดับมาก ในด้านทัศนะความมั่นใจ ด้านทัศนะการตอบสนองท่ีรวดเร็ว ด้านทัศนะความ
เช่ือถือได้ ด้านทศันะการเข้าถึงจิตใจลกูค้า และด้านทศันะทางกายภาพ  3) ระดบัการรับรู้จริงของ
ลกูค้าท่ีมีต่อคุณภาพการบริการสายการบินต้นทุนต ่า เท่ียวบินภายในประเทศ มีระดบัการรับรู้จริง 
อยู่ในระดบัมาก ในด้านทศันะการตอบสนองท่ีรวดเร็ว ด้านทศันะความเช่ือถือได้ และด้านทศันะ
ทางกายภาพ  4) ลกูค้ามีระดบัความคาดหวงัและการรับรู้จริงตอ่คณุภาพการบริการ ในด้านทศันะ
ความมั่นใจ ด้านทศันะการตอบสนองท่ีรวดเร็ว ด้านทศันะความเช่ือถือได้ ด้านทศันะการเข้าถึ ง
จิตใจลกูค้า และด้านทศันะทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
คา่เฉลี่ยของคุณภาพการบริการตามการรับรู้จริงของผู้ รับบริการมีค่าต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของคุณภาพ
บริการตามความคาดหวงัทัง้ 5 ด้าน นัน่หมายความว่าลกูค้าไม่พงึพอใจต่อคุณภาพการบริการทัง้ 
5) ด้านคณุภาพการบริการอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ความคาดหวงัโดยด้านทศันะความเช่ือถือได้เป็นด้าน
ท่ีเกิดความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้จริงมากท่ีสดุ ดงันัน้จึงควรมีการปรับปรุง
คณุภาพบริการในด้านนีก้่อนด้านอ่ืน ๆ  6) ความพึงพอใจด้านทศันะการตอบสนองท่ีรวดเร็วและ
ความพึงพอใจด้านทศันะลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการซ า้ของ
ลกูค้าท่ีใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า เท่ียวบินภายในประเทศ ด้านแนวโน้มท่ีจะใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่าอีกต่อไปภายในระยะเวลา 1 เดือน และหากสายการบินต้นทุนต ่าจะปรับด้านการ
บริการลดลงก็จะใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าอย่างแน่นอน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดับ 
0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่าในทิศทางเดียว 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวจัิย 

 
การวิจยัเร่ือง “ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า” 

ผู้ วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมสาน (Mixed method) ระหว่างการวิจัยเชิงป ริมาณ 
(Quantitative  research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้ วิจัยได้ด าเนินการ
ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
2.วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative research 
3. ความสอดคล้องระหวา่งวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ 
 

1. วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
1.1 การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
1.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
1.4 การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
1.5 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
1.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้ใช้บริการชาวไทยท่ีใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
เท่ียวบินในประเทศ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 

กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยได้แก่ ผู้ ใช้บริการชาวไทยท่ีใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
เท่ียวบินในประเทศ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน และต้องการประมาณค่าสดัส่วนของ
ประชากร จึงใช้สตูรการค านวณของคอแครน  ดงันี ้(Cochran, 1977) อ้างอิงจาก (ชไมพร กาญจนกิจ
สกลุ, 2555) 

 

𝑛 =  
𝑍2

4𝑒2
 

 

เม่ือ 𝑛 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
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𝑒 แทน คา่ความคลาดเคลือ่นในการประมาณ 

𝑧 แทน คา่ปกติมาตรฐานท่ีได้จากตารางแจกแจงปกติ 
มาตรฐาน ซึง่ขึน้อยูก่บัระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนด  

𝑝 แทน สดัสว่นของประชากรท่ีผู้วิจยัต้องการจะสุม่  
 

จากสตูรผู้วิจัยต้องการสุม่กลุม่ตวัอย่างท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% และยอมให้มีความ
คาดเคลือ่นได้ 5% จะได้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ีต้องสุม่ดงันี ้

𝑝 = 0.50 

𝑧 = 1.96 (ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%) 

𝑒 = 0.05 
 

แทนคา่ 𝑛 =  
(1.96)2

4(0.05)2 

                  = 384.10 หรือ ≈ 385 

 
ดงันัน้ขนาดตวัอย่างท่ีค านวณได้เท่ากับ 385 ตวัอยา่งและและมีการเก็บข้อมูลเพื่อกัน

ความผิดพลาดของแบบสอบถามไว้ 5% เท่ากับ 15 คน รวมเป็น 400 ตวัอย่าง โดยใช้วิธีเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
ผู้วิจัยจะเลือกเก็บข้อมูลจากผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าเท่ียวบินในประเทศท่ีท่าอากาศยาน
ดอนเมือง เน่ืองจากเป็นท่าอากาศยานหลกัของสายการบินต้นทุนต ่าส่วนใหญ่  (บริษัท การท่า
อากาศยานไทย จ ากดั, 2561)  

ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ผู้วิจยัจะเลอืกเก็บข้อมลูจากขัน้ท่ี 1 เพื่อให้ได้ครบตามจ านวนแบบสอบถาม 400 ชุด  

1.2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้

ส่วน ท่ี  1 แบบสอบถามเก่ียวกับ ข้อมูลทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศกึษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นค าถาม
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ปลายปิด (Close End Questionnaires) ท่ีมีค าตอบให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choices 
Question) จ านวน 6 ข้อ ดงันี ้

1. เพศ เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ได้แก่ 
1) ชาย 
2) หญิง 

2. อาย ุเป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ได้แก่ 
1) ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 20 ปี 
2) 21 – 30 ปี 
3) 31 – 40 ปี 
4) มากกวา่ 40  

3. สถานภาพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ได้แก่ 

1) โสด 
2) สมรส 
3) หยา่ร้าง/ แยกกนัอยู/่ หม้าย 

4. อาชีพ เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ได้แก่ 
1) รับราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
2) พนกังาน 
3) ประกอบธุรกิจสว่นตวั 
4) นกัเรียน / นกัศกึษา 
5) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................. 

5. ระดบัการศึกษา เป็นระดับการวดัข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
ได้แก่ 

1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
2) ปริญญาตรี 
3) สงูกวา่ปริญญาตรี 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale) ได้แก่ 

1) ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท 
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2) 10,001 – 20,000 บาท 
3) 20,001 – 30,000 บาท 
4) มากกวา่ 30,000 บาทขึน้ไป 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ประกอบด้วย ปัจจยัด้านความนา่เช่ือถือ ปัจจยัด้านการตอบสนอง ปัจจยัด้านความมัน่ใจ ปัจจยัด้าน
การเข้าถึงจิตใจ ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัย
ภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า ซึ่งสร้างจากแบบสอบถามแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพบริการของ ศิ
ริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2560) แนวคิดเก่ียวกับสว่นประสมทางการตลาดของ ธีรกิติ นวรัตน ณ 
อยุธยา (2558) และแนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณ์ของ ประทุม ฤกษ์กลาง (2552) ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด (Close End Questionnaires) โดยเป็นวิธีให้คะแนนรวม (Rating 
Scale Method: Likert Scale Questions) แต่ละค าถามมีค าตอบให้เลอืกตามระดบัความคิดเห็น ซึ่ง
มี 5 ระดบั เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) จ านวน 42 ข้อ ค าถามแบง่เป็น
ด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ปัจจยัด้านความนา่เช่ือถือ (Reliability) ประกอบด้วย 3 ค าถาม ได้แก่ 
1.1 สายการบินมีการให้บริการตามท่ีได้สัญญาหรือโฆษณาไว้ เช่น ทุก

เท่ียวบินมีรอยยิม้, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can fly), อิสระการบิน (Freedom to fly) 
1.2 เท่ียวบินมีความตรงเวลาตามตารางการบิน 
1.3 มีการแจ้งเตือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เม่ือเปลี่ยนแปลงประตูขึน้

เคร่ือง (Gate) หรือเม่ือเปลีย่นแปลงตารางบิน 
2. ปัจจยัด้านการตอบสนอง (Responsiveness) ประกอบด้วย 3 ค าถาม ได้แก่ 

2.1 พนกังานให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 
2.2 พนกังานมีการตอบสนองทนัทีเม่ือผู้ใช้บริการต้องการความช่วยเหลอื 
2.3 พนกังานมีความเต็มใจช่วยเหลอืผู้ใช้บริการ 

3. ปัจจยัด้านความมัน่ใจ (Assurance) ประกอบด้วย 4 ค าถาม ได้แก่ 
3.1 พนักงานมีความเช่ียวชาญในการให้บริการท าให้ผู้ ใช้บริการเกิดความ

ไว้วางใจ 
3.2 พนกังานตอบค าถามผู้ใช้บริการด้วยความรู้และความช านาญ 
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3.3 พนักงานมีความรู้เป็นอย่างดีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีน าเสนอ
ของสายการบิน 

3.4 มีการชดเชยเม่ือเท่ียวบินล่าช้า (Flight Delay) เช่น มีการจัดอาหาร - 
เคร่ืองด่ืม โดยไม่คิดคา่ใช้จ่าย หรือ มี Voucher จากสายการบินมอบให้แก่ผู้ โดยสาร 

4. ปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ (Empathy) ประกอบด้วย 3 ค าถาม ได้แก่ 
4.1 พนกังานบริการด้วยความเอาใจใสผู่้ใช้บริการเป็นรายบุคคล 
4.2 พนกังานมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
4.3 พนักงานหาทางเลือกท่ีดีท่ีสดุแก่ผู้ ใช้บริการ กรณีเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น 

กรณีถูกยกเลิกเท่ียวบิน (Cancelled) สายการบินเสนอให้ผู้ โดยสารเลือกว่าจะรับเงินคืนเต็ม
จ านวนหรือ เสนอเท่ียวบินอ่ืนไปยงัจุดหมายปลายทางเดียวกนั 

5. ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ (Tangible) ประกอบด้วย 3 ค าถาม ได้แก่ 
5.1 สภาพภายในห้องโดยสารและห้องน า้บนเคร่ืองบินมีความสะอาด 
5.2 สภาพของอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารบนเคร่ืองบินมีความทนัสมัยและ

พร้อมใช้งาน 
5.3 ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินมีความสะดวกสบาย 

6. ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ (Product) ประกอบด้วย 5 ค าถาม ได้แก่ 
6.1 มีเส้นทางการบินท่ีหลากหลาย 
6.2 มีจ านวนเท่ียวบินตอ่วนัท่ีหลากหลาย 
6.3 เมนูอาหารและเค ร่ืองด่ืม / ของท่ีระลึก ท่ีจ าหน่ายบนเคร่ืองบิน ท่ี

หลากหลาย 
6.4 ให้น า้หนกัสมัภาระฟรีมากกวา่คูแ่ขง่ 
6.5 มีบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น ขึน้เคร่ืองก่อน/ รับสมัภาระก่อน/ 

เลอืกท่ีนัง่ 
7. ปัจจยัด้านราคา (Price) ประกอบด้วย 5 ค าถาม ได้แก่ 

7.1 ราคาบตัรโดยสารมีความคุ้มคา่กบับริการท่ีได้รับ 
7.2 ราคาบตัรโดยสารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัระยะทางการบิน 
7.3 มีราคาของบริการเสริมถูกกว่าคู่แข่ง ในกรณีซือ้บริการ เช่น ขึน้เคร่ือง

ก่อน / รับสมัภาระก่อน/ เลอืกท่ีนัง่ 
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7.4 มีความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายกรณีมีการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลงบัตร
โดยสาร 

7.5 มีการแจ้งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชัน่ท่ีชดัเจนตรงตามท่ีโฆษณาไว้ 
8. ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย (Place) ประกอบด้วย 3 ค าถาม ได้แก่ 

8.1 มีความหลากหลายของช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร เช่น 
เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, Call Center, เว็บไซต์, แอพพลเิคชัน่ของสายการบิน เป็นต้น 

8.2 มีความหลากหลายของช่องทางการช าระเงินค่าบัตรโดยสาร เช่น 
เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, บตัรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น 

8.3 มีความสะดวก รวดเร็วในการซือ้บัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ส าหรับจอง
บตัรโดยสาร เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็นต้น  

9. ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion) ประกอบด้วย 4 ค าถาม ได้แก่ 
9.1 กิจกรรมสง่เสริมการตลาดมีความนา่สนใจ เช่น มีสว่นลดคา่บตัรโดยสาร 
9.2 มีสทิธิพิเศษให้กบัสมาชิกของสายการบิน 
9.3 มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่ตา่ง ๆ สม ่าเสมอ เช่น Facebook 
9.4 มีการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับบริษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บัตร

เครดิต 
10. ปัจจยัด้านกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย 4 ค าถาม ได้แก่ 

10.1 ขัน้ตอนการเช็คอินท่ีรวดเร็ว 
10.2 ขัน้ตอนการตรวจเช็คและรับกระเป๋าท่ีรวดเร็ว 
10.3 การดแูลรักษากระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารเป็นอยา่งดี 
10.4 สายการบินมีขัน้ตอนการรับผิดชอบในกรณีเกิดความลา่ช้า การยกเลิก

ของเท่ียวบิน และสมัภาระเกิดความเสยีหาย 
11. ปัจจยัภาพลกัษณ์ของสายการบินต้นทุนต ่า (Airline Image) ประกอบด้วย 5 

ค าถาม ได้แก่ 
11.1 ช่ือเสยีงของสายการบินเป็นท่ีรู้จกั 
11.2 สายการบินมีความนา่เช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ 
11.3 มีระบบการบริหารและการจัดการของสายการบินท่ีดี เช่น การต่อคิว

เช็คอิน 
11.4 การให้บริการของพนกังานมีประสทิธิภาพ 
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11.5 สายการบินมีมาตรฐานความปลอดภยัด้านการบินและการให้บริการ 
 
มีเกณฑ์ในการก าหนดคะแนนดงันี ้

คะแนน  ระดบัความคิดเห็น 
5 หมายถึง   เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
4 หมายถึง   เห็นด้วย 
3 หมายถึง   ไม่แนใ่จ 
2 หมายถึง   ไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง   ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

 
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยน าคะแนนจากข้อมูลมาประเมินค่าเพื่อแปล

ความหมาย โดยใช้สตูรวิเคราะห์ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ (กลัยา  วานิชย์บญัชา, 2544)  
 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ =
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

                                                                   =
5−1

5
  

     = 0.8 
 
จากการค านวณพบวา่ความห่างของแต่ละช่วงเท่ากับ 0.8 จึงน ามาก าหนดเป็นเกณฑ์

ประเมินระดบัความคิดเห็น ดงันี ้
คะแนนเฉลีย่                ระดบัความคิดเห็น 
4.21 – 5.00 ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20 ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
2.61 – 3.40 ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัน้อย 
1.00 – 1.80 ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ประกอบด้วย สายการบินต้นทุนต ่าท่ีใช้บริการครัง้ลา่สดุ เส้นทางการบินของสายการบินต้นทุนต ่าท่ี
ใช้บริการ วตัถุประสงค์ท่ีตดัสนิใจเดินทางโดยสายการบินต้นทุนต ่า ช่วงวนัท่ีมาใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่าบ่อยท่ีสดุ วิธีการเช็คอิน (Check-in) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ความถ่ีในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าโดยเฉลี่ยต่อปี การเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป และการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ซึง่สร้างจากแนวคิด
ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ และวุฒิ สุขเจริญ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด 
(Close End Questionnaires) ท่ี มีค าตอบให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choices Question) 
จ านวน 6 ข้อ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaires) จ านวน 1 ข้อ และเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Close End Questionnaires) ค าถามเป็นแบบ Semantic Differential Scale 
คือ มาตราวดัท่ีแบง่เป็นช่วง ๆ โดยก าหนดให้ด้านใดด้านหนึง่แทนคณุสมบติัท่ีดีมาก สว่นอีกด้านหนึ่ง
เป็นคุณสมบติัท่ีตรงกนัข้าม มีค าตอบให้เลอืกตามระดบัความคิดเห็น ซึ่งมี 5 ระดบั เป็นระดบัการวดั
ข้อมลูแบบอนัตรภาค (Interval Scale) จ านวน 2 ข้อ ดงันี ้

1. ค าถามเก่ียวกับสายการบินต้นทุนต ่าท่ีใช้บริการครัง้ลา่สุด เป็นระดบัการวัด
ข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ได้แก่ 

1) นกแอร์ 
2) ไทย แอร์เอเชีย 
3) ไทย ไลอ้อนแอร์ 
4) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................. 

2. ค าถามเก่ียวกับเส้นทางการบินภายในประเทศท่ีเลือกเดินทางกบัสายการบิน
ต้นทนุต ่าบอ่ยท่ีสดุ เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ได้แก่ 

1) ภาคเหนือ 
2) ภาคอิสาน 
3) ภาคใต้ 

3. ค าถามเก่ียวกับวตัถุประสงค์ท่ีตดัสนิใจเดินทางโดยสายการบินต้นทุนต ่า เป็น
ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ได้แก่ 

1) เยี่ยมครอบครัว/ กลบัภมิูล าเนา 
2) ทอ่งเท่ียว 
3) ท างาน/ ติดตอ่ธุรกิจ 
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4) ฉลองในโอกาสพิเศษ 
5) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................. 

4. ค าถามเก่ียวกับช่วงวนัท่ีมาใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าบอ่ยท่ีสดุ เป็นระดบั
การวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ได้แก่ 

1) จนัทร์ - ศกุร์ 
2) เสาร์ - อาทิตย์ 
3) วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

5. ค าถามเก่ียวกบัวิธีการเช็คอิน (Check-in) เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทนาม
บญัญัติ (Nominal Scale) ได้แก ่

1) เช็คอิน (check-in) ผา่นเว็บไซต์ของสายการบิน (Airline Website)   
2) เช็คอิน (check-in) ผ่านเคาน์เตอร์สายการบินท่ีท่าอากาศยาน (Counter 

check-in at Airport) 
3) เช็คอิน (check-in) ท่ีท่าอากาศยานผ่านระบบตู้ เช็คอินอัตโนมัติ (check-

in KIOSK) 
4) เช็คอิน (check-in) ผ่านแอพพลิเคชั่นของสายการบินในโทรศพัท์ (Airline 

Mobile Application) 
6. ค าถามเก่ียวกับบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทนุต ่า เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ได้แก่ 
1) ครอบครัว 
2) เพื่อน 
3) แฟน/ สามี/ ภรรยา      
4) ตวัเอง 
5) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................ 

7. ค าถามเก่ียวกับความถ่ีในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยเฉลี่ยต่อปี 
เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Ratio Scale) 

8. การเลือกใช้บริการครัง้ต่อไป ท่านจะเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าอีก
หรือไม่ เป็นระดบัการวดัข้อมลูแบบอนัตรภาค (Interval Scale) 
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มีเกณฑ์ในการก าหนดคะแนนดงันี ้
คะแนน  ระดบัความคิดเห็น 

5 หมายถึง เลอืกแนน่อน 
4 หมายถึง เลอืก 
3 หมายถึง ไม่แนใ่จ 
2 หมายถึง ไม่เลอืก 
1 หมายถึง ไม่เลอืกแนน่อน 
   

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัน าคะแนนจากข้อมลูมาประเมินคา่เพื่อแปล
ความหมาย โดยใช้สตูรวิเคราะห์ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ (กลัยา  วานิชย์บญัชา, 2544) 

 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ =
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

                                                                   =
5−1

5
 

                                                                   = 0.8 
 
จากการค านวณพบว่าความห่างของแต่ละช่วงเท่ากับ 0.8 จึงน ามาก าหนด

เป็นเกณฑ์ประเมินระดบัพฤติกรรม ดงันี ้
คะแนนเฉลีย่                ระดบัพฤติกรรม 
4.21 – 5.00 ผู้ใช้บริการมีระดบัพฤติกรรมเลอืกแนน่อน 
3.41 – 4.20 ผู้ใช้บริการมีระดบัพฤติกรรมเลอืก 
2.61 – 3.40 ผู้ใช้บริการมีระดบัพฤติกรรมไม่แนใ่จ 
1.81 – 2.60 ผู้ใช้บริการมีระดบัพฤติกรรมไม่เลอืก 
1.00 – 1.80 ผู้ใช้บริการมีระดบัพฤติกรรมไม่เลอืกแนน่อน 

 
9. ท่านจะแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าหรือไม่เป็นระดบัการวดั

ข้อมลูแบบอนัตรภาค (Interval Scale) 
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มีเกณฑ์ในการก าหนดคะแนนดงันี ้
คะแนน  ระดบัความคิดเห็น 

5 หมายถึง แนะน าแนน่อน 
4 หมายถึง แนะน า 
3 หมายถึง ไม่แนใ่จ 
2 หมายถึง ไม่แนะน า 
1 หมายถึง ไม่แนะน าแนน่อน 

 
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัน าคะแนนจากข้อมลูมาประเมินคา่เพื่อแปล

ความหมาย โดยใช้สตูรวิเคราะห์ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ (กลัยา  วานิชย์บญัชา, 2544)  
 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ =
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

                                                                   =
5−1

5
 

                                                                   = 0.8 
 
จากการค านวณพบว่าความห่างของแต่ละช่วงเท่ากับ 0.8 จึงน ามาก าหนด

เป็นเกณฑ์ประเมินระดบัพฤติกรรม ดงันี ้
คะแนนเฉลีย่                ระดบัพฤติกรรม 
4.21 – 5.00 ผู้ใช้บริการมีระดบัพฤติกรรมแนะน าแนน่อน 
3.41 – 4.20 ผู้ใช้บริการมีระดบัพฤติกรรมแนะน า 
2.61 – 3.40 ผู้ใช้บริการมีระดบัพฤติกรรมไม่แนใ่จ 
1.81 – 2.60 ผู้ใช้บริการมีระดบัพฤติกรรมไม่แนะน า 
1.00 – 1.80 ผู้ใช้บริการมีระดบัพฤติกรรมไม่แนะน าแนน่อน 

 
1.2.2 ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมีดงันี ้

1.2.2.1. ผู้ วิจัยศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย จากนัน้ศึกษาข้อมูลจากต ารา 
เอกสาร อินเตอร์เน็ต หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับคณุภาพบริการ สว่นประสมทางการตลาดบริการ 
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ภาพลกัษณ์สายการบิน พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการ
วิจยัและสร้างแบบสอบถาม 

1.2.2.2 เม่ือได้กรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีชัดเจนแล้ว ก็น าข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษาตวัแปร ท่ีระบุไว้ในกรอบแนวคิดในการวิจัยมาสร้างเป็นแบบสอบถามให้สอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในงานวิจยั 

1.2.2.3 พิจารณาและจัดล าดับข้อค าถาม รวมทัง้เขียนค าชีแ้จงและอธิบาย
วิธีการตอบแบบสอบถาม โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นความส าคญัในการตอบให้ตรงกับความ
จริงมากท่ีสดุ 

1.2.2.4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถกูต้อง และขอค าแนะน าเพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้เหมาะสม 

1.2.2.5 น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขเรียบร้อยมาเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ
และท าการแก้ไขก่อนน าไปทดลองใช้ 

1.2.2.6 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจและแก้ไขมาอย่างถูกต้องไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับกลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามก่อนท่ีจะน าไปเก็บข้อมูลจริง โดยใช้วิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิอัลฟ่า (α = Cofficient) 
ของครอนบรัค (Cronbach) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ค่าแอลฟ่าท่ีได้แสดงระดับ
ความคงท่ีของแบบสอบถามโดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ซึ่งคา่ท่ีใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีค่า
ความเช่ือมัน่สงู โดยคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ียอมรับได้จะมีคา่มากกวา่ 0.70 ขึน้ไป เม่ือ
น าไปทดสอบคา่ความเช่ือมัน่ของปัจจยัการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ได้คา่ความเช่ือมั่น 
(Cronbach’s Alpha) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.966 เม่ือแยกเป็นรายด้านมีคา่ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 



  58 

ตาราง 4 แสดงคา่ความเช่ือมัน่จ าแนกเป็นรายด้านของปัจจยัการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่าของกลุม่ตวัอยา่ง 30 ตวัอยา่ง 
 

ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ค่า Cronbach’s Alpha 
1. ด้านความเช่ือมัน่ 
2. ด้านการตอบสนอง 
3. ด้านความมัน่ใจ 
4. ด้านการเข้าถึงจิตใจ 
5. ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
6. ด้านผลติภณัฑ์ 
7. ด้านราคา 
8. ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย 
9. ด้านการสง่เสริมการตลาด 
10. ด้านกระบวนการ 
11. ด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทนุต ่า 

0.828 
0.865 
0.790 
0.769 
0.893 
0.791 
0.839 
0.833 
0.812 
0.799 
0.878 

 
1.2.2.7 น าแบบสอบถามมาแก้ไขอีกครัง้ แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อ

ขอค าแนะน าและแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม 
1.2.2.8 น าแบบสอบถามท่ีผา่นการแก้ไขแล้วไปเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็น

ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า เท่ียวบินภายในประเทศ จ านวน 400 คน 
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศกึษาวิจยัในครัง้นีผู้้วิจยัได้ศกึษาข้อมลูปฐมภมิูและข้อมลูทติุยภูมิ  เพื่อช่วยในการ
สร้างความเข้าใจพืน้ฐานในการท าวิจยัและช่วยในการออกแบบสอบถาม  อีกทัง้ยงัช่วยให้ได้ข้อมลูท่ี
สมบูรณ์มากขึน้ โดยมีแหลง่ท่ีมาของข้อมลูท่ีส าคญั 2 แหลง่ ดงันี ้

1.3.1 ข้อมูลทติุยภูมิ (Secondary data) ผู้วิจยัได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าจากหนงัสือ 
ต ารา บทความ ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เอกสารท่ีเก่ียวข้อง และแหลง่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้
ประกอบในการสร้างแบบสอบถาม 

1.3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 400 ตวัอย่าง ซึ่งด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
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จากกลุม่ตวัอยา่งท่ีก าหนดไว้ให้ครบตามจ านวน โดยขอความร่วมมือจากกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นบุคคลท่ี
ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

1.4 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว  ผู้ วิจัยจึงน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มา

ด าเนินการดงันี ้
1.4.1 การจดักระท าข้อมลู 

1.4.1.1 การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ของผู้ วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
การตอบแบบสอบถาม โดยท่ีคดัแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

1.4.1.2 การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถูกต้อง เรียบร้อย แล้วมาลง
รหสัตามท่ีได้ก าหนดรหสัไว้ลว่งหน้า 

1.4.1.3 การประมวลผลข้อมูล โดยการน าข้อมูลท่ีลงรหัสไว้แล้วบันทึกและ
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนาและเชิงอนมุาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

1.4.2 การวิเคราะห์ข้อมลู 
1.4.2.1 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีการ
วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่ความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) 

สว่นท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
มีการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviations) 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า มีการวิเคราะห์ข้อมูล 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 ข้อท่ี 1 -6 มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แบบท่ี 2 ข้อท่ี 7-9 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาคา่เฉลีย่ (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) 

1.4.2.2 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงอนมุาน (Inferential statistics)  
ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1-12 ประกอบด้วย ปัจจัยด้านต่าง ๆ โดยรวม ด้าน

ความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมั่นใจ ด้านการเข้าถึงจิตใจ ด้านลกัษณะทาง
กายภาพ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้าน
กระบวนการ และภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
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การบินต้นทุนต ่า มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

1.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครัง้นี ้ จะใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และสถิติส าหรับ

วิเคราะห์คณุภาพในการวิเคราะห์ข้อมลู 
1.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)  

1.5.1.1 การหาคา่ร้อยละ (Percentage) (กลัยา  วานิชย์บญัชา, 2548)   
 

 

𝑃 =
𝑓 × 100

𝑛
 

 
เม่ือ P แทน คา่ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 

F แทน ความถ่ีท่ีต้องการแปลงเป็นร้อยละ 

𝑛 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 
1.5.1.2 การหาค่าเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่ออธิบายลกัษณะพืน้ฐานข้อมูล  

(กลัยา  วานิชย์บญัชา, 2548) 

�̅�=  
∑ 𝑥

𝑛
 

 

เม่ือ �̅� แทน คา่คะแนนเฉลีย่ 
∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

𝑛 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
1.5.1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) (กัลยา  วานิชย์

บญัชา, 2548)  
 

𝑆. 𝐷. = √
√𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥)2

𝑛(𝑛 − 1)
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เม่ือ S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

n∑x2 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

(∑x)2 แทน ผลรวมของข้อมลูทัง้หมดยกก าลงัสอง 

𝑛 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 
1.5.2 สถิติท่ีใช้ทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เพื่อทดสอบความเช่ือมั่นรวม

โดยใช้วิธีคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟ่า (α- Coefficient) ของครอนบคั (กลัยา  วานิชย์บญัชา, 2548)  

α= 
 k  Co variance ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ /𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1+(𝑘−1) Covariance ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ /𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

 
เม่ือ   α แทน คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

𝐾 แทน จ านวนค าถาม 

Co variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน คา่เฉลีย่ของคา่แปรปรวนร่วมระหวา่ง 
ค าถามตา่ง ๆ 

Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน คา่เฉลีย่ของคา่ความแปรปรวนของ 
ค าถาม 

1.5.3 สถิติเชิงอนมุาน (Inferential statistics) 
1.5.3.1 ค่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) 

โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) ค้นหาตัว
พยากรณ์ โดยการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป (กลัยา  วานิชย์บญัชา, 2560) ดงันี ้

จากสมการแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ k ตวั คือ 
 

𝑌 = 
0

+ 
1

𝑥1 + 
2

𝑥2+. . . +
𝑘

𝑥𝑘 + 𝑒 

 

จากการประมาณค่า 𝑖    ด้วย 𝑏1 และประมาณค่า 0 ด้วย a จะท าให้เขียน
สมการความถดถอยเชิงพหเุป็น   �̂� = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3+. . . +𝑏𝑘𝑥𝑘  

 

เม่ือ  �̂� แทน คะแนนพยากรณ์ของตวัเกณฑ์  
𝑎 แทน คา่คงที É ของสมการพยากรณ์ 
 



  62 

 𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑘  แทน คา่สมัประสทิธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ตวั 
ท่ี 1 ถึงตวัท่ี k  ตามล าดบั (รูปคะแนนดิบ) 

1,2, … , 𝑘 แทน คา่สมัประสทิธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ ตวั 
ท่ี 1 ถึงตวัท่ี  k  ตามล าดบั (รูปคะแนน 
มาตรฐาน) 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘  แทน คะแนนของพยากรณ์ของตวัเกณฑ์ตวัท่ี 1 ถึง 
ตวัท่ี k ตามล าดบั 

 
2.วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

ศกึษาจากการสมัภาษณ์  โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In – depth interview) 
2.1) การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2.2) การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
2.3) การเก็บรวบรวมข้อมลู 
2.4) การจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู 

2.1 การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ บุคคลท่ีท างานในบริษัทสายการบินต้นทนุต ่า  ซึง่มี

ต าแหนง่เป็นพนกังานฝ่ายขาย 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ บุคคลท่ีท างานในบริษัทสายการบินต้นทนุต ่า  ซึง่มี

ต าแหน่งเป็นพนักงานฝ่ายขาย โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์ จ านวน 5 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้ วิจัยเจาะจงเลือกสมัภาษณ์บุคคลท่ีท างานใน
บริษัทสายการบินต้นทนุต ่า ซึง่มีต าแหนง่ตัง้แตร่ะดบัผู้จดัการขึน้ไป เพื่อให้ได้ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์  

2.2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
2.2.1 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยศึกษาจากการสมัภาษณ์  
โดยการใช้การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth  Interview) ซึ่งเป็นการสมัภาษณ์แบบหยัง่ลึก
รายบุคคล เป็นการซกัถามพูดคุยกันระหวา่งผู้สมัภาษณ์กับผู้ ให้สมัภาษณ์ เพื่อถามเจาะลกึให้ได้
ค าตอบให้ครบตามประเด็นท่ีผู้วิจยัสนใจศกึษา ผู้ศกึษาท าการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi 
– structured Interview) ซึ่งเป็นวิธีท่ีไม่ได้ก าหนดค าตอบไว้ตายตวั  จึงสามารถปรับเปลี่ยนความ
ยืดหยุ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวตัถุประสงค์  และในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยจะท าการสมัภาษณ์ด้วย
ตนเอง ขณะสมัภาษณ์ท าการจดบันทึกรายละเอียดและบันทึกเสียงไปด้วยในการเก็บรวบรวม
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ข้อมูลทัง้ท่ีเป็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็นจากผู้ ให้ข้อมูล เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
(ชไมพร กาญจนกิจสกลุ, 2555)  

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจะท าการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการขอสมัภาษณ์จากกลุม่ตวัอยา่งจ านวน  5 คน   

2.4 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ใช้

วิธีการบนัทึกเสยีงระหว่างสมัภาษณ์  และถอดเทประหว่างสมัภาษณ์มาเรียบเรียงเป็นข้อมูล เพื่อให้
ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์  และผู้วิจัยจะน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ในลกัษณะ
การพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical description)  และจะเลือกน าเสนอข้อมูลเฉพาะเร่ืองท่ี
ท าการศกึษาเทา่นัน้ 
 
3. ความสอดคล้องระหว่างวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 

ในการท าวิธีการวิธีเชิงเชิงคุณภาพ  (Qualitative research)  และวิธีการวิจัยปริมาณ 
(Quantitative research) ร่วมกันนัน้ก็ เพื่ อน าข้อมูลท่ีได้จากการท าวิจัยเชิงคุณภาพนัน้ไป
สนบัสนุนข้อมูลท่ีได้จากการท าวิจัยเชิงปริมาณ  เน่ืองจากการวิจัยเชิงคุณภาพจะให้ข้อมูลในเชิง
เหตผุลและข้อมลูในเชิงลกึท่ีนอกเหนือจากข้อมลูจากการวิจยัเชิงปริมาณจะให้ได้ 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการ

บินต้นทุนต ่า” การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปรผลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึง่ผู้วิจัย
ได้ก าหนดสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   

�̅� แทน คา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่ง (Mean) 
S.D. แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) 

t แทน คา่สถิติ t ท่ีใช้ทดสอบวา่ตวัแปรอิสระใดบ้างท่ีสามารถพยากรณ์ตวัแปร
ตาม 

F แทน คา่สถิติท่ีใช้ทดสอบ F-test ซึง่เป็นสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ความแปรปรวน 
SS แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง (Sum Squares) 
MS แทน คา่เฉลีย่ของผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง (Mean Square) 
Sig. แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
df แทน ระดบัชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
B แทน คา่สมัประสทิธ์ิการถดถอย (Standardized) 

Beta แทน คา่สมัประสทิธ์ิถดถอยมาตรฐาน 
R แทน คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคณู 
R2 แทน คา่สมัประสทิธ์ิการตดัสนิใจพหคุณู 

R2
Adj แทน คา่ R Square ท่ีปรับแก้แล้ว 

SEE แทน ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการพยากรณ์ 
Y แทน คา่สมการท านายในรูปคะแนนดิบ 
H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alterative Hypothesis) 

 
  



  65 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจยัครัง้นี ้
ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบ่งเป็น 2 ตอน 
ตามล าดบัดงันี ้

ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบง่ผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน

ต ่าของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทนุต ่าของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 12 ข้อ ดงันี ้

1. ปัจจัยการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

2. ปัจจยัด้านความนา่เช่ือถือ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า 

3. ปัจจัยด้านการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า 

4. ปัจจยัด้านความมั่นใจ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า 

5. ปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า 

6. ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า 

7. ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า 

8. ปัจจยัด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่า 

9. ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า 
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10. ปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า 

11. ปัจจัยด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า 

12. ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา แบ่งการวิเคราะห์ตามรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนก
ตาม เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศกึษา และรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน โดยน าเสนอในรูปแบบ
ของจ านวน และคา่ร้อยละ สรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 5 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
         ชาย 
         หญิง 

 
167 
233 

 
41.80 
58.20 

รวม 400 100 
2. อายุ 
         ต ่ากวา่ 20 ปี 
         20 – 29 ปี 
         30 – 39 ปี 
         40 ปีขึน้ไป 

 
10 

288 
120 
42 

 
2.50 

57.00 
30.00 
10.50 

รวม 400 100 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
3. สถานภาพ 
         โสด 
         สมรส 
         หยา่ร้าง/ แยกกนัอยู/่ หม้าย 

 
291 
95 
14 

 
72.70 
23.80 
   3.50 

รวม 400 100 
4. อาชีพ 
         รับราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
         พนกังานเอกชน 
         ธุรกิจสว่นตวั 
         นกัเรียน/ นิสติ/ นกัศกึษา 
         อ่ืน ๆ เช่น มคัคเุทศก์ ลา่ม แพทย์ พยาบาล เป็นต้น 

 
105 
136 
68 
72 
19 

 
26.20 
34.00 
17.00 
18.00 
   4.80 

รวม 400 100 
5. ระดับการศึกษา 
         ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี 
         สงูกวา่ปริญญาตรี 

 
39 

272 
89 

 
  9.80 
68.00 
22.20 

รวม 400 100 
6. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
         ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท 
         10,001 – 20,000 บาท 
         20,001 – 30,000 บาท 
         30,001 บาทขึน้ไป 

 
43 

105 
103 
149 

 
10.80 
26.20 
25.70 
37.30 

รวม 400 100 

 
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามในการศกึษาครัง้นีมี้จ านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปรได้ ดงันี ้
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เพศ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 233 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.20 และเพศชาย จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80 ตามล าดบั 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 20-29 ปี จ านวน 228 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมาคือ กลุม่อายุ 30-39 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 กลุม่
อายุ 40 ปี ขึน้ไป จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 และกลุม่อายุต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 

สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 291 คน 
คิดเป็นร้อยละ 72.70 รองลงมาคือ มีสถานภาพสมรส จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 และมี
สถานภาพหยา่ร้าง/ แยกกนัอยู/่ หม้าย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 291 คน คิด
เป็นร้อยละ 72.70รองลงมาคือ กลุม่รับราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.20 กลุม่นกัเรียน/ นิสิต/ นกัศึกษา จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00  กลุม่ธุรกิจสว่นตวั 
จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 และกลุม่อาชีพอ่ืน ๆ เช่น มัคคุเทศก์ ลา่ม แพทย์ พยาบาล 
เป็นต้น จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี 
จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมามีระดับการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 89 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 และมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.80 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 
30,001 บาทขึน้ไป จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 รองลงมามีรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 10,001 
– 20,000 บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากวา่หรือเทา่กับ 10,000 
บาท จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80 ตามล าดบั 

สว่นท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่าของผู้ตอบแบบสอบถาม มีทัง้หมด 11 ด้าน ได้แก่ ด้านความนา่เช่ือถือ ด้านการตอบสนอง ด้าน
การให้ความมัน่ใจ ด้านการเข้าถึงจิตใจ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และภาพลกัษณ์สายการบิน

ต้นทุนต ่า โดยน าเสนอในรูปแบบของค่าเฉลี่ย (�̅�) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปได้ดงั
ตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 6 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัการเลอืกใช้บริการสายการบิน 
ต้นทนุต ่า ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมทกุด้านและรายด้าน  

 

ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า �̅� S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ปัจจยัด้านความนา่เช่ือถือ 
 ปัจจยัด้านการตอบสนอง 
ปัจจยัด้านความมัน่ใจ 
ปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ 
ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ 
ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ 
ปัจจยัด้านราคา 
ปัจจยัด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 
ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด 
ปัจจยัด้านกระบวนการ 
ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทนุต ่า 

4.00 
3.98 
3.91 
3.89 
4.03 
3.85 
3.93 
4.25 
4.07 
3.85 
4.10 

0.657 
0.703 
0.674 
0.778 
0.724 
0.563 
0.667 
0.632 
0.625 
0.752 
0.551 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสดุ 
มาก 
มาก 
มาก 

รวมปัจจยัการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 3.99 0.471 มาก 

 
จากตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ตอ่ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.99  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่าอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ คือ ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย มีคา่เฉลีย่เทา่กับ 
4.25 สว่นด้านท่ีเหลือผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่าอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.10  ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.07  ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.03  ปัจจัยด้านความนา่เช่ือถือ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.00  ปัจจยัด้านการตอบสนอง 
มีค่าเฉลีย่เทา่กบั 3.98  ปัจจยัด้านราคา มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.93  ปัจจัยด้านความมัน่ใจ มีค่าเฉลี่ย
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เทา่กบั 3.91  ปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89  ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ และปัจจัย
ด้านกระบวนการ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.85 ตามล าดบั 
 
ตาราง 7 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของของปัจจยัด้านความนา่เช่ือถือ ของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

 

ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า �̅� S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ 
   1. สายการบินมีการให้บริการตามท่ีได้สญัญาหรือโฆษณาไว้ 
เช่น ทกุเท่ียวบินมีรอยยิม้, ใคร ๆ ก็บินได้ 
   2. เท่ียวบินมีความตรงเวลาตามตารางการบิน 
   3. มีการแจ้งเตือนกรณีมีการเปลีย่นแปลง เช่น เม่ือ
เปลีย่นแปลงประตขูึน้เคร่ือง (Gate) หรือเม่ือเปลีย่นแปลง
ตารางบิน 

 
3.96 

 
3.94 
4.13 

 
0.724 

 
0.911 
0.850 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

รวม 4.00 0.657 มาก 

 
จากตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านความ

นา่เช่ือถือ ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านความ
นา่เช่ือถือโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย่เทา่กับ 4.00  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทกุข้อ ได้แก่ มีการแจ้งเตือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลง 
เช่น เม่ือเปลี่ยนแปลงประตูขึน้เคร่ือง (Gate) หรือเม่ือเปลี่ยนแปลงตารางบิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.13  สายการบินมีการให้บริการตามท่ีได้สญัญาหรือโฆษณาไว้ เช่น ทุกเท่ียวบินมีรอยยิม้, ใคร ๆ 
ก็บินได้ มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.96  และเท่ียวบินมีความตรงเวลาตามตารางการบิน มีคา่เฉลีย่เทา่กับ 
3.94 ตามล าดบั 
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ตาราง 8 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของของปัจจยัด้านการตอบสนอง ของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

 

ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า �̅� S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ปัจจัยด้านการตอบสนอง 
   1. พนกังานให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 
   2. พนกังานมีการตอบสนองทนัทีเม่ือผู้ใช้บริการต้องการ
ความช่วยเหลอื 
   3. พนกังานมีความเต็มใจช่วยเหลอืผู้ใช้บริการ 

 
4.02 
3.88 

 
4.07 

 
0.762 
0.896 

 
0.788 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.98 0.703 มาก 

 
จากตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการ

ตอบสนอง ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการ
ตอบสนองโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.98  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ พนักงานมีความเต็มใจช่วยเหลือ
ผู้ ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07  พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  มี
คา่เฉลีย่เท่ากบั 4.02  และพนกังานมีการตอบสนองทนัทีเม่ือผู้ใช้บริการต้องการความช่วยเหลอื มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.88 ตามล าดบั 
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ตาราง 9 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของของปัจจยัด้านความมัน่ใจ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 

ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า �̅� S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ปัจจัยด้านความมั่นใจ 
   1. พนกังานมีความเช่ียวชาญในการให้บริการท าให้
ผู้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจ 
   2. พนกังานตอบค าถามผู้ใช้บริการด้วยความรู้และความ
ช านาญ 
   3. พนกังานมีความรู้เป็นอยา่งดีเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และ
บริการท่ีน าเสนอของสายการบิน 
   4. มีการชดเชยเม่ือเท่ียวบินลา่ช้า (Flight Delay) เช่น มีการ
จดัอาหาร - เคร่ืองด่ืม โดยไม่คิดคา่ใช้จ่าย หรือ มี Voucher 
จากสายการบินมอบให้แก่ผู้ โดยสาร 

 
4.03 

 
4.09 

 
4.01 

 
3.55 

 
0.794 

 
0.758 

 
0.756 

 
1.112 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.91 0.674 มาก 

 
จากตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านความ

มั่นใจ ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความ
มั่นใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ พนกังานตอบค าถามผู้ ใช้บริการด้วยความรู้
และความช านาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09  พนักงานมีความเช่ียวชาญในการให้บริการท าให้
ผู้ ใช้บริการเกิดความไว้วางใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03  พนักงานมีความรู้เป็นอย่างดีเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีน าเสนอของสายการบิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และมีการชดเชยเม่ือ
เท่ียวบินล่าช้า (Flight Delay) เช่น มีการจัดอาหาร - เคร่ืองด่ืม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือ มี 
Voucher จากสายการบินมอบให้แก่ผู้ โดยสาร มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.55 ตามล าดบั 
  



  73 

ตาราง 10 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของของปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า �̅� S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ปัจจัยด้านการเข้าถงึจิตใจ 
   1. พนกังานบริการด้วยความเอาใจใสผู่้ใช้บริการเป็น
รายบุคคล 
   2. พนกังานมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
   3. พนกังานหาทางเลอืกท่ีดีท่ีสดุแก่ผู้ใช้บริการ กรณีเกิด
ปัญหาตา่ง ๆ เช่น กรณีถกูยกเลกิเท่ียวบิน (Cancelled) สาย
การบินเสนอให้ผู้ โดยสารเลอืกวา่จะรับเงินคืนเต็มจ านวนหรือ 
เสนอเท่ียวบินอ่ืนไปยงัจุดหมายปลายทางเดียวกนั 

 
3.82 

 
3.97 
3.90 

 
0.884 

 
0.797 
1.051 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

รวม 3.89 0.778 มาก 

 
จากตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการ

เข้าถึงจิตใจ ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านการ
เข้าถึงจิตใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.89  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ ได้แก่ พนกังานมีความเข้าใจความต้องการของ
ผู้ ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97  พนักงานหาทางเลือกท่ีดีท่ีสดุแก่ผู้ ใช้บริการ กรณีเกิดปัญหา
ต่าง ๆ เช่น กรณีถูกยกเลิกเท่ียวบิน (Cancelled) สายการบินเสนอให้ผู้ โดยสารเลือกว่าจะรับเงิน
คืนเต็มจ านวนหรือ เสนอเท่ียวบินอ่ืนไปยงัจุดหมายปลายทางเดียวกนั มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.90  และ
พนกังานบริการด้วยความเอาใจใสผู่้ใช้บริการเป็นรายบุคคล มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.82 ตามล าดบั 
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ตาราง 11 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของของปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า �̅� S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
   1. สภาพภายในห้องโดยสารและห้องน า้บนเคร่ืองบินมีความ
สะอาด 
   2. สภาพของอปุกรณ์ภายในห้องโดยสารบนเคร่ืองบินมีความ
ทนัสมยัและพร้อมใช้งาน 
   3. ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินมีความสะดวกสบาย 

 
4.15 

 
4.17 

 
3.78 

 
0.770 

 
0.787 

 
0.934 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.03 0.724 มาก 

 
จากตาราง 11 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านลกัษณะ

ทางกายภาพ ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
ลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกข้อ ได้แก่ สภาพของอุปกรณ์ภายใน
ห้องโดยสารบนเคร่ืองบินมีความทนัสมัยและพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17  สภาพภายใน
ห้องโดยสารและห้องน า้บนเคร่ืองบินมีความสะอาด มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.15  และท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน
มีความสะดวกสบาย มีคา่เฉลีย่เท่ากบั 3.78 ตามล าดบั 
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ตาราง 12 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของของปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

 

ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า �̅� S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ 
   1. มีเส้นทางการบินท่ีหลากหลาย 
   2. มีจ านวนเท่ียวบินตอ่วนัท่ีหลากหลาย 
   3. เมนอูาหารและเคร่ืองด่ืม/ ของท่ีระลกึท่ีจ าหนา่ยบน
เคร่ืองบินท่ีหลากหลาย 
   4. ให้น า้หนกัสมัภาระฟรีมากกวา่คูแ่ขง่ 
   5. มีบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น ขึน้เคร่ืองก่อน/ รับ
สมัภาระก่อน/ เลอืกท่ีนัง่ 

