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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.

Keyword : Low cost airlines, Service Marketing Mix, Service Quality, Airline Image
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ปั จ จุ บัน การคมนาคมทางอากาศได้ มี บ ทบาทและความส าคัญ ต่อ การคมนาคมใน
ประเทศไทยมากขึ ้น อีกทังประชาชนก็
้
ให้ ความสนใจที่จะเดินทางโดยเครื่ องบินโดยสารเพิ่มมากขึ ้น
เนื่องจากการเดินทางโดยใช้ เครื่ องบินโดยสารนันประหยั
้
ดเวลาในการเดินทางค่อนข้ างมากและ
ได้ รับความสะดวกสบายจากการบริ การของสายการบินต่าง ๆ ส่งผลให้ การขนส่งทางอากาศใน
ประเทศขยายตัวเพิ่มขึน้ ตลอดเวลา เมื่ อ ปี 2558 ได้ มีนโยบายการเปิ ดน่านฟ้าเสรี ของอาเซียน
(ASEAN Single Sky) ซึ่งเป็ นนโยบายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจการขนส่งทาง
อากาศ โดยเฉพาะสายการบินต้ นทุนต่า (Low Cost Airline) ที่เติบโตอย่างรวดเร็ ว การเปิ ดน่านฟ้า
เสรี นนมี
ั ้ ประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้บริ โภคสามารถเลือกรับการให้ บริ การจากสาย
การบินที่หลากหลายและมีคุณภาพในราคาที่ถูกลง ในด้ านผู้ประกอบการนันก็
้ ยงั มีโอกาสเข้ าถึง
ผู้บริ โภคและตลาดการบินได้ มากขึ ้น นอกจากนี ้การเปิ ดน่านฟ้าเสรี ยงั ส่งผลดีตอ่ การคมนาคมทาง
อากาศและอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย เนื่องจากเป็ นจุดศูนย์กลางของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีการยกเลิกการสงวนสิทธิ์การบิน และยังมีการอนุญาตให้ สายการบินจากต่างประเทศเข้ า
มาให้ บริ การโดยตรงในประเทศ ซึง่ ในอดีตประเทศไทยนันอนุ
้ ญาตให้ สายการบินเพียงไม่กี่สายเข้ า
มาให้ บริ การภายในประเทศและจากัดเส้ นทางในการให้ บริ การ เพื่อไม่ให้ บินทับเส้ นทางหลักของ
สายการบินแห่งชาติ จึงทาให้ ธุรกิ จการบินของไทยมี การแข่งขันกันมากยิ่งขึ ้น (สุปรี ย์ ศรี สาราญ
และสินธวัฒน์ สินธนบดี, 2557)
เมื่อหลายปี ที่ผา่ นมาอัตราการเติบโตของสายการบินต้ นทุนต่าของประเทศไทยมีจานวน
ผู้ใช้ บริ การเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 15-18 หรื อ จานวน 23-24 ล้ านคน เนื่องจากสายการบินต้ นทุนต่า
สามารถตอบสนองความต้ องการที่หลากหลายและมี ความยืดหยุนในการเดินทางสูง และยังมี
แนวโน้ มที่จะเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงของการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากมี
ความต้ องการในการเดินทางมากขึ ้น (ศูนย์ วิจัย กสิกรไทย, 2555) ไม่ว่าจะเป็ นการเดินทางเพื่ อ
ติดต่อธุรกิจ การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว การเดินทางเพื่อกลับภูมิลาเนาหรื อเยี่ยมญาติ เป็ นต้ น
ส่งผลให้ ในปั จจุบนั มีการร่ วมลงทุนเพื่อเปิ ดสายการบินต้ นทุนต่าเกิดขึ ้นมากมาย เพราะธุรกิจสาย
การบินต้ นทุนต่ามี การแข่งขันกันอย่างรุ นแรง โดยเฉพาะการแข่งขันจัดโปรโมชั่นด้ านราคา เช่น
โปรโมชัน่ ลดราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน มีแพคเกจตัว๋ เครื่ องบินร่วมกับโรงแรมหรื อรถยนต์ให้ เช่า เป็ นต้ น

2
เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของเส้ นทางการบินภายในประเทศที่เพิ่มขึ ้น นอกจากโปรโมชั่น
ทางด้ า นราคาแล้ ว ยังมี ด้ า นการให้ บ ริ ก ารของสายการบิ น ไม่ ว่า จะเป็ นเรื่ อ งคุณ ภาพ ความ
น่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของการให้ บริ การภาคพื ้นดินหรื อแม้ แต่การให้ บริ การบนเครื่ องบิน
โดยสารก็มีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น เพื่อให้ เกิดภาพลักษณ์ ที่ดีต่อผู้ใช้ บริ การสายการบิน อีกทังได้
้ มีการเปิ ด
เส้ นทางการบินใหม่ ๆ ภายในประเทศอีกมากมายเพื่อให้ ครอบคลุมทุกจุดหมายในการเดินทาง จะ
เห็นได้ วา่ เมื่อเทียบกับความคุ้มค่าที่เกิดจากการประหยัดเวลาและความสะดวกในการเดินทางแล้ ว
ประชาชนจึงสนใจที่จะเดิน ทางโดยการคมนาคมทางอากาศเพิ่มมากขึ ้นในปั จ จุบัน (สุปรี ย์ ศรี
สาราญ และสินธวัฒ น์ สินธนบดี , 2557) ทาให้ มีการเปิ ดใช้ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมื อ ง
ควบคูไ่ ปกับท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพรองรับการให้ บริ การและ
ความสามารถในการรองรั บ การเป็ นฮับ ของอาเซี ย น อี ก ทัง้ ยัง เป็ น การช่ ว ยส่ง เสริ ม ด้ า นการ
ท่องเที่ยวที่จะต้ องเดินทางมาต่อเครื่ องไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, 2555)
จากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจสายการบินในประเทศไทย นอกจากจะส่งผลใน
เรื่ อ งของราคาที่ ถูกลงและคุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารแล้ ว ยัง ส่งผลท าให้ มี ก ารเปลี่ย นรู ป แบบการ
เดินทางของกลุม่ ผู้ใช้ บริ การ ซึ่งในอดีตการเดินทางโดยเครื่ อ งบินมี ราคาสูง ผู้ที่ใช้ บริ การเดินทาง
โดยเครื่ องบินมีจากัดอยู่เฉพาะกลุม่ ผู้มีรายได้ สงู เท่านัน้ แต่ปัจจุบนั ธุรกิจสายการบินต้ นทุนต่าได้ มี
บทบาทในการให้ บริ การในระดับราคาถูกลง จึงสามารถเจาะกลุ่มผู้ ใช้ บ ริ การในกลุ่มผู้มีรายได้
ระดับ ปานกลางขึน้ ไป ส่งผลให้ ก ารเดิ นทางของกลุ่ม ผู้ใช้ บริ การโดยเครื่ อ งบิ นมี จานวนเพิ่ มขึน้
(SME Leader, 2557) โดยเมื่อพิจารณาแล้ วในปั จจุบนั นี ้มีฐานการบริ การหรื อท่าอากาศหลักของ
สายการบินต้ นทุนต่าส่วนใหญ่ ที่ให้ บริ การนัน้ คือ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมื อง จะพบว่ามี
การเพิ่มขึน้ ของจ านวนเที่ยวบินและจานวนผู้โดยสารอย่างต่อ เนื่องในทุก ๆ ปี นับจากปี 25562559 จากรายงานประจ าปี ของบริ ษั ท ท่ า อากาศยานไทย จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ง แสดงให้ เห็ น
รายละเอียดดังนี ้ (บริ ษัท การท่าอากาศยานไทย จากัด, 2560)
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ตาราง 1 เที่ยวบินและจานวนผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ระหว่างปี
2555 – 2559
จานวนเที่ยวบิน
ปี
2555
2556
2557
2558
2559
2560

จานวน (เที่ยวบิน)
37,141
135,988
161,831
214,809
240,601
253,544

%
-21.82%
266.14%
19.00%
32.74%
12.01%
5.38%

จานวนผู้โดยสาร
จานวน (คน)
2,717,413
15,562,753
19,349,941
28,589,312
34,689,890
37,183,617

%
-31.60%
472.70%
24.33%
47.75%
21.34%
7.19%

ที่มา: บริ ษัท การท่าอากาศยานไทย จากัด . (2560). รายงานประจาปี 2560: การท่า
อากาศยานไทย. ออนไลน์.
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้ างต้ นทาให้ ผ้ วู ิจยั สนใจที่จะศึกษา “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ” โดยงานวิจัยนี ้มุ่งศึกษากลุ่มผู้ที่ใช้ บริ การสายการบิ น
ต้ นทุนต่า เพื่อที่จะทราบถึงปั จจัยใดบ้ างที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่าของผู้ใช้ บริ การ ได้ แก่ คุณภาพการให้ บริ การ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ และ
ภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า อีกทังเพื
้ ่อนาข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยไปใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานใน
การวางแผนด้ านการตลาดในการให้ บริ การแก่ผ้ ใู ช้ บริ การหรื อผู้โดยสาร และการพัฒนาแผนการ
ส่งเสริ มการตลาดใหม่ๆ ขึ ้นมา อีกทังการปรั
้
บปรุ งและพัฒนาคุณภาพในการให้ บริ การ รวมไปถึง
การพัฒ นาภาพลัก ษณ์ ของบริ ษั ท สายการบิ น ให้ ดี ยิ่ งขึน้ เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองต่อ ความ
ต้ องการของผู้ใช้ บริ การได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั มีความมุ่งหมายดังนี ้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าของผู้ใช้ บริ การ
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2. เพื่อศึกษาอิ ทธิ พลของคุณภาพการให้ บริ การต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า
3. เพื่อศึกษาอิ ทธิ พลของส่วนประสมทางการตลาดบริ การต่ อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
4. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่าต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ความสาคัญของการวิจัย
1. เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการสายการบินต้ นทุนต่า สามารถนาผลข้ อมูลจากการวิจยั ไปใช้ เป็ น
ข้ อมูลพื ้นฐานในการวางแผนด้ านการตลาดในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า รวมไปถึงการพัฒนาแผนการ
ส่งเสริ มการตลาดใหม่ๆ ขึ ้นมา เพื่อให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ สงู สุดและ
สามารถเพิ่มผลประกอบการให้ กบั บริ ษัท
2. เพื่ อให้ ผ้ ูป ระกอบการสายการบิ นต้ นทุน ต่า สามารถน าข้ อ มูล จากการวิจัย ไปเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพในการให้ บริ การ รวมไปถึงการพัฒนาภาพลักษณ์ ของ
บริ ษัทสายการบินให้ ดียิ่งขึ ้น เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
3. เพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจศึกษาเกี่ยวกับสายการบินต้ นทุนต่าสามารถนาผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ไปใช้ ศกึ ษาเพิ่มเติมในประเด็นอื่น ๆ ได้ ตามความสนใจ
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้เพื่อศึกษาถึง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า” ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีในการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed method) ระหว่างวิธีการวิจยั เชิง
ปริ มาณ (Quantitative Research) และวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยซึ่ง
มีขอบเขตของการวิจยั ดังนี ้
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้ใช้ บริ การชาวไทยที่ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
เที่ยวบินในประเทศ ซึง่ ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ ผู้ใช้ บริ การชาวไทยที่ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
เที่ยวบินในประเทศ เนื่องจากไม่สามารถทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนันจึ
้ งใช้ วิธีการหาค่า
จากสูตรการคานวณขนาดตัวอย่างประชากรของคอแครน (Cochran, 1977) จากสูตรผู้วิจัยต้ องการ
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สุม่ กลุม่ ตัวอย่างที่ระดับความเชื่ อมั่น 95% และยอมให้ มีความคาดเคลื่อนได้ 5% จะได้ ขนาดของ
กลุม่ ตัวอย่างที่ต้องสุม่ ได้ เท่ากับ 385 ตัวอย่างและเพื่อให้ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นกลุม่ ประชากรตัวแทนที่ดี
จึงได้ สารองไว้ 15 ตัวอย่าง รวมเป็ น 400 ตัวอย่าง
ใช้ วิธีการเลือกกลุม่ ตัวอย่างตามขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ใช้ วิธี การเลือ กกลุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
ผู้วิจัยจะเลือกเก็บข้ อมูลจากผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าเที่ยวบินภายในประเทศที่ท่าอากาศ
ยานดอนเมือง เนื่องจากเป็ นท่าอากาศยานหลักของสายการบินต้ นทุนต่าส่วนใหญ่ (บริ ษัท การท่า
อากาศยานไทย จากัด, 2561)
ขันที
้ ่ 2 ใช้ วิธีการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ผู้วิจยั จะเลือกเก็บข้ อมูลจากขันที
้ ่ 1 เพื่อให้ ได้ ครบตามจานวนแบบสอบถาม 400 ชุด
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งได้ ดงั นี ้
1.1 ด้ านความน่าเชื่อถือ (Reliability)
1.2 ด้ านการตอบสนอง (Responsiveness)
1.3 ด้ านความมัน่ ใจ (Assurance)
1.4 ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ (Empathy)
1.5 ด้ านลักษณะทางกายภาพ (Tangibles)
1.6 ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
1.7 ด้ านราคา (Price)
1.8 ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
1.9 ด้ านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
1.10 ด้ านกระบวนการ (Process)
1.11 ภาพลักษณ์สายการบินต้ นทุนต่า
2. ตั ว แปรตาม (Dependent Variables) ได้ แก่ พฤติ ก รรมการเลื อ กใช้ บริ ก าร
สายการบินต้ นทุนต่า มีรายละเอียดดังนี ้
2.1 สายการบินต้ นทุนต่าที่ใช้ บริ การครัง้ ล่าสุด
2.2 เส้ นทางการบินของสายการบินต้ นทุนต่าที่ใช้ บริ การ
2.3 วัตถุประสงค์ที่ตดั สินใจเดินทางโดยสายการบินต้ นทุนต่า
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2.4 ช่วงวันที่มาใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าบ่อยที่สดุ
2.5 วิธีการเช็คอิน (Check-in)
2.6 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
2.7 ความถี่ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยเฉลีย่ ต่อปี
2.8 แนวโน้ มการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
2.9 แนวโน้ มที่จะแนะนาให้ ผ้ อู ื่นใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ศึกษาจากการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยเลือกใช้ วิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth
Interview) ซึง่ เป็ นการสัมภาษณ์แบบหยัง่ ลึกรายบุคคล เป็ นการซักถามพูดคุยกันระหว่างผู้สมั ภาษณ์
กับผู้ให้ สมั ภาษณ์ เพื่อถามเจาะลึกให้ ได้ คาตอบให้ ครบตามประเด็นที่ผ้ ูวิจัยสนใจศึกษา (ชไมพร
กาญจนกิจสกุล, 2555)
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ บุคคลที่ทางานในบริ ษัทสายการบินต้ นทุนต่า
ซึง่ มีตาแหน่งพนักงานฝ่ ายขาย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ บุคคลที่ทางานในบริ ษัทสายการบินต้ นทุนต่า
ซึง่ มีตาแหน่งเป็ นพนักงานฝ่ ายขาย โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์ จานวน 5 คน
ใช้ วิธีการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจัยจะ
เข้ าไปขอสัมภาษณ์ บุคคลที่ทางานในบริ ษัทสายการบินต้ นทุนต่า ซึง่ มีตาแหน่งพนักงานฝ่ ายขาย
โดยเป็ นการสัมภาษณ์แบบ In-depth Interview ผู้วิจยั ทาการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi –
structured Interview) ซึ่งเป็ นวิธีที่ไม่ได้ กาหนดคาตอบไว้ ตายตัว จึงสามารถปรับเปลี่ยนความ
ยืดหยุน่ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ผู้ใช้ บริ การ หมายถึง ผู้โดยสารชาวไทยที่มาใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าเที่ยวบินใน
ประเทศ
2. สายการบิ น ต้ น ทุนต่ า หมายถึ ง สายการบิ นที่ มี การบริ ห ารจัด การ โดยเน้ นการลด
ต้ นทุนด้ านบริ การที่ไม่จาเป็ นออกไป เพื่อให้ ราคาตัว๋ โดยสารถูกกว่าสายการบินเต็มรูปแบบ
3. ความน่าเชื่ อ ถื อ หมายถึง ความสามารถของพนักงานในการให้ บ ริ การด้ วยความ
ถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ
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4. การตอบสนอง หมายถึง ความตังใจและความพร้
้
อมของพนักงานในการให้ บริ การเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ
5. ความมั่นใจ หมายถึง การกระทาของพนักงานแสดงให้ ผ้ ใู ช้ บ ริ การเห็นว่า มี ความรู้
ความชานาญในการให้ บริ การ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การมัน่ ใจในบริ การที่ได้ รับ
6. การเข้ าถึงจิตใจ หมายถึง ความใส่ใจดูแลของพนักงานที่มีต่อ ผู้ใช้ บริ การแต่ ละราย
เพื่อที่จะตอบสนองความต้ องการเป็ นรายบุคคลได้
7. ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สถานที่หรื อ สิ่งของที่เกี่ ยวข้ องกับการให้ บริ การของ
สายการบิน ซึง่ แสดงให้ เห็นผู้ใช้ บริ การเห็น
8. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง บริ การที่บริ ษัทสายการบินต้ นทุนต่าเสนอขายให้ กบั ผู้ใช้ บริ การ
9. ราคา หมายถึง ค่าตัว๋ โดยสารที่ผ้ ใู ช้ บริ การจ่ายให้ กับสายการบิน ซึง่ สายการบินเป็ นผู้
กาหนดราคา โดยดูจากความคุ้มค่าและความเหมาะของราคาเมื่อเทียบกับบริ การที่ได้ รับ
10. ช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึง วิธีการที่จะทาให้ บริ การของสายการบินสามารถ
เข้ าถึงผู้ใช้ บริ การได้ ด้วยความสะดวกสบายในทุกช่องทางที่ผ้ ใู ช้ บริ การสะดวก
11. การส่ง เสริ มการตลาด หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ สื่อ สารระหว่างบริ ษั ท สายการบิ น กับ
ผู้ใช้ บริ การแล้ วเกิดการเลือกใช้ บริ การ
12. กระบวนการ หมายถึง ขันตอนที
้
่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายการบิน
เพื่อมอบการให้ บริ การแก่ผ้ ใู ช้ บริ การอย่างถูกต้ องและรวดเร็ ว
13. ภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า หมายถึง ภาพที่เกิดขึ ้นในใจของผู้ใช้ บริ การที่มีต่อ
บริ ษัทสายการบิ นต้ น ทุนต่ า ซึ่งเกิ ด จากการรับ รู้ ที่ ประทับใจ โดยมาจากประสบการณ์ ตรงและ
ประสบการณ์ทางอ้ อมของผู้ใช้ บริ การ
14. พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ หมายถึง การกระทาของผู้ใช้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับการ
เลือกใช้ บริ การ เพื่อตอบสนองความต้ องการในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ ซึง่ วัดจาก
14.1 สายการบินต้ นทุนต่าที่ใช้ บริ การครัง้ ล่าสุด
14.2 เส้ นทางการบินของสายการบินต้ นทุนต่าที่ใช้ บริ การ
14.3 วัตถุประสงค์ที่ตดั สินใจเดินทางโดยสายการบินต้ นทุนต่า
14.4 ช่วงวันที่มาใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าบ่อยที่สดุ
14.5 วิธีการเช็คอิน (Check-in)
14.6 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
14.7 ความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (ครัง้ /ปี )
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14.8 การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
14.9 การแนะนาให้ ผ้ อู ื่นใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า มี
แนวคิดในการสร้ างกรอบการวิจัยได้ จากการวิเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจยั ในอดีต ซึง่ มีรายละเอียด
ดังภาพ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานในการวิจัย
1. ปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม มี อิ ทธิ พลต่อ พฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
2. ปั จ จัยด้ านความน่าเชื่ อ ถื อ มี อิ ทธิ พลต่อ พฤติกรรมการเลือ กใช้ บ ริ การสายการบิ น
ต้ นทุนต่า
3. ปั จจัยด้ านการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า
4. ปั จจัยด้ านความมัน่ ใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
5. ปั จจัยด้ านการเข้ าถึ งจิ ตใจ มี อิ ทธิ พ ลต่อ พฤติก รรมการเลือ กใช้ บริ การสายการบิ น
ต้ นทุนต่า
6. ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า
7. ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
8. ปั จจัยด้ านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
9. ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า
10. ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า
11. ปั จจัยด้ านกระบวนการ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า
12. ปั จ จัยด้ านภาพลักษณ์ สายการบิน ต้ น ทุน ต่า มี อิ ท ธิ พลต่อ พฤติกรรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า” ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ได้ รวบรวมไว้ ตามลาดับ ดังนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพบริ การ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภค
5. ข้ อมูลเกี่ยวกับสายการบินต้ นทุนต่าในประเทศไทย
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพบริการ
1.1 ความหมายของคุณภาพบริการ
ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2560) กล่าวว่า “ คุณภาพการบริ การ หมายถึง การบริ การที่ดีเลิศ
ตรงกับความต้ องการหรื อเกินความต้ องการของลูกค้ าจนทาให้ ลกู ค้ าเกิดความพอใจและเกิดความ
จงรักภักดี ”
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2560) กล่าวว่า “คุณภาพการบริ การ หมายถึง ระดับของ
การให้ บริ การซึ่งไม่มีตัวตนที่นาเสนอให้ กับลูกค้ าที่คาดหวัง ซึ่งเป็ นผู้ตัดสินคุณภาพการให้ บริ การ
หรื อเป็ นการรับรู้ ของลูกค้ าซึ่งลูกค้ าจะประเมิ นคุณภาพบริ การโดยเปรี ยบเทียบความต้ องการหรื อ
ความคาดหวังกับบริ การที่ได้ รับจริ ง ”
1.2 การวัดคุณภาพการบริการ
ไซแธมอล และ บิทเนอร์ (Zeithaml & Bitner, 1996) กล่าวว่า ก่อ นที่ ลูกค้ าจะมาใช้
บริ การนัน้ ก็มีความคาดหวังไว้ ในใจและอาจจะคาดหวังแตกต่างกันไปตามข้ อมูลที่ได้ รับมา และเมื่อ
มาใช้ บริ การแล้ วจึงจะได้ สมั ผัสกับประสบการณ์ จริ ง ซึ่งการบริ การที่มีคุณภาพวัดได้ จาก 2 กรณี
ดังต่อไปนี ้
1.2.1 ความคาดหวังไม่แตกต่างจากประสบการณ์ จริ ง เมื่ อลูกค้ าได้ รับบริ การแล้ วจะ
รู้ สกึ ว่าการบริ การผ่านเกณฑ์ มาตรฐานหรื อตอบสนองความต้ องการได้ และยังสามารถกลับมาใช้
บริ การอีกในครัง้ ต่อไป
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1.2.2 ประสบการณ์ จริ งเหนือกว่าความคาดหวัง กรณี นี ถ้ ื อว่าเป็ นการให้ บริ การที่ มี
คุณภาพมาก
1.3 ลักษณะของคุณภาพการให้ บริการ
พาราสุรามาน ไซแธมอล และ แบรี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) กล่าว
ว่า ผลลัพธ์ ที่เกิ ดขึน้ จากการที่ลูกค้ าประเมิ นคุณภาพของบริ การที่ได้ รับเรี ยกว่า คุณภาพของการ
บริ การที่ลกู ค้ ารับรู้ ซึง่ เกิดจากการที่ลกู ค้ าทาการเปรี ยบเทียบบริ การที่คาดหวังกับบริ การที่รับรู้ นัน่ คือ
ประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นหลังจากที่ลกู ค้ าได้ รับบริ การแล้ ว ซึง่ พิจารณาได้ จากเกณฑ์ 10 ประการ ดังนี ้
1.3.1 Access (การเข้ าถึงลูกค้ า) คือ ความสามารถในการบริ การลูกค้ าตามที่ได้ ให้
สัญญาไว้ กบั ลูกค้ า ซึง่ จะอานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ าทังในด้
้ านเวลาและสถานที่
1.3.2 Communication (การติดต่อสื่อสาร) คือ สามารถรับฟั งลูกค้ า และสามารถให้
ข้ อมูลที่จาเป็ นแก่ลกู ค้ าด้ วยภาษาที่ลกู ค้ าเข้ าใจง่าย
1.3.3 Competence (ความสามารถ) คือ พนักงานที่ให้ บริ การลูกค้ าต้ องมีความรู้ และ
ความชานาญ
1.3.4 Courtesy (ความสุภาพ) คือ พนักงานที่ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าต้ องมีมนุษยสัมพันธ์ ที่
ดี แสดงออกถึงความสุภาพและให้ เกียรติลกู ค้ า
1.3.5 Credibility (ความน่าเชื่อถือ) คือ บริ ษัทและพนักงานจะต้ องมีความซื่อสัตย์ สร้ าง
ความไว้ วางใจในการบริ การแก่ลกู ค้ า
1.3.6 Reliability (ความไว้ วางใจ) คื อ ความสามารถในการบริ ก ารลูกค้ าจะต้ อ งมี
สม่าเสมอและมีความถูกต้ อง แม่นยา
1.3.7 Responsiveness (การตอบสนองลูกค้ า) คื อ พนักงานต้ องมี ความเต็มใจที่จ ะ
ให้ บริ การและยินดีที่จะช่วยเหลือลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ วตรงตามที่ลกู ค้ าต้ องการ
1.3.8 Security (ความปลอดภัย) คื อ การบริ การที่ ให้ นัน้ จะต้ อ งปราศจากอันตราย
ความเสีย่ ง และปั ญหาต่าง ๆ
1.3.9 Tangibles (การสร้ างบริ การให้ เป็ นที่ร้ ู จัก) คือ อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก
พนักงาน จะต้ องพร้ อมที่จะให้ บริ การแก่ลกู ค้ าเสมอ
1.3.10 Understanding the customer (การเข้ าใจลูกค้ า) คือ พนักงานจะต้ องพยายาม
เข้ าใจในความต้ องการของลูกค้ าและตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
1.4 ปั จจัยกาหนดคุณภาพการบริการ
พาราสุรามาน และคณะ (Parasuraman et al., 1985) กล่าวว่า จากลักษณะคุณภาพ
การให้ บริ การทัง้ 10 ประการนัน้ มี 2 ประการ ได้ แก่ Credibility (ความน่าเชื่ อถือ) และ Tangibles
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(การสร้ างบริ การให้ เป็ นที่ ร้ ู จัก) ที่ จัดได้ ว่าเป็ น Search Quality กล่าวคื อ ลูกค้ าสามารถประเมิ น
คุณภาพได้ ลว่ งหน้ าก่อนซื ้อ ส่วนอีก 6 ประการ ได้ แก่ Reliability (ความไว้ วางใจ), Responsiveness
(การตอบสนองลู ก ค้ า), Access (การเข้ าถึ ง ลู ก ค้ า), Communication (การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร),
Understanding the customer (การเข้ าใจลูกค้ า), และ Courtesy (ความสุภาพ) จัดเป็ น Experience
Quality กล่าวคือ ลูกค้ าจะไม่สามารถที่จะประเมินคุณภาพตามเกณฑ์เหล่านันได้
้ เลยจนกว่าจะได้ ซื ้อ
หรื อบริ โภคแล้ วเท่านัน้ ส่วนอีก 2 ประการที่เหลือ คือ Security (ความปลอดภัย) และ Competence
(ความสามารถ) จัดเป็ น Credence Quality กล่าวคือ ลูกค้ าอาจจะไม่สามารถที่จะประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์ ดงั กล่าวได้ ทนั ทีถึงแม้ ว่าจะได้ ซื ้อหรื อบริ โภคบริ การไปแล้ วก็ตาม ดังนันจึ
้ งได้ ปรับเกณฑ์
ใหม่เป็ นเกณฑ์ ปัจจัยกาหนดคุณภาพการบริ การ มี 5 ประการ หรื อที่ร้ ู จักกันในชื่อว่า SERVQUAL
ได้ แก่
1.4.1 Reliability (ความน่าเชื่ อถื อ) คือ ความสามารถในการมอบบริ การให้ แก่ลูกค้ า
ตามที่ได้ ให้ สญ
ั ญาไว้ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างมีคณ
ุ ภาพและถูกต้ อง
1.4.2 Responsiveness (การตอบสนองอย่างรวดเร็ ว) คือ ความตังใจที
้ ่จะช่วยเหลือ
ลูกค้ าด้ วยการให้ บริ การที่รวดเร็ ว ไม่รอนาน ซึ่งความรวดเร็ วนันมาจากพนั
้
กงานและกระบวนการ
ให้ บริ การอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4.3 Assurance (ความมั่ น ใจได้ ) คื อ เป็ นการแสดงให้ ลูก ค้ าเห็ น ว่ า พนั ก งานที่
ให้ บริ การมีความรู้ ความชานาญ และมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี ทาให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจในการบริ การที่ได้ รับ
1.4.4 Empathy (การเข้ าถึงจิตใจ) คือ การดูแลและเอาใจใส่ในการบริ การอย่างตังใจ
้
เพราะความต้ องการของลูกค้ าแต่ละคนนันอาจจะแตกต่
้
างกันจึงต้ องได้ รับการตอบสนองเป็ นรายคน
1.4.5 Tangibles (ลักษณะทางกายภาพ) คือ ลักษณะที่ปรากฏให้ ลกู ค้ าเห็น หรื อสิ่งที่
ลูกค้ าสามารถจับต้ องได้ ได้ แก่ เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ อาคารของธุรกิจบริ การ พนักงาน เป็ นต้ น
1.5 ความสาคัญของคุณภาพในการบริการ
ธธี ร์ธร ธี รขวัญโรจน์ (2560) กล่าวว่า คุณภาพในการบริ การนันมี
้ ความสาคัญในเชิ ง
คุณภาพและเชิงปริ มาณ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1.5.1 ความสาคัญในเชิงคุณภาพ ประกอบด้ วย
1.5.1.1 สร้ างความพอใจและความจงรักภักดีให้ ลกู ค้ า: ในการบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ
นันส่
้ งผลให้ ลกู ค้ าเกิดความพอใจและยังช่วยลดความผิดพลาดในการให้ บริ การ ทาให้ ลกู ค้ าติดใจ
และรู้สกึ พอใจต้ องการที่จะมาใช้ บริ การซ ้า เมื่อมีการมาใช้ บริ การซ ้าก็เกิดความจงรักภักดี
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1.5.1.2 มีผลต่อการสร้ างภาพลักษณ์ ของธุรกิจ : การให้ บริ การที่มีคุณภาพทาให้
ลูกค้ าเกิดความประทับใจ และบอกเล่าหรื อบอกต่อไปยังผู้อื่น ทาให้ ธุรกิจเกิดภาพลักษณ์ที่ดี
1.5.1.3 มีอิทธิพลต่อขันตอนการตั
้
ดสินใจใช้ บริ การ: คุณภาพการบริ การมีอิทธิพล
อย่างมากในการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ เนื่องจากลูกค้ านึกถึงความคุ้มค่าของการใช้ บริ การ
1.5.1.4 เป็ นกลยุทธ์ ถาวรแทนส่วนประสมทางการตลาด: คุณภาพการบริ การเกิด
จากพนักงานที่มอบบริ การแก่ลกู ค้ าผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิ ภาพ ซึ่งช่วยให้ ลกู ค้ าสามารถ
แยกความแตกต่ า งได้ แต่ ส่ ว นประสมทางการตลาดเป็ นกลยุ ท ธ์ ที่ ไ ม่ ค งทนคู่ แ ข่ ง สามารถ
ลอกเลียนแบบได้ จึงไม่อยุค่ งทนและอาจคิดกลยุทธ์ ใหม่ๆมาใช้ ได้ ตลอด
1.5.1.5 สร้ างความแตกต่างอย่างยั่งยืนและความได้ เปรี ยบในเชิ งการแข่งขัน :
คุณภาพการบริ การเป็ นการสร้ างความแตกต่างอย่างยัง่ ยื นของธุรกิจ คู่แข่งลอกเลียนแบบได้ ยาก
ส่งผลทาให้ เกิดความได้ เปรี ยบทางด้ านการแข่งขัน
1.5.2. ความสาคัญในเชิงปริ มาณ ประกอบด้ วย
1.5.2.1 ลดค่า ใช้ จ่ ายในการแก้ ไขข้ อ ผิ ด พลาด: การปรั บ ปรุ งคุณ ภาพบริ ก าร
สามารถช่วยลดค่าใช้ จ่ายและเวลาในการแก้ ไขข้ อ ผิดพลาด ดังนัน้ การปรับปรุ งธุ รกิ จเพื่ อสร้ าง
คุณภาพในการบริ การเป็ นการลงทุนที่ได้ ประโยชน์ค้ มุ ค่ากว่า
1.5.2.2 เพิ่มรายได้ และส่วนแบ่งตลาดให้ ธุรกิจ : เมื่อ การบริ การมี คุณภาพทาให้
ลูกค้ าเกิดความมัน่ ใจในบริ การ ส่งผลให้ กิจการสามารถเพิ่มรายได้ จากฐานลูกค้ า
1.6 การสร้ างคุณภาพในแต่ ละช่ วงบริการ
ธธีร์ธร ธี รขวัญโรจน์ (2560) กล่าวว่า การสร้ างคุณภาพบริ การ สามารถแบ่งออกเป็ น 3
ช่วง ดังนี ้
1.6.1 ก่อนการให้ บริ การ ในช่วงนี ้เป็ นช่วงที่ก่อนลูกค้ าจะมาใช้ บริ การ ดังนันจึ
้ งควรให้
ลูกค้ ารับข่าวสารเกี่ยวกับการบริ การไปพร้ อม ๆ กับข่าวสารการส่งเสริ มการขายต่าง ๆ เพื่อชักชวนให้
ลูกค้ ามาทดลองใช้ บริ การ ข่าวสารที่สง่ ไปต้ องชัดเจน ไม่คลุมเครื อ และต้ องเป็ นความจริ ง เพราะถ้ า
หากข่าวสารที่สง่ ไปหลอกลวงลูกค้ าแล้ ว เมื่อลูกค้ ามาใช้ บริ การก็จะทาให้ ลกู ค้ าผิดหวังและไม่กลับมา
ใช้ บริ การอีก
1.6.2 ขณะให้ บริ การ ช่วงนี ้เป็ นช่วงที่สาคัญเพราะจะต้ องเอาใจใส่ลกู ค้ าเป็ นอย่างมาก
เพราะเป็ นช่วงที่พิสจู น์คณ
ุ ภาพในการบริ การและการสร้ างความประทับใจให้ แก่ลกู ค้ า มีผลต่อความ
พึงพอใจและความจงรั กภักดีของลูกค้ า ซึ่งเรี ยกช่วงนี ้ว่า “ช่วงแห่งการสร้ างความประทับใจ” แบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
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1) ประทับใจ (Positive MOT) คือ ลูกค้ าพอใจกับการบริ การ
2) ไม่ประทับใจ (Negative MOT) คือ ลูกค้ าไม่พอใจกับการบริ การ
การสร้ างความประทับ ใจจะส าเร็ จ ได้ ต้ อ งอาศัย พนัก งานทุ ก คนในองค์ ก ร
โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องพบปะกับลูกค้ า
1.6.3. หลังบริ การ หลังจากการให้ บริ การควรจะมี การติดตามผลความพึงพอใจของ
ลูกค้ า เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาพัฒนาและปรับปรุงให้ งานบริ การมีคณ
ุ ภาพต่อไป
จากการศึก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกับ คุณ ภาพบริ ก ารข้ างต้ น สรุ ป ได้ ว่า
คุณภาพบริ การเป็ นการรับรู้ ของลูกค้ า ซึ่งการจะรักษาระดับการให้ บริ การได้ นนจะต้
ั้
องให้ บริ การ
ลูกค้ าตามความคาดหวังของเขา ผู้วิจัยจึงได้ นาแนวคิดและทฤษฎีคุณภาพบริ การพาราสุรามาน
และคณะ มาใช้ เป็ นแนวทางในการค้ นหาคาตอบว่า มีปัจจัยคุณภาพบริ การใดบ้ างที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยผู้วิจัยนามาใช้ ในการสร้ างกรอบแนวคิดใน
การวิจยั การกาหนดสมมติฐานและการออกแบบแบบสอบถาม
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
2.1 ความหมายของส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552) กล่าวว่า “ส่วนประสมการตลาด เป็ นเครื่ องมือที่ใช้
สร้ างอิทธิ พลให้ เหนือผู้ซื ้อเพื่อทาให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อ แต่ในทัศนะของผู้ซื ้อ (ลูกค้ า) เครื่ องมือทาง
การตลาดเป็ นสิ่ งที่ อ อกแบบมาเพื่ อ ส่ง มอบผลประโยชน์ ให้ กั บ ลูก ค้ า ดังนั น้ บริ ษั ท ที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จคือบริ ษัทที่สามารถค้ นหาความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างประหยัดที่สุด สะดวกที่สุด
และใช้ การติดต่อสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ ”
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552) กล่าวว่า “ส่วนประสมการตลาด เป็ นเครื่ องมือที่
บริ ษัทสร้ างมาใช้ กับกลุม่ เป้าหมายเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาด ประกอบด้ วย ผลิตภัณฑ์
หรื อการแก้ ปัญหาของลูกค้ า ราคาหรื อต้ นทุนของลูกค้ า สถานที่หรื อความสะดวก การส่งเสริ มการ
ขายหรื อการติดต่อสื่อสาร ซึง่ การตัดสินใจในส่วนประสมทางการตลาดนันจะมี
้ อิทธิพลกับผู้บริ โภคคน
สุดท้ าย”
ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ (2558) ได้ ให้ ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดแต่
ละตัวไว้ ดังนี ้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) คื อ สิ น ค้ าหรื อ บริ ก ารที่ ผ้ ู ขายเสนอให้ กั บ ลู ก ค้ า ซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์จะมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้
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ราคา (Price) คือ มูลค่าของสินค้ าหรื อบริ การที่จ่ายให้ กบั ผู้ขายในรู ปแบบของตัว
เงิน ราคาควรจะตัง้ ให้ เหมาะสมคุ้มค่ากับผลิตภัณฑ์ และกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย ไม่ควรตังราคาถู
้
ก
หรื อแพงเกินไป
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) คือ กิ จกรรมหรื อวิธีการเคลื่อนย้ ายผลิตภัณฑ์
ไปถึงมือผู้บริ โภค และปั จจุบนั เทคโนโลยีก้ าวหน้ ามากขึ ้น ทาให้ มีช่องทางการจาหน่ายสะดวกขึ ้น
จึงสามารถตอบสนองผู้บริ โภคได้ อย่างดี
การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) คือ การติดต่อสื่อ สารระหว่างผู้ซื ้อกับผู้ขาย
เพื่อให้ เกิดการซื ้อ ซึ่งการติดต่อสื่อสารนี ้อาจใช้ พนักงานขาย ใช้ การโฆษณา ใช้ กิจกรรมส่งเสริ ม
การขาย ใช้ การประชาสัมพันธ์ หรื อใช้ การตลาดทางตรง
ไซแธมอล และ บิทเนอร์ (Zeithaml & Bitner, 1996) ได้ เสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับ ส่วน
ประสมการตลาดบริ การ ซึง่ ส่วนประสมการตลาดบริ การดังกล่าวประกอบด้ วย ส่วนประสมการตลาด
ดังเดิ
้ ม หรื อ 4Ps ได้ แก่ Product, Price, Place และ Promotion รวมกับองค์ประกอบเพิ่มอีก 3 ส่วน
คือ People, Process และ Physical Evidence” ซึง่ กล่าวถึงเฉพาะ 3 ส่วนหลัง ดังนี ้
บุคลากร (People) หมายถึง ทุกคนที่มีสว่ นร่ วมในกระบวนการให้ บริ การ ได้ แก่
พนักงานขององค์ กร และลูกค้ าที่มาใช้ บริ การ แต่พนักงานคือบุคคลสาคัญที่ช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้ กบั ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของกิจการนัน้ ๆ ถ้ าพนักงานมีความเชี่ยวชาญในการทางานก็จะทาให้
เกิดความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
กระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องการปฏิบตั ิงานในด้ านการ
บริ การที่นาเสนอให้ กบั ลูกค้ า เพื่อมอบการให้ บริ การอย่างถูกต้ องรวดเร็ ว และทาให้ ลกู ค้ าเกิดความ
ประทับใจ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับ
การให้ บริ การ เป็ นสิ่งที่ต้องนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้ ลูกค้ าอย่างมี คุณภาพ รู ปแบบการ
ดาเนินงานให้ บริ การเพื่อสร้ างคุณค่าให้ กบั ลูกค้ า
2.2 ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) ได้ แบ่งส่วนประสมทางการตลาด ไว้
4 ประเภทดังนี ้
1) ผลิตภัณฑ์ (Product): ลักษณะของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ พฤติกรรมการซื ้อของ
ผู้บริ โภค เช่น ความแปลกใหม่, ลักษณะการใช้ งาน, คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งลักษณะดังกล่าว
ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิ ดการตัดสินใจซื ้อ ถ้ าเป็ นสินค้ าอาจจะพิจารณารูปร่างของผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์
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และป้ายฉลาก สามารถทาให้ ผ้ บู ริ โภคเห็นแล้ วสะดุดตา อาจทาให้ ผ้ บู ริ โภคเลือกพิจารณา ประเมิน
และตัดสินใจซื ้อง่ายขึ ้น
2) ราคา (Pricing): ราคาเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อของ
ผู้บริ โภค โดยเฉพาะอยู่ในขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือกเพื่อ ตัดสินใจซื ้อ ผู้บริ โภคมีแนวโน้ มที่จ ะ
ประเมินผลิตภัณฑ์ราคาต่าในเรื่ องความคุ้มค่า จึงควรลดต้ นทุนการซื ้อและเสนอขายในราคาที่ไม่
สูง จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจง่ายขึ ้น แต่สาหรับสินค้ าฟุ่ มเฟื อย ราคามีผลต่อการซื ้อแตกต่างกันไป
เพราะราคาอาจเป็ นการประเมินคุณค่าของสินค้ าในสายตาของผู้บริ โภค ทาให้ เห็นว่าราคาสูงไม่ได้
ทาให้ ปริ มาณการซื ้อสินค้ าลดลง
3) การจั ด จ าหน่ า ย (Place): การจั ด จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ร ะดั บ การเข้ า ถึ ง
ผลิตภัณ ฑ์ ข องผู้บ ริ โภค การเพิ่ ม ความสะดวกให้ ผ้ ูบ ริ โภคในการซื ้อสินค้ า เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่
ผู้บริ โภคมักนาไปพิจารณาประกอบการซื ้อสินค้ า และช่องทางการจาหน่ายยังมีผลต่อภาพลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ในสายตาผู้บริ โภคด้ วย
4) การส่ ง เสริ ม ตลาด (Promotion): การส่ ง เสริ ม ตลาดอยู่ ใ นขั น้ ตอนของ
กระบวนการตัดสินใจซื ้อทุกขันตอน
้
การสื่อสารกับผู้บริ โภคอาจจะเตือนใจให้ ผ้ บู ริ โภคตระหนักถึง
ปั ญหา และผลิตภัณฑ์เปรี ยบเสมือนตัวแก้ ไขปั ญหา การสื่อสารหลังการซื ้อเป็ นการยืนยันว่า การ
ตัดสินใจซื ้อของลูกค้ าถูกต้ อง
ธี รกิ ติ นวรัตน ณ อยุธยา (2558) กล่าวว่า การบริ การ มีลกั ษณะที่แตกต่างจากสินค้ า
ทัว่ ๆ ไป คือ การบริ การเป็ นสินค้ าที่ไม่มีตวั ตน ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ประกอบด้ วย 7
ข้ อ ดังนี ้
1) ผลิตภัณฑ์บริ การ (Service Product) หมายถึง ข้ อเสนอทังหมดที
้
่ผ้ ขู ายเสนอ
ให้ ผ้ ซู ื ้อ ซึง่ สามารถให้ ประโยชน์หรื อให้ คณ
ุ ค่าต่อผู้ซื ้อได้ ดงั นี ้
1.1) ผลประโยชน์หลัก คือ บริ การพื ้นฐานที่ลกู ค้ าต้ องการจากผลิตภัณฑ์ที่ซื ้อ
อย่างแท้ จริ ง เช่น ผลประโยชน์ หลักของสายการบิน คือ ให้ ผ้ ูโดยสารเดินทางถึงจุดหมายอย่าง
ปลอดภัย
1.2) ผลิตภัณ ฑ์ พื ้นฐาน คือ การเปลี่ยนผลประโยชน์ หลักให้ เป็ น รู ปธรรมที่
สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ เช่น จานวนเที่ยวบิน และเส้ นทางการบิน
1.3) ผลิตภัณฑ์ ที่คาดหวัง คือ สิ่งที่ลกู ค้ าคาดหวังจะได้ รับเมื่อซื ้อผลิตภัณฑ์
เช่น ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังของสายการบิน คือ การเดินทางที่ปลอดภัยและได้ รับบริ การที่มีคุณภาพ
จากพนักงาน
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1.4) ผลิตภัณฑ์เสริ ม คือ ผลิตภัณฑ์ของผู้ขายมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์
ของผู้ขายรายอื่น ซึง่ ปกติแล้ วลูกค้ าก็ไม่คาดหวังว่าจะได้ รับ
1.5) ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นไปได้ คือ คุณประโยชน์ที่เพิ่มให้ กบั ลูกค้ า ซึง่ ลูกค้ าไม่ได้
คาดหวังว่าจะได้ รับ แต่ผ้ ขู ายสามารถทาให้ กับลูกค้ าได้ ในแง่ที่ดี สิง่ เหล่านี ้ถ้ ามีจะช่วยให้ ลกู ค้ าเกิด
ความประทับใจ
2) ราคา (Price) เป็ นส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสาคัญกับกิจการ
บริ การทุกแห่ง ซึ่งการกาหนดราคาที่เหมาะสมสาหรับกิ จการบริ การเป็ นเรื่ อ งที่ค่อ นข้ างซับซ้ อ น
ราคามีอิทธิ พลต่อการรับรู้ เรื่ องคุณค่าและคุณภาพของการบริ การที่บริ ษัทนาเสนอ วิธีการกาหนด
ราคา มี 3 วิธี คือ
2.1) วิธีการกาหนดราคาจากต้ นทุน การคิดต้ นทุนต่อหน่วยในธุรกิจบริ การทา
ได้ ยากกว่าธุ รกิ จผลิตสินค้ า เพราะต้ นทุนส่วนใหญ่ ของธุรกิจ บริ การนันเป็
้ นค่าจ้ างแรงงาน ทาให้
ต้ นทุนที่แท้ จริ งของธุรกิจบริ การไม่เหมาะสมกับการบริ การที่ลกู ค้ ารับรู้
2.2) วิ ธี ก ารก าหนดราคาจากการแข่ ง ขั น วิ ธี นี น้ ิ ย มใช้ ในกรณี ที่ บ ริ ก าร
มาตรฐานของผู้ขายแต่ละรายไม่มีความแตกต่างกัน ผู้ขายแต่ละรายจึงมักกาหนดราคาตามคูแ่ ข่ง
2.3) วิธีการกาหนดราคาจากการรับรู้ในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า การ
กาหนดราคาแบบวิธีนี ้ทาได้ โดยกาหนดราคาค่าบริ การบนพื ้นฐานของการรับรู้ ในคุณค่าการบริ การ
ของลูกค้ าเป้าหมาย ซึง่ พิจารณาจากปั จจัย สาคัญต่าง ๆ เช่น ความสามารถและความเต็มใจที่จะ
จ่ายเงินของผู้บริ โภค
3) ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย (Place) ในธุ ร กิ จ บริ ก ารการจัด จ าหน่ า ยจะต้ อ ง
คานึงถึงปั จจัยที่สาคัญ คือ การเข้ าถึงลูกค้ าได้ ดังนันผู
้ ้ ให้ บริ การจะต้ องทาให้ บริ การสามารถเข้ าถึง
ได้ มี ความง่ายและความสะดวกสบายในการซื ้อ ถ้ าลูกค้ าไม่สามารถเข้ าถึงได้ กระบวนการใช้
บริ ก ารก็ ไม่ส ามารถเกิ ด ขึน้ และสิ่งส าคัญ คื อ จะต้ อ งมี ค วามพร้ อมที่จ ะให้ บ ริ การแก่ลูกค้ าใน
สถานที่ และเวลาที่ ต้ อ งการจะใช้ บ ริ ก ารเสมอ ในการน าเสนอบริ ก ารให้ แ ก่ ลูกค้ า มี ระดับ การ
ปฏิสมั พันธ์ กนั ระหว่างผู้ให้ บริ การกับลูกค้ า ดังนี ้
3.1) เมื่ อลูกค้ าต้ องเดินทางไปรับบริ การ ณ สถานที่ของผู้ให้ บริ การ กรณี นี ้
ทาเลที่ตงส
ั ้ าคัญมาก ซึง่ ผู้ให้ บริ การควรคานึงถึงความสะดวกของลูกค้ าที่จะมารับบริ การเป็ นหลัก
3.2) เมื่ อผู้ให้ บริ การสามารถเดินทางไปให้ บริ การแก่ลูกค้ า ณ สถานที่ของ
ลูกค้ าได้ กรณีนี ้ทาเลที่ตงไม่
ั ้ คอ่ ยสาคัญ ดังนันผู
้ ้ ให้ บริ การอาจเลือกทาเลที่ตงที
ั ้ ่มีค่าใช้ จ่ายน้ อยเพื่อ
ลดต้ นทุนในการดาเนินงาน
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3.3) การให้ บริ การทางไกล ในกรณีนี ้จะเป็ นการนาเครื่ องมือและอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีมาใช้ เพื่อทาให้ ลกู ค้ าที่มาใช้ บริ การมีความสะดวกสบายมากขึ ้น เช่น การชาระค่าตั๋ว
โดยสารผ่านเค้ าเตอร์ เซอวิส หรื อการชาระค่าตัว๋ ผ่านบัตรเครดิต
4) การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) สาหรับธุรกิจบริ การซึง่ ไม่สามารถจับต้ อง
ได้ ดังนัน้ บทบาทของการส่งเสริ มการตลาดนันช่
้ วยให้ ความรู้ เกี่ ยวกับผลิตภัณ ฑ์ เพื่อสื่อ สารให้
ลูกค้ าเข้ าใจถึงบริ การได้ อย่างเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น และช่วยให้ ลกู ค้ าตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์มากขึ ้น
เครื่ องมื อสาคัญของการส่งเสริ มการตลาด ได้ แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้ พนักงานขาย การ
ส่งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ การสือ่ สารแบบปากต่อปาก และการตลาดทางตรง
5) บุ ค ลากร (People) หรื อ พนั ก งาน เป็ นส่ ว นส าคั ญ มากในธุ ร กิ จ บริ ก าร
โดยเฉพาะพนักงานส่วนหน้ าหรื อพนักงานที่ให้ บริ การถือได้ วา่ เป็ นตัวแทนของธุรกิจและเป็ นส่วน
หนึ่งของบริ ก ารด้ ว ย ดังนัน้ พนักงานคื อ ตัวบริ ก าร มี ค วามส าคัญ มากกับ ความส าเร็ จ ของการ
ให้ บริ ก าร ซึ่ ง พนัก งานมี บ ทบาทที่ ส าคัญ คื อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารระหว่ า งองค์ ก รกั บ
สิง่ แวดล้ อมภายนอก และทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนขององค์กรในการมีปฏิสมั พันธ์ กับลูกค้ า ตาแหน่ง
พนักงานถือได้ ว่าเป็ นงานที่หนัก ท้ าทาย และเจอแรงกดดันมาก ดังนันจึ
้ งใช้ ความพยายามเพื่อให้
ทางานบริ การออกมาดีตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า กิจการ และตนเองมากที่สดุ นอกจาก
พนักงานแล้ ว ลูกค้ าก็ เป็ นองค์ ประกอบสาคัญ เพราะการบริ การนันก็
้ เกิ ดจากลูกค้ าด้ วย ดังนัน้
ลูกค้ าก็มีความสาคัญต่อธุรกิจบริ การ แต่ระดับความสาคัญจะมากน้ อยนันขึ
้ ้นอยู่กบั ลักษณะของ
ธุรกิจบริ การนัน้ ๆ
6) กระบวนการ (Process) เป็ นส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสาคัญ
อีกประการหนึ่ง เพราะการผลิตและการนาเสนอการบริ การต้ อ งใช้ กระบวนการให้ บริ การเสมอ
กระบวนการนันเกี
้ ่ ยวข้ องกับขัน้ ตอน วิธีการ งานประจาและงานต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเวลาที่
กาหนด รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับรู ปแบบการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การให้ กบั ลูกค้ า ลูกค้ า
มักจะเข้ าใจว่ากระบวนการให้ บริ การเป็ นส่วนหนึ่งของบริ การ กระบวนการจึงได้ นาเอาไปใช้ ใน
กิจการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ บริ การ สามารถตอบสนองความต้ องการให้ ลกู ค้ าได้
7) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) คื อ สิ่งที่ เป็ น รู ป ธรรมต่าง ๆ ที่
สามารถมองเห็นได้ ลักษณะทางกายภาพมีความสาคัญต่อความรู้สกึ และปฏิกิริยาตอบสนองของ
ลูกค้ าและพนักงานที่มีต่อการให้ บริ การของกิจการ ลักษณะทางกายภาพมีบทบาทที่สาคัญของ
ธุรกิจบริ การและลูกค้ า ดังนี ้