 
4.16 
4.10 
3.60 

 
3.60 
3.82 

 
0.705 
0.777 
0.816 

 
1.055 
0.838 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 

รวม 3.85 0.563 มาก 

 
จากตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
ผลติภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.85  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ มีเส้นทางการบินท่ีหลากหลาย มี
คา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.16  มีจ านวนเท่ียวบินต่อวนัท่ีหลากหลาย มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.10  มีบริการเสริม
อ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น ขึน้เคร่ืองก่อน/ รับสมัภาระก่อน/ เลือกท่ีนัง่ มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.82 และมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ เมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม/ ของท่ีระลึกท่ีจ าหน่ายบนเคร่ืองบินท่ี
หลากหลาย และให้น า้หนกัสมัภาระฟรีมากกวา่คูแ่ขง่ ซึง่มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.60 ตามล าดบั 
  



  76 

ตาราง 13 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของของปัจจยัด้านราคา ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 

ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า �̅� S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ปัจจัยด้านราคา  
   1. ราคาบตัรโดยสารมีความคุ้มคา่กบับริการท่ีได้รับ 
   2. ราคาบตัรโดยสารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัระยะ
ทางการบิน 
   3. มีราคาของบริการเสริมถกูกวา่คูแ่ขง่ ในกรณีซือ้บริการ 
เช่น ขึน้เคร่ืองก่อน / รับสมัภาระก่อน/ เลอืกท่ีนัง่ 
   4. มีความเหมาะสมของคา่ใช้จ่ายกรณีมีการแก้ไข/ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร 
   5. มีการแจ้งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชัน่ท่ีชดัเจน
ตรงตามท่ีโฆษณาไว้ 

 
4.19 
4.17 

 
3.65 

 
3.73 

 
3.91 

 
0.751 
0.744 

 
0.943 

 
0.943 

 
0.976 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.93 0.667 มาก 

 
จากตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านราคา 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านราคาโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย่เทา่กบั 3.93  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกข้อ ได้แก่ ราคาบตัรโดยสารมีความคุ้มค่ากับบริการท่ีได้รับ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.19  ราคาบตัรโดยสารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับระยะทางการบิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.17  มีการแจ้งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชั่นท่ีชัดเจนตรงตามท่ีโฆษณาไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.91 มีความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายกรณีมีการแก้ไข/ เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 
3.73 และมีราคาของบริการเสริมถกูกวา่คูแ่ข่ง ในกรณีซือ้บริการ เช่น ขึน้เคร่ืองก่อน / รับสมัภาระ
ก่อน/ เลอืกท่ีนัง่ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.65 ตามล าดบั 
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ตาราง 14 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของของปัจจยัด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า �̅� S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
   1. มีความหลากหลายของช่องทางการจดัจ าหนา่ยบตัร
โดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, Call Center, เว็บไซต์, 
แอพพลเิคชัน่ของสายการบิน เป็นต้น 
   2. มีความหลากหลายของช่องทางการช าระเงนิคา่บตัร
โดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, บตัรเครดิต/ เดบิต, 
เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น 
   3. มีความสะดวก รวดเร็วในการซือ้บตัรโดยสารผา่น
เว็บไซต์ส าหรับจองบตัรโดยสาร เช่น Skyscanner, 
Traveloka, Asia One Click เป็นต้น 

 
4.33 

 
 

4.37 
 
 

4.05 
 
 

 
0.669 

 
 

0.708 
 
 

0.879 
 
 

 
มากท่ีสดุ 

 
 

มากท่ีสดุ 
 
 

มาก 

รวม 4.25 0.632 มากท่ีสดุ 

 
จากตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25  เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ มีความ
หลากหลายของช่องทางการช าระเงินค่าบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน , บตัรเครดิต/ เด
บิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น มีค่าเฉลีย่เทา่กับ 4.37  และมีความหลากหลายของช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายบตัรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, Call Center, เว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น
ของสายการบิน เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33  ส่วนผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ มีความสะดวก รวดเร็วในการซือ้บัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ส าหรับจอง
บัตรโดยสาร เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 
ตามล าดบั 
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ตาราง 15 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของของปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า �̅� S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
   1. กิจกรรมสง่เสริมการตลาดมีความนา่สนใจ เช่น มี
สว่นลดคา่บตัรโดยสาร 
   2. มีสทิธิพิเศษให้กบัสมาชิกของสายการบิน 
   3. มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่ตา่ง ๆ สม ่าเสมอ เช่น 
Facebook 
   4. มีการร่วมกิจกรรมสง่เสริมการขายกบับริษัทตา่ง ๆ เช่น 
โรงแรม บตัรเครดิต 

 
4.24 

 
3.99 
4.13 

 
3.93 

 
0.718 

 
0.779 
0.805 

 
0.897 

 

 
มากท่ีสดุ 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.07 0.625 มาก 

 
จากตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการ

สง่เสริมการตลาด ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ด้านการสง่เสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริม
การตลาดมีความน่าสนใจ เช่น มีสว่นลดค่าบตัรโดยสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24  สว่นผู้ ใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
สม ่าเสมอ เช่น Facebook มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13  มีสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกของสายการบิน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และมีการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับบริษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บัตร
เครดิต มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.93 ตามล าดบั 
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ตาราง 16 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของของปัจจยัด้านกระบวนการ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 

ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า �̅� S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 
   1. ขัน้ตอนการเช็คอินท่ีรวดเร็ว 
   2. ขัน้ตอนการตรวจเช็คและรับกระเป๋าท่ีรวดเร็ว 
   3. การดแูลรักษากระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารเป็นอยา่งดี 
   4. สายการบินมีขัน้ตอนการรับผิดชอบในกรณีเกิดความ
ลา่ช้า การยกเลกิของเท่ียวบิน และสมัภาระเกิดความ
เสยีหาย 

 
3.91 
3.79 
3.88 

 
3.83 

 
0.890 
0.906 
0.964 

 
1.006 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.85 0.752 มาก 

 
จากตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้าน

กระบวนการ ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
กระบวนการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.85 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกข้อ ได้แก่ ขัน้ตอนการเช็คอินท่ีรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย
เทา่กับ 3.91  การดแูลรักษากระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารเป็นอยา่งดี มีคา่เฉลีย่เท่ากบั 3.88  สาย
การบินมีขัน้ตอนการรับผิดชอบในกรณีเกิดความลา่ช้า การยกเลิกของเท่ียวบิน และสมัภาระเกิด
ความเสยีหาย มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.83  และขัน้ตอนการตรวจเช็คและรับกระเป๋าท่ีรวดเร็ว มีคา่เฉลี่ย
เทา่กบั 3.79 ตามล าดบั 
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ตาราง 17 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของของปัจจยัด้านภาพลกัษณ์สายการบิน
ต้นทนุต ่าของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า �̅� S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์สายการบินต้นทุนต ่า 
   1. ช่ือเสยีงของสายการบินเป็นท่ีรู้จกั 
   2. สายการบินมีความนา่เช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ 
   3. มีระบบการบริหารและการจดัการของสายการบินท่ีดี เช่น 
การตอ่คิวเช็คอิน 
   4. การให้บริการของพนกังานมีประสทิธิภาพ 
   5. สายการบินมีมาตรฐานความปลอดภยัด้านการบินและ
การให้บริการ 

 
4.20 
4.19 
3.90 

 
4.01 
4.22 

 

 
0.713 
0.670 
0.846 

 
0.764 
0.678 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

มากท่ีสดุ 

รวม 4.10 0.551 มาก 

 
จากตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้าน

ภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.10  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ได้แก่ สายการบินมีมาตรฐานความปลอดภยัด้านการบินและการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเทา่กบั 4.22  
สว่นผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ได้แก่ ช่ือเสยีงของสายการบิน
เป็นท่ีรู้จกั มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.20  สายการบินมีความนา่เช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ มีคา่เฉลีย่เทา่กับ 
4.19 การให้บริการของพนกังานมีประสทิธิภาพ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.01 และมีระบบการบริหารและ
การจดัการของสายการบินท่ีดี เช่น การตอ่คิวเช็คอิน มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.90 ตามล าดบั 

สว่นท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่าของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกน าเสนอ
ในรูปแบบของจ านวน และค่าร้อยละ ได้แก่ สายการบินต้นทนุต ่าท่ีใช้บริการครัง้ลา่สดุ เส้นทางการ
บินภายในประเทศท่ีเลอืกเดินทางบ่อยท่ีสดุ วตัถุประสงค์ท่ีตดัสินใจเดินทางโดยสายการบินต้นทุน
ต ่า ช่วงวนัท่ีมาใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าบ่อยท่ีสดุ วิธีการเช็คอิน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
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การตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  รูปแบบท่ีสองน าเสนอในรูปแบบของค่าเฉลี่ย 

(�̅�) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้แก่ ความถ่ีในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (ครัง้
ตอ่ปี) การเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ตอ่ไป และการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า สรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 18  แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าของ
ผู้ตอบ แบบสอบถาม  

 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. สายการบินต้นทนุต ่าที่ใช้บริการครัง้ล่าสุด 
         นกแอร์ 
         ไทย แอร์เอเชีย 
         ไทย ไลอ้อนแอร์ 
         อ่ืน ๆ เช่น ไทยสมายล์  ไทย เวียดเจ็ท เป็นต้น  

 
95 

191 
102 
12 

 
23.80 
47.70 
25.50 
3.00 

รวม 400 100 
2. เส้นทางการบินภายในประเทศที่เลือกเดนิทางบ่อยที่สุด 
         ภาคเหนือ 
         ภาคอิสาน 
         ภาคใต้ 

 
135 
146 
119 

 
33.70 
36.50 
29.80 

รวม 400 100 
3. วัตถุประสงค์ที่ตัดสินใจเดนิทางโดยสายการบินต้นทนุต ่า            
         เยี่ยมครอบครัว/ กลบัภมิูล าเนา 
         ทอ่งเท่ียว 
         ท างาน/ ติดตอ่ธุรกิจ 
         ฉลองในโอกาสพิเศษ 
         อ่ืน ๆ เช่น มีโปรโมชัน่ ราคาตัว๋ถกู ท าบญุ เป็นต้น  

 
112 
164 
82 
28 
14 

 
28.00 
41.00 
20.50 
7.00 
3.50 

รวม 400 100 
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ตาราง 18 (ตอ่) 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
4. ช่วงวนัที่มาใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าบ่อยที่สุด 
         จนัทร์ - ศกุร์ 
         เสาร์ - อาทิตย์ 
         วนัหยดุนกัขตักฤกษ์ 

 
204 
126 
70 

 
51.00 
31.50 
17.50 

รวม 400 100 
5. วิธีการเช็คอิน 
         เว็บไซต์ของสายการบิน 
         เคาน์เตอร์สายการบินท่ีทา่อากาศยาน 
         ตู้ เช็คอินอตัโนมติั (KIOSK) 
         แอพพลเิคชัน่ของสายการบิน 

 
103 
145 
53 
99 

 
25.70 
36.20 
13.30 
24.80 

รวม 400 100 
6. บุคคลที่มีอทิธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า 
         ครอบครัว 
         เพื่อน 
         แฟน/ สามี/ ภรรยา 
         ตวัเอง 
         อ่ืน ๆ เช่น บริษัท หนว่ยงาน บริษัททวัร์ เป็นต้น  

 
 

88 
55 
63 

188 
6 

 
 

22.00 
13.80 
15.70 
47.00 
1.50 

รวม 400 100 

 
จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย

การบินต้นทนุต ่าของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามในการศกึษาครัง้นีมี้จ านวน 400 
คน อธิบายได้ดงันี ้

สายการบินต้นทุนต ่าที่ ใช้บริการครั้งล่าสุด  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ใช้บริการสายการบินไทย แอร์เอเชีย จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.70 รองลงมาคือ สาย
การบินไทย ไลอ้อนแอร์ จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50  สายการบินนกแอร์ จ านวน 95 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 23.80 และสายการบินอ่ืน ๆ เช่น ไทยสมายล์  ไทย เวียดเจ็ท เป็นต้น จ านวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดบั 

เส้นทางการบินภายในประเทศที่ เลือกเดินทางบ่อยที่ สุด ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกเส้นทางการบินภาคอิสาน จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 
รองลงมาคือ เส้นทางการบินภาคเหนือ จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 และเส้นทางการบิน
ภาคใต้ จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80 ตามล าดบั 

วัตถุประสงค์ที่ ตัดสินใจเดินทางโดยสายการบินต้นทุนต ่ า  ผู้ ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่มีวตัถุประสงค์ท่ีตดัสินใจเดินทางเพื่อท่องเท่ียวมากท่ีสดุ จ านวน 164 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.00  รองลงมาคือ เยี่ยมครอบครัว/ กลบัภูมิล าเนา จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.00  ท างาน/ ติดต่อธุรกิจ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50  ฉลองในโอกาสพิเศษ 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และอ่ืน ๆ เช่น  มีโปรโมชัน่ ราคาตัว๋ถกู ท าบุญ เป็นต้น จ านวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั           

ช่ วงวันที่ ม าใช้บ ริการสายการบิน ต้นทุ นต ่ า บ่อยที่ สุ ด  ผู้ ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่มาใช้บริการช่วงวนัจันทร์ - ศุกร์ จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00  
รองลงมาคือ ช่วงวนัเสาร์ - อาทิตย์ จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50  และช่วงวนัหยดุนกัขตั
ฤกษ์ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 ตามล าดบั 

วิธีการเช็คอิน ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เช็คอินผ่านเค้าน์เตอร์สายการ
บินท่ีท่าอากาศยานมากท่ีสุด จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.20  รองลงมาคือ เช็คอินผ่าน
เว็บไซต์ของสายการบิน จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70  เช็คอินผ่านแอพพลิเคชัน่ของสาย
การบินในโทรศพัท์ จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.80  และเช็คอินผา่นระบบตู้ เช็คอินอตัโนมติัท่ี
ทา่อากาศยาน (KIOSK) จ านวน 53 คน คิดเป็นจ านวน 13.30 ตามล าดบั 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เลอืกตวัเองเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใช้บริการมาก
ท่ีสดุ จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00  รองลงมาคือ ครอบครัว จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.00  แฟน/ สามี/ ภรรยา จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70  เพื่อน จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.80  และอ่ืน ๆ เช่น บริษัททัวร์ หน่วยงาน เป็นต้น จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 
ตามล าดบั 
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ตาราง 19 แสดงคา่ต ่าสดุ คา่สงูสดุ คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเลอืกใช้ 
บริการสายการบินต้นทนุต ่าของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความถ่ีในการใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า (ครัง้ตอ่ปี) 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า 

ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด �̅� S.D. 

7. ความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า (ครัง้ตอ่ปี) 

1 50 6.49 6.511 

 
จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย

การบินต้นทนุต ่าของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามในการศกึษาครัง้นีมี้จ านวน 400 
คน อธิบายได้ดงันี ้

ความถี่โดยเฉล่ียในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยเฉล่ียต่อปี 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าอยูท่ี่ 7 ครัง้ตอ่ปี โดยมี
ความถ่ีในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ต ่าสดุอยู่ท่ี 1 ครัง้ตอ่ปี และมีความถ่ีในการใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า สงูสดุอยูท่ี่ 50 ครัง้ตอ่ปี 

 
ตาราง 20 แสดงคา่ต ่าสดุ คา่สงูสดุ คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเลอืกใช้  
บริการสายการบินต้นทนุต ่าของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า
ครัง้ตอ่ไป และการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า 

ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด �̅� S.D. ระดับ
พฤติกรรม 

8. การเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุ
ต ่าครัง้ตอ่ไป 
9. การแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า 

1 
 
1 

5 
 

5 

4.27 
 

4.02 

0.817 
 

0.919 

ใช้แนน่อน 
 

แนะน า 
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จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่าของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามในการศกึษาครัง้นีมี้จ านวน 400 
คน อธิบายได้ดงันี ้

การเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความถ่ีการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับ
พฤติกรรมใช้แน่นอน โดยมีความถ่ีต ่าสุดระดับ 1 หมายความว่า ไม่เลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่าในครัง้ตอ่ไปอยา่งแนน่อน  และมีความถ่ีสงูสดุระดบั 5 หมายความวา่ เลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่าในครัง้ตอ่ไปอยา่งแนน่อน 

การแนะน าผู้อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความถ่ีของการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 อยู่ในระดับ
พฤติกรรมแนะน า โดยมีความถ่ีต ่าสดุระดบั 1 หมายความว่า ไม่แนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่าอย่างแน่นอน  และมีความถ่ีสูงสดุระดบั 5 หมายความว่า แนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่าอยา่งแนน่อน 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน การวิจยัครัง้นี ้

ได้ตัง้สมมติฐานการวิจยัไว้ จ านวน 12 ข้อ ดงันี ้
สมมติฐานข้อที่  1 ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม มี

อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า สามารถแบง่ออกเป็นสมมติฐานยอ่ย
ได้ 3 สมมติฐานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ปัจจยัการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าโดยรวม มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม ไม่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า 

H1: ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า 
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ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = ด้านความนา่เช่ือถือ 
x2 = ด้านการตอบสนอง 
x3 = ด้านความมัน่ใจ 
x4 = ด้านการเข้าถึงจิตใจ 
x5 = ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
x6 = ด้านผลติภณัฑ์ 
x7 = ด้านราคา 
x8 = ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย 
x9 = ด้านการสง่เสริมการตลาด 
x10 = ด้านกระบวนการ 
x11 = ด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทนุต ่า 
y1   = ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
 

ตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple 
Regression 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 1484.091 11 134.917 3.393** 0.000 
Residual 15429.847 388 39.768   
Total 16913.938 399    

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตวัแปรอิสระ มีคา่ Sig. เทา่กับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปัจจยัการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าโดยรวม มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ซึง่สามารถค านวณคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้
 
ตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ี
โดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 5.840 2.953  1.987* 0.049 
ด้านความนา่เช่ือถือ (x1) -1.010 0.594 -.0111 -1.853 0.065 
ด้านการตอบสนอง (x2) -0.431 0.699 -0.047 -0.616 0.538 
ด้านความมัน่ใจ (x3) 0.455 0.773 0.047 0.588 0.557 
ด้านการเข้าถึงจิตใจ (x4) -0.659 0.542 -0.079 -1.216 0.225 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ (x5) 1.462 0.615 0.199 2.378* 0.016 
ด้านผลิตภณัฑ์ (x6) 1.917 0.809 0.191 2.370* 0.017 
ด้านราคา (x7) -2.769 0.712 -0.284 -3.890** 0.000 
ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย (x8) -0.885 0.607 -0.086 -1.459 0.145 
ด้านการสง่เสริมการตลาด (x9) -0.108 0.665 -0.010 -0.162 0.871 
ด้านกระบวนการ (x10) 1.345 0.600 0.186 2.242* 0.021 
ด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า(x11) 2.947 0.869 0.249 3.391** 0.001 

r = 0.296 R2
Adj = 0.062   

R2 = 0.088 SEE = 6.306   
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** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า ปัจจัยการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม ได้แก่ ด้านลกัษณะทางกายภาพ (x5) ด้านผลิตภัณฑ์ (x6) 
ด้านราคา (X7) ด้านกระบวนการ (x10)  และด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า (X11) สามารถ
ร่วมท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า ร้อยละ 6.2 (R2

Adj = 0.062) ดงันัน้ ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสมัประสิทธ์ิของ
ตวัท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้
 

y1 = 5.840 + 1.462x5 + 1.917x6 - 2.769x7 + 1.345x10 + 2.947x11 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ด้านลกัษณะทางกายภาพ (x5) ด้านผลติภณัฑ์ (x6) ด้านกระบวนการ (x10) 
และด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า (x11) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) จากค่า
สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ (x5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 1.462 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่าอีก 10 ด้าน มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (x6) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการ
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เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
(y1) เพิ่มขึน้ 1.917 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าอีก 10 
ด้าน มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม ด้าน
กระบวนการ (x10) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
(y1) เพิ่มขึน้ 1.345 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าอีก 10 
ด้าน มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม ด้าน
ภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า (x11) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 2.947 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่าอีก 10 ด้าน มีคา่คงท่ี 

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางลบกับพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ด้านราคา (x7) ปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) จากค่าสมัประสิทธ์ิดงักลา่ว
สามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจยัการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าโดยรวม ด้านราคา 
(X7) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) ลดลง 2.769 
หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าอีก 10 ด้าน มีคา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) มี 6 ตัวแปร ได้แก่ 
ด้านความน่าเช่ือถือ (x1) ด้านการตอบสนอง (x2) ด้านความมั่นใจ (x3) ด้านการเข้าถึงจิตใจ (x4) 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (x8) และด้านการส่งเสริมการตลาด (x9) ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีเป็น
ตวัก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า (y1) 
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สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ปัจจยัการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าโดยรวม มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม ไม่มีอิทธิพล
ตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า
ครัง้ตอ่ไป 

H1: ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ตอ่ไป 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = ด้านความนา่เช่ือถือ 
x2 = ด้านการตอบสนอง 
x3 = ด้านความมัน่ใจ 
x4 = ด้านการเข้าถึงจิตใจ 
x5 = ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
x6 = ด้านผลติภณัฑ์ 
x7 = ด้านราคา 
x8 = ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย 
x9 = ด้านการสง่เสริมการตลาด 
x10 = ด้านกระบวนการ 
x11 = ด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทนุต ่า 
y1   = ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 
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ตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple 
Regression  
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 25.890 11 2.354 3.3797** 0.000 
Residual 240.487 388 0.620   
Total 266.377 399    

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ต่อไป มีความสมัพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตวัแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปัจจยัการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าโดยรวม มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่ง
สามารถค านวณคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้
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ตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 2.482 0.369  6.733** 0.000 
ด้านความนา่เช่ือถือ (x1) 0.063 0.074 0.051 0.847 0.398 
ด้านการตอบสนอง (x2) 0.060 0.087 0.052 0.687 0.493 
ด้านความมัน่ใจ (x3) -0.130 0.097 -0.164 -1.341* 0.020 
ด้านการเข้าถึงจิตใจ (x4) 0.082 0.068 0.108 1.207* 0.023 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ (x5) 0.128 0.077 0.183 1.667** 0.010 
ด้านผลิตภณัฑ์ (x6) -0.020 0.101 -0.014 -0.203 0.893 
ด้านราคา (x7) 0.050 0.089 0.041 0.563 0.574 
ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย (x8) 0.044 0.076 0.034 0.587 0.558 
ด้านการสง่เสริมการตลาด (x9) -0.079 0.083 -0.060 -0.946 0.345 
ด้านกระบวนการ (x10) 0.042 0.075 0.039 0.565 0.573 
ด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า(x11) 0.290 0.108 0.197 2.687** 0.008 

r = 0.312 R2
Adj = 0.072   

R2 = 0.097 SEE = 0.787   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป พบว่า ปัจจยัการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม ได้แก่ ด้านความมั่นใจ (x3) ด้านการเข้าถึงจิตใจ (x4) ด้านลกัษณะ
ทางกายภาพ (x5) และด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า (X11) สามารถร่วมท านายพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป 
ร้อยละ 7.2 (R2

Adj = 0.072) ดังนัน้ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสมัประสิทธ์ิของตัวท่ีสามารถร่วมท านายมา
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เขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1 = 2.482 – 0.130x3 + 0.082x4 + 0.128x5 + 0.290x11 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ด้านการเข้าถึงจิตใจ (x4) ด้านลกัษณะทางกายภาพ (x5) และด้านภาพลกัษณ์
สายการบินต้นทุนต ่า (x11) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) จากค่าสมัประสิทธ์ิดงักล่าวสามารถ
อธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม ด้านการ
เข้าถึงจิตใจ (x4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) 
เพิ่มขึน้ 0.082 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าอีก 10 ด้าน มี
คา่คงท่ี 

หากปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ (x5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ตอ่ไป (y1) เพิ่มขึน้ 0.128 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า
อีก 10 ด้าน มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม ด้าน
ภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า (x11) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่าครัง้ตอ่ไป (y1) เพิ่มขึน้ 0.290 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่าอีก 10 ด้าน มีคา่คงท่ี 

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางลบกับพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั 0.05 ได้แก่ ด้านความมั่นใจ (x3) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) จากค่าสัมประสิทธ์ิ
ดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม ด้าน
ความมั่นใจ (x3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) 
ลดลง 0.130 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าอีก 10 ด้าน มี
คา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) มี 7 ตวัแปร ได้แก่ ด้าน
ความน่าเช่ือถือ (x1) ด้านการตอบสนอง (x2) ด้านผลิตภณัฑ์ (x6) ด้านราคา (x7) ด้านช่องทางการ
จดัจ าหนา่ย (x8) ด้านการสง่เสริมการตลาด (x9) และด้านกระบวนการ (x10)  ไม่ได้เป็นปัจจยัท่ีเป็น
ตวัก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป (y1) 

สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ปัจจยัการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าโดยรวม มี
อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม ไม่มีอิทธิพล
ตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า 

H1: ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = ด้านความนา่เช่ือถือ 
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x2 = ด้านการตอบสนอง 
x3 = ด้านความมัน่ใจ 
x4 = ด้านการเข้าถึงจิตใจ 
x5 = ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
x6 = ด้านผลติภณัฑ์ 
x7 = ด้านราคา 
x8 = ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย 
x9 = ด้านการสง่เสริมการตลาด 
x10 = ด้านกระบวนการ 
x11 = ด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทนุต ่า 
y1   = ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

 
ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple 
Regression  

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 40.441 11 3.676 4.813** 0.000 
Residual 296.356 388 0.764   
Total 336.798 399    

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปัจจยัการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าโดยรวม มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
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ต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่ง
สามารถค านวณคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 
ตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
แนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 1.703 0.409  4.162** 0.000 
ด้านความนา่เช่ือถือ (x1) 0.156 0.082 0.176 1.907* 0.042 
ด้านการตอบสนอง (x2) -0.004 0.097 -0.003 -0.041 0.968 
ด้านความมัน่ใจ (x3) -0.195 0.107 -0.143 -1.819 0.070 
ด้านการเข้าถึงจิตใจ (x4) -0.078 0.075 -0.066 -1.034 0.302 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ (x5) 0.001 0.085 0.001 0.010 0.992 
ด้านผลิตภณัฑ์ (x6) 0.250 0.112 0.184 2.228* 0.022 
ด้านราคา (x7) -0.061 0.099 -0.044 -0.617 0.538 
ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย (x8) 0.039 0.084 0.027 0.465 0.642 
ด้านการสง่เสริมการตลาด (x9) -0.020 0.092 -0.013 -0.214 0.830 
ด้านกระบวนการ (x10) 0.024 0.083 0.020 0.293 0.770 
ด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า(x11) 0.566 0.120 0.341 4.717** 0.000 

r = 0.347 R2
Adj = 0.095   

R2 = 0.120 SEE = 0.874   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า ปัจจัยการเลือกใช้บริการ
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สายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือ (x1) ด้านผลิตภัณฑ์ (x6) และด้าน
ภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า (X11) สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ร้อยละ 9.5 (R2

Adj = 0.095)
ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1 = 1.703 + 0.156x1 + 0.250x6 + 0.566x11 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ด้านความนา่เช่ือถือ (x1) ด้านผลติภณัฑ์ (x6) และด้านภาพลกัษณ์สายการบิน
ต้นทุนต ่า (X11) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการ
แนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) จากค่าสมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ 
ดงันี ้

หากปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม ด้าน
ความนา่เช่ือถือ (x1) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) 
เพิ่มขึน้ 0.156 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าอีก 10 ด้าน มี
คา่คงท่ี 

หากปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (x6) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) 
เพิ่มขึน้ 0.250 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าอีก 10 ด้าน มี
คา่คงท่ี 

หากปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม ด้าน
ภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า (x11) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการ
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บินต้นทนุต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 0.566 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่าอีก 10 ด้าน มีคา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) มี 8 ตัวแปร ได้แก่ ด้าน
การตอบสนอง (x2) ด้านความมั่นใจ (x3) ด้านการเข้าถึงจิตใจ (x4) ด้านลกัษณะทางกายภาพ (x5) 
ด้านราคา (x7) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (x8) ด้านการส่งเสริมการตลาด (x9) และด้าน
กระบวนการ (x10)  ไม่ได้เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) 

 
สมมติฐานข้อที่  2 ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได้ 3 สมมติฐานย่อย 
ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 2.1 ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

H1: ปัจจยัด้านความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = สายการบินมีการให้บริการตามท่ีได้สญัญาหรือโฆษณาไว้ เช่น ทุก
เท่ียวบินมีรอยยิม้, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can fly), อิสระตอ่การบิน (Freedom to fly) 

x2 = เท่ียวบินมีความตรงเวลาตามตารางการบิน 
x3 = มีการแจ้งเตือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เม่ือเปลี่ยนแปลงประตู

ขึน้เคร่ือง (Gate) หรือเม่ือเปลีย่นแปลงตารางบิน 
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y1   = ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
 

ตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple 
Regression  

 

 
จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.638 ซึ่ง
มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ปัจจัยด้านความนา่เช่ือถือ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้าน
ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 72.098 3 24.033 0.565 0.638 
Residual 16841.839 396 42.530   
Total 16913.938 399    
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ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ี
โดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 7.646 2.093  4.162** 0.000 
1. สายการบินมีการให้บริการตามท่ีได้
สญัญาหรือโฆษณาไว้ เช่น ทกุเท่ียวบินมี
รอยยิม้, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can 
fly), อิสระตอ่การบิน (Freedom to fly) (x1) 

0.216 0.502 0.024 0.432 0.672 

2. เท่ียวบินมีความตรงเวลาตามตารางการ
บิน (x2) 

-0.503 0.437 -0.070 -1.152 0.250 

3. มีการแจ้งเตือนกรณีมีการเปลีย่นแปลง 
เช่น เม่ือเปลีย่นแปลงประตขูึน้เคร่ือง 
(Gate) หรือเม่ือเปลีย่นแปลงตารางบิน (x3) 

-0.005 0.467 -0.001 -1.819 0.992 

r = 0.065 R2
Adj = 0.003   

R2 = 0.004 SEE = 6.521   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า ปัจจัยด้านความ
น่าเช่ือถือ ไม่สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ี
โดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  

ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้
ตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร ได้แก่ ข้อสายการบินมีการให้บริการตามท่ีได้

สญัญาหรือโฆษณาไว้ เช่น ทกุเท่ียวบินมีรอยยิม้, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can fly), อิสระตอ่การ
บิน (Freedom to fly) (x1)  ข้อเท่ียวบินมีความตรงเวลาตามตารางการบิน (x2)  และข้อมีการแจ้ง
เตือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เม่ือเปลี่ยนแปลงประตูขึน้เคร่ือง (Gate) หรือเม่ือเปลี่ยนแปลง
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ตารางบิน (x3) ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้าน
ความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

สมมติฐานข้อท่ี 2.2 ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป  
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 

H1: ปัจจยัด้านความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = สายการบินมีการให้บริการตามท่ีได้สญัญาหรือโฆษณาไว้ เช่น ทุก
เท่ียวบินมีรอยยิม้, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can fly), อิสระตอ่การบิน (Freedom to fly) 

x2 = เท่ียวบินมีความตรงเวลาตามตารางการบิน 
x3 = มีการแจ้งเตือนกรณีมีการเปลีย่นแปลง เช่น เม่ือเปลี่ยนแปลงประตู

ขึน้เคร่ือง (Gate) หรือเม่ือเปลีย่นแปลงตารางบิน 
y1   = ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 
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ตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple 
Regression  

 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ต่อไป มีความสมัพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตวัแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสามารถ
สร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถค านวณค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้
  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 9.017 3 3.006 4.625** 0.003 
Residual 257.361 396 0.650   
Total 266.377 399    



  103 

ตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
เลอืกใช้บริการ สายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 3.431 0.259  13.262** 0.000 
1. สายการบินมีการให้บริการตามท่ีได้
สญัญาหรือโฆษณาไว้ เช่น ทกุเท่ียวบินมี
รอยยิม้, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can 
fly), อิสระตอ่การบิน (Freedom to fly) (x1) 

0.027 0.062 0.024 0.440 0.660 

2. เท่ียวบินมีความตรงเวลาตามตารางการ
บิน (x2) 

0.092 0.054 0.142 1.704* 0.048 

3. มีการแจ้งเตือนกรณีมีการเปลีย่นแปลง 
เช่น เม่ือเปลีย่นแปลงประตขูึน้เคร่ือง 
(Gate) หรือเม่ือเปลีย่นแปลงตารางบิน (x3) 

0.141 0.058 0.246 2.428* 0.016 

r = 0.184 R2
Adj = 0.027   

R2 = 0.034 SEE = 0.806   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 30 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทนุต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป พบวา่ ปัจจัยด้านความนา่เช่ือถือ 
ได้แก่ ข้อเท่ียวบินมีความตรงเวลาตามตารางการบิน (x2) และข้อมีการแจ้งเตือนกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลง เช่น เม่ือเปลี่ยนแปลงประตูขึน้เคร่ือง (Gate) หรือเม่ือเปลี่ยนแปลงตารางบิน (x3) 
สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่าครัง้ต่อไป ร้อยละ 2.7 (R2

Adj = 0.027) ดงันัน้ผู้วิจัยจึงได้น าคา่สมัประสทิธ์ิของตวั
ท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้
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y1   = 3.431+ 0.092x2 + 0.141x3 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ข้อเท่ียวบินมีความตรงเวลาตามตารางการบิน (x2)  และข้อมีการแจ้งเตือน
กรณีมีการเปลีย่นแปลง เช่น เม่ือเปลี่ยนแปลงประตขูึน้เคร่ือง (Gate) หรือเม่ือเปลี่ยนแปลงตาราง
บิน (x3) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป (y1) จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ  ข้อเท่ียวบินมีความตรงเวลาตาม
ตารางการบิน (x2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) 
เพิ่มขึน้ 0.092 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยั ด้านความนา่เช่ือถือ อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ  ข้อมีการแจ้งเตือนกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลง เช่น เม่ือเปลี่ยนแปลงประตูขึน้เคร่ือง (Gate) หรือเม่ือเปลี่ยนแปลงตารางบิน (x3) 
เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ต่อไป (y1) เพิ่มขึน้ 0.141 หนว่ย 
ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านความนา่เช่ือถือ อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) มี 1 ตวัแปร ได้แก่ ข้อสาย
การบินมีการให้บริการตามท่ีได้สญัญาหรือโฆษณาไว้ เช่น ทุกเท่ียวบินมีรอยยิม้ , ใคร ๆ ก็บินได้ 
(Everyone can fly), อิสระต่อการบิน (Freedom to fly) (x1) ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ตอ่ไป (y1) 

สมมติฐานข้อท่ี 2.3 ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้
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H0: ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

H1: ปัจจยัด้านความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = สายการบินมีการให้บริการตามท่ีได้สญัญาหรือโฆษณาไว้ เช่น ทุก
เท่ียวบินมีรอยยิม้, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can fly), อิสระตอ่การบิน (Freedom to fly) 

x2 = เท่ียวบินมีความตรงเวลาตามตารางการบิน 
x3 = มีการแจ้งเตือนกรณีมีการเปลีย่นแปลง เช่น เม่ือเปลี่ยนแปลงประตู

ขึน้เคร่ือง (Gate) หรือเม่ือเปลีย่นแปลงตารางบิน 
y1   = ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

 
ตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple 
Regression  

 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 14.204 3 4.735 5.812** 0.001 
Residual 322.594 396 0.815   
Total 336.798 399    
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พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการ
แนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสามารถ
สร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถค านวณค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 
ตาราง 32 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
แนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 2.838 0.290  9.797** 0.000 
1. สายการบินมีการให้บริการตามท่ีได้
สญัญาหรือโฆษณาไว้ เช่น ทกุเท่ียวบินมี
รอยยิม้, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can fly), 
อิสระตอ่การบิน (Freedom to fly) (x1) 

0.201 0.069 0.205 2.916** 0.006 

2. เท่ียวบินมีความตรงเวลาตามตารางการ
บิน (x2) 

0.103 0.060 0.143 1.717* 0.047 

3. มีการแจ้งเตือนกรณีมีการเปลีย่นแปลง 
เช่น เม่ือเปลีย่นแปลงประตขูึน้เคร่ือง (Gate) 
หรือเม่ือเปลีย่นแปลงตารางบิน (x3) 

0.184 0.065 0.199 2.827** 0.007 

r = 0.205 R2
Adj = 0.035   

R2 = 0.042 SEE = 0.903   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบวา่ ปัจจยัด้านความน่าเช่ือถือ 
ได้แก่ ข้อสายการบินมีการให้บริการตามท่ีได้สญัญาหรือโฆษณาไว้ เช่น ทกุเท่ียวบินมีรอยยิม้, ใคร 
ๆ ก็บินได้ (Everyone can fly), อิสระต่อการบิน (Freedom to fly) (x1)  ข้อเท่ียวบินมีความตรง
เวลาตามตารางการบิน (x2) และข้อมีการแจ้งเตือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เม่ือเปลีย่นแปลง
ประตูขึน้เคร่ือง (Gate) หรือเม่ือเปลี่ยนแปลงตารางบิน (x3) สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ร้อยละ 
3.5 (R2

Adj = 0.035) ดงันัน้ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็น
สมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่าโดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1   = 2.838 + 0.201x1 + 0.103x2 + 0.184x3 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ข้อสายการบินมีการให้บริการตามท่ีได้สญัญาหรือโฆษณาไว้ เช่น ทุกเท่ียวบิน
มีรอยยิม้, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can fly), อิสระต่อการบิน (Freedom to fly) (x1)  และข้อมี
การแจ้งเตือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เม่ือเปลี่ยนแปลงประตูขึน้เคร่ือง (Gate) หรือเม่ือ
เปลี่ยนแปลงตารางบิน (x3) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) จากค่าสมัประสิทธ์ิดงักล่าวสามารถ
อธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยด้านความนา่เช่ือถือ  ข้อสายการบินมีการให้บริการตามท่ี
ได้สญัญาหรือโฆษณาไว้ เช่น ทกุเท่ียวบินมีรอยยิม้, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can fly), อิสระต่อ
การบิน (Freedom to fly) (x1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 0.201 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านความนา่เช่ือถือ อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ  ข้อเท่ียวบินมีความตรงเวลาตาม
ตารางการบิน (x2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามีพฤติกรรมการ
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เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) 
เพิ่มขึน้ 0.103 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยั ด้านความนา่เช่ือถือ อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ  ข้อมีการแจ้งเตือนกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลง เช่น เม่ือเปลี่ยนแปลงประตูขึน้เคร่ือง (Gate) หรือเม่ือเปลี่ยนแปลงตารางบิน (x3) 
เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 0.184 หน่วย 
ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านความนา่เช่ือถือ อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

 
สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัด้านการตอบสนอง มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้

บริการสายการบินต้นทนุต ่า สามารถแบง่ออกเป็นสมมติฐานยอ่ยได้ 3 สมมติฐานยอ่ย ดงันี ้
สมมติฐานข้อท่ี 3.1 ปัจจัยด้านการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านการตอบสนอง ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

H1: ปัจจัยด้านการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = พนกังานให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 

x2 = พนักงานมีการตอบสนองทันทีเม่ือผู้ ใช้บ ริการต้องการความ
ช่วยเหลอื 

x3 = พนกังานมีความเต็มใจช่วยเหลอืผู้ใช้บริการ 
y1   = ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
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ตาราง 33 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์  
Multiple Regression  
 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกบักลุม่ตวัแปรอิสระ มีคา่ Sig. เทา่กับ 0.046 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ี
โดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
สามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถ
ค านวณคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้
  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 110.748 3 36.916 0.870* 0.46 
Residual 16803.189 396 42.432   
Total 16913.938 399    
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ตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ี
โดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 6.140 1.936  3.172** 0.002 
1. พนกังานให้บริการด้วยความรวดเร็วและมี
ประสทิธิภาพ (x1) 

-0.705 0.576 -0.183 -1.224* 0.022 

2. พนกังานมีการตอบสนองทนัทีเม่ือ
ผู้ใช้บริการต้องการความชว่ยเหลอื (x2) 

0.668 0.509 0.192 1.312* 0.019 

3. พนกังานมีความเต็มใจชว่ยเหลอื
ผู้ใช้บริการ (x3) 

0.144 0.567 0.017 0.254 0.800 

r = 0.081 R2
Adj = 0.010   

R2 = 0.007 SEE = 6.514   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 34 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า ปัจจัยด้านการ
ตอบสนอง ได้แก่ ข้อพนกังานให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (x1) และข้อพนกังาน
มีการตอบสนองทนัทีเม่ือผู้ ใช้บริการต้องการความช่วยเหลือ (x2) สามารถร่วมท านายพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่า ร้อยละ 1.0 (R2

Adj = 0.010) ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้น าคา่สมัประสทิธ์ิของตวัท่ีสามารถร่วมท านายมา
เขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ย
ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1   = 6.140 - 0.705x1 + 0.668x2 
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ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้
ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย

การบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ข้อพนกังานมีการตอบสนองทนัทีเม่ือผู้ ใช้บริการต้องการความช่วยเหลือ 
(x2) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ย
ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจยัด้านการตอบสนอง  ข้อพนกังานมีการตอบสนองทนัทีเม่ือ
ผู้ ใช้บริการต้องการความช่วยเหลือ (x2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 0.668 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยด้านการตอบสนอง 
อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางลบกับพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ข้อพนกังานให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (x1) เป็นปัจจัยท่ี
ก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า (y1) จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยด้านการตอบสนอง  ข้อพนักงานให้บริการด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (x1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า (y1) ลดลง 0.705 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านการตอบสนอง อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) มี 1 ตวัแปร ได้แก่ ข้อ
พนกังานมีความเต็มใจช่วยเหลือผู้ ใช้บริการ (x3) ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
(y1) 

สมมติฐานข้อท่ี 3.2 ปัจจัยด้านการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้
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H0: ปัจจัยด้านการตอบสนอง ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 

H1: ปัจจัยด้านการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = พนกังานให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 

x2 = พนักงานมีการตอบสนองทันทีเม่ือผู้ ใช้บ ริการต้องการความ
ช่วยเหลอื 

x3 = พนกังานมีความเต็มใจช่วยเหลอืผู้ใช้บริการ 
y1   = ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 

 
ตาราง 35 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้การวิเคราะห์  Multiple 
Regression  

 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 10.431 3 3.447 5.379** 0.001 
Residual 255.947 396 0.646   
Total 266.377 399    
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ครัง้ต่อไป มีความสมัพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตวัแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสามารถ
สร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถค านวณค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 
ตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 3.556 0.239  14.885** 0.000 
1. พนกังานให้บริการด้วยความรวดเร็วและ
มีประสทิธิภาพ (x1) 

-0.132 0.071 -0.157 -1.857* 0.039 

2. พนกังานมีการตอบสนองทนัทีเม่ือ
ผู้ใช้บริการต้องการความชว่ยเหลอื (x2) 

0.001 0.063 0.001 0.017 0.986 

3. พนกังานมีความเต็มใจชว่ยเหลอื
ผู้ใช้บริการ (x3) 

0.234 0.070 0.226 3.341** 0.001 

r = 0.198 R2
Adj = 0.032   

R2 = 0.039 SEE = 0.804   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป พบว่า ปัจจยัด้านการตอบสนอง 
ได้แก่ ข้อพนกังานให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ (x1) และข้อพนกังานมีความเต็ม
ใจช่วยเหลอืผู้ใช้บริการ (x3) สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
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ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป ร้อยละ 3.2 (R2
Adj = 0.032) ดงันัน้ ผู้วิจยัจึง

ได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ต่อไป โดยใช้
คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1   = 3.556 - 0.132x1 + 0.234x3 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ข้อพนักงานมีความเต็มใจช่วยเหลือผู้ ใช้บริการ (x3) เป็นปัจจัยท่ีก าหนด
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ตอ่ไป (y1) จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยด้านการตอบสนอง  ข้อพนกังานมีความเต็มใจช่วยเหลือ
ผู้ ใช้บริการ (x3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) 
เพิ่มขึน้ 0.234 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยั ด้านการตอบสนอง อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางลบกับพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ได้แก่ ข้อพนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (x1) เป็นปัจจัยท่ี
ก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป (y1) จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยด้านการตอบสนอง  ข้อพนักงานให้บริการด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (x1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ตอ่ไป (y1) ลดลง 0.132 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านการตอบสนอง อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) มี 1 ตัวแปร ได้แก่ ข้อ
พนกังานมีการตอบสนองทนัทีเม่ือผู้ ใช้บริการต้องการความช่วยเหลือ (x2) ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีเป็น
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ตวัก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป (y1) 

สมมติฐานข้อท่ี 3.3 ปัจจัยด้านการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านการตอบสนอง ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

H1: ปัจจัยด้านการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = พนกังานให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 

x2 = พนักงานมีการตอบสนองทันทีเม่ือผู้ ใช้บ ริการต้องการความ
ช่วยเหลอื 

x3 = พนกังานมีความเต็มใจช่วยเหลอืผู้ใช้บริการ 
y1   = ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

 
ตาราง 37 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์  Multiple 
Regression  

 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 12.758 3 4.253 5.197** 0.002 
Residual 324.040 396 0.818   
Total 336.798 399    
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** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตาราง 37 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการ
แนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสามารถ
สร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถค านวณค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 
ตาราง 38 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
แนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 3.143 0.269  11.693** 0.000 
1. พนกังานให้บริการด้วยความรวดเร็ว
และมีประสทิธิภาพ (x1) 

0.148 0.080 0.106 1.852* 0.039 

2. พนกังานมีการตอบสนองทนัทีเม่ือ
ผู้ใช้บริการต้องการความชว่ยเหลอื (x2) 

-0.170 0.071 -0.210 -2.401* 0.016 

3. พนกังานมีความเต็มใจชว่ยเหลอื
ผู้ใช้บริการ (x3) 

0.243 0.079 0.309 3.088** 0.002 

r = 0.195 R2
Adj = 0.031   

R2 = 0.038 SEE = 0.905   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าให้ผู้ อ่ืนใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า ปัจจัยด้านการตอบสนอง 
ได้แก่ ข้อพนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  (x1)  ข้อพนักงานมีการ
ตอบสนองทันทีเม่ือผู้ ใช้บริการต้องการความช่วยเหลือ (x2) และข้อพนักงานมีความเต็มใจ
ช่วยเหลือผู้ ใช้บริการ (x3) สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ร้อยละ 3.1 (R2

Adj = 0.031) ดงันัน้ผู้วิจยัจึง
ได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้
คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1   = 3.143 + 0.148x1 – 0.170x2 + 0.243x3 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ข้อพนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (x1) และข้อ
พนกังานมีความเต็มใจช่วยเหลือผู้ ใช้บริการ (x3) เป็นปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) จากค่า
สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยด้านการตอบสนอง  ข้อพนักงานให้บริการด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (x1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 0.148 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านการตอบสนอง อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยด้านการตอบสนอง  ข้อพนกังานมีความเต็มใจช่วยเหลือ
ผู้ ใช้บริการ (x3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) 
เพิ่มขึน้ 0.243 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยั ด้านการตอบสนอง อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 
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ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางลบกับพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ได้แก่ ข้อพนกังานมีการตอบสนองทันทีเม่ือผู้ ใช้บริการต้องการความช่วยเหลือ (x2) 
เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจยัด้านการตอบสนอง  ข้อพนกังานมีการตอบสนองทนัทีเม่ือ
ผู้ ใช้บริการต้องการความช่วยเหลือ (x2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า (y1) ลดลง 0.170 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยด้านการตอบสนอง อีก 2 ข้อ 
มีคา่คงท่ี 

 
สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยด้านความมั่นใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทนุต ่า สามารถแบง่ออกเป็นสมมติฐานยอ่ยได้ 3 สมมติฐานยอ่ย ดงันี ้
สมมติฐานข้อท่ี 4.1 ปัจจัยด้านความมั่นใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านความมั่นใจ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