19
7.1) ทาหน้ าที่เป็ นบรรจุภัณ ฑ์ ของบริ การ ในกรณี นี่ จ ะบอกถึงภาพลักษณ์
ภายนอกของบริ การที่ลกู ค้ ามองเห็นได้ เป็ นรู ปธรรม ซึ่งลูกค้ าทราบกันทัว่ ไปคือ สภาพภายในของ
สถานที่ที่ให้ บริ การว่าน่าจะเป็ นลักษณะและมีคณ
ุ ภาพเป็ นอย่างไร
7.2) ทาหน้ าที่อานวยความสะดวก ในกรณีนี ้ช่วยให้ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจาก
กระบวนการให้ บริ การดาเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิ ภาพตามความต้ อ งการของกิ จการและของ
ลูกค้ า เช่น การออกแบบลักษณะของตัวอาคาร
7.3) ทาหน้ าที่ส ร้ างความแตกต่าง ในกรณี นี ้สามารถช่วยท าหน้ าที่ในการ
สร้ างความแตกต่างให้ กบั ธุรกิจบริ การได้ เช่น การประดับตกแต่งภายในของสถานที่ที่ให้ บริ การ
7.4) ท าหน้ า ที่ทางสังคม คือ การให้ พนักงานและลูกค้ าเข้ าใจบทบาทของ
ตนเองฝนการบริ การ ทาให้ รูปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานและลูกค้ ามีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ ้น
จากการศึก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกับ ส่วนประสมทางการตลาดบริ ก าร
ข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การสามารถเป็ นตัว กระตุ้นทางการตลาดในการ
สร้ างความต้ องการซือ้ ได้ ผู้วิจัยได้ น าแนวคิดส่วนประสมการตลาดบริ การทัง้ 7 ด้ านของธี รกิ ติ
นวรัตน ณ อยุธยา มาใช้ เป็ นแนวทางในการค้ นหาคาตอบว่ามีปัจ จัยส่วนประสมทางการตลาด
บริ การใดบ้ างที่มีความอิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน ต่า โดยผู้วิจัย
น ามาใช้ ในการสร้ างกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย การก าหนดสมมติ ฐ าน และการออกแบบ
แบบสอบถาม
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์
3.1 ความหมายของภาพลักษณ์
คอตเลอร์ (Kotler, 2000) กล่าวว่า “ ภาพลักษณ์เป็ นองค์รวมของความเชื่อถือ ความคิด
และความประทับใจที่บุคคลมี ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและการกระทาที่คนเรามี ต่อสิ่งนันจะมี
้
ความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ของสิง่ นัน้ ๆ ”
พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2551) กล่าวว่า “ ภาพลักษณ์ คือ ภาพที่เกิดในใจของบุคคลที่มีสิ่ง
ใดสิ่ งหนึ่ งอาจเป็ นบุ ค คลหรื อ องค์ ก รก็ ได้ โดยเกิ ด จากการรั บ รู้ ที่ ป ระทั บ ใจซึ่ ง อาจจะมาจาก
ประสบการณ์ทางตรง และอาจจะมาจากประสบการณ์ทางอ้ อม ”
อภิชัจ พุกสวัสดิ์ (2556) กล่าวว่า “ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพขององค์ กร หน่วยงาน
สถาบันตามความคิดเห็นของประชาชนกลุม่ เป้าหมายหรื อสาธารณชนที่เกี่ยวข้ องซึ่งเป็ นผลมาจาก
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พฤติกรรมต่าง ๆ ขององค์ กร หน่วยงาน สถาบันที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกี่ ยวข้ องรับรู้ การเกิ ด
ภาพลักษณ์ต้องใช้ ระยะเวลาและกลไกการประชาสัมพันธ์ ในการสร้ างภาพลักษณ์”
3.2 ประเภทของภาพลักษณ์
วิรัช ลภิรัตนกุล (2540) แบ่งประเภทของภาพลักษณ์ ออกเป็ น 4 ประเภท มีรายละเอียด
ดังนี ้
1) ภาพ ลั ก ษ ณ์ ของบ ริ ษั ท (Corporate image) คื อ ภาพที่ เ กิ ด ในใจขอ ง
สาธารณชนที่มีต่อบริ ษัท ซึ่งอาจหมายรวมไปถึงการบริ หารงานของบริ ษัทด้ วย และยังรวมไปถึง
สินค้ าและบริ การของบริ ษัทอีกด้ วย
2) ภาพลักษณ์ ของสถาบันหรื อ องค์ กร (Institution image) คือ ภาพที่เกิ ดในใจ
ของสาธารณชนที่มีตอ่ สถาบันหรื อองค์กร ซึง่ มุ่งเน้ นไปที่สถาบันหรื อองค์กรเพี่ยงอย่าเดียว ไม่รวม
สินค้ าหรื อบริ การ
3) ภาพลักษณ์ ของสินค้ าหรื อ บริ การ (Product/Service image) คือ ภาพที่เกิ ด
ในใจของสาธารณชนที่มีตอ่ สินค้ าหรื อบริ การ ซึง่ ไม่รวมกับบริ ษัทหรื อองค์กร
4) ภาพลั ก ษณ์ ของตราสิ น ค้ า (Brand image) คื อ ภาพที่ เ กิ ด ในใจของ
สาธารณชนต่อตราสินค้ ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรื อ เครื่ องหมายการค้ า ซึ่งใช้ ในด้ านการโฆษณาและ
การส่งเสริ มการขาย
ประทุม ฤกษ์ กลาง (2552) ได้ แบ่งประเภทของภาพลักษณ์ออกเป็ น 3 ประเภทหลัก ซึ่ง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) ภาพลักษณ์ สถาบัน (Institutions image) คือ ทัศ นคติที่ก ลุ่มเป้าหมายหรื อ
สาธารณชนมีตอ่ องค์กรโดยรวม ซึง่ แบ่งย่อยได้ ดงั นี ้
1.1) ภาพลักษณ์ องค์ กรหรื อ บริ ษัท (Corporate image) คือ ภาพของความ
ประทับใจของกลุม่ เป้าหมายที่มีตอ่ ธุรกิจนัน้ ๆ ซึง่ ธุรกิจนันเป็
้ นส่วนหนึง่ ของชุมชนมากกว่าการขาย
สินค้ า
1.2) ภาพลัก ษณ์ ร้านค้ า (Store image) คือ ภาพที่ เกิ ด จากความสามารถ
ขององค์กรในการสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าแล้ วทาให้
เกิดประสบการณ์ตอ่ ลูกค้ า
2) ภาพลัก ษณ์ ในบทบาทหน้ า ที่ (Functional image) คื อ ภาพที่เกี่ ย วข้ อ งกับ
กิจกรรมของธุรกิจ ซึง่ มีความสัมพันธ์ กบั บทบาทหน้ าที่ที่องค์กรปฏิบตั ิ ซึง่ แบ่งย่อยได้ ดงั นี ้
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2.1) ภาพลักษณ์ บริ การ (Service image) คือ ทัศนคติของลูกค้ าที่มีต่อการ
ให้ บริ การขององค์กรนัน้ ๆ เช่น สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ความใส่ใจในการ
ให้ บริ การของพนักงานที่มีตอ่ ลูกค้ า
2.2) ภาพลักษณ์ ราคา (Price image) คือ ภาพความประทับใจของลูกค้ าที่มี
ต่อระดับราคา ส่วนลด และสิทธิพิเศษต่าง ๆ
2.3) ภาพลักษณ์ การส่งเสริ มการตลาด (Promotion image) คือ ทัศนติของ
ลูกค้ าที่มีตอ่ กิจกรรมทางการตลาดในช่วงที่มีการส่งเสริ มการขาย
3) ภาพลัก ษณ์ สิ น ค้ า และผลิ ต ภัณ ฑ์ (Commodity image) คื อ ทัศ นคติ ข อง
ลูกค้ าที่มีตอ่ การนาเสนอขายสินค้ าหรื อบริ การต่าง ๆ ขององค์กร ซึง่ แบ่งย่อยได้ ดงั นี ้
3.1) ภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ (Product image) คือ ทัศนคติของลูกค้ าที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ในด้ านคุณภาพและความเหมาะสม
3.2) ภาพลักษณ์ ชื่อยี่ห้อ (Brand image) คือ ภาพที่เกิดขึ ้นในใจของลูกค้ าที่
มีตอ่ ชื่อยี่ห้อของสินค้ า
3.3) ภาพลักษณ์ ตอ่ ตัวสินค้ า (Brand – line image) คือ ทัศนคติของลูกค้ าที่
มีตอ่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ
3.3 ความสาคัญของภาพลักษณ์
เสรี วงษ์ มณฑา (2542) กล่าวว่า การที่ สาธารณชนประเมิ นว่าองค์ กรดี สินค้ าหรื อ
บริ การดีนนสามารถเป็
ั้
นจริ งได้ หากมองแต่จุดดี มองข้ ามและยอมรับจุดด้ อย ดังนันภาพลั
้
กษณ์ จึงมี
ความสาคัญดังนี ้
1) ด้ านจิ ตวิทยา (Psychological) คือ ภาพลักษณ์ ที่เปรี ยบเสมื อ นการกาหนด
ทิศทางพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิง่ หนึ่งที่ อยูร่ อบตัวซึง่ จะแสดงพฤติกรรมเชิงบวกหรื อเชิง
ลบก็ได้ ดังนันความส
้
าคัญของภาพลักษณ์ คือ ภาพลักษณ์ ก่อให้ เกิดอคติ เพราะเป็ นเรื่ องที่ฝังใจ
ยากจะแก้ ไข จะเห็นได้ วา่ ภาพลักษณ์ เป็ นสิง่ ที่ค่อนข้ างถาวรและเปลีย่ นแปงยาก ถ้ ามองอะไรว่าดี
ทุกอย่างก็ดีหมด แม้ แต่สิ่งที่ไม่ดีก็ถูกมองว่าดีไปด้ วย ในทางกลับกันถ้ ามองว่าอะไรไม่ดี ทุกสิ่งก็จะ
ไม่ดีไปหมด แม้ แต่สงิ่ ที่ดีก็ถกู มองว่าไม่ดีหรื อไม่แน่ใจว่าดีหรื อเปล่า
2) ด้ านธุรกิจ (Commercial) คือ ภาพลักษณ์ ที่ถือได้ วา่ เป็ นการเพิ่มคุณค่าให้ กับ
ผลิตภัณฑ์ องค์กร หน่วยงาน หรื อสถาบัน ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ในเชิงจิตวิทยาและถือเป็ นเครื่ องมือ
ในการสร้ างคุณค่าเพิ่มอีกด้ วย
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3.4 การเกิดภาพลักษณ์
พรทิ พ ย์ วรกิ จ โภคาทร และพงษ์ เทพ วรกิ จ โภคาทร (2536) ได้ อ ธิ บ ายการเกิ ด
ภาพลักษณ์ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
1) เหตุการณ์ และสิง่ แวดล้ อม (Events and environment) กล่าวคือ ในสังคมจะ
มีเหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แต่จะมีบางส่วนของเหตุก ารณ์ หรื อบาง
เหตุการณ์ เท่านัน้ ที่คนจะเลือกรับ หรื อเลือกจดจา และในบรรดาเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ ้นจะมี
คุณ ค่าด้ านดีหรื อร้ าย จะสาคัญหรื อไม่ คงจะไม่เกิ ดขึ ้นจากตัวเราเพียงอย่างเดียว แต่ขึ ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้ อมที่อยูก่ ับเหตุการณ์ และอยูโ่ ดยรอบตัวเราจะมีอิทธิพลในการกาหนดคุณค่าเหล่านัน้
ทังก่
้ อนและหลังการรับรู้ ตลอดจนมีอิทธิ พลต่อความสมบูรณ์ หรื อการหดหาย และระยะเวลาของ
ความทรงจาในเหตุการณ์นนด้
ั ้ วย
2) ช่องทางการสือ่ สาร (Communication channel) ในบรรดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
จะส่งผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้ แก่ การได้ ยิน การมองเห็น การลิ ้มรส และการได้ กลิ่น ซึ่งแต่ละ
ช่ อ งทางนัน้ ต่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพด้ า นการรั บ รู้ นอกจากนี เ้ นื อ้ หาสาระ วิ ธี ก ารจั ด การข่า วสาร
โครงสร้ างสารของผู้สง่ สารมีความสัมพันธ์ กับช่องทางการสือ่ สาร กล่าวคือ ช่องทางการสื่อสารจะ
เป็ นประตูดา่ นแรกของการรับรู้เหตุการณ์ ซึง่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในขันตอนนี
้
้ คือ ข่าวสาร
และสือ่
3) องค์ประกอบเฉพาะบุคคล (Personal elements) เป็ นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับ
ประสิทธิ ภาพของการรับรู้ของผู้รับสาร คือ ทักษะของการสือ่ สาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคม และ
วัฒนธรรม ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี ้มี อิทธิ พลต่อการสื่อสาร แม้ ว่าเหตุการณ์ จากภายนอกจะผ่าน
ช่องทางการสื่อสารและเข้ าถึงผู้รับสารแล้ วก็ตาม ซึ่งจะมีความหมายหรื อไม่ องค์ประกอบทัง้ 5 นี ้
จะเป็ นคาตอบที่ดีมากกว่าอย่างอื่น
4) การรับรู้ และความประทับใจ (Perception and impression) ภาพลักษณ์ จ ะ
ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ ทนั ที เมื่อเหตุการณ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารและองค์ประกอบทัง้ 5 ของผู้รับ
สาร คือ ทักษะของการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคมและวัฒ นธรรม จะเป็ นตัวพิจารณา
เหตุการณ์ นนั ้ ก่อน โดยการรับรู้ จะเป็ นตัวแปลงเหตุการณ์ ให้ เป็ นความหมายตามความคิดของ
บุคคลนัน้ ๆ ส่วนความประทับใจมี ความสาคัญ ในการรับรู้ อี กลักษณะหนึ่ง โดยจะเกี่ ยวพันกับ
คุณภาพและปริ มาณของความทรงจา ถ้ าประทับใจมาก ไม่ว่าจะเป็ นด้ านบวกหรื อด้ านลบ ก็จะมี
ความทรงจาที่ยาวนาน
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จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ข้างต้ น สรุปได้ วา่ ภาพลักษณ์ถือ
ได้ วา่ มีความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจขององค์กร เมื่อองค์กรมีภาพลักษณ์ ที่ดีก็ย่อมส่งผลให้ ธุรกิจ
ขององค์กรดียิ่งขึ ้นและมีชื่อเสียงไปในทางที่ดี เพราะสาธารณชนชนจะเชื่อในประสบการณ์ ที่พวกเขา
ได้ รับรู้ มา ดังนั ้นผู้วิจัยจึงได้ นาแนวคิดของ ประทุม ฤกษ์ กลาง และอภิชจั พุกสวัสดิ์ มาเป็ นแนวทาง
ในการสร้ างกรอบแนวคิ ดในการวิจัย การกาหนดสมมติ ฐาน และการออกแบบแบบสอบถามใน
งานวิจยั เรื่ องนี ้
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
4.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
อดุ ล ย์ จาตุ รงคกุ ล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) กล่า วว่า “พฤติ กรรมผู้ บ ริ โภค
หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลกระทาเพื่อให้ ได้ สนิ ค้ าหรื อบริ การมาเพื่อบริ โภค ตลอดจนรวมไปถึง
การบริ โภคด้ วย”
ปณิศา มีจินดา (2553) กล่าวว่า “ พฤติกรรมผู้บริ โภค เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับ
บุ คคลหรื อกลุ่มในการจัดหา การเลือ กสรร การซื อ้ การใช้ และการจัดการภายหลังการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคในช่วงเวลาหนึง่ ๆ ”
คาร์ เดส; ครอนลีย์; และ ไคลน์ (Kardes, Cronley, & Cline, 2011) กล่าวว่า “พฤติกรรม
ผู้บริ โภค หมายถึง กิจกรรมทังหมดของผู
้
้ บริ โภคที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อ การใช้ การทิ ้งสินค้ าและบริ การ
รวมไปถึงอารมณ์ จิตใจ และการตอบสนองเชิงพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นล่วงหน้ าขณะใช้ สินค้ าหรื อบริ การ
และภายหลังกิจกรรม”
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2560) กล่าวว่า “ พฤติกรรมผู้บริ โภค เป็ นการศึกษาถึง
พฤติกรรมของบุคคล กลุม่ หรื อองค์กร ซึ่งคือผู้บริ โภค เกี่ยวกับการเลือกซื ้อและใช้ สินค้ าหรื อบริ การ
เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของเขา ”
4.2 ปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมผู้บริโภค
วุฒิ สุขเจริ ญ (2559) กล่าวว่า ปั จจัยต่าง ๆ ที่กาหนดผู้บริ โภคให้ มีพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทดังนี ้
1) ปั จ จั ย ภายนอก (External factors) หมายถึ ง ปั จ จั ย ที่ เป็ นสิ่ ง กระตุ้ น จาก
สภาพแวดล้ อมภายนอกให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความต้ องการที่จะบริ โภคสินค้ าหรื อบริ การ สภาพแวดล้ อม
ภายนอก เช่น ลาดับชันทางสั
้
งคม สภาพทางเศรษฐกิจ เป็ นต้ น
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2) ปั จจั ย ภายใน (Internal factors) หมายถึ ง ปั จจั ย ที่ เ ป็ นสิ่ ง กระตุ้ นจาก
สภาพแวดล้ อมภายใน ซึง่ เป็ นตัวกาหนดรูปแบบการตอบสนองของผู้บริ โภคและการตอบสนองของ
แต่ละคนนันแตกต่
้
างกัน สภาพแวดล้ อมภายใน เช่น แรงจูงใจ การรับรู้ ค่านิยม เป็ นต้ น
4.3 การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค
คอทเลอร์ และเคลเลอร์ (Kotler & Keller, 2016) กล่าวว่า การวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรม
ผู้บริ โภค เพื่อที่จะสามารถจัดสิ่งกระตุ้นหรื อกลยุทธ์ การตลาดเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริ โภคได้ อย่างเหมาะสม ซึง่ มีผลต่อความสาเร็ จของธุรกิจ
ศิ ริวรรณ เสรี รั ตน์ และคณะ (2560) กล่าวว่า การวิเคราะห์ ตลาดและพฤติ ก รรม
ผู้บริ โภค สามารถตัง้ คาถาม 7 ประการ หรื อเรี ยกว่า 6Ws และ 1H เพื่อเป็ นคาตอบ 7 ประการ หรื อ
7Os เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภค ซึง่ แสดงรายละเอียดเป็ นตาราง ดังนี ้
ตาราง 2 แสดงคาถาม 7 คาถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคาตอบ 7 ประการ (7Os) เกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริ โภค
คาถาม (6Ws และ 1H)
1. ใครอยูใ่ นตลาด
เป้าหมาย (Who is in
the target market?)

2. ผู้บริ โภคซื ้ออะไร
(What does the
consumer buy)

คาตอบที่ต้องการทราบ (7Os)
ลักษณะของกลุม่ เป้าหมาย
(Occupants) ทางด้ าน 1)
ประชากรศาสตร์ 2)ภูมิศาสตร์
3)จิตวิทยา (4)พฤติกรรม
ศาสตร์
สิง่ ที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการซื ้อ
(Objects) สิง่ ที่ผ้ บู ริ โภค
ต้ องการจากผลิตภัณฑ์ก็คือ
คุณสมบัติหรื อองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ มีความแตกต่างที่
เหนือกว่าคูแ่ ข่ง

กลยุทธ์ การตลาดที่เกี่ยวข้ อง
กลยุทธ์ การตลาด ประกอบด้ วย กล
ยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จาหน่าย และการส่งเสริ มการตลาดที่
เหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อ
ความพึงพอใจของกลุม่ เป้าหมาย
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ 1)
ผลิตภัณฑ์หลัก 2) รูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ การบรรจุภณ
ั ฑ์
ตราสินค้ า รูปแบบบริ การ คุณภาพ
ลักษณะนวัตกรรม 3) ผลิตภัณฑ์ควบ
4) ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง 5) ศักยภาพ
ของผลิตภัณฑ์ ความแตกต่าง
ทางการแข่งขัน ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์
บริ การ พนักงาน และภาพลักษณ์
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ตาราง 2 (ต่อ)
คาถาม(6Ws และ 1H) คาตอบที่ต้องการทราบ(7Os)
3. ทาไมผู้บริ โภคจึงซื ้อ วัตถุประสงค์ในการซื ้อ
(Why does the
(Objectives) ผู้บริ โภคซื ้อสินค้ า
consumer buy)
เพือ่ สนองตอบต่อความต้ องการ
ทางด้ านร่างกายและจิตวิทยา
ซึง่ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื ้อ คือ 1) ปั จจัย
ด้ านจิตวิทยา 2) ปั จจัยด้ าน
สังคมวัฒนธรรม 3) ปั จจัยส่วน
บุคคล
4. ใครมีสว่ นร่วมในการ บทบาทของกลุม่ ต่าง ๆ
ตัดสินใจซื ้อ (Who
(Organizations) ที่มีอิทธิพลต่อ
participates in the
การตัดสินใจซื ้อ ประกอบด้ วย 1)
buying?)
ผู้ริเริ่ ม 2) ผู้มีอิทธิพล 3) ผู้
ตัดสินใจซื ้อ 4) ผู้ซื ้อ 5) ผู้ใช้
5. ผู้บริ โภคซื ้อเมื่อใด โอกาสในการซื ้อ (Occasions)
(When does the
เช่น ช่วงเดือนใด ช่วงฤดูกาลใด
consumer buy?)
ช่วงวันใดของเดือน ช่วงเวลาใด
ของวัน โอกาสพิเศษหรื อ
เทศกาลวันสาคัญต่างๆ
6. ผู้บริ โภคซื ้อที่ไหน
ช่องทางหรื อแหล่ง (Outlets) ที่
(Where does the
ผู้บริ โภคทาการซื ้อ เช่น
consumer buy?)
ห้ างสรรพสินค้ า ซูเปอร์ มาร์ เก็ต
ร้ านขายของชา เป็ นต้ น

กลยุทธ์ การตลาดที่เกี่ยวข้ อง
กลยุทธ์ ที่ใช้ มากคือ 1) กลยุทธ์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 2) กลยุทธ์ ด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด ประกอบด้ วย การ
โฆษณา การขายโดยใช้ พนักงาน
ขาย การส่งเสริ มการขาย การให้ ขา่ ว
และการประชาสัมพันธ์ 3) กลยุทธ์
ด้ านราคา 4) กลยุทธ์ ด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่าย
กลยุทธ์ ที่ใช้ มากคือกลยุทธ์ ด้านการ
โฆษณาและการส่งเสริ มการตลาด
โดยใช้ กลุม่ อิทธิพล

กลยุทธ์ ที่ใช้ มากคือกลยุทธ์ ด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด โดยควรจะทาการ
ส่งเสริ มการตลาดเมื่อใดจึงจะ
สอดคล้ องกับโอกาสในการซื ้อ
กลยุทธ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
บริ ษัทนาผลิตภัณฑ์ส้ ตู ลาด
เป้าหมายโดยพิจารณาว่าจะผ่านคน
กลางอย่างไร
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ตาราง 2 (ต่อ)
คาถาม(6Ws และ 1H) คาตอบที่ต้องการทราบ(7Os)
7. ผู้บริ โภคซื ้ออย่างไร ขันตอนในการตั
้
ดสินใจซื ้อ
(How does the
(Operations) ประกอบด้ วย 1)
consumer buy?)
การรับรู้ปัญหาหรื อการรับรู้ถึง
ความต้ องการ 2) การค้ นหา
ข้ อมูล 3) การประเมินทางเลือก
4) การตัดสินใจซื ้อ 5) พฤติกรรม
ภายหลังการซื ้อ

กลยุทธ์ การตลาดที่เกี่ยวข้ อง
กลยุทธ์ ที่ใช้ มากคือกลยุทธ์ ด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด ประกอบด้ วย การ
โฆษณา การขายโดยใช้ พนักงาน
ขาย การส่งเสริ มการขาย การให้ ขา่ ว
และการประชาสัมพันธ์ การตลาด
ทางตรงโดยพนักงานขายจะกาหนด
วัตถุประสงค์ในการขายให้
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจซื ้อ

ที่มา: ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2560) : การบริ หารการตลาดยุคใหม่. หน้ า 141.
4.4 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2560) ได้ ศึกษาเกี่ ยวกับโมเดลพฤติกรรมผู้บริ โภค ซึ่ง
ประกอบด้ วย 3 ส่วนที่สาคัญดังนี ้
1) ปั จ จัย น าเข้ า (Input) เกิ ด จากปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ค่า นิ ย ม ทัศ นคติ และ
พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อ การ
ตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค มี 2 ประการ ดังนี ้
1.1) ปั จ จัย น าเข้ า ด้ า นส่ว นประสมทางการตลาด (Marketing mix input)
เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับกับกิจกรรมทางการตลาดโดยการแจ้ งข่าวสารและการจูงใจให้ ผ้ บู ริ โภคซื ้อ
และใช้ ผลิตภัณ ฑ์ ประกอบด้ วย กลยุท ธ์ ด้ านผลิตภัณ ฑ์ กลยุท ธ์ ด้านราคา กลยุทธ์ ด้านการจัด
จาหน่าย และกลยุทธ์ ด้านการส่งเสริ มการตลาด
1.2) ปั จจัยนาเข้ าด้ านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural input) เป็ นปั จจัย
ที่มีผลต่อสิ่งที่ผ้ บู ริ โภคซื ้อและวิธีการที่ผ้ บู ริ โภคใช้ แต่ไม่จาเป็ นจะต้ องเป็ นการสนับสนุนการซื ้อหรื อ
การบริ โภค
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2) กระบ วนการ (Process) หรื อกระบวนการตั ด สิ น ใจซื อ้ ของผู้ บ ริ โ ภค
(Consumer decision making process) คื อ ขัน้ ตอนในการตัด สิน ใจซื อ้ สิน ค้ าหรื อ บริ การของ
ผู้บริ โภคได้ แก่ การรั บรู้ เกี่ ยวกับ สินค้ า สืบค้ นข้ อ มูล และการประเมิ นผลว่าจะซื ้อหรื อ ไม่ซื ้อ ซึ่ง
อาจจะรวมถึงปั จจัยของบุคคลด้ วย เช่น อาชีพ รายได้ รูปแบบการดาเนินชีวิต เป็ นต้ น
3) ผลลัพธ์ (Output) เกิ ดจากปั จ จัย 2 ประการ คือ การตัดสินใจซื ้อสินค้ า และ
พฤติกรรมหลังการซือ้ โดยเฉพาะพฤติกรรมหลังนันซื
้ ้อนันส
้ าคัญถ้ าผู้บริ โภคพอใจในสินค้ าหรื อ
บริ การ อาจจะกลับมาซื ้อซ ้า หรื ออาจจะมีการบอกต่อไปยังลูกค้ าหรื อบุคคลอื่น ๆ
ซึ่งในโมเดลพฤติกรรมผู้บริ โภคนี ้ ประกอบด้ วย 3 ส่วนหลังตามที่ ได้ อ ธิ บายไว้ แล้ ว
ข้ างต้ น และเพื่อให้ เข้ าใจมากยิ่งขึ ้น จึงสรุ ปเป็ นแผนผังภาพไว้ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
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ภาพประกอบ 2 โมเดลพฤติกรรมผู้บริ โภค
ที่มา: ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2560): การบริ หารการตลาดยุคใหม่. หน้ า 144.
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4.5 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
วุฒิ สุขเจริ ญ (2559) กล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคเป็ นสิ่งที่ต้องศึกษาและทา
ความเข้ าใจ เพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื ้อ ได้ แก่ ใคร อะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร
และทาไม เพื่อให้ สามารถกาหนดกิจกรรมทางการตลาดได้ อย่างเหมาะสม ซึง่ มีคาถามดังนี ้
1. ใครคือผู้ซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ
2. ใครเป็ นผู้ตดั สินใจ
3. ใครมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
4. ตัดสินใจซื ้ออย่างไร และใครมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ
5. อะไรที่ลกู ค้ าซื ้อ และความต้ องการอะไรที่ต้องทาให้ ลกู ค้ าพอใจ
6. ทาไมลูกค้ าถึงซื ้อสินค้ าของตราสินค้ านัน้
7. ลูกค้ ามองหาหรื อไปเพื่อซื ้อสินค้ าที่ไหน
8. เมื่อไหร่ที่ลกู ค้ าจะซื ้อ มีปัจจัยฤดูกาลหรื อไม่
9. ลูกค้ ารู้สกึ หรื อรับรู้เกี่ยวกับสินค้ าอย่างไร
10. ลูกค้ ามีทศั นคติอย่างไรกับสินค้ าของเรา
11. ปั จจัยด้ านสังคมอะไรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อ
12. รูปแบบการดาเนินชีวิตของลูกค้ ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อหรื อไม่
13. ปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์
ดังนัน้ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคจึงมี ลกั ษณะคล้ ายกับการศึกษาด้ านการตลาด
เพราะพฤติกรรมผู้บริ โภคนันมี
้ การผสมผสานกับวิชาอื่ นเข้ าด้ วยกัน ได้ แก่ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา
สังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา ซึง่ แสดงภาพดังนี ้

ภาพประกอบ 3 ศาสตร์ ที่ใช้ ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภค
ที่มา: วุฒิ สุขเจริ ญ (2559). พฤติกรรมผู้บริ โภค. หน้ า 19.
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4.5.1 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคด้ านเศรษฐศาสตร์ ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภค
ด้ านนี ้จะศึกษากฎอุปสงค์และกฎอุปทานในระดับบริ ษัทและอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ภายใต้ แนวคิดที่ว่า
ประโยชน์ที่ผ้ บู ริ โภคจะได้ รับเมื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่าของเงิน จึงต้ องหาจุดดุลยภาพระหว่างราคา
และจ านวนสิน ค้ า ดังนัน้ ในการศึ กษาพฤติ กรรมผู้ บ ริ โภคด้ านเศรษฐศาสตร์ จึ งเป็ นการศึ กษา
พฤติกรรมเชิงเหตุผล เพราะไม่ได้ นาปั จจัยด้ านอื่นมาร่วมศึกษาด้ วย
4.5.2 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคด้ านจิ ตวิทยา เป็ นการศึกษาด้ านกระบวรการของ
จิตใจ เพื่อให้ เข้ าใจว่าผู้บริ โภคคิดอย่างไรเกี่ยวกับกระบวนการซื ้อสินค้ า ซึ่งมีแ นวทางในการศึกษา
ด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
4.5.2.1 แรงขับและแรงจูงใจ (Drive and motivation) แรงขับเป็ นแรงพื ้นฐานที่
ทาให้ เกิดความต้ องการที่เฉพาะเจาะจงแล้ วเกิดเป็ นแรงจูงใจ ดังนันนั
้ กการตลาดจึงต้ องสร้ างแรง
ขับให้ เกิดขึ ้นก่อน แล้ วจึงพัฒนาให้ เกิดความต้ องการที่เฉาะเจาะจงหรื อเกิดแรงจูงใจ
4.5.2.2 เป้าหมายและสิง่ ชวนใจ (Goal and incentives) เป้าหมายเป็ นส่วนหนึ่ง
ของแรงจูงใจ ซึ่งเป็ นแรงจูงใจที่มีเหตุผล และการที่ผ้ บู ริ โภคจะมีพฤติกรรมเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ จะต้ องมีสงิ่ ที่ชวนใจเป็ นสิง่ ที่คอยผลักดัน
4.5.2.3 การรับรู้ (Perception) เป็ นการกาหนดความหมายและความเข้ าใจใน
การมองสิง่ ต่าง ๆ ซึง่ เกิดจากการรับข้ อมูลข่าวสารและจดจา
4.5.2.4 การเรี ยนรู้ (Learning) เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึง่ เป็ นผลจากการ
สัง่ สมประสบการณ์ ดังนัน้ นักการตลาดจึงควรที่จ ะศึกษาและไปกาหนดการเรี ยนรู้ ของผู้บริ โภค
เพื่อให้ มีพฤติกรรมที่เปลีย่ นแปลง
4.5.2.5 ทัศนคติ (Attitude) คือ การที่ผ้ บู ริ โภคมีความรู้สกึ ต่อการการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้ าที่มากระตุ้น ซึ่งประกอบด้ วยความรู้ และความรู้ สกึ และพฤติกรรมที่ตงใจ
ั ้ ดังนันนั
้ กการ
ตลาดจึงมี หน้ าที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้ าของตนเอง จึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
สินค้ าหรื อบริ การ
4.5.2.6 ภาพลักษณ์ของตนและบทบาท (Self-image and role) ภาพลักษณ์ของ
ผู้บริ โภคเกิดจากบทบาทต่าง ๆ ของผู้บริ โภคซึง่ สะท้ อนมาจากผู้ที่อยูร่ อบข้ าง ซึง่ โดยธรรมชาติของ
มนุษ ย์ แ ล้ ว ย่อ มท าบทบาทของตนเองให้ ดี ที่ สุด นัก การตลาดจึงควรส่งเสริ ม ให้ ผ้ ูบ ริ โภคบรรลุ
ความสาเร็ จในบทบาทต่าง ๆ ได้
4.5.3 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคด้ านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มี ขอบเขตของ
การศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมผู้บริ โภค ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
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4.5.3.1 เพื่อนและกลุม่ อ้ างอิง (Peer and reference groups) ผู้บริ โภคจะแสดง
พฤติกรรมโดยการระบุกลุม่ ที่ตนเองมีความต้ องการเข้ าร่วม ซึง่ แต่ละกลุม่ นันจะมี
้ ลกั ษณะเฉพาะใน
การบริ โภค
4.5.3.2 ครอบครั ว (Family) ผู้ บริ โ ภคจะใช้ เวลาส่ ว นมากอยู่ กั บ ครอบครั ว
โดยเฉพาะในช่วงการเริ่ มต้ นของชีวิต ฉะนันครอบครั
้
วจึงมีอิทธิพลต่อผู้บริ โภคเป็ นอย่างมาก
4.5.3.3 ชันทางสั
้
งคมและวัฒนธรรม (Social class and culture) เป็ นการศึกษา
ผู้บริ โภคในเชิงมานุษยวิทยา ซึ่งได้ รับอิทธิพลมาจากระดับชันทางสั
้
งคมและวัฒนธรรมที่ผ้ บู ริ โภค
อาศัยอยู่ ดังนันนั
้ กการตลาดจึงต้ องมีความเข้ าใจทางด้ านสังคมและวัฒนธรรมของผู้บริ โภคในแต่
ละกลุม่ เพื่อวางแผนการสือ่ สารทางการตลาดให้ ตรงกลุม่ เป้าหมาย
4.6 ความสาคัญของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
ฮอเยอร์ และ มาชิ นนิ ส (Hoyer & Macinnis, 2010) กล่าวว่า การศึ กษาพฤติ ก รรม
ผู้บริ โภคมี ความสาคัญอย่างยิ่งในปั จจุบนั เนื่องจากผู้บริ โภคมี อิทธิ พลมากต่อการซื ้อหรื อใช้ สินค้ า
ดังนันจึ
้ งศึกษาเพื่อเป็ นเครื่ องมือและเป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กรต่าง ๆ ได้ แก่
1) ผู้จัดการฝ่ ายการตลาด (Marketing manager) การตลาดในปั จจุบนั มุ่งเน้ นที่
จะตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค ดังนันการศึ
้
กษาพฤติกรรมผู้บริ โภคจะช่วยให้ ได้ รับข้ อมูล
สาคัญส่งผลให้ เกิดความเข้ าใจความต้ องการของผู้บริ โภคมากขึ ้น และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ใน
การออกแบบกิจกรรมทางการตลาดได้
2) กลุ่ ม จริ ย ธรรมและกลุ่ ม เรี ย กร้ อง (Ethicists and advocacy groups) ใน
บางครัง้ การกระทาของนักการตลาดอาจมองเห็นประโยชน์ ทางธุ รกิจ มากเกินไป อาจทาให้ เกิ ด
คาถามด้ านจริ ยธรรมทางธุรกิจ ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคมีตอ่ ต้ านการกระทาบางอย่างที่ไม่เหมาะสม
3) ผู้สร้ างนโยบายสาธารณะและผู้สร้ างกฎระเบียบ (Public policy makers and
regulators) ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคเป็ นประโยชน์ ต่อ องค์ กรที่ทาหน้ าที่ออกกฎระเบียบ
เพื่อสร้ างนโยบายการปกป้องผู้บริ โภคต่อการกระทาของนักการตลาดที่ไม่เหมาะสม
4) การศึกษา (Academics) ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคมี ความสาคัญ ต่อ
วงการการศึกษา เมื่ อมี ก ารทาวิจัยเกี่ ยวกับพฤติกรรมผู้บ ริ โภคเพื่อ การศึกษา ทาให้ มีความรู้ ที่
หลากหลายและเป็ นประโยชน์ตอ่ ฝ่ ายการตลาด
5) ผู้บ ริ โภคและสังคม (Consumers and society) การเข้ าใจผู้บ ริ โภคสามารถ
สร้ างสิง่ แวดล้ อมที่ดีสาหรับผู้บริ โภค ทาให้ ได้ รับสินค้ าตรงความต้ องการ ส่งผลให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตดี
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4.7 กระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภค
นันทสารี สุขโต และคณะ (2560) กล่าวว่า การพิ จารณาว่าผู้บริ โภคมี กระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ ประกอบด้ วย 5 ขัน้ ได้ แก่ การรั บรู้ ถึงความต้ องการ การค้ นหาข้ อมูล การประเมิ นผล
ทางเลือก การตัดสินใจซื ้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ จะเห็นได้ ว่ากระบวนการซื ้อนัน้ เริ่ มก่อน
การซื ้อจริ งและมีผลกระทบภายหลังการซื ้อ ดังนันจึ
้ งควรที่จะเน้ นไปที่กระบวนการการตัดสินใจซื ้อ
ทังหมด
้
ไม่ใช่เฉพาะขันการตั
้
ดสินใจเพียงขันเดี
้ ยว ซึง่ มีภาพจาลอง ดังนี ้