H1: ปัจจยัด้านความมัน่ใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = พนักงานมีความเช่ียวชาญในการให้บริการท าให้ผู้ ใช้บริการเกิด
ความไว้วางใจ 

x2 = พนกังานตอบค าถามผู้ใช้บริการด้วยความรู้และความช านาญ 
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x3 = พนักงานมีความรู้เป็นอย่างดีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการท่ี
น าเสนอของสายการบิน 

x4 = มีการชดเชยเม่ือเท่ียวบินลา่ช้า (Flight Delay) เช่น มีการจัดอาหาร 
- เคร่ืองด่ืม โดยไม่คิดคา่ใช้จ่าย หรือ มี Voucher จากสายการบินมอบให้แก่ผู้ โดยสาร 

y1   = ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
 

ตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์  
Multiple Regression  

 

 
จากตาราง 39 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.387 ซึ่ง
มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ปัจจัยด้านความมั่นใจ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้าน
ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

 
  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 175.989 4 43.997 1.038 0.387 
Residual 16737.948 395 42.375   
Total 16913.938 399    
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ตาราง 40 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ี
โดยเฉลีย่ ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 3.212 2.051  1.566 0.118 
1. พนกังานมีความเช่ียวชาญในการให้บริการ
ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจ (x1) 

0.376 0.565 0.046 0.665 0.506 

2. พนกังานตอบค าถามผู้ใช้บริการด้วย
ความรู้และความช านาญ (x2) 

0.615 0.612 0.072 1.005 0.316 

3. พนกังานมีความรู้เป็นอยา่งดีเก่ียวกบั
ผลติภณัฑ์และบริการท่ีน าเสนอของสายการ
บิน (x3) 

0.141 0.546 0.016 0.257 0.797 

4. มีการชดเชยเม่ือเท่ียวบินลา่ช้า (Flight 
Delay) เช่น มีการจดัอาหาร - เคร่ืองด่ืม โดย
ไม่คิดคา่ใช้จ่าย หรือ มี Voucher จากสาย
การบินมอบให้แก่ผู้ โดยสาร (x4) 

-0.371 0.340 -0.063 -1.091 0.276 

r = 0.102 R2
Adj = 0.014   

R2 = 0.010 SEE = 6.510   

 
จากตาราง 40 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า พบวา่ ปัจจยัด้านความมัน่ใจ 
ไม่สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยใน
การใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  

ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้
ตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร ได้แก่ ข้อพนักงานมีความเช่ียวชาญในการ

ให้บริการท าให้ผู้ ใช้บริการเกิดความไว้วางใจ (x1)  ข้อพนกังานตอบค าถามผู้ ใช้บริการด้วยความรู้
และความช านาญ (x2)  ข้อพนกังานมีความรู้เป็นอย่างดีเก่ียวกับผลิตภณัฑ์และบริการท่ีน าเสนอ
ของสายการบิน (x3)  และข้อมีการชดเชยเม่ือเท่ียวบินลา่ช้า (Flight Delay) เช่น มีการจัดอาหาร - 
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เคร่ืองด่ืม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือ มี Voucher จากสายการบินมอบให้แก่ผู้ โดยสาร (x4) ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

สมมติฐานข้อท่ี 4.2 ปัจจัยด้านความมั่นใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านความมั่นใจ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 

H1: ปัจจยัด้านความมัน่ใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = พนักงานมีความเช่ียวชาญในการให้บริการท าให้ผู้ ใช้บริการเกิด
ความไว้วางใจ 

x2 = พนกังานตอบค าถามผู้ใช้บริการด้วยความรู้และความช านาญ 
x3 = พนักงานมีความรู้เป็นอย่างดีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการท่ี

น าเสนอของสายการบิน 
x4 = มีการชดเชยเม่ือเท่ียวบินลา่ช้า (Flight Delay) เช่น มีการจัดอาหาร 

- เคร่ืองด่ืม โดยไม่คิดคา่ใช้จ่าย หรือ มี Voucher จากสายการบินมอบให้แก่ผู้ โดยสาร 
y1   = ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 
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ตาราง 41 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้การวิเคราะห์  Multiple 
Regression  

 

 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 41 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ต่อไป มีความสมัพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตวัแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.023 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านความมัน่ใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถสร้าง
สมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถค านวณค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้
  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 7.552 4 1.888 2.881* 0.023 
Residual 258.825 395 0.655   
Total 266.377 399    
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ตาราง 42 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 3.918 0.255  15.360** 0.000 
1. พนกังานมีความเช่ียวชาญในการให้บริการ
ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจ (x1) 

0.150 0.070 0.176 2.136* 0.033 

2. พนกังานตอบค าถามผู้ใช้บริการด้วย
ความรู้และความช านาญ (x2) 

-0.142 0.076 -0.132 -1.871 0.062 

3. พนกังานมีความรู้เป็นอยา่งดีเก่ียวกบั
ผลติภณัฑ์และบริการท่ีน าเสนอของสายการ
บิน (x3) 

0.010 0.068 0.010 0.153 0.879 

4. มีการชดเชยเม่ือเท่ียวบินลา่ช้า (Flight 
Delay) เช่น มีการจดัอาหาร - เคร่ืองด่ืม โดย
ไม่คิดคา่ใช้จ่าย หรือ มี Voucher จากสาย
การบินมอบให้แก่ผู้ โดยสาร (x4) 

0.080 0.042 0.159 1.893* 0.049 

r = 0.168 R2
Adj = 0.019   

R2 = 0.028 SEE = 0.809   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 42 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป พบว่า ปัจจัยด้านความมั่นใจ 
ได้แก่ ข้อพนกังานมีความเช่ียวชาญในการให้บริการท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจ (x1)  และ
ข้อมีการชดเชยเม่ือเท่ียวบินล่าช้า (Flight Delay) เช่น มีการจัดอาหาร - เคร่ืองด่ืม โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย หรือ มี  Voucher จากสายการบินมอบให้แก่ผู้ โดยสาร  (x4) สามารถร่วมท านาย
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
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ครัง้ต่อไป ร้อยละ 1.9 (R2
Adj = 0.019) ดังนัน้ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสมัประสิทธ์ิของตัวท่ีสามารถร่วม

ท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1   = 3.918 + 0.150x1 + 0.080x4 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ข้อพนักงานมีความเช่ียวชาญในการให้บริการท าให้ผู้ ใช้บริการเกิดความ
ไว้วางใจ (x1)  และข้อมีการชดเชยเม่ือเท่ียวบินล่าช้า (Flight Delay) เช่น มีการจัดอาหาร - 
เคร่ืองด่ืม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือ มี Voucher จากสายการบินมอบให้แก่ผู้ โดยสาร (x4)  เป็น
ปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป (y1) จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยด้านความั่นใจ  ข้อพนักงานมีความเช่ียวชาญในการ
ให้บริการท าให้ผู้ ใช้บริการเกิดความไว้วางใจ (x1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป (y1) เพิ่มขึน้ 0.150 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยด้านการให้ความมัน่ใจ 
อีก 3 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยด้านความั่นใจ  ข้อมีการชดเชยเม่ือเท่ียวบินลา่ช้า (Flight 
Delay) เช่น มีการจดัอาหาร - เคร่ืองด่ืม โดยไม่คิดคา่ใช้จ่าย หรือ มี Voucher จากสายการบินมอบ
ให้แก่ผู้ โดยสาร (x4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) 
เพิ่มขึน้ 0.080 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านการให้ความมัน่ใจ อีก 3 ข้อ มีคา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) มี 2 ตัวแปร ได้แก่ ข้อ
พนกังานตอบค าถามผู้ ใช้บริการด้วยความรู้และความช านาญ (x2) และข้อพนกังานมีความรู้เป็น
อย่างดีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีน าเสนอของสายการบิน (x3) ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีเป็น
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ตวัก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป (y1) 

สมมติฐานข้อท่ี 4.3 ปัจจัยด้านความมั่นใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านความมั่นใจ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

H1: ปัจจยัด้านความมัน่ใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = พนักงานมีความเช่ียวชาญในการให้บริการท าให้ผู้ ใช้บริการเกิด
ความไว้วางใจ 

x2 = พนกังานตอบค าถามผู้ใช้บริการด้วยความรู้และความช านาญ 
x3 = พนักงานมีความรู้เป็นอย่างดีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการท่ี

น าเสนอของสายการบิน 
x4 = มีการชดเชยเม่ือเท่ียวบินลา่ช้า (Flight Delay) เช่น มีการจัดอาหาร 

- เคร่ืองด่ืม โดยไม่คิดคา่ใช้จ่าย หรือ มี Voucher จากสายการบินมอบให้แก่ผู้ โดยสาร 
y1   = ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
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ตาราง 43 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์  Multiple 
Regression  

 

 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 43 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านความมั่นใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน า
ผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถสร้าง
สมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถค านวณค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 
 

  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 10.192 4 2.548 3.082* 0.016 
Residual 326.605 395 0.827   
Total 336.798 399    
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ตาราง 44 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
แนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 3.523 0.287  12.294** 0.000 
1. พนกังานมีความเช่ียวชาญในการให้บริการ
ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจ (x1) 

0.149 0.079 0.129 1.892* 0.029 

2. พนกังานตอบค าถามผู้ใช้บริการด้วย
ความรู้และความช านาญ (x2) 

-0.105 0.086 -0.109 -1.229* 0.042 

3. พนกังานมีความรู้เป็นอยา่งดีเก่ียวกบั
ผลติภณัฑ์และบริการท่ีน าเสนอของสายการ
บิน (x3) 

-0.013 0.076 -0.011 -0.168 0.867 

4. มีการชดเชยเม่ือเท่ียวบินลา่ช้า (Flight 
Delay) เช่น มีการจดัอาหาร - เคร่ืองด่ืม โดย
ไม่คิดคา่ใช้จ่าย หรือ มี Voucher จากสาย
การบินมอบให้แก่ผู้ โดยสาร (x4) 

0.108 0.048 0.179 2.241* 0.026 

r = 0.174 R2
Adj = 0.020   

R2 = 0.030 SEE = 0.909   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 44 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า ปัจจัยด้านความมั่นใจ 
ได้แก่ ข้อพนกังานมีความเช่ียวชาญในการให้บริการท าให้ผู้ ใช้บริการเกิดความไว้วางใจ (x1)  ข้อ
พนักงานตอบค าถามผู้ ใช้บริการด้วยความรู้และความช านาญ (x2)  และข้อมีการชดเชยเม่ือ
เท่ียวบินล่าช้า (Flight Delay) เช่น มีการจัดอาหาร - เคร่ืองด่ืม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือ มี 
Voucher จากสายการบินมอบให้แก่ผู้ โดยสาร (x4) สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลือกใช้
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บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ร้อยละ  2.0 
(R2

Adj = 0.020) ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสมัประสิทธ์ิของตัวท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็น
สมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1   = 3.523 + 0.149x1 – 0.105x2 + 0.108x4 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ข้อพนักงานมีความเช่ียวชาญในการให้บริการท าให้ผู้ ใช้บริการเกิดความ
ไว้วางใจ (x1)  และข้อมีการชดเชยเม่ือเท่ียวบินล่าช้า (Flight Delay) เช่น มีการจัดอาหาร - 
เคร่ืองด่ืม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือ มี Voucher จากสายการบินมอบให้แก่ผู้ โดยสาร (x4)  เป็น
ปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยด้านความมั่นใจ  ข้อพนักงานมีความเช่ียวชาญในการ
ให้บริการท าให้ผู้ ใช้บริการเกิดความไว้วางใจ (x1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 0.149 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยด้านการให้ความ
มัน่ใจ อีก 3 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจยัด้านความมัน่ใจ  ข้อมีการชดเชยเม่ือเท่ียวบินลา่ช้า (Flight 
Delay) เช่น มีการจดัอาหาร - เคร่ืองด่ืม โดยไม่คิดคา่ใช้จ่าย หรือ มี Voucher จากสายการบินมอบ
ให้แก่ผู้ โดยสาร (x4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) 
เพิ่มขึน้ 0.108 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านการให้ความมัน่ใจ อีก 3 ข้อ มีคา่คงท่ี 

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางลบกับพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ได้แก่ ข้อพนักงานตอบค าถามผู้ ใช้บริการด้วยความรู้และความช านาญ (x2)  เป็น
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ปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจยัด้านความมั่นใจ  ข้อมีข้อพนกังานตอบค าถามผู้ ใช้บริการ
ด้วยความรู้และความช านาญ (x2) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า (y1) ลดลง 0.105 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจ อีก 3 ข้อ มี
คา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) มี 1 ตวัแปร ได้แก่ ข้อ
พนกังานมีความรู้เป็นอย่างดีเก่ียวกับผลิตภณัฑ์และบริการท่ีน าเสนอของสายการบิน (x3) ไม่ได้
เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า (y1) 

 
สมมติฐานข้อที่  5 ปัจจัยด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได้ 3 สมมติฐานย่อย 
ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 5.1 ปัจจัยด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านการเข้าถึงจิตใจ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

H1: ปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = พนกังานบริการด้วยความเอาใจใสผู่้ใช้บริการเป็นรายบุคคล 
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x2 = พนกังานมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
x3 = พนกังานหาทางเลือกท่ีดีท่ีสดุแก่ผู้ ใช้บริการ กรณีเกิดปัญหาต่าง ๆ 

เช่น กรณีถูกยกเลิกเท่ียวบิน (Cancelled) สายการบินเสนอให้ผู้ โดยสารเลือกว่าจะรับเงินคืนเต็ม
จ านวนหรือ เสนอเท่ียวบินอ่ืนไปยงัจุดหมายปลายทางเดียวกัน 

y1   = ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
 

ตาราง 45 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์  
Multiple Regression  

 

 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 45 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า  มีความสมัพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.015  ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ปัจจัยด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้าน
ความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
สามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถ
ค านวณคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้
  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 250.897 3 83.632 1.988* 0.015 
Residual 16663.041 396 42.078   
Total 16913.938 399    
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ตาราง 46 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ี
โดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 7.117 1.725  4.125** 0.000 
1. พนกังานบริการด้วยความเอาใจใส่
ผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคล (x1) 

1.086 0.503 0.147 2.158* 0.032 

2. พนกังานมีความเข้าใจความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ (x2) 

-0.636 0.573 -0.078 -1.111 0.267 

3. พนกังานหาทางเลอืกท่ีดีท่ีสดุแก่ผู้ใช้บริการ 
กรณีเกิดปัญหาตา่ง ๆ เช่น กรณีถกูยกเลกิ
เท่ียวบิน (Cancelled) สายการบินเสนอให้
ผู้โดยสารเลอืกวา่จะรับเงินคืนเต็มจ านวนหรือ 
เสนอเท่ียวบินอ่ืนไปยงัจุดหมายปลายทาง
เดียวกนั (x3) 

-0.576 0.399 -0.093 -1.444* 0.495 

r = 0.122 R2
Adj = 0.007   

R2 = 0.015 SEE = 6.487   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 46 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบวา่ ปัจจัยด้านการเข้าถึง
จิตใจ  ได้แก่  ข้อพนกังานบริการด้วยความเอาใจใสผู่้ ใช้บริการเป็นรายบุคคล (x1)  สามารถร่วม
ท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่า ร้อยละ 0.7 (R2

Adj = 0.007) ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสมัประสิทธ์ิของตัวท่ี
สามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้
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y1   = 7.117 + 1.086x1 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ข้อพนกังานบริการด้วยความเอาใจใสผู่้ ใช้บริการเป็นรายบุคคล (x1)  เป็น
ปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ  ข้อพนกังานบริการด้วยความเอาใจ
ใสผู่้ ใช้บริการเป็นรายบุคคล (x1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 1.086 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยด้านการเข้าถึงจิตใจ อีก 2 ข้อ มี
คา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) มี 2 ตวัแปร  ได้แก่  
ข้อพนกังานมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ (x2)  และข้อพนกังานหาทางเลอืกท่ีดีท่ีสดุ
แก่ผู้ ใช้บริการ กรณีเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น กรณีถูกยกเลิกเท่ียวบิน (Cancelled) สายการบินเสนอ
ให้ผู้ โดยสารเลือกว่าจะรับเงินคืนเต็มจ านวนหรือ เสนอเท่ียวบินอ่ืนไปยังจุดหมายปลายทาง
เดียวกัน (x3) ไม่ได้เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ี
โดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) 

สมมติฐานข้อท่ี 5.2 ปัจจัยด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อ ไป 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านการเข้าถึงจิตใจ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 

H1: ปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 
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ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = พนกังานบริการด้วยความเอาใจใสผู่้ใช้บริการเป็นรายบุคคล 
x2 = พนกังานมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
x3 = พนกังานหาทางเลือกท่ีดีท่ีสดุแก่ผู้ ใช้บริการ กรณีเกิดปัญหาต่าง ๆ 

เช่น กรณีถูกยกเลิกเท่ียวบิน (Cancelled) สายการบินเสนอให้ผู้ โดยสารเลือกว่าจะรับเงินคืนเต็ม
จ านวนหรือ เสนอเท่ียวบินอ่ืนไปยงัจุดหมายปลายทางเดียวกนั 

y1   = ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 
 

ตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้การวิเคราะห์  Multiple 
Regression  

 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 47 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ต่อไป มีความสมัพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตวัแปรอิสระมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการ

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 14.590 3 4.863 7.649** 0.000 
Residual 251.788 396 0.636   
Total 266.377 399    
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เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสามารถ
สร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถค านวณค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 
ตาราง 48 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 3.537 0.212  16.679** 0.000 
1. พนกังานบริการด้วยความเอาใจใส่
ผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคล (x1) 

0.169 0.062 0.182 2.721** 0.007 

2. พนกังานมีความเข้าใจความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ (x2) 

-0.084 0.070 -0.108 -1.194* 0.033 

3. พนกังานหาทางเลอืกท่ีดีท่ีสดุแก่
ผู้ใช้บริการ กรณีเกิดปัญหาตา่ง ๆ เช่น 
กรณีถกูยกเลกิเท่ียวบิน (Cancelled) 
สายการบินเสนอให้ผู้ โดยสารเลอืกวา่
จะรับเงินคืนเต็มจ านวนหรือ เสนอ
เท่ียวบินอ่ืนไปยงัจุดหมายปลายทาง
เดียวกนั (x3) 

0.108 0.049 0.139 2.210* 0.028 

r = 0.234 R2
Adj = 0.048   

R2 = 0.055 SEE = 0.797   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 48 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ตอ่ไป พบวา่ ปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ  
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ได้แก่  ข้อพนกังานบริการด้วยความเอาใจใสผู่้ใช้บริการเป็นรายบุคคล (x1) ข้อพนกังานมีความเข้า
ใจความต้องการของผู้ใช้บริการ (x2)  และข้อพนกังานหาทางเลือกท่ีดีท่ีสดุแก่ผู้ ใช้บริการ กรณีเกิด
ปัญหาตา่ง ๆ เช่น กรณีถูกยกเลิกเท่ียวบิน (Cancelled) สายการบินเสนอให้ผู้โดยสารเลอืกว่าจะ
รับเงินคืนเต็มจ านวนหรือ เสนอเท่ียวบินอ่ืนไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน (x3)  สามารถร่วม
ท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป ร้อยละ  4.8 (R2

Adj = 0.048) ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวท่ี
สามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1   = 3.537 + 0.169x1 – 0.084x2 + 0.108x3 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ข้อพนกังานบริการด้วยความเอาใจใสผู่้ ใช้บริการเป็นรายบุคคล (x1)  และข้อ
พนักงานหาทางเลือกท่ีดีท่ีสดุแก่ผู้ ใช้บริการ กรณีเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น กรณีถูกยกเลิกเท่ียวบิน 
(Cancelled) สายการบินเสนอให้ผู้โดยสารเลอืกวา่จะรับเงินคืนเต็มจ านวนหรือ เสนอเท่ียวบินอ่ืน
ไปยงัจุดหมายปลายทางเดียวกัน (x3)  เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) จากค่าสัมประสิทธ์ิ
ดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ  ข้อพนกังานบริการด้วยความเอาใจ
ใสผู่้ ใช้บริการเป็นรายบุคคล (x1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ตอ่ไป (y1) เพิ่มขึน้ 0.169 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ  ข้อพนกังานหาทางเลือกท่ีดีท่ีสดุแก่
ผู้ใช้บริการ กรณีเกิดปัญหาตา่ง ๆ เช่น กรณีถูกยกเลิกเท่ียวบิน (Cancelled) สายการบินเสนอให้
ผู้โดยสารเลือกวา่จะรับเงินคืนเต็มจ านวนหรือ เสนอเท่ียวบินอ่ืนไปยงัจุดหมายปลายทางเดียวกัน 
(x3) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
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สายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) เพิ่มขึน้ 0.108 
หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางลบกับพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ได้แก่ ข้อพนกังานมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ (x2)  เป็นปัจจยัท่ีก าหนด
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ตอ่ไป (y1) จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยด้านการเข้าถึงจิตใจ  ข้อพนักงานมีความเข้าใจความ
ต้องการของผู้ ใช้บริการ (x2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ตอ่ไป (y1) ลดลง 0.084 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

สมมติฐานข้อท่ี 5.3 ปัจจัยด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านการเข้าถึงจิตใจ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

H1: ปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = พนกังานบริการด้วยความเอาใจใสผู่้ใช้บริการเป็นรายบุคคล 
x2 = พนกังานมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
x3 = พนกังานหาทางเลือกท่ีดีท่ีสดุแก่ผู้ ใช้บริการ กรณีเกิดปัญหาต่าง ๆ 

เช่น กรณีถูกยกเลิกเท่ียวบิน (Cancelled) สายการบินเสนอให้ผู้ โดยสารเลือกว่าจะรับเงินคืนเต็ม
จ านวนหรือ เสนอเท่ียวบินอ่ืนไปยงัจุดหมายปลายทางเดียวกนั 

y1   = ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
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ตาราง 49 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์  Multiple 
Regression  
 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 49 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า  มีความสมัพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตวัแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.031  ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการ
แนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถ
สร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถค านวณค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 
 
 

  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 3.021 3 1.007 1.195* 0.031 
Residual 333.777 396 0.843   
Total 336.798 399    
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ตาราง 50 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
แนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 3.586 0.244  14.687** 0.000 
1. พนกังานบริการด้วยความเอาใจใส่
ผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคล (x1) 

0.168 0.071 0.125 2.362* 0.018 

2. พนกังานมีความเข้าใจความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ (x2) 

0.046 0.081 0.040 0.569 0.570 

3. พนกังานหาทางเลอืกท่ีดีท่ีสดุแก่
ผู้ใช้บริการ กรณีเกิดปัญหาตา่ง ๆ เช่น 
กรณีถกูยกเลกิเท่ียวบิน (Cancelled) 
สายการบินเสนอให้ผู้ โดยสารเลอืกวา่
จะรับเงินคืนเต็มจ านวนหรือ เสนอ
เท่ียวบินอ่ืนไปยงัจุดหมายปลายทาง
เดียวกนั (x3) 

0.107 0.056 0.105 1.904* 0.048 

r = 0.095 R2
Adj = 0.015   

R2 = 0.009 SEE = 0.918   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 50 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบวา่ ปัจจัยด้านการเข้าถึงจิตใจ  
ได้แก่  ข้อพนักงานบริการด้วยความเอาใจใส่ผู้ ใช้บริการเป็นรายบุคคล (x1)  และข้อพนักงาน
หาทางเลือกท่ี ดี ท่ีสุดแก่ผู้ ใช้บ ริการ กรณี เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น กรณีถูกยกเลิกเท่ียวบิน 
(Cancelled) สายการบินเสนอให้ผู้โดยสารเลอืกวา่จะรับเงินคืนเต็มจ านวนหรือ เสนอเท่ียวบินอ่ืน
ไปยงัจุดหมายปลายทางเดียวกัน (x3)  สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
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บินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ร้อยละ 1.5 (R2
Adj = 0.015)

ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1   = 3.586 + 0.168x1 + 0.107x3 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  ได้แก่ ข้อพนกังานบริการด้วยความเอาใจใสผู่้ใช้บริการเป็นรายบุคคล (x1)  และข้อ
พนักงานหาทางเลือกท่ีดีท่ีสดุแก่ผู้ ใช้บริการ กรณีเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น กรณีถูกยกเลิกเท่ียวบิน 
(Cancelled) สายการบินเสนอให้ผู้โดยสารเลอืกวา่จะรับเงินคืนเต็มจ านวนหรือ เสนอเท่ียวบินอ่ืน
ไปยงัจุดหมายปลายทางเดียวกัน (x3)  เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) จากค่าสัมประสิทธ์ิ
ดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ  ข้อพนกังานบริการด้วยความเอาใจ
ใสผู่้ ใช้บริการเป็นรายบุคคล (x1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ตอ่ไป (y1) เพิ่มขึน้ 0.168 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ  ข้อพนกังานหาทางเลือกท่ีดีท่ีสดุแก่
ผู้ใช้บริการ กรณีเกิดปัญหาตา่ง ๆ เช่น กรณีถูกยกเลิกเท่ียวบิน (Cancelled) สายการบินเสนอให้
ผู้โดยสารเลือกวา่จะรับเงินคืนเต็มจ านวนหรือ เสนอเท่ียวบินอ่ืนไปยงัจุดหมายปลายทางเดียวกัน 
(x3) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 0.107 
หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) มี 1 ตวัแปร ได้แก่ ข้อ
พนักงานมีความเข้าใจความต้องการของผู้ ใช้บริการ (x2)  ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนด
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พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า (y1) 

 
สมมติฐานข้อที่ 6 ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการ

เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได้ 3 สมมติฐานย่อย 
ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 6.1 ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ  มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
การเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่า สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

H1: ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = สภาพภายในห้องโดยสารและห้องน า้บนเคร่ืองบินมีความสะอาด 
x2 = สภาพของอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารบนเคร่ืองบินมีความทนัสมัย

และพร้อมใช้งาน 
x3 = ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินมีความสะดวกสบาย 
y1   = ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
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ตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์  
Multiple Regression  

 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 51 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า  มีความสมัพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.030  ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู ซึ่งสามารถ
ค านวณคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 
  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 154.713 3 51.571 1.219* 0.030 
Residual 16759.225 396 42.321   
Total 16913.938 399    
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ตาราง 52 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ี
โดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 5.853 1.907  3.069** 0.002 
1. สภาพภายในห้องโดยสารและ
ห้องน า้บนเคร่ืองบินมีความสะอาด (x1) 

1.166 0.631 0.138 1.849** 0.007 

2. สภาพของอุปกรณ์ภายในห้อง
โดยสารบนเคร่ืองบินมีความทนัสมยั
และพร้อมใช้งาน (x2) 

0.955 0.655 0.115 1.459* 0.045 

3. ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินมีความ
สะดวกสบาย (x3) 

-0.057 0.461 -0.008 -0.125 0.901 

r = 0.096 R2
Adj = 0.016   

R2 = 0.009 SEE = 6.505   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 52 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า ปัจจัยด้านลกัษณะ
ทางกายภาพ  ได้แก่  ข้อสภาพภายในห้องโดยสารและห้องน า้บนเคร่ืองบินมีความสะอาด (x1) 
และข้อสภาพของอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารบนเคร่ืองบินมีความทันสมัยและพร้อมใช้งาน (x2)  
สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยใน
การใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ร้อยละ 1.6 (R2

Adj = 0.016) ดงันัน้ผู้วิจัยจึงได้น าคา่สมัประสทิธ์ิ
ของตวัท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1   = 5.853 + 1.166x1 + 0.955x2 
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ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้
ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย

การบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  ได้แก่ ข้อสภาพภายในห้องโดยสารและห้องน า้บนเคร่ืองบินมีความสะอาด (x1) 
และข้อสภาพของอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารบนเคร่ืองบินมีความทันสมัยและพร้อมใช้งาน (x2)  
เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการ
ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ  ข้อสภาพภายในห้องโดยสาร
และห้องน า้บนเคร่ืองบินมีความสะอาด (x1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 1.166 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยด้านลกัษณะทาง
กายภาพ อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ  ข้อสภาพของอุปกรณ์ภายใน
ห้องโดยสารบนเคร่ืองบินมีความทันสมัยและพร้อมใช้งาน (x2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ี
โดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 0.955 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัย
ด้านลกัษณะทางกายภาพ อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) มี 1 ตวัแปร ได้แก่ ข้อ
ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินมีความสะดวกสบาย (x3) ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) 

สมมติฐานข้อท่ี 6.2 ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ  มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
การเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป  

H1: ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 
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ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = สภาพภายในห้องโดยสารและห้องน า้บนเคร่ืองบินมีความสะอาด 
x2 = สภาพของอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารบนเคร่ืองบินมีความทนัสมัย

และพร้อมใช้งาน 
x3 = ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินมีความสะดวกสบาย 
y1   = ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 

 
ตาราง 53 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้การวิเคราะห์  Multiple 
Regression  

 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 53 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ต่อไป มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้าน
การเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 15.633 3 5.211 8.230** 0.000 
Residual 250.744 396 0.633   
Total 266.377 399    
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สามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถ
ค านวณคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 
ตาราง 54 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
เลอืกใช้บริการ สายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 3.136 0.233  13.447** 0.000 
1. สภาพภายในห้องโดยสารและ
ห้องน า้บนเคร่ืองบินมีความสะอาด (x1) 

0.187 0.077 0.176 2.426* 0.016 

2. สภาพของอุปกรณ์ภายในห้อง
โดยสารบนเคร่ืองบินมีความทนัสมยั
และพร้อมใช้งาน (x2) 

0.156 0.080 0.107 1.949* 0.043 

3. ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินมีความ
สะดวกสบาย (x3) 

0.010 0.056 0.011 0.177 0.860 

r = 0.242 R2
Adj = 0.052   

R2 = 0.059 SEE = 0.796   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 54 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป พบว่า ปัจจัยด้านลกัษณะทาง
กายภาพ  ได้แก่  ข้อสภาพภายในห้องโดยสารและห้องน า้บนเคร่ืองบินมีความสะอาด (x1) และข้อ
สภาพของอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารบนเคร่ืองบินมีความทนัสมยัและพร้อมใช้งาน (x2) สามารถ
ร่วมท านายพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป ร้อยละ  5.2 (R2

Adj = 0.052) ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวท่ี
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สามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1   = 3.136 + 0.187x1 + 0.156x2 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  ได้แก่ ข้อสภาพภายในห้องโดยสารและห้องน า้บนเคร่ืองบินมีความสะอาด (x1) และ
ข้อสภาพของอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารบนเคร่ืองบินมีความทนัสมยัและพร้อมใช้งาน (x2)  เป็น
ปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป (y1) จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ  ข้อสภาพภายในห้องโดยสาร
และห้องน า้บนเคร่ืองบินมีความสะอาด (x1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่าครัง้ต่อไป (y1) เพิ่มขึน้ 0.187 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ อีก 
2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ  ข้อสภาพของอุปกรณ์ภายใน
ห้องโดยสารบนเคร่ืองบินมีความทันสมัยและพร้อมใช้งาน (x2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) เพิ่มขึน้ 0.156 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัย
ด้านลกัษณะทางกายภาพ อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป (y1) มี 1 ตวัแปร ได้แก่ ข้อท่ีนัง่
บนเคร่ืองบินมีความสะดวกสบาย (x3) ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป (y1) 

สมมติฐานข้อท่ี 6.3 ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ  มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
การเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้



  147 

H0: ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

H1: ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = สภาพภายในห้องโดยสารและห้องน า้บนเคร่ืองบินมีความสะอาด 
x2 = สภาพของอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารบนเคร่ืองบินมีความทนัสมัย

และพร้อมใช้งาน 
x3 = ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินมีความสะดวกสบาย 
y1   = ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

 
ตาราง 55 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  โดยใช้การวิเคราะห์  Multiple 
Regression  

 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 55 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 7.558 3 2.519 3.030* 0.029 
Residual 329.239 396 0.831   
Total 336.798 399    
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ต้นทุนต ่า  มีความสมัพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตวัแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.029  ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้าน
การแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
สามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถ
ค านวณคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 
ตาราง 56 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
แนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 3.465 0.267  12.963** 0.000 
1. สภาพภายในห้องโดยสารและ
ห้องน า้บนเคร่ืองบินมีความสะอาด (x1) 

0.161 0.088 0.106 1.834* 0.040 

2. สภาพของอุปกรณ์ภายในห้อง
โดยสารบนเคร่ืองบินมีความทนัสมยั
และพร้อมใช้งาน (x2) 

-0.069 0.092 -0.059 -0.754 0.451 

3. ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินมีความ
สะดวกสบาย (x3) 

0.144 0.065 0.145 2.212* 0.028 

r = 0.150 R2
Adj = 0.015   

R2 = 0.022 SEE = 0.912   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 56 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า ปัจจัยด้านลกัษณะทาง
กายภาพ  ได้แก่  ข้อสภาพภายในห้องโดยสารและห้องน า้บนเคร่ืองบินมีความสะอาด (x1) และข้อ
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ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินมีความสะดวกสบาย (x3)  สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ร้อยละ  1.5 (R2

Adj = 
0.015) ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1   = 3.465 + 0.161x1 + 0.144x3 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  ได้แก่ ข้อสภาพภายในห้องโดยสารและห้องน า้บนเคร่ืองบินมีความสะอาด (x1) และ
ข้อท่ีนัง่บนเคร่ืองบินมีความสะดวกสบาย (x3)   เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) จากค่า
สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ  ข้อสภาพภายในห้องโดยสาร
และห้องน า้บนเคร่ืองบินมีความสะอาด (x1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 0.161 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ 
อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ  ข้อท่ีนั่งบนเคร่ืองบินมีความ
สะดวกสบาย (x3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) 
เพิ่มขึน้ 0.144 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) มี 1 ตัวแปร ได้แก่ ข้อท่ี
สภาพของอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารบนเคร่ืองบินมีความทนัสมัยและพร้อมใช้งาน (x2) ไม่ได้เป็น
ปัจจัยท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้
ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) 
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สมมติฐานข้อที่  7 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า สามารถแบง่ออกเป็นสมมติฐานยอ่ยได้ 3 สมมติฐานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 7.1 ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า สามารถ
เขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

H1: ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = มีเส้นทางการบินท่ีหลากหลาย 
x2 = มีจ านวนเท่ียวบินตอ่วนัท่ีหลากหลาย 
x3 = เมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม/ ของท่ีระลึกท่ีจ าหน่ายบนเคร่ืองบินท่ี

หลากหลาย 
x4 = ให้น า้หนกัสมัภาระฟรีมากกวา่คูแ่ขง่ 
x5 = มีบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น ขึน้เคร่ืองก่อน/ รับสมัภาระ

ก่อน/ เลอืกท่ีนัง่ 
y1   = ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
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ตาราง 57 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์  
Multiple Regression  

 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 57 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกบักลุม่ตวัแปรอิสระ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.025  ซึง่น้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดย
เฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถ
สร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถค านวณค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 
 

  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 280.993 5 56.199 1.331* 0.025 
Residual 16632.945 394 42.216   
Total 16913.938 399    
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ตาราง 58 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ี
โดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 2.992 2.422  1.235* 0.022 
1. มีเส้นทางการบินท่ีหลากหลาย (x1) 0.516 0.618 0.091 0.836 0.404 
2. มีจ านวนเท่ียวบินตอ่วนัท่ีหลากหลาย (x2) -0.214 0.565 -0.026 -0.379 0.705 
3. เมนอูาหารและเคร่ืองด่ืม/ ของท่ีระลกึท่ี
จ าหนา่ยบนเคร่ืองบินท่ีหลากหลาย (x3) 

1.024 0.447 0.128 2.290* 0.023 

4. ให้น า้หนกัสมัภาระฟรีมากกวา่คูแ่ขง่ (x4) 0.827 0.390 0.107 2.121* 0.026 
5. มีบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น ขึน้
เคร่ืองก่อน/ รับสมัภาระกอ่น/ เลอืกท่ีนัง่ (x5) 

0.030 0.490 0.004 0.061 0.951 

r = 0.129 R2
Adj = 0.041   

R2 = 0.017 SEE = 6.497   

 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 58 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์  
ได้แก่  ข้อมีเส้นทางการบินท่ีหลากหลาย (x1)  ข้อเมนอูาหารและเคร่ืองด่ืม/ ของท่ีระลกึท่ีจ าหนา่ย
บนเคร่ืองบินท่ีหลากหลาย (x3)  และข้อให้น า้หนักสมัภาระฟรีมากกว่าคู่แข่ง  (x4) สามารถร่วม
ท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่า ร้อยละ 4.1 (R2

Adj = 0.041) ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสมัประสิทธ์ิของตัวท่ี
สามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1   = 2.992 + 1.024x3 + 0.827x4 
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ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้
ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย

การบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  ได้แก่  ข้อเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม/ ของท่ีระลึกท่ีจ าหน่ายบนเคร่ืองบินท่ี
หลากหลาย (x3) และข้อให้น า้หนกัสมัภาระฟรีมากกว่าคู่แข่ง (x4) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่า (y1) จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  ข้อเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม/ ของท่ีระลกึท่ี
จ าหน่ายบนเคร่ืองบินท่ีหลากหลาย (x3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 1.024 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ อีก 4 
ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์  ข้อให้น า้หนกัสมัภาระฟรีมากกว่าคู่แข่ง 
(x4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 
0.827หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ อีก 4 ข้อ มีคา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) มี 3 ตวัแปร ได้แก่ ข้อ
มีเส้นทางการบินท่ีหลากหลาย (x1)  ข้อมีจ านวนเท่ียวบินต่อวนัท่ีหลากหลาย (x2) และข้อมีบริการ
เสริมอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น ขึน้เคร่ืองก่อน/ รับสมัภาระก่อน/ เลือกท่ีนัง่(x5) ไม่ได้เป็นปัจจยัท่ีเป็น
ตวัก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า (y1) 

สมมติฐานข้อท่ี 7.2 ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ต่อไป สามารถเขียน
เป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 

H1: ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 
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ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = มีเส้นทางการบินท่ีหลากหลาย 
x2 = มีจ านวนเท่ียวบินตอ่วนัท่ีหลากหลาย 
x3 = เมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม/ ของท่ีระลึกท่ีจ าหน่ายบนเคร่ืองบินท่ี

หลากหลาย 
x4 = ให้น า้หนกัสมัภาระฟรีมากกวา่คูแ่ขง่ 
x5 = มีบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น ขึน้เคร่ืองก่อน/ รับสมัภาระ

ก่อน/ เลอืกท่ีนัง่ 
y1   = ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 

 
ตาราง 59 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้การวิเคราะห์  Multiple 
Regression  

 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 59 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ต่อไป มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001  ซึ่งน้อยกว่า 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 13.009 5 2.602 4.046** 0.001 
Residual 253.368 394 0.643   
Total 266.377 399    
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0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสามารถสร้าง
สมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถค านวณค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 
ตาราง 60 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 3.415 0.299  11.427** 0.000 
1. มีเส้นทางการบินท่ีหลากหลาย (x1) 0.011 0.076 0.010 0.146 0.884 
2. มีจ านวนเท่ียวบินตอ่วนัท่ีหลากหลาย (x2) 0.103 0.070 0.116 1.466* 0.033 
3. เมนอูาหารและเคร่ืองด่ืม/ ของท่ีระลกึท่ี
จ าหนา่ยบนเคร่ืองบินท่ีหลากหลาย (x3) 

0.083 0.055 0.118 1.512* 0.031 

4. ให้น า้หนกัสมัภาระฟรีมากกวา่คูแ่ขง่ (x4) 0.060 0.048 0.105 1.237* 0.041 
5. มีบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น ขึน้
เคร่ืองก่อน/ รับสมัภาระกอ่น/ เลอืกท่ีนัง่ (x5) 

0.181 0.061 0.185 2.971** 0.003 

r = 0.221 R2
Adj = 0.037   

R2 = 0.049 SEE = 0.802   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 60 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  
ได้แก่  ข้อมีจ านวนเท่ียวบินต่อวนัท่ีหลากหลาย (x2)  ข้อเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม/ ของท่ีระลกึท่ี
จ าหน่ายบนเคร่ืองบินท่ีหลากหลาย (x3) ข้อให้น า้หนกัสมัภาระฟรีมากกว่าคู่แข่ง (x4)  และข้อมี
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บริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น ขึน้เคร่ืองก่อน/ รับสมัภาระก่อน/ เลือกท่ีนัง่(x5)  สามารถร่วม
ท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป ร้อยละ 3.7 (R2

Adj = 0.037) ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวท่ี
สามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1   = 3.415 + 0.103x2 + 0.083x3 + 0.060x4 + 0.181x5 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05  ได้แก่ ข้อมีจ านวนเท่ียวบินต่อวนัท่ีหลากหลาย (x2)  ข้อเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม/ 
ของท่ีระลกึท่ีจ าหน่ายบนเคร่ืองบินท่ีหลากหลาย (x3) ข้อให้น า้หนกัสมัภาระฟรีมากกวา่คู่แข่ง (x4)  
และข้อมีบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น ขึน้เคร่ืองก่อน/ รับสมัภาระก่อน/ เลือกท่ีนัง่(x5) เป็น
ปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป (y1) จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์  ข้อมีจ านวนเท่ียวบินต่อวนัท่ีหลากหลาย 
(x2) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) เพิ่มขึน้ 0.103 
หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ อีก 4 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  ข้อเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม/ ของท่ีระลกึท่ี
จ าหน่ายบนเคร่ืองบินท่ีหลากหลาย (x3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) เพิ่มขึน้ 0.083 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ อีก 4 ข้อ มี
คา่คงท่ี 

หากปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์  ข้อให้น า้หนกัสมัภาระฟรีมากกว่าคู่แข่ง 
(x4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) เพิ่มขึน้ 0.060 
หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ อีก 4 ข้อ มีคา่คงท่ี 
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หากปัจจัยด้านผลติภณัฑ์  ข้อมีบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น 
ขึน้เคร่ืองก่อน/ รับสมัภาระก่อน/ เลือกท่ีนัง่(x5)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่าครัง้ต่อไป (y1) เพิ่มขึน้ 0.181 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ อีก 4 ข้อ มี
คา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) มี 1 ตวัแปร ได้แก่ ข้อมี
เส้นทางการบินท่ีหลากหลาย (x1) ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป (y1) 

สมมติฐานข้อท่ี 7.3 ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า สามารถเขียน
เป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

H1: ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = มีเส้นทางการบินท่ีหลากหลาย 
x2 = มีจ านวนเท่ียวบินตอ่วนัท่ีหลากหลาย 
x3 = เมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม/ ของท่ีระลึกท่ีจ าหน่ายบนเคร่ืองบินท่ี

หลากหลาย 
x4 = ให้น า้หนกัสมัภาระฟรีมากกวา่คูแ่ขง่ 
x5 = มีบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น ขึน้เคร่ืองก่อน/ รับสมัภาระ

ก่อน/ เลอืกท่ีนัง่ 
y1   = ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
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ตาราง 61 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์  Multiple 
Regression  

 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 61 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตวัแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน า
ผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสามารถสร้าง
สมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถค านวณค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้
  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 19.255 5 3.851 4.778** 0.000 
Residual 317.542 394 0.806   
Total 336.798 399    
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ตาราง 62 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
แนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 2.873 0.335  8.587** 0.000 
1. มีเส้นทางการบินท่ีหลากหลาย (x1) -0.077 0.085 -0.059 -0.898 0.370 
2. มีจ านวนเท่ียวบินตอ่วนัท่ีหลากหลาย (x2) 0.095 0.078 0.108 1.221* 0.022 
3. เมนอูาหารและเคร่ืองด่ืม/ ของท่ีระลกึท่ี
จ าหนา่ยบนเคร่ืองบินท่ีหลากหลาย (x3) 

0.077 0.062 0.127 1.242* 0.021 

4. ให้น า้หนกัสมัภาระฟรีมากกวา่คูแ่ขง่ (x4) 0.036 0.054 0.041 0.660 0.510 
5. มีบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น ขึน้
เคร่ืองก่อน/ รับสมัภาระกอ่น/ เลอืกท่ีนัง่ (x5) 

0.177 0.068 0.161 2.598* 0.010 

r = 0.239 R2
Adj = 0.045   

R2 = 0.057 SEE = 0.898   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 62 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  
ได้แก่  ข้อมีจ านวนเท่ียวบินต่อวนัท่ีหลากหลาย (x2)  ข้อเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม/ ของท่ีระลกึท่ี
จ าหน่ายบนเคร่ืองบินท่ีหลากหลาย (x3)  และข้อมีบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น ขึน้เคร่ือง
ก่อน/ รับสมัภาระก่อน/ เลือกท่ีนัง่(x5)  สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ร้อยละ 4.5 (R2

Adj = 0.045)
ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่าโดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้
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y1   = 2.873 + 0.095x2 + 0.077x3 + 0.177x5 
 

ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้
ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย

การบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05  ได้แก่ ข้อมีจ านวนเท่ียวบินต่อวนัท่ีหลากหลาย (x2)  ข้อเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม/ 
ของท่ีระลกึท่ีจ าหน่ายบนเคร่ืองบินท่ีหลากหลาย (x3)  และข้อมีบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย 
เช่น ขึน้เคร่ืองก่อน/ รับสมัภาระก่อน/ เลือกท่ีนั่ง(x5) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) จากค่า
สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์  ข้อมีจ านวนเท่ียวบินต่อวนัท่ีหลากหลาย 
(x2) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 0.095 
หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ อีก 4 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  ข้อเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม/ ของท่ีระลกึท่ี
จ าหน่ายบนเคร่ืองบินท่ีหลากหลาย (x3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 0.077 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ อีก 4 ข้อ มี
คา่คงท่ี 

หากปัจจัยด้านผลติภณัฑ์  ข้อมีบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น 
ขึน้เคร่ืองก่อน/ รับสมัภาระก่อน/ เลือกท่ีนัง่(x5)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 0.177 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ อีก 4 ข้อ มี
คา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า(y1) มี 2 ตวัแปร ได้แก่ ข้อมี
เส้นทางการบินท่ีหลากหลาย (x1) และข้อให้น า้หนักสมัภาระฟรีมากกว่าคู่แข่ง (x4)  ไม่ได้เป็น
ปัจจัยท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้
ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) 
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สมมติฐานข้อที่  8 ปัจจัยด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า สามารถแบง่ออกเป็นสมมติฐานยอ่ยได้ 3 สมมติฐานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 8.1 ปัจจัยด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า สามารถ
เขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านราคา ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

H1: ปัจจัยด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = ราคาบตัรโดยสารมีความคุ้มคา่กบับริการท่ีได้รับ 
x2 = ราคาบตัรโดยสารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัระยะทางการบิน 
x3 = มีราคาของบริการเสริมถูกกว่าคู่แข่ง ในกรณีซือ้บริการ เช่น ขึน้

เคร่ืองก่อน / รับสมัภาระก่อน/ เลอืกท่ีนัง่ 
x4 = มีความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายกรณีมีการแก้ไข/ เปลีย่นแปลงบตัร

โดยสาร 
x5 = มีการแจ้งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชั่นท่ีชัดเจนตรงตามท่ี

โฆษณาไว้ 
y1   = ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
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ตาราง 63 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์  
Multiple Regression  
 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 63 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกบักลุม่ตวัแปรอิสระ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.021  ซึง่น้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านราคา มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ใน
การใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสามารถสร้าง
สมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถค านวณค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 

  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 302.142 5 60.428 1.433* 0.021 
Residual 16611.796 394 42.162   
Total 16913.938 399    
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ตาราง 64 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ี
โดยเฉลีย่ ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 11.265 2.071  5.441** 0.000 
1. ราคาบตัรโดยสารมีความคุ้มคา่กบับริการท่ี
ได้รับ (x1) 

0.012 0.632 0.001 0.081 0.985 

2. ราคาบตัรโดยสารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบ
กบัระยะทางการบิน (x2) 