ภาพประกอบ 4 กระบวนการตัดสินใจซื ้อพฤติกรรมผู้บริ โภค
ที่มา: นันทสารี สุขโต และคณะ (2560) : หลักการตลาด: Marketing An Introduction.
หน้ า 89.
จากภาพจาลองแสดงให้ เห็นว่า ผู้บริ โภคได้ ผา่ น 5 ขันตอนในการซื
้
้อทุกครัง้ แต่การซื ้อที่
เป็ นกิ จวัตรประจ าวัน ผู้บริ โภคอาจจะข้ ามขันตอนบางขั
้
นตอนได้
้
ผู้หญิ งซื ้อแชมพูยี่ห้ อประจา ก็
สามารถทราบความต้ องการของตนเองแล้ วไปที่ขนตอนการตั
ั้
ดสินใจซื ้อทันที โดยอาจจะข้ ามขันตอน
้
การค้ นคว้ าหาข้ อมูลและขันตอนประเมิ
้
นผลทางเลือก ซึง่ แต่ละขันตอนอธิ
้
บายได้ ดังนี ้
4.7.1 การรับรู้ ถึงความต้ องการ คือ กระบวนการรับรู้ ถึงความต้ องการ โดยผู้บริ โภคจะ
เริ่ มตระหนักถึงปั ญหาและความจ าเป็ น ซึ่งเกิ ดจากการกระตุ้นจากสิ่งกระตุ้นภายในพื น้ ฐานของ
บุคคล เช่น ความหิว ความกระหาย โดยจะมีระดับที่สงู มากจนกลายเป็ นแรงกระตุ้น นอกจากนี ้ความ
ต้ องการนันอาจจะได้
้
รับการผลักดันจากสิ่งกระตุ้นภายนอก เช่น การโฆษณา ในขันนี
้ ้จึงควรทาการ
วิจัยผู้บริ โภคเพื่อค้ นหาความต้ องการหรื อปั ญหาที่เกิดขึ ้น หรื อหาสาเหตุที่ทาให้ เกิดขึ ้น และจูงใจให้
ผู้บริ โภคไปซื ้อผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ
4.7.2 การค้ นหาข้ อมูล คือ การแสวงหาข่าวสารของผู้บริ โภค ในขันนี
้ ้ผู้บริ โภคที่สนใจใน
ตัวสินค้ าอาจจะค้ นหาหรื อไม่ ค้นหาข้ อมูลเพิ่มเติม หากมี แรงกระตุ้นมี อิ ทธิ พลสูง อาจจะมี ความ
เป็ นไปได้ ว่าผู้บ ริ โภคจะซือ้ สินค้ าทันที แต่ถ้ ายังไม่ ซื ้อผู้บริ โภคก็ จะเก็ บไว้ เป็ นความทรงจ า หรื อ
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ผู้บริ โภคจะดาเนินการค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ผู้บริ โภคได้ รับข้ อมูลมาจากหลายแหล่ง เช่น
แหล่งข้ อมูลส่วนบุคคล ได้ แก่ ครอบครัว เพื่อน คนรู้ จัก เป็ นต้ น แหล่งข้ อมูลทางการค้ า ได้ แก่ สื่อ
โฆษณา พนักงานขาย เว็บไซต์ การจัดแสดงสินค้ า เป็ นต้ น แหล่งข้ อมูลสาธารณะ ได้ แก่ สื่อมวลชน
การค้ นหาทางอินเทอร์ เน็ต องค์ กรเกี่ยวกับการจัดอันดับสินค้ า แหล่งข้ อมูลเชิงประสบการณ์ ได้ แก่
การตรวจสอบ การใช้ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแหล่งข้ อมูลนันมี
้ อทธิ พลแตกต่างกันไป แล้ วแต่วา่ ผู้บริ โภคแต่ละ
รายจะเลือกรับข้ อมูลจากแหล่งใดมากที่สดุ
4.7.3 การประเมิ นผลทางเลือ ก คื อ ขัน้ ตอนการประเมิ นทางเลือกเพื่ อ ตัดสินใจ ซึ่ง
ผู้บริ โภคใช้ ข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้ อมูลที่ได้ มา ผู้บริ โภคอาจจะต้ องพิจารณาเปรี ยบเทียบมาตรฐานกับ
ลักษณะเฉพาะ ยกตัวอย่าง กรณี เลือกซื ้อรถยนต์ ผู้ซื ้อให้ ความสาคัญเบื ้องต้ นกับคุณลักษณะ 4
อย่าง คือ สไตล์การออกแบบ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การรับประกัน และราคา สมมติวา่ มีการ
ประเมินสามยี่ห้อรถยนต์ เมื่อประเมิ นได้ คะแนนในแต่คุณลักษณะเท่าไหร่ ถ้ ารถยี่ห้อใดได้ คะแนน
สูงสุดในทุกคุณลักษณะก็สามารถเดาได้ ว่า ผู้ซื ้อก็ต้องซื ้อรถยี่ห้อที่ได้ คะแนนสูงสุด แต่ในความเป็ น
จริ งแต่ละยี่ห้อมีจุดดึงดูดที่แตกต่างกัน ดังนันผู
้ ้ ซื ้อจึงไม่ได้ พิจารณาแค่คณ
ุ ลักษณะเดียว แต่พิจารณา
ในหลาย ๆ คุณลักษณะประกอบกัน
4.7.4 การตัดสินใจซื ้อ คือ ขันตอนในการประเมิ
้
นผล ซึ่งผู้บริ โภคจะจัดลาดับยี่ห้อและ
กาหนดความตังใจในการซื
้
้อ โดยส่วนใหญ่ผ้ บู ริ โภคนันจะตั
้ ดสินใจซื ้อตราสินค้ าที่ตนเองชื่นชอบมาก
ที่สุด แต่ในบางกรณี อาจเกิดปั จจัยอื่ นเข้ ามาแทรกระหว่างความตังใจซื
้ ้อกับการตัดสินใจซื ้อ โดย
ปั จจัยแรกคือทัศนคติ จากคนอื่ น ๆ หากบุ คคลนันมี
้ ความสาคัญต่อผู้ซื ้อมาก ผู้ซื ้อก็ มีโอกาสที่ จะ
คล้ อยตามมาก ปั จจัยที่สองคือ ปั จจัยที่เกี่ยวกับสถานการณ์ ที่ไม่ได้ คาดหวังมาก่อน โดยผู้บริ โภคจะ
กาหนดความตัง้ ใจที่ จะซื อ้ อ้ างอิ งตามปั จ จัยต่าง ๆ เช่ น ราคาที่ คาดหวัง รายได้ ที่ คาดหวัง หรื อ
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง แต่ในบางสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงความตังใจในการซื
้
้อ เช่น
เศรษฐกิจอาจแย่ลง คู่แข่งลดราคา หรื อจากประสบการณ์ ของคนรอบข้ างเล่าให้ ฟังว่ารู้สกึ ผิดหวังกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ผ้ ซู ื ้อชื่นชอบ ดังนันความชอบกั
้
บความตังใจที
้ ่จะซื ้อจึงไม่ได้ สง่ ผลต่อการเลือกซื ้อเสมอไป
4.7.5 พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ คือ ขันตอนหลั
้
งจากการซื ้อผลิตภัณฑ์ไปแล้ วผู้บริ โภค
อาจจะพอใจหรื อไม่พอใจก็ได้ จึงทาให้ พฤติกรรมหลังการซื ้อเกิดความน่าสนใจ โดยมีตวั กาหนดว่า
ผู้บริ โภคจะพอใจหรื อไม่พอใจนัน้ อยู่ที่ความสัมพันธ์ ระหว่างความคาดหวังของผู้บริ โภคกับการรับรู้
ถึงประสิทธิ ภ าพของผลิตภัณ ฑ์ ถ้ าประสิทธิ ภาพของผลิตภัณ ฑ์ ต่ ากว่าความคาดหวังจะท าให้
ผู้บริ โภคไม่พอใจ หากผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิ ภาพเท่ากับความคาดหวังผู้บริ โภคก็ จะพอใจ แต่หาก
ผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิ ภาพมากกว่าความคาดหวังจะทาให้ ผ้ ูบริ โภคเกิดความประทับใจ แต่การซื อ้
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สินค้ าส่วนใหญ่ จะลงเอยด้ วยความไม่สอดคล้ องต่อการรับรู้ มี สาเหตุมาจากความขัดแย้ งภายหลัง
การซือ้ โดยในทุก ๆ การซื ้อจะเกิดความไม่แน่ใจ ผู้บริ โภคอาจจะเกิดความรู้ สกึ ไม่สบายใจเกี่ยวกับ
จุดบกพร่ องของตัวผลิตภัณฑ์ที่ซื ้อ และรู้ สกึ ว่าเสียดายผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อที่ไม่ได้ ซื อ้ จึงทาให้ ผ้ ูบริ โภค
กังวลใจถึงความไม่สอดคล้ องภายหลังการซื ้อ ในส่วนเรื่ องความพึงพอใจถือได้ ว่าเป็ นเรื่ องสาคัญใน
การสร้ างสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้ า และเป็ นการรักษาลูกค้ าในระยะยาว เพราะถ้ าลูกค้ ามีความพึงพอใจก็
จะกลับมาซื ้อผลิตภัณฑ์อีก มีการบอกต่อหรื อพูดถึงผลิตภัณฑ์ในทางที่ดีแก่คนอื่น ๆ ให้ รับรู้ และจะ
ซื ้อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากยี่ห้อหรื อบริ ษัทด้ วย รวมถึงให้ ความสนใจผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งน้ อยลง ส่วน
ผู้บริ โภคที่ไม่พอใจจะมีการตอบสนองในลักษณธที่แตกต่างกันไป ซึ่งเรื่ องที่ไม่ดีมักจะแพร่ ออกไปได้
เร็ วกว่าเรื่ องดี ดังนันบริ
้ ษัทไม่ควรรอให้ ผ้ บู ริ โภคที่ไม่พอใจมาร้ องเรี ยน เพราะผู้บริ โภคที่ไม่พอใจส่วน
ใหญ่ จะไม่แจ้ งปั ญหาให้ กับบริ ษัททราบ เพราะฉะนันบริ
้ ษัทควรมีการติดตามหรื อวัดความพึงพอใจ
ของผู้บริ โภคอย่างสม่าเสมอ แล้ วนาผลการวัดนันมาปรั
้
บปรุงให้ มีคณ
ุ ภาพดีขึ ้น
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภคข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า
พฤติกรรมผู้บริ โภค เป็ นการกระทาของบุคคลโดยมีสิ่งชักจูงให้ แสดงพฤติกรรมออกมา ซึ่งการแสดง
พฤติกรรมเกิดจากการมีสงิ่ มากระตุ้นทาให้ เกิดความต้ องการ ผู้วิจัยจึงได้ นาแนวคิดของศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ และวุฒิ สุขเจริ ญ มาเป็ นแนวทางในการสร้ างกรอบแนวคิดในการวิจัย การกาหนด
สมมติฐาน และการออกแบบแบบสอบถามในงานวิจยั เรื่ องนี ้
5. ข้ อมูลเกี่ยวกับสายการบินต้ นทุนต่าในประเทศไทย
สายการบินต้ นทุนต่า เป็ นธุรกิจด้ านการบินด้ วยการลดค่าใช้ จ่ายของการบินที่ไม่จาเป็ น
ออกไป โดยให้ บริ การเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้ ผ้ โู ดยสารถึงจุดหมายปลายทางเป็ นสาคัญ ทาให้ สามารถ
ขายตั๋ว โดยสารในราคาประหยัดได้ อี กทัง้ มี การขายตั๋วล่วงหน้ าผ่า นระบบอิ น เทอร์ เน็ ต ท าให้
สามารถวางแผนจัดการเที่ยวบินได้ งา่ ย เพื่อลดความเสีย่ งด้ านการโดยสารไม่เต็มลา และมีรูปแบบ
การดาเนินธุรกิจสายการบินต้ นทุนต่า ดังนี ้ (ธีรินทร์ รัตนภิญโญวงศ์, 2013)
5.1 รูปแบบการดาเนินธุรกิจสายการบินต้ นทุนต่า
5.1.1 การลดต้ นทุนในส่วนที่ผ้ บู ริ โภคยอมรับได้ เมื่อสามารถซื ้อสินค้ าได้ ในราคาที่ถกู ลง
เช่น การไม่รับคืนเงินค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไม่มีการสะสมไมล์ เน้ นบริ การขึ ้น-ลงจอดที่สนามบินรอง ซึง่ ทา
ให้ มีค่าใช้ จ่ายในการลงจอดที่ถูกกว่า รวมถึงให้ บริ การจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเท่านัน้ โดยไม่มี
การต่อเครื่ อง (Point-to-point) ซึง่ ช่วยลดต้ นทุนในการแยกและขนส่งกระเป๋ าสาหรับการต่อเครื่ องบิน
และลดความรับผิดชอบในกรณีที่ผ้ โู ดยสารต่อเครื่ องไม่ทนั หรื อกรณีมีกระเป๋ าที่คดั แยกผิดเส้ นทาง
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5.1.2 การวางรู ปแบบธุ รกิ จ ให้ เป็ นมาตรฐานเดี ย ว ซึ่งช่ วยลดความยุ่ งยากในการ
ดาเนินการเป็ นอย่างมาก จะเห็นได้ ว่าส่วนใหญ่ สายการบินต้ นทุนต่าใช้ เครื่ องบินเพียงขนาดเดียว
เช่น A320 B737 ทาให้ ลดค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมการใช้ งาน การซ่อมบารุง รวมถึงการเก็บสารอง
สินค้ าคงคลังจาพวกอะไหล่ ไม่มีการแบ่งแยกที่นงั่ ชันธุ
้ รกิจและชันประหยั
้
ด จึงไม่ต้องเพิ่มค่าใช้ จ่าย
ในการบริ การที่มีความแตกต่างกันบนเครื่ องบิน
5.1.3 สร้ างระบบที่เน้ นประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ เช่น การลดเวลาจอดเครื่ องให้
สันลง
้ และบินจานวนครัง้ ต่อเครื่ องมากขึ ้น เปิ ดให้ ซื ้อตัว๋ เครื่ องบินจากอินเตอร์ เน็ตเท่านัน้ เพื่อจากัด
จานวนพนักงาน และค่าใช้ จ่ายให้ กบั บริ ษัทตัวแทนจาหน่าย รวมถึงการให้ พนักงานทางานในหลาย
บทบาท เช่น ให้ พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินดูแลความสะอาดบนเครื่ องบินด้ วย
5.2 สายการบินต้ นทุนต่าที่ให้ บริการ ณ ท่ าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมื อง เป็ นท่าอากาศยานหลักที่ให้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าใน
ประเทศไทย มีสายการบินให้ บริ การทังเที
้ ่ยวบินในประเทศและต่างประเทศ ปั จจุบันท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง เปิ ดให้ บริ การอาคารสาหรับผู้โดยสารในประเทศ อยูท่ ี่อาคาร 2 มีเที่ยวบินขาเข้ าขาออกล่วงหน้ าภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2561 – 28 ตุลาคม 2561 ซึ่งแสดงดังตาราง
ดังนี ้ (บริ ษัท การท่าอากาศยานไทย จากัด, 2561)
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ตาราง 3 แสดงตารางการบินท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออก เที่ยวบินภายในประเทศ
รหัสสายการบิน

รายชื่อสายการบิน

FD

ไทย แอร์ เอเชีย

สนามบินปลายทาง
บุรีรัมย์, เลย, เชียงใหม่, เชียงราย, ชุมพร,
หาดใหญ่, ขอนแก่น, กระบี,่ นครพนม,
นครศรี ธรรมราช, น่าน, นราธิวาส, พิษณุโลก, ภูเก็ต
, ระนอง, ร้ อยเอ็ด, สกลนคร, สุราษฎร์ ธานี, ตรัง,
อุบลราชธานี, อุดรธานี

นกแอร์

บุรีรัมย์, เชียงราย, ชุมพร, เลย, เชียงใหม่,
หาดใหญ่, แม่ฮ่องสอน ,ภูเก็ต, กระบี่, ขอนแก่น,
นครศรี ธรรมราช, นครพนม, สุราษฎร์ ธานี, ลาปาง,
แม่สอด, น่าน, พิษณุโลก, แพร่, ร้ อยเอ็ด, สกลนคร,
ตรัง, อุบลราชธานี, อุดรธานี, ระนอง, นครพนม

SL

ไทย ไลอ้ อนแอร์

เชียงราย, เชียงใหม่, หาดใหญ่, ขอนแก่น, กระบี,่
นครศรี ธรรมราช, พิษณุโลก, ภูเก็ต, ตรัง, สุราษฎร์
ธานี, อุบลราชธานี, อุดรธานี,

E3

นิวเจน แอร์ เวย์

ดอนเมือง (เช่าเหมาลา)

DD

ที่มา: บริ ษัท การท่าอากาศยานไทย จากัด (2561) ตารางการบินท่าอากาศยานดอน
เมือง: ขาออก. ออนไลน์.
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เจนจิ รา นาทองคา และสุดาพร กุณ ฑลบุตร (2561) ได้ ศึกษาเรื่ อ ง “อิทธิ พลของปั จจัย
ทางการตลาดต่อความตังใจในการใช้
้
บริ การซ ้าของสายการบินต้ นทุนต่า ” การวิจัยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อความตังใจในการ
้
ใช้ บริ การซ ้าของสายการบินต้ นทุนต่า กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ ผู้ใช้ บริ การชาวไทยที่เคยใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า จานวน 400 คน ซึง่ ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูล ใช้ วิธีสมุ่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
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สถิ ติ เชิ งพรรณนา ได้ แก่ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) และส่วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิ ติเชิงอนุมาน ได้ แก่ สถิติทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) และการวิเคราะห์ ถดถอยเชิ งพหุคูณ (Multiple
regression analysis) ด้ วนวิธี Enter ผลการวิจัย พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศ
หญิ ง มีอายุระหว่าง 25 -29 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,001 – 30,000 บาท และให้ ความสาคัญ กับปั จ จัยส่วนประสมทาง
การตลาด และมีความตัง้ ใจในการใช้ บริ การซ ้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปั จ จัยส่วนบุคคล ด้ าน
ระดับการศึกษามีอิทธิ พลต่อความตังใจในการใช้
้
บริ การซ ้าของสายการบินต้ นทุนต่า ส่วนปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านพนักงานบริ การ และสภาพแวดล้ อมทาง
กายภาพการนาเสนอมีอิทธิพลต่อความตังใจในการใช้
้
บริ การซ ้าของสายการบินต้ นทุนต่า
คอคลิ ค ; คิ น นี่ และ เว็ จ เจล (Koklic, Kinney, & Vegelj, 2017) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง “การ
ตรวจสอบความพึงพอใจลูกค้ าของบริ ษัทสายการบินต้ นทุนต่าและบริ ษัทสายการบินเต็มรู ป แบบ
( An investigation of customer satisfaction with low – cost and full – service airline
companies)” การวิจัยมี วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพการบริ การ ความ
พึงพอใจของลูกค้ า และความตังใจเชิ
้ งพฤติกรรม ซึง่ เปรี ยบเทียบระหว่างลูกค้ าของผู้ให้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่าและสายการบินเต็มรูปแบบ ตัวแปรที่ใช้ ในงานวิจัย ได้ แก่ ลักษณะทางกายภาพ
ของสายการบิน คุณภาพของบุคลากร (ทัง้ 2 แนวคิดนี ้มีพื ้นฐานมาจากทฤษฎี SERQUAL แต่อยู่
ในรู ป ของ AIRQUAL ซึ่ง ออกแบบให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดของอุ ต สาหกรรมการบิ น และ
สามารถวัดคุณภาพการให้ บริ การของสายการบินได้ ) ความพึงพอใจของลูกค้ า และความตังใจเชิ
้ ง
พฤติกรรม ประกอบด้ วย ความตังใจซื
้ ้อซ ้าและความตังใจที
้ ่จะแนะนา กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจัย
คือ ผู้ใหญ่ ที่เคยมี ประสบการณ์ ในการเดินทางโดยเครื่ อ งบินที่อ าศัยอยู่ในประเทศสหภาพยุโรป
เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ได้ แก่ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า ร้ อยละ (Percentage) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน ได้ แก่ การทดสอบไคสแควร์ (Chi - square)
และการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน (Confirmatory Factor Analysis) ผลการวิ จัย พบว่า
ลักษณะทางกายภาพของสายการบิ นและคุณภาพของบุคลากรมีความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจ
ของลูกค้ า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในขณะที่ความพึงพอใจของลูกค้ ามีอิทธิ พลต่อ
ความตังใจซื
้ ้อซ ้าและความตังใจแนะน
้
า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อเปรี ยบเทียบ
การให้ บริ การระหว่างสายการบินต้ น ทุนต่าและสายการบินเต็มรู ปแบบ พบว่า 1. ลักษณะทาง
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กายภาพของสายการบินมีอิทธิ พลต่อ ความพึงพอใจลูกค้ า เมื่ อเปรี ยบเทียบแล้ วสายการบินเต็ม
รู ปแบบมี มากกว่าสายบินต้ นทุนต่า 2. คุณภาพบุคลากรมี อิทธิ พลต่อ ความพึงพอใจลูกค้ า เมื่ อ
เปรี ยบเทียบแล้ วสายการบินเต็มรู ปแบบมี มากกว่าสายบินต้ นทุนต่า 3. ความพึงพอใจลูกค้ ามี
อิทธิ พลต่อความตังใจซื
้ ้อซ ้า เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วสายการบินต้ นทุนต่ามีมากกว่าสายการบินเต็ม
รู ป แบบ 4. ความพึงพอใจลูก ค้ า มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ความตัง้ ใจที่ จ ะแนะน า เมื่ อ เปรี ยบเที ยบแล้ ว ไม่
แตกต่างกัน
ณัฐิยาภรณ์ ภู่ทอง (2558) ได้ วิจัยเรื่ อง “ปั จจัยที่สง่ ผลต่อภาพลักษณ์ ของธุรกิจสายการ
บิน กรณีศึกษา: สายการบินบางกอกแอร์ เวย์” ในการวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ และเพื่อศึกษาการรับรู้สอื่ โฆษณาที่มีผล
ต่อภาพลักษณ์ ของสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เป็ นวิจยั เชิงปริ มาณซึง่ ใช้ แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ ผู้โดยสารคนไทยที่เคยใช้ บริ การสายการบินเต็ม
รู ปแบบ (Premium Service Airline) จานวน 200 คน ใช้ วิ ธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ใช้ การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ เชิ ง สถิ ติ พ รรณ นาหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า ร้ อยละ
(Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้
การวิเคราะห์ถดถอยเชิ งพหุคูณ (Multiple regression analysis) ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดบริ การ ด้ านผลิตภัณฑ์สง่ ผลต่อภาพลักษณ์ บริ ษัทและภาพลักษณ์ ตราสินค้ า ด้ าน
ราคาส่งผลต่อภาพลักษณ์ ตราสินค้ าและภาพลักษณ์การบริ การ ด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายส่งผล
ต่อ ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า ด้ านส่งเสริ มการตลาดส่งผลต่อ ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า ด้ านพนักงาน
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ การบริ การ และด้ านสิ่งแวดล้ อ มทางกายภาพส่งผลต่อภาพลักษณ์ บริ ษั ท
อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ส่วนสื่อ โฆษณาประเภทวิทยุส่งผลต่อ ภาพลักษณ์ ตรา
สินค้ า สื่อโฆษณาประเภทป้ายโฆษณาส่งผลต่อภาพลักษณ์ บริ ษัทและภาพลักษณ์การบริ การ สื่อ
โฆษณาประเภทอินเทอร์ เน็ตส่งผลต่อภาพลักษณ์ บริ ษัท ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า และภาพลักษณ์
การบริ การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ธนภัท ร บัว ภิ บ าล (Thanapat Buaphiban, 2015) ได้ ศึก ษาเรื่ อ ง “Determination of
Factors That Influence Passengers’ Airline Selection: A Study of Low Cost Carriers in
Thailand” ตัวแปรที่ใช้ ในงานวิจัย ได้ แก่ ทัศนคติ บรรทัดฐานทางสังคม การรับรู้ ความสามารถใน
การควบคุม พฤติ กรรม ราคา คุณ ภาพการให้ บริ ก าร ชื่ อ เสีย งของสายการบิ น ความปลอดภัย
ทางด้ านการบิน ความพร้ อมในการเดินทางและความสะดวกสบาย โปรแกรมการสะสมไมล์ ความ
ตังใจซื
้ ้อ และพฤติกรรมการซื ้อ มีวัตถุประสงค์ในการทาวิจัย คือ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
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การเลื อ กสายการบิ น ของผู้โดยสารในประเทศไทย ซึ่ง ส ารวจกลุ่ม ตัว อย่า งที่ ท่า อากาศยาน
นานาชาติสวุ รรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เป็ นท่าอากาศยานหลักของสายการบินต้ นทุนต่า) กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจยั คือ นักท่องเที่ยวขา
ออกทังเที
้ ่ยวบินในประเทศและต่างประเทศที่ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า จานวน 781 คน เป็ น
การวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริ มาณ ซึ่ง
เป็ นวิธีการที่นามาใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ 1. แบบสอบถามออนไลน์ 2. แบบสอบถามให้
กลุม่ ตัวอย่างตอบทางโทรศัพท์ 3. แบบสอบถามที่ให้ กลุม่ ตัวอย่างกรอกข้ อมูลเอง 4. สัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้ าง การวิเคราะห์ข้อมูลมี 2 แบบ คือ 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
ร้ อยละ (Percentage) ค่ า ความถี่ (Frequency) และส่ ว นเบี่ ย งเบ นม าตรฐาน (Standard
Deviation) 2) สถิติเชิงอนุมาน ได้ แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ซึง่ ในงานวิจัย
ใช้ 2 แบบ คือ การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis หรื อ CFA)
และ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis หรื อ EFA) ผลการวิจัย
พบว่า บรรทัดฐานทางสังคม และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธ์
กับความตัง้ ใจซื ้อของผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ในส่วนของชื่อเสียงของสายการบิน ราคา
คุณภาพการให้ บริ การมีผลต่อความตังใจซื
้ ้อของผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อีกทังความตั
้
งใจ
้
ซื ้อมี ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื ้อของผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ส่วนความพร้ อมใน
การเดินทางและความสะดวกสบาย และโปรแกรมการสะสมไมล์ ไม่มีผลต่อ ความตังใจซื
้ ้อของ
ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และผลการวิจัยยังพบว่า มี 3 สมมติฐานถูกตัดออกคือ 1) ทัศนคติ
ของผู้บ ริ โภคมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความตัง้ ใจซื อ้ ของผู้ใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า 2) ความ
ปลอดภัยทางด้ านการบินมีผลต่อความตังใจซื
้ ้อของผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า 3) ชื่อเสียง
ของสายการบินมีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
มนสินี เลิศคชสีห์ (2558) ได้ ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
การบินไทย สาหรับการให้ บริ การภายในประเทศ” งานวิจัยนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยด้ าน
ประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่อ การเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น การบิ น ไทย ส าหรั บ การให้ บ ริ ก าร
ภายในประเทศ และเพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) กับการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินการบินไทย สาหรับการให้ บริ ก ารภายในประเทศ ตัวแปรที่ใช้ ในงานวิจัย ได้ แก่ ปั จจัยด้ าน
ประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ กลุม่ ตัวอย่างที่
ใช้ ศึกษาในการวิจัย คื อ ผู้ที่เคยซือ้ และใช้ บ ริ ก ารสายการบิน การบิ นไทย สาหรั บการให้ บ ริ ก าร
ภายในประเทศ จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถาม ใช้ การ
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วิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งพรรณนา ได้ แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมาน
ได้ แก่ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ ปัจ จัย (Factor
Analysis) และการวิ เ คราะห์ การถดถอ ย (Regression Analysis) ผลวิ จั ย พ บ ว่ า ปั จ จั ย
ประชากรศาสตร์ ด้ านระดับรายได้ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเลือกใช้ บริ การสายการบินการบินไทย
สาหรับการให้ บริ การภายในประเทศ แตกต่างกัน สาหรับปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้ แก่ ด้ านเพศ
ด้ านอายุ ด้ านระดับการศึกษา และด้ านอาชีพ ที่แตกต่างกันไม่สง่ ผลต่อการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินการบินไทย สาหรับการให้ บริ การภายในประเทศ ในส่วนของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ได้ แก่ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ บรรยากาศ และความสะอาดของห้ องโดยสาร ปั จจัยด้ านราคา ปั จจัย
ด้ านช่องทางการจาหน่ายและบริ การ และกิจกรรมส่งเสริ มการขาย ปั จจัยด้ านการทากิจกรรมเพื่อ
สังคม ปั จจัยด้ านบุคลากร มาตรฐานการบริ การ และความน่าเชื่อ ถื อ ปั จ จัยด้ านการสร้ างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ รสชาติอาหาร และการประกันภัยเดินทาง ปั จจัยด้ านกระบวนการ
และศู น ย์ บ ริ ก าร ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้ บริ ก ารสายการบิ น การบิ น ไทย ส าหรั บ เที่ ย วบิ น
ภายในประเทศ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รุจิราภรณ์ เอ็นดู (2558) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การสาย
การบินแอร์ เอเชียของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” งานวิจัยนี ้มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การสายการบินแอร์ เอเชียของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล โดยการใช้ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) และลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ในการวิเคราะห์ ผลการวิจัยเพื่ อ ช่วยให้ เข้ าใจถึงปั จ จัยที่มี อิ ท ธิ พลต่อ การ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบินแอร์ เอเชีย เป็ นวิจัยเชิงปริ มาณโดยใช้ วิธีวิจัยแบบการสารวจ
ผ่านการเก็ บ ข้ อ มูล จากแบบสอบถามจากกลุ่ม ตัวอย่า งจ านวน 400 คน โดยใช้ วิ ธี เลือ กกลุ่ม
ตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยทาการลงแบบสอบถามบนสือ่ ออนไลน์
และแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกเฉพาะกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ บริ การสายการบิน
แอร์ เอเชี ยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านัน้ ใช้ ก ารวิ เคราะห์ ข้อ มูลโดยใช้ เชิ งสถิ ติ
พรรณนาหาค่า ร้ อยละ ค่าความถี่ ค่า เฉลี่ย ค่า สูง สุด ค่าต่ าสุด ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ
แผนภูมิวงกลม ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติเชิ งอนุมาน หาค่า t-test (independent t-test) ค่า ftest แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ค่าการถดถอยเชิ งพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) แบ บ Enter และ ก ารวิ เ ค รา ะห์ ปั จ จั ย (Factor Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้ านรายได้ เฉลี่ ยต่อ เดือ นที่แตกต่างกันส่งผลต่อ การ
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ตัด สิน ใจใช้ บ ริ การสายการบิ นแอร์ เอเชี ย ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ด้ านอายุ
ด้ านระดับการศึกษา และด้ านอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การสายการบินแอร์
เอเชียของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ขณะที่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้ านราคา
ปั จ จัยด้ านช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริ มการตลาด ปั จ จัยด้ านบุ คลากร ปั จ จัยด้ าน
กระบวนการบริ ก าร และปั จจัยด้ านการสร้ างและการน าเสนอทางกายภาพ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การ
ตัด สิน ใจใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น แอร์ เอเชี ย ของประชาชนในเขตกรุ งเทพและปริ ม ณฑลอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอีกหนึ่งปั จจัยของส่วนประสมทางการตลาด คือ ปั จจัยด้ าน
ความหลากหลายของการบิน ไม่มี อิ ทธิ พลต่อ การตัดสินใจใช้ บ ริ การสายการบินแอร์ เอเชี ยของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพและปริ มณฑลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
มิณญา โอปลอด (2557) ได้ ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมของลูกค้ าที่มาใช้ บริ การสายการบิน
ไทยแอร์ เอเชีย” เป็ นวิจัยเชิ งปริ มาณใช้ วิธีการเก็บข้ อ มูลจากแบบสอบถาม กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ใน
งานวิจัย คือ ลูกค้ าชาวไทยที่มาใช้ บริ การสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย จานวน 400 คน ใช้ วิธีการ
เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการเข้ าไปสอบถามผู้โดยสารที่เคยใช้
บริ การสายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ย ใช้ การวิเคราะห์ ข้ อ มูล โดยใช้ เชิ งสถิ ติพ รรณนาหาค่าร้ อ ยละ
ค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ
เชิ งอนุมาน หาค่า t-test (independent t-test) ค่า f-test แบบการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ค่า Paired t – test และค่าสัมประสิทธ์ สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพียร์
สัน (Pearson Correlation Cofficient) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้ บริ การสายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ย
ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ เฉลี่ยต่อ เดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บริ ก ารในด้ า นความถี่ ใ นการใช้ บ ริ ก ารและในด้ านค่า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ย ในแต่ล ะครั ง้ ที่ ใช้ บ ริ ก ารไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้คุณภาพ
การให้ บริ การของลูกค้ าที่มาใช้ บริ การสายการบินไทยแอร์ เอเชีย ผลการวิจยั โดยรวมพบว่า ค่า Sig.
ที่ได้ น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ลูกค้ าที่มาใช้ บริ การสายการบินไทยแอร์ เอเชียมีความคาดหวัง
ต่อคุณภาพการบริ การแตกต่างกัน มีการรับรู้ การให้ บริ การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ภาพลักษณ์ ตราสินค้ ามีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมของลูกค้ าในการใช้ บริ การสายการ
บินไทยแอร์ เอเชีย ผลการวิจยั โดยรวมพบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้ าไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรม
การใช้ บริ ก ารสายการบิ น ไทยแอร์ เอเชี ย ยกเว้ น ภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า ในด้ า นการใช้ งานมี

42
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ ในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และพฤติกรรมของลูกค้ าในการใช้ บริ การสาย
การบินไทยแอร์ เอเชียมีความสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้ าที่มาใช้ บริ การสายการบิน
ไทยแอร์ เอเชีย ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมของลูกค้ าที่มาใช้ บริ การสายการบินไทยแอร์ เอเชียใน
ด้ านความถี่ในการใช้ บริ การ มีความสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้ าที่มาใช้ บริ การสาย
การบินไทยแอร์ เอเชี ย ไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่า อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยมีคา่ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.140
พรณชา โพธิ์นิยม และศศิธร ง้ วนพันธ์ (2557) ได้ ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื ้อซ ้าของผู้โดยสารที่ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า” กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ ผู้โดยสาร
ที่เดินทางโดยสายการบินต้ นทุนต่าภายในประเทศและระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอน
เมือ ง ซึ่งกลุม่ ตัวอย่างเป็ นประชากรที่ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน จึงใช้ สตู รคานวณได้ จานวน 400
คน ใช้ แ บบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ ในการเก็ บ ข้ อ มูล และใช้ การวิเคราะห์ ข้อ มูล โดยใช้ เชิ งสถิ ติ
พรรณนาหาค่า ร้ อยละ ค่าความถี่ ค่า เฉลี่ย ค่า สูง สุด ค่าต่ าสุด ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน หาค่า t-test (independent t-test) ค่า f-test แบบการ
วิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA) ค่า การถดถอยเชิ ง พหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) จากการวิจัยพบว่า ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ส่วนใหญ่ให้ ความคิด
เห็ นด้ านส่วนประสมทางการตลาดบริ การ (7Ps) โดยภาพรวมอยู่ในระดับสาคัญ มาก โดยด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ให้ ความสาคัญเรื่ องสมรรถนะของเครื่ องบินที่ให้ บริ การอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มากที่สุด
ด้ านราคาให้ ความสาคัญเรื่ องมี อัตราค่าตั๋วโดยสารราคาพิเศษในช่วงเทศกาล/วันหยุดมากที่สุด
ด้ านสถานที่ให้ ความสาคัญในเรื่ องการสารองที่นงั่ และการชาระเงินผ่านเค้ าเตอร์ ของสายการบินมี
ความรวดเร็ วมากที่สดุ ด้ านการส่งสริ มการตลาดให้ ความสาคัญเรื่ องการเดินทางเป็ นหมู่คณะมี
บริ การที่สะดวกและรวดเร็ วมากที่สดุ ด้ านกระบวนการให้ บริ การให้ ความสาคัญในเรื่ องขันตอนการ
้
เช็ ค อิ น หน้ าเค้ าเตอร์ ส ายการบิ น มี ค วามสะดวกรวดเร็ ว ที่ สุ ด ด้ านบุ ค ลากรผู้ ใ ห้ บริ ก ารให้
ความสาคัญเรื่ องการสาธิตการใช้ อุปกรณ์ ฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุขดั ข้ องมากที่สดุ
และด้ านลักษณะทางการยภาพให้ ความสาคัญเรื่ องห้ องโดยสารและห้ องน ้าบนเครื่ องบินสะอาด
และน่าใช้ บริ การมากที่สดุ ในส่วนปั จจัยคุณภาพและการให้ บริ การ ให้ ความสาคัญโดยภาพรวมอยู่
ในระดับสาคัญมาก โดยที่ด้านสิง่ ที่สมั ผัสได้ ความเชื่อถือและไว้ วางใจ ความรวดเร็ ว และการเอา
ประกัน อยูใ่ นระดับสาคัญมาก แต่ด้านการเอาใจใส่ลกู ค้ า อยูใ่ นระดับปานกลาง
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ไครม์ (Khraim, 2013) ได้ ศึกษาเรื่ อ ง “ภาพลัก ษณ์ ของสายการบิ น และคุณ ภาพการ
ให้ บริ การที่มีผลต่อพฤติกรรมการตังใจเดิ
้ นทางของลูกค้ าในประเทศจอร์ แดน (Airline image and
service quality effects on traveling customers’ behavior intentions in Jordan) ” มี
วัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ เพื่อศึกษาอิทธิ พลของภาพลักษณ์ ของสายการบินและคุณภาพการ
ให้ บริ การของสายการบินต่อพฤติกรรมการตังใจซื
้ ้อของนักท่องเที่ยวในประเทศจอร์ แดน ตัวแปรที่
ใช้ ในงานวิจัย ได้ แก่ ภาพลักษณ์ สายการบิน คุณภาพบริ การ พฤติกรรมการตังใจซื
้ ้อ กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ ในงานวิจัย คือ ผู้โดยสารชาวจอร์ แดนชันเฟิ
้ ร์ สคลาส ณ ท่าอากาศยานนานาชาติควีนอเลีย
จานวน 400 คน โดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูล สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า ร้ อยละ (Percentage) และส่ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน ได้ แก่ การวิเคราะห์
ถดถอยเชิ งพหุคูณ (Multiple regression analysis) และการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple
regression analysis) ผลการวิจัยแสดงดังนี ้ 1) เมื่อทดสอบโดยการวิเคราะห์ ถดถอยเชิ งพหุคูณ
(Multiple regression analysis) พบว่า ภาพลักษณ์ ของสายการบินและคุณภาพการให้ บริ การมี
อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรมการตัง้ ใจซือ้ ของลูก ค้ า อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 2) เมื่ อ
ทดสอบโดยการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple regression analysis) พบว่า ภาพลักษณ์ ของ
สายการบินมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัง้ ใจซื ้อของลูกค้ า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และคุณภาพการให้ บริ การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตังใจซื
้ ้อของลูกค้ า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
กรกมล ทองประชา (2553) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง “การเปรี ยบเทียบภาพลักษณ์ และทัศนคติสว่ น
ประสมทางการตลาดที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการใช้ สายการบินต้ นทุนต่าในเขตกรุ งเทพมหานคร”
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจยั คือ ผู้บริ โภคที่เคยใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า จานวน 400 คน ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ เชิงสถิติพรรณนาหาค่าร้ อ ยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน หาค่า t-test (independent
t-test) ค่า f-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ถ้ าพบความแตกต่างรายคูใ่ ช้ วิธีความแตกต่างอย่างนัยสาคัญน้ อยที่สดุ
หรื อดันเน็ตต์ที 3 การหาค่าสถิติสหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพียร์ สนั และหาค่าเฉลี่ยของ 2 ประชากร
แบบจับคู่ โดยการสุม่ ตัวอย่างประชากรอย่างเป็ นอิสระต่อ กัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริ โภคที่มี
ลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าแตกต่างกัน
พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ บริ การ
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สายการบินต้ นทุนต่าแตกต่างกัน ในด้ านความถี่ และด้ านระยะเวลา 2) รู ปแบบการดาเนินชีวิต
ของผู้บริ โภคโดยรวมมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมด้ านค่าใช้ จ่ายที่ใช้ บริ การสายการบินนกแอร์ ใน
ทิศ ทางเดี ย วกัน ในระดับ ต่ า แรงจู งใจของผู้บ ริ โภคโดยรวมมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมด้ า น
ระยะเวลาในทิ ศ ทางตรงข้ า มในระดับ ต่ า และด้ า นความถี่ ที่ ใช้ บริ ก ารสายการบิ น นกแอร์ มี
ความสัมพันธ์ ในทิศตรงข้ ามระดับปานกลาง 3) แรงจูงใจโดยรวมมี ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรม
ด้ านระยะเวลาและด้ านความถี่ที่ใช้ บริ การสายการบินไทยแอร์ เอเชียในทิศทางตรงข้ ามในระดับต่า
4) ทัศนคติสว่ นประสมทางการตลาดของผู้บริ โภค มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมด้ านระยะเวลาและ
ด้ านความถี่ในการใช้ บริ การสายการบินนกแอร์ ในทิศ ทางตรงข้ ามในระดับต่า ส่วนทัศนคติสว่ น
ประสมทางการตลาดของผู้บริ โภค มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมด้ านความถี่ในการใช้ บริ การสาย
การบินไทยแอร์ เอเชีย ในทิศทางตรงข้ ามในระดับปานกลาง 5) ภาพลักษณ์ ของผู้บริ โภคโดยรวม มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมด้ านระยะเวลาที่ใช้ บริ การของสายการบินนกแอร์ และไทยแอร์ เอเชี ย
โดยมี ความสัมพันธ์ ในทิศ ทางตรงกันข้ ามในระดับ ต่า และภาพลักษณ์ ของผู้บ ริ โภคโดยรวม มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมด้ านความถี่และด้ านค่าใช้ จ่ายที่ใช้ บริ การสายการบินไทยแอร์ เอเชี ย
โดยมีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ ามในระดับต่า 6) ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ของสายการบินนกแอร์ และไทยแอร์ เอเชียมี
ความแตกต่างกัน โดยทัศนคติต่อสายการบินไทยแอร์ เอเชียอยูใ่ นระดับดีมากกว่าสายการบินนก
แอร์ 7) ภาพลักษณ์ ด้านตรายี่ห้อและด้ านบริ การของสายการบินนกแอร์ กับสายการบินไทยแอร์
เอเชียมีความแตกต่างกัน ซึ่งภาพลักษณ์ ของสายการบินไทยแอร์ เอเชียอยู่ในระดับดีมากกว่าสาย
การบินนกแอร์ 8) แนวโน้ มการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าของผู้บริ โภค มี ความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรม ด้ านระยะเวลา และด้ านความถี่ โดยมีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ ามในระดับต่า
อินทิรา จันทรั ฐ (2552) ได้ ศึกษาเรื่ อ ง “ความคาดหวังและการรับรู้ จริ งต่อ คุณ ภาพการ
บริ การสายการบินต้ นทุนต่าเที่ยวบินภายในประเทศ” ซึ่งมี ความมุ่งหมายในการศึกษาคื อ เพื่ อ
ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ จริ งต่อคุณภาพการบริ การสายการบินต้ นทุนต่า และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างความพึงพอใจต่อ คุณภาพบริ การกับการใช้ บริ การซ ้า กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ใน
งานวิจัย คื อ ผู้ใช้ บริ การสายการบิ นต้ นทุนต่าเที่ย วบิ นภายในประเทศ จานวน 400 คน ใช้ ก าร
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ เชิงสถิติพรรณนาหาค่าร้ อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน หาค่า t-test (independent ttest) ค่า f-test แบบการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ถ้ าพบความแตกต่างรายคูใ่ ช้ วิธีความแตกต่างอย่างนัยสาคัญน้ อยที่สดุ
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หรื อดันเน็ตต์ที 3 การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ และการหาค่าสถิติสหสัมพันธ์ อ ย่างง่ายของ
เพี ย ร์ ส ัน ผลการวิ จัย พบว่า 1) ลูก ค้ า ที่ มี ล ัก ษณะประชากรศาสตร์ แ ตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อ ความ
คาดหวังและการรั บรู้ จริ งในคุณ ภาพการบริ การสายการบิ นต้ นทุนต่า เที่ ยวบิน ภายในประเทศ
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ 2) ระดับความคาดหวัง
ของลูกค้ าที่มีตอ่ คุณภาพการบริ การสายการบินต้ นทุนต่า เที่ยวบินภายในประเทศ มีความคาดหวัง
อยู่ในระดับมาก ในด้ านทัศนะความมั่นใจ ด้ านทัศนะการตอบสนองที่รวดเร็ ว ด้ านทัศนะความ
เชื่อถือได้ ด้ านทัศนะการเข้ าถึงจิตใจลูกค้ า และด้ านทัศนะทางกายภาพ 3) ระดับการรับรู้ จริ งของ
ลูกค้ าที่มีต่อคุณภาพการบริ การสายการบินต้ นทุนต่า เที่ยวบินภายในประเทศ มีระดับการรับรู้ จ ริ ง
อยู่ในระดับมาก ในด้ านทัศนะการตอบสนองที่รวดเร็ ว ด้ านทัศนะความเชื่อถือได้ และด้ านทัศนะ
ทางกายภาพ 4) ลูกค้ ามีระดับความคาดหวังและการรับรู้จริ งต่อคุณภาพการบริ การ ในด้ านทัศนะ
ความมั่นใจ ด้ านทัศนะการตอบสนองที่รวดเร็ ว ด้ านทัศนะความเชื่อถื อได้ ด้ านทัศนะการเข้ าถึ ง
จิตใจลูกค้ า และด้ านทัศนะทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
ค่าเฉลี่ยของคุณภาพการบริ การตามการรับรู้จริ งของผู้รับบริ การมีค่าต่ากว่าค่าเฉลีย่ ของคุณภาพ
บริ การตามความคาดหวังทัง้ 5 ด้ าน นัน่ หมายความว่าลูกค้ าไม่พงึ พอใจต่อคุณภาพการบริ การทัง้
5) ด้ านคุณภาพการบริ การอยูใ่ นระดับต่ากว่าความคาดหวังโดยด้ านทัศนะความเชื่อถือได้ เป็ นด้ าน
ที่เกิดความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ จริ งมากที่สดุ ดังนันจึ
้ งควรมีการปรับปรุ ง
คุณภาพบริ การในด้ านนี ้ก่อนด้ านอื่น ๆ 6) ความพึงพอใจด้ านทัศนะการตอบสนองที่รวดเร็ วและ
ความพึงพอใจด้ านทัศนะลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ กับแนวโน้ มการใช้ บริ การซ ้าของ
ลูกค้ าที่ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า เที่ยวบินภายในประเทศ ด้ านแนวโน้ มที่จะใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่าอี กต่อไปภายในระยะเวลา 1 เดือน และหากสายการบินต้ นทุนต่าจะปรับด้ านการ
บริ การลดลงก็จะใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าอย่างแน่นอน อย่างมี นยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ
0.01 โดยมีความสัมพันธ์ ระดับต่าในทิศทางเดียว
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ”
ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย แบบผสมสาน (Mixed method) ระหว่ า งการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยได้ ดาเนินการ
ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research)
2.วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research
3. ความสอดคล้ องระหว่างวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริ มาณ
1. วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
1.1 การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.2 การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.4 การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
1.5 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.1 การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้ใช้ บริ การชาวไทยที่ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
เที่ยวบินในประเทศ ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจัยได้ แก่ ผู้ใช้ บริ การชาวไทยที่ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
เที่ยวบินในประเทศ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน และต้ องการประมาณค่าสัด ส่วนของ
ประชากร จึงใช้ สตู รการคานวณของคอแครน ดังนี ้ (Cochran, 1977) อ้ างอิงจาก (ชไมพร กาญจนกิจ
สกุล, 2555)
𝑍2
𝑛=
4𝑒 2
เมื่อ

𝑛

แทน

ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
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𝑒
𝑧

แทน
แทน

𝑝

แทน

ค่าความคลาดเคลือ่ นในการประมาณ
ค่าปกติมาตรฐานที่ได้ จากตารางแจกแจงปกติ
มาตรฐาน ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ระดับความเชื่อมัน่ ที่กาหนด
สัดส่วนของประชากรที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการจะสุม่

จากสูตรผู้วิจัยต้ องการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมให้ มีความ
คาดเคลือ่ นได้ 5% จะได้ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ต้องสุม่ ดังนี ้
𝑝
=
0.50
𝑧
=
1.96 (ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%)
𝑒
=
0.05
แทนค่า 𝑛 =

(1.96)2
4(0.05)2

= 384.10 หรือ ≈ 385
ดังนันขนาดตั
้
วอย่างที่คานวณได้ เท่ากับ 385 ตัวอย่างและและมีการเก็บข้ อมูลเพื่อกัน
ความผิดพลาดของแบบสอบถามไว้ 5% เท่ากับ 15 คน รวมเป็ น 400 ตัวอย่าง โดยใช้ วิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ใช้ วิธี การเลือ กกลุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
ผู้วิจัยจะเลือกเก็บข้ อมูลจากผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าเที่ยวบินในประเทศที่ท่าอากาศยาน
ดอนเมื อง เนื่องจากเป็ นท่าอากาศยานหลักของสายการบิ นต้ นทุนต่าส่วนใหญ่ (บริ ษัท การท่า
อากาศยานไทย จากัด, 2561)
ขันที
้ ่ 2 ใช้ วิธีการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ผู้วิจยั จะเลือกเก็บข้ อมูลจากขันที
้ ่ 1 เพื่อให้ ได้ ครบตามจานวนแบบสอบถาม 400 ชุด
1.2 การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1.2.1 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่ ว นที่ 1 แบ บสอบ ถามเกี่ ย วกั บ ข้ อมู ล ทั่ ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นคาถาม
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ปลายปิ ด (Close End Questionnaires) ที่ มี ค าตอบให้ เลือ กหลายค าตอบ (Multiple Choices
Question) จานวน 6 ข้ อ ดังนี ้
1. เพศ เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ได้ แก่
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) ได้ แก่
1) ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
2) 21 – 30 ปี
3) 31 – 40 ปี
4) มากกว่า 40
3. สถานภาพ เป็ น ระดับ การวัดข้ อ มูล ประเภทนามบัญ ญั ติ (Nominal Scale)
ได้ แก่
1) โสด
2) สมรส
3) หย่าร้ าง/ แยกกันอยู/่ หม้ าย
4. อาชีพ เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ได้ แก่
1) รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2) พนักงาน
3) ประกอบธุรกิจส่วนตัว
4) นักเรี ยน / นักศึกษา
5) อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..................................
5. ระดับการศึกษา เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
ได้ แก่
1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
2) ปริ ญญาตรี
3) สูงกว่าปริ ญญาตรี
6. รายได้ เฉลี่ย ต่อ เดือ น เป็ น ระดับ การวัด ข้ อ มูล ประเภทเรี ย งล าดับ (Ordinal
Scale) ได้ แก่
1) ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
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2) 10,001 – 20,000 บาท
3) 20,001 – 30,000 บาท
4) มากกว่า 30,000 บาทขึ ้นไป
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย การเลื อ กใช้ บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า
ประกอบด้ วย ปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ ปั จจัยด้ านการตอบสนอง ปั จจัยด้ านความมัน่ ใจ ปั จจัยด้ าน
การเข้ าถึงจิตใจ ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้ านราคา ปั จจัยด้ าน
ช่อ งทางการจัดจ าหน่าย ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด ปั จ จัยด้ านกระบวนการ และปั จ จัย
ภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า ซึ่งสร้ างจากแบบสอบถามแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพบริ การของ ศิ
ริ วรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2560) แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของ ธี รกิติ นวรัตน ณ
อยุธยา (2558) และแนวคิ ด เกี่ ยวกับ ภาพลักษณ์ ของ ประทุม ฤกษ์ กลาง (2552) ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบปลายปิ ด (Close End Questionnaires) โดยเป็ นวิธีให้ คะแนนรวม (Rating
Scale Method: Likert Scale Questions) แต่ละคาถามมีคาตอบให้ เลือกตามระดับความคิดเห็น ซึ่ง
มี 5 ระดับ เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) จานวน 42 ข้ อ คาถามแบ่งเป็ น
ด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
1. ปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ (Reliability) ประกอบด้ วย 3 คาถาม ได้ แก่
1.1 สายการบิ น มี ก ารให้ บ ริ ก ารตามที่ ได้ ส ัญ ญาหรื อ โฆษณาไว้ เช่ น ทุ ก
เที่ยวบินมีรอยยิ ้ม, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can fly), อิสระการบิน (Freedom to fly)
1.2 เที่ยวบินมีความตรงเวลาตามตารางการบิน
1.3 มี การแจ้ งเตือนกรณี มีการเปลี่ยนแปลง เช่น เมื่ อเปลี่ยนแปลงประตูขึ ้น
เครื่ อง (Gate) หรื อเมื่อเปลีย่ นแปลงตารางบิน
2. ปั จจัยด้ านการตอบสนอง (Responsiveness) ประกอบด้ วย 3 คาถาม ได้ แก่
2.1 พนักงานให้ บริ การด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
2.2 พนักงานมีการตอบสนองทันทีเมื่อผู้ใช้ บริ การต้ องการความช่วยเหลือ
2.3 พนักงานมีความเต็มใจช่วยเหลือผู้ใช้ บริ การ
3. ปั จจัยด้ านความมัน่ ใจ (Assurance) ประกอบด้ วย 4 คาถาม ได้ แก่
3.1 พนักงานมี ความเชี่ยวชาญในการให้ บริ การทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การเกิ ดความ
ไว้ วางใจ
3.2 พนักงานตอบคาถามผู้ใช้ บริ การด้ วยความรู้และความชานาญ
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3.3 พนักงานมี ความรู้ เป็ นอย่างดีเกี่ ยวกับผลิตภัณ ฑ์ และบริ การที่นาเสนอ
ของสายการบิน
3.4 มี ก ารชดเชยเมื่ อ เที่ ยวบิน ล่าช้ า (Flight Delay) เช่น มี ก ารจัด อาหาร เครื่ องดื่ม โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย หรื อ มี Voucher จากสายการบินมอบให้ แก่ผ้ โู ดยสาร
4. ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ (Empathy) ประกอบด้ วย 3 คาถาม ได้ แก่
4.1 พนักงานบริ การด้ วยความเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นรายบุคคล
4.2 พนักงานมีความเข้ าใจความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ
4.3 พนักงานหาทางเลือกที่ดีที่สดุ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ กรณี เกิดปั ญหาต่าง ๆ เช่น
กรณี ถูก ยกเลิก เที่ ย วบิ น (Cancelled) สายการบิ น เสนอให้ ผ้ ูโดยสารเลือ กว่าจะรั บ เงิน คื น เต็ ม
จานวนหรื อ เสนอเที่ยวบินอื่นไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน
5. ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ (Tangible) ประกอบด้ วย 3 คาถาม ได้ แก่
5.1 สภาพภายในห้ องโดยสารและห้ องน ้าบนเครื่ องบินมีความสะอาด
5.2 สภาพของอุปกรณ์ ภายในห้ องโดยสารบนเครื่ องบินมีความทันสมัยและ
พร้ อมใช้ งาน
5.3 ที่นงั่ บนเครื่ องบินมีความสะดวกสบาย
6. ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) ประกอบด้ วย 5 คาถาม ได้ แก่
6.1 มีเส้ นทางการบินที่หลากหลาย
6.2 มีจานวนเที่ยวบินต่อวันที่หลากหลาย
6.3 เมนู อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม / ของที่ ร ะลึ ก ที่ จ าหน่ า ยบนเครื่ อ งบิ น ที่
หลากหลาย
6.4 ให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี มากกว่าคูแ่ ข่ง
6.5 มีบริ การเสริ มอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น ขึ ้นเครื่ องก่อน/ รับสัมภาระก่อน/
เลือกที่นงั่
7. ปั จจัยด้ านราคา (Price) ประกอบด้ วย 5 คาถาม ได้ แก่
7.1 ราคาบัตรโดยสารมีความคุ้มค่ากับบริ การที่ได้ รับ
7.2 ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะทางการบิน
7.3 มี ราคาของบริ การเสริ ม ถูกกว่าคู่แข่ง ในกรณี ซื ้อบริ การ เช่น ขึ ้นเครื่ อ ง
ก่อน / รับสัมภาระก่อน/ เลือกที่นงั่
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7.4 มี ค วามเหมาะสมของค่า ใช้ จ่ า ยกรณี มี ก ารแก้ ไข/ เปลี่ย นแปลงบัต ร
โดยสาร
7.5 มีการแจ้ งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชัน่ ที่ชดั เจนตรงตามที่โฆษณาไว้
8. ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ประกอบด้ วย 3 คาถาม ได้ แก่
8.1 มี ค วามหลากหลายของช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยบั ต รโดยสาร เช่ น
เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน, Call Center, เว็บไซต์, แอพพลิเคชัน่ ของสายการบิน เป็ นต้ น
8.2 มี ค วามหลากหลายของช่ อ งทางการช าระเงิ น ค่ า บัต รโดยสาร เช่ น
เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน, บัตรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เป็ นต้ น
8.3 มี ความสะดวก รวดเร็ วในการซื ้อบัตรโดยสารผ่านเว็บ ไซต์ สาหรับ จอง
บัตรโดยสาร เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็ นต้ น
9. ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) ประกอบด้ วย 4 คาถาม ได้ แก่
9.1 กิจกรรมส่งเสริ มการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น มีสว่ นลดค่าบัตรโดยสาร
9.2 มีสทิ ธิพิเศษให้ กบั สมาชิกของสายการบิน
9.3 มีการประชาสัมพันธ์ ผา่ นสือ่ ต่าง ๆ สม่าเสมอ เช่น Facebook
9.4 มี ก ารร่ ว มกิ จ กรรมส่งเสริ ม การขายกับ บริ ษั ทต่าง ๆ เช่ น โรงแรม บัต ร
เครดิต
10. ปั จจัยด้ านกระบวนการ (Process) ประกอบด้ วย 4 คาถาม ได้ แก่
10.1 ขันตอนการเช็
้
คอินที่รวดเร็ ว
10.2 ขันตอนการตรวจเช็
้
คและรับกระเป๋ าที่รวดเร็ ว
10.3 การดูแลรักษากระเป๋ าเดินทางของผู้โดยสารเป็ นอย่างดี
10.4 สายการบินมีขนตอนการรั
ั้
บผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้ า การยกเลิก
ของเที่ยวบิน และสัมภาระเกิดความเสียหาย
11. ปั จจัยภาพลักษณ์ของสายการบินต้ นทุนต่า (Airline Image) ประกอบด้ วย 5
คาถาม ได้ แก่
11.1 ชื่อเสียงของสายการบินเป็ นที่ร้ ูจกั
11.2 สายการบินมีความน่าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับ
11.3 มี ระบบการบริ หารและการจัดการของสายการบินที่ดี เช่น การต่อ คิว
เช็คอิน
11.4 การให้ บริ การของพนักงานมีประสิทธิภาพ
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11.5 สายการบินมีมาตรฐานความปลอดภัยด้ านการบินและการให้ บริ การ
มีเกณฑ์ในการกาหนดคะแนนดังนี ้
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
หมายถึง
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
4
หมายถึง
เห็นด้ วย
3
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
2
หมายถึง
ไม่เห็นด้ วย
1
หมายถึง
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ส าหรั บ การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย น าคะแนนจากข้ อ มู ล มาประเมิ น ค่ า เพื่ อ แปล
ความหมาย โดยใช้ สตู รวิเคราะห์ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2544)
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ =

คะแนนสูงสุด − คะแนนต่าสุด
5−1

จานวนชัน้

= 5
= 0.8

จากการคานวณพบว่าความห่างของแต่ละช่วงเท่ากับ 0.8 จึงนามากาหนดเป็ นเกณฑ์
ประเมินระดับความคิดเห็น ดังนี ้
คะแนนเฉลีย่
ระดับความคิดเห็น
4.21 – 5.00
ผู้ใช้ บริ การมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
3.41 – 4.20
ผู้ใช้ บริ การมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
2.61 – 3.40
ผู้ใช้ บริ การมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.81 – 2.60
ผู้ใช้ บริ การมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้ อย
1.00 – 1.80
ผู้ใช้ บริ การมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ า
ประกอบด้ วย สายการบินต้ นทุนต่าที่ใช้ บริ การครัง้ ล่าสุด เส้ นทางการบินของสายการบินต้ นทุนต่าที่
ใช้ บริ การ วัตถุประสงค์ที่ตดั สินใจเดินทางโดยสายการบินต้ นทุนต่า ช่วงวันที่มาใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่าบ่อยที่สดุ วิธีการเช็คอิน (Check-in) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ความถี่ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยเฉลี่ยต่อปี การเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป และการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ซึง่ สร้ างจากแนวคิด
ของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ และวุฒิ สุขเจริ ญ ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบปลายปิ ด
(Close End Questionnaires) ที่ มี ค าตอบให้ เลื อ กหลายค าตอบ (Multiple Choices Question)
จานวน 6 ข้ อ เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open Ended Questionnaires) จานวน 1 ข้ อ และเป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ด (Close End Questionnaires) คาถามเป็ นแบบ Semantic Differential Scale
คือ มาตราวัดที่แบ่งเป็ นช่วง ๆ โดยกาหนดให้ ด้านใดด้ านหนึง่ แทนคุณสมบัติที่ดีมาก ส่วนอีกด้ านหนึ่ง
เป็ นคุณสมบัติที่ตรงกันข้ าม มีคาตอบให้ เลือกตามระดับความคิดเห็น ซึ่งมี 5 ระดับ เป็ นระดับการวัด
ข้ อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) จานวน 2 ข้ อ ดังนี ้
1. คาถามเกี่ยวกับสายการบินต้ นทุนต่าที่ใช้ บริ การครัง้ ล่าสุด เป็ นระดับการวัด
ข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ได้ แก่
1) นกแอร์
2) ไทย แอร์ เอเชีย
3) ไทย ไลอ้ อนแอร์
4) อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................
2. คาถามเกี่ยวกับเส้ นทางการบินภายในประเทศที่เลือกเดินทางกับสายการบิน
ต้ นทุนต่าบ่อยที่สดุ เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ได้ แก่
1) ภาคเหนือ
2) ภาคอิสาน
3) ภาคใต้
3. คาถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่ตดั สินใจเดินทางโดยสายการบินต้ นทุนต่า เป็ น
ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ได้ แก่
1) เยี่ยมครอบครัว/ กลับภูมิลาเนา
2) ท่องเที่ยว
3) ทางาน/ ติดต่อธุรกิจ
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4) ฉลองในโอกาสพิเศษ
5) อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................
4. คาถามเกี่ยวกับช่วงวันที่มาใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าบ่อยที่สดุ เป็ นระดับ
การวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ได้ แก่
1) จันทร์ - ศุกร์
2) เสาร์ - อาทิตย์
3) วันหยุดนักขัตฤกษ์
5. คาถามเกี่ยวกับวิธีการเช็คอิน (Check-in) เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) ได้ แก่
1) เช็คอิน (check-in) ผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน (Airline Website)
2) เช็คอิน (check-in) ผ่านเคาน์เตอร์ สายการบินที่ท่าอากาศยาน (Counter
check-in at Airport)
3) เช็คอิน (check-in) ที่ท่าอากาศยานผ่านระบบตู้เช็คอินอัตโนมัติ (checkin KIOSK)
4) เช็คอิน (check-in) ผ่านแอพพลิเคชั่นของสายการบินในโทรศัพท์ (Airline
Mobile Application)
6. คาถามเกี่ยวกับบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ได้ แก่
1) ครอบครัว
2) เพื่อน
3) แฟน/ สามี/ ภรรยา
4) ตัวเอง
5) อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................
7. คาถามเกี่ยวกับความถี่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยเฉลี่ยต่อ ปี
เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Ratio Scale)
8. การเลือกใช้ บริ การครัง้ ต่อไป ท่านจะเลือ กใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าอี ก
หรื อไม่ เป็ นระดับการวัดข้ อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale)
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มีเกณฑ์ในการกาหนดคะแนนดังนี ้
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
หมายถึง เลือกแน่นอน
4
หมายถึง เลือก
3
หมายถึง ไม่แน่ใจ
2
หมายถึง ไม่เลือก
1
หมายถึง ไม่เลือกแน่นอน
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั นาคะแนนจากข้ อมูลมาประเมินค่าเพื่อแปล
ความหมาย โดยใช้ สตู รวิเคราะห์ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2544)
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ =

คะแนนสูงสุด − คะแนนต่าสุด
5−1
5

จานวนชัน้

=
= 0.8

จากการคานวณพบว่าความห่างของแต่ละช่วงเท่ากับ 0.8 จึงนามากาหนด
เป็ นเกณฑ์ประเมินระดับพฤติกรรม ดังนี ้
คะแนนเฉลีย่
ระดับพฤติกรรม
4.21 – 5.00
ผู้ใช้ บริ การมีระดับพฤติกรรมเลือกแน่นอน
3.41 – 4.20
ผู้ใช้ บริ การมีระดับพฤติกรรมเลือก
2.61 – 3.40
ผู้ใช้ บริ การมีระดับพฤติกรรมไม่แน่ใจ
1.81 – 2.60
ผู้ใช้ บริ การมีระดับพฤติกรรมไม่เลือก
1.00 – 1.80
ผู้ใช้ บริ การมีระดับพฤติกรรมไม่เลือกแน่นอน
9. ท่านจะแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าหรื อไม่เป็ นระดับการวัด
ข้ อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale)
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มีเกณฑ์ในการกาหนดคะแนนดังนี ้
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
หมายถึง แนะนาแน่นอน
4
หมายถึง แนะนา
3
หมายถึง ไม่แน่ใจ
2
หมายถึง ไม่แนะนา
1
หมายถึง ไม่แนะนาแน่นอน
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั นาคะแนนจากข้ อมูลมาประเมินค่าเพื่อแปล
ความหมาย โดยใช้ สตู รวิเคราะห์ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2544)
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ =

คะแนนสูงสุด − คะแนนต่าสุด
5−1
5

จานวนชัน้

=
= 0.8

จากการคานวณพบว่าความห่างของแต่ละช่วงเท่ากับ 0.8 จึงนามากาหนด
เป็ นเกณฑ์ประเมินระดับพฤติกรรม ดังนี ้
คะแนนเฉลีย่
ระดับพฤติกรรม
4.21 – 5.00
ผู้ใช้ บริ การมีระดับพฤติกรรมแนะนาแน่นอน
3.41 – 4.20
ผู้ใช้ บริ การมีระดับพฤติกรรมแนะนา
2.61 – 3.40
ผู้ใช้ บริ การมีระดับพฤติกรรมไม่แน่ใจ
1.81 – 2.60
ผู้ใช้ บริ การมีระดับพฤติกรรมไม่แนะนา
1.00 – 1.80
ผู้ใช้ บริ การมีระดับพฤติกรรมไม่แนะนาแน่นอน
1.2.2 ขันตอนการสร้
้
างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มีดงั นี ้
1.2.2.1. ผู้วิจัยศึกษาวัตถุป ระสงค์ ของการวิจัย จากนันศึ
้ กษาข้ อ มูลจากตารา
เอกสาร อินเตอร์ เน็ต หรื องานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพบริ การ ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
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ภาพลักษณ์สายการบิน พฤติกรรมผู้บริ โภค เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้ างกรอบแนวคิดในการ
วิจยั และสร้ างแบบสอบถาม
1.2.2.2 เมื่ อ ได้ กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ที่ ชั ด เจนแล้ ว ก็ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จาก
การศึกษาตัวแปร ที่ระบุไว้ ในกรอบแนวคิดในการวิจัยมาสร้ างเป็ นแบบสอบถามให้ สอดคล้ องกับ
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ ในงานวิจยั
1.2.2.3 พิ จ ารณาและจัด ล าดับ ข้ อ ค าถาม รวมทัง้ เขี ย นค าชี แ้ จงและอธิ บ าย
วิธีการตอบแบบสอบถาม โดยให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามเห็นความสาคัญในการตอบให้ ตรงกับความ
จริ งมากที่สดุ
1.2.2.4 น าแบบสอบถามที่ ส ร้ างขึน้ เสนอต่อ อาจารย์ ที่ป รึ กษา เพื่ อ พิ จ ารณา
ตรวจสอบความถูกต้ อง และขอคาแนะนาเพื่อปรับปรุงแก้ ไขแบบสอบถามให้ เหมาะสม
1.2.2.5 นาแบบสอบถามที่แก้ ไขเรี ยบร้ อยมาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ
และทาการแก้ ไขก่อนนาไปทดลองใช้
1.2.2.6 นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจและแก้ ไขมาอย่างถูกต้ องไปทดลองใช้
(Try Out) กับกลุ่ม ประชากรที่มี ลกั ษณะใกล้ เคียงกับ กลุ่มตัวอย่าง เพื่อ หาค่าความเชื่ อ มั่นของ
แบบสอบถามก่อ นที่จ ะนาไปเก็บข้ อ มูลจริ ง โดยใช้ วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่ า (α = Cofficient)
ของครอนบรั ค (Cronbach) ด้ วยโปรแกรมสาเร็ จ รู ปทางสถิ ติ SPSS ค่าแอลฟ่ าที่ได้ แสดงระดับ
ความคงที่ของแบบสอบถามโดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ซึ่งค่าที่ใกล้ เคียงกับ 1 แสดงว่ามีค่า
ความเชื่อมัน่ สูง โดยค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามที่ยอมรับได้ จะมีคา่ มากกว่า 0.70 ขึ ้นไป เมื่อ
นาไปทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ของปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ได้ คา่ ความเชื่อมั่น
(Cronbach’s Alpha) ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.966 เมื่อแยกเป็ นรายด้ านมีคา่ ดังนี ้
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ตาราง 4 แสดงค่าความเชื่อมัน่ จาแนกเป็ นรายด้ านของปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่าของกลุม่ ตัวอย่าง 30 ตัวอย่าง
ปั จจัยการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
1. ด้ านความเชื่อมัน่
2. ด้ านการตอบสนอง
3. ด้ านความมัน่ ใจ
4. ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ
5. ด้ านลักษณะทางกายภาพ
6. ด้ านผลิตภัณฑ์
7. ด้ านราคา
8. ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
9. ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
10. ด้ านกระบวนการ
11. ด้ านภาพลักษณ์สายการบินต้ นทุนต่า

ค่ า Cronbach’s Alpha
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 นาแบบสอบถามมาแก้ ไขอีกครัง้ แล้ วนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ขอคาแนะนาและแก้ ไขปรับปรุงเพิ่มเติม
1.2.2.8 นาแบบสอบถามที่ผา่ นการแก้ ไขแล้ วไปเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ น
ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า เที่ยวบินภายในประเทศ จานวน 400 คน
1.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาข้ อมูลปฐมภูมิและข้ อมูลทุติยภูมิ เพื่อช่วยในการ
สร้ างความเข้ าใจพื ้นฐานในการทาวิจยั และช่วยในการออกแบบสอบถาม อีกทังยั
้ งช่วยให้ ได้ ข้อมูลที่
สมบูรณ์มากขึ ้น โดยมีแหล่งที่มาของข้ อมูลที่สาคัญ 2 แหล่ง ดังนี ้
1.3.1 ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าจากหนังสือ
ตารา บทความ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง เอกสารที่เกี่ยวข้ อง และแหล่งข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ต เพื่อใช้
ประกอบในการสร้ างแบบสอบถาม
1.3.2 ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็ นข้ อมูลที่ผ้ วู ิจัยได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
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จากกลุม่ ตัวอย่างที่กาหนดไว้ ให้ ครบตามจานวน โดยขอความร่วมมือจากกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นบุคคลที่
ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
1.4 การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อได้ รับแบบสอบถามกลับคื นมาแล้ ว ผู้วิจัยจึงน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ มา
ดาเนินการดังนี ้
1.4.1 การจัดกระทาข้ อมูล
1.4.1.1 การตรวจสอบข้ อ มูล (Editing) ของผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ ของ
การตอบแบบสอบถาม โดยที่คดั แยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
1.4.1.2 การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ถูกต้ อ ง เรี ยบร้ อย แล้ วมาลง
รหัสตามที่ได้ กาหนดรหัสไว้ ลว่ งหน้ า
1.4.1.3 การประมวลผลข้ อ มู ล โดยการน าข้ อ มู ล ที่ ล งรหัส ไว้ แ ล้ ว บัน ทึก และ
ประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมสถิ ติ ส าเร็ จ รู ป ทางคอมพิ วเตอร์ (SPSS) เพื่ อ วิ เคราะห์ ข้ อ มูล เชิ ง
พรรณนาและเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน
1.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
1.4.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
มี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviations)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ น ทุ น ต่ า มี ก ารวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล 2 แบบ คื อ แบบที่ 1 ข้ อ ที่ 1 -6 มี ก ารวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยหา
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อ ยละ (Percentage) แบบที่ 2 ข้ อ ที่ 7-9 มี การวิเคราะห์ ข้อ มูล
โดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations)
1.4.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)
ทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1-12 ประกอบด้ วย ปั จจัยด้ านต่าง ๆ โดยรวม ด้ าน
ความน่า เชื่ อถื อ ด้ า นการตอบสนอง ด้ า นความมั่นใจ ด้ านการเข้ า ถึงจิ ตใจ ด้ านลัก ษณะทาง
กายภาพ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ าน
กระบวนการ และภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
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การบินต้ นทุนต่า มีการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis)
1.5 สถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิ จัยครั ง้ นี ้ จะใช้ สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) และสถิ ติ ส าหรั บ
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)
1.5.1.1 การหาค่าร้ อยละ (Percentage) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2548)

𝑃=
เมื่อ

P
F
𝑛

แทน
แทน
แทน

𝑓 × 100
𝑛

ค่าร้ อยละหรื อเปอร์ เซ็นต์
ความถี่ที่ต้องการแปลงเป็ นร้ อยละ
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

1.5.1.2 การหาค่าเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่ออธิ บายลักษณะพื ้นฐานข้ อมูล
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2548)
𝑥̅ =

∑𝑥
𝑛

เมื่อ

𝑥̅
แทน ค่าคะแนนเฉลีย่
∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
𝑛
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
1.5.1.3 ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) (กั ล ยา วานิ ช ย์
บัญชา, 2548)
√𝑛∑𝑥 2 − (∑𝑥)2
√
𝑆. 𝐷. =
𝑛(𝑛 − 1)
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เมื่อ

S.D.
n∑x2
(∑x)2
𝑛

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
้
าลังสอง
ผลรวมของข้ อมูลทังหมดยกก
้
าลังสอง
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

1.5.2 สถิติที่ใช้ ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นรวม
โดยใช้ วิธีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (α- Coefficient) ของครอนบัค (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2548)
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
k ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
Co variance /𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

α= 1+(𝑘−1)̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
Covariance /𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
เมื่อ

α
𝐾
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
Co variance

แทน
แทน
แทน

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ แทน
Variance

ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
จานวนคาถาม
ค่าเฉลีย่ ของค่าแปรปรวนร่วมระหว่าง
คาถามต่าง ๆ
ค่าเฉลีย่ ของค่าความแปรปรวนของ
คาถาม

1.5.3 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)
1.5.3.1 ค่าการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) ค้ นหาตัว
พยากรณ์ โดยการใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรูป (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2560) ดังนี ้
จากสมการแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ k ตัว คือ
𝑌 = 0 + 1 𝑥1 + 2 𝑥2 +. . . +𝑘 𝑥𝑘 + 𝑒
จากการประมาณค่า 𝑖 ด้ วย 𝑏1 และประมาณค่า 0 ด้ วย a จะทาให้ เขียน
สมการความถดถอยเชิงพหุเป็ น 𝑌̂ = 𝑎 + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2 𝑥2 + 𝑏3 𝑥3 +. . . +𝑏𝑘 𝑥𝑘
เมื่อ

𝑌̂
𝑎

แทน
แทน

คะแนนพยากรณ์ของตัวเกณฑ์
ค่าคงที É ของสมการพยากรณ์
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𝑏1 , 𝑏2 , … , 𝑏𝑘

แทน

1 , 2 , … , 𝑘

แทน

𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑘

แทน

ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ตวั
ที่ 1 ถึงตัวที่ k ตามลาดับ (รูปคะแนนดิบ)
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ ตัว
ที่ 1 ถึงตัวที่ k ตามลาดับ (รูปคะแนน
มาตรฐาน)
คะแนนของพยากรณ์ของตัวเกณฑ์ตวั ที่ 1 ถึง
ตัวที่ k ตามลาดับ

2.วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
ศึกษาจากการสัมภาษณ์ โดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth interview)
2.1) การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2.2) การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
2.3) การเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.4) การจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การกาหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ บุคคลที่ทางานในบริ ษัทสายการบินต้ นทุนต่า ซึง่ มี
ตาแหน่งเป็ นพนักงานฝ่ ายขาย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ บุคคลที่ทางานในบริ ษัทสายการบินต้ นทุนต่า ซึง่ มี
ตาแหน่งเป็ นพนักงานฝ่ ายขาย โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์ จานวน 5 คน ใช้ วิธีการเลือ กกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจัยเจาะจงเลือกสัมภาษณ์ บุ คคลที่ทางานใน
บริ ษัทสายการบินต้ นทุนต่า ซึง่ มีตาแหน่งตังแต่
้ ระดับผู้จดั การขึ ้นไป เพื่อให้ ได้ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
2.2 การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
2.2.1 ขันตอนในการสร้
้
างเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลสาหรับการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยศึกษาจากการสัมภาษณ์
โดยการใช้ การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งเป็ นการสัมภาษณ์ แบบหยัง่ ลึก
รายบุคคล เป็ นการซักถามพูดคุยกันระหว่างผู้สมั ภาษณ์ กับผู้ให้ สมั ภาษณ์ เพื่อถามเจาะลึกให้ ได้
คาตอบให้ ครบตามประเด็นที่ผ้ วู ิจยั สนใจศึกษา ผู้ศกึ ษาทาการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi
– structured Interview) ซึ่งเป็ นวิธีที่ไม่ได้ กาหนดคาตอบไว้ ตายตัว จึงสามารถปรับเปลี่ยนความ
ยืดหยุ่น เพื่อให้ ได้ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ และในการวิจัยครัง้ นี ้ผู้วิจัยจะทาการสัมภาษณ์ ด้วย
ตนเอง ขณะสัมภาษณ์ ทาการจดบันทึกรายละเอี ยดและบันทึกเสียงไปด้ วยในการเก็ บรวบรวม
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ข้ อ มูล ทัง้ ที่เป็ นข้ อเท็จ จริ งและความคิด เห็ น จากผู้ให้ ข้อ มูล เพื่ อ น ามาใช้ วิเคราะห์ ข้ อ มูล ต่อ ไป
(ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555)
2.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั จะทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการขอสัมภาษณ์จากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 5 คน
2.4 การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ เป็ นรายบุคคลด้ วยตนเอง ใช้
วิธีการบันทึกเสียงระหว่างสัมภาษณ์ และถอดเทประหว่างสัมภาษณ์ มาเรี ยบเรี ยงเป็ นข้ อมูล เพื่อให้
ได้ ข้อมูลที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ และผู้วิจัยจะนาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ในลักษณะ
การพรรณนาเชิ งวิ เคราะห์ (Analytical description) และจะเลื อ กน าเสนอข้ อ มู ล เฉพาะเรื่ อ งที่
ทาการศึกษาเท่านัน้
3. ความสอดคล้ องระหว่ างวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ
ในการท าวิ ธีก ารวิ ธีเชิ งเชิ งคุณ ภาพ (Qualitative research) และวิธี การวิจัยปริ ม าณ
(Quantitative research) ร่ ว มกั น นั น้ ก็ เพื่ อ น าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากการท าวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพนั น้ ไป
สนับสนุนข้ อมูลที่ได้ จากการทาวิจัยเชิงปริ มาณ เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพจะให้ ข้อมูลในเชิง
เหตุผลและข้ อมูลในเชิงลึกที่นอกเหนือจากข้ อมูลจากการวิจยั เชิงปริ มาณจะให้ ได้
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยครัง้ นี ้มุ่งศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า” การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึง่ ผู้วิจัย
ได้ กาหนดสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
แทน ค่าเฉลีย่ ของกลุม่ ตัวอย่าง (Mean)
𝑋̅
S.D.
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division)
t
แทน ค่าสถิติ t ที่ใช้ ทดสอบว่าตัวแปรอิสระใดบ้ างที่สามารถพยากรณ์ตวั แปร
ตาม
F
แทน ค่าสถิติที่ใช้ ทดสอบ F-test ซึง่ เป็ นสถิติที่ใช้ วิเคราะห์ความแปรปรวน
SS
แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง (Sum Squares)
MS
แทน ค่าเฉลีย่ ของผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง (Mean Square)
Sig.
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
df
แทน ระดับชันของความเป็
้
นอิสระ (Degree of Freedom)
B
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Standardized)
Beta
แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน
R
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู
R2
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคณ
ู
R2Adj
แทน ค่า R Square ที่ปรับแก้ แล้ ว
SEE
แทน ความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานในการพยากรณ์
Y
แทน ค่าสมการทานายในรูปคะแนนดิบ
H0
แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
H1
แทน สมมติฐานรอง (Alterative Hypothesis)
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การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจยั ครัง้ นี ้
ผู้วิ จัย ได้ วิ เคราะห์ และน าเสนอในรู ป แบบของตารางประกอบคาอธิ บ าย โดยแบ่งเป็ น 2 ตอน
ตามลาดับดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้ วย ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่าของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อ มูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่าของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จานวน 12 ข้ อ ดังนี ้
1. ปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
2. ปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า
3. ปั จจัยด้ านการตอบสนอง มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า
4. ปั จจัยด้ านความมั่นใจ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า
5. ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า
6. ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ มี อิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า
7. ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า
8. ปั จจัยด้ านราคา มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า
9. ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า
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10. ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า
11. ปั จจัยด้ านกระบวนการ มีอิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า
12. ปั จจัยด้ านภาพลัก ษณ์ ส ายการบิ น ต้ นทุน ต่า มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติก รรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา แบ่งการวิเคราะห์ ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนก
ตาม เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน โดยนาเสนอในรูปแบบ
ของจานวน และค่าร้ อยละ สรุปได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
ตาราง 5 แสดงจานวนและค่าร้ อยละของข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง

จานวน (คน)

ร้ อยละ

รวม

167
233
400

41.80
58.20
100

รวม

10
288
120
42
400

2.50
57.00
30.00
10.50
100

2. อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 ปี ขึ ้นไป
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ตาราง 5 (ต่อ)
ข้ อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้ อยละ

291
95
14
400

72.70
23.80
3.50
100

รวม

105
136
68
72
19
400

26.20
34.00
17.00
18.00
4.80
100

รวม

39
272
89
400

9.80
68.00
22.20
100

43
105
103
149
400

10.80
26.20
25.70
37.30
100

3. สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้ าง/ แยกกันอยู/่ หม้ าย
รวม
4. อาชีพ
รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรี ยน/ นิสติ / นักศึกษา
อื่น ๆ เช่น มัคคุเทศก์ ล่าม แพทย์ พยาบาล เป็ นต้ น
5. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
6. รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 บาทขึ ้นไป
รวม

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี ้มีจานวน 400 คน จาแนกตามตัวแปรได้ ดังนี ้
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เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 233 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 58.20 และเพศชาย จานวน 167 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.80 ตามลาดับ
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มอายุ 20-29 ปี จานวน 228 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 57.00 รองลงมาคือ กลุม่ อายุ 30-39 ปี จานวน 120 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.00 กลุม่
อายุ 40 ปี ขึ ้นไป จานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.50 และกลุม่ อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 10 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 2.50 ตามลาดับ
สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 291 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 72.70 รองลงมาคือ มีสถานภาพสมรส จานวน 95 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.80 และมี
สถานภาพหย่าร้ าง/ แยกกันอยู/่ หม้ าย จานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.50 ตามลาดับ
อาชี พ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จานวน 291 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 72.70รองลงมาคือ กลุม่ รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 105 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 26.20 กลุม่ นักเรี ยน/ นิสิต/ นักศึกษา จานวน 72 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.00 กลุม่ ธุรกิจส่วนตัว
จานวน 68 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.00 และกลุม่ อาชีพอื่ น ๆ เช่น มัคคุเทศก์ ล่าม แพทย์ พยาบาล
เป็ นต้ น จานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.80 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
จานวน 272 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.00 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 89
คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.20 และมีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อยละ
9.80 ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
30,001 บาทขึ ้นไป จานวน 149 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.30 รองลงมามีรายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001
– 20,000 บาท จ านวน 105 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.20 มี รายได้ เฉลี่ยต่อ เดือ น 20,001 – 30,000
บาท จานวน 103 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.70 และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000
บาท จานวน 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.80 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่าของผู้ตอบแบบสอบถาม มีทงหมด
ั้
11 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านการตอบสนอง ด้ าน
การให้ ความมัน่ ใจ ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ ด้ านลักษณะทางกายภาพ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ด้ านกระบวนการ และภาพลักษณ์ สายการบิน
ต้ นทุนต่า โดยนาเสนอในรู ปแบบของค่าเฉลี่ย (𝑋̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปได้ ดงั
ตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 6 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมทุกด้ านและรายด้ าน
ปั จจัยการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า

̅
𝑿

S.D.

ปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ
ปั จจัยด้ านการตอบสนอง
ปั จจัยด้ านความมัน่ ใจ
ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ
ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้ านราคา
ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด
ปั จจัยด้ านกระบวนการ
ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์สายการบินต้ นทุนต่า
รวมปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า

4.00
3.98
3.91
3.89
4.03
3.85
3.93
4.25
4.07
3.85
4.10
3.99

0.657
0.703
0.674
0.778
0.724
0.563
0.667
0.632
0.625
0.752
0.551
0.471

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จ จัยการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ต่อปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปั จจัยการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่าอยูใ่ นระดับมากที่สดุ คือ ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
4.25 ส่วนด้ านที่เหลือผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่าอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.10 ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.07 ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.03 ปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.00 ปั จจัยด้ านการตอบสนอง
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.98 ปั จจัยด้ านราคา มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ปั จจัยด้ านความมัน่ ใจ มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 3.91 ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ และปั จจัย
ด้ านกระบวนการ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.85 ตามลาดับ
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ปั จจัยการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
ปั จจัยด้ านความน่ าเชื่อถือ
1. สายการบินมีการให้ บริ การตามที่ได้ สญ
ั ญาหรื อโฆษณาไว้
เช่น ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ ้ม, ใคร ๆ ก็บินได้
2. เที่ยวบินมีความตรงเวลาตามตารางการบิน
3. มีการแจ้ งเตือนกรณีมีการเปลีย่ นแปลง เช่น เมื่อ
เปลีย่ นแปลงประตูขึ ้นเครื่ อง (Gate) หรื อเมื่อเปลีย่ นแปลง
ตารางบิน
รวม

̅
𝑿

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3.96 0.724

มาก

3.94 0.911
4.13 0.850

มาก
มาก

4.00 0.657

มาก

จากตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จ จัยด้ านความ
น่าเชื่อถือ ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านความ
น่าเชื่อถือโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.00 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้ อ ได้ แก่ มีการแจ้ งเตือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
เช่น เมื่ อเปลี่ยนแปลงประตูขึ ้นเครื่ อ ง (Gate) หรื อ เมื่ อ เปลี่ยนแปลงตารางบิน มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.13 สายการบินมีการให้ บริ การตามที่ได้ สญ
ั ญาหรื อโฆษณาไว้ เช่น ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ ้ม, ใคร ๆ
ก็บินได้ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.96 และเที่ยวบินมีความตรงเวลาตามตารางการบิน มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.94 ตามลาดับ

71
ตาราง 8 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของปั จจัยด้ านการตอบสนอง ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ปั จจัยการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
ปั จจัยด้ านการตอบสนอง
1. พนักงานให้ บริ การด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
2. พนักงานมีการตอบสนองทันทีเมื่อผู้ใช้ บริ การต้ องการ
ความช่วยเหลือ
3. พนักงานมีความเต็มใจช่วยเหลือผู้ใช้ บริ การ
รวม

̅
𝑿

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

4.02
3.88

0.762
0.896

มาก
มาก

4.07
3.98

0.788
0.703

มาก
มาก

จากตาราง 8 แสดงค่า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของปั จ จัย ด้ านการ
ตอบสนอง ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านการ
ตอบสนองโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.98 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ในระดับ มากทุ ก ข้ อ ได้ แ ก่ พนักงานมี ค วามเต็ ม ใจช่ วยเหลือ
ผู้ใช้ บริ การ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 พนักงานให้ บริ การด้ วยความรวดเร็ วและมี ประสิทธิ ภ าพ มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.02 และพนักงานมีการตอบสนองทันทีเมื่อผู้ใช้ บริ การต้ องการความช่วยเหลือ มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.88 ตามลาดับ
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ตาราง 9 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของปั จจัยด้ านความมัน่ ใจ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ปั จจัยการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
ปั จจัยด้ านความมั่นใจ
1. พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการให้ บริ การทาให้
ผู้ใช้ บริ การเกิดความไว้ วางใจ
2. พนักงานตอบคาถามผู้ใช้ บริ การด้ วยความรู้และความ
ชานาญ
3. พนักงานมีความรู้เป็ นอย่างดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริ การที่นาเสนอของสายการบิน
4. มีการชดเชยเมื่อเที่ยวบินล่าช้ า (Flight Delay) เช่น มีการ
จัดอาหาร - เครื่ องดื่ม โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย หรื อ มี Voucher
จากสายการบินมอบให้ แก่ผ้ โู ดยสาร
รวม

̅
𝑿

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

4.03

0.794

มาก

4.09

0.758

มาก

4.01

0.756

มาก

3.55

1.112

มาก

3.91

0.674

มาก

จากตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จ จัยด้ านความ
มั่นใจ ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านความ
มั่น ใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.91 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า ผู้ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ พนักงานตอบคาถามผู้ใช้ บริ การด้ วยความรู้
และความช านาญ มี ค่าเฉลี่ย เท่า กับ 4.09 พนัก งานมี ค วามเชี่ ย วชาญในการให้ บ ริ ก ารท าให้
ผู้ใช้ บ ริ ก ารเกิ ด ความไว้ วางใจ มี ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 4.03 พนัก งานมี ค วามรู้ เป็ นอย่า งดี เกี่ ย วกับ
ผลิตภัณ ฑ์ และบริ การที่ น าเสนอของสายการบิ น มี ค่า เฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และมี การชดเชยเมื่ อ
เที่ ย วบิ น ล่า ช้ า (Flight Delay) เช่ น มี ก ารจั ด อาหาร - เครื่ อ งดื่ ม โดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ มี
Voucher จากสายการบินมอบให้ แก่ผ้ โู ดยสาร มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.55 ตามลาดับ
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ตาราง 10 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของปัจจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ปั จจัยการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ
1. พนักงานบริ การด้ วยความเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ น
รายบุคคล
2. พนักงานมีความเข้ าใจความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ
3. พนักงานหาทางเลือกที่ดีที่สดุ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ กรณีเกิด
ปั ญหาต่าง ๆ เช่น กรณีถกู ยกเลิกเที่ยวบิน (Cancelled) สาย
การบินเสนอให้ ผ้ โู ดยสารเลือกว่าจะรับเงินคืนเต็มจานวนหรื อ
เสนอเที่ยวบินอื่นไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน
รวม

̅
𝑿

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3.82

0.884

มาก

3.97
3.90

0.797
1.051

มาก
มาก

3.89

0.778

มาก

จากตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จ จัย ด้ านการ
เข้ าถึงจิตใจ ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านการ
เข้ าถึงจิตใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.89 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกข้ อ ได้ แก่ พนักงานมีความเข้ าใจความต้ องการของ
ผู้ใช้ บริ การ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 พนักงานหาทางเลือ กที่ดีที่สดุ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ กรณี เกิดปั ญหา
ต่าง ๆ เช่น กรณีถูกยกเลิกเที่ยวบิน (Cancelled) สายการบินเสนอให้ ผ้ โู ดยสารเลือกว่าจะรับเงิน
คืนเต็มจานวนหรื อ เสนอเที่ยวบินอื่นไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.90 และ
พนักงานบริ การด้ วยความเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นรายบุคคล มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.82 ตามลาดับ
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ตาราง 11 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของปัจจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ปั จจัยการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ
1. สภาพภายในห้ องโดยสารและห้ องน ้าบนเครื่ องบินมีความ
สะอาด
2. สภาพของอุปกรณ์ภายในห้ องโดยสารบนเครื่ องบินมีความ
ทันสมัยและพร้ อมใช้ งาน
3. ที่นงั่ บนเครื่ องบินมีความสะดวกสบาย
รวม

̅
𝑿

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

4.15

0.770

มาก

4.17

0.787

มาก

3.78
4.03

0.934
0.724

มาก
มาก

จากตาราง 11 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้ านลักษณะ
ทางกายภาพ ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปั จ จัยด้ าน
ลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิ ดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกข้ อ ได้ แก่ สภาพของอุปกรณ์ ภายใน
ห้ องโดยสารบนเครื่ องบินมีความทันสมัยและพร้ อมใช้ งาน มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 สภาพภายใน
ห้ องโดยสารและห้ องน ้าบนเครื่ องบินมีความสะอาด มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.15 และที่นงั่ บนเครื่ องบิน
มีความสะดวกสบาย มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.78 ตามลาดับ
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ตาราง 12 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ปั จจัยการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
1. มีเส้ นทางการบินที่หลากหลาย
2. มีจานวนเที่ยวบินต่อวันที่หลากหลาย
3. เมนูอาหารและเครื่ องดื่ม/ ของที่ระลึกที่จาหน่ายบน
เครื่ องบินที่หลากหลาย
4. ให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี มากกว่าคูแ่ ข่ง
5. มีบริ การเสริ มอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น ขึ ้นเครื่ องก่อน/ รับ
สัมภาระก่อน/ เลือกที่นงั่
รวม

̅
𝑿

S.D. ระดับความ
คิดเห็น

4.16
4.10
3.60

0.705
0.777
0.816

มาก
มาก
มาก

3.60
3.82

1.055
0.838

มาก
มาก

3.85

0.563

มาก

จากตาราง 12 แสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของปั จ จั ย ด้ าน
ผลิตภัณ ฑ์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็ นต่อ ปั จ จัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ในระดับ มากทุก ข้ อ ได้ แ ก่ มี เส้ น ทางการบิ น ที่ ห ลากหลาย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 มีจานวนเที่ยวบินต่อวันที่หลากหลาย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.10 มีบริ การเสริ ม
อื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น ขึ ้นเครื่ องก่อน/ รับสัมภาระก่อน/ เลือกที่นงั่ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และมี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั น 2 ข้ อ คื อ เมนู อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม / ของที่ ร ะลึก ที่ จ าหน่ า ยบนเครื่ อ งบิ น ที่
หลากหลาย และให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี มากกว่าคูแ่ ข่ง ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.60 ตามลาดับ
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ตาราง 13 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของปัจจัยด้ านราคา ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ปั จจัยการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
ปั จจัยด้ านราคา
1. ราคาบัตรโดยสารมีความคุ้มค่ากับบริ การทีไ่ ด้ รับ
2. ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะ
ทางการบิน
3. มีราคาของบริ การเสริ มถูกกว่าคูแ่ ข่ง ในกรณีซื ้อบริ การ
เช่น ขึ ้นเครื่ องก่อน / รับสัมภาระก่อน/ เลือกที่นงั่
4. มีความเหมาะสมของค่าใช้ จ่ายกรณีมีการแก้ ไข/
เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร
5. มีการแจ้ งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชัน่ ที่ชดั เจน
ตรงตามที่โฆษณาไว้
รวม

̅
𝑿

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.19
4.17

0.751
0.744

มาก
มาก

3.65

0.943

มาก

3.73

0.943

มาก

3.91

0.976

มาก

3.93

0.667

มาก

จากตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้ านราคา
ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านราคาโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.93 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้ อ ได้ แก่ ราคาบัตรโดยสารมี ความคุ้มค่ากับบริ การที่ได้ รับ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะทางการบิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.17 มีการแจ้ งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชั่นที่ชัดเจนตรงตามที่โฆษณาไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.91 มีความเหมาะสมของค่าใช้ จ่ายกรณีมีการแก้ ไข/ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.73 และมีราคาของบริ การเสริ มถูกกว่าคูแ่ ข่ง ในกรณีซื ้อบริ การ เช่น ขึ ้นเครื่ องก่อน / รับสัมภาระ
ก่อน/ เลือกที่นงั่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.65 ตามลาดับ
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ตาราง 14 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของปัจจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปั จจัยการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
ปั จจัยด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1. มีความหลากหลายของช่องทางการจัดจาหน่ายบัตร
โดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน, Call Center, เว็บไซต์,
แอพพลิเคชัน่ ของสายการบิน เป็ นต้ น
2. มีความหลากหลายของช่องทางการชาระเงินค่าบัตร
โดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน, บัตรเครดิต/ เดบิต,
เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เป็ นต้ น
3. มีความสะดวก รวดเร็ วในการซื ้อบัตรโดยสารผ่าน
เว็บไซต์สาหรับจองบัตรโดยสาร เช่น Skyscanner,
Traveloka, Asia One Click เป็ นต้ น
รวม