1.274 0.643 0.172 1.981* 0.033 

3. มีราคาของบริการเสริมถกูกวา่คูแ่ขง่ ในกรณี
ซือ้บริการ เช่น ขึน้เคร่ืองก่อน / รับสมัภาระกอ่น/ 
เลอืกท่ีนัง่ (x3) 

-0.007 0.437 -0.001 -0.015 0.988 

4. มีความเหมาะสมของคา่ใช้จา่ยกรณีมีการ
แก้ไข/ เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร (x4) 

0.082 0.477 0.012 0.173 0.863 

5. มีการแจ้งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชัน่ท่ี
ชดัเจนตรงตามท่ีโฆษณาไว้ (x5) 

1.035 0.401 0.195 2.580* 0.011 

r = 0.134 R2
Adj = 0.005   

R2 = 0.018 SEE = 6.493   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 64 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า ปัจจัยด้านราคา  
ได้แก่  ข้อราคาบตัรโดยสารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับระยะทางการบิน (x2)  และข้อมีการแจ้ง
รายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชั่นท่ีชัดเจนตรงตามท่ีโฆษณาไว้  (x5)  สามารถร่วมท านาย
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า ร้อยละ 0.5 (R2

Adj = 0.005) ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้น าค่าสมัประสทิธ์ิของตวัท่ีสามารถร่วม
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ท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้าน
ความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1   = 11.265 + 1.274x2 + 1.035x5 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  ได้แก่ ข้อราคาบตัรโดยสารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับระยะทางการบิน (x2) 
และข้อมีการแจ้งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชัน่ท่ีชดัเจนตรงตามท่ีโฆษณาไว้  (x5) เป็นปัจจัยท่ี
ก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า (y1) จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยด้านราคา  ข้อราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมเม่ือ
เทียบกับระยะทางการบิน (x2)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 1.274 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านราคา อีก 4 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจยัด้านราคา ข้อมีการแจ้งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชัน่ท่ี
ชดัเจนตรงตามท่ีโฆษณาไว้ (x5)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 1.035 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านราคา อีก 4 ข้อ มีคา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) มี 3 ตวัแปร ได้แก่ ข้อ
ราคาบตัรโดยสารมีความคุ้มคา่กับบริการท่ีได้รับ (x1)  ข้อมีราคาของบริการเสริมถกูกวา่คู่แข่ง ใน
กรณีซือ้บริการ เช่น ขึน้เคร่ืองก่อน / รับสมัภาระก่อน/ เลอืกท่ีนัง่ (x3) และข้อมีความเหมาะสมของ
ค่าใช้จ่ายกรณีมีการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร  (x4) ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า (y1) 
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สมมติฐานข้อท่ี 8.2 ปัจจัยด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ต่อไป สามารถเขียน
เป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านราคา ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 

H1: ปัจจัยด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = ราคาบตัรโดยสารมีความคุ้มคา่กบับริการท่ีได้รับ 
x2 = ราคาบตัรโดยสารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัระยะทางการบิน 
x3 = มีราคาของบริการเสริมถูกกว่าคู่แข่ง ในกรณีซือ้บริการ เช่น ขึน้

เคร่ืองก่อน / รับสมัภาระก่อน/ เลอืกท่ีนัง่ 
x4 = มีความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายกรณีมีการแก้ไข/ เปลีย่นแปลงบตัร

โดยสาร 
x5 = มีการแจ้งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชั่นท่ีชัดเจนตรงตามท่ี

โฆษณาไว้ 
y1   = ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 
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ตาราง 65 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้การวิเคราะห์  Multiple 
Regression  

 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 65 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ต่อไป มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านราคา มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสามารถสร้างสมการ
พยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถค านวณค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 
  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 16.492 5 3.298 5.201** 0.000 
Residual 249.885 394 0.634   
Total 266.377 399    
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ตาราง 66 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
เลอืกใช้บริการ สายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 3.139 0.254  12.359** 0.000 
1. ราคาบตัรโดยสารมีความคุ้มคา่กบับริการ
ท่ีได้รับ (x1) 

0.199 0.078 0.182 2.552* 0.011 

2. ราคาบตัรโดยสารมีความเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัระยะทางการบิน (x2) 

0.079 0.079 0.172 1.001* 0.032 

3. มีราคาของบริการเสริมถกูกวา่คูแ่ขง่ ใน
กรณีซือ้บริการ เช่น ขึน้เคร่ืองก่อน / รับ
สมัภาระก่อน/ เลอืกท่ีนัง่ (x3) 

-0.027 0.054 -0.031 -0.506 0.613 

4. มีความเหมาะสมของคา่ใช้จา่ยกรณีมีการ
แก้ไข/ เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร (x4) 

0.068 0.058 0.179 1.169* 0.024 

5. มีการแจ้งรายละเอียดราคาในช่วง
โปรโมชัน่ท่ีชดัเจนตรงตามท่ีโฆษณาไว้ (x5) 

-0.048 0.049 -0.057 -0.969 0.333 

r = 0.249 R2
Adj = 0.050   

R2 = 0.062 SEE = 0.796   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 66 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป พบว่า ปัจจัยด้านราคา  ได้แก่  
ข้อราคาบัตรโดยสารมีความคุ้มค่ากับบริการท่ีได้รับ (x1)  ข้อราคาบตัรโดยสารมีความเหมาะสม
เม่ือเทียบกับระยะทางการบิน (x2)  และข้อมีความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายกรณีมีการแก้ไข/ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร (x4) สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป ร้อยละ 5.0 (R2

Adj = 0.050) ดงันัน้ผู้วิจัย
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จึงได้น าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ต่อไป โดยใช้
คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1   = 3.139 +0.199x1 + 0.079x2 + 0.068x4 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  ได้แก่ ข้อราคาบตัรโดยสารมีความคุ้มคา่กบับริการท่ีได้รับ (x1)  ข้อราคาบตัรโดยสาร
มีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัระยะทางการบิน (x2)  และข้อมีความเหมาะสมของคา่ใช้จ่ายกรณีมี
การแก้ไข/ เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร (x4) เป็นปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) จากค่าสัมประสิทธ์ิ
ดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยด้านราคา  ข้อราคาบตัรโดยสารมีความคุ้มค่ากบับริการท่ี
ได้รับ (x1)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) เพิ่มขึน้ 
0.199 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านราคา อีก 4 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยด้านราคา  ข้อราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมเม่ือ
เทียบกับระยะทางการบิน (x2)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ตอ่ไป (y1) เพิ่มขึน้ 0.079 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านราคา อีก 4 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยด้านราคา  ข้อมีความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายกรณีมีการ
แก้ไข/ เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร (x4)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่าครัง้ตอ่ไป (y1) เพิ่มขึน้ 0.068 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านราคา อีก 4 ข้อ มีคา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) มี 2 ตวัแปร ได้แก่ ข้อมี
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ราคาของบริการเสริมถกูกวา่คูแ่ขง่ ในกรณีซือ้บริการ เช่น ขึน้เคร่ืองก่อน / รับสมัภาระก่อน/ เลอืกท่ี
นัง่ (x3) และข้อมีการแจ้งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชัน่ท่ีชดัเจนตรงตามท่ีโฆษณาไว้ (x5) 

สมมติฐานข้อท่ี 8.3 ปัจจัยด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า สามารถเขียน
เป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านราคา ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

H1: ปัจจัยด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = ราคาบตัรโดยสารมีความคุ้มคา่กบับริการท่ีได้รับ 
x2 = ราคาบตัรโดยสารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัระยะทางการบิน 
x3 = มีราคาของบริการเสริมถูกกว่าคู่แข่ง ในกรณีซือ้บริการ เช่น ขึน้

เคร่ืองก่อน / รับสมัภาระก่อน/ เลอืกท่ีนัง่ 
x4 = มีความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายกรณีมีการแก้ไข/ เปลีย่นแปลงบตัร

โดยสาร 
x5 = มีการแจ้งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชั่นท่ีชัดเจนตรงตามท่ี

โฆษณาไว้ 
y1   = ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
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ตาราง 67 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์  Multiple 
Regression  

 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 67 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตวัแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.050  ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านราคา มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้
ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถสร้างสมการ
พยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถค านวณค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 

  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 9.104 5 1.821 2.189* 0.050 
Residual 327.694 394 0.832   
Total 336.798 399    



  171 

ตาราง 68 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
แนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 3.185 0.291  10.952** 0.000 
1. ราคาบตัรโดยสารมีความคุ้มคา่กบับริการ
ท่ีได้รับ (x1) 

0.152 0.089 0.124 1.706** 0.009 

2. ราคาบตัรโดยสารมีความเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัระยะทางการบิน (x2) 

-0.002 0.090 -0.001 -0.018 0.985 

3. มีราคาของบริการเสริมถกูกวา่คูแ่ขง่ ใน
กรณีซือ้บริการ เช่น ขึน้เคร่ืองก่อน / รับ
สมัภาระก่อน/ เลอืกท่ีนัง่ (x3) 

-0.030 0.061 -0.030 -0.481 0.0631 

4. มีความเหมาะสมของคา่ใช้จา่ยกรณีมีการ
แก้ไข/ เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร (x4) 

0.000 0.067 0.000 0.005 0.996 

5. มีการแจ้งรายละเอียดราคาในช่วง
โปรโมชัน่ท่ีชดัเจนตรงตามท่ีโฆษณาไว้ (x5) 

0.080 0.056 0.109 1.432* 0.015 

r = 0.164 R2
Adj = 0.015   

R2 = 0.027 SEE = 0.912   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 68 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า พบวา่ ปัจจยัด้านราคา  ได้แก่  ข้อ
ราคาบตัรโดยสารมีความคุ้มค่ากับบริการท่ีได้รับ (x1)  และข้อมีการแจ้งรายละเอียดราคาในช่วง
โปรโมชัน่ท่ีชดัเจนตรงตามท่ีโฆษณาไว้ (x5)  สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป ร้อยละ  1.5 (R2

Adj = 
0.015) ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการ
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พยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1   = 3.185 + 0.152x1 + 0.080x5 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05  ได้แก่ ข้อราคาบัตรโดยสารมีความคุ้มค่ากับบริการท่ีได้รับ (x1)  และข้อมีการแจ้ง
รายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชัน่ท่ีชดัเจนตรงตามท่ีโฆษณาไว้ (x5)  เป็นปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรม
การเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) 
จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยด้านราคา  ข้อราคาบตัรโดยสารมีความคุ้ มค่ากบับริการท่ี
ได้รับ (x1)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 
0.152 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านราคา อีก 4 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจยัด้านราคา  ข้อมีการแจ้งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชั่น
ท่ีชดัเจนตรงตามท่ีโฆษณาไว้ (x5) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 0.080 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านราคา อีก 4 ข้อ มีคา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) มี 3 ตวัแปร ได้แก่ ข้อ
ราคาบตัรโดยสารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัระยะทางการบิน (x2)  ข้อมีราคาของบริการเสริม
ถูกกว่าคู่แข่ง ในกรณีซือ้บริการ เช่น ขึน้เคร่ืองก่อน / รับสมัภาระก่อน/ เลือกท่ีนั่ง (x3)  และข้อมี
ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายกรณีมีการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร  (x4) ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ี
เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า (y1) 
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สมมติฐานข้อที่ 9 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า สามารถแบง่ออกเป็นสมมติฐานยอ่ยได้ 3 สมมติฐานยอ่ย 
ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 9.1 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

H1: ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = มีความหลากหลายของช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร เช่น 
เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, Call Center, เว็บไซต์, แอพพลเิคชัน่ของสายการบิน เป็นต้น 

x2 = มีความหลากหลายของช่องทางการช าระเงินค่าบัตรโดยสาร เช่น 
เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, บตัรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น 

x3 = มีความสะดวก รวดเร็วในการซือ้บัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ส าหรับ
จองบตัรโดยสาร เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็นต้น 

y1   = ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
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ตาราง 69 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์  
Multiple Regression  

 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตาราง 69 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกบักลุม่ตวัแปรอิสระ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.048  ซึง่น้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้าน
ความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
สามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถ
ค านวณคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้
 
  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 106.077 3 35.359 0.833* 0.048 
Residual 16807.861 396 42.444   
Total 16913.938 399    
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ตาราง 70 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ี
โดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 8.745 2.294  3.812** 0.000 
1. มีความหลากหลายของชอ่งทางการจดั
จ าหนา่ยบตัรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ี
สนามบิน, Call Center, เวบ็ไซต์, 
แอพพลเิคชัน่ของสายการบิน เป็นต้น (x1) 

0.877 0.508 0.153 1.727* 0.047 

2. มีความหลากหลายของชอ่งทางการช าระ
เงินคา่บตัรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, 
บตัรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
เป็นต้น (x2) 

1.299 0.645 0.171 2.014* 0.031 

3. มีความสะดวก รวดเร็วในการซือ้บตัร
โดยสารผา่นเว็บไซต์ส าหรับจองบตัรโดยสาร 
เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One 
Click เป็นต้น (x3) 

-0.849 0.448 -0.154 -1.895* 0.037 

r = 0.079 R2
Adj = 0.013   

R2 = 0.006 SEE = 6.515   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 70 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย  ได้แก่ ข้อมีความหลากหลายของช่องทางการจัดจ าหน่ายบตัรโดยสาร เช่น 
เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, Call Center, เว็บไซต์, แอพพลิเคชั่นของสายการบิน เป็นต้น (x1)  ข้อมี
ความหลากหลายของช่องทางการช าระเงินคา่บตัรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, บตัรเครดิต/ 
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เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น (x2) และข้อมีความสะดวก รวดเร็วในการซือ้บัตร
โดยสารผา่นเว็บไซต์ส าหรับจองบตัรโดยสาร เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็น
ต้น (x3) สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดย
เฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ร้อยละ  1.3 (R2

Adj = 0.013) ดังนัน้ผู้วิจัยจึงได้น าค่า
สมัประสิทธ์ิของตัวท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า โดยใช้
คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1   = 8.745 + 0.877x1 + 1.299x2 – 0.849x3 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  ได้แก่ ข้อมีความหลากหลายของช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร เช่น 
เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, Call Center, เว็บไซต์, แอพพลเิคชัน่ของสายการบิน เป็นต้น (x1)  และข้อมี
ความหลากหลายของช่องทางการช าระเงินคา่บตัรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, บตัรเครดิต/ 
เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น (x2)  เป็นปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) จากค่า
สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ข้อมีความหลากหลายของ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน , Call Center, เว็บไซต์ , 
แอพพลิเคชั่นของสายการบิน เป็นต้น (x1)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 0.877 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหนา่ย  อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ข้อมีความหลากหลายของ
ช่องทางการช าระเงินค่าบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน , บัตรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น (x2)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
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บินต้นทุนต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 1.299 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  อีก 2 
ข้อ มีคา่คงท่ี 

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางลบกับพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  ได้แก่ ข้อมีความสะดวก รวดเร็วในการซือ้บตัรโดยสารผ่านเว็บไซต์ส าหรับจองบตัร
โดยสาร เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็น ต้น  (x3)  เป็น ปัจจัย ท่ีก าหนด
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า (y1) จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย  ข้อมีความสะดวก รวดเร็วใน
การซือ้บตัรโดยสารผ่านเว็บไซต์ส าหรับจองบตัรโดยสาร เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One 
Click เป็นต้น (x3)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
(y1) ลดลง 0.849 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย  อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

สมมติฐานข้อท่ี 9.2 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ตอ่ไป สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 

H1: ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = มีความหลากหลายของช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร เช่น 
เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, Call Center, เว็บไซต์, แอพพลเิคชัน่ของสายการบิน เป็นต้น 

x2 = มีความหลากหลายของช่องทางการช าระเงินค่าบัตรโดยสาร เช่น 
เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, บตัรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น 
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x3 = มีความสะดวก รวดเร็วในการซือ้บัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ส าหรับ
จองบตัรโดยสาร เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็นต้น 

y1   = ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 
 

ตาราง 71 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้การวิเคราะห์  Multiple 
Regression  

 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตาราง 71 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ต่อไป  มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตวัแปรอิสระ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.035  ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้าน
การเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
สามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถ
ค านวณคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 
  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 5.709 3 1.903 2.891* 0.035 
Residual 260.668 396 0.658   
Total 266.377 399    
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ตาราง 72 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 
ตัวแปร B SE Beta t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) 3.440 0.286  12.040** 0.000 
1. มีความหลากหลายของชอ่งทางการจดั
จ าหนา่ยบตัรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ี
สนามบิน, Call Center, เวบ็ไซต์, 
แอพพลเิคชัน่ของสายการบิน เป็นต้น (x1) 

0.356 0.188 0.160 1.895* 0.037 

2. มีความหลากหลายของชอ่งทางการช าระ
เงินคา่บตัรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, 
บตัรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
เป็นต้น (x2) 

0.348 0.180 0.165 1.934* 0.035 

3. มีความสะดวก รวดเร็วในการซือ้บตัร
โดยสารผา่นเว็บไซต์ส าหรับจองบตัรโดยสาร 
เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One 
Click เป็นต้น (x3) 

0.265 0.156 0.142 1.699* 0.049 

r = 0.146 R2
Adj = 0.014   

R2 = 0.021 SEE = 0.811   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 72 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป พบว่า ปัจจยัด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย  ได้แก่ ข้อมีความหลากหลายของช่องทางการจัดจ าหน่ายบตัรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ี
สนามบิน , Call Center, เว็บไซต์ , แอพพลิเคชั่นของสายการบิน เป็นต้น (x1) ข้อมีความ
หลากหลายของช่องทางการช าระเงินค่าบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน , บตัรเครดิต/ เด
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บิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น (x2) และข้อมีความสะดวก รวดเร็วในการซือ้บตัรโดยสาร
ผ่านเว็บไซต์ส าหรับจองบตัรโดยสาร เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็นต้น (x3) 
สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่าครัง้ต่อไป ร้อยละ 1.4 (R2

Adj = 0.014) ดงันัน้ผู้วิจัยจึงได้น าคา่สมัประสทิธ์ิของตวั
ท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1   = 3.440 + 0.356x1 + 0.348x2 + 0.265x3 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05  ได้แก่ ข้อมีความหลากหลายของช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร เช่น 
เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, Call Center, เว็บไซต์, แอพพลิเคชั่นของสายการบิน เป็นต้น (x1)  ข้อมี
ความหลากหลายของช่องทางการช าระเงินคา่บตัรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, บตัรเครดิต/ 
เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น (x2) และข้อมีความสะดวก รวดเร็วในการซือ้บัตร
โดยสารผา่นเว็บไซต์ส าหรับจองบตัรโดยสาร เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็น
ต้น (x3) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป (y1) จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ข้อมีความหลากหลายของ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน , Call Center, เว็บไซต์ , 
แอพพลิเคชั่นของสายการบิน เป็นต้น (x1)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป(y1) เพิ่มขึน้ 0.356 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ข้อมีความหลากหลายของ
ช่องทางการช าระเงินค่าบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, บัตรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น (x2)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
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ครัง้ต่อไป (y1) เพิ่มขึน้ 0.348 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย  อีก 2 ข้อ 
มีคา่คงท่ี 

หากปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย  ข้อมีความสะดวก รวดเร็วใน
การซือ้บตัรโดยสารผ่านเว็บไซต์ส าหรับจองบตัรโดยสาร เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One 
Click เป็นต้น (x3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) 
เพิ่มขึน้ 0.265 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย  อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

สมมติฐานข้อท่ี 9.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

H1: ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = มีความหลากหลายของช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร เช่น 
เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, Call Center, เว็บไซต์, แอพพลเิคชัน่ของสายการบิน เป็นต้น 

x2 = มีความหลากหลายของช่องทางการช าระเงินค่าบัตรโดยสาร เช่น 
เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, บตัรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น 

x3 = มีความสะดวก รวดเร็วในการซือ้บัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ส าหรับ
จองบตัรโดยสาร เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็นต้น 

y1   = ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
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ตาราง 73 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์  Multiple 
Regression  

 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตาราง 73 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตวัแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.031  ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้าน
การแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
สามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถ
ค านวณคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 
 

  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 7.469 3 2.490 2.994* 0.031 
Residual 329.329 396 0.832   
Total 336.798 399    
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ตาราง 74 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
แนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter  Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 3.082 0.321  9.597** 0.000 
1. มีความหลากหลายของชอ่งทางการจดั
จ าหนา่ยบตัรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, 
Call Center, เว็บไซต์, แอพพลเิคชัน่ของสายการ
บิน เป็นต้น (x1) 

0.254 0.199 0.160 1.274* 0.041 

2. มีความหลากหลายของชอ่งทางการช าระเงิน
คา่บตัรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, บตัร
เครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็น
ต้น (x2) 

0.450 0.190 0.195 2.367* 0.017 

3. มีความสะดวก รวดเร็วในการซือ้บตัรโดยสาร
ผา่นเว็บไซต์ส าหรับจองบตัรโดยสาร เช่น 
Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็น
ต้น (x3) 

0.011 0.063 0.011 0.180 0.858 

r = 0.149 R2
Adj = 0.015   

R2 = 0.022 SEE = 0.912   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 74 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย  ได้แก่ ข้อมีความหลากหลายของช่องทางการจัดจ าหน่ายบตัรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ี
สนามบิน, Call Center, เว็บไซต์, แอพพลิเคชั่นของสายการบิน เป็นต้น (x1) และข้อมีความ
หลากหลายของช่องทางการช าระเงินค่าบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน , บตัรเครดิต/ เด
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บิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น (x2) สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ร้อยละ  1.5 (R2

Adj = 
0.015) ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่าโดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1   = 3.082 + 0.254x1 + 0.450x2 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05  ได้แก่ ข้อมีความหลากหลายของช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร เช่น 
เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, Call Center, เว็บไซต์, แอพพลเิคชัน่ของสายการบิน เป็นต้น (x1)  และข้อมี
ความหลากหลายของช่องทางการช าระเงินคา่บตัรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, บตัรเครดิต/ 
เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น (x2) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) จากค่า
สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ข้อมีความหลากหลายของ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน , Call Center, เว็บไซต์ , 
แอพพลิเคชั่นของสายการบิน เป็นต้น (x1)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า(y1) เพิ่มขึน้ 0.254 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย  
อีก 2 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ข้อมีความหลากหลายของ
ช่องทางการช าระเงินค่าบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน , บัตรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น (x2)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า(y1) เพิ่มขึน้ 0.450 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  อีก 2 ข้อ 
มีคา่คงท่ี 
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สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) มี 1 ตวัแปร ได้แก่ ข้อมี
ความสะดวก รวดเร็วในการซือ้บตัรโดยสารผา่นเว็บไซต์ส าหรับจองบตัรโดยสาร เช่น Skyscanner, 
Traveloka, Asia One Click เป็นต้น (x3) ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) 

 
สมมติฐานข้อที่  10 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า สามารถแบง่ออกเป็นสมมติฐานยอ่ยได้ 3 สมมติฐานยอ่ย 
ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี  10.1 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

H1: ปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = กิจกรรมส่งเสริมการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น มีส่วนลดค่าบัตร
โดยสาร 

x2 = มีสทิธิพิเศษให้กบัสมาชิกของสายการบิน 
x3 = มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ สม ่ าเสมอ เช่น Facebook 

โทรทศัน์ หนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น 
x4 = มีการร่วมกิจกรรมสง่เสริมการขายกบับริษัทตา่ง ๆ เช่น โรงแรม บตัร

เครดิต 
y1   = ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
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ตาราง 75 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์  
Multiple Regression  

 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตาราง 75 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกบักลุม่ตวัแปรอิสระ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.038  ซึง่น้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านการสง่เสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้าน
ความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
สามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถ
ค านวณคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้
  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 61.101 4 15.275 1.358* 0.038 
Residual 16852.873 395 42.665   
Total 16913.938 399    
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ตาราง 76 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ี
โดยเฉลีย่ ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 7.929 2.225  3.564** 0.000 
1. กิจกรรมสง่เสริมการตลาดมีความนา่สนใจ 
เช่น มีสว่นลดคา่บตัรโดยสาร (x1) 

1.037 0.569 0.052 0.822* 0.041 

2. มีสทิธิพิเศษให้กบัสมาชิกของสายการบิน (x2) -0.250 0.529 -0.030 -0.473 0.636 
3. มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่ตา่ง ๆ สม ่าเสมอ 
เช่น Facebook โทรทศัน์ หนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น 
(x3) 

0.226 0.536 0.028 0.422 0.674 

4. มีการร่วมกิจกรรมสง่เสริมการขายกบับริษัท
ตา่ง ๆ เช่น โรงแรม บตัรเครดิต (x4) 

0.154 0.464 0.021 0.322 0.740 

r = 0.060 R2
Adj = 0.006   

R2 = 0.004 SEE = 6.532   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 76 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า พบว่า ปัจจยัด้านการสง่เสริม
การตลาด  ได้แก่ ข้อกิจกรรมสง่เสริมการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น มีสว่นลดคา่บตัรโดยสาร (x1) 
สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยใน
การใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ร้อยละ 0.6 (R2

Adj = 0.006) ดงันัน้ผู้วิจัยจึงได้น าคา่สมัประสทิธ์ิ
ของตวัท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1   = 7.929 + 1.037x1 
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ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้
ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย

การบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  ได้แก่ ข้อกิจกรรมส่งเสริมการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น มีส่วนลดค่าบัตร
โดยสาร (x1) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ี
โดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ 
ดงันี ้

หากปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด ข้อกิจกรรมสง่เสริมการตลาดมี
ความน่าสนใจ เช่น มีสว่นลดค่าบตัรโดยสาร (x1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่ามีพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการ
ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 1.037 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยด้านการสง่เสริม
การตลาด อีก 3 ข้อ มีคา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) มี 3 ตวัแปร ได้แก่ ข้อ
มีสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกของสายการบิน(x2)  ข้อมีการประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ สม ่าเสมอ 
เช่น Facebook โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ เป็นต้น (x3)  และข้อมีการร่วมกิจกรรมสง่เสริมการขายกับ
บริษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บตัรเครดิต (x4) ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) 

สมมติฐานข้อท่ี  10.2 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ตอ่ไป สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป  

H1: ปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป  

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
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และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = กิจกรรมส่งเสริมการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น มีส่วนลดค่าบัตร
โดยสาร 

x2 = มีสทิธิพิเศษให้กบัสมาชิกของสายการบิน 
x3 = มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ สม ่ าเสมอ เช่น Facebook 

โทรทศัน์ หนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น 
x4 = มีการร่วมกิจกรรมสง่เสริมการขายกบับริษัทตา่ง ๆ เช่น โรงแรม บตัร

เครดิต 
y1   = ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 

 
ตาราง 77 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้การวิเคราะห์  Multiple 
Regression  

 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตาราง 77 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ตอ่ไป มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตวัแปรอิสระ ซึง่มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.001  ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านการสง่เสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้าน
การเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 12.168 4 3.042 4.727** 0.001 
Residual 254.209 395 0.644   
Total 266.377 399    
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สามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถ
ค านวณคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 
ตาราง 78 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter  Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 3.411 0.273  12.486** 0.000 
1. กิจกรรมสง่เสริมการตลาดมีความนา่สนใจ 
เช่น มีสว่นลดคา่บตัรโดยสาร (x1) 

0.167 0.070 0.246 2.382* 0.018 

2. มีสทิธิพิเศษให้กบัสมาชิกของสายการบิน
(x2) 

0.087 0.065 0.183 1.340* 0.019 

3. มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่ตา่ง ๆ 
สม ่าเสมอ เช่น Facebook โทรทศัน์ 
หนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น (x3) 

0.083 0.066 0.108 1.265* 0.021 

4. มีการร่วมกิจกรรมสง่เสริมการขายกบับริษัท
ตา่ง ๆ เช่น โรงแรม บตัรเครดิต (x4) 

-0.137 0.057 -0.351 -2.409* 0.016 

r = 0.214 R2
Adj = 0.036   

R2 = 0.046 SEE = 0.802   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 78 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด  ได้แก่ ข้อกิจกรรมสง่เสริมการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น มีสว่นลดคา่บตัรโดยสาร (x1)  
ข้อมีสทิธิพิเศษให้กบัสมาชิกของสายการบิน(x2)  ข้อมีการประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่ตา่ง ๆ สม ่าเสมอ 
เช่น Facebook โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ เป็นต้น (x3) และข้อมีการร่วมกิจกรรมสง่เสริมการขายกับ
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บริษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บตัรเครดิต (x4) สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป ร้อยละ  3.6 (R2

Adj = 
0.036) ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1   = 3.411 + 0.167x1 + 0.087x2 + 0.083x3 - 0.137x4 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  ได้แก่ ข้อกิจกรรมสง่เสริมการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น มีสว่นลดค่าบตัรโดยสาร 
(x1) ข้อมีสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกของสายการบิน(x2)  และข้อมีการประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
สม ่าเสมอ เช่น Facebook โทรทัศน์ หนงัสือพิมพ์ เป็นต้น (x3) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) 
จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด ข้อกิจกรรมสง่เสริมการตลาดมี
ความน่าสนใจ เช่น มีสว่นลดค่าบตัรโดยสาร (x1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) เพิ่มขึน้ 0.167 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด อีก 3 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด ข้อมีสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก
ของสายการบิน(x2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) 
เพิ่มขึน้ 0.087 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด อีก 3 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด ข้อมีการประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ สม ่าเสมอ เช่น Facebook โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ เป็นต้น (x3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท า
ให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการ
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เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) เพิ่มขึน้ 0.083 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัย
ด้านการสง่เสริมการตลาด อีก 3 ข้อ มีคา่คงท่ี 

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางลบกับพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  ได้แก่ ข้อมีการร่วมกิจกรรมสง่เสริมการขายกับบริษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บตัรเครดิต 
(x4) เป็นปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป (y1) จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการสง่เสริม
การตลาด ข้อมีการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับบริษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บัตรเครดิต (x4) 
เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) ลดลง 0.137 หน่วย 
ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด อีก 3 ข้อ มีคา่คงท่ี 

สมมติฐานข้อท่ี  10.3 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  

H1: ปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = กิจกรรมส่งเสริมการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น มีส่วนลดค่าบัตร
โดยสาร 

x2 = มีสทิธิพิเศษให้กบัสมาชิกของสายการบิน 
x3 = มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ สม ่ าเสมอ เช่น Facebook 

โทรทศัน์ หนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น 
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x4 = มีการร่วมกิจกรรมสง่เสริมการขายกบับริษัทตา่ง ๆ เช่น โรงแรม บตัร
เครดิต 

y1   = ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
 

ตาราง 79 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์  Multiple 
Regression  

 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตาราง 79 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตวัแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005  ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านการสง่เสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้าน
การแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
สามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถ
ค านวณคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้
 
 
  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 12.318 4 3.079 3.749** 0.005 
Residual 324.480 395 0.821   
Total 336.798 399    
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ตาราง 80 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
แนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter  Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 3.061 0.309  9.917** 0.000 
1. กิจกรรมสง่เสริมการตลาดมีความนา่สนใจ 
เช่น มีสว่นลดคา่บตัรโดยสาร (x1) 

0.259 0.079 0.202 3.281** 0.001 

2. มีสทิธิพิเศษให้กบัสมาชิกของสายการบิน
(x2) 

-0.038 0.073 -0.032 -0.519 0.604 

3. มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่ตา่ง ๆ 
สม ่าเสมอ เช่น Facebook โทรทศัน์ 
หนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น (x3) 

-0.044 0.074 -0.038 -0.587 0.557 

4. มีการร่วมกิจกรรมสง่เสริมการขายกบั
บริษัทตา่ง ๆ เช่น โรงแรม บตัรเครดิต (x4) 

0.113 0.064 0.148 1.767* 0.044 

r = 0.191 R2
Adj = 0.027   

R2 = 0.037 SEE = 0.906   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 80 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ได้แก่ ข้อกิจกรรมสง่เสริมการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น มีสว่นลดค่าบตัรโดยสาร (x1) 
และข้อมีการร่วมกิจกรรมสง่เสริมการขายกับบริษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บตัรเครดิต (x4) สามารถ
ร่วมท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่า ร้อยละ 2.7 (R2

Adj = 0.027) ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสมัประสิทธ์ิของตัวท่ี
สามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้
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y1   = 3.411 + 0.259x1 + 0.113x4 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  ได้แก่ ข้อกิจกรรมสง่เสริมการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น มีสว่นลดค่าบตัรโดยสาร 
(x1)  และข้อมีการร่วมกิจกรรมสง่เสริมการขายกับบริษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บตัรเครดิต (x4) เป็น
ปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด ข้อกิจกรรมสง่เสริมการตลาดมี
ความน่าสนใจ เช่น มีสว่นลดค่าบตัรโดยสาร (x1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 0.259 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด อีก 3 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด ข้อมีการร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การขายกับบริษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บัตรเครดิต (x4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้
ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 0.113 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยด้านการสง่เสริม
การตลาด อีก 3 ข้อ มีคา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) มี 2 ตวัแปร ได้แก่ ข้อมี
สทิธิพิเศษให้กับสมาชิกของสายการบิน (x2) และข้อมีการประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ตา่ง ๆ สม ่าเสมอ 
เช่น Facebook โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ เป็นต้น (x3) ไม่ได้เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) 
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สมมติฐานข้อที่ 11 ปัจจัยด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า สามารถแบง่ออกเป็นสมมติฐานยอ่ยได้ 3 สมมติฐานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 11.1 ปัจจัยด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านกระบวนการ ไม่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

H1: ปัจจัยด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = มีขัน้ตอนการเช็คอินท่ีรวดเร็ว 
x2 = มีขัน้ตอนการตรวจเช็คและรับกระเป๋าท่ีรวดเร็ว 
x3 = มีการดแูลรักษากระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารเป็นอยา่งดี 
x4 = สายการบินมีขัน้ตอนการรับผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้า การ

ยกเลกิของเท่ียวบิน และสมัภาระเกิดความเสยีหาย 
y1   = ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
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ตาราง 81 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์  
Multiple Regression  

 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 81 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตวัแปรอิสระ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.020  ซึง่น้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดย
เฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถ
สร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถค านวณค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้
  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 253.864 4 63.466 1.505* 0.020 
Residual 16660.074 395 42.177   
Total 16913.938 399    
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ตาราง 82 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ี
โดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 5.091 1.712  2.974** 0.003 
1. มีขัน้ตอนการเช็คอินท่ีรวดเร็ว (x1) 0.643 0.573 0.179 1.122* 0.031 
2. มีขัน้ตอนการตรวจเช็คและรับกระเป๋าท่ี
รวดเร็ว (x2) 

0.179 0.597 0.025 0.300 0.765 

3. มีการดแูลรักษากระเป๋าเดินทางของ
ผู้โดยสารเป็นอยา่งดี (x3) 

0.414 0.410 0.155 1.010* 0.036 

4. สายการบินมีขัน้ตอนการรับผิดชอบใน
กรณีเกิดความลา่ช้า การยกเลกิของเท่ียวบิน 
และสมัภาระเกิดความเสยีหาย (x4) 

-0.782 0.395 -0.221 -1.979* 0.019 

r = 0.123 R2
Adj = 0.005   

R2 = 0.015 SEE = 6.494   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 82 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บ ริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า ปัจจัยด้าน
กระบวนการ  ได้แก่ ข้อมีขัน้ตอนการเช็คอินท่ีรวดเร็ว (x1)  ข้อมีการดแูลรักษากระเป๋าเดินทางของ
ผู้โดยสารเป็นอยา่งดี (x3) และข้อสายการบินมีขัน้ตอนการรับผิดชอบในกรณีเกิดความลา่ช้า การ
ยกเลกิของเท่ียวบิน และสมัภาระเกิดความเสยีหาย (x4) สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลอืกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ร้อยละ 
0.5 (R2

Adj = 0.005) ดงันัน้ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็น
สมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้
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y1   = 5.091 + 0.643x1 + 0.414x3 – 0.782x4 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  ได้แก่ ข้อมีขัน้ตอนการเช็คอินท่ีรวดเร็ว (x1)  และข้อมีการดูแลรักษากระเป๋า
เดินทางของผู้โดยสารเป็นอยา่งดี (x3) เป็นปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) จากค่าสมัประสิทธ์ิ
ดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยด้านกระบวนการ  ข้อมีขัน้ตอนการเช็คอินท่ีรวดเร็ว (x1) 
เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 0.643 
หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านกระบวนการ อีก 3 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจยัด้านกระบวนการ  ข้อมีการดแูลรักษากระเป๋าเดินทางของ
ผู้ โดยสารเป็นอย่างดี (x3)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 0.414 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านกระบวนการ อีก 3 ข้อ มีคา่คงท่ี 

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางลบกับพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  ได้แก่ ข้อสายการบินมีขัน้ตอนการรับผิดชอบในกรณีเกิดความลา่ช้า การยกเลกิของ
เท่ียวบิน และสมัภาระเกิดความเสยีหาย (x4) เป็นปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) จากค่า
สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจยัด้านกระบวนการ  ข้อสายการบินมีขัน้ตอนการรับผิดชอบ
ในกรณีเกิดความล่าช้า การยกเลิกของเท่ียวบิน และสมัภาระเกิดความเสียหาย (x4) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) ลดลง 0.782 หน่วย ทัง้นี ้
เม่ือก าหนดปัจจยัด้านกระบวนการ อีก 3 ข้อ มีคา่คงท่ี 
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สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) มี 1 ตวัแปร ได้แก่ ข้อ
มีขัน้ตอนการตรวจเช็คและรับกระเป๋าท่ีรวดเร็ว (x2) ไม่ได้เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
(y1) 

สมมติฐานข้อท่ี 11.2 ปัจจัยด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านกระบวนการ ไม่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 

H1: ปัจจัยด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = มีขัน้ตอนการเช็คอินท่ีรวดเร็ว 
x2 = มีขัน้ตอนการตรวจเช็คและรับกระเป๋าท่ีรวดเร็ว 
x3 = มีการดแูลรักษากระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารเป็นอยา่งดี 
x4 = สายการบินมีขัน้ตอนการรับผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้า การ

ยกเลกิของเท่ียวบิน และสมัภาระเกิดความเสยีหาย 
y1   = ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 
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ตาราง 83 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้การวิเคราะห์  Multiple 
Regression  

 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตาราง 83 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ต่อไป มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสามารถสร้าง
สมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถค านวณค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้
  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 13.125 4 3.281 5.118** 0.000 
Residual 253.253 395 0.641   
Total 266.377 399    
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ตาราง 84 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 3.344 0.211  15.848** 0.000 
1. มีขัน้ตอนการเช็คอินท่ีรวดเร็ว (x1) 0.276 0.071 0.146 3.891** 0.006 
2. มีขัน้ตอนการตรวจเช็คและรับกระเป๋าท่ี
รวดเร็ว (x2) 

-0.026 0.074 -0.029 -0.359 0.720 

3. มีการดแูลรักษากระเป๋าเดินทางของ
ผู้โดยสารเป็นอยา่งดี (x3) 

0.191 0.051 0.124 3.749** 0.008 

4. สายการบินมีขัน้ตอนการรับผิดชอบใน
กรณีเกิดความลา่ช้า การยกเลกิของเท่ียวบิน 
และสมัภาระเกิดความเสยีหาย (x4) 

0.090 0.049 0.109 1.844* 0.040 

r = 0.222 R2
Adj = 0.040   

R2 = 0.049 SEE = 0.801   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 84 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ  
ได้แก่ ข้อมีขัน้ตอนการเช็คอินท่ีรวดเร็ว (x1)  ข้อมีการดูแลรักษากระเป๋าเดินทางของผู้ โดยสารเป็น
อย่างดี (x3) และข้อสายการบินมีขัน้ตอนการรับผิดชอบในกรณีเกิดความลา่ช้า การยกเลิกของ
เท่ียวบิน และสมัภาระเกิดความเสียหาย (x4) สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป ร้อยละ 4.0 (R2

Adj = 
0.040) ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้
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y1   = 3.344 + 0.276x1 + 0.191x3 + 0.090x4 
 

ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้
ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย

การบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  ได้แก่ ข้อมีขัน้ตอนการเช็คอินท่ีรวดเร็ว (x1)  ข้อมีการดแูลรักษากระเป๋าเดินทางของ
ผู้โดยสารเป็นอยา่งดี (x3) และข้อสายการบินมีขัน้ตอนการรับผิดชอบในกรณีเกิดความลา่ช้า การ
ยกเลกิของเท่ียวบิน และสมัภาระเกิดความเสยีหาย (x4) เป็นปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) จากค่า
สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยด้านกระบวนการ  ข้อมีขัน้ตอนการเช็คอินท่ีรวดเร็ว (x1) 
เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ต่อไป (y1) เพิ่มขึน้ 0.276 หนว่ย 
ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านกระบวนการ อีก 3 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจยัด้านกระบวนการ  ข้อมีการดแูลรักษากระเป๋าเดินทางของ
ผู้ โดยสารเป็นอย่างดี (x3)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้
ตอ่ไป (y1) เพิ่มขึน้ 0.191 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านกระบวนการ อีก 3 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยด้านกระบวนการ  ข้อสายการบินมีขัน้ตอนการรับผิดชอบในกรณีเกิดความ
ลา่ช้า การยกเลกิของเท่ียวบิน และสมัภาระเกิดความเสยีหาย (x4)   เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) เพิ่มขึน้ 0.090 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัย
ด้านกระบวนการ อีก 3 ข้อ มีคา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) มี 1 ตวัแปร ได้แก่ ข้อมี
ขัน้ตอนการตรวจเช็คและรับกระเป๋าท่ีรวดเร็ว (x2) ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป (y1) 
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สมมติฐานข้อท่ี 11.3 ปัจจัยด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านกระบวนการ ไม่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

H1: ปัจจัยด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.0 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = มีขัน้ตอนการเช็คอินท่ีรวดเร็ว 
x2 = มีขัน้ตอนการตรวจเช็คและรับกระเป๋าท่ีรวดเร็ว 
x3 = มีการดแูลรักษากระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารเป็นอยา่งดี 
x4 = สายการบินมีขัน้ตอนการรับผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้า การ

ยกเลกิของเท่ียวบิน และสมัภาระเกิดความเสยีหาย 
y1   = ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

 
ตาราง 85 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์  Multiple 
Regression  

 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 10.393 4 2.598 3.144* 0.015 
Residual 326.405 395 0.826   
Total 336.798 399    
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จากตาราง 85 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตวัแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.015  ซึ่งน้อยกว่า 
0.050 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน า
ผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถสร้าง
สมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถค านวณค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้
 
ตาราง 86 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
แนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 3.212 0.240  13.405** 0.000 
1. มีขัน้ตอนการเช็คอินท่ีรวดเร็ว (x1) 0.085 0.080 0.106 1.061* 0.045 
2. มีขัน้ตอนการตรวจเช็คและรับกระเป๋าท่ี
รวดเร็ว (x2) 

0.032 0.084 0.032 0.383 0.702 

3. มีการดแูลรักษากระเป๋าเดินทางของ
ผู้โดยสารเป็นอยา่งดี (x3) 

0.100 0.057 0.216 1.760** 0.008 

4. สายการบินมีขัน้ตอนการรับผิดชอบใน
กรณีเกิดความลา่ช้า การยกเลกิของเท่ียวบิน 
และสมัภาระเกิดความเสยีหาย (x4) 

0.015 0.055 0.017 0.273 0.782 

r = 0.176 R2
Adj = 0.021   

R2 = 0.031 SEE = 0.909   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 86 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ  
ได้แก่ ข้อมีขัน้ตอนการเช็คอินท่ีรวดเร็ว (x1)  ข้อมีการดูแลรักษากระเป๋าเดินทางของผู้ โดยสารเป็น
อย่างดี (x3) และข้อสายการบินมีขัน้ตอนการรับผิดชอบในกรณีเกิดความลา่ช้า การยกเลิกของ
เท่ียวบิน และสมัภาระเกิดความเสียหาย (x4) สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ร้อยละ  2.1 (R2

Adj = 
0.021) ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1   = 3.212 + 0.085x1 + 0.100x3 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  ได้แก่ ข้อมีขัน้ตอนการเช็คอินท่ีรวดเร็ว (x1)  และข้อมีการดูแลรักษากระเป๋าเดินทาง
ของผู้ โดยสารเป็นอยา่งดี (x3) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถ
อธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจัยด้านกระบวนการ  ข้อมีขัน้ตอนการเช็คอินท่ีรวดเร็ว (x1) 
เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 0.085 หน่วย 
ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านกระบวนการ อีก 3 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจยัด้านกระบวนการ  ข้อมีการดแูลรักษากระเป๋าเดินทางของ
ผู้ โดยสารเป็นอย่างดี (x3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 0.100 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านกระบวนการ อีก 3 ข้อ มีคา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) มี 2 ตวัแปร ได้แก่ ข้อมี
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ขัน้ตอนการตรวจเช็คและรับกระเป๋าท่ีรวดเร็ว (x2)  และข้อสายการบินมีขัน้ตอนการรับผิดชอบใน
กรณีเกิดความลา่ช้า การยกเลกิของเท่ียวบิน และสมัภาระเกิดความเสยีหาย (x4) ไม่ได้เป็นปัจจยัท่ี
เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า (y1) 

 
สมมติฐานข้อที่ 12 ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานย่อยได้ 3 
สมมติฐานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 12.1 ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านภาพลักษณ์สายการบินต้นทุนต ่ า ไม่ มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า 

H1: ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่า 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = ช่ือเสยีงของสายการบินเป็นท่ีรู้จกั 
x2 = สายการบินมีความนา่เช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ 
x3 = มีระบบการบริหารและการจดัการของสายการบินท่ีดี เช่น การตอ่คิว

เช็คอิน เป็นต้น 
x4 = การให้บริการของพนกังานมีประสทิธิภาพ 
x5 = สายการบินมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินและการ

ให้บริการ 
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y1   = ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
 

ตาราง 87 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์  
Multiple Regression  

 

 
จากตาราง 87 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ไม่มีความสมัพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.0175  ซึ่ง
มากกวา่ 0.050 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

 
  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 326.495 5 65.299 1.545 0.175 
Residual 16567.005 394 42.263   
Total 16893.500 399    
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ตาราง 88 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ี
โดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) -0.447 2.611  -0.171 0.864 
1. ช่ือเสยีงของสายการบินเป็นท่ีรู้จกั (x1) 0.341 0.491 0.037 0.695 0.487 
2. สายการบินมีความนา่เช่ือถือและเป็นท่ี
ยอมรับ (x2) 

0.437 0.648 0.045 0.674 0.501 

3. มีระบบการบริหารและการจดัการของสาย
การบินท่ีดี เช่น การตอ่คิวเช็คอิน เป็นต้น (x3) 

-0.011 0.512 -0.001 -0.022 0.983 

4. การให้บริการของพนกังานมีประสทิธิภาพ 
(x4) 

0.252 0.679 0.030 0.372 0.710 

5. สายการบินมีมาตรฐานความปลอดภยัด้าน
การบินและการให้บริการ (x5) 

0.644 0.707 0.067 0.910 0.363 

r = 0.139 R2
Adj = 0.007   

R2 = 0.019 SEE = 6.501   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 88 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า พบวา่ ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์
สายการบินต้นทุนต ่า ไม่สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  

ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้
ตวัแปรอิสระ 5 ตวัแปร ได้แก่ ข้อช่ือเสียงของสายการบินเป็นท่ีรู้จัก (x1)  

ข้อสายการบินมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ (x2) ข้อมีระบบการบริหารและการจัดการของ
สายการบินท่ีดี เช่น การต่อคิวเช็คอิน เป็นต้น (x3) ข้อการให้บริการของพนกังานมีประสิทธิภาพ 
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(x4)  และข้อสายการบินมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินและการให้บริการ  (x5) ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

สมมติฐานข้อท่ี 12.2 ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า มีอิทธิพล
ตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า
ครัง้ตอ่ไป สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านภาพลักษณ์สายการบินต้นทุนต ่ า ไม่ มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ตอ่ไป 