̅
𝑿

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.33

0.669

มากที่สดุ

4.37

0.708

มากที่สดุ

4.05

0.879

มาก

4.25

0.632

มากที่สดุ

จากตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จ จัยด้ านช่อ ง
ทางการจัดจาหน่าย ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปั จจัย
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ มากที่ สุด ได้ แ ก่ มี ค วาม
หลากหลายของช่องทางการชาระเงินค่าบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน , บัตรเครดิต/ เด
บิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เป็ นต้ น มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.37 และมีความหลากหลายของช่อง
ทางการจัดจาหน่ายบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน , Call Center, เว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น
ของสายการบิ น เป็ นต้ น มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนผู้ใช้ บ ริ ก ารสายการบิ นต้ นทุน ต่ามี ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ มีความสะดวก รวดเร็ วในการซื ้อบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์สาหรับจอง
บั ต รโดยสาร เช่ น Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็ นต้ น มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.05
ตามลาดับ
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ตาราง 15 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของปัจจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ปั จจัยการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
ปั จจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
1. กิจกรรมส่งเสริ มการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น มี
ส่วนลดค่าบัตรโดยสาร
2. มีสทิ ธิพิเศษให้ กบั สมาชิกของสายการบิน
3. มีการประชาสัมพันธ์ ผา่ นสือ่ ต่าง ๆ สม่าเสมอ เช่น
Facebook
4. มีการร่วมกิจกรรมส่งเสริ มการขายกับบริ ษัทต่าง ๆ เช่น
โรงแรม บัตรเครดิต
รวม

̅
𝑿

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.24

0.718

มากที่สดุ

3.99
4.13

0.779
0.805

มาก
มาก

3.93

0.897

มาก

4.07

0.625

มาก

จากตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จ จัย ด้ านการ
ส่งเสริ มการตลาด ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ ปั จจัย
ด้ านการส่งเสริ มการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อ พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ มากที่ สุด ได้ แ ก่ กิ จ กรรมส่ง เสริ ม
การตลาดมีความน่าสนใจ เช่น มีสว่ นลดค่าบัตรโดยสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนผู้ใช้ บริ การ
สายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ในระดับ มาก คื อ มี การประชาสัม พัน ธ์ ผ่านสื่อ ต่า ง ๆ
สม่ าเสมอ เช่น Facebook มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 มี สิทธิ พิเศษให้ กับสมาชิ กของสายการบิน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และมี การร่ วมกิจ กรรมส่งเสริ มการขายกับบริ ษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บัตร
เครดิต มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.93 ตามลาดับ
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ตาราง 16 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของปัจจัยด้ านกระบวนการ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ปั จจัยการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
ปั จจัยด้ านกระบวนการ
1. ขันตอนการเช็
้
คอินที่รวดเร็ ว
2. ขันตอนการตรวจเช็
้
คและรับกระเป๋ าที่รวดเร็ว
3. การดูแลรักษากระเป๋ าเดินทางของผู้โดยสารเป็ นอย่างดี
4. สายการบินมีขนตอนการรั
ั้
บผิดชอบในกรณีเกิดความ
ล่าช้ า การยกเลิกของเที่ยวบิน และสัมภาระเกิดความ
เสียหาย
รวม

̅
𝑿

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3.91
3.79
3.88

0.890
0.906
0.964

มาก
มาก
มาก

3.83

1.006

มาก

3.85

0.752

มาก

จากตาราง 16 แสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของปั จ จั ย ด้ าน
กระบวนการ ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นต่อ ปั จ จัยด้ าน
กระบวนการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้ อ ได้ แก่ ขันตอนการเช็
้
คอินที่รวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 การดูแลรักษากระเป๋ าเดินทางของผู้โดยสารเป็ นอย่างดี มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.88 สาย
การบินมีขนตอนการรั
ั้
บผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้ า การยกเลิกของเที่ยวบิน และสัมภาระเกิด
ความเสียหาย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และขันตอนการตรวจเช็
้
คและรับกระเป๋ าที่รวดเร็ ว มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.79 ตามลาดับ
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ตาราง 17 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของปัจจัยด้ านภาพลักษณ์สายการบิน
ต้ นทุนต่าของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปั จจัยการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า
1. ชื่อเสียงของสายการบินเป็ นที่ร้ ูจกั
2. สายการบินมีความน่าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับ
3. มีระบบการบริ หารและการจัดการของสายการบินที่ดี เช่น
การต่อคิวเช็คอิน
4. การให้ บริ การของพนักงานมีประสิทธิภาพ
5. สายการบินมีมาตรฐานความปลอดภัยด้ านการบินและ
การให้ บริ การ
รวม

̅
𝑿

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.20
4.19
3.90

0.713
0.670
0.846

มาก
มาก
มาก

4.01
4.22

0.764
0.678

มาก
มากที่สดุ

4.10

0.551

มาก

จากตาราง 17 แสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของปั จ จั ย ด้ าน
ภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความ
คิดเห็นต่อปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.10 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ได้ แก่ สายการบินมีมาตรฐานความปลอดภัยด้ านการบินและการให้ บริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22
ส่วนผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ได้ แก่ ชื่อเสียงของสายการบิน
เป็ นที่ร้ ูจกั มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.20 สายการบินมีความน่าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
4.19 การให้ บริ การของพนักงานมีประสิทธิ ภาพ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.01 และมีระบบการบริ หารและ
การจัดการของสายการบินที่ดี เช่น การต่อคิวเช็คอิน มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.90 ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อ มูล เกี่ ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่าของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ นาเสนอข้ อมูลเป็ น 2 รู ปแบบ คือ รู ปแบบแรกนาเสนอ
ในรูปแบบของจานวน และค่าร้ อยละ ได้ แก่ สายการบินต้ นทุนต่าที่ใช้ บริ การครัง้ ล่าสุด เส้ นทางการ
บินภายในประเทศที่เลือกเดินทางบ่อยที่สดุ วัตถุประสงค์ที่ตดั สินใจเดินทางโดยสายการบินต้ นทุน
ต่า ช่วงวันที่มาใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าบ่อยที่สดุ วิธีการเช็คอิ น และบุคคลที่มีอิ ทธิ พลต่อ
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การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า รู ปแบบที่สองนาเสนอในรู ปแบบของค่าเฉลี่ย
(𝑋̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้ แก่ ความถี่ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (ครัง้
ต่อปี ) การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป และการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า สรุปได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
ตาราง 18 แสดงจานวนและค่าร้ อยละของพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าของ
ผู้ตอบ แบบสอบถาม
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
1. สายการบินต้ นทุนต่าที่ใช้ บริการครัง้ ล่ าสุด
นกแอร์
ไทย แอร์ เอเชีย
ไทย ไลอ้ อนแอร์
อื่น ๆ เช่น ไทยสมายล์ ไทย เวียดเจ็ท เป็ นต้ น
รวม
2. เส้ นทางการบินภายในประเทศที่เลือกเดินทางบ่ อยที่สุด
ภาคเหนือ
ภาคอิสาน
ภาคใต้
รวม
3. วัตถุประสงค์ ท่ตี ัดสินใจเดินทางโดยสายการบินต้ นทุนต่า
เยี่ยมครอบครัว/ กลับภูมิลาเนา
ท่องเที่ยว
ทางาน/ ติดต่อธุรกิจ
ฉลองในโอกาสพิเศษ
อื่น ๆ เช่น มีโปรโมชัน่ ราคาตัว๋ ถูก ทาบุญ เป็ นต้ น
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

95
191
102
12
400

23.80
47.70
25.50
3.00
100

135
146
119
400

33.70
36.50
29.80
100

112
164
82
28
14
400

28.00
41.00
20.50
7.00
3.50
100
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ตาราง 18 (ต่อ)
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
4. ช่ วงวันที่มาใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่าบ่ อยที่สุด
จันทร์ - ศุกร์
เสาร์ - อาทิตย์
วันหยุดนักขัตกฤกษ์
รวม
5. วิธีการเช็คอิน
เว็บไซต์ของสายการบิน
เคาน์เตอร์ สายการบินที่ทา่ อากาศยาน
ตู้เช็คอินอัตโนมัติ (KIOSK)
แอพพลิเคชัน่ ของสายการบิน
รวม
6. บุคคลที่มีอทิ ธิพลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสายการ
บินต้ นทุนต่า
ครอบครัว
เพื่อน
แฟน/ สามี/ ภรรยา
ตัวเอง
อื่น ๆ เช่น บริ ษัท หน่วยงาน บริ ษัททัวร์ เป็ นต้ น
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

204
126
70
400

51.00
31.50
17.50
100

103
145
53
99
400

25.70
36.20
13.30
24.80
100

88
55
63
188
6
400

22.00
13.80
15.70
47.00
1.50
100

จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่าของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี ้มีจานวน 400
คน อธิบายได้ ดงั นี ้
สายการบินต้ นทุน ต่ าที่ ใช้ บ ริ การครั ้งล่ าสุ ด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ใช้ บริ การสายการบินไทย แอร์ เอเชีย จานวน 191 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.70 รองลงมาคือ สาย
การบินไทย ไลอ้ อนแอร์ จานวน 102 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.50 สายการบินนกแอร์ จานวน 95 คน
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คิดเป็ นร้ อยละ 23.80 และสายการบินอื่น ๆ เช่น ไทยสมายล์ ไทย เวียดเจ็ท เป็ นต้ น จานวน 12
คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.00 ตามลาดับ
เส้ นทางการบิ น ภายในประเทศที่ เ ลื อ กเดิ น ทางบ่ อยที่ สุ ด ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกเส้ นทางการบินภาคอิ สาน จานวน 146 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.50
รองลงมาคือ เส้ นทางการบินภาคเหนือ จานวน 135 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.70 และเส้ นทางการบิน
ภาคใต้ จานวน 119 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.80 ตามลาดับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ ี ตั ด สิ น ใจเดิ น ทางโดยสายการบิ น ต้ นทุ น ต่ า ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวตั ถุประสงค์ที่ตดั สินใจเดินทางเพื่อท่องเที่ยวมากที่สดุ จานวน 164 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 41.00 รองลงมาคือ เยี่ยมครอบครัว/ กลับภูมิลาเนา จานวน 112 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 28.00 ท างาน/ ติ ด ต่อ ธุ รกิ จ จ านวน 82 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 20.50 ฉลองในโอกาสพิ เศษ
จานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.00 และอื่น ๆ เช่น มีโปรโมชัน่ ราคาตัว๋ ถูก ทาบุญ เป็ นต้ น จานวน
14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.50 ตามลาดับ
ช่ วงวั น ที่ ม าใช้ บริ ก ารส ายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ าบ่ อยที่ สุ ด ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มาใช้ บริ การช่วงวันจันทร์ - ศุกร์ จานวน 204 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 51.00
รองลงมาคือ ช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ จานวน 126 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.50 และช่วงวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ จานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.50 ตามลาดับ
วิธีการเช็คอิน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เช็คอินผ่านเค้ าน์เตอร์ สายการ
บินที่ท่าอากาศยานมากที่สุด จ านวน 145 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 36.20 รองลงมาคือ เช็ คอิ นผ่าน
เว็บไซต์ของสายการบิน จานวน 103 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.70 เช็คอินผ่านแอพพลิเคชัน่ ของสาย
การบินในโทรศัพท์ จานวน 99 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.80 และเช็คอินผ่านระบบตู้เช็คอินอัตโนมัติที่
ท่าอากาศยาน (KIOSK) จานวน 53 คน คิดเป็ นจานวน 13.30 ตามลาดับ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่ า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกตัวเองเป็ นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การมาก
ที่สดุ จานวน 188 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.00 รองลงมาคือ ครอบครัว จานวน 88 คน คิดเป็ นร้ อยละ
22.00 แฟน/ สามี/ ภรรยา จานวน 63 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.70 เพื่อน จานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 13.80 และอื่ น ๆ เช่ น บริ ษั ท ทัว ร์ หน่ ว ยงาน เป็ นต้ น จ านวน 6 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 1.50
ตามลาดับ
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ตาราง 19 แสดงค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่าของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้ านความถี่ในการใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า (ครัง้ ต่อปี )
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสาย
การบินต้ นทุนต่า
7. ความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า (ครัง้ ต่อปี )

ค่ าต่าสุด

ค่ าสูงสุด

̅
𝑿

S.D.

1

50

6.49

6.511

จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่าของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี ้มีจานวน 400
คน อธิบายได้ ดงั นี ้
ความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ าโดยเฉลี่ยต่ อปี
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าอยูท่ ี่ 7 ครัง้ ต่อปี โดยมี
ความถี่ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ต่าสุดอยู่ที่ 1 ครัง้ ต่อปี และมีความถี่ในการใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า สูงสุดอยูท่ ี่ 50 ครัง้ ต่อปี
ตาราง 20 แสดงค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่าของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป และการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
̅
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสาย ค่ าต่าสุด ค่ าสูงสุด 𝑿
การบินต้ นทุนต่า
8. การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
1
5
4.27
ต่าครัง้ ต่อไป
9. การแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการ
1
5
4.02
บินต้ นทุนต่า

S.D.

ระดับ
พฤติกรรม
0.817 ใช้ แน่นอน
0.919

แนะนา
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จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่าของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี ้มีจานวน 400
คน อธิบายได้ ดงั นี ้
การเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่ าครัง้ ต่ อไป ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความถี่การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อ ไป มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับ
พฤติกรรมใช้ แน่นอน โดยมี ความถี่ ต่าสุดระดับ 1 หมายความว่า ไม่เลือ กใช้ บริ การสายการบิ น
ต้ นทุนต่าในครัง้ ต่อไปอย่างแน่นอน และมีความถี่สงู สุดระดับ 5 หมายความว่า เลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่าในครัง้ ต่อไปอย่างแน่นอน
การแนะนาผู้อ่ นื ให้ ใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความถี่ของการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 อยู่ในระดับ
พฤติกรรมแนะนา โดยมีความถี่ต่าสุดระดับ 1 หมายความว่า ไม่แนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่าอย่างแน่นอน และมีความถี่สูงสุดระดับ 5 หมายความว่า แนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่าอย่างแน่นอน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน การวิจยั ครัง้ นี ้
ได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานการวิจยั ไว้ จานวน 12 ข้ อ ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จ จัยการเลือ กใช้ บ ริ การสายการบิ นต้ นทุนต่ าโดยรวม มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อย
ได้ 3 สมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1.1 ปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม มี
อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิน ต้ น ทุน ต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ย ในการใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม ไม่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า
H1: ปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า
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สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = ด้ านความน่าเชื่อถือ
x2 = ด้ านการตอบสนอง
x3 = ด้ านความมัน่ ใจ
x4 = ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ
x5 = ด้ านลักษณะทางกายภาพ
x6 = ด้ านผลิตภัณฑ์
x7 = ด้ านราคา
x8 = ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
x9 = ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
x10 = ด้ านกระบวนการ
x11 = ด้ านภาพลักษณ์สายการบินต้ นทุนต่า
y1 = ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
1484.091
15429.847
16913.938

df
11
388
399

MS
134.917
39.768

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

F
3.393**

Sig.
0.000
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จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า
0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัยการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิงเส้ นตรงได้ จากการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ซึง่ สามารถคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
ตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่
โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
ค่าคงที่ (Constant)
ด้ านความน่าเชื่อถือ (x1)
ด้ านการตอบสนอง (x2)
ด้ านความมัน่ ใจ (x3)
ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ (x4)
ด้ านลักษณะทางกายภาพ (x5)
ด้ านผลิตภัณฑ์ (x6)
ด้ านราคา (x7)
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย (x8)
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด (x9)
ด้ านกระบวนการ (x10)
ด้ านภาพลักษณ์สายการบินต้ นทุนต่า(x11)
r = 0.296
R2 = 0.088

B
SE
5.840 2.953
-1.010 0.594
-0.431 0.699
0.455 0.773
-0.659 0.542
1.462 0.615
1.917 0.809
-2.769 0.712
-0.885 0.607
-0.108 0.665
1.345 0.600
2.947 0.869
R2Adj = 0.062
SEE = 6.306

Beta
-.0111
-0.047
0.047
-0.079
0.199
0.191
-0.284
-0.086
-0.010
0.186
0.249

t
1.987*
-1.853
-0.616
0.588
-1.216
2.378*
2.370*
-3.890**
-1.459
-0.162
2.242*
3.391**

Sig.
0.049
0.065
0.538
0.557
0.225
0.016
0.017
0.000
0.145
0.871
0.021
0.001
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** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า ปั จ จัยการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม ได้ แก่ ด้ านลักษณะทางกายภาพ (x5) ด้ านผลิตภัณ ฑ์ (x6)
ด้ านราคา (X7) ด้ านกระบวนการ (x10) และด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า (X11) สามารถ
ร่ วมท านายพฤติกรรมการเลือกใช้ บ ริ ก ารสายการบินต้ น ทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ร้ อยละ 6.2 (R2Adj = 0.062) ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ ของ
ตัวที่สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 5.840 + 1.462x5 + 1.917x6 - 2.769x7 + 1.345x10 + 2.947x11
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ด้ านลักษณะทางกายภาพ (x5) ด้ านผลิตภัณฑ์ (x6) ด้ านกระบวนการ (x10)
และด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า (x11) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบิ นต้ น ทุน ต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บ ริ ก ารสายการบิ นต้ น ทุน ต่า (y1) จากค่า
สัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จ จัย การเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ าโดยรวม ด้ า น
ลัก ษณะทางกายภาพ (x5) เพิ่ ม ขึน้ 1 หน่ว ย จะมี ผ ลท าให้ ผ้ ูใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า มี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 1.462 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่าอีก 10 ด้ าน มีคา่ คงที่
หากปั จ จัย การเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ าโดยรวม ด้ า น
ผลิตภัณ ฑ์ (x6) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี ผลทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามี พฤติกรรมการ
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เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
(y1) เพิ่มขึน้ 1.917 หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่ อกาหนดปั จ จัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าอี ก 10
ด้ าน มีคา่ คงที่
หากปั จ จัย การเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ าโดยรวม ด้ า น
กระบวนการ (x10) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
(y1) เพิ่มขึน้ 1.345 หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่ อกาหนดปั จ จัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าอี ก 10
ด้ าน มีคา่ คงที่
หากปั จ จัย การเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ าโดยรวม ด้ า น
ภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า (x11) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 2.947 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่าอีก 10 ด้ าน มีคา่ คงที่
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางลบกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ด้ านราคา (x7) ปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ ดงั กล่าว
สามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม ด้ านราคา
(X7) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) ลดลง 2.769
หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าอีก 10 ด้ าน มีคา่ คงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) มี 6 ตัวแปร ได้ แก่
ด้ านความน่าเชื่อถื อ (x1) ด้ านการตอบสนอง (x2) ด้ านความมั่นใจ (x3) ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ (x4)
ด้ านช่ อ งทางการจัด จ าหน่า ย (x8) และด้ า นการส่งเสริ ม การตลาด (x9) ไม่ ได้ เป็ น ปั จ จัย ที่ เป็ น
ตัวกาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า (y1)
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สมมติฐานข้ อที่ 1.2 ปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม ไม่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป
H1: ปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = ด้ านความน่าเชื่อถือ
x2 = ด้ านการตอบสนอง
x3 = ด้ านความมัน่ ใจ
x4 = ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ
x5 = ด้ านลักษณะทางกายภาพ
x6 = ด้ านผลิตภัณฑ์
x7 = ด้ านราคา
x8 = ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
x9 = ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
x10 = ด้ านกระบวนการ
x11 = ด้ านภาพลักษณ์สายการบินต้ นทุนต่า
y1 = ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
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ตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
25.890
240.487
266.377

df
11
388
399

MS
2.354
0.620

F
3.3797**

Sig.
0.000

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ครั ง้ ต่อ ไป พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป มีความสัมพันธ์ เชิ งเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า
0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัยการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิงเส้ นตรงได้ จากการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ ซึ่ง
สามารถคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
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ตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE
ค่าคงที่ (Constant)
2.482 0.369
ด้ านความน่าเชื่อถือ (x1)
0.063 0.074
ด้ านการตอบสนอง (x2)
0.060 0.087
ด้ านความมัน่ ใจ (x3)
-0.130 0.097
ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ (x4)
0.082 0.068
ด้ านลักษณะทางกายภาพ (x5)
0.128 0.077
ด้ านผลิตภัณฑ์ (x6)
-0.020 0.101
ด้ านราคา (x7)
0.050 0.089
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย (x8)
0.044 0.076
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด (x9)
-0.079 0.083
ด้ านกระบวนการ (x10)
0.042 0.075
ด้ านภาพลักษณ์สายการบินต้ นทุนต่า(x11) 0.290 0.108
r = 0.312
R2Adj = 0.072
R2 = 0.097
SEE = 0.787

Beta

t
6.733**
0.051 0.847
0.052 0.687
-0.164 -1.341*
0.108 1.207*
0.183 1.667**
-0.014 -0.203
0.041 0.563
0.034 0.587
-0.060 -0.946
0.039 0.565
0.197 2.687**

Sig.
0.000
0.398
0.493
0.020
0.023
0.010
0.893
0.574
0.558
0.345
0.573
0.008

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป พบว่า ปั จจัยการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม ได้ แก่ ด้ านความมั่นใจ (x3) ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ (x4) ด้ านลักษณะ
ทางกายภาพ (x5) และด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า (X11) สามารถร่ วมทานายพฤติกรรม
การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
ร้ อยละ 7.2 (R2Adj = 0.072) ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวที่สามารถร่ วมทานายมา
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เขียนเป็ นสมการพยากรณ์ พ ฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 2.482 – 0.130x3 + 0.082x4 + 0.128x5 + 0.290x11
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ (x4) ด้ านลักษณะทางกายภาพ (x5) และด้ านภาพลักษณ์
สายการบินต้ นทุนต่า (x11) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ ดงั กล่าวสามารถ
อธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม ด้ านการ
เข้ าถึงจิ ตใจ (x4) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมี ผลทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อ ไป (y1)
เพิ่มขึ ้น 0.082 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าอีก 10 ด้ าน มี
ค่าคงที่
หากปั จ จัย การเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ าโดยรวม ด้ า น
ลัก ษณะทางกายภาพ (x5) เพิ่ ม ขึน้ 1 หน่ว ย จะมี ผ ลท าให้ ผ้ ูใช้ บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า มี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป (y1) เพิ่มขึ ้น 0.128 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
อีก 10 ด้ าน มีคา่ คงที่
หากปั จ จัย การเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ าโดยรวม ด้ า น
ภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า (x11) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่าครัง้ ต่อไป (y1) เพิ่มขึ ้น 0.290 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่าอีก 10 ด้ าน มีคา่ คงที่
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางลบกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.05 ได้ แก่ ด้ านความมั่นใจ (x3) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บิน ต้ น ทุน ต่ า ด้ านการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิน ต้ น ทุน ต่ าครั ง้ ต่อ ไป (y1) จากค่าสัม ประสิท ธิ์
ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จ จัย การเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ าโดยรวม ด้ า น
ความมั่นใจ (x3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อ ไป (y1)
ลดลง 0.130 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าอีก 10 ด้ าน มี
ค่าคงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) มี 7 ตัวแปร ได้ แก่ ด้ าน
ความน่าเชื่อถือ (x1) ด้ านการตอบสนอง (x2) ด้ านผลิตภัณฑ์ (x6) ด้ านราคา (x7) ด้ านช่องทางการ
จัดจาหน่าย (x8) ด้ านการส่งเสริ มการตลาด (x9) และด้ านกระบวนการ (x10) ไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่เป็ น
ตัวกาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1)
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 ปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม ไม่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า
H1: ปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = ด้ านความน่าเชื่อถือ
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x2 = ด้ านการตอบสนอง
x3 = ด้ านความมัน่ ใจ
x4 = ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ
x5 = ด้ านลักษณะทางกายภาพ
x6 = ด้ านผลิตภัณฑ์
x7 = ด้ านราคา
x8 = ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
x9 = ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
x10 = ด้ านกระบวนการ
x11 = ด้ านภาพลักษณ์สายการบินต้ นทุนต่า
y1 = ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
40.441
296.356
336.798

df
11
388
399

MS
3.676
0.764

F
4.813**

Sig.
0.000

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการแนะน าผู้อื่ น ให้ ใ ช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า มี ความสัมพันธ์ เชิ งเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อ ยกว่า
0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัยการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
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ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิงเส้ นตรงได้ จากการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ ซึ่ง
สามารถคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
ตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
แนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
ค่าคงที่ (Constant)
ด้ านความน่าเชื่อถือ (x1)
ด้ านการตอบสนอง (x2)
ด้ านความมัน่ ใจ (x3)
ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ (x4)
ด้ านลักษณะทางกายภาพ (x5)
ด้ านผลิตภัณฑ์ (x6)
ด้ านราคา (x7)
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย (x8)
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด (x9)
ด้ านกระบวนการ (x10)
ด้ านภาพลักษณ์สายการบินต้ นทุนต่า(x11)
r = 0.347
R2 = 0.120

B
SE
1.703 0.409
0.156 0.082
-0.004 0.097
-0.195 0.107
-0.078 0.075
0.001 0.085
0.250 0.112
-0.061 0.099
0.039 0.084
-0.020 0.092
0.024 0.083
0.566 0.120
R2Adj = 0.095
SEE = 0.874

Beta
0.176
-0.003
-0.143
-0.066
0.001
0.184
-0.044
0.027
-0.013
0.020
0.341

t
4.162**
1.907*
-0.041
-1.819
-1.034
0.010
2.228*
-0.617
0.465
-0.214
0.293
4.717**

Sig.
0.000
0.042
0.968
0.070
0.302
0.992
0.022
0.538
0.642
0.830
0.770
0.000

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า ปั จจัยการเลือกใช้ บริ การ

97
สายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า โดยรวม ได้ แ ก่ ด้ า นความน่ าเชื่ อ ถื อ (x1) ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ (x6) และด้ า น
ภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า (X11) สามารถร่วมทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ร้ อยละ 9.5 (R2Adj = 0.095)
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ น าค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวที่สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 1.703 + 0.156x1 + 0.250x6 + 0.566x11
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ด้ านความน่าเชื่อถือ (x1) ด้ านผลิตภัณฑ์ (x6) และด้ านภาพลักษณ์สายการบิน
ต้ นทุนต่า (X11) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
แนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ ดงั กล่าวสามารถอธิ บายได้
ดังนี ้
หากปั จ จัย การเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ าโดยรวม ด้ า น
ความน่าเชื่อถือ (x1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1)
เพิ่มขึ ้น 0.156 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าอีก 10 ด้ าน มี
ค่าคงที่
หากปั จ จัย การเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ าโดยรวม ด้ า น
ผลิตภัณ ฑ์ (x6) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี ผลทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามี พฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1)
เพิ่มขึ ้น 0.250 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าอีก 10 ด้ าน มี
ค่าคงที่
หากปั จ จัย การเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ าโดยรวม ด้ า น
ภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า (x11) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการ
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บินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 0.566 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่าอีก 10 ด้ าน มีคา่ คงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) มี 8 ตัวแปร ได้ แก่ ด้ าน
การตอบสนอง (x2) ด้ านความมั่นใจ (x3) ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ (x4) ด้ านลักษณะทางกายภาพ (x5)
ด้ า นราคา (x7) ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย (x8) ด้ า นการส่ง เสริ ม การตลาด (x9) และด้ า น
กระบวนการ (x10) ไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1)
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2 ปั จ จัย ด้ านความน่ า เชื่ อ ถื อ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรมการ
เลือ กใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อ ยได้ 3 สมมติฐ านย่อ ย
ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 2.1 ปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จ จัยด้ านความน่าเชื่ อ ถื อ ไม่ มีอิ ทธิ พ ลต่อ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
H1: ปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = สายการบินมีการให้ บริ การตามที่ได้ สญ
ั ญาหรื อโฆษณาไว้ เช่น ทุก
เที่ยวบินมีรอยยิ ้ม, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can fly), อิสระต่อการบิน (Freedom to fly)
x2 = เที่ยวบินมีความตรงเวลาตามตารางการบิน
x3 = มีการแจ้ งเตือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อเปลี่ยนแปลงประตู
ขึ ้นเครื่ อง (Gate) หรื อเมื่อเปลีย่ นแปลงตารางบิน
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y1 = ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
72.098
16841.839
16913.938

df
3
396
399

MS
24.033
42.530

F
0.565

Sig.
0.638

จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บิ น ต้ น ทุน ต่า ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ เชิ งเส้ น ตรงกับ กลุ่ม ตัว แปรอิ ส ระ มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.638 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ าน
ความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่
โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE
Beta
t
ค่าคงที่ (Constant)
7.646 2.093
4.162**
1. สายการบินมีการให้ บริ การตามที่ได้
0.216 0.502 0.024 0.432
สัญญาหรื อโฆษณาไว้ เช่น ทุกเที่ยวบินมี
รอยยิ ้ม, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can
fly), อิสระต่อการบิน (Freedom to fly) (x1)
2. เที่ยวบินมีความตรงเวลาตามตารางการ -0.503 0.437 -0.070 -1.152
บิน (x2)
3. มีการแจ้ งเตือนกรณีมีการเปลีย่ นแปลง
-0.005 0.467 -0.001 -1.819
เช่น เมื่อเปลีย่ นแปลงประตูขึ ้นเครื่ อง
(Gate) หรื อเมื่อเปลีย่ นแปลงตารางบิน (x3)
r = 0.065
R2Adj = 0.003
R2 = 0.004
SEE = 6.521