H1: ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = ช่ือเสยีงของสายการบินเป็นท่ีรู้จกั 
x2 = สายการบินมีความนา่เช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ 
x3 = มีระบบการบริหารและการจดัการของสายการบินท่ีดี เช่น การตอ่คิว

เช็คอิน เป็นต้น 
x4 = การให้บริการของพนกังานมีประสทิธิภาพ 
x5 = สายการบินมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินและการ

ให้บริการ 
y1   = ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 
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ตาราง 89 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้การวิเคราะห์  Multiple 
Regression  

 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตาราง 89 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ต่อไป มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทนุต ่า มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู ซึ่งสามารถ
ค านวณคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 
  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 22.382 5 4.476 7.256** 0.000 
Residual 241.851 394 0.617   
Total 264.234 399    
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ตาราง 90 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter  Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 2.726 0.315  8.641** 0.000 
1. ช่ือเสยีงของสายการบินเป็นท่ีรู้จกั (x1) 0.158 0.059 0.239 2.675** 0.008 
2. สายการบินมีความนา่เช่ือถือและเป็นท่ี
ยอมรับ (x2) 

-0.120 0.078 -0.110 -1.535* 0.026 

3. มีระบบการบริหารและการจดัการของสาย
การบินท่ีดี เช่น การตอ่คิวเช็คอิน เป็นต้น (x3) 

0.173 0.062 0.280 2.793** 0.005 

4. การให้บริการของพนกังานมีประสทิธิภาพ 
(x4) 

-0.050 0.082 -0.047 -0.614 0.540 

5. สายการบินมีมาตรฐานความปลอดภยัด้าน
การบินและการให้บริการ (x5) 

0.215 0.085 0.179 2.519* 0.012 

r = 0.291 R2
Adj = 0.073   

R2 = 0.085 SEE = 0.785   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 90 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทนุต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ต่อไป พบวา่ ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์สาย
การบินต้นทุนต ่า  ได้แก่ ข้อช่ือเสยีงของสายการบินเป็นท่ีรู้จัก (x1) ข้อสายการบินมีความนา่เช่ือถือ
และเป็นท่ียอมรับ (x2) ข้อมีระบบการบริหารและการจัดการของสายการบินท่ีดี เช่น การต่อคิว
เช็คอิน เป็นต้น (x3) และข้อสายการบินมีมาตรฐานความปลอดภยัด้านการบินและการให้บริการ 
(x5)  สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป  ร้อยละ  7.3 (R2

Adj = 0.073) ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้น าค่า
สมัประสิทธ์ิของตัวท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้
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บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ตอ่ไป โดยใช้คะแนน
ดิบ ดงันี ้

 
y1   = 2.726 + 0.158x1 - 0.120x2 + 0.173x3 + 0.215x5 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  ได้แก่ ช่ือเสียงของสายการบินเป็นท่ีรู้จัก (x1) ข้อมีระบบการบริหารและการจัดการ
ของสายการบินท่ีดี เช่น การต่อคิวเช็คอิน เป็นต้น (x3) และข้อสายการบินมีมาตรฐานความ
ปลอดภยัด้านการบินและการให้บริการ (x5)   เป็นปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) จากค่าสมัประสิทธ์ิ
ดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจยัด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทนุต ่า  ข้อช่ือเสยีงของสาย
การบินเป็นท่ีรู้จัก (x1)เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป 
(y1) เพิ่มขึน้ 0.158 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทนุต ่า อีก 4 ข้อ มี
คา่คงท่ี 

หากปัจจัยด้านภาพลักษณ์สายการบินต้นทุนต ่า  ข้อมีระบบการ
บริหารและการจดัการของสายการบินท่ีดี เช่น การตอ่คิวเช็คอิน เป็นต้น (x3) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมี
ผลท าให้ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้าน
การเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป (y1) เพิ่มขึน้ 0.173 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัย
ด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทนุต ่า อีก 4 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยด้านภาพลักษณ์สายการบินต้นทุน   ข้อสายการบินมี
มาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินและการให้บริการ  (x5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป (y1) เพิ่มขึน้ 0.215 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัย
ด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทนุต ่า อีก 4 ข้อ มีคา่คงท่ี 
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ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางลบกับพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  ได้แก่ ข้อสายการบินมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ (x2)  เป็นปัจจัยท่ีก าหนด
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ตอ่ไป (y1) จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจยัด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทนุ  ข้อสายการบินมีความ
น่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ (x2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ตอ่ไป (y1) ลดลง 0.120 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทนุต ่า อีก 
4 ข้อ มีคา่คงท่ี 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป (y1) มี 1 ตวัแปร ได้แก่  ข้อการ
ให้บริการของพนกังานมีประสทิธิภาพ (x4)  ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป (y1) 

สมมติฐานข้อท่ี 12.3 ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า มีอิทธิพล
ตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ปัจจัยด้านภาพลักษณ์สายการบินต้นทุนต ่ า ไม่ มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า 

H1: ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter 
Multiple Regression Analysis) ใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดย
ก าหนดตวัแปร ดงันี ้

x1 = ช่ือเสยีงของสายการบินเป็นท่ีรู้จกั 
x2 = สายการบินมีความนา่เช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ 
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x3 = มีระบบการบริหารและการจดัการของสายการบินท่ีดี เช่น การตอ่คิว
เช็คอิน เป็นต้น 

x4 = การให้บริการของพนกังานมีประสทิธิภาพ 
x5 = สายการบินมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินและการ

ให้บริการ 
y1   = ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

 
ตาราง 91 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า โดยใช้การวิเคราะห์  Multiple 
Regression  

 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตาราง 91 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ตวัแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
ด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทนุต ่า มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู ซึ่งสามารถ
ค านวณคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 
  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 40.946 5 8.189 10.924** 0.000 
Residual 293.851 394 0.750   
Total 334.796 399    
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ตาราง 92 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
แนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) 

 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 1.959 0.348  5.633** 0.000 
1. ช่ือเสยีงของสายการบินเป็นท่ีรู้จกั (x1) 0.008 0.065 0.006 0.126 0.900 
2. สายการบินมีความนา่เช่ือถือและเป็นท่ี
ยอมรับ (x2) 

-0.015 0.086 -0.011 -0.170 0.865 

3. มีระบบการบริหารและการจดัการของสาย
การบินท่ีดี เช่น การตอ่คิวเช็คอิน เป็นต้น (x3) 

0.127 0.068 0.109 1.865* 0.050 

4. การให้บริการของพนกังานมีประสทิธิภาพ 
(x4) 

0.238 0.090 0.123 2.642* 0.010 

5. สายการบินมีมาตรฐานความปลอดภยัด้าน
การบินและการให้บริการ (x5) 

0.312 0.094 0.230 3.318** 0.001 

r = 0.350 R2
Adj = 0.111   

R2 = 0.122 SEE = 0.866   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 92 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า พบวา่ ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์สาย
การบินต้นทุนต ่า  ได้แก่ ข้อมีการดูแลรักษากระเป๋าเดินทางของผู้ โดยสารเป็นอย่างดี (x3)  ข้อการ
ให้บริการของพนกังานมีประสทิธิภาพ (x4)  และข้อสายการบินมีมาตรฐานความปลอดภยัด้านการ
บินและการให้บริการ (x5)  สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ร้อยละ 11.1 (R2

Adj = 0.111) ดงันัน้ผู้วิจยัจึง
ได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการ
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เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยใช้
คะแนนดิบ ดงันี ้

 
y1   = 1.959 + 0.127x3 + 0.238x4 + 0.312x5 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05  ได้แก่ ข้อมีการดูแลรักษากระเป๋าเดินทางของผู้ โดยสารเป็นอย่างดี (x3)  ข้อการ
ให้บริการของพนกังานมีประสทิธิภาพ (x4)  และข้อสายการบินมีมาตรฐานความปลอดภยัด้านการ
บินและการให้บริการ (x5)  เป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) จากค่าสมัประสิทธ์ิดงักล่าวสามารถ
อธิบายได้ ดงันี ้

หากปัจจยัด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทนุต ่า  ข้อมีการดูแลรักษา
กระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารเป็นอยา่งดี (x3) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ผู้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 0.127 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยด้านภาพลกัษณ์สายการบิน
ต้นทนุต ่า อีก 4 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า  ข้อการให้บริการ
ของพนกังานมีประสทิธิภาพ (x4)  เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 0.238 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจัยด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า 
อีก 4 ข้อ มีคา่คงท่ี 

หากปัจจัยด้านภาพลักษณ์สายการบินต้นทุน   ข้อสายการบินมี
มาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินและการให้บริการ (x5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการ
แนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) เพิ่มขึน้ 0.312 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดปัจจยัด้าน
ภาพลกัษณ์สายการบินต้นทนุต ่า อีก 4 ข้อ มีคา่คงท่ี 
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สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (y1) มี 2 ตวัแปร ได้แก่ ข้อ
ช่ือเสียงของสายการบินเป็นท่ีรู้จกั (x1)  และข้อสายการบินมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ (x2)  
ไม่ได้เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน า
ผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า (y1) 

 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 93 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1  
 

ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่าโดยรวม 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ด้านความถ่ีโดย
เฉลีย่ในการใช้
บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า 

ด้านการเลอืกใช้
บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า
ครัง้ตอ่ไป 

ด้านการแนะน า
ผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทนุ

ต ่า 

1. ด้านความนา่เช่ือถือ   ✓ 
2. ด้านการตอบสนอง    
3. ด้านการให้ความมัน่ใจ  ✓  
4. ด้านการเข้าถึงจิตใจ  ✓  
5. ด้านลกัษณะทางกายภาพ ✓ ✓  
6. ด้านผลติภณัฑ์ ✓  ✓ 
7. ด้านราคา ✓   
8. ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย    
9. ด้านการสง่เสริมการตลาด    
10. ด้านกระบวนการ ✓   
11. ด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทนุต ่า ✓ ✓ ✓ 

 
หมายเหต ุ ✓  หมายถึง  สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
                   หมายถึง  ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 94 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2  
 

 
ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ด้านความถ่ีโดย
เฉลีย่ในการใช้
บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า 

ด้านการเลอืกใช้
บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่าครัง้

ตอ่ไป 

ด้านการแนะน า
ผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทนุ

ต ่า 

1. สายการบินมีการให้บริการตามท่ีได้
สญัญาหรือโฆษณาไว้ เช่น ทกุเท่ียวบินมี
รอยยิม้, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can 
fly), อิสระตอ่การบิน (Freedom to fly) 

  ✓ 

2. เท่ียวบินมีความตรงเวลาตามตาราง
การบิน 

 ✓ ✓ 

3. มีการแจ้งเตือนกรณีมีการเปลีย่นแปลง 
เช่น เม่ือเปลีย่นแปลงประตขูึน้เคร่ือง 
(Gate) หรือเม่ือเปลีย่นแปลงตารางบิน 

 ✓ ✓ 

 
หมายเหต ุ ✓  หมายถึง  สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
                   หมายถึง  ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 95 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 3  
 

 
ปัจจัยด้านการตอบสนอง 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ด้านความถ่ีโดย
เฉลีย่ในการใช้

บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า 

ด้านการเลอืกใช้
บริการสายการ
บินต้นทนุต ่าครัง้

ตอ่ไป 

ด้านการแนะน า
ผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทนุ

ต ่า 

1. พนกังานให้บริการด้วยความรวดเร็ว
และมีประสทิธิภาพ  

✓ ✓ ✓ 

2. พนกังานมีการตอบสนองทนัทีเม่ือ
ผู้ใช้บริการต้องการความชว่ยเหลอื 

✓  ✓ 

3. พนกังานมีความเต็มใจชว่ยเหลอื
ผู้ใช้บริการ 

 ✓ ✓ 

 
หมายเหต ุ ✓  หมายถึง  สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
                   หมายถึง  ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 96 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 4  
 

 
ปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจ 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ด้านความถ่ีโดย
เฉลีย่ในการใช้

บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า 

ด้านการเลอืกใช้
บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่าครัง้

ตอ่ไป 

ด้านการแนะน า
ผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทนุ

ต ่า 

1. พนกังานมีความเช่ียวชาญในการ
ให้บริการท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
ไว้วางใจ 

 ✓ ✓ 

2. พนกังานตอบค าถามผู้ใช้บริการด้วย
ความรู้และความช านาญ 

  ✓ 

3. พนกังานมีความรู้เป็นอยา่งดีเก่ียวกบั
ผลติภณัฑ์และบริการท่ีน าเสนอของ
สายการบิน 

   

4. มีการชดเชยเม่ือเท่ียวบินลา่ช้า 
(Flight Delay) เช่น มีการจดัอาหาร - 
เคร่ืองด่ืม โดยไม่คิดคา่ใช้จ่าย หรือ มี 
Voucher จากสายการบินมอบให้แก่
ผู้ โดยสาร 

 ✓ ✓ 

 
หมายเหต ุ ✓  หมายถึง  สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
                   หมายถึง  ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 97 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 5  
 

 
ปัจจัยด้านการเข้าถงึจิตใจ 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ด้านความถ่ีโดย
เฉลีย่ในการใช้

บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า 

ด้านการเลอืกใช้
บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่าครัง้

ตอ่ไป 

ด้านการแนะน า
ผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทนุ

ต ่า 

1. พนกังานบริการด้วยความเอาใจใส่
ผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคล 

✓ ✓ ✓ 

2. พนกังานมีความเข้าใจความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 

 ✓  

3. พนกังานหาทางเลอืกท่ีดีท่ีสดุแก่
ผู้ใช้บริการ กรณีเกิดปัญหาตา่ง ๆ เช่น 
กรณีถกูยกเลกิเท่ียวบิน (Cancelled) 
สายการบินเสนอให้ผู้ โดยสารเลอืกวา่
จะรับเงินคืนเต็มจ านวนหรือ เสนอ
เท่ียวบินอ่ืนไปยงัจุดหมายปลายทาง
เดียวกนั 

 ✓ ✓ 

 
หมายเหต ุ ✓  หมายถึง  สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
                   หมายถึง  ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 98 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 6  
 

 
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ด้านความถ่ีโดย
เฉลีย่ในการใช้

บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า 

ด้านการเลอืกใช้
บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่าครัง้

ตอ่ไป 

ด้านการแนะน า
ผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทนุ

ต ่า 

1. สภาพภายในห้องโดยสารและ
ห้องน า้บนเคร่ืองบินมีความสะอาด 

✓ ✓ ✓ 

2. สภาพของอุปกรณ์ภายในห้อง
โดยสารบนเคร่ืองบินมีความทนัสมยั
และพร้อมใช้งาน 

✓ ✓  

3. ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินมีความ
สะดวกสบาย 

  ✓ 

 
หมายเหต ุ ✓  หมายถึง  สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
                   หมายถึง  ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 99 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 7  
 

 
ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ด้านความถ่ีโดย
เฉลีย่ในการใช้

บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า 

ด้านการเลอืกใช้
บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่าครัง้

ตอ่ไป 

ด้านการแนะน า
ผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทนุ

ต ่า 

1. มีเส้นทางการบินท่ีหลากหลาย    
2. มีจ านวนเท่ียวบินตอ่วนัท่ีหลากหลาย  ✓ ✓ 
3. เมนอูาหารและเคร่ืองด่ืม/ ของท่ี
ระลกึท่ีจ าหนา่ยบนเคร่ืองบินท่ี
หลากหลาย 

✓ ✓ ✓ 

4. ให้น า้หนกัสมัภาระฟรีมากกวา่คูแ่ขง่ ✓ ✓  
5. มีบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย 
เช่น ขึน้เคร่ืองก่อน/ รับสมัภาระกอ่น/ 
เลอืกท่ีนัง่ 

 ✓ ✓ 

 
หมายเหต ุ ✓  หมายถึง  สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
                   หมายถึง  ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 100 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 8  
 

 
ปัจจัยด้านราคา 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ด้านความถ่ีโดย
เฉลีย่ในการใช้

บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า 

ด้านการเลอืกใช้
บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่าครัง้

ตอ่ไป 

ด้านการแนะน า
ผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทนุ

ต ่า 

1. ราคาบตัรโดยสารมีความคุ้มคา่กบั
บริการท่ีได้รับ 

 ✓ ✓ 

2. ราคาบตัรโดยสารมีความเหมาะสม
เม่ือเทียบกบัระยะทางการบิน 

✓ ✓  

3. มีราคาของบริการเสริมถกูกวา่คูแ่ขง่ 
ในกรณีซือ้บริการ เช่น ขึน้เคร่ืองก่อน / 
รับสมัภาระก่อน/ เลอืกท่ีนัง่ 

   

4. มีความเหมาะสมของคา่ใช้จา่ยกรณี
มีการแก้ไข/ เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร 

 ✓  

5. มีการแจ้งรายละเอียดราคาในช่วง
โปรโมชัน่ท่ีชดัเจนตรงตามท่ีโฆษณาไว้ 

✓  ✓ 

 
หมายเหต ุ ✓  หมายถึง  สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
                   หมายถึง  ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 101 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 9 
 

 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ด้านความถ่ีโดย
เฉลีย่ในการใช้

บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า 

ด้านการเลอืกใช้
บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่าครัง้

ตอ่ไป 

ด้านการแนะน า
ผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทนุ

ต ่า 

1. มีความหลากหลายของชอ่งทางการ
จดัจ าหนา่ยบตัรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์
ท่ีสนามบิน, Call Center, เว็บไซต์, 
แอพพลเิคชัน่ของสายการบิน เป็นต้น 

✓ ✓ ✓ 

2. มีความหลากหลายของชอ่งทางการ
ช าระเงินคา่บตัรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์
ท่ีสนามบิน, บตัรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม
, เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น 

✓ ✓ ✓ 

3. มีความสะดวก รวดเร็วในการซือ้บตัร
โดยสารผา่นเว็บไซต์ส าหรับจองบตัร
โดยสาร เช่น Skyscanner, Traveloka, 
Asia One Click เป็นต้น 

✓ ✓  

 
หมายเหต ุ ✓  หมายถึง  สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
                   หมายถึง  ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 102 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 10  
 

 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ด้านความถ่ีโดย
เฉลีย่ในการใช้

บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า 

ด้านการเลอืกใช้
บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่าครัง้

ตอ่ไป 

ด้านการแนะน า
ผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทนุ

ต ่า 

1. กิจกรรมสง่เสริมการตลาดมีความ
นา่สนใจ เช่น มีสว่นลดคา่บตัรโดยสาร 

✓ ✓ ✓ 

2. มีสทิธิพิเศษให้กบัสมาชิกของสาย
การบิน 

 ✓  

3. มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่ตา่ง ๆ 
สม ่าเสมอ เช่น Facebook โทรทศัน์ 
หนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น 

 ✓  

4. มีการร่วมกิจกรรมสง่เสริมการขาย
กบับริษัทตา่ง ๆ เช่น โรงแรม บตัร
เครดิต 

 ✓ ✓ 

 
หมายเหต ุ ✓  หมายถึง  สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
                   หมายถึง  ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 103 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 11  
 

 
ปัจจัยด้านกระบวนการ 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ด้านความถ่ีโดย
เฉลีย่ในการใช้

บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า 

ด้านการเลอืกใช้
บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่าครัง้

ตอ่ไป 

ด้านการแนะน า
ผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทนุ

ต ่า 

1. มีขัน้ตอนการเช็คอินท่ีรวดเร็ว ✓ ✓ ✓ 
2. มีขัน้ตอนการตรวจเช็คและรับ
กระเป๋าท่ีรวดเร็ว 

   

3. มีการดแูลรักษากระเป๋าเดินทางของ
ผู้โดยสารเป็นอยา่งดี 

✓ ✓ ✓ 

4. สายการบินมีขัน้ตอนการรับผิดชอบ
ในกรณีเกิดความลา่ช้า การยกเลกิ
เท่ียวบิน และสมัภาระเกิดความ
เสยีหาย 

✓ ✓  

 
หมายเหต ุ ✓  หมายถึง  สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
                   หมายถึง  ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
 

 
  



  229 

ตาราง 104 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 12  
 

 
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์สายการบิน

ต้นทุนต ่า 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ด้านความถ่ีโดย
เฉลีย่ในการใช้

บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า 

ด้านการเลอืกใช้
บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่าครัง้

ตอ่ไป 

ด้านการแนะน า
ผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทนุ

ต ่า 

1. ช่ือเสยีงของสายการบินเป็นท่ีรู้จกั  ✓  
2. สายการบินมีความนา่เช่ือถือและเป็น
ท่ียอมรับ 

 ✓  

3. มีระบบการบริหารและการจดัการ
ของสายการบินท่ีดี เช่น การตอ่คิว
เช็คอิน เป็นต้น 

 ✓ ✓ 

4. การให้บริการของพนกังานมี
ประสทิธิภาพ 

  ✓ 

5. สายการบินมีมาตรฐานความ
ปลอดภยัด้านการบินและการให้บริการ 

 ✓ ✓ 

 
หมายเหต ุ ✓  หมายถึง  สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
                   หมายถึง  ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
การวิจยัเชิงคุณภาพศึกษาจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) โดยใช้

วิธีเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึง่เป็นบุคคลท่ีท างานในบริษัทสายการ
บินต้นทุนต ่า ต าแหน่งเพนกังานฝ่ายขาย จ านวน 5 คน เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการอภิปรายผล 
และน าข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัเชิงคณุภาพไปสนบัสนนุข้อมลูท่ีได้จากการท าวิจยัเชิงปริมาณ 
 
ตาราง 105 แสดงผลการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 5 คน 

 

ข้อมูลของ
ผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผลการสัมภาษณ์ 

1. เพศหญิง 
อาย ุ30 ปี 
การศกึษา
ระดบัปริญญา
ตรี 

- ควรให้พนักงานทุกฝ่ายประสานงานกันตัง้แต่ขัน้ตอนเช็คอินจนถึงจุดหมาย
ปลายทาง และพนกังานภาคพืน้ควรให้ข้อมลูกับผู้ ใช้บริการให้ชดัเจนตัง้แต่การ
จองบตัรโดยสารปอ้งกนัการผิดพลาด จะท าให้การท างานรวดเร็วและงา่ยขึน้ 
- ให้เงินโบนสัเป็นแรงจูงใจจากการประเมินพนกังานจากผลงานของแตล่ะคนว่า
อยู่ในระดบัใดแล้วจึงสรุปเป็นคะแนนแล้วให้ผลตอบแทนตามผลงาน และให้ค่า
คอมมิชชั่นโดยการแบ่งเปอร์เซ็นต์จากการเก็บเงินค่าน า้หนักกระเป๋าเกินมา
เฉลีย่ให้กบัพนกังานภาคพืน้ทกุคน  
- หากล่าช้าเกิน 2 ชั่วโมงก็ออกเป็น Vouchers ให้กับผู้ ใช้บริการไปแลกซือ้ของ
วา่งภายในสนามบิน หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นเท่ียวบินอ่ืนแทนในกรณีท่ีลา่ช้านาน
มาก ๆ หรืออาจจะให้ผู้ใช้บริการรับเงินคืน 5-10% ของราคาบตัรโดยสาร ดงันัน้
หากมีการชดเชยให้กบัผู้ใช้บริการต้องพิจารณาว่าเท่ียวบินลา่ช้าเกิดจากสาเหตุ
อะไร แล้วมาพิจารณาต่อว่าจะสามารถชดเชยให้ได้อย่างไรบ้างตามความ
เหมาะสม 
- เห็นด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้วมีความเป็นไปได้ยากแต่ก็ไม่ใช่ท าไม่ได้เลย 
ถ้าผู้ ใช้บริการต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษก็สามารถแจ้งพนกังานสายการ
บินได้  เพื่อท่ีจะให้พนกังานดูแลเป็นรายบุคคลได้ เช่น ผู้ ใช้บริการท่ีมากับเด็ก
เล็ก ผู้ ใช้บริการเป็นเด็กหรือเป็นผู้สูงอายุเดินทางคนเดียว เป็นต้น แต่ส าหรับ
ผู้ ใช้บริการคนอ่ืน ๆ ทัว่ไปก็ให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการของสายการ
บิน 
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ตาราง 105 (ตอ่) 
 

ข้อมูลของ
ผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผลการสัมภาษณ์ 

 - ส าหรับห้องน า้ต้องให้พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองขยนัเข้าไปท าความสะอาด 
และให้ Cleaner เพิ่มความละเอียดในการท าความสะอาดห้องน า้และห้อง
โดยสารในทุกเท่ียวบินท่ีจอดนอน เพื่อท่ีเท่ียวบินถัดไปของวนัใหม่บรรยากาศ
ภายในห้องโดยสารดใูหม่ สะอาด และมีกลิน่หอม 
- ควรมีนโยบายให้น า้หนักสมัภาระฟรีกับผู้ ใช้บริการท่ีต้องการย้ายท่ีอยู่ เช่น 
นกัศกึษาท่ีต้องขนของจากต่างจงัหวดัไปเรียนตอ่ หรือวยัท างานท่ีต้องการย้ายท่ี
อยู่เพื่อไปท างาน เป็นต้น แต่ขัน้ตอนนีผู้้ ใช้บริการต้องกรอกเอกสารหลกัฐาน
เพิ่มเติมในการจองบตัรโดยสารล่วงหน้าเพื่อยืนยนัว่าจะย้ายท่ีอยู่จริงหรือเป็น
นกัศกึษาจริง  
- ท าโปรโมชัน่ลดราคาบตัรโดยสารในราคาไม่เกิน 1,000 บาท ซึง่คิดวา่จะท าให้
คนสนใจมาใช้บริการมากขึน้ แล้วประชาสมัพนัธ์ทางสื่อ  Social Network โดย
การเป็นสปอนเซอร์ให้กับเพจตา่ง ๆ ใน Facebook เช่น เพจเพื่อนบอกโปร เป็น
ต้น หรือ ลงโฆษณาในช่องทาง Instagram  Line TV  YouTube   
- ช่องทางการจัดจ าหน่ายปัจจุบนัมีการใช้ระบบออนไลน์เป็นจ านวนมากไม่ว่า
จะเป็นการจองบตัรโดยสารและช่องทางการช าระเงิน สว่นช่องทางท่ีผู้ ใช้บริการ
เลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ เลือกจองบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์และจองผ่าน
แอพพลิเคชั่นของสายการบิน และเลือกช าระเงินด้วยการตัดบัตรเครดิตมาก
ท่ีสดุ  และไม่ต้องเพิ่มช่องทางในการจดัจ าหนา่ยหรือการช าระเงิน เพราะคิดวา่ดี
และสะดวกอยูส่ าหรับช่องทางท่ีมี 
- กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีได้รับการตอบรับดีท่ีสุด คือ การลดราคาบัตร
โดยสาร  และสว่นโปรโมชั่นท่ีน่าสนใจ คือ ในช่วง Low – Season ควรจะมีการ
ลดค่าบัตรโดยสารเพื่อกระตุ้ นให้คนมาใช้บริการมากขึน้ และช่วง High – 
Season เป็นช่วงท่ีคนมาใช้บริการเยอะ ควรจดัโปรโมชัน่ซือ้บตัร 
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ตาราง 105 (ตอ่) 
 

ข้อมูลของ
ผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผลการสัมภาษณ์ 

 โดยสารในราคาเต็มแล้วเพิ่มน า้หนกัสมัภาระฟรีหรือเสร์ิฟเคร่ืองด่ืมบนเท่ียวบิน
ฟรี เพื่อเป็นการดงึดดูให้คนมาใช้บริการ 
- พนกังานจะต้องให้ข้อมลูอย่างละเอียดแก่ผู้ใช้บริการตัง้แตเ่ร่ิมซือ้บตัรโดยสาร  
สง่เสริมและประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ ใช้บริการเช็คอินออนไลน์ ในกรณีท่ีผู้ ใช้บริการ
มาถึงสนามบินแล้วทางสายการบินควรจะแยกเคาน์เตอร์เช็คอินไปเลยว่า
ส าหรับคนท่ีมีสมัภาระและเคาน์เตอร์ส าหรับคนไม่มีสมัภาระ และเพิ่มเคาน์เตอร์
เช็คอินส าหรับเท่ียวบินไหนใกล้จะออกก็ต้องมีการเปิดเคาน์เตอร์เช็คอินด่วน
ให้กับผู้ ใช้บริการ เพื่อท่ีผู้ใช้บริการท่ีได้ไม่ตกเคร่ืองหรือรอคิวนานจนเกินไปและ
ตอบสนองผู้ใช้บริการได้ 

- ภาพลกัษณ์ของสายการบินท่ีผู้ ใช้บริการเข้าใจ คือ เป็นบริษัทลกูของการบิน
ไทย ดังนัน้การบริการของเราจึงต้องบริการดี สุภาพ อ่อนน้อม มีความเป็น
กนัเอง และยิม้แย้ม ยินดีท่ีจะให้บริการเสมอ  และเข้าไปคยุกบัผู้ใช้บริการให้รู้สกึ
สบายใจไม่เกร็ง ผู้ ใช้บริการจะรับทราบว่านั่นเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีก็ต้องบริการ
หรือท าให้ผู้ใช้บริการเห็นวา่ สามารถบริการและปฏิบติัได้แบบนัน้จริง 

2. เพศหญิง 
อาย ุ27 ปี 
การศกึษา
ระดบัปริญญา
ตรี 

- จัดให้มีเคร่ืองบินเพิ่มมากขึน้ เพื่อท่ีจะมีเคร่ืองบินส ารองในแต่ละสถานี หาก
เกิดเท่ียวบินลา่ช้าก็จะได้น าเคร่ืองบินส ารองมาใช้ได้ 
- การสร้างแรงจูงใจให้พนกังานท างานด้วยความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ โดย
การให้รางวลัพนกังาน เช่น ออกบตัรโดยสารฟรีพร้อมแพคเก็จโรงแรมไปพกัผอ่น
กบัครอบครัวหรือคนรัก หรืออาจจะให้เป็นเงินโบนสัแก่พนกังาน 
- สายการบินสามารถชดเชยได้ตามความเหมาะสม ซึง่จะต้องพิจารณาวา่ดีเลย์
เป็นระยะเวลานานแคไ่หน เพราะขึน้อยูก่ับระยะเวลาท่ีดีเลย์ เช่น ดีเลย์มากกว่า 
2 ชัว่โมง ควรให้อาหารและเคร่ืองด่ืม หรือมากกวา่ 2  
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ตาราง 105 (ตอ่) 
 

ข้อมูลของ
ผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผลการสัมภาษณ์ 

 ชัว่โมงก็ให้อาหารและเคร่ืองด่ืม แล้วจัด offer สว่นลดในการซือ้บตัรโดยสารใน
ครัง้ถดัไป 
- เห็นด้วยกับการท่ีพนักงานจะดูแลใส่ใจผู้ ใช้บริการเป็นรายบุคคล ซึ่งปกติ
พนกังานปฏิบติัหน้าท่ีเอาใจใสผู่้ ใช้บริการทุกคนเท่าเทียมกันเสมอตามระเบียบ
การบริการของทางสายการบิน และคิดว่าท าได้กับผู้ ใช้บริการท่ีเป็น special 
case ท่ีต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้พิการตาบอด หูหนวก ผู้ ใช้บริการท่ีต้อง
นัง่ wheel chair เด็กอายุต ่ากว่า 16 เดินทางคนเดียว ผู้ ท่ีมีอาการป่วยท่ีจะต้อง
ให้การบริการเป็นพิเศษ เป็นต้น 
- ให้พนักงานดูแลท าความสะอาดเสมอเม่ือปฏิบัติหน้าท่ีบนเท่ียวบิน  และ
หลงัจากบินเสร็จทกุเท่ียวบินท่ีเคร่ืองจอดก็ให้ Cleaner มาท าความสะอาด 
- การให้น า้หนักสมัภาระเพิ่มนัน้ ควรจะให้ผู้ ใช้บริการแต่ละคนอย่างจ ากัดโดย
ระบุไปตัง้แต่ตอนซือ้บัตรโดยสารเลยว่าทางสายการบินให้น า้หนักฟรีได้ก่ี
กิโลกรัม หากน า้หนกัเกินก็ต้องให้ผู้ใช้บริการซือ้น า้หนกัเพิ่ม 
- ควรจัดโปรโมชัน่ท่ีมีการอธิบายราคาและจุดเด่นให้ชัดเจน และประชาสมัพนัธ์
โดยใช้  Social Network เป็นสื่อกลาง เช่นFacebook Instagram และตาม
เว็บไซต์ตา่ง ๆ เป็นต้น เพ่ือดงึดดูให้คนมาใช้บริการเพิ่มขึน้ 
- ช่องทางจดัจ าหน่ายมีทัง้โทรสายตรงไปคอลเซ็นเตอร์ เคาน์เตอร์จ าหน่ายบตัร
โดยสาร เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของสายการบิน ซึง่การเลือกใช้บริการขึน้อยู่
กับความสะดวกของผู้ ใช้บริการ ปัจจุบันระบบออนไลน์ก าลังมาแรงท าให้
ช่องทางจ าหนา่ยท่ีเป็นเว็บไซต์และแอพพลเิคชั่นนิยมใช้มากท่ีสดุ  การเพิ่มช่อง
คิดวา่ไม่จ าเป็น เพราะมีหลากหลายช่องทาง และสะดวกตอ่ผู้ใช้บริการแล้ว 
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ตาราง 105 (ตอ่) 
 

ข้อมูลของ
ผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผลการสัมภาษณ์ 

 - กิจการสง่เสริมการตลาดท่ีได้รับการตอบรับมากสดุ คือ บตัรโดยสารลดราคา 
สว่นโปรโมชั่นท่ีน่าสนใจคือ บตัรโดยสารลดราคา และขยายช่วงเวลาในการจอง
ให้นานขึน้ 
- ขัน้ตอนในการเช็คอิน โหลดกระเป๋า หากพนักงานแผนกเช็คอิน แผนกเช็ค
กระเป๋า ไม่ปลอ่ยให้ผู้ ใช้บริการถือกระเป๋าขึน้เคร่ืองใบใหญ่เกินจ านวนท่ีระบุไว้ 
เม่ือผู้ ใช้บริการมาถึงห้องโดยสารก็มีท่ีเก็บกระเป๋าได้ การบอร์ดผู้ โดยสารของ
พนกังานต้อนรับก็เสร็จเร็ว อยูใ่นเวลาท่ีก าหนดสามารถน าเคร่ืองออกได้เร็ว และ
สามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้ 
- ถ้าเป็นสายการบินต้นทุนต ่า หากมีการบริการด้วยความสภุาพอ่อนน้อม เป็น
มิตรกับผู้ ใช้บริการ และมีการบริการแจกน า้ด่ืมบนเท่ียวบิน ยิ่งท าให้ผู้ ใช้บริการ
จดจ าและประทับใจ อีกทัง้ยังมีสัญลักษณ์ลายของเคร่ืองบิน ก็ยิ่ งท าให้
ผู้ใช้บริการจดจ าได้งา่ย 

3. เพศชาย 
อาย ุ31 ปี 
การศกึษา
ระดบัปริญญา
ตรี 

- ควรจะมีเคร่ืองบินส ารองไว้ในแต่ละสถานี เผ่ือกรณีฉุกเฉินหรือเผ่ือท่ีมีกรณี
เท่ียวบินดีเลย์จะได้เอาอีกล าท่ีเป็นเคร่ือง stand by มาทดแทนได้เลยจะได้ไม่
เกิดเท่ียวบินลา่ช้า 
- การสร้างแรงจูงใจให้พนกังานท างานด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คือ 
ควรให้รางวลัพนกังาน เช่น ให้เงินโบนสัพนกังานโดยการประเมินผลปลายปี 

- ในกรณีของเท่ียวบินล่าช้าทางสายการบินก็สามารถชดเชยให้ตามกฎของ
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็เพียงพอแล้ว เพราะตามกฎของ
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยเร่ือง การคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ โดยสารท่ีใช้บริการสายการบินของไทย ในเส้นทางบินประจ าภายในประเทศ
จะมีการก าหนดไว้ครอบคลมุแล้ววา่หากดีเลย์เป็นเวลานานเทา่ไหร่ก็ควรชดเชย
ให้ไปตามกฎ 
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ตาราง 105 (ตอ่) 
 

ข้อมูลของ
ผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผลการสัมภาษณ์ 

 - เห็นด้วย และคิดว่าพนักงานสามารถท่ีจะให้บริการเป็นรายบุคคลได้ แต่ก็
อยากจะมอบบริการสดุพิเศษให้กบัผู้ใช้บริการท่ีพิเศษจริง ๆ เท่านัน้  ดงันัน้สาย
การบินจึงออกกฎการให้บริการ เพื่อมาบริการผู้ใช้บริการในรูปแบบใกล้เคียงกัน 
ทัง้ยงัเพิ่มนโยบายการบริการผู้ ใช้บริการเป็นกรณีพิเศษ เช่น เด็กอายุต ่ากว่า 12 

ปีเดินทางคนเดียว หญิงตัง้ครรภ์ ผู้สงูอาย ุผู้พิการทพุพลภาพ เป็นต้น 

- ควรจะท าแบบส ารวจให้ผู้ ใช้บริการประเมินในแตล่ะท่ีนัง่วา่ ท่ีนัง่ของแตล่ะทา่น
มีสภาพเป็นอย่างไร และห้องน า้บนเคร่ืองท่ีท่านใช้บริการมีสภาพอย่าง แล้วน า
แบบสอบถามนัน้มาประเมินและคะแนนการประเมินมีผลตอ่พนกังานให้บริการ 
เช่น ลกูเรือ หรือ Cleaner และควรเพิ่มจ านวนคนท าความสะอาด ไม่ว่าจะเป็น
เพิ่มจ านวนลกูเรือ หรือเพิ่มจ านวน Cleaner- การให้น า้หนกัสมัภาระฟรีควรจะให้
อยา่งจ ากดั เพราะผู้ใช้บริการแตล่ะคนขนสมัภาระมามากน้อยไม่เทา่กนั หรือคิด
รวมไปกับค่าบตัรโดยสารแล้ว ซึ่งวิธีนีจ้ะท าให้ผู้ ใช้บริการรู้สกึว่าไม่ต้องจ่ายเงิน
ซือ้น า้หนกัเพิ่ม 

- ท าโปรโมชั่นบัตรโดยสารลดราคา แล้วประชาสมัพันธ์ในสื่อ Social Network 

เพราะกลุ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่ เป็นคนรุ่นใหม่ใช้ Social Network กันอย่าง

แพร่หลาย สามารถเข้าถึงกลุม่เป้าหมายหลกัได้งา่ย โดยสือ่ทาง Social Network 

ก็มี Facebook Instagram YouTube เป็นต้น และราคาไม่สูงเม่ือเทียบกับสื่อหลกั

อย่างโฆษณาทางโทรทศัน์ จึงควรประชาสมัพนัธ์ผา่น Social Network น่าจะเป็น

วิธีท่ีดี- ช่องทางการจดัจ าหนา่ยในปัจจุบนัมีระบบออนไลน์เข้ามาเก่ียวข้องและมี

อิทธิพลมาก ดงันัน้ช่องทางท่ีผู้ ใช้บริการเลือกใช้มากท่ีสดุ คือ ทางเว็บไซต์และ

แอพพลิเคชั่นของสายการบิน สว่นช่องทางการช าระเงินผู้ ใช้บริการเลือกช าระ

ผา่นบตัรเครดิต  
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ข้อมูลของ
ผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผลการสัมภาษณ์ 

 และเคาน์เตอร์เซอร์วิส และควรเพิ่มช่องทางการช าระเงิน โดยการช าระเงินกับ
ทางสายการบินโดยตรง ซึ่งไม่ต้องจ่ายผ่านธนาคารหรือระบบช าระเงินต่าง ๆ 
เพราะผู้ใช้บริการจะได้ไม่ต้องเสยีคา่ธรรมเนียม 

- กิจกรรมสง่เสริมการตลาดท่ีได้รับการตอบรับดีท่ีสดุ คือ บตัรโดยสารลดราคา 
สว่นโปรโมชั่นท่ีน่าสนใจก็น่าจะเป็นการลดราคาบตัรโดยสารให้กับผู้ ใช้บริการ
ตามช่วงเวลาตา่ง ๆ และในช่วงท่ีมีผู้ ใช้บริการน้อยก็ลดราคาบตัรโดยสารร่วมกับ
บตัรเครดิตทกุธนาคารแล้วสะสมคะแนนบตัรเครดิตไว้เป็นสว่นลดบตัรโดยสารได้
อีก 

- ควรจะสง่เสริมและประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ผู้ ใช้บริการหันมาเช็คอิน
ผา่นระบบออนไลน์ หรือผู้ใช้บริการสามารถเช็คอินออนไลน์มาก่อนแล้วค่อยมา
โหลดสมัภาระที่หน้าเคาน์เตอร์ได้ ซึ่งสิง่ท่ีกลา่วมาข้างต้นจะช่วยลดจ านวนคิวลง 
เม่ือคิวน้อยลงก็ช่วยให้ขัน้ตอนตา่ง ๆ รวดเร็วขึน้และสามรถตอบสนองผู้ใช้บริการ
ได้รวดเร็ว 
- ภาพลกัษณ์ของสายการบิน เป็นสายการบินต้นทุนต ่าก็ควรจะมีราคาท่ีถูกจริง 
ๆ แตก่ารบริการนัน้จะต้องดีเพื่อให้ผู้ใช้บริการจดจ าและประทบัใจแล้วกลบัมาใช้
บริการอีกครัง้ และสิ่งส าคญัท่ีสดุ คือ การตรงตอ่เวลา หากสายการบินปฏิบติัได้
ตามท่ีว่ามานีถื้อวา่เป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีของสายการบิน ผู้ ใช้บริการจะรับทราบได้
จากการท่ีพนกังานทกุฝ่ายสามารถปฏิบติังานได้จริง 

4. เพศหญิง 

อาย ุ30 ปี 
การศกึษา
ระดบัปริญญา
ตรี 

- ควรจะให้พนักงานบนเคร่ืองเตรียมความพร้อมบนเคร่ืองให้ไวท่ีสุด และ
ประสานงานกับพนักงานทุกฝ่ายให้ช่วยปฏิบัติงานให้ไวขึน้ เพื่อไม่ให้กระทบ
เท่ียวบินถัดไปน้อยท่ีสดุ แล้วเรียกผู้ ใช้บริการท่ีนัง่เลขท้าย ๆ ขึน้เคร่ืองก่อน เพื่อ
ป้องกันการติดขดับนเคร่ืองน้อยลง หากเรียกท่ีนัง่ข้างหน้ามาก่อนจะท าให้แถว
ติด  
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ข้อมูลของ
ผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผลการสัมภาษณ์ 

 - การสร้างแรงจูงใจให้พนกังานท างานด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คือ 
การให้โบนสัประจ าปีพนกังาน หรือแบ่งเปอร์เซ็นต์จากการเก็บเงินสว่นต่างค่า
สมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินมาให้พนกังานภาคพืน้ 
- มีการชดเชยให้กับผู้ ใช้บริการตามกฎของส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยได้ก าหนดไว้ 
- เห็นด้วย และท าได้กบัผู้ ใช้บริการท่ีเป็นบุคคลพิเศษ เช่น ผู้สงูอายุ เด็กอายุต ่า
กว่า 12 ปีเดินทางคนเดียว หญิงท่ีเดินทางมากับเด็กเล็ก เป็นต้น ดงันัน้สายการ
บินควรจะให้พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินเดินส ารวจในแต่ละเท่ียวบินว่ามี
ผู้ ใช้บริการท่านไหนต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ก็ให้พนักงาน
สอบถามและดูแลเป็นกรณีพิเศษ  บางครัง้ผู้ ใช้บริการก็อาจจะไม่กล้าขอความ
ช่วยเหลอืจากพนกังาน 
- ให้พนักงานช่วยเช็คและท าความสะอาดห้องโดยสารในทุก ๆ เท่ียวบิน เช่น 
เก็บขยะตามเบาะและกระเป๋าหน้าท่ีนั่ง ส่วนห้องน า้ก็ให้ท าความสะอาดหลัง
การให้บริการในทกุ ๆ เท่ียวบินเช่นกนั และควรจะมี Cleaner ประจ าอยู่ในทุก ๆ 
เท่ียวบิน เพื่อจะได้ตรวจสอบและท าความสะอาดได้ดีและละเอียดกวา่พนกังาน
ต้อนรับบนเคร่ือง 
- ต้องท าส ารวจก่อนว่าสายการบินคู่แข่งให้น า้หนักสมัภาระฟรีกับผู้ ใช้บริการ
เทา่ไหร่ แล้วก็คอยมาวางแผนว่าสายการบินเราจะสามารถให้ได้เท่าไหร่ ถ้าให้ก็
ต้องให้ในจ านวนท่ีจ ากัดและควรจะให้เยอะกว่าคู่แข่งประมาณ 1-3 กิโลกรัม 
เพื่อดงึดดูให้ผู้ใช้บริการมาใช้บริการสายการบินของเราเพิ่มขึน้ 
- ท าโปรโมชัน่บตัรโดยสารราคาประหยดัคูก่บับริการท่ีจ าเป็นในการเดินทาง เช่น 
บัตรโดยสารคู่กับน า้หนักสมัภาระ และประชาสมัพันธ์ทางสื่อ  Social Network 

เช่น ตามเพจดงัตา่ง ๆ หรือเพจของสายการบินเองใน  
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ข้อมูลของ
ผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผลการสัมภาษณ์ 

 Facebook และลงโฆษณาทางโทรทศัน์ด้วย เพื่อให้การประชาสมัพนัธ์เข้าถึงทุก
กลุม่เปา้หมาย 
- ช่องทางการจัดจ าหน่ายส่วนใหญ่เลือกใช้ระบบออนไลน์ในการจองบัตร
โดยสารและการช าระเงิน ดังนัน้คิดว่าผู้ ใช้บริการเลือกจองบัตรโดยสารทาง
เว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ของสายการบินมากท่ีสดุ สว่นการช าระเงินผู้ใช้บริการ
เลือกช าระเงินผ่านบตัรเครดิต และช าระท่ีเคาน์เตอร์เซอวิสมากท่ีสดุ และการ
เพิ่มช่องทางจดัจ าหนา่ยและช าระเงินคิดวา่ไม่จ าเป็นต้องเพิ่ม เพราะสะดวกและ
ตอบสนองผู้ใช้บริการได้ดีแล้ว 
- กิจกรรมสง่เสริมการตลาดท่ีได้รับการตอบรับดีท่ีสดุ คือ ลดราคาบตัรโดยสาร 
ฟรีน า้หนกัสมัภาระ ส าหรับโปรโมชั่นท่ีน่าสนใจ คือ ให้พนกังานทุกคนสามารถ
ขายบตัรโดยสารได้ในราคาโปรโมชั่น โดยใช้ Code ID ของแต่ละคนแล้วบริษัทก็
แบง่เปอร์เซ็นต์ให้กบัพนกังาน เป็นการเพิ่มยอดขายให้กบับริษัทไปในตวั 
- ควรจะประชาสมัพันธ์ให้ผู้ ใช้บริการเช็คอินด้วยวิธี Self – Check in เยอะ ๆ 
และพัฒนาให้เป็นระบบ E-Boarding Pass ควรเพิ่มท่ีสแกนสมัภาระและเพิ่ม
เคาน์เตอร์เช็คอิน ปัจจุบันมีไม่เพียงพอกับจ านวนผู้ ใช้บริการท าให้ขัน้ตอน
เช็คอินและโหลดกระเป๋ารอคิวนาน  และเพิ่มจ านวนรถบสัในกรณีท่ีเท่ียวบินใช้ 
Bus Gate หากมีรถบสัไม่เพียงพอกับจ านวนเท่ียวบินสง่ผลให้เกิดเท่ียวบินลา่ช้า
ได้ คิดว่าแนวทางท่ีเสนอมาสามารถตอบสนองผู้ ใช้บริการได้ แต่ต้องอาศัย
พนกังานทกุฝ่ายช่วยกนัประสานงาน 
- ภาพลักษณ์ของสายการบิน เป็นสายการบินท่ีให้บริการเท่ียวบินในราคา
ยอ่มเยา เคร่ืองบินล าใหม่ พนกังานบริการด้วยความสภุาพ อ่อนน้อม เอาใจใส่
ผู้ใช้บริการ ให้ความส าคญักบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ และการ 
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 ท่ีผู้ ใช้บริการจะรับทราบได้นัน้ พนกังานทุกคนจะต้องปฏิบติัหน้าท่ีของตนให้ดี
ท่ีสุด นัน่คือ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้ได้และมีประสิทธิภาพแล้วผู้ ใช้บริการจะรับรู้
และเห็นได้เองในท่ีสดุ 

5. เพศชาย 
อาย ุ25 ปี 
การศกึษา
ระดบัปริญญา
ตรี 

- จดัให้มีเคร่ืองบินส ารองในแต่ละสถานี เม่ือเกิดเท่ียวบินลา่ช้าเป็นเวลานานจะ
ได้น าเคร่ืองบินส ารองมาใช้ทดแทน และควรเพิ่มพนกังานซอ่มบ ารุงอากาศยาน 
เพราะบางครัง้เคร่ืองบินอาจจะเสียกว่าจะหาสาเหตุได้ว่าเคร่ืองเป็นอะไรก็ใช้
เวลานานสง่ผลให้เท่ียวบินลา่ช้า ดงันัน้ควรเพิ่มพนกังานซ่อมบ ารุงอากาศยาน
จะได้มีทีมช่างช่วยกนัประเมินซอ่มแซมเคร่ืองบินได้เร็วขึน้ 
- การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ให้เงินโบนัส
พนกังานทุกสิน้ปี ซึง่การจ่ายเงินนัน้จะต้องสอดคล้องกับผลการปฏิบติังานของ
พนกังานในอตัราที่เหมาะสม 
- สายการบินก็ชดเชยให้ตามกฎของส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
วา่ด้วยเร่ือง การคุ้มครองสทิธิของผู้ โดยสาร เพราะเท่ียวบินภายในประเทศดีเลย์
ไม่นานหรือหากดีเลย์เกิน 3 ชั่วโมงขึน้ไป สายการบินควรมีการชดเชยตามท่ี
เห็นสมควร เช่น คืนเงิน 5-10% ของราคาบตัรโดยสาร หรือให้สว่นลดในการใช้
บริการครัง้ตอ่ไป 
- เห็นด้วย แตใ่นความเป็นจริงคอ่นข้างท่ีจะท าได้ยาก ดงันัน้สายการบินจึงออก
กฎมาให้พนกังานปฏิบัติติต่อผู้ ใช้บริการให้เท่าเทียมกันและตรงตามมาตรฐาน
การบริการของสายการบิน แต่ก็จะมีการเอาใจใสผู่้ ใช้บริการในกรณีพิเศษ เช่น 
ผู้สงูอาย ุเด็กต ่ากวา่ 12 ปีเดินทางคนเดียว หญิงตัง้ครรภ์ ผู้ใช้บริการทพุพลภาพ 
เป็นต้น ซึ่งในกรณีนีก็้จะต้องมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ความช่วยเหลือ เช่น เก้าอี ้
รถเข็น เป็นต้น และจะต้องมีการบริการจากจุดเช็คอินไปจนถึงสง่ผู้ ใช้บริการถึง
ปลายทาง 
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 - ควรจะให้ Cleaner ขึน้มาท าความสะอาดในทุก ๆ เท่ียวบิน ทัง้ภายในห้อง
โดยสารและห้องน า้ ซึง่ปกติแล้ว Cleaner จะขึน้มาท าความสะอาดแค่วนัละครัง้
ในช่วงเวลากลางคืนหลงัจากเคร่ืองบินลงจอด 
- ควรจะให้ผู้ ใช้บริการแตล่ะคนอยา่งจ ากัดโดยระบุไปตัง้แตต่อนซือ้บตัรโดยสาร
เลยว่าว่าเท่ียวบินในประเทศให้น า้หนักก่ีกิโลกรัม เท่ียวบินต่างประเทศจะให้ก่ี
กิโลกรัม หากน า้หนักเกินก็ต้องให้ซือ้น า้หนักเพิ่ม หรือควรจะคิดรวมไปกับค่า
บตัรโดยสารเลย เพราะจะท าให้ผู้ใช้บริการรู้สกึวา่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  
- ควรจะท าโปรโมชั่นบตัรโดยสารพร้อมแพ็คเกจร่วมกับโรงแรมตา่ง ๆ ในช่วงท่ีมี
ผู้ ใช้บริการน้อยหรือช่วงท่ีไม่ใช่เทศกาล เพื่อกระตุ้นให้คนมาใช้บริการสายการ
บินเพิ่มขึน้ในช่วงนัน้ ๆ และประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ Social Network เช่น ทาง
เว็บไซต์ของสายการบิน ทาง Facebook เป็นต้น หรือไปออกบูทร่วมกับโรงแรม
ในงานไทยเท่ียวไทย เป็นต้น 
- ช่องทางการจัดจ าหน่ายปัจจุบันมีระบบออนไลน์เข้ามาจึงตอบสนอง
ผู้ ใช้บริการได้ครบทุกช่องทางทัง้ในด้านการจองบัตรโดยสารและช่องทางการ
ช าระเงิน ผู้ ใช้บริการเลือกจองบัตรโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ของ
สายการบินมากท่ีสุด ส่วนการช าระเงินผู้ ใช้บริการช าระผ่านเคาน์เตอร์เซอวิ
สมากท่ีสุด และคิดว่าควรจะพัฒนาช่องทางการช าระโดยท่ีสายการบินสร้าง
ระบบการช าระคา่บตัรโดยสารของสายการบินเอง โดยไม่ต้องผ่านธนาคารหรือ
ระบบรับบริการช าระเงินอ่ืน ๆ จะท าให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสยีคา่ธรรมเนียม 
- กิจกรรมสง่เสริมการตลาดท่ีได้รับการตอบรับดีท่ีสดุ คือ บตัรโดยสารลดราคา 
สว่นโปรโมชั่นท่ีนา่สนใจนัน่คือ จองบตัรโดยสารพร้อมแพ็คเกจท่ีพกัหรือแพ็คเกจ
ทอ่งเท่ียว เพราะผู้ใช้บริการสว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์ในการ 
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 เดินทางเพื่อไปทอ่งเท่ียว หากมีบตัรโดยสารพร้อมแพ็คเกจตา่ง ๆ นา่จะมีผู้สนใจ
มาใช้บริการมากขึน้ 
- ให้พนักงานทุกฝ่ายช่วยกันประสานงานในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หรือหากเกิด
ปัญหาก็ควรให้พนกังาน เช่น ระดบัผู้จัดการ สามารถตดัสินใจแก้ปัญหาหรือมี
อ านาจการจัดการ ณ จุดท่ีมีปัญหาได้เลยโดยไม่ต้องรอค าสั่งหรือการตดัสินใจ
จากพนักงานท่ีมีต าแหน่งอาวุโสกว่า เพื่อท่ีจะได้มีการบริหารจัดการหรือ
แก้ปัญหาได้เร็วขึน้และสามรถตอบสนองผู้ใช้บริการได้รวดเร็ว 
- ภาพลกัษณ์ของสายการบิน เป็นสายการบินท่ีให้บริการด้วยใจท่ีรักบริการ มี
ความเป็นกันเองกับผู้ ใช้บริการ มีความสภุาพ อ่อนน้อม ยิม้แย้ม เคร่ืองบินเป็น
เคร่ืองบินล าใหม่ และน าเสนออัตราคา่โดยสารท่ีประหยดัท่ีสดุ สิ่งท่ีกลา่วมานัน้
เป็นภาพลกัษณ์ท่ีผู้ ใช้บริการทุกคนรับรู้ได้จากการปฏิบติังานของพนกังานสาย
การบินทกุคน 

 
การศกึษาข้อมลูโดยใช้วิธีการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 5 คน ซึง่เป็นบุคคลท่ีท างาน

ในบริษัทสายการบินต้นทุนต ่า ต าแหนง่เพนกังานฝ่ายขาย โดยในสว่นนีจ้ะเป็นผลการสมัภาษณ์ท่ี
แยกเป็นประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้

1. จากการตอบแบบสอบถามพบวา่ เท่ียวบินมีความตรงเวลาตามตารางบินมีอิทธิพล
ตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า และมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ทา่นคิดว่า
ควรมีการบริหารจดัการหรือแนวทางการพฒันาให้เท่ียวบินออกตรงตามเวลาอยา่งไร (Reliability) 

จากผลการสัมภาษณ์และค าบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีหลากหลายเก่ียวกับการบริหารจัดการให้เท่ียวบินออกตรงเวลา โดยผู้วิจัย
สามารถจบัประเด็นได้ 5 ประเด็น ดงันี ้
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“ควรให้พนักงานทุกฝ่ายประสานงานกันตัง้แต่ขัน้ตอนเช็คอินจนถึงจุดหมาย
ปลายทาง และพนักงานภาคพืน้ควรให้ข้อมูลกับผู้ ใช้บริการให้ชัดเจนตัง้แต่การจองบัตรโดยสาร
ปอ้งกนัการผิดพลาด จะท าให้การท างานรวดเร็วและงา่ยขึน้” (พนกังานหญิง อาย ุ30 ปี) 

“จดัให้มีเคร่ืองบินเพิ่มมากขึน้ เพื่อท่ีจะมีเคร่ืองบินส ารองในแต่ละสถานี หากเกิด
เท่ียวบินลา่ช้าก็จะได้น าเคร่ืองบินส ารองมาใช้ได้” (พนกังานหญิง อาย ุ27 ปี) 

“ควรจะมีเคร่ืองบินส ารองไว้ในแต่ละสถานี เผ่ือกรณีฉุกเฉินหรือเผ่ือท่ีมีกรณี
เท่ียวบินดีเลย์จะได้เอาอีกล าท่ีเป็นเคร่ือง stand by มาทดแทนได้เลยจะได้ไม่เกิดเท่ียวบินลา่ช้า” 
(พนกังานชาย อาย ุ31 ปี) 

“ควรจะให้พนักงานบนเคร่ืองเตรียมความพร้อมบนเคร่ืองให้ไวท่ีสุด และ
ประสานงานกับพนกังานทุกฝ่ายให้ช่วยปฏิบติังานให้ไวขึน้ เพื่อไม่ให้กระทบเท่ียวบินถัดไปน้อย
ท่ีสุด แล้วเรียกผู้ ใช้บริการท่ีนัง่เลขท้าย ๆ ขึน้เคร่ืองก่อน เพื่อป้องกันการติดขัดบนเคร่ืองน้อยลง 
หากเรียกท่ีนัง่ข้างหน้ามาก่อนจะท าให้แถวติด” (พนกังานหญิง อาย ุ30 ปี) 

“จดัให้มีเคร่ืองบินส ารองในแตล่ะสถานี เม่ือเกิดเท่ียวบินลา่ช้าเป็นเวลานานจะได้
น าเคร่ืองบินส ารองมาใช้ทดแทน และควรเพิ่มพนักงานซ่อมบ ารุงอากาศยาน เพราะบางครัง้
เคร่ืองบินอาจจะเสียกว่าจะหาสาเหตุได้ว่าเคร่ืองเป็นอะไรก็ใช้เวลานานสง่ผลให้เท่ียวบินลา่ช้า 
ดงันัน้ควรเพิ่มพนกังานซอ่มบ ารุงอากาศยานจะได้มีทีมช่างช่วยกันประเมินซ่อมแซมเคร่ืองบินได้
เร็วขึน้” (พนกังานชาย อาย ุ25 ปี) 

จากผลสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการให้เท่ียวบิน
ออกตรงเวลา พบว่า กลุม่ตวัอยา่งโดยสว่นมากมีความคิดเห็นวา่ควรจะมีเคร่ืองบินส ารองไว้ในแตล่ะ
สถานีหากเกิดเท่ียวบินลา่ช้าก็จะได้น าเคร่ืองบินส ารองมาใช้ได้ รองลงมาคือ ควรให้พนกังานทกุฝ่าย
ประสานงานกันตัง้แต่ขัน้ตอนเช็คอินจนถึงจุดหมายปลายทาง  พนกังานภาคพืน้ควรให้ข้อมูลกับ
ผู้ ใช้บริการให้ชัดเจนตัง้แต่การจองบัตรโดยสารป้องกันการผิดพลาด  ควรเรียกผู้ ใช้บริการท่ีนัง่เลข
ท้าย ๆ ขึน้เคร่ืองก่อนเพื่อป้องกนัการติดขดับนเคร่ืองน้อยลง  และควรเพิ่มพนกังานซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานจะได้มีทีมช่างช่วยกนัประเมินซอ่มแซมเคร่ืองบินได้เร็วขึน้ ตามล าดบั 

 
2. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็วและมี

ประสทิธิภาพ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า และมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก ทา่นคิดวา่ควรมีการบริหารจดัการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนกังานสามารถให้บริการด้วย
ความรวดเร็ว และมีประสทิธิภาพอยา่งไร (Responsiveness) 
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จากผลการสัมภาษณ์และค าบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นท่ีหลากหลายเก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
สามารถให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยสามารถจับประเด็นได้ 3 ประเด็น 
ดงันี ้

“ให้เงินโบนสัเป็นแรงจูงใจจากการประเมินพนกังานจากผลงานของแตล่ะคนว่า
อยูใ่นระดบัใดแล้วจึงสรุปเป็นคะแนนแล้วให้ผลตอบแทนตามผลงาน และให้คา่คอมมิชชัน่โดยการ

แบ่งเปอร์เซ็นต์จากการเก็บเงินค่าน า้หนักกระเป๋าเกินมาเฉลี่ยให้กับพนักงานภาคพืน้ทุกคน ” 
(พนกังานหญิง อาย ุ30 ปี) 

“การสร้างแรงจูงใจให้พนกังานท างานด้วยความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ โดย
การให้รางวลัพนกังาน เช่น ออกบตัรโดยสารฟรีพร้อมแพคเก็จโรงแรมไปพกัผ่อนกับครอบครัวหรือ
คนรัก หรืออาจจะให้เป็นเงินโบนสัแก่พนกังาน” (พนกังานหญิง อาย ุ27 ปี) 

“การสร้างแรงจูงใจให้พนกังานท างานด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คือ 
ควรให้รางวลัพนกังาน เช่น ให้เงินโบนสัพนกังานโดยการประเมินผลปลายปี” (พนกังานชาย อาย ุ
31 ปี) 

“การสร้างแรงจูงใจให้พนกังานท างานด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คือ 
การให้โบนสัประจ าปีพนกังาน หรือแบ่งเปอร์เซ็นต์จากการเก็บเงินสว่นต่างคา่สมัภาระท่ีมีน า้หนกั
เกินมาให้พนกังานภาคพืน้” (พนกังานหญิง อาย ุ30 ปี) 

“การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ให้เงินโบนัส
พนกังานทกุสิน้ปี ซึง่การจ่ายเงินนัน้จะต้องสอดคล้องกับผลการปฏิบติังานของพนกังานในอตัราท่ี
เหมาะสม” (พนกังานชาย อาย ุ25 ปี) 

จากผลสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้พนกังานสามารถให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่น
ใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรจะให้รางวัลพนักงานด้วยเงินโบนัสมากท่ีสุด รองลงมาคือ การแบ่ง
เปอร์เซ็นต์จากการเก็บเงินค่าน า้หนักสมัภาระเกินมาเฉลี่ยให้กับพนักงาน และให้บัตรโดยสารฟรี
พร้อมแพคเก็จท่ีพกัไปพกัผอ่นกบัครอบครัวหรือคนรัก ตามล าดบั 

 
3. จากการตอบแบบสอบถามพบวา่ หากมีการชดเชยเม่ือเท่ียวบินลา่ช้า (Flight Delay) 

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า และมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
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ทา่นคิดวา่ สายการบินจะสามารถชดเชยให้กบัผู้ใช้บริการอยา่งไร เพื่อให้ผู้ ใช้บริการพงึพอใจและเกิด
ความภกัดี (Assurance) 

จากผลการสัมภาษณ์และค าบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีหลากหลายเก่ียวกบัการชดเชยให้กับผู้ ใช้บริการเม่ือเกิดเท่ียวบินลา่ช้า โดย
ผู้วิจยัสามารถจบัประเด็นได้ 2 ประเด็น ดงันี ้

“หากล่าช้าเกิน 2 ชั่วโมงก็ออกเป็น Vouchers ให้กับผู้ ใช้บริการไปแลกซือ้ของ

วา่งภายในสนามบิน หรืออาจจะเปลีย่นเป็นเท่ียวบินอ่ืนแทนในกรณีท่ีลา่ช้านานมาก ๆ หรืออาจจะ
ให้ผู้ใช้บริการรับเงินคืน 5-10% ของราคาบตัรโดยสาร ดงันัน้หากมีการชดเชยให้กบัผู้ใช้บริการต้อง
พิจารณาว่าเท่ียวบินล่าช้าเกิดจากสาเหตุอะไร แล้วมาพิจารณาต่อว่าจะสามารถชดเชยให้ได้

อยา่งไรบ้างตามความเหมาะสม” (พนกังานหญิง อาย ุ30 ปี) 
“สายการบินสามารถชดเชยได้ตามความเหมาะสม ซึง่จะต้องพิจารณาว่าดีเลย์

เป็นระยะเวลานานแคไ่หน เพราะขึน้อยู่กับระยะเวลาท่ีดีเลย์ เช่น ดีเลย์มากกว่า 2 ชั่วโมง ควรให้
อาหารและเคร่ืองด่ืม หรือมากกว่า 2 ชัว่โมงก็ให้อาหารและเคร่ืองด่ืม แล้วจัด offer สว่นลดในการ
ซือ้บตัรโดยสารในครัง้ถดัไป” (พนกังานหญิง อาย ุ27 ปี) 

“ในกรณีของเท่ียวบินล่าช้าทางสายการบินก็สามารถชดเชยให้ตามกฎของ
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็เพียงพอแล้ว เพราะตามกฎของส านกังานการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยเร่ือง การคุ้มครองสิทธิของผู้ โดยสารท่ีใช้บริการสายการบินของไทย 
ในเส้นทางบินประจ าภายในประเทศจะมีการก าหนดไว้ครอบคลมุแล้วว่าหากดีเลย์เป็นเวลานาน
เทา่ไหร่ก็ควรชดเชยให้ไปตามกฎ” (พนกังานชาย อาย ุ31 ปี) 

“มีการชดเชยให้กบัผู้ใช้บริการตามกฎของส านกังานการบินพลเรือนแหง่ประเทศ
ไทยได้ก าหนดไว้” (พนกังานหญิง อาย ุ30 ปี) 

“สายการบินก็ชดเชยให้ตามกฎของส านกังานการบินพลเรือนแหง่ประเทศไทยว่า
ด้วยเร่ือง การคุ้มครองสทิธิของผู้โดยสาร เพราะเท่ียวบินภายในประเทศดีเลย์ไม่นานหรือหากดีเลย์
เกิน 3 ชั่วโมงขึน้ไป สายการบินควรมีการชดเชยตามท่ีเห็นสมควร เช่น คืนเงิน 5-10% ของราคา
บตัรโดยสาร หรือให้สว่นลดในการใช้บริการครัง้ตอ่ไป” (พนกังานชาย อาย ุ25 ปี) 

จากผลสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการชดเชยให้กบัผู้ ใช้บริการเม่ือ
เกิดเท่ียวบินลา่ช้า พบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่าสายการบินสามารถชดเชยให้กับ
ผู้ใช้บริการตามกฎของส านกังานการบินพลเรือนแหง่ประเทศไทยได้ก าหนดไว้มากท่ีสดุ รองลงมาคือ 
สายการบินสามารถชดเชยได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะต้องพิจารณาวา่เท่ียวบินนัน้ ๆ ลา่ช้านานแค่
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ไหน เช่น ล่าช้าเกิน 2 ชั่วโมงก็ออกเป็น Vouchers ให้กับผู้ ใช้บริการไปแลกซือ้ของว่างภายใน
สนามบิน หรืออาจจะเปลีย่นเป็นเท่ียวบินอ่ืนแทนในกรณีท่ีลา่ช้านานมาก ๆ หรืออาจจะให้ผู้ใช้บริการ
รับเงินคืน 5-10% ของราคาบตัรโดยสาร ตามล าดบั 

 
4. จากการตอบแบบสอบถามพบวา่ พนกังานบริการด้วยความเอาใจใสผู่้ใช้บริการเป็น

รายบุคคล มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า และมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก ท่านเห็นด้วยหรือไม่ และสามารถท่ีจะให้พนกังานเอาใจใสผู่้ ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้
หรือไม่ อยา่งไร (Empathy) 

จากผลการสัมภาษณ์และค าบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีคล้ายกันเก่ียวกับการให้พนักงานเอาใจใสผู่้ ใช้บริการเป็นรายบุคคล โดย
ผู้วิจยัสามารถจบัประเด็นได้ 1 ประเด็น ดงันี ้

“เห็นด้วย แตใ่นความเป็นจริงแล้วมีความเป็นไปได้ยากแตก็่ไม่ใช่ท าไม่ได้เลย ถ้า
ผู้ ใช้บริการต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษก็สามารถแจ้งพนกังานสายการบินได้  เพื่อท่ีจะให้
พนักงานดูแลเป็นรายบุคคลได้ เช่น ผู้ ใช้บริการท่ีมากับเด็กเล็ก ผู้ ใช้บริการเป็นเด็กหรือเป็น
ผู้สงูอายุเดินทางคนเดียว เป็นต้น แต่ส าหรับผู้ ใช้บริการคนอ่ืน ๆ ทัว่ไปก็ให้บริการตามมาตรฐาน
การให้บริการของสายการบิน” (พนกังานหญิง อาย ุ30 ปี) 

“เห็นด้วยกับการท่ีพนักงานจะดูแลใส่ใจผู้ ใช้บริการเป็นรายบุคคล ซึ่งปกติ
พนกังานปฏิบติัหน้าท่ีเอาใจใสผู่้ ใช้บริการทุกคนเท่าเทียมกันเสมอตามระเบียบการบริการของทาง
สายการบิน และคิดว่าท าได้กับผู้ ใช้บริการท่ีเป็น special case ท่ีต้องใสใ่จดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้
พิการตาบอด หหูนวก ผู้ใช้บริการท่ีต้องนัง่ wheel chair เด็กอายตุ ่ากวา่ 16 เดินทางคนเดียว ผู้ ท่ีมี
อาการป่วยท่ีจะต้องให้การบริการเป็นพิเศษ เป็นต้น” (พนกังานหญิง อาย ุ27 ปี) 

“เห็นด้วย และคิดว่าพนักงานสามารถท่ีจะให้บริการเป็นรายบุคคลได้ แต่ก็
อยากจะมอบบริการสดุพิเศษให้กบัผู้ ใช้บริการท่ีพิเศษจริง ๆ เทา่นัน้  ดงันัน้สายการบินจึงออกกฎ
การให้บริการ เพื่อมาบริการผู้ ใช้บริการในรูปแบบใกล้เคียงกัน ทัง้ยังเพิ่มนโยบายการบริการ
ผู้ ใช้บริการเป็นกรณีพิเศษ เช่น เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปีเดินทางคนเดียว หญิงตัง้ครรภ์ ผู้ สงูอายุ ผู้
พิการทพุพลภาพ เป็นต้น” (พนกังานชาย อาย ุ31 ปี) 

“เห็นด้วย และท าได้กับผู้ ใช้บริการท่ีเป็นบุคคลพิเศษ เช่น ผู้สงูอายุ เด็กอายุต ่า
กว่า 12 ปีเดินทางคนเดียว หญิงท่ีเดินทางมากับเด็กเล็ก เป็นต้น ดังนัน้สายการบินควรจะให้
พนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบินเดินส ารวจในแต่ละเท่ียวบินว่ามีผู้ ใช้บริการท่านไหนต้องการความ
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ช่วยเหลอือะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ก็ให้พนกังานสอบถามและดแูลเป็นกรณีพิเศษ  บางครัง้ผู้ใช้บริการ

ก็อาจจะไม่กล้าขอความช่วยเหลอืจากพนกังาน” (พนกังานหญิง อาย ุ30 ปี) 
“เห็นด้วย แต่ในความเป็นจริงค่อนข้างท่ีจะท าได้ยาก ดังนัน้สายการบินจึงออก

กฎมาให้พนกังานปฏิบติัติต่อผู้ใช้บริการให้เท่าเทียมกนัและตรงตามมาตรฐานการบริการของสาย
การบิน แต่ก็จะมีการเอาใจใสผู่้ ใช้บริการในกรณีพิเศษ เช่น ผู้สงูอาย ุเด็กต ่ากว่า 12 ปีเดินทางคน
เดียว หญิงตัง้ครรภ์ ผู้ ใช้บริการทุพพลภาพ เป็นต้น ซึ่งในกรณีนีก็้จะต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์
ความช่วยเหลือ เช่น เก้าอีร้ถเข็น เป็นต้น และจะต้องมีการบริการจากจุดเช็คอินไปจนถึงส่ง
ผู้ใช้บริการถึงปลายทาง” (พนกังานชาย อาย ุ25 ปี) 

จากผลสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการให้พนักงานเอาใจใส่
ผู้ ใช้บริการเป็นรายบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่เห็นด้วยกับการท่ีจะให้พนักงานเอาใจใส่
ผู้ ใช้บริการเป็นรายบุคคล และท าได้กับผู้ ใช้บริการท่ีเป็น special case ท่ีต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ 
เช่น ผู้พิการตาบอด หหูนวก ผู้ใช้บริการท่ีต้องนัง่ wheel chair เด็กอายตุ ่ากว่า 16 เดินทางคนเดียว ผู้
ท่ีมีอาการป่วยท่ีจะต้องให้การบริการเป็นพิเศษ เป็นต้น สว่นผู้ใช้บริการทา่นอ่ืน ๆ ก็บริการในรูปแบบ
ใกล้เคียงกนัตามมาตรฐานการให้บริการของสายการบิน 

 
5. จากการตอบแบบสอบถามพบวา่ สภาพภายในห้องโดยสารและห้องน า้บนเคร่ืองบิน

มีความสะอาด มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า และมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก ทา่นมีแนวทางในการพฒันาห้องโดยสารและห้องน า้บนเคร่ืองบินอยา่งไร (Tangible) 

จากผลการสัมภาษณ์และค าบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีหลากหลายเก่ียวกับการพัฒนาห้องโดยสารและห้องน า้บนเคร่ืองบิน โดย
ผู้วิจยัสามารถจบัประเด็นได้ 4 ประเด็น ดงันี ้

“ส าหรับห้องน า้ต้องให้พนกังานต้อนรับบนเคร่ืองขยนัเข้าไปท าความสะอาด และ
ให้ Cleaner เพิ่มความละเอียดในการท าความสะอาดห้องน า้และห้องโดยสารในทกุเท่ียวบินท่ีจอด
นอน เพื่อท่ีเท่ียวบินถัดไปของวันใหม่บรรยากาศภายในห้องโดยสารดูใหม่ สะอาด และมีกลิ่น
หอม” (พนกังานหญิง อาย ุ30 ปี) 

“ให้พนักงานดูแลท าความสะอาดเสมอเม่ือปฏิบัติหน้าท่ีบนเท่ียวบิน และ
หลงัจากบินเสร็จทุกเท่ียวบินท่ีเคร่ืองจอดก็ให้ Cleaner มาท าความสะอาด” (พนกังานหญิง อาย ุ
27 ปี) 



  247 

“ควรจะท าแบบส ารวจให้ผู้ ใช้บริการประเมินในแตล่ะท่ีนัง่ว่า ท่ีนัง่ของแตล่ะท่าน
มีสภาพเป็นอย่างไร และห้องน า้บนเคร่ืองท่ีท่านใช้บริการมีสภาพอย่าง แล้วน าแบบสอบถามนัน้
มาประเมินและคะแนนการประเมินมีผลต่อพนกังานให้บริการ เช่น ลกูเรือ หรือ Cleaner และควร
เพิ่มจ านวนคนท าความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มจ านวนลูกเรือ หรือเพิ่มจ านวน Cleaner” 
(พนกังานชาย อาย ุ31 ปี) 

“ให้พนกังานเช็คและท าความสะอาดห้องโดยสารในทกุ ๆ เท่ียวบิน เช่น เก็บขยะ
ตามเบาะและกระเป๋าหน้าท่ีนั่ง ส่วนห้องน า้ก็ให้ท าความสะอาดหลังการให้บริการในทุก ๆ 
เท่ียวบินเช่นกัน และควรจะมี Cleaner ประจ าอยู่ในทุก ๆ เท่ียวบิน เพื่อจะได้ตรวจสอบและท า
ความสะอาดได้ดีและละเอียดกวา่พนกังานต้อนรับบนเคร่ือง” (พนกังานหญิง อาย ุ30 ปี) 

“ควรจะให้ Cleaner ขึน้มาท าความสะอาดในทุก ๆ เท่ียวบิน ทัง้ภายในห้อง
โดยสารและห้องน า้ ซึ่งปกติแล้ว Cleaner จะขึน้มาท าความสะอาดแค่วันละครัง้ในช่วงเวลา
กลางคืนหลงัจากเคร่ืองบินลงจอด” (พนกังานชาย อาย ุ25 ปี) 

จากผลสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาห้องโดยสารและ
ห้องน า้บนเคร่ืองบิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรจะให้พนักงานท าความ
สะอาดภายในเคร่ืองบิน (Cleaner) ขึน้มาท าความสะอาดในทุก ๆ เท่ียวบินท่ีลงจอดทัง้ภายในห้อง
โดยสารและห้องน า้ รองลงมาคือ ให้พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินเช็คและท าความสะอาดห้อง
โดยสารเม่ือปฏิบติัหน้าท่ีบนเท่ียวบิน  ควรจะท าแบบส ารวจให้ผู้ ใช้บริการประเมินในแต่ละท่ีนัง่ว่าท่ี
นัง่ของแตล่ะทา่นมีสภาพเป็นอยา่งไรและห้องน า้บนเคร่ืองท่ีทา่นใช้บริการมีสภาพอยา่ง และควรเพิ่ม
จ านวนคนท าความสะอาด ไม่วา่จะเป็นเพิ่มจ านวนลกูเรือ หรือเพิ่มจ านวน Cleaner ตามล าดบั 

 
6. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า การให้น า้หนักสมัภาระฟรีมากกว่าสายการบิน

คูแ่ข่ง มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า และมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก ทา่นมีนโยบายหรือแนวทางในการให้น า้หนกัสมัภาระกบัผู้ใช้บริการอยา่งไร (Product) 

จากผลการสัมภาษณ์และค าบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีหลากหลายเก่ียวกับแนวทางในการให้น า้หนกัสมัภาระกับผู้ ใช้บริการ โดย
ผู้วิจยัสามารถจบัประเด็นได้ 4 ประเด็น ดงันี ้

“ควรมีนโยบายให้น า้หนักสมัภาระฟรีกับผู้ ใช้บริการท่ีต้องการย้ายท่ีอยู่ เช่น 
นกัศึกษาท่ีต้องขนของจากต่างจังหวดัไปเรียนตอ่ หรือวยัท างานท่ีต้องการย้ายท่ีอยู่เพื่อไปท างาน 
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เป็นต้น แตข่ัน้ตอนนีผู้้ใช้บริการต้องกรอกเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติมในการจองบตัรโดยสารลว่งหน้า
เพื่อยืนยนัวา่จะย้ายท่ีอยูจ่ริงหรือเป็นนกัศกึษาจริง” (พนกังานหญิง อาย ุ30 ปี) 

“การให้น า้หนักสมัภาระเพิ่มนัน้ ควรจะให้ผู้ ใช้บริการแต่ละคนอย่างจ ากัดโดย
ระบุไปตัง้แตต่อนซือ้บตัรโดยสารเลยว่าทางสายการบินให้น า้หนกัฟรีได้ก่ีกิโลกรัม หากน า้หนกัเกิน
ก็ต้องให้ผู้ใช้บริการซือ้น า้หนกัเพิ่ม” (พนกังานหญิง อาย ุ27 ปี) 

“การให้น า้หนักสมัภาระฟรีควรจะให้อย่างจ ากัด เพราะผู้ ใช้บริการแต่ละคนขน
สมัภาระมามากน้อยไม่เท่ากัน หรือคิดรวมไปกับค่าบตัรโดยสารแล้ว ซึ่งวิธีนีจ้ะท าให้ผู้ ใช้บริการ
รู้สกึวา่ไม่ต้องจ่ายเงินซือ้น า้หนกัเพิ่ม” (พนกังานชาย อาย ุ31 ปี) 

“ต้องท าส ารวจก่อนว่าสายการบินคู่แข่งให้น า้หนักสมัภาระฟรีกับผู้ ใช้บริการ
เทา่ไหร่ แล้วก็คอยมาวางแผนว่าสายการบินเราจะสามารถให้ได้เท่าไหร่ ถ้าให้ก็ต้องให้ในจ านวนท่ี
จ ากดัและควรจะให้เยอะกวา่คูแ่ขง่ประมาณ 1-3 กิโลกรัม เพื่อดงึดดูให้ผู้ใช้บริการมาใช้บริการสาย
การบินของเราเพิ่มขึน้” (พนกังานหญิง อาย ุ30 ปี) 

“ควรจะให้ผู้ ใช้บริการแต่ละคนอย่างจ ากัดโดยระบุไปตัง้แต่ตอนซือ้บตัรโดยสาร
เลยวา่วา่เท่ียวบินในประเทศให้น า้หนกัก่ีกิโลกรัม เท่ียวบินตา่งประเทศจะให้ก่ีกิโลกรัม หากน า้หนกั
เกินก็ต้องให้ซือ้น า้หนกัเพิ่ม หรือควรจะคิดรวมไปกบัค่าบตัรโดยสารเลย เพราะจะท าให้ผู้ใช้บริการ
รู้สกึวา่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม” (พนกังานชาย อาย ุ25 ปี) 

จากผลสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการให้น า้หนัก
สมัภาระกับผู้ ใช้บริการ พบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรจะให้น า้หนกัสมัภาระฟรี
กบัผู้ใช้บริการอยา่งจ ากัดมากท่ีสดุ เพราะผู้ ใช้บริการแต่ละคนขนสมัภาระมามากน้อยไม่เท่ากันและ
ระบุไปตัง้แตต่อนซือ้บตัรโดยสารเลยว่าทางสายการบินให้น า้หนกัฟรีได้ก่ีกิโลกรัม หากน า้หนกัเกินก็
ต้องให้ผู้ใช้บริการซือ้น า้หนกัเพิ่ม รองลงมาคือคิดรวมไปกบัคา่บตัรโดยสาร เพราะจะท าให้ผู้ใช้บริการ
รู้สึกว่าไม่ต้องจ่ายเงินซือ้น า้หนกัเพิ่ม ควรมีนโยบายให้น า้หนกัสมัภาระฟรีกับผู้ ใช้บริการท่ีต้องการ
ย้ายท่ีอยู ่แต่ขัน้ตอนนีผู้้ใช้บริการต้องกรอกเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติมในการจองบตัรโดยสารลว่งหน้า
เพื่อยืนยันว่าจะย้ายท่ีอยู่จริงหรือเป็นนักศึกษาจริง และต้องท าส ารวจก่อนว่าสายการบินคู่แข่งให้
น า้หนกัสมัภาระฟรีกบัผู้ใช้บริการเทา่ไหร่ ควรจะให้เยอะกวา่คูแ่ขง่ประมาณ 1-3 กิโลกรัม ตามล าดบั 

 
7. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า การแจ้งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชั่นตรง

ตามท่ีโฆษณา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า และมีความคิดเห็นอยู่
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ในระดบัมาก ท่านคิดว่า มีนโยบายการท าโปรโมชั่นและประชาสมัพันธ์อย่างไร เพื่อให้ผู้ ใช้บริการ
เพิ่มขึน้ (Price) 

จากผลการสัมภาษณ์และค าบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความคิดเห็นท่ีหลากหลายเก่ียวกบันโยบายการท าโปรโมชั่นและประชาสมัพนัธ์ โดยผู้วิจัย
สามารถจบัประเด็นได้ 2 ประเด็นหลกั และแบง่เป็นประเด็นยอ่ย 5 ประเด็น ดงันี ้

“ท าโปรโมชั่นลดราคาบัตรโดยสารในราคาไม่เกิน 1,000 บาท ซึ่งคิดว่าจะท าให้
คนสนใจมาใช้บริการมากขึน้ แล้วประชาสมัพนัธ์ทางสื่อ Social Network โดยการเป็นสปอนเซอร์
ให้กับเพจต่าง ๆ ใน Facebook เช่น เพจเพื่อนบอกโปร เป็นต้น หรือ ลงโฆษณาในช่องทาง 
Instagram  Line TV  YouTube  ” (พนกังานหญิง อาย ุ30 ปี) 

“ควรจัดโปรโมชั่นท่ีมีการอธิบายราคาและจุดเด่นให้ชัดเจน และประชาสมัพนัธ์
โดยใช้ Social Network เป็นสื่อกลาง เช่นFacebook Instagram และตามเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น 
เพื่อดงึดดูให้คนมาใช้บริการเพิ่มขึน้” (พนกังานหญิง อาย ุ27 ปี) 

“ท าโปรโมชั่นบัตรโดยสารลดราคา แล้วประชาสมัพันธ์ในสื่อ  Social Network 
เพราะกลุ่มลูกค้าหลกัส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ใช้ Social Network กันอย่างแพร่หลาย สามารถ
เข้าถึ งกลุ่ม เป้าหมายหลักได้ง่าย โดยสื่อทาง Social Network ก็ มี  Facebook Instagram 
YouTube เป็นต้น และราคาไม่สงูเม่ือเทียบกับสื่อโฆษณาทางโทรทศัน์ จึงควรประชาสมัพนัธ์ผ่าน 
Social Network นา่จะเป็นวิธีท่ีดี” (พนกังานชาย อาย ุ31 ปี) 

“ท าโปรโมชัน่บตัรโดยสารราคาประหยดัคู่กับบริการท่ีจ าเป็นในการเดินทาง เช่น 
บตัรโดยสารคู่กับน า้หนักสมัภาระ และประชาสมัพันธ์ทางสื่อ  Social Network เช่น ตามเพจดัง
ต่าง ๆ หรือเพจของสายการบินเองใน Facebook และลงโฆษณาทางโทรทัศน์ด้วย เพื่อให้การ
ประชาสมัพนัธ์เข้าถึงทกุกลุม่เปา้หมาย” (พนกังานหญิง อาย ุ30 ปี) 

“ควรจะท าโปรโมชั่นบตัรโดยสารพร้อมแพ็คเกจร่วมกับโรงแรมต่าง ๆ ในช่วงท่ีมี
ผู้ใช้บริการน้อยหรือช่วงท่ีไม่ใช่เทศกาล เพื่อกระตุ้นให้คนมาใช้บริการสายการบินเพิ่มขึน้ในช่วงนัน้ 
ๆ และประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อ Social Network เช่น ทางเว็บไซต์ของสายการบิน ทาง Facebook 
เป็นต้น หรือไปออกบูทร่วมกบัโรงแรมในงานไทยเท่ียวไทย เป็นต้น” (พนกังานชาย อาย ุ25 ปี) 

จากผลสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายการท าโปรโมชั่นและ
ประชาสมัพนัธ์ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีความคิดเห็นวา่ควรท าโปรโมชั่นลดราคาบตัรโดยสาร
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ควรจัดโปรโมชั่นท่ีมีการอธิบายราคาและจุดเด่นให้ชัดเจน และควรจะท า
โปรโมชั่นบตัรโดยสารพร้อมแพ็คเกจร่วมกับโรงแรมต่าง ๆ ในช่วงท่ีมีผู้ใช้บริการน้อยหรือช่วงท่ีไม่ใช่
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เทศกาล ตามล าดับ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ Social 
Network มากท่ีสดุ รองลงมาคือ ไปออกบูทร่วมกบัโรงแรมในงานไทยเท่ียวไทย ตามล าดบั 

 
8. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า การมีช่องทางการจ าหน่ายบตัรโดยสารและช่อง

ทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า และมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ทา่นคิดวา่ ช่องทางการจดัจ าหนา่ยปัจจุบนัเป็นอยา่งไร ผู้ใช้บริการ
ใช้ช่องทางไหนมากท่ีสดุ และจะพฒันาหรือเพิ่มช่องทางอยา่งไร (Place) 

จากผลการสัมภาษณ์และค าบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีหลากหลายเก่ียวกับช่องทางการจัดจ าหน่ายปัจจุบนัและการเพิ่มช่องทาง 
โดยผู้วิจยัสามารถจบัประเด็นได้ 3 ประเด็นหลกั และแบง่เป็นประเด็นยอ่ย 6 ประเด็น ดงันี ้

“ช่องทางการจัดจ าหนา่ยปัจจุบนัมีการใช้ระบบออนไลน์เป็นจ านวนมากไม่วา่จะ
เป็นการจองบตัรโดยสารและช่องทางการช าระเงิน ส่วนช่องทางท่ีผู้ ใช้บริการเลือกใช้บริการมาก
ท่ีสดุ คือ เลอืกจองบตัรโดยสารผ่านเว็บไซต์และจองผ่านแอพพลิเคชั่นของสายการบิน และเลือก
ช าระเงินด้วยการตดับตัรเครดิตมากท่ีสดุ  และไม่ต้องเพิ่มช่องทางในการจดัจ าหนา่ยหรือการช าระ
เงิน เพราะคิดวา่ดีและสะดวกแล้วส าหรับช่องทางท่ีมี” (พนกังานหญิง อาย ุ30 ปี) 

“ช่องทางจัดจ าหน่ายมีทัง้โทรสายตรงไปคอลเซ็นเตอร์ เคาน์เตอร์จ าหน่ายบตัร
โดยสาร เว็บไซต์และแอพพลเิคชัน่ของสายการบิน ซึง่การเลอืกใช้บริการขึน้อยูก่บัความสะดวกของ
ผู้ ใช้บริการ ปัจจุบันระบบออนไลน์ก าลังมาแรงท าให้ช่องทางจ าหน่ายท่ีเป็นเว็บไซต์และ
แอพพลเิคชัน่นิยมใช้มากท่ีสดุ  การเพิ่มช่องทางคิดว่าไม่จ าเป็น เพราะมีหลากหลายช่องทาง และ
สะดวกตอ่ผู้ใช้บริการแล้ว” (พนกังานหญิง อาย ุ27 ปี) 

“ช่องทางการจัดจ าหน่ายในปัจจุบันมีระบบออนไลน์เข้ามาเก่ียวข้องและมี
อิทธิพลมาก ดงันัน้ช่องทางท่ีผู้ ใช้บริการเลือกใช้มากท่ีสดุ คือ ทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ
สายการบิน สว่นช่องทางการช าระเงินผู้ ใช้บริการเลือกช าระผ่านบตัรเครดิตและเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
และควรเพิ่มช่องทางการช าระเงิน โดยการช าระเงินกบัทางสายการบินโดยตรง ซึง่ไม่ต้องจ่ายผา่น
ธนาคารหรือระบบช าระเงินต่าง ๆ เพราะผู้ ใช้บริการจะได้ไม่ต้องเสยีคา่ธรรมเนียม” (พนกังานชาย 
อาย ุ31 ปี) 

“ช่องทางการจดัจ าหนา่ยสว่นใหญ่เลอืกใช้ระบบออนไลน์ในการจองบตัรโดยสาร
และการช าระเงิน ดงันัน้คิดวา่ผู้ ใช้บริการเลือกจองบตัรโดยสารทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ
สายการบินมากท่ีสุด ส่วนการช าระเงินผู้ ใช้บริการเลือกช าระเงินผ่านบัตรเครดิต และช าระท่ี
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เคาน์เตอร์เซอวิสมากท่ีสดุ และการเพิ่มช่องทางจัดจ าหนา่ยและช าระเงินคิดว่าไม่จ าเป็นต้องเพิ่ม 
เพราะสะดวกและตอบสนองผู้ใช้บริการได้ดีแล้ว” (พนกังานหญิง อาย ุ30 ปี) 

“ช่องทางการจดัจ าหนา่ยปัจจุบนัมีระบบออนไลน์เข้ามาจึงตอบสนองผู้ ใช้บริการ
ได้ครบทุกช่องทางทัง้ในด้านการจองบตัรโดยสารและช่องทางการช าระเงิน ผู้ ใช้บริการเลือกจอง
บตัรโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ของสายการบินมากท่ีสดุ สว่นการช าระเงินผู้ใช้บริการ
ช าระผ่านเคาน์เตอร์เซอวิสมากท่ีสดุ และคิดว่าควรจะพฒันาช่องทางการช าระโดยท่ีสายการบิน
สร้างระบบการช าระค่าบัตรโดยสารของสายการบินเอง โดยไม่ต้องผ่านธนาคารหรือระบบรับ
บริการช าระเงินอ่ืน ๆ จะท าให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสยีคา่ธรรมเนียม” (พนกังานชาย อาย ุ25 ปี) 

จากผลสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับช่องทางการจดัจ าหน่ายปัจจุบนั
และการเพิ่มช่องทาง พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าช่องทางการจัดจ าหน่ายปัจจุบันมีระบบ
ออนไลน์มาเก่ียวข้องทัง้ในด้านการจองบตัรโดยสารและช่องทางการช าระเงินมากท่ีสดุ รองลงมาคือ 
ช่องทางจัดจ าหน่ายปัจจุบนัมีทัง้โทรสายตรงไปคอลเซ็นเตอร์และเคาน์เตอร์จ าหน่ายบัตรโดยสาร  
กลุม่ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าผู้ ใช้บริการเลือกจองบตัรโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ของ
สายการบินมากท่ีสุด ส่วนช่องทางการช าระเงินผู้ ใช้บริการเลือกช าระผ่านบัตรเครดิตมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ช าระผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วิส  และกลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ไม่ต้องเพิ่มช่องทางการ
จดัจ าหน่ายและช าระเงินเพราะสะดวกและตอบสนองผู้ ใช้บริการได้ดีแล้วมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ควร
จะพฒันาช่องทางการช าระเงินโดยท่ีสายการบินสร้างระบบการช าระค่าบตัรโดยสารของสายการบิน
เอง โดยไม่ต้องผ่านธนาคารหรือระบบรับบริการช าระเงินอ่ืน ๆ จะท าให้ผู้ ใช้บริการไม่ต้องเสีย
คา่ธรรมเนียม 

 
9. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า กิจกรรมสง่เสริมการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น 

การลดราคาบตัรโดยสาร มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า และมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ทา่นคิดว่า กิจกรรมสง่เสริมการตลาดท่ีได้รับการตอบรับดีท่ีสดุคืออะไร 
และจะมีโปรโมชัน่ท่ีนา่สนใจอยา่งไรบ้าง (Promotion) 

จากผลการสัมภาษณ์และค าบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความคิดเห็นท่ีหลากหลายเก่ียวกับกิจกรรมสง่เสริมการตลาดและโปรโมชั่นท่ีนา่สนใจ โดย
ผู้วิจยัสามารถจบัประเด็นได้ 2 ประเด็นหลกั และแบง่เป็นประเด็นยอ่ย 5 ประเด็น ดงันี ้

“กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีได้รับการตอบรับดีท่ีสุด คือ การลดราคาบัตร
โดยสาร  และสว่นโปรโมชั่นท่ีน่าสนใจ คือ ในช่วง Low – Season ควรจะมีการลดคา่บตัรโดยสาร
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เพื่อกระตุ้นให้คนมาใช้บริการมากขึน้ และช่วง High – Season เป็นช่วงท่ีคนมาใช้บริการเยอะ 
ควรจัดโปรโมชั่นซือ้บัตรโดยสารในราคาเต็มแล้วเพิ่มน า้หนักสมัภาระฟรีหรือเสิร์ฟเคร่ืองด่ืมบน
เท่ียวบินฟรี เพื่อเป็นการดงึดดูให้คนมาใช้บริการ” (พนกังานหญิง อาย ุ30 ปี) 

“กิจการสง่เสริมการตลาดท่ีได้รับการตอบรับมากสดุ คือ บัตรโดยสารลดราคา 
ส่วนโปรโมชั่นท่ีน่าสนใจคือ บัตรโดยสารลดราคา และขยายช่วงเวลาในการจองให้นานขึน้ ” 
(พนกังานหญิง อาย ุ27 ปี) 

“กิจกรรมสง่เสริมการตลาดท่ีได้รับการตอบรับดีท่ีสุด คือ บัตรโดยสารลดราคา 
สว่นโปรโมชั่นท่ีนา่สนใจก็น่าจะเป็นการลดราคาบตัรโดยสารให้กับผู้ใช้บริการตามช่วงเวลาตา่ง ๆ 
และในช่วงท่ีมีผู้ ใช้บริการน้อยก็ลดราคาบัตรโดยสารร่วมกับบัตรเครดิตทุกธนาคารแล้วสะสม
คะแนนบตัรเครดิตไว้เป็นสว่นลดบตัรโดยสารได้อีก” (พนกังานชาย อาย ุ31 ปี) 

“กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีได้รับการตอบรับดีท่ีสดุ คือ ลดราคาบัตรโดยสาร 
ฟรีน า้หนกัสมัภาระ ส าหรับโปรโมชั่นท่ีนา่สนใจ คือ ให้พนกังานทกุคนสามารถขายบตัรโดยสารได้
ในราคาโปรโมชั่น โดยใช้ Code ID ของแต่ละคนแล้วบริษัทก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับพนกังาน เป็น
การเพิ่มยอดขายให้กบับริษัทไปในตวั” (พนกังานหญิง อาย ุ30 ปี) 

“กิจกรรมสง่เสริมการตลาดท่ีได้รับการตอบรับดีท่ีสุด คือ บัตรโดยสารลดราคา 
สว่นโปรโมชั่นท่ีนา่สนใจนัน่คือ จองบตัรโดยสารพร้อมแพ็คเกจท่ีพกัหรือแพ็คเกจท่องเท่ียว เพราะ
ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อไปท่องเท่ียว หากมีบัตรโดยสารพร้อม
แพ็คเกจตา่ง ๆ นา่จะมีผู้สนใจมาใช้บริการมากขึน้” (พนกังานชาย อาย ุ25 ปี) 

จากผลสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมสง่เสริมการตลาดและ
โปรโมชั่นท่ีน่าสนใจ พบว่า กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การลดราคาบัตรโดยสารเป็น
กิจกรรมสง่เสริมการตลาดท่ีได้รับการตอบรับดีท่ีสดุ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีความคิดเห็นวา่ การลด
ราคาบัตรโดยสารเป็นโปรโมชั่นท่ีน่าสนใจมากท่ีสดุ รองลงมาคือ โปรโมชั่นซือ้บัตรโดยสารในราคา
เต็มฟรีน า้หนกัสมัภาระฟรีหรือฟรีเคร่ืองด่ืมบนเท่ียวบิน  ให้พนกังานทกุคนสามารถขายบตัรโดยสาร
ได้ในราคาโปรโมชั่นโดยใช้ Code ID ของแต่ละคน และจองบัตรโดยสารพร้อมแพ็คเกจท่ีพักหรือ
แพ็คเกจทอ่งเท่ียว ตามล าดบั 

 
10. จากการตอบแบบสอบถามพบวา่ การมีขัน้ตอนให้บริการต่าง ๆ ท่ีรวดเร็ว มีอิทธิพล

ตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า และมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ทา่นคิดว่า 
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มีแนวทางพฒันาขัน้ตอนตา่ง ๆ เช่น การตรวจเช็คและรับกระเป๋า หรือขัน้ตอนการเช็คอิน ให้มีความ
สะดวกและรวดเร็วอยา่งไร และสามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้มากแคไ่หน (Process) 

จากผลการสัมภาษณ์และค าบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีหลากหลายเก่ียวกับแนวทางพฒันาขัน้ตอนต่าง ๆ ให้มีความสะดวกและ
รวดเร็ว สามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้ โดยผู้วิจยัสามารถจบัประเด็นได้ 6 ประเด็น ดงันี ้

“พนกังานจะต้องให้ข้อมูลอย่างละเอียดแก่ผู้ ใช้บริการตัง้แต่เร่ิมซือ้บตัรโดยสาร  
สง่เสริมและประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ ใช้บริการเช็คอินออนไลน์ ในกรณีท่ีผู้ ใช้บริการมาถึงสนามบินแล้ว
ทางสายการบินควรจะแยกเคาน์เตอร์เช็คอินไปเลยวา่ส าหรับคนท่ีมีสมัภาระและเคาน์เตอร์ส าหรับ
คนไม่มีสัมภาระ และเพิ่มเคาน์เตอร์เช็คอินส าหรับเท่ียวบินไหนใกล้จะออกก็ต้องมีการเปิด
เคาน์เตอร์เช็คอินด่วนให้กบัผู้ ใช้บริการ เพื่อท่ีผู้ ใช้บริการท่ีได้ไม่ตกเคร่ืองหรือรอคิวนานจนเกินไป
และตอบสนองผู้ใช้บริการได้” (พนกังานหญิง อาย ุ30 ปี) 

“ขัน้ตอนในการเช็คอิน โหลดกระเป๋า หากพนักงานแผนกเช็คอิน แผนกเช็ค
กระเป๋า ไม่ปลอ่ยให้ผู้ ใช้บริการถือกระเป๋าขึน้เคร่ืองใบใหญ่เกินจ านวนท่ีระบุไว้ เม่ือผู้ ใช้บริการ
มาถึงห้องโดยสารก็มีท่ีเก็บกระเป๋าได้ การบอร์ดผู้ โดยสารของพนักงานต้อนรับก็เสร็จเร็ว อยู่ใน
เวลาท่ีก าหนดสามารถน าเคร่ืองออกได้เร็ว และสามารถตอบสนองผู้ ใช้บริการได้” (พนกังานหญิง 
อาย ุ27 ปี) 

“ควรจะสง่เสริมและประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ต่าง ๆ ให้ผู้ใช้บริการหนัมาเช็คอินผา่น
ระบบออนไลน์ หรือผู้ ใช้บริการสามารถเช็คอินออนไลน์มาก่อนแล้วค่อยมาโหลดสมัภาระท่ีหน้า
เคาน์เตอร์ได้ ซึง่สิง่ท่ีกลา่วมาข้างต้นจะช่วยลดจ านวนคิวลง เม่ือคิวน้อยลงก็ช่วยให้ขัน้ตอนตา่ง ๆ 
รวดเร็วขึน้” (พนกังานชาย อาย ุ31 ปี) 

“ควรจะประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ใช้บริการเช็คอินด้วยวิธี Self – Check in เยอะ ๆ และ

พัฒนาให้เป็นระบบ E-Boarding Pass ควรเพิ่ม ท่ีสแกนสัมภาระและเพิ่มเคาน์เตอร์เช็คอิน 
ปัจจุบนัมีไม่เพียงพอกับจ านวนผู้ ใช้บริการท าให้ขัน้ตอนเช็คอินและโหลดกระเป๋ารอคิวนาน  และ
เพิ่มจ านวนรถบสัในกรณีท่ีเท่ียวบินใช้ Bus Gate หากมีรถบสัไม่เพียงพอกบัจ านวนเท่ียวบินสง่ผล
ให้เกิดเท่ียวบินลา่ช้าได้ คิดว่าแนวทางท่ีเสนอมาสามารถตอบสนองผู้ ใช้บริการได้ แต่ต้องอาศัย
พนกังานทกุฝ่ายช่วยกนัประสานงาน” (พนกังานหญิง อาย ุ30 ปี) 

“ให้พนักงานทุกฝ่ายช่วยกันประสานงานในขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หรือหากเกิด
ปัญหาก็ควรให้พนกังาน เช่น ระดบัผู้จัดการ สามารถตดัสินใจแก้ปัญหาหรือมีอ านาจการจัดการ 
ณ จุดท่ีมีปัญหาได้เลยโดยไม่ต้องรอค าสัง่หรือการตดัสินใจจากพนกังานท่ีมีต าแหน่งอาวุโสกว่า 
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เพื่อท่ีจะได้มีการบริหารจัดการหรือแก้ปัญหาได้เร็วขึน้และสามารถตอบสนองผู้ ใช้บริการได้
รวดเร็ว” (พนกังานชาย อาย ุ25 ปี) 

จากผลสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางพฒันาขัน้ตอนตา่ง ๆ ให้
มีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถตอบสนองผู้ ใช้บริการได้ พบว่า กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าควรจะสง่เสริมและประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ ใช้บริการเช็คอินผา่นระบบออนไลน์ (Self – Check 
in) มากท่ีสุด รองลงมาคือ เพิ่มจ านวนเคาน์เตอร์เช็คอินและเคร่ืองสแกนสัมภาระ  ควรจะแยก
เคาน์เตอร์เช็คอินไปเลยว่าส าหรับคนท่ีมีสมัภาระและเคาน์เตอร์ส าหรับคนไม่มีสมัภาระ พนักงาน
แผนกเช็คอิน แผนกเช็คกระเป๋าไม่ควรปลอ่ยให้ผู้ ใช้บริการถือกระเป๋าขึน้เคร่ืองใบใหญ่เกินจ านวนท่ี
ระบุไว้  ควรเพิ่มจ านวนรถบัสในกรณีท่ีเท่ียวบินใช้ Bus Gate และหากเกิดปัญหาก็ควรให้พนกังาน
สามารถตดัสินใจแก้ปัญหาหรือมีอ านาจการจัดการ ณ จุดท่ีมีปัญหาได้เลยโดยไม่ต้องรอค าสัง่จาก
พนกังานท่ีมีต าแหนง่อาวุโสกวา่ ตามล าดบั  และกลุม่ตวัอยา่งเห็นว่าวิธีท่ีเสนอมาสามารถตอบสนอง
ผู้ใช้บริการได้ 

 
11. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ภาพลกัษณ์ของสายการบินต้นทุนต ่า มีอิทธิพล

ตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า และมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ทา่นคิดว่า 
ภาพลักษณ์ของสายการบินของท่านเป็นอย่างไร ผู้ ใช้บริการรับทราบหรือไม่  (Low-cost Airline 
Image) 

จากผลการสัมภาษณ์และค าบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลกัษณ์ของสายการบินของกลุม่ตวัอย่าง โดยผู้วิจัยสามารถจับ
ประเด็นได้ 3ประเด็น ดงันี ้

“ภาพลกัษณ์ของสายการบินท่ีผู้ใช้บริการเข้าใจ คือ เป็นบริษัทลกูของการบินไทย 
ดงันัน้การบริการของเราจึงต้องบริการดี สภุาพ อ่อนน้อม มีความเป็นกันเอง และยิม้แย้ม ยินดีท่ีจะ
ให้บริการเสมอ  และเข้าไปคุยกับผู้ ใช้บริการให้รู้สกึสบายใจไม่เกร็ง ผู้ใช้บริการจะรับทราบว่านั่น
เป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีก็ต้องบริการหรือท าให้ผู้ใช้บริการเห็นว่า สามารถบริการและปฏิบติัได้แบบนัน้
จริง” (พนกังานหญิง อาย ุ30 ปี) 

“ถ้าเป็นสายการบินต้นทุนต ่า หากมีการบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม เป็น
มิตรกบัผู้ใช้บริการ และมีการบริการแจกน า้ด่ืมบนเท่ียวบิน ยิ่งท าให้ผู้ใช้บริการจดจ าและประทบัใจ 
อีกทัง้ยงัมีสญัลกัษณ์ลายของเคร่ืองบินก็ยิ่งท าให้ผู้ ใช้บริการจดจ าได้งา่ย” (พนกังานหญิง อาย ุ27 
ปี) 
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“ภาพลกัษณ์ของสายการบิน เป็นสายการบินต้นทนุต ่าก็ควรจะมีราคาท่ีถูกจริง ๆ 
แต่การบริการนัน้จะต้องดีเพื่อให้ผู้ ใช้บริการจดจ าและประทบัใจแล้วกลบัมาใช้บริการอีกครัง้ และ
สิง่ส าคญัท่ีสดุ คือ การตรงตอ่เวลา หากสายการบินปฏิบติัได้ตามท่ีวา่มานีถื้อว่าเป็นภาพลกัษณ์ท่ี
ดีของสายการบิน ผู้ ใช้บริการจะรับทราบได้จากการท่ีพนกังานทุกฝ่ายสามารถปฏิบติังานได้จริง” 
(พนกังานชาย อาย ุ31 ปี) 

“ภาพลักษณ์ของสายการบิน เป็นสายการบินท่ีให้บริการเท่ียวบินในราคา
ย่อมเยา เคร่ืองบินล าใหม่ พนักงานบริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม เอาใจใส่ผู้ ใช้บริการ ให้
ความส าคญักบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ และการท่ีผู้ใช้บริการจะรับทราบได้นัน้ พนกังานทุก
คนจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสุด นั่นคือ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้ได้และมีประสิทธิภาพแล้ว
ผู้ใช้บริการจะรับรู้และเห็นได้เองในท่ีสดุ” (พนกังานหญิง อาย ุ30 ปี) 

“ภาพลกัษณ์ของสายการบิน เป็นสายการบินท่ีให้บริการด้วยใจท่ีรักบริการ มี
ความเป็นกันเองกับผู้ ใช้บริการ มีความสภุาพ อ่อนน้อม ยิม้แย้ม เคร่ืองบินเป็นเคร่ืองบินล าใหม่ 
และน าเสนออตัราค่าโดยสารท่ีประหยดัท่ีสดุ สิ่งท่ีกลา่วมานัน้เป็นภาพลกัษณ์ท่ีผู้ ใช้บริการทุกคน
รับรู้ได้จากการปฏิบติังานของพนกังานสายการบินทกุคน” (พนกังานชาย อาย ุ25 ปี) 

จากผลสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลกัษณ์ของสายการบินของ
กลุม่ตวัอยา่ง พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีความคิดเห็นวา่การบริการท่ีดี มีความสภุาพ อ่อนน้อม 
ยิม้แย้ม เอาใจใสผู่้ ใช้บริการ เป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีของสายการบินมากท่ีสดุ รองลงมาคือ เม่ือเป็นสาย
การบินต้นทุนต ่าจะต้องมาราคาถูกจริง ๆ  และกลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าผู้ ใช้บริการจะรับรู้ได้
จากการปฏิบติังานของพนกังานสายการบินทกุคน 
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ภาพประกอบ 5 สรุปผลการสมัภาษณ์ 
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บทที่ 5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะเก่ียวกับงานวิจัยในครัง้นี ้ ผู้ วิจัยได้กลา่วถึง 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย และข้อเสนอแนะ
ส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถามท่ีเป็น

ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.20 และเพศชาย จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.80 ตามล าดบั 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ส่วนใหญ่เป็น
กลุม่อาย ุ20-29 ปี จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมาคือ กลุม่อายุ 30-39 ปี จ านวน 
120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 กลุ่มอายุ 40 ปี ขึน้ไป จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 และ
กลุม่อายตุ ่ากวา่ 20 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 

สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า สว่นใหญ่
มีสถานภาพโสด จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.70 รองลงมาคือ มีสถานภาพสมรส จ านวน 
95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 และมีสถานภาพหย่าร้าง/ แยกกันอยู/่ หม้าย จ านวน 14 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 3.50 ตามล าดบั 

อาชีพ ผู้ ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพอยู่ในกลุ่มพนักงานเอกชน จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมาคือ 
กลุม่รับราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 กลุม่นกัเรียน/ นิสิต/ 
นกัศึกษา จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00  กลุม่ธุรกิจสว่นตวั จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.00 และกลุม่อาชีพอ่ืน ๆ เช่น มัคคุเทศก์ ลา่ม แพทย์ พยาบาล เป็นต้น จ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.80 ตามล าดบั 
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ระดบัการศกึษา ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า สว่น
ใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมามีระดับ
การศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 และมีระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 ตามล าดบั 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึน้ไป จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 
รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20  มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70 และมีรายได้
เฉลีย่ตอ่เดือนต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80 ตามล าดบั 

สว่นท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าของ
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

ปัจจยัด้านความน่าเช่ือถือ พบวา่ ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบวา่ ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทกุข้อ  

ปัจจัยด้านการตอบสนอง พบว่า ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีความคิดเห็น
ตอ่ปัจจยัด้านการตอบสนองโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย่เทา่กบั 3.98  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบวา่ ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ  

ปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจ พบว่า ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ  

ปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ พบว่า ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยด้านการเข้าถึงจิตใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89  เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบวา่ ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ 

ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ 

ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่ ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ 
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ปัจจัยด้านราคา พบว่า ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เท่ากับ 4.25  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ท่ีสดุ 2 ข้อ  และผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 1 ข้อ 

ปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด พบวา่ ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 1 
ข้อ  และผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 3 ข้อ 

ปัจจยัด้านกระบวนการ พบวา่ ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่ ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ 

ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทนุต ่า พบวา่ ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่ามีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านภาพลักษณ์สายการบินต้นทุนต ่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 1ข้อ  และผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก 4 ข้อ 

สว่นท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า
ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

สายการบินต้นทุนต ่าท่ีใช้บริการครัง้ลา่สดุ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้ใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่าสว่นใหญ่ใช้บริการสายการบินไทย แอร์เอเชีย จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.70 รองลงมาคือ สายการบินไทย ไลอ้อนแอร์ จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50  สายการ
บินนกแอร์ จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80  และสายการบินอ่ืน ๆ เช่น ไทยสมายล์  ไทย 
เวียดเจ็ท เป็นต้น จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดบั 

เส้นทางการบินภายในประเทศท่ีเลือกเดินทางบ่อยท่ีสุด ผู้ตอบแบบสอบถามท่ี
เป็นผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าสว่นใหญ่เลือกเส้นทางการบินภาคอิสาน จ านวน 146 คน คิด
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เป็นร้อยละ 36.50 รองลงมาคือ เส้นทางการบินภาคเหนือ จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 
และเส้นทางการบินภาคใต้ จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80 ตามล าดบั 

วตัถุประสงค์ท่ีตดัสนิใจเดินทางโดยสายการบินต้นทุนต ่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ี
เป็นผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าสว่นใหญ่มีวตัถปุระสงค์ท่ีตดัสินใจเดินทางเพื่อทอ่งเท่ียวมาก
ท่ีสดุ จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00  รองลงมาคือ เยี่ยมครอบครัว/ กลบัภมิูล าเนา จ านวน 
112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00  ท างาน/ ติดต่อธุรกิจ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50  ฉลอง
ในโอกาสพิเศษ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และอ่ืน ๆ เช่น มีโปรโมชัน่ ราคาตัว๋ถกู ท าบุญ 
เป็นต้น จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั           

ช่วงวนัท่ีมาใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าบ่อยท่ีสดุ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็น
ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าสว่นใหญ่มาใช้บริการช่วงวนัจันทร์ - ศุกร์ จ านวน 204 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.00  รองลงมาคือ ช่วงวนัเสาร์ - อาทิตย์ จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50  และช่วง
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 ตามล าดบั 

วิธีการเช็คอิน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าส่วน
ใหญ่เช็คอินผ่านเค้าน์เตอร์สายการบินท่ีท่าอากาศยานมากท่ีสดุ จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.20  รองลงมาคือ เช็คอินผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70  
เช็คอินผ่านแอพพลิเคชั่นของสายการบินในโทรศัพท์ จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.80  และ
เช็คอินผา่นระบบตู้ เช็คอินอตัโนมติัท่ีทา่อากาศยาน (KIOSK) จ านวน 53 คน คิดเป็นจ านวน 13.30 
ตามล าดบั 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามท่ีเป็นผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าสว่นใหญ่เลือกตวัเองเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการมากท่ีสุด จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00  รองลงมาคือ 
ครอบครัว จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00  แฟน/ สามี/ ภรรยา จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.70  เพื่อน จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80  และอ่ืน ๆ เช่น บริษัททวัร์ หน่วยงาน เป็นต้น 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั 

ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยเฉลี่ยต่อปี  ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีเป็นผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่ามีความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่าอยูท่ี่ 7 ครัง้ต่อปี โดยมีความถ่ีในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ต ่าสดุอยูท่ี่ 1 ครัง้ต่อ
ปี และมีความถ่ีในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า สงูสดุอยูท่ี่ 50 ครัง้ตอ่ปี 
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การเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็น
ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีความถ่ีของการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 โดยมีความถ่ีต ่าสุดระดับ 1 หมายความว่า ไม่เลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่าในครัง้ตอ่ไปอยา่งแนน่อน  และมีความถ่ีสงูสดุระดบั 5 หมายความวา่ เลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่าในครัง้ตอ่ไปอยา่งแนน่อน 

การแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ผู้ ตอบแบบสอบถามท่ีเป็น
ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่ามีความถ่ีของการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 โดยมีความถ่ีต ่าสดุระดบั 1 หมายความว่า ไม่แนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่าอยา่งแนน่อน  และมีความถ่ีสงูสดุระดบั 5 หมายความวา่ แนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่าอยา่งแนน่อน 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  สามารถแบง่ออกเป็นสมมติฐานยอ่ย ดงันี  ้
สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม มีอิทธิพล

ตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม 
ได้แก่ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการ  และด้านภาพลกัษณ์
สายการบินต้นทนุต ่า มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดย
เฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน  สามารถอธิบายได้ร้อยละ 6.2 

สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ตอ่ไป  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม 
ได้แก่ ด้านการให้ความมั่นใจ ด้านการเข้าถึงจิตใจ ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านภาพลกัษณ์
สายการบินต้นทุนต ่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการ
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เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมติฐาน  สามารถอธิบายได้ร้อยละ 7.2 

สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าโดยรวม 
ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน  สามารถอธิบายได้ร้อย
ละ 9.5 

สมมติฐานข้อที่ 2  ปัจจยัด้านความนา่เช่ือถือ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า สามารถแบง่ออกเป็นสมมติฐานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 2.1 ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้าน
ความน่าเช่ือถือ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดย
เฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อท่ี 2.2 ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ ได้แก่ ข้อเท่ียวบินมีความ
ตรงเวลาตามตารางการบิน  และข้อมีการแจ้งเตือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เม่ือเปลี่ยนแปลง
ประตขูึน้เคร่ือง (Gate) หรือเม่ือเปลีย่นแปลงตารางบิน มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน  สามารถอธิบายได้ร้อยละ 2.7 

สมมติฐานข้อท่ี 2.3 ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัด้านความน่าเช่ือถือ ได้แก่ ข้อสายการบินมีการ
ให้บริการตามท่ีได้สญัญาหรือโฆษณาไว้ เช่น ทุกเท่ียวบินมีรอยยิม้, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can 
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fly), อิสระตอ่การบิน (Freedom to fly)  ข้อเท่ียวบินมีความตรงเวลาตามตารางการบิน  และข้อมีการ
แจ้งเตือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เม่ือเปลีย่นแปลงประตขูึน้เคร่ือง (Gate) หรือเม่ือเปลี่ยนแปลง
ตารางบิน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.01  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน  
สามารถอธิบายได้ร้อยละ 3.5 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านการตอบสนอง มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า  สามารถแบง่ออกเป็นสมมติฐานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 3.1 ปัจจัยด้านการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัด้านการตอบสนอง ได้แก่ ข้อพนกังานให้บริการ
ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และข้อพนกังานมีการตอบสนองทนัทีเม่ือผู้ ใช้บริการต้องการ
ความช่วยเหลอื มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ย
ในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน สามารถอธิบายได้ร้อยละ 0.1 

สมมติฐานข้อท่ี 3.2 ปัจจัยด้านการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัด้านการตอบสนอง ได้แก่ ข้อพนกังานให้บริการ
ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  และข้อพนกังานมีความเต็มใจช่วยเหลือผู้ ใช้บริการ มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า
ครัง้ต่อไป  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน  สามารถอธิบายได้
ร้อยละ 3.2 

สมมติฐานข้อท่ี 3.3 ปัจจัยด้านการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัด้านการตอบสนอง ได้แก่ ข้อพนกังานให้บริการ
ด้วยความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ  ข้อพนกังานมีการตอบสนองทนัทีเม่ือผู้ใช้บริการต้องการความ
ช่วยเหลือ  และข้อพนกังานมีความเต็มใจช่วยเหลือผู้ ใช้บริการ  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน  สามารถอธิบายได้ร้อยละ 3.1 
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สมมติฐานข้อที่  4 ปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า สามารถแบง่ออกเป็นสมมติฐานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 4.1 ปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจ ไม่ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อท่ี 4.2 ปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจ ได้แก่ ข้อพนักงานมี
ความเช่ียวชาญในการให้บริการท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจ  และข้อมีการชดเชยเม่ือเท่ียวบิน
ลา่ช้า (Flight Delay) เช่น มีการจดัอาหาร - เคร่ืองด่ืม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือ มี Voucher จากสาย
การบินมอบให้แก่ผู้ โดยสาร  มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ตอ่ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมติฐาน  สามารถอธิบายได้ร้อยละ 1.9 

สมมติฐานข้อท่ี 4.3 ปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจ ได้แก่ ข้อพนักงานมี
ความเช่ียวชาญในการให้บริการท าให้ผู้ ใช้บริการเกิดความไว้วางใจ  ข้อพนักงานตอบค าถาม
ผู้ใช้บริการด้วยความรู้และความช านาญ  และข้อมีการชดเชยเม่ือเท่ียวบินลา่ช้า (Flight Delay) เช่น 
มีการจดัอาหาร - เคร่ืองด่ืม โดยไม่คิดคา่ใช้จ่าย หรือ มี Voucher จากสายการบินมอบให้แก่ผู้ โดยสาร  
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน  สามารถ
อธิบายได้ร้อยละ 2.0 

สมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า  สามารถแบง่ออกเป็นสมมติฐานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 5.1 ปัจจัยด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า   
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ  ได้แก่  ข้อพนกังานบริการ
ด้วยความเอาใจใสผู่้ ใช้บริการเป็นรายบุคคล  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน  สามารถอธิบายได้ร้อยละ 0.7 

สมมติฐานข้อท่ี 5.2 ปัจจัยด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ  ได้แก่  ข้อพนกังานบริการ
ด้วยความเอาใจใสผู่้ใช้บริการเป็นรายบุคคล   ข้อพนกังานมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ   
และข้อพนักงานหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแก่ผู้ ใช้บริการ กรณีเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น กรณีถูกยกเลิก
เท่ียวบิน (Cancelled) สายการบินเสนอให้ผู้ โดยสารเลือกว่าจะรับเงินคืนเต็มจ านวนหรือ เสนอ
เท่ียวบินอ่ืนไปยงัจุดหมายปลายทางเดียวกนั   มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน  สามารถอธิบายได้ร้อยละ 4.8 

สมมติฐานข้อท่ี 5.3 ปัจจัยด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัด้านการเข้าถึงจิตใจ  ได้แก่  ข้อพนกังานบริการ
ด้วยความเอาใจใส่ผู้ ใช้บริการเป็นรายบุคคล  และข้อพนักงานหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแก่ผู้ ใช้บริการ 
กรณีเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น กรณีถกูยกเลกิเท่ียวบิน (Cancelled) สายการบินเสนอให้ผู้โดยสารเลือก
ว่าจะรับเงินคืนเต็มจ านวนหรือ เสนอเท่ียวบินอ่ืนไปยงัจุดหมายปลายทางเดียวกัน  มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน  สามารถอธิบายได้
ร้อยละ 1.5 

สมมติฐานข้อที่ 6 ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้
บริการสายการบินต้นทนุต ่า สามารถแบง่ออกเป็นสมมติฐานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 6.1 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ  ได้แก่  ข้อสภาพ
ภายในห้องโดยสารและห้องน า้บนเคร่ืองบินมีความสะอาด  และข้อสภาพของอุปกรณ์ภายในห้อง
โดยสารบนเคร่ืองบินมีความทนัสมยัและพร้อมใช้งาน  มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสาย
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การบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน  สามารถอธิบายได้ร้อยละ 1.6 

สมมติฐานข้อท่ี 6.2 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ  ได้แก่  ข้อสภาพ
ภายในห้องโดยสารและห้องน า้บนเคร่ืองบินมีความสะอาด และข้อสภาพของอุปกรณ์ภายในห้อง
โดยสารบนเคร่ืองบินมีความทนัสมยัและพร้อมใช้งาน  มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ต่อไป  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน  สามารถอธิบายได้ร้อยละ 5.2 

สมมติฐานข้อท่ี 6.3 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ  ได้แก่  ข้อสภาพ
ภายในห้องโดยสารและห้องน า้บนเคร่ืองบินมีความสะอาด  และข้อท่ีนั่งบนเคร่ืองบินมีความ
สะดวกสบาย   มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืน
ให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน  สามารถอธิบายได้ร้อยละ 1.5 

สมมติฐานข้อที่ 7 ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสาย
การบินต้นทนุต ่า  สามารถแบง่ออกเป็นสมมติฐานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 7.1 ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ได้แก่  ข้อเมนูอาหารและ
เคร่ืองด่ืม/ ของท่ีระลกึท่ีจ าหน่ายบนเคร่ืองบินท่ีหลากหลาย  และข้อให้น า้หนกัสมัภาระฟรีมากกว่า
คูแ่ขง่  มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน  
สามารถอธิบายได้ร้อยละ 4.1 

สมมติฐานข้อท่ี 7.2 ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  ได้แก่  ข้อมีจ านวนเท่ียวบินต่อ
วนัท่ีหลากหลาย   ข้อเมนอูาหารและเคร่ืองด่ืม/ ของท่ีระลกึท่ีจ าหน่ายบนเคร่ืองบินท่ีหลากหลาย   ข้อ
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ให้น า้หนกัสมัภาระฟรีมากกว่าคู่แข่ง  และข้อมีบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น ขึน้เคร่ืองก่อน/ 
รับสมัภาระก่อน/ เลอืกท่ีนัง่   มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ตอ่ไป  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซึง่สอดคล้อง
กบัสมมติฐาน  สามารถอธิบายได้ร้อยละ 3.7 

สมมติฐานข้อท่ี 7.3 ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  ได้แก่  ข้อมีจ านวนเท่ียวบินต่อ
วนัท่ีหลากหลาย   ข้อเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม/ ของท่ีระลึกท่ีจ าหน่ายบนเคร่ืองบินท่ีหลากหลาย  
และข้อมีบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น ขึน้เคร่ืองก่อน/ รับสมัภาระก่อน/ เลือกท่ีนัง่  มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ร้อย
ละ 4.5 

สมมติฐานข้อที่ 8 ปัจจัยด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า  สามารถแบง่ออกเป็นสมมติฐานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 8.1 ปัจจัยด้านราคา มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจัยด้านราคา  ได้แก่  ข้อราคาบตัรโดยสารมีความ
เหมาะสมเม่ือเทียบกับระยะทางการบิน  และข้อมีการแจ้งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชัน่ท่ีชดัเจน
ตรงตามท่ีโฆษณาไว้   มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ี
โดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซึง่สอดคล้อง
กบัสมมติฐาน  สามารถอธิบายได้ร้อยละ 0.5 

สมมติฐานข้อท่ี 8.2 ปัจจัยด้านราคา มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านราคา  ได้แก่  ข้อราคาบตัรโดยสารมีความ
คุ้มคา่กบับริการท่ีได้รับ  ข้อราคาบตัรโดยสารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัระยะทางการบิน  และข้อ
มีความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายกรณีมีการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป  อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน  สามารถอธิบายได้ร้อยละ 5.0 
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สมมติฐานข้อท่ี 8.3 ปัจจัยด้านราคา มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านราคา  ได้แก่  ข้อราคาบตัรโดยสารมีความ
คุ้มค่ากับบริการท่ีได้รับ  และข้อมีการแจ้งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชั่นท่ีชัดเจนตรงตามท่ี
โฆษณาไว้  มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่าครัง้ตอ่ไป  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน  
สามารถอธิบายได้ร้อยละ 1.5 

สมมติฐานข้อที่  9 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  สามารถแบง่ออกเป็นสมมติฐานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 9.1 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจัยด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย  ได้แก่ ข้อมีความ
หลากหลายของช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน , Call Center, 
เว็บไซต์, แอพพลิเคชัน่ของสายการบิน เป็นต้น   ข้อมีความหลากหลายของช่องทางการช าระเงินค่า
บตัรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, บตัรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น  และ
ข้อมีความสะดวก รวดเร็วในการซื อ้บัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ส าหรับจองบัตรโดยสาร เช่น 
Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็นต้น  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน  สามารถอธิบายได้ร้อยละ 1.3 

สมมติฐานข้อท่ี 9.2 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย  ได้แก่ ข้อมีความ
หลากหลายของช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, Call Center, 
เว็บไซต์, แอพพลิเคชัน่ของสายการบิน เป็นต้น   ข้อมีความหลากหลายของช่องทางการช าระเงินค่า
บตัรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, บตัรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น  และ
ข้อมีความสะดวก รวดเร็วในการซื อ้บัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ส าหรับจองบัตรโดยสาร เช่น 
Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็นต้น  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ต่อไป  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน  สามารถอธิบายได้ร้อยละ 1.4 
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สมมติฐานข้อท่ี 9.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจัยด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย  ได้แก่ ข้อมีความ
หลากหลายของช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน , Call Center, 
เว็บไซต์, แอพพลเิคชัน่ของสายการบิน เป็นต้น  และข้อมีความหลากหลายของช่องทางการช าระเงิน
คา่บตัรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, บตัรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น  มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต ่า  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน  สามารถ
อธิบายได้ร้อยละ 1.5 

สมมติฐานข้อที่  10 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  สามารถแบง่ออกเป็นสมมติฐาน ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 10.1 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด  ได้แก่ ข้อกิจกรรม
สง่เสริมการตลาดมีความนา่สนใจ เช่น มีสว่นลดค่าบตัรโดยสาร  มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน  สามารถอธิบายได้ร้อยละ 0.6 

สมมติฐานข้อท่ี 10.2 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด  ได้แก่ ข้อกิจกรรม
สง่เสริมการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น มีสว่นลดค่าบตัรโดยสาร  ข้อมีสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกของ
สายการบิน   ข้อมีการประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ตา่ง ๆ สม ่าเสมอ เช่น Facebook โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ 
เป็นต้น   และข้อมีการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับบริษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บัตรเครดิต  มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน  สามารถ
อธิบายได้ร้อยละ 3.6 

สมมติฐานข้อท่ี 10.3 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า   
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด  ได้แก่ ข้อกิจกรรม
สง่เสริมการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น มีสว่นลดค่าบัตรโดยสาร  และข้อมีการร่วมกิจกรรมสง่เสริม
การขายกับบริษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บตัรเครดิต  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  สามารถอธิบายได้ร้อยละ 2.7 

สมมติฐานข้อที่ 11 ปัจจยัด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า  สามารถแบง่ออกเป็นสมมติฐานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 11.1 ปัจจยัด้านกระบวนการ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ  ได้แก่ ข้อมีขัน้ตอนการ
เช็คอินท่ีรวดเร็ว  ข้อมีการดูแลรักษากระเป๋าเดินทางของผู้ โดยสารเป็นอย่างดี  และข้อสายการบินมี
ขัน้ตอนการรับผิดชอบในกรณีเกิดความลา่ช้า การยกเลกิของเท่ียวบิน และสมัภาระเกิดความเสยีหาย  
มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน  สามารถ
อธิบายได้ร้อยละ 0.5 

สมมติฐานข้อท่ี 11.2 ปัจจยัด้านกระบวนการ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ปัจจัยด้านกระบวนการ  ได้แก่ ข้อมีขัน้ตอนการ
เช็คอินท่ีรวดเร็ว  ข้อมีการดูแลรักษากระเป๋าเดินทางของผู้ โดยสารเป็นอย่างดี  และข้อสายการบินมี
ขัน้ตอนการรับผิดชอบในกรณีเกิดความลา่ช้า การยกเลกิของเท่ียวบิน และสมัภาระเกิดความเสยีหาย  
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน  สามารถ
อธิบายได้ร้อยละ 4.0 

สมมติฐานข้อท่ี 11.3 ปัจจยัด้านกระบวนการ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ปัจจัยด้านกระบวนการ  ได้แก่ ข้อมีขัน้ตอนการ
เช็คอินท่ีรวดเร็ว   ข้อมีการดูแลรักษากระเป๋าเดินทางของผู้ โดยสารเป็นอย่างดี  และข้อสายการบินมี
ขัน้ตอนการรับผิดชอบในกรณีเกิดความลา่ช้า การยกเลกิของเท่ียวบิน และสมัภาระเกิดความเสยีหาย  
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสาย
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การบินต้นทุนต ่า  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน  สามารถ
อธิบายได้ร้อยละ 2.1 

สมมติฐานข้อที่ 12 ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทนุต ่า มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
การเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  สามารถแบง่ออกเป็นสมมติฐานยอ่ย  ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 12.1 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์สายการบินต้นทุนต ่า มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า ไม่มี
อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อท่ี 12.2 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์สายการบินต้นทุนต ่า มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้
ตอ่ไป   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า  ได้แก่ 
ข้อช่ือเสยีงของสายการบินเป็นท่ีรู้จกั  ข้อสายการบินมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ  ข้อมีระบบ
การบริหารและการจัดการของสายการบินท่ีดี เช่น การต่อคิวเช็คอิน เป็นต้น  และข้อสายการบินมี
มาตรฐานความปลอดภยัด้านการบินและการให้บริการ  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป อย่างมีนยัส าคัญทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน  สามารถอธิบายได้ร้อยละ 7.3 

สมมติฐานข้อท่ี 12.3 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์สายการบินต้นทุนต ่า มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า  ได้แก่ 
ข้อมีระบบการบริหารและการจัดการของสายการบินท่ีดี เช่น การต่อคิวเช็คอิน เป็นต้น   ข้อการ
ให้บริการของพนกังานมีประสิทธิภาพ   และข้อสายการบินมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน
และการให้บริการ  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการแนะน า
ผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน  สามารถอธิบายได้ร้อยละ 11.1 
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ผลการสัมภาษณ์ 
ภายหลังจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ  ผู้ วิจัยได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพจากการ

สมัภาษณ์  โดยการใช้การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth  Interview) เพื่อน าข้อมลูท่ีได้จากการท า
วิจยัเชิงคณุภาพไปสนบัสนนุข้อมลูท่ีได้จากการท าวิจยัเชิงปริมาณ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. ข้อมูลทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง เป็นบุคคลท่ีท างานในบริษัทสายการบินต้นทุน
ต ่า ต าแหน่งพนกังานฝ่ายขาย มีอายุระหวา่ง 25-31 ปี เพศหญิง จ านวน 3 คน เพศชาย จ านวน 2 
คน มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการให้เท่ียวบินออกตรงเวลา พบว่า กลุม่
ตวัอยา่งโดยสว่นมากมีความคิดเห็นวา่ควรจะมีเคร่ืองบินส ารองไว้ในแต่ละสถานีหากเกิดเท่ียวบิน
ลา่ช้าก็จะได้น าเคร่ืองบินส ารองมาใช้ได้ รองลงมาคือ ควรให้พนักงานทุกฝ่ายประสานงานกัน
ตัง้แต่ขัน้ตอนเช็คอินจนถึงจุดหมายปลายทาง  พนักงานภาคพืน้ควรให้ข้อมูลกับผู้ ใช้บริการให้
ชัดเจนตัง้แต่การจองบัตรโดยสารป้องกันการผิดพลาด  ควรเรียกผู้ ใช้บริการท่ีนั่งเลขท้าย ๆ ขึน้
เคร่ืองก่อนเพื่อป้องกนัการติดขดับนเคร่ืองน้อยลง  และควรเพิ่มพนกังานซ่อมบ ารุงอากาศยานจะ
ได้มีทีมช่างช่วยกนัประเมินซอ่มแซมเคร่ืองบินได้เร็วขึน้ ตามล าดบั 

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจดัการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนกังานสามารถ
ให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ พบวา่ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีความคิดเห็นวา่ควร
จะให้รางวลัพนกังานด้วยเงินโบนสัมากท่ีสดุ รองลงมาคือ การแบ่งเปอร์เซ็นต์จากการเก็บเงินค่า
น า้หนกัสมัภาระเกินมาเฉลี่ยให้กบัพนกังาน และให้บตัรโดยสารฟรีพร้อมแพคเก็จท่ีพกัไปพกัผ่อน
กบัครอบครัวหรือคนรัก ตามล าดบั 

4. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการชดเชยให้กบัผู้ใช้บริการเม่ือเกิดเท่ียวบินลา่ช้า พบว่า 
กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่าสายการบินสามารถชดเชยให้กับผู้ ใช้บริการตามกฎของ
ส านกังานการบินพลเรือนแหง่ประเทศไทยได้ก าหนดไว้มากท่ีสดุ รองลงมาคือ สายการบินสามารถ
ชดเชยได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าเท่ียวบินนัน้ ๆ ลา่ช้านานแค่ไหน เช่น ลา่ช้า
เกิน 2 ชั่วโมงก็ออกเป็น Vouchers ให้กับผู้ ใช้บริการไปแลกซือ้ของว่างภายในสนามบิน หรือ
อาจจะเปลี่ยนเป็นเท่ียวบินอ่ืนแทนในกรณีท่ีลา่ช้านานมาก ๆ หรืออาจจะให้ผู้ ใช้บริการรับเงินคืน 
5-10% ของราคาบตัรโดยสาร ตามล าดบั 

5. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้พนกังานเอาใจใสผู่้ใช้บริการเป็นรายบุคคล พบว่า 
กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เห็นด้วยการให้พนกังานเอาใจใสผู่้ ใช้บริการเป็นรายบุคคล และท าได้กับ
ผู้ใช้บริการท่ีเป็น special case ท่ีต้องใสใ่จดแูลเป็นพิเศษ เช่น ผู้พิการตาบอด หหูนวก ผู้ ใช้บริการ
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ท่ีต้องนัง่ wheel chair เด็กอายตุ ่ากวา่ 16 เดินทางคนเดียว ผู้ ท่ีมีอาการป่วยท่ีจะต้องให้การบริการ
เป็นพิเศษ เป็นต้น ส่วนผู้ ใช้บริการท่านอ่ืน ๆ ก็บริการในรูปแบบใกล้เคียงกันตามมาตรฐานการ
ให้บริการของสายการบิน 

6. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาห้องโดยสารและห้องน า้บนเคร่ืองบิน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรจะให้พนักงานท าความสะอาดภายในเคร่ืองบิน 
(Cleaner) ขึน้มาท าความสะอาดในทุก ๆ เท่ียวบินท่ีลงจอดทัง้ภายในห้องโดยสารและห้องน า้ 
รองลงมาคือ ให้พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินเช็คและท าความสะอาดห้องโดยสารเม่ือปฏิบั ติ
หน้าท่ีบนเท่ียวบิน  ควรจะท าแบบส ารวจให้ผู้ใช้บริการประเมินในแต่ละท่ีนัง่วา่ท่ีนัง่ของแต่ละทา่น
มีสภาพเป็นอยา่งไรและห้องน า้บนเคร่ืองท่ีท่านใช้บริการมีสภาพอย่าง และควรเพิ่มจ านวนคนท า
ความสะอาด ไม่วา่จะเป็นเพิ่มจ านวนลกูเรือ หรือเพิ่มจ านวน Cleaner ตามล าดบั 

7. ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการให้น า้หนกัสมัภาระกับผู้ใช้บริการ พบว่า 
กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรจะให้น า้หนกัสมัภาระฟรีกับผู้ ใช้บริการอย่างจ ากัด
มากท่ีสดุ เพราะผู้ ใช้บริการแต่ละคนขนสมัภาระมามากน้อยไม่เท่ากันและระบุไปตัง้แต่ตอนซือ้
บตัรโดยสารเลยวา่ทางสายการบินให้น า้หนกัฟรีได้ก่ีกิโลกรัม หากน า้หนกัเกินก็ต้องให้ผู้ใช้บริการ
ซือ้น า้หนกัเพิ่ม รองลงมาคือคิดรวมไปกับคา่บตัรโดยสาร เพราะจะท าให้ผู้ ใช้บริการรู้สกึว่าไม่ต้อง
จ่ายเงินซือ้น า้หนกัเพิ่ม ควรมีนโยบายให้น า้หนกัสมัภาระฟรีกับผู้ใช้บริการท่ีต้องการย้ายท่ีอยู ่แต่
ขัน้ตอนนีผู้้ ใช้บริการต้องกรอกเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติมในการจองบตัรโดยสารลว่งหน้าเพื่อยืนยนั
ว่าจะย้ายท่ีอยู่จริงหรือเป็นนกัศึกษาจริง และต้องท าส ารวจก่อนว่าสายการบินคู่แข่งให้น า้หนัก
สมัภาระฟรีกบัผู้ใช้บริการเทา่ไหร่ ควรจะให้เยอะกวา่คูแ่ขง่ประมาณ 1-3 กิโลกรัม ตามล าดบั 

8. ความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายการท าโปรโมชัน่และประชาสมัพนัธ์ พบวา่ กลุม่
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรท าโปรโมชั่นลดราคาบัตรโดยสารมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ควรจัดโปรโมชั่นท่ีมีการอธิบายราคาและจุดเด่นให้ชัดเจน และควรจะท าโปรโมชั่นบัตรโดยสาร
พร้อมแพ็คเกจร่วมกับโรงแรมต่าง ๆ ในช่วงท่ีมีผู้ ใช้บริการน้อยหรือช่วงท่ีไม่ใช่เทศกาล ตามล าดบั 
และกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีความคิดเห็นวา่ควรประชาสมัพนัธ์ผา่นสื่อ Social Network มากท่ีสดุ 
รองลงมาคือ ไปออกบูทร่วมกบัโรงแรมในงานไทยเท่ียวไทย ตามล าดบั 

9. ความคิดเห็นเก่ียวกับช่องทางการจัดจ าหน่ายปัจจุบันและการเพิ่มช่องทาง 
พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เห็นว่าช่องทางการจดัจ าหนา่ยปัจจุบนัมีระบบออนไลน์มาเก่ียวข้อง
ทัง้ในด้านการจองบัตรโดยสารและช่องทางการช าระเงินมากท่ีสุด รองลงมาคือ ช่องทางจัด
จ าหน่ายปัจจุบนัมีทัง้โทรสายตรงไปคอลเซ็นเตอร์และเคาน์เตอร์จ าหน่ายบตัรโดยสาร และกลุ่ม
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ตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าผู้ ใช้บริการเลือกจองบตัรโดยสารผา่นแอพพลิเคชัน่และเว็บไซต์ของสาย
การบินมากท่ีสุด ส่วนช่องทางการช าระเงินผู้ ใช้บริการเลือกช าระผ่านบัตรเครดิตมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ช าระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าไม่ต้องเพิ่มช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายและช าระเงินเพราะสะดวกและตอบสนองผู้ ใช้บริการได้ดีแล้วมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ควรจะพัฒนาช่องทางการช าระเงินโดยท่ีสายการบินสร้างระบบการช าระค่าบัตร
โดยสารของสายการบินเอง โดยไม่ต้องผ่านธนาคารหรือระบบรับบริการช าระเงินอ่ืน ๆ จะท าให้
ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสยีคา่ธรรมเนียม 

10. ความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและโปรโมชั่นท่ีน่าสนใจ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การลดราคาบัตรโดยสารเป็นกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดท่ีได้รับการตอบรับดีท่ีสดุ และกลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีความคิดเห็นวา่ การลดราคาบตัร
โดยสารเป็นโปรโมชั่นท่ีน่าสนใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ โปรโมชั่นซือ้บัตรโดยสารในราคาเต็มฟรี
น า้หนกัสมัภาระฟรีหรือฟรีเคร่ืองด่ืมบนเท่ียวบิน  ให้พนกังานทกุคนสามารถขายบตัรโดยสารได้ใน
ราคาโปรโมชั่นโดยใช้ Code ID ของแต่ละคน และจองบัตรโดยสารพร้อมแพ็คเกจท่ีพักหรือ
แพ็คเกจทอ่งเท่ียว ตามล าดบั 

11. ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางพัฒนาขัน้ตอนต่าง ๆ ให้มีความสะดวกและ
รวดเร็ว สามารถตอบสนองผู้ ใช้บริการได้ พบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรจะ
สง่เสริมและประชาสมัพันธ์ให้ผู้ ใช้บริการเช็คอินผ่านระบบออนไลน์ (Self – Check in) มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ เพิ่มจ านวนเคาน์เตอร์เช็คอินและเคร่ืองสแกนสมัภาระ  ควรจะแยกเคาน์เตอร์เช็คอิน
ไปเลยว่าส าหรับคนท่ีมีสมัภาระและเคาน์เตอร์ส าหรับคนไม่มีสมัภาระ พนักงานแผนกเช็คอิน 
แผนกเช็คกระเป๋าไม่ควรปลอ่ยให้ผู้ ใช้บริการถือกระเป๋าขึน้เคร่ืองใบใหญ่เกินจ านวนท่ีระบุไว้  ควร
เพิ่มจ านวนรถบสัในกรณีท่ีเท่ียวบินใช้ Bus Gate และหากเกิดปัญหาก็ควรให้พนักงานสามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาหรือมีอ านาจการจัดการ ณ จุดท่ีมีปัญหาได้เลยโดยไม่ต้องรอค าสั่งจาก
พนักงานท่ีมีต าแหน่งอาวุโสกว่า ตามล าดับ  และกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าวิธีท่ีเสนอมาสามารถ
ตอบสนองผู้ใช้บริการได้ 

12. ความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลกัษณ์ของสายการบินของกลุม่ตัวอย่าง พบว่า 
กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีความคิดเห็นวา่การบริการท่ีดี มีความสภุาพ อ่อนน้อม ยิม้แย้ม เอาใจใส่
ผู้ใช้บริการ เป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีของสายการบินมากท่ีสดุ รองลงมาคือ เม่ือเป็นสายการบินต้นทุน
ต ่าจะต้องมาราคาถูกจริง ๆ และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าผู้ ใช้บริการจะรับรู้ได้จากการ
ปฏิบติังานของพนกังานสายการบินทกุคน 



  275 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน

ต ่า สามารถน ามาอภิปรายผลตามประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้
1. ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ  ข้อเท่ียวบินมีความตรงเวลาตามตารางการบิน   มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป และด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของพาราสรุามาน  และคณะ (1985) กลา่วว่า ความน่าเช่ือถือนัน้ เป็นความสามารถในการ
มอบบริการให้แก่ลูกค้าตามท่ีได้ให้สญัญาไว้ และสอดคล้องกับข้อมูลจากการสมัภาษณ์ ซึ่งผู้ ให้
สมัภาษณ์ระบุว่า การบริหารจัดการให้เท่ียวบินออกตรงเวลาควรจะมีเคร่ืองบินส ารองไว้ในแต่ละ
สถานีหากเกิดเท่ียวบินล่าช้าก็จะได้น าเคร่ืองบินส ารองมาใช้ได้  ส่วนพนักงานทุกฝ่ายต้อง
ประสานงานกนัตลอดจนควรให้ข้อมลูกบัผู้ใช้บริการให้ชดัเจนตัง้แต่การจองบตัรโดยสารเพื่อป้องกัน
การผิดพลาด  และควรเพิ่มพนกังานซ่อมบ ารุงอากาศยานจะได้มีทีมช่างช่วยกันประเมินซ่อมแซม
เคร่ืองบินได้เร็วขึน้กรณีเคร่ืองบินเสีย หากทุกเท่ียวบินออกตรงเวลาตามตารางบินก็สะท้อนให้
ผู้ใช้บริการเห็นวา่ สายการบินต้นทนุต ่ามีความสามารถในการมอบบริการให้แก่ผู้ ใช้บริการตรงตามท่ี
ได้โฆษณาหรือบอกไว้แล้ว ส่งผลให้ผู้ ใช้บริการกลบัมาใช้บริการอีกครัง้  และยงัมีการบอกต่อหรือ
แนะน าให้ผู้ อ่ืนมาใช้บริการอีก 

2. ปั จจัยด้านการตอบสนอง  ข้อพนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็วและมี
ประสทิธิภาพ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ย
ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป และด้าน
การแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อินทิรา จันทรัฐ 
(2552) ได้ศกึษา ความคาดหวงัและการรับรู้จริงตอ่คณุภาพการบริการสายการบินต้นทนุต ่าเท่ียวบิน
ภายในประเทศ พบวา่ ความพึงพอใจด้านทศันะการตอบสนองท่ีรวดเร็ว มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม
การใช้บริการซ า้ของลกูค้าสายการบินต้นทุนต ่าเท่ียวบินภายในประเทศ ด้านแนวโน้มท่ีจะใช้บริการ
สายการบินต้นทนุต ่าตอ่ไปภายในระยะเวลา 1 เดือน  และสอดคล้องกบัข้อมลูจากการสมัภาษณ์ ซึ่ง
ผู้ให้สมัภาษณ์มีความคิดเห็นว่า การท่ีจะให้พนกังานให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
จะต้องมีการบริหารจดัการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนกังานด้วยการให้เงินโบนสั หรือแบง่เปอร์เซ็นต์จาก
การเก็บเงินค่าน า้หนกัสมัภาระเกินมาเฉลีย่ให้กบัพนกังาน หรือให้บตัรโดยสารฟรีพร้อมแพคเก็จท่ีพกั
ไปพกัผอ่นกบัครอบครัวหรือคนรัก กลา่วคือ ถ้าพนกังานให้บริการท่ีดีมีประสทิธิภาพแล้วนัน้สง่ผลให้
ผู้ ใช้บริการเกิดความประทับใจแล้วผู้ ใช้บริการก็มีแนวโน้มท่ีจะกลับมาใช้บริการอีกครัง้ เม่ือ
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ผู้ใช้บริการเกิดความประทบัใจในบริการแล้วก็ยงัสามารถน าไปบอกเลา่หรือบอกต่อแก่ผู้ อ่ืนให้มาใช้
บริการอีกด้วย 

3. ปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจ ข้อมีการชดเชยเม่ือเท่ียวบินลา่ช้า (Flight Delay) เช่น 
มีการจดัอาหาร - เคร่ืองด่ืม โดยไม่คิดคา่ใช้จ่าย หรือ มี Voucher จากสายการบินมอบให้แก่ผู้ โดยสาร 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป และด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ (2560: 108 - 110) กลา่วว่า ขณะให้บริการเป็นช่วงท่ีส าคญัจะต้อง
เอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่วงท่ีพิสูจน์คุณภาพในการบริการและการสร้างความ
ประทบัใจให้แก่ลกูค้ามีผลต่อความพึงพอใจและความจงรักภกัดีของลกูค้า และสอดคล้องกับข้อมูล
จากการสมัภาษณ์  ซึง่ผู้ให้สมัภาษณ์มีความคิดเห็นวา่ การชดเชยให้กบัผู้ ใช้บริการเม่ือเกิดเท่ียวบิน
ล่าช้านัน้ สายการบินสามารถชดเชยให้กับผู้ ใช้บริการตามกฎของส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยได้ก าหนดไว้หรือสามารถชดเชยได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าเท่ียวบิน
นัน้ ๆ ลา่ช้านานแค่ไหน กลา่วคือ หากมีการชดเชย  ผู้ ใช้บริการน่าจะพึงพอใจและกลบัมาใช้บริการ
อีกแน่นอน  อีกทัง้ยงัแนะน าผู้ อ่ืนมาใช้บริการอีกด้วย  เพราะท าให้ผู้ ใช้บริการรู้สกึวา่ทางสายการบิน
มีความใสใ่จและเพื่อสร้างความไว้วางใจแก่ผู้ใช้บริการ แตใ่นกรณีท่ีจะชดเชยให้กบัผู้ใช้บริการก็ต้อง
มาพิจารณาวา่ เท่ียวบินลา่ช้าเกิดจากสาเหตอุะไร แล้วคอ่ยมาพิจารณาตอ่อีกวา่จะสามารถชดเชยให้
ได้อยา่งไรบ้าง 

4. ปัจจัยด้านการเข้าถึงจิตใจ ข้อพนักงานบริการด้วยความเอาใจใส่ผู้ ใช้บริการเป็น
รายบุคคล มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยใน
การใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ต่อไป และด้าน
การแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไครม์ (Khraim. 
2013) ได้ศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์ของสายการบินและคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัง้ใจเดินทางของลกูค้าในประเทศจอร์แดน พบวา่ คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตัง้ใจซือ้ของลกูค้าในประเทศจอร์แดน และสอดคล้องกบัข้อมลูจากการสมัภาษณ์ ซึ่งผู้ให้สมัภาษณ์มี
ความคิดเห็นวา่ การให้พนกังานเอาใจใสผู่้ใช้บริการเป็นรายบุคคล ท าได้กบัผู้ใช้บริการท่ีเป็น special 
case ท่ีต้องใสใ่จดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้พิการตาบอด ผู้สูงอายุ หรือเด็กอายุต ่ากว่า 16 เดินทางคน
เดียว เป็นต้น สว่นผู้ ใช้บริการท่านอ่ืน ๆ ก็บริการในรูปแบบใกล้เคียงกันตามมาตรฐานการให้บริการ
ของสายการบิน กลา่วคือ ในขณะท่ีพนกังานให้บริการนัน้ จะต้องบริการผู้ ท่ีมาใช้บริการด้วยความเอา
ใจใสว่า่ ผู้ใช้บริการแต่ละรายต้องการอะไรหรือต้องการความช่วยเหลอือะไรเพิ่มเติมจากบริการท่ีเป็น
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พืน้ฐานหรือไม่ ถ้าพนกังานให้บริการด้วยความใสใ่จได้ก็สามารถสร้างความประทบัใจแก่ผู้ ใช้บริการ 
สง่ผลให้ผู้ใช้บริการกลบัมาใช้บริการอีกครัง้หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนมาลองใช้บริการ 

5. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ข้อสภาพภายในห้องโดยสารและห้องน า้บน
เคร่ืองบินมีความสะอาด มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ี
โดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ตอ่ไป 
และด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิราภรณ์ 
เอ็นดู (2558) ได้ศึกษาเร่ือง  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่า ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอทาง
กายภาพ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียของประชาชนในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล  สอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2558: 92 - 180) กลา่ววา่ ลกัษณะ
ทางกายภาพ คือ รูปธรรมต่าง ๆ ท่ีสามารถมองเห็นได้  มีความส าคัญต่อความรู้สึกและปฏิกิริยา
ตอบสนองของลกูค้าและพนกังานท่ีมีต่อการให้บริการของกิจการ  และสอดคล้องกับข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์ ซึ่งผู้ ให้สมัภาษณ์มีความคิดเห็นวา่ การจะพฒันาห้องโดยสารและห้องน า้บนเคร่ืองบินให้
มีความสะอาดควรจะให้พนกังานท าความสะอาดภายในเคร่ืองบิน (Cleaner) ขึน้มาท าความสะอาด
ในทุก ๆ เท่ียวบินท่ีลงจอดทัง้ภายในห้องโดยสารและห้องน า้ และควรเพิ่มจ านวนคนท าความสะอาด
ด้วย กลา่วคือ ลกัษณะทางกายภาพมีความส าคญัต่อธุรกิจบริการนัน่คือ ธุรกิจสายการบินต้นทุนต ่า 
เพราะลกัษณะทางกายภาพเป็นสิง่ท่ีมองเห็นได้เป็นรูปธรรม ผู้ ใช้บริการจะรู้ได้วา่ สภาพของห้องน า้
หรือสภาพของอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารบนเคร่ืองบิน มีลกัษณะและมีคณุภาพเป็นอยา่งไร ดงันัน้ผู้
ให้บริการจ าเป็นต้องท าความสะอาด ตกแต่ง และตรวจสอบให้มีสภาพสะอาดพร้อมให้บริการอยู่
เสมอ 

6. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ข้อให้น า้หนักสัมภาระฟรีมากกว่าคู่แข่ง มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า และด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ตอ่ไป   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เจนจิรา นาทองค า และสดุาพร กณุฑลบุตร (2561) ได้ศกึษาเร่ือง อิทธิพลของปัจจยัทางการตลาดต่อ
ความตัง้ใจในการใช้บริการซ า้ของสายการบินต้นทนุต ่า พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจในการใช้บริการซ า้ของสายการบินต้นทุนต ่า  และสอดคล้องกับ
ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ ซึง่ผู้ให้สมัภาษณ์มีความคิดเห็นวา่ ในการให้น า้หนกัสมัภาระกบัผู้ใช้บริการ 
ควรจะให้น า้หนักสัมภาระฟรีกับผู้ ใช้บริการอย่างจ ากัดมากท่ีสุด เพราะผู้ ใช้บริการแต่ละคนขน
สมัภาระมามากน้อยไม่เทา่กันและระบุไปตัง้แต่ตอนซือ้บตัรโดยสารเลยวา่ทางสายการบินให้น า้หนกั
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ฟรีได้ก่ีกิโลกรัม หากน า้หนกัเกินก็ต้องให้ผู้ ใช้บริการซือ้น า้หนกัเพิ่ม หรือคิดรวมไปกบัคา่บตัรโดยสาร 
เพราะจะท าให้ผู้ใช้บริการรู้สกึวา่ไม่ต้องจ่ายเงินซือ้น า้หนกัเพิ่ม  ดงันัน้การท่ีสายการบินจะให้น า้หนกั
สมัภาระฟรีกบัผู้ใช้บริการก็ควรจะให้อยา่งจ ากดัและระบุให้ชดัเจนวา่ให้ฟรีก่ีกิโลกรัม 

7. ปัจจัยด้านราคา ข้อมีการแจ้งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชั่นท่ีชัดเจนตรงตามท่ี
โฆษณาไว้   มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยใน
การใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า และด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนภัทร บัวภิบาล (Thanapat Buaphiban. 2015) ได้ศึกษาเร่ือง การ
ก าหนดปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกสายการบินของผู้ โดยสาร: กรณีศึกษาผู้ ให้บริการสายการบิน
ต้ น ทุ น ต ่ า ใน ป ระ เท ศ ไท ย  (Determination of Factors That Influence Passengers’ Airline 
Selection: A Study of Low Cost Carriers in Thailand) พบว่า ราคา มีผลต่อความตัง้ใจซือ้ของ
ผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อีกทัง้ความตัง้ใจซือ้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ของ
ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า และสอดคล้องกบัข้อมลูจากการสมัภาษณ์ ซึง่ผู้ให้สมัภาษณ์มีความ
คิดเห็นวา่ ควรจัดโปรโมชัน่ท่ีมีการอธิบายราคาและจุดเด่นให้ชดัเจน และควรจะการจัดท าโปรโมชั่น
ลดราคาบัตรโดยสาร กล่าวคือ ราคามีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเป็นอย่างมาก เพราะ
ผู้ใช้บริการจะเลอืกซือ้หรือใช้บริการในราคาท่ีถกูและคุ้มค่ากับบริการท่ีได้รับ  ดงันัน้ทางสายการบิน
ควรตัง้ราคาค่าตัว๋โดยสารให้เหมาะสมกับบริการท่ีผู้ ใช้บริการจะได้รับ และท าโปรโมชัน่ลดราคาบตัร
โดยสารในช่วงท่ีมีผู้ใช้บริการน้อยหรือช่วงท่ีไม่ใช่เทศกาล อีกทัง้ราคาควรจะตรงตามท่ีประชาสมัพนัธ์
หรือโฆษณาไว้ 

8. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   ข้อมีความหลากหลายของช่องทางการจัด
จ าหนา่ยบตัรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, Call Center, เว็บไซต์, แอพพลเิคชัน่ของสายการบิน 
เป็นต้น   และข้อมีความหลากหลายของช่องทางการช าระเงินค่าบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ี
สนามบิน, บัตรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น    มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้าน
การเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป และด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า  ซึง่สอดคล้องกับงานวิจยัของ มนสนีิ เลิศคชสีห์ (2558) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การ
เลือกใช้บริการสายการบินการบินไทย ส าหรับการให้บริการภายในประเทศ  พบว่า  ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจ าหน่ายและบริการ ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการบินไทย ส าหรับเท่ียวบิน
ภายในประเทศ และสอดคล้องกบัข้อมลูจากการสมัภาษณ์ ซึง่ผู้ ให้สมัภาษณ์มีความคิดเห็นว่า ช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายปัจจุบันมีระบบออนไลน์มาเก่ียวข้องทัง้ในด้านการจองบัตรโดยสารและช่อง
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ทางการช าระเงิน ท าให้มีความสะดวก สบายในการจองและช าระเงินคา่บตัรโดยสาร  อาจกลา่วได้ว่า 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความส าคญัต่อธุรกิจบริการเป็นอย่างมาก ดังนัน้สายการบินต้นทุนต ่า
จะต้องท าให้บริการต่าง ๆ  สามารถเข้าถึงได้งา่ยและมีความสะดวกสบายในการซือ้และจ่ายเงิน ถ้า
ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงได้กระบวนการใช้บริการก็ไม่สามารถเกิดขึน้ และสิ่งส าคญัคือ จะต้องมี
ความพร้อมท่ีจะให้บริการแก่ลกูค้าในสถานท่ีและเวลาท่ีต้องการจะใช้บริการเสมอ 

9. ปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด  ข้อกิจกรรมสง่เสริมการตลาดมีความนา่สนใจ เช่น 
มีสว่นลดคา่บตัรโดยสาร  มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ด้านความถ่ี
โดยเฉลี่ยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้
ตอ่ไป และด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ รุจิรา
ภรณ์ เอ็นดู (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า การสง่เสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียของประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  และสอดคล้อง
กับข้อมูลจากการสมัภาษณ์ ซึ่งผู้ ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและ
โปรโมชัน่ท่ีนา่สนใจ  คือ การลดราคาบตัรโดยสารและโปรโมชัน่ซือ้บตัรโดยสารในราคาเต็มฟรีน า้หนกั
สมัภาระฟรีหรือฟรีเคร่ืองด่ืมบนเท่ียวบิน  อาจกลา่วได้วา่ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด เป็นปัจจัย
ส าคญัตอ่ธุรกิจสายการบินต้นทุนต ่า ช่วยให้ผู้ ใช้บริการเกิดความต้องการหรือตดัสินใจซือ้บริการของ
สายการบินต้นทนุต ่ามากขึน้  

10. ปัจจัยด้านกระบวนการ ข้อมีขัน้ตอนการเช็คอินท่ีรวดเร็ว  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านความถ่ีโดยเฉลีย่ในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป และด้านการแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต ่า  ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิราภรณ์ เอ็นด ู(2558) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอ่การตดัสินใจใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
พบวา่ ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และสอดคล้องกบัข้อมูลจากการสมัภาษณ์ ซึง่ผู้ให้สมัภาษณ์
มีความคิดเห็นว่า ควรจะสง่เสริมและประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ ใช้บริการเช็คอินผ่านระบบออนไลน์ (Self – 
Check in) และเพิ่มจ านวนเคาน์เตอร์เช็คอินและเคร่ืองสแกนสมัภาระ  หรือแยกเคาน์เตอร์เช็คอิน
ส าหรับคนท่ีมีสมัภาระและเคาน์เตอร์ส าหรับคนไม่มีสมัภาระ  กลา่วคือ สายการบินต้นทุนต ่าเป็น
ธุรกิจบริการ  ดงันัน้กระบวนการให้บริการมีความส าคัญมาก เพราะการน าเสนอบริการจะต้องใช้
ขัน้ตอนและกระบวนการเสมอ  ดงันัน้จึงควรออกแบบขัน้ตอนการให้บริการท่ีดี และควรมีการอบรม
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พนกังานให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ  จึงสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้ 

11. ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์สายการบินต้นทุนต ่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต ่า ด้านการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าครัง้ต่อไป และด้านการ
แนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ไครม์ (Khraim. 2013) ได้
ศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์ของสายการบินและคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัง้ใจ
เดินทางของลกูค้าในประเทศจอร์แดน พบวา่ ภาพลกัษณ์ของสายการบินมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตัง้ใจซือ้ของลูกค้า และสอดคล้องกับข้อมูลจากการสมัภาษณ์ ซึ่งผู้ ให้สมัภาษณ์มีความคิดเห็นว่า 
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของสายการบินต้นทนุต ่าต้องมีการบริการท่ีดี  มีความสภุาพ อ่อนน้อม ยิม้แย้ม เอาใจ
ใสผู่้ใช้บริการ เม่ือเป็นสายการบินต้นทนุต ่าจะต้องมาราคาถกูจริง ๆ และผู้ใช้บริการจะรับรู้ได้จากการ
ปฏิบติังานของพนกังานสายการบินทุกคน กลา่วคือ ธุรกิจสายการบินนัน้ ภาพลกัษณ์นัน้ถือได้ว่ามี
ความส าคญั เพราะเม่ือสายการบินมีภาพลกัษณ์ท่ีดีก็สง่ผลให้มีช่ือเสยีงของสายการบินท่ีดีและท าให้
ผู้ใช้บริการมีความเช่ือมั่นในการใช้บริการ เน่ืองจากผู้ใช้บริการเช่ือในประสบการณ์ท่ีได้รับมา ดงันัน้
สายการบินจึงควรรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีไว้  เพราะเป็นส่วนช่วยให้ผู้ ใช้บริการยอมรับและเลือกใช้
บริการในท่ีสดุ ทัง้จากความนา่เช่ือถือทางการบิน และคณุภาพการให้บริการของพนกังาน 

 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่า สามารถสรุปข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั ดงันี ้

1. สายการบินควรให้ความส าคัญเก่ียวกับความน่าเช่ือถือ โดยมุ่งเน้นไปท่ีเร่ืองของ
ความตรงเวลาตามตารางบินและการไม่ยกเลิกเท่ียวบิน ดงันัน้สายการบินจึงควรมีการบริหารจดัการ
เพื่อให้เท่ียวบินออกให้ตรงเวลามากท่ีสุด และควรมีแผนส ารองกรณีเกิดเท่ียวบินล่าช้า เช่น ให้มี
เคร่ืองบินส ารองไว้ในแตล่ะสถานี ถ้ามีเท่ียวบินลา่ช้าจะได้น าเคร่ืองบินส ารองมาใช้แทน หากสายการ
บินสามารถจัดการให้เท่ียวบินออกตรงเวลาได้ก็จะท าให้ผู้ ใช้บริการประทบัใจเกิดการรับรู้ในคณุภาพ
บริการ และตดัสนิใจเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าอีกครัง้ 

2. สายการบินควรมุ่งเน้นให้มีจ านวนเท่ียวบินตอ่วนัท่ีหลากหลายในแตล่ะเส้นทางการ
บินภายในประเทศ ซึง่จะท าให้เข้าถึงกลุม่ผู้ ใช้บริการมากขึน้ อีกทัง้ยงัสามารถเพิ่มจ านวนความถ่ีใน
การเลอืกใช้บริการได้  
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3. สายการบินควรมีนโยบายการเพิ่มน า้หนกัสมัภาระฟรีให้กบัผู้ใช้บริการมากกวา่สาย
การบินคู่แข่ง เช่น สายการบินคู่แข่งให้น า้หนักฟรีท่ี 10 กิโลกรัม แต่อาจจะให้น า้หนกัมากกว่าอีก 5 
กิโลกรัม รวมเป็น 15 กิโลกรัม ซึ่งจะท าให้กลุม่ผู้ใช้บริการมีความสนใจและมาเลอืกใช้บริการสายการ
บินเพิ่มมากขึน้  

4. สายการบินควรให้ความส าคญัในเร่ืองราคาบตัรโดยสาร เพราะผู้ใช้บริการสว่นใหญ่
มองว่าสายการบินต้นทุนต ่าต้องมีราคาบัตรโดยสารท่ีถูก ดังนัน้จึงควรท าโปรโมชั่นลดราคาบัตร
โดยสารออกมาอย่างต่อเน่ือง เช่น ลดราคาบตัรโดยสารในช่วงเวลาหรือเท่ียวบินท่ีมีคนมาใช้บริการ
น้อย หรือลดราคาบัตรโดยสาร แต่มีเงื่อนไขว่าให้ผู้ ใช้บริการซือ้ลว่งหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวัน
เดินทาง เพื่อกระตุ้นยอดขายหรือกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการอยากใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 

5. สายการบินควรท าโปรโมชั่นสง่เสริมการตลาดออกมาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการ
ท าโปรโมชั่นบตัรโดยสารราคาประหยดัส าหรับผู้ใช้บริการ ซึ่งแต่ละครัง้อาจจะดึงดูดความสนใจของ
กลุม่ผู้ ใช้บริการท่ีรักการเดินทางและกลุม่ท่ีชอบท่องเท่ียว เช่น โปรโมชัน่บตัรโดยสารราคาประหยดัคู่
กบัแพคเก็จโรงแรม หรือโปรโมชัน่บตัรโดยสารราคาประหยดัฟรีน า้หนกัสมัภาระ 15 กิโลกรัมส าหรับ
เท่ียวบินภายในประเทศ  แล้วประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Network เพราะสามารถเข้าถึง
ผู้ใช้บริการได้จ านวนมากในเวลาเดียวกนั 

6. สายการบินควรให้ความส าคัญกับคุณภาพบริการมาเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะ
พนักงานให้บริการ เพราะสายการบินต้นทุนต ่าเป็นธุรกิจบริการ ดังนัน้สายการบินจึงควรรักษา
มาตรฐานในการให้บริการและควรพฒันาปรับปรุงคณุภาพการให้บริการอยู่เสมอ โดยมีการจดัอบรม
เก่ียวกบัเร่ืองเทคนิคการให้บริการกบัพนกังานบริการภาคพืน้และพนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบิน อีกทัง้
ควรมีการประเมินคุณภาพการท างานของพนกังานบริการในทุกไตรมาส เพื่อยกระดบัคุณภาพการ
ให้บริการอยู่ในมาตรฐานบริการท่ีดี ซึ่งท าให้ผู้ ใช้บริการเกิดความประทับใจจากการใช้บริการ และ
สง่ผลให้กลบัมาใช้บริการอีกครัง้หรือบอกตอ่ไปยงับุคคลอ่ืน 

7. สายการบินควรเพิ่มตู้ เช็คอิน KIOSK ในสนามบิน โดยสายการบินควรวางตู้ เช็คอิน 
KIOSK ไว้ในจุดท่ีผู้ ใช้บริการสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้บริการ ดังนัน้หากมีตู้ เช็คอิน 
KIOSK เพิ่มขึน้ จะช่วยให้ผู้ ใช้บริการลดคิวในการต่อแถวเช็คอินท่ีเคาน์เตอร์ด้วยบริการเช็คอินและ
พิมพ์ปา้ยติดสมัภาระด้วยตวัเอง อีกทัง้ช่วยให้ผู้ใช้บริการไปขึน้เคร่ืองได้ทนัเวลา 

8. สายการบินควรเพิ่มช่องทางการช าระเงินค่าบัตรโดยสาร ดังนัน้สายการบินควร
คิดค้นช่องทางการช าระเงินท่ีเป็นของสายการบินเอง โดยไม่ต้องช าระเงินผ่านหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น 
เคาน์เตอร์เซอวิส จะช่วยให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสยีคา่ธรรมเนียมในการช าระเงิน 
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9. สายการบินควรให้ความส าคญักับทุก ๆ ขัน้ตอน เร่ิมตัง้แต่การจองบตัรโดยสารควร
จะให้ข้อมูลกับผู้ ใช้บริการให้ละเอียด เช่น หลังการจองบัตรโดยสารแล้วจะมี E-mail แจ้งไปยัง
ผู้ใช้บริการว่าได้ท าการจองแล้วพร้อมกับแนบวิธีการเช็คอินออนไลน์ให้กับผู้ ใช้บริการรับทราบ เพื่อ
ช่วยลดเวลาในการรอคอยการเช็คอินท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน 

10. สายการบินควรให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์สายการบิน โดยมุ่งเน้นไปท่ีเร่ืองการ
ให้บริการท่ีดี ตลอดจนประสทิธิภาพการให้บริการของพนกังานสายการบินมีความถกูต้องและแม่นย า 
เพื่อสามารถยกระดบัการให้บริการสง่ผลให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสายการบิน ท าให้ผู้ ใช้บริการเกิด
ความประทบัใจและกลบัมาใช้บริการอีกครัง้หรือบอกเลา่ไปยงับุคคลอ่ืน 

11. ส าหรับหน่วยงานภาครัฐควรเข้ามาก ากับดูแลในเร่ืองของการชดเชยกรณีเกิด
เท่ียวบินลา่ช้า เน่ืองจากเป็นสายการบินต้นทนุต ่าอาจท าให้การรับผิดชอบดแูลในเร่ืองดงักลา่วอาจให้
ความส าคัญน้อยไปบ้าง ดังนัน้หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะส านักงานการบินพลเรือน ซึ่งเป็น
หนว่ยงานหลกัของประเทศท่ีก ากบัดแูลผู้ประกอบการสายการบิน ควรให้ความใสใ่จและมาตรวจสอบ
มากขึน้ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

ส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
1. ผู้ วิจัยเห็นว่า ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเฉพาะผู้ ใช้บริการชาวไทยเท่ียวบิน

ภายในประเทศเท่านัน้ ดังนัน้การศึกษาครัง้ต่อไป ควรจะมีการศึกษากลุ่มผู้ ใช้บริการเท่ียวบิน
ต่างประเทศด้วย แล้วน ามาเปรียบเทียบกับผู้ ใช้บริการเท่ียวบินภายในประเทศว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ี
เหมือนกนัหรือแตกตา่งกนั 

2. ผู้วิจัยเห็นว่า ในการศึกษาครัง้ต่อไป ควรศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพ
การให้บริการของสายการบิน ซึ่งจะท าให้ทราบถึงความคิดเห็นระหวา่งความคาดหวงัก่อนใช้บริการ
และการรับรู้หลงัการใช้บริการวา่มีความแตกตา่งกนัอยา่งไร 

3. ผู้วิจัยเห็นว่า ในการศึกษาครัง้นีใ้ช้วิธีสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) 
กับพนักงานของบริษัทสายการบินต้นทุนต ่า ดังนัน้การศึกษาครัง้ต่อไป ควรมีการสมัภาษณ์กลุ่ม
ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าด้วย แล้วน ามาเปรียบเทียบว่าความคิดเห็นของพนกังานสายการบิน
ต้นทุนต ่ากับความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่านัน้ มีความคิดเห็นท่ีเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือบริษัทสายการบินน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุง
และพฒันาบริการของสายการบินให้ดีขึน้     
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 

 
แบบสอบถามนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวิโรฒ จัดท าขึน้เพื่อส ารวจถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต ่า เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของการบริการและเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ โดยแบบสอบถามจะประกอบด้วย 3 ตอนดงันี ้

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
สว่นท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า  

ดงันัน้จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่าน ในการตอบแบบสอบถามฉบับนีทุ้กข้อให้ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด ทัง้นีจ้ะไม่มีการระบุช่ือผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ วิจัยจะเก็บ
ค าตอบจากแบบสอบถามของท่านไว้เป็นความลบัและน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเท่านัน้ 
ผู้วิจยัขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูท่ีทา่นกรุณาให้ความร่วมมือในการวิจยัครัง้นี  ้
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปขอผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องวา่งให้ตรงกบัข้อมลูของทา่นมากท่ีสดุ 
1. เพศ  
  (1) ชาย                        (2) หญิง  
2. อาย ุ 
  (1) ต ่ากวา่ 20 ปี                    (2) 20 – 29 ปี    
  (3) 30 – 39  ปี                      (4) 40 ปีขึน้ไป    
3. สถานภาพ 
  (1) โสด           (2) สมรส       (3) หยา่ร้าง/ แยกกนัอยู/่ หม้าย 
4. อาชีพ  
 (1) รับราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ        (2) พนกังานเอกชน             (3) ธุรกิจสว่นตวั                   

 (4) นกัเรียน / นกัศกึษา                           (5) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................... 
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5. ระดบัการศกึษา  
 (1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี             (2) ปริญญาตรี                     (3) สงูกวา่ปริญญาตรี 

6. รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน  
 (1) ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท         (2) 10,001 – 20,000 บาท  
 (3) 20,001 – 30,000 บาท                      (4) มากกวา่ 30,000 บาท ขึน้ไป 

 
สว่นท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทา่น 

ปัจจัย 

ระดับความคิดเห็น 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 
(5) 

เหน็
ด้วย  
(4) 

ไม่
แน่ใจ 
(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างยิ่ง 
(1) 

1. ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
1.1 สายการบินมีการให้บริการตามท่ีได้
สัญญาหรือโฆษณาไว้ เช่น ทุกเท่ียวบินมี
รอยยิม้,  ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can 
fly),  อิสระการบิน (Freedom to fly)  

     

1.2 เท่ียวบินมีความตรงเวลาตามตารางการ
บิน 

     

1.3 มีการแจ้งเตือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลง 
เช่น เม่ือเปลี่ยนแปลงประตูขึน้เคร่ือง (Gate) 
หรือเม่ือเปลีย่นแปลงตารางบิน 

     

2. ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) 
2.1 พนกังานให้บริการด้วยความรวดเร็วและมี
ประสทิธิภาพ 

     

2.2 พนัก งาน มี กา รตอบ สนองทัน ที เ ม่ื อ
ผู้ใช้บริการต้องการความช่วยเหลอื 

     

2.3 พ นั ก งา น มี ค ว าม เต็ ม ใจ ช่ ว ย เห ลื อ
ผู้ใช้บริการ 
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ปัจจัย 

ระดับความคิดเห็น 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 
(5) 

เหน็
ด้วย  
(4) 

ไม่
แน่ใจ 
(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างยิ่ง 
(1) 

3. ด้านความมั่นใจ (Assurance) 
3.1 พนั ก งาน มี ค วาม เช่ี ย วช าญ ในกา ร
ให้บริการท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจ 

     

3.2 พนักงานตอบค าถามผู้ ใช้บ ริการด้วย
ความรู้และความช านาญ 

     

3.3 พนักงานมีความรู้เป็นอย่างดีเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีน าเสนอของสายการ
บิน 

     

3.4 มีการชดเชยเม่ือเท่ียวบินล่าช้า (Flight 
Delay) เช่น มีการจัดอาหาร - เคร่ืองด่ืม โดย
ไม่คิดคา่ใช้จ่าย หรือ มี Voucher จากสายการ
บินมอบให้แก่ผู้ โดยสาร 

     

4. ด้านการเข้าถึงจิตใจ (Empathy) 
4.1 พนักงานบ ริการด้ วยความ เอาใจใส่
ผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคล 

     

4.2 พนกังานมีความเข้าใจความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

     

4.3 พ นั ก ง า น ห าท า ง เลื อ ก ท่ี ดี ท่ี สุ ด แ ก่
ผู้ ใช้บริการ กรณีเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น กรณี
ถูกยกเลิกเท่ียวบิน (Cancelled) สายการบิน
เสนอให้ผู้ โดยสารเลือกว่าจะรับเงินคืนเต็ม
จ านวนหรือเสนอเท่ียวบินอ่ืนไปยังจุดหมาย
ปลายทางเดียวกนั 
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ปัจจัย 

ระดับความคิดเห็น 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง
(5) 

เหน็
ด้วย  
(4) 

ไม่
แน่ใจ 
(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างยิ่ง 
(1) 

5. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Tangible) 
5.1 สภาพภายในห้องโดยสารและห้องน า้บน
เคร่ืองบินมีความสะอาด 

     

5.2 สภาพของอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารบน
เคร่ืองบินมีความทนัสมยัและพร้อมใช้งาน 

     

5.3 ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินมีความสะดวกสบาย      
6. ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) 
6.1 มีเส้นทางการบินท่ีหลากหลาย      
6.2 มีจ านวนเท่ียวบินตอ่วนัท่ีหลากหลาย      
6.3 เมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม/ ของท่ีระลึกท่ี
จ าหนา่ยบนเคร่ืองบินท่ีหลากหลาย 

     

6.4 ให้น า้หนกัสมัภาระฟรีมากกวา่คูแ่ขง่      
6.5 มีบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น ขึน้
เคร่ืองก่อน/ รับสมัภาระก่อน/ เลอืกท่ีนัง่ 

     

7. ด้านราคา (Price) 
7.1 ราคาบตัรโดยสารมีความคุ้มค่ากับบริการ
ท่ีได้รับ 

     

7.2 ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัระยะทางการบิน 

     

7.3 มีราคาของบริการเสริมถูกกว่าคู่แข่ง ใน
กรณี ซื อ้บ ริการ เช่น  ขึ น้ เค ร่ือ งก่ อน  / รับ
สมัภาระก่อน/ เลอืกท่ีนัง่ 

     

7.4 มีความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายกรณีมีการ
แก้ไข/ เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร 
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ปัจจัย 

ระดับความคิดเห็น 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง
(5) 

เหน็
ด้วย  
(4) 

ไม่
แน่ใจ 
(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างยิ่ง 
(1) 

7.5 มี ก ารแ จ้ งรายละ เอี ยด ราคาในช่ ว ง
โปรโมชัน่ท่ีชดัเจนตรงตามท่ีโฆษณาไว้ 

     

8. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
8.1 มีความหลากหลายของช่องทางการจัด
จ าหน่ ายบัต รโดยสาร เช่น  เคา น์ เตอ ร์ ท่ี
ส น า ม บิ น , Call Center, เ ว็ บ ไ ซ ต์ , 
แอพพลเิคชัน่ของสายการบิน เป็นต้น 

     

8.2 มีความหลากหลายของช่องทางการช าระ
เงินคา่บตัรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ท่ีสนามบิน, 
บตัรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
เป็นต้น 

     

8.3 มีความสะดวก รวดเร็วในการซื อ้บัตร
โดยสารผ่านเว็บไซต์ส าหรับจองบัตรโดยสาร 
เ ช่ น  Skyscanner, Traveloka, Asia One 
Click เป็นต้น 

     

9. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
9.1 กิจกรรมสง่เสริมการตลาดมีความน่าสนใจ 
เช่น มีสว่นลดคา่บตัรโดยสาร 

     

9.2 มีสทิธิพิเศษให้กบัสมาชิกของสายการบิน      
9.3 มี ก ารป ระชาสัมพัน ธ์ผ่ านสื่ อ ต่ า ง  ๆ 
ส ม ่ า เ ส ม อ  เ ช่ น  Facebook โ ท ร ทั ศ น์ 
หนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น 

     

9.4 มีการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับ
บริษัทตา่ง ๆ เช่น โรงแรม บตัรเครดิต 
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ปัจจัย 

ระดับความคิดเห็น 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง
(5) 

เหน็
ด้วย  
(4) 

ไม่
แน่ใจ 
(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 
(2) 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างยิ่ง 
(1) 

10. ด้านกระบวนการ (Process) 
10.1 มีขัน้ตอนการเช็คอินท่ีรวดเร็ว      
10.2 มีขัน้ตอนการตรวจเช็คและรับกระเป๋าท่ี
รวดเร็ว 

     

10.3 มีการดูแลรักษากระเป๋าเดินทางของ
ผู้โดยสารเป็นอยา่งดี 

     

10.4 สายการบินมีขัน้ตอนการรับผิดชอบใน
กรณีเกิดความลา่ช้า การยกเลิกของเท่ียวบิน 
และสมัภาระเกิดความเสยีหาย 

     

11. ภาพลักษณ์สายการบินต้นทุนต ่า (Low cost Airline Image) 
11.1 ช่ือเสยีงของสายการบินเป็นท่ีรู้จกั      
11.2 สายการบินมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ี
ยอมรับ 

     

11.3 มีระบบการบริหารและการจัดการของ
สายการบินท่ีดี เช่น การตอ่คิวเช็คอิน เป็นต้น 

     

11.4 ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง พ นั ก ง า น มี
ประสทิธิภาพ 

     

11.5 สายการบินมีมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านการบินและการให้บริการ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องวา่งให้ตรงกบัพฤติกรรมของทา่นมากท่ีสดุ 
1. ทา่นใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าครัง้ลา่สดุคือสายการบินใด (ตอบเพียง 1 ข้อ)  
 (1) นกแอร์                                         (2) ไทย แอร์เอเชีย  
 (3) ไทย ไลอ้อนแอร์                            (4) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................................. 

2. เส้นทางการบินภายในประเทศท่ีทา่นเลอืกเดินทางกบัสายการบินต้นทนุต ่าบอ่ยท่ีสดุ (ตอบเพียง 
1 ค าตอบ)  

 (1) ภาคเหนือ                         (2) ภาคอิสาน                           (3) ภาคใต้ 
3. วตัถปุระสงค์ท่ีทา่นตดัสนิใจเดินทางโดยสายการบินต้นทนุต ่า (ตอบเพียง 1 ค าตอบ)  

 (1) เยี่ยมครอบครัว/กลบัภมิูล าเนา    (2) ทอ่งเท่ียว       (3) ท างาน/ติดตอ่ธุรกิจ                             
 (4) ฉลองในโอกาสพิเศษ                  (5) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................ 

4. ช่วงวนัท่ีมาใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าบอ่ยท่ีสดุ (ตอบเพียง 1 ค าตอบ)  
 (1) จนัทร์ - ศกุร์                    (2) เสาร์ - อาทิตย์                      (3) วนัหยดุนกัขตัฤกษ์                         

5. ทา่นท าการเช็คอิน (Check-in) ด้วยวิธีใดบอ่ยท่ีสดุ (ตอบเพียง 1 ค าตอบ)  
 (1) เช็คอิน (check-in) ผา่นเว็บไซต์ของสายการบิน (Airline Website)   
 (2) เช็คอิน (check-in) ผา่นเคาน์เตอร์สายการบินท่ีทา่อากาศยาน (Counter check-in at 

Airport) 
 (3) เช็คอิน (check-in) ท่ีทา่อากาศยานผา่นระบบตู้ เช็คอินอตัโนมติั (check-in KIOSK) 
 (4) เช็คอิน (check-in) ผา่นแอพพลเิคชัน่ของสายการบินในโทรศพัท์ (Airline Mobile 

Application) 
6. บุคคลใดมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าของทา่น (ตอบเพียง 1 
ค าตอบ) 

 (1) ครอบครัว               (2) เพื่อน                      (3) แฟน/ สามี/ ภรรยา      
 (4) ตวัเอง                    (5) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................  

7. ความถ่ีในการใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าโดยเฉลีย่_______________ ครัง้/ ปี 
8. การเลอืกใช้บริการครัง้ตอ่ไป ทา่นจะเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าอีกหรือไม่ 
เลอืกแนน่อน  __________:__________:__________:__________:__________ ไม่เลอืกแนน่อน 

5              4                3                  2                 1 
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9. ทา่นจะแนะน าผู้ อ่ืนให้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่าหรือไม่ 
แนะน าแนน่อน  _________:_________:_________:_________:_________ ไม่แนะน าแนน่อน 

                                  5               4               3               2               1  
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แบบค าถามสัมภาษณ์ 
เร่ือง 

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 

แบบสมัภาษณ์ส าหรับบุคคลท่ีท างานในบริษัทสายการบินต้นทุนต ่า  ซึ่งมีต าแหน่งเป็น
พนกังานฝ่ายขาย  แบ่งออกเป็น 2 สว่น ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ไปของผู้ ให้สมัภาษณ์ และความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาการให้บริการของพนกังานท่ีมีตอ่ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า 
ส่วนที่ 1ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้สมัภาษณ์ 

1. เพศ        2. อาย ุ      3. ระดบัการศกึษา 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาการให้บริการของพนกังานท่ีมีตอ่ผู้ ใช้บริการสายการบิน
ต้นทนุต ่า 

1. จากการตอบแบบสอบถามพบวา่ เท่ียวบินมีความตรงเวลาตามตารางบินมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า และมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ทา่นคิดว่า
ควรมีการบริหารจดัการหรือแนวทางการพฒันาให้เท่ียวบินออกตรงตามเวลาอยา่งไร (Reliability) 

2. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็วและมี
ประสทิธิภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า และมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมาก ทา่นคิดวา่ควรมีการบริหารจดัการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนกังานสามารถให้บริการ
ด้วยความรวดเร็ว และมีประสทิธิภาพอยา่งไร (Responsiveness) 

3. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า หากมีการชดเชยเม่ือเท่ียวบินลา่ช้า (Flight Delay) 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า และมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ทา่นคิดวา่ สายการบินจะสามารถชดเชยให้กับผู้ใช้บริการอย่างไร เพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจและ
เกิดความภกัดี (Assurance) 

4. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า พนกังานบริการด้วยความเอาใจใสผู่้ ใช้บริการเป็น
รายบุคคล มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า และมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก ทา่นเห็นด้วยหรือไม่ และสามารถท่ีจะให้พนกังานเอาใจใสผู่้ ใช้บริการเป็นรายบุคคล
ได้หรือไม่ อยา่งไร (Empathy)  

5. จากการตอบแบบสอบถามพบวา่ สภาพภายในห้องโดยสารและห้องน า้บนเคร่ืองบินมี
ความสะอาด มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า และมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ท่านมีแนวทางในการพัฒนาห้องโดยสารและห้องน า้บนเคร่ืองบินอย่างไร  
(Tangible) 
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6. จากการตอบแบบสอบถามพบวา่ การให้น า้หนกัสมัภาระฟรีมากกวา่สายการบินคูแ่ข่ง 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า และมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ทา่นมีนโยบายหรือแนวทางในการให้น า้หนกัสมัภาระกบัผู้ใช้บริการอยา่งไร (Product) 

7. จากการตอบแบบสอบถามพบวา่ การแจ้งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชัน่ตรงตามท่ี
โฆษณา มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า และมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ท่านคิดว่า มีนโยบายการท าโปรโมชั่นและประชาสมัพันธ์อย่างไร เพื่อให้ผู้ ใช้บริการ
เพิ่มขึน้ (Price) 

8. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า การมีช่องทางการจ าหน่ายบัตรโดยสารและช่อง
ทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
และมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ท่านคิดว่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายปัจจุบนัเป็นอย่างไร 
ผู้ใช้บริการใช้ช่องทางไหนมากท่ีสดุ และจะพฒันาหรือเพิ่มช่องทางอยา่งไร (Place) 

9. จากการตอบแบบสอบถามพบวา่ กิจกรรมสง่เสริมการตลาดมีความนา่สนใจ เช่น การ
ลดราคาบตัรโดยสาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า และมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสดุ ท่านคิดว่า กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีได้รับการตอบรับดีท่ีสุดคือ
อะไร และจะมีโปรโมชัน่ท่ีนา่สนใจอยา่งไรบ้าง (Promotion) 

10. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า การมีขัน้ตอนให้บริการต่าง ๆ ท่ีรวดเร็ว มีอิทธิพล
ตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทนุต ่า และมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ทา่นคิด
วา่ มีแนวทางพฒันาขัน้ตอนต่าง ๆ เช่น การตรวจเช็คและรับกระเป๋า หรือขัน้ตอนการเช็คอิน ให้มี
ความสะดวกและรวดเร็วอยา่งไร และสามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้มากแคไ่หน (Process) 

11. จากการตอบแบบสอบถามพบวา่ ภาพลกัษณ์ของสายการบินต้นทนุต ่า มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า และมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ทา่นคิดว่า 
ภาพลกัษณ์ของสายการบินของท่านเป็นอย่างไร ผู้ ใช้บริการรับทราบหรือไม่ (Low-cost Airline 
Image) 
 

 
  



  299 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายนามผู้ เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 

รายช่ือ ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
1. อาจารย์ ดร. สนัติ   เติมประเสริฐสกลุ อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ   

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย์ ดร. เศรษฐวสัภุ์   พรมสทิธ์ิ อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ   
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค 
- หนงัสอืขอเชิญผู้ เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 

- หนงัสอืขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูเพื่อการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 

  



  302 

 



  303 

 



  

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล พิไลลกัษณ์  ไกรรัตน์ 
วัน เดือน ปี เกิด 1 มกราคม 2534 
สถานที่เกิด จงัหวดัหนองคาย 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2556   

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสตูรนานาชาติ)  
จากวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  
พ.ศ. 2561  
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด  
จากคณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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