Sig.
0.000
0.672

0.250
0.992

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุน ต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บ ริ ก ารสายการบิ นต้ นทุน ต่า พบว่า ปั จ จัยด้ านความ
น่าเชื่อถือ ไม่สามารถร่ วมทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่
โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรอิ ส ระ 3 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อ สายการบิ น มี ก ารให้ บ ริ การตามที่ ได้
สัญญาหรื อโฆษณาไว้ เช่น ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ ้ม, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can fly), อิสระต่อการ
บิน (Freedom to fly) (x1) ข้ อเที่ยวบินมีความตรงเวลาตามตารางการบิน (x2) และข้ อมีการแจ้ ง
เตือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อเปลี่ยนแปลงประตูขึ ้นเครื่ อง (Gate) หรื อเมื่อเปลี่ยนแปลง
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ตารางบิ น (x3) ไม่ มี ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ กรรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุนต่ า ด้ า น
ความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สมมติฐานข้ อที่ 2.2 ปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
เลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า ด้ า นการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ครั ง้ ต่อ ไป
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จ จัยด้ านความน่าเชื่ อ ถื อ ไม่ มีอิ ทธิ พ ลต่อ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
H1: ปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = สายการบินมีการให้ บริ การตามที่ได้ สญ
ั ญาหรื อโฆษณาไว้ เช่น ทุก
เที่ยวบินมีรอยยิ ้ม, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can fly), อิสระต่อการบิน (Freedom to fly)
x2 = เที่ยวบินมีความตรงเวลาตามตารางการบิน
x3 = มีการแจ้ งเตือนกรณีมีการเปลีย่ นแปลง เช่น เมื่อเปลี่ยนแปลงประตู
ขึ ้นเครื่ อง (Gate) หรื อเมื่อเปลีย่ นแปลงตารางบิน
y1 = ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
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ตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
9.017
257.361
266.377

df
3
396
399

MS
3.006
0.650

F
4.625**

Sig.
0.003

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการเลือ กใช้ บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ครั ง้ ต่ อ ไป พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป มีความสัมพันธ์ เชิ งเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้ อยกว่า
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านความน่าเชื่ อถื อ มี อิ ทธิ พ ลต่อ พฤติกรรมการเลือ กใช้ บ ริ การสายการบินต้ น ทุนต่า ด้ านการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถ
สร้ างสมการพยากรณ์ เชิงเส้ นตรงได้ จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถคานวณค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
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ตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
เลือกใช้ บริ การ สายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE Beta
t
Sig.
ค่าคงที่ (Constant)
3.431 0.259
13.262** 0.000
1. สายการบินมีการให้ บริ การตามที่ได้
0.027 0.062 0.024 0.440 0.660
สัญญาหรื อโฆษณาไว้ เช่น ทุกเที่ยวบินมี
รอยยิ ้ม, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can
fly), อิสระต่อการบิน (Freedom to fly) (x1)
2. เที่ยวบินมีความตรงเวลาตามตารางการ 0.092 0.054 0.142 1.704* 0.048
บิน (x2)
3. มีการแจ้ งเตือนกรณีมีการเปลีย่ นแปลง
0.141 0.058 0.246 2.428* 0.016
เช่น เมื่อเปลีย่ นแปลงประตูขึ ้นเครื่ อง
(Gate) หรื อเมื่อเปลีย่ นแปลงตารางบิน (x3)
r = 0.184
R2Adj = 0.027
R2 = 0.034
SEE = 0.806
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 30 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป พบว่า ปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ
ได้ แ ก่ ข้ อ เที่ ย วบิ น มี ค วามตรงเวลาตามตารางการบิ น (x2) และข้ อ มี ก ารแจ้ งเตื อ นกรณี มี ก าร
เปลี่ยนแปลง เช่น เมื่ อเปลี่ยนแปลงประตูขึ ้นเครื่ อง (Gate) หรื อ เมื่ อเปลี่ยนแปลงตารางบิน (x3)
สามารถร่วมทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป ร้ อยละ 2.7 (R2Adj = 0.027) ดังนั ้นผู้วิจัยจึงได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ของตัว
ที่สามารถร่วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้

104

y1 = 3.431+ 0.092x2 + 0.141x3
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อเที่ยวบินมี ความตรงเวลาตามตารางการบิน (x2) และข้ อ มีการแจ้ งเตือ น
กรณีมีการเปลีย่ นแปลง เช่น เมื่อเปลี่ยนแปลงประตูขึ ้นเครื่ อง (Gate) หรื อเมื่อเปลี่ยนแปลงตาราง
บิน (x3) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จ จัยด้ านความน่าเชื่ อ ถื อ ข้ อ เที่ย วบิน มี ค วามตรงเวลาตาม
ตารางการบิน (x2) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อ ไป (y1)
เพิ่มขึ ้น 0.092 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัย ด้ านความน่าเชื่อถือ อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จ จั ย ด้ านความน่ า เชื่ อ ถื อ ข้ อ มี ก ารแจ้ งเตื อ นกรณี มี ก าร
เปลี่ยนแปลง เช่น เมื่ อเปลี่ยนแปลงประตูขึ ้นเครื่ อง (Gate) หรื อ เมื่ อเปลี่ยนแปลงตารางบิน (x3)
เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) เพิ่มขึ ้น 0.141 หน่วย
ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) มี 1 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อสาย
การบินมีการให้ บริ การตามที่ได้ สญ
ั ญาหรื อ โฆษณาไว้ เช่น ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ ้ม, ใคร ๆ ก็บินได้
(Everyone can fly), อิ ส ระต่ อ การบิ น (Freedom to fly) (x1) ไม่ ได้ เป็ นปั จ จั ย ที่ เป็ นตัว ก าหนด
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป (y1)
สมมติฐานข้ อที่ 2.3 ปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
เลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า ด้ า นการแนะน าผู้อื่ น ให้ ใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้

105
H0: ปั จ จัยด้ านความน่าเชื่ อ ถื อ ไม่ มีอิ ทธิ พ ลต่อ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
H1: ปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = สายการบินมีการให้ บริ การตามที่ได้ สญ
ั ญาหรื อโฆษณาไว้ เช่น ทุก
เที่ยวบินมีรอยยิ ้ม, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can fly), อิสระต่อการบิน (Freedom to fly)
x2 = เที่ยวบินมีความตรงเวลาตามตารางการบิน
x3 = มีการแจ้ งเตือนกรณีมีการเปลีย่ นแปลง เช่น เมื่อเปลี่ยนแปลงประตู
ขึ ้นเครื่ อง (Gate) หรื อเมื่อเปลีย่ นแปลงตารางบิน
y1 = ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
14.204
322.594
336.798

df
3
396
399

MS
4.735
0.815

F
5.812**

Sig.
0.001

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการแนะน าผู้อื่ น ให้ ใ ช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า พบว่า
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พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิ น
ต้ นทุนต่า มี ความสัมพันธ์ เชิ งเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อ ยกว่า
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านความน่าเชื่ อถื อ มี อิ ทธิ พ ลต่อ พฤติกรรมการเลือ กใช้ บ ริ การสายการบินต้ น ทุนต่า ด้ านการ
แนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถ
สร้ างสมการพยากรณ์ เชิงเส้ นตรงได้ จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่ งสามารถคานวณค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
ตาราง 32 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
แนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
ค่าคงที่ (Constant)
1. สายการบินมีการให้ บริ การตามที่ได้
สัญญาหรื อโฆษณาไว้ เช่น ทุกเที่ยวบินมี
รอยยิ ้ม, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can fly),
อิสระต่อการบิน (Freedom to fly) (x1)
2. เที่ยวบินมีความตรงเวลาตามตารางการ
บิน (x2)
3. มีการแจ้ งเตือนกรณีมีการเปลีย่ นแปลง
เช่น เมื่อเปลีย่ นแปลงประตูขึ ้นเครื่ อง (Gate)
หรื อเมื่อเปลีย่ นแปลงตารางบิน (x3)
r = 0.205
R2 = 0.042

B
2.838
0.201

SE
0.290
0.069

t
Sig.
9.797** 0.000
0.205 2.916** 0.006

0.103

0.060

0.143

0.184

0.065

0.199 2.827** 0.007

R2Adj = 0.035
SEE = 0.903

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Beta

1.717* 0.047
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จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า ปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ
ได้ แก่ ข้ อสายการบินมีการให้ บริ การตามที่ได้ สญ
ั ญาหรื อโฆษณาไว้ เช่น ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ ้ม, ใคร
ๆ ก็ บินได้ (Everyone can fly), อิ สระต่อ การบิ น (Freedom to fly) (x1) ข้ อ เที่ยวบินมี ความตรง
เวลาตามตารางการบิน (x2) และข้ อมีการแจ้ งเตือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อเปลีย่ นแปลง
ประตูขึน้ เครื่ อง (Gate) หรื อเมื่ อเปลี่ยนแปลงตารางบิน (x3) สามารถร่ วมทานายพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ร้ อยละ
3.5 (R2Adj = 0.035) ดังนั ้นผู้วิจัยจึงได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวที่สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ น
สมการพยากรณ์ พฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 2.838 + 0.201x1 + 0.103x2 + 0.184x3
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อสายการบินมีการให้ บริ การตามที่ได้ สญ
ั ญาหรื อโฆษณาไว้ เช่น ทุกเที่ยวบิน
มีรอยยิ ้ม, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can fly), อิสระต่อ การบิน (Freedom to fly) (x1) และข้ อ มี
การแจ้ งเตื อ นกรณี มี ก ารเปลี่ย นแปลง เช่ น เมื่ อ เปลี่ย นแปลงประตูขึน้ เครื่ อ ง (Gate) หรื อ เมื่ อ
เปลี่ยนแปลงตารางบิน (x3) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ ดงั กล่าวสามารถ
อธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ ข้ อสายการบินมีการให้ บริ การตามที่
ได้ สญ
ั ญาหรื อโฆษณาไว้ เช่น ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ ้ม, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can fly), อิสระต่อ
การบิน (Freedom to fly) (x1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมี ผลทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การสายการบินต้ นทุ นต่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 0.201 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จ จัยด้ านความน่าเชื่ อ ถื อ ข้ อ เที่ย วบิน มี ค วามตรงเวลาตาม
ตารางการบิน (x2) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการ
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เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1)
เพิ่มขึ ้น 0.103 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัย ด้ านความน่าเชื่อถือ อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จ จั ย ด้ านความน่ า เชื่ อ ถื อ ข้ อ มี ก ารแจ้ งเตื อ นกรณี มี ก าร
เปลี่ยนแปลง เช่น เมื่ อเปลี่ยนแปลงประตูขึ ้นเครื่ อง (Gate) หรื อ เมื่ อเปลี่ยนแปลงตารางบิน (x3)
เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 0.184 หน่วย
ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
สมมติฐานข้ อที่ 3 ปั จจัยด้ านการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อยได้ 3 สมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานข้ อ ที่ 3.1 ปั จจัยด้ านการตอบสนอง มี อิ ทธิ พ ลต่อ พฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน ต่า
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จ จัย ด้ านการตอบสนอง ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
H1: ปั จจัยด้ านการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = พนักงานให้ บริ การด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
x2 = พนั ก งานมี ก ารตอบสนองทั น ที เ มื่ อ ผู้ ใช้ บริ ก ารต้ องการความ
ช่วยเหลือ
x3 = พนักงานมีความเต็มใจช่วยเหลือผู้ใช้ บริ การ
y1 = ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
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ตาราง 33 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์
Multiple Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
110.748
16803.189
16913.938

df
3
396
399

MS
36.916
42.432

F
0.870*

Sig.
0.46

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.046 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านการตอบสนอง มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่
โดยเฉลี่ย ในการใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 และ
สามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิ งเส้ นตรงได้ จ ากการวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถ
คานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
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ตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่
โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE
ค่าคงที่ (Constant)
6.140 1.936
1. พนักงานให้ บริ การด้ วยความรวดเร็ วและมี -0.705 0.576
ประสิทธิภาพ (x1)
2. พนักงานมีการตอบสนองทันทีเมื่อ
0.668 0.509
ผู้ใช้ บริ การต้ องการความช่วยเหลือ (x2)
3. พนักงานมีความเต็มใจช่วยเหลือ
0.144 0.567
ผู้ใช้ บริ การ (x3)
r = 0.081
R2Adj = 0.010
R2 = 0.007
SEE = 6.514

Beta

t
Sig.
3.172** 0.002
-0.183 -1.224* 0.022
0.192

1.312* 0.019

0.017

0.254 0.800

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 34 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ น ทุน ต่ า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ย ในการใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า พบว่า ปั จ จัย ด้ า นการ
ตอบสนอง ได้ แก่ ข้ อพนักงานให้ บริ การด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ (x1) และข้ อพนักงาน
มีการตอบสนองทันทีเมื่ อผู้ใช้ บริ การต้ องการความช่วยเหลือ (x2) สามารถร่ วมทานายพฤติกรรม
การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า ร้ อยละ 1.0 (R2Adj = 0.010) ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวที่สามารถร่วมทานายมา
เขียนเป็ นสมการพยากรณ์ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ย
ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 6.140 - 0.705x1 + 0.668x2
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ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อพนักงานมีการตอบสนองทันทีเมื่อผู้ใช้ บริ การต้ องการความช่วยเหลือ
(x2) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ย
ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านการตอบสนอง ข้ อพนักงานมีการตอบสนองทันทีเมื่อ
ผู้ใช้ บริ การต้ องการความช่วยเหลือ (x2) เพิ่ มขึน้ 1 หน่วย จะมี ผลทาให้ ผ้ ูใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่ ามี พ ฤติ กรรมการเลือกใช้ บ ริ การสายการบิน ต้ น ทุน ต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ย ในการใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 0.668 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่ อกาหนดปั จจัยด้ านการตอบสนอง
อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางลบกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อพนักงานให้ บริ การด้ วยความรวดเร็ วและมี ประสิทธิ ภาพ (x1) เป็ นปั จจัยที่
กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จ จัย ด้ า นการตอบสนอง ข้ อ พนัก งานให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความ
รวดเร็ วและมี ประสิทธิ ภาพ (x1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมี ผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า (y1) ลดลง 0.705 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านการตอบสนอง อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) มี 1 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อ
พนักงานมี ความเต็มใจช่วยเหลือผู้ใช้ บริ การ (x3) ไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
(y1)
สมมติฐานข้ อ ที่ 3.2 ปั จจัยด้ านการตอบสนอง มี อิ ทธิ พ ลต่อ พฤติกรรมการ
เลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า ด้ า นการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ครั ง้ ต่อ ไป
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
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H0: ปั จ จัย ด้ านการตอบสนอง ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
H1: ปั จจัยด้ านการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = พนักงานให้ บริ การด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
x2 = พนั ก งานมี ก ารตอบสนองทั น ที เ มื่ อ ผู้ ใช้ บริ ก ารต้ องการความ
ช่วยเหลือ
x3 = พนักงานมีความเต็มใจช่วยเหลือผู้ใช้ บริ การ
y1 = ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
ตาราง 35 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
10.431
255.947
266.377

df
3
396
399

MS
3.447
0.646

F
5.379**

Sig.
0.001

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ครั ง้ ต่อ ไป พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
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ครัง้ ต่อไป มีความสัมพันธ์ เชิ งเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านการตอบสนอง มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ กรรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุนต่ า ด้ านการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถ
สร้ างสมการพยากรณ์ เชิงเส้ นตรงได้ จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถคานวณค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
ตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
ค่าคงที่ (Constant)
1. พนักงานให้ บริ การด้ วยความรวดเร็ วและ
มีประสิทธิภาพ (x1)
2. พนักงานมีการตอบสนองทันทีเมื่อ
ผู้ใช้ บริ การต้ องการความช่วยเหลือ (x2)
3. พนักงานมีความเต็มใจช่วยเหลือ
ผู้ใช้ บริ การ (x3)
r = 0.198
R2 = 0.039

B
SE
Beta
t
Sig.
3.556 0.239
14.885** 0.000
-0.132 0.071 -0.157 -1.857* 0.039
0.001

0.063

0.001

0.017

0.986

0.234

0.070

0.226

3.341**

0.001

R2Adj = 0.032
SEE = 0.804

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป พบว่า ปั จจัยด้ านการตอบสนอง
ได้ แก่ ข้ อพนักงานให้ บริ การด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ (x1) และข้ อพนักงานมีความเต็ม
ใจช่วยเหลือผู้ใช้ บริ การ (x3) สามารถร่ วมทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
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ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป ร้ อยละ 3.2 (R2Adj = 0.032) ดังนัน้ ผู้วิจยั จึง
ได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวที่ สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ พฤติ กรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้
คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 3.556 - 0.132x1 + 0.234x3
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ 0.05 ได้ แ ก่ ข้ อ พนัก งานมี ค วามเต็ ม ใจช่ว ยเหลือ ผู้ใช้ บ ริ ก าร (x3) เป็ น ปั จ จัย ที่ ก าหนด
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านการตอบสนอง ข้ อ พนักงานมีความเต็มใจช่วยเหลือ
ผู้ใช้ บริ การ (x3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี ผลทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การสายการบินต้ น ทุนต่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อ ไป (y1)
เพิ่มขึ ้น 0.234 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัย ด้ านการตอบสนอง อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางลบกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อพนักงานให้ บริ การด้ วยความรวดเร็ วและมี ประสิทธิ ภาพ (x1) เป็ นปั จ จัยที่
กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือ กใช้ บริ การสายการบิ น
ต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จ จัย ด้ า นการตอบสนอง ข้ อ พนัก งานให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความ
รวดเร็ วและมี ประสิทธิ ภาพ (x1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมี ผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป (y1) ลดลง 0.132 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านการตอบสนอง อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อ ไป (y1) มี 1 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อ
พนักงานมีการตอบสนองทันทีเมื่ อผู้ใช้ บริ การต้ องการความช่วยเหลือ (x2) ไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่เป็ น
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ตัวกาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1)
สมมติฐานข้ อ ที่ 3.3 ปั จจัยด้ านการตอบสนอง มี อิ ทธิ พ ลต่อ พฤติกรรมการ
เลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า ด้ า นการแนะน าผู้อื่ น ให้ ใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จ จัย ด้ านการตอบสนอง ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
H1: ปั จจัยด้ านการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = พนักงานให้ บริ การด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
x2 = พนั ก งานมี ก ารตอบสนองทั น ที เ มื่ อ ผู้ ใช้ บริ ก ารต้ องการความ
ช่วยเหลือ
x3 = พนักงานมีความเต็มใจช่วยเหลือผู้ใช้ บริ การ
y1 = ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ตาราง 37 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
12.758
324.040
336.798

df
3
396
399

MS
4.253
0.818

F
5.197**

Sig.
0.002
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** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 37 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการแนะน าผู้อื่ น ให้ ใ ช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า มี ความสัมพันธ์ เชิ งเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้ อ ยกว่า
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านการตอบสนอง มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ กรรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุนต่ า ด้ านการ
แนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถ
สร้ างสมการพยากรณ์ เชิงเส้ นตรงได้ จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถคานวณค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
ตาราง 38 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
แนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE
ค่าคงที่ (Constant)
3.143 0.269
1. พนักงานให้ บริ การด้ วยความรวดเร็ ว 0.148 0.080
และมีประสิทธิภาพ (x1)
2. พนักงานมีการตอบสนองทันทีเมื่อ
-0.170 0.071
ผู้ใช้ บริ การต้ องการความช่วยเหลือ (x2)
3. พนักงานมีความเต็มใจช่วยเหลือ
0.243 0.079
ผู้ใช้ บริ การ (x3)
r = 0.195
R2Adj = 0.031
R2 = 0.038
SEE = 0.905

Beta
0.106

t
11.693**
1.852*

Sig.
0.000
0.039

-0.210

-2.401*

0.016

0.309

3.088**

0.002

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาให้ ผ้ อู ื่นใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า ปั จจัยด้ านการตอบสนอง
ได้ แ ก่ ข้ อ พนัก งานให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (x1) ข้ อ พนั ก งานมี ก าร
ตอบสนองทัน ที เมื่ อ ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารต้ อ งการความช่ ว ยเหลือ (x2) และข้ อ พนัก งานมี ค วามเต็ ม ใจ
ช่วยเหลือผู้ใช้ บริ การ (x3) สามารถร่วมทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ร้ อยละ 3.1 (R2Adj = 0.031) ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึง
ได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวที่ สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ พฤติ กรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้
คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 3.143 + 0.148x1 – 0.170x2 + 0.243x3
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ 0.05 ได้ แ ก่ ข้ อ พนัก งานให้ บ ริ ก ารด้ วยความรวดเร็ ว และมี ป ระสิท ธิ ภ าพ (x1) และข้ อ
พนักงานมีความเต็มใจช่วยเหลือผู้ใช้ บริ การ (x3) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการแนะน าผู้ อื่ น ให้ ใช้ บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า (y1) จากค่ า
สัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จ จัย ด้ า นการตอบสนอง ข้ อ พนัก งานให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความ
รวดเร็ วและมี ประสิทธิ ภาพ (x1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมี ผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 0.148 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านการตอบสนอง อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จจัยด้ านการตอบสนอง ข้ อ พนักงานมีความเต็มใจช่วยเหลือ
ผู้ใช้ บริ การ (x3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี ผลทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อ ไป (y1)
เพิ่มขึ ้น 0.243 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัย ด้ านการตอบสนอง อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
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ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางลบกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อพนักงานมี การตอบสนองทันทีเมื่ อผู้ใช้ บริ การต้ องการความช่วยเหลือ (x2)
เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านการตอบสนอง ข้ อพนักงานมีการตอบสนองทันทีเมื่อ
ผู้ใช้ บริ การต้ องการความช่วยเหลือ (x2) เพิ่ มขึน้ 1 หน่วย จะมี ผลทาให้ ผ้ ูใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่ามี พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า (y1) ลดลง 0.170 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านการตอบสนอง อีก 2 ข้ อ
มีคา่ คงที่
สมมติฐานข้ อที่ 4 ปั จ จัยด้ านความมั่นใจ มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อยได้ 3 สมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 4.1 ปั จ จั ย ด้ า นความมั่ น ใจ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านความมั่นใจ ไม่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
H1: ปั จจัยด้ านความมัน่ ใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = พนักงานมี ค วามเชี่ ย วชาญในการให้ บ ริ การท าให้ ผ้ ูใช้ บ ริ การเกิ ด
ความไว้ วางใจ
x2 = พนักงานตอบคาถามผู้ใช้ บริ การด้ วยความรู้และความชานาญ
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x3 = พนัก งานมี ค วามรู้ เป็ นอย่ า งดี เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่
นาเสนอของสายการบิน
x4 = มีการชดเชยเมื่อเที่ยวบินล่าช้ า (Flight Delay) เช่น มีการจัดอาหาร
- เครื่ องดื่ม โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย หรื อ มี Voucher จากสายการบินมอบให้ แก่ผ้ โู ดยสาร
y1 = ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์
Multiple Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
175.989
16737.948
16913.938

df
4
395
399

MS
43.997
42.375

F
1.038

Sig.
0.387

จากตาราง 39 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บิ น ต้ น ทุน ต่า ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ เชิ งเส้ น ตรงกับ กลุ่ม ตัว แปรอิ ส ระ มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.387 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ปั จจัยด้ านความมั่นใจ ไม่มีอิ ทธิ พลต่อ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ าน
ความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตาราง 40 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่
โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE
ค่าคงที่ (Constant)
3.212 2.051
1. พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการให้ บริ การ 0.376 0.565
ทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดความไว้ วางใจ (x1)
2. พนักงานตอบคาถามผู้ใช้ บริ การด้ วย
0.615 0.612
ความรู้และความชานาญ (x2)
3. พนักงานมีความรู้เป็ นอย่างดีเกี่ยวกับ
0.141 0.546
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่นาเสนอของสายการ
บิน (x3)
4. มีการชดเชยเมื่อเที่ยวบินล่าช้ า (Flight
-0.371 0.340
Delay) เช่น มีการจัดอาหาร - เครื่ องดื่ม โดย
ไม่คิดค่าใช้ จ่าย หรื อ มี Voucher จากสาย
การบินมอบให้ แก่ผ้ โู ดยสาร (x4)
r = 0.102
R2Adj = 0.014
R2 = 0.010
SEE = 6.510

Beta
0.046

t
Sig.
1.566 0.118
0.665 0.506

0.072

1.005 0.316

0.016

0.257 0.797

-0.063 -1.091 0.276

จากตาราง 40 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า ปั จจัยด้ านความมัน่ ใจ
ไม่สามารถร่วมทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยใน
การใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัว แปรอิ ส ระ 4 ตัว แปร ได้ แ ก่ ข้ อ พนัก งานมี ค วามเชี่ ย วชาญในการ
ให้ บริ การทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดความไว้ วางใจ (x1) ข้ อพนักงานตอบคาถามผู้ใช้ บริ การด้ วยความรู้
และความชานาญ (x2) ข้ อพนักงานมีความรู้เป็ นอย่างดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริ การที่นาเสนอ
ของสายการบิน (x3) และข้ อมีการชดเชยเมื่อเที่ยวบินล่าช้ า (Flight Delay) เช่น มีการจัดอาหาร -
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เครื่ องดื่ม โดยไม่คิ ดค่าใช้ จ่าย หรื อ มี Voucher จากสายการบิน มอบให้ แก่ผ้ ูโดยสาร (x4) ไม่ มี
ความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 4.2 ปั จ จั ย ด้ า นความมั่ น ใจ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
เลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า ด้ า นการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ครั ง้ ต่อ ไป
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านความมั่นใจ ไม่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
H1: ปั จจัยด้ านความมัน่ ใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = พนักงานมี ค วามเชี่ ย วชาญในการให้ บ ริ การท าให้ ผ้ ูใช้ บ ริ การเกิ ด
ความไว้ วางใจ
x2 = พนักงานตอบคาถามผู้ใช้ บริ การด้ วยความรู้และความชานาญ
x3 = พนัก งานมี ค วามรู้ เป็ นอย่ า งดี เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่
นาเสนอของสายการบิน
x4 = มีการชดเชยเมื่อเที่ยวบินล่าช้ า (Flight Delay) เช่น มีการจัดอาหาร
- เครื่ องดื่ม โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย หรื อ มี Voucher จากสายการบินมอบให้ แก่ผ้ โู ดยสาร
y1 = ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
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ตาราง 41 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
7.552
258.825
266.377

df
4
395
399

MS
1.888
0.655

F
2.881*

Sig.
0.023

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 41 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ครั ง้ ต่อ ไป พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป มีความสัมพันธ์ เชิ งเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.023 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านความมัน่ ใจ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถสร้ าง
สมการพยากรณ์ เชิ ง เส้ น ตรงได้ จ ากการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คูณ ซึ่งสามารถค านวณค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
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ตาราง 42 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE
ค่าคงที่ (Constant)
3.918 0.255
1. พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการให้ บริ การ 0.150 0.070
ทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดความไว้ วางใจ (x1)
2. พนักงานตอบคาถามผู้ใช้ บริ การด้ วย
-0.142 0.076
ความรู้และความชานาญ (x2)
3. พนักงานมีความรู้เป็ นอย่างดีเกี่ยวกับ
0.010 0.068
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่นาเสนอของสายการ
บิน (x3)
4. มีการชดเชยเมื่อเที่ยวบินล่าช้ า (Flight
0.080 0.042
Delay) เช่น มีการจัดอาหาร - เครื่ องดื่ม โดย
ไม่คิดค่าใช้ จ่าย หรื อ มี Voucher จากสาย
การบินมอบให้ แก่ผ้ โู ดยสาร (x4)
r = 0.168
R2Adj = 0.019
R2 = 0.028
SEE = 0.809

Beta

t
Sig.
15.360** 0.000
0.176 2.136* 0.033
-0.132

-1.871

0.062

0.010

0.153

0.879

0.159

1.893*

0.049

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อ ไป พบว่า ปั จ จัยด้ านความมั่นใจ
ได้ แก่ ข้ อพนักงานมีความเชี่ยวชาญในการให้ บริ การทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดความไว้ วางใจ (x1) และ
ข้ อ มี การชดเชยเมื่ อ เที่ ย วบิ น ล่าช้ า (Flight Delay) เช่ น มี ก ารจัด อาหาร - เครื่ อ งดื่ ม โดยไม่ คิ ด
ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ มี Voucher จากสายการบิ น มอบให้ แ ก่ ผ้ ู โดยสาร (x4) สามารถร่ ว มท านาย
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบิน ต้ นทุนต่า
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ครัง้ ต่อไป ร้ อยละ 1.9 (R2Adj = 0.019) ดังนั ้นผู้วิจัยจึงได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวที่สามารถร่ วม
ทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 3.918 + 0.150x1 + 0.080x4
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แ ก่ ข้ อ พนักงานมี ค วามเชี่ ยวชาญในการให้ บ ริ การท าให้ ผ้ ูใช้ บ ริ การเกิ ด ความ
ไว้ ว างใจ (x1) และข้ อ มี ก ารชดเชยเมื่ อ เที่ ย วบิ น ล่า ช้ า (Flight Delay) เช่ น มี ก ารจัด อาหาร เครื่ องดื่ม โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย หรื อ มี Voucher จากสายการบินมอบให้ แก่ผ้ ูโดยสาร (x4) เป็ น
ปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จ จัย ด้ านความั่น ใจ ข้ อ พนัก งานมี ค วามเชี่ ย วชาญในการ
ให้ บริ การทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การเกิดความไว้ วางใจ (x1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) เพิ่มขึ ้น 0.150 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านการให้ ความมัน่ ใจ
อีก 3 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จจัยด้ านความั่นใจ ข้ อมีการชดเชยเมื่อเที่ยวบินล่าช้ า (Flight
Delay) เช่น มีการจัดอาหาร - เครื่ องดื่ม โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย หรื อ มี Voucher จากสายการบินมอบ
ให้ แก่ผ้ โู ดยสาร (x4) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อ ไป (y1)
เพิ่มขึ ้น 0.080 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านการให้ ความมัน่ ใจ อีก 3 ข้ อ มีคา่ คงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อ ไป (y1) มี 2 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อ
พนักงานตอบคาถามผู้ใช้ บริ การด้ วยความรู้และความชานาญ (x2) และข้ อพนักงานมีความรู้ เป็ น
อย่ า งดี เกี่ ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ น าเสนอของสายการบิ น (x3) ไม่ ไ ด้ เป็ นปั จ จั ย ที่ เป็ น
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ตัวกาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1)
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 4.3 ปั จ จั ย ด้ า นความมั่ น ใจ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
เลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า ด้ า นการแนะน าผู้อื่ น ให้ ใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านความมั่นใจ ไม่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
H1: ปั จจัยด้ านความมัน่ ใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = พนักงานมี ค วามเชี่ ย วชาญในการให้ บ ริ การท าให้ ผ้ ูใช้ บ ริ การเกิ ด
ความไว้ วางใจ
x2 = พนักงานตอบคาถามผู้ใช้ บริ การด้ วยความรู้และความชานาญ
x3 = พนัก งานมี ค วามรู้ เป็ นอย่ า งดี เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ การที่
นาเสนอของสายการบิน
x4 = มีการชดเชยเมื่อเที่ยวบินล่าช้ า (Flight Delay) เช่น มีการจัดอาหาร
- เครื่ องดื่ม โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย หรื อ มี Voucher จากสายการบินมอบให้ แก่ผ้ โู ดยสาร
y1 = ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
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ตาราง 43 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
10.192
326.605
336.798

df
4
395
399

MS
2.548
0.827

F
3.082*

Sig.
0.016

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 43 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการแนะน าผู้อื่ น ให้ ใ ช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า มี ความสัมพันธ์ เชิ งเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้ อ ยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านความมั่นใจ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนา
ผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถสร้ าง
สมการพยากรณ์ เชิ ง เส้ น ตรงได้ จ ากการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คูณ ซึ่งสามารถค านวณค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
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ตาราง 44 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
แนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
ค่าคงที่ (Constant)
1. พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการให้ บริ การ
ทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดความไว้ วางใจ (x1)
2. พนักงานตอบคาถามผู้ใช้ บริ การด้ วย
ความรู้และความชานาญ (x2)
3. พนักงานมีความรู้เป็ นอย่างดีเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่นาเสนอของสายการ
บิน (x3)
4. มีการชดเชยเมื่อเที่ยวบินล่าช้ า (Flight
Delay) เช่น มีการจัดอาหาร - เครื่ องดื่ม โดย
ไม่คิดค่าใช้ จ่าย หรื อ มี Voucher จากสาย
การบินมอบให้ แก่ผ้ โู ดยสาร (x4)
r = 0.174
R2 = 0.030

B
3.523
0.149

SE
Beta
t
Sig.
0.287
12.294** 0.000
0.079 0.129 1.892* 0.029

-0.105

0.086 -0.109 -1.229* 0.042

-0.013

0.076 -0.011

-0.168

0.867

0.108

0.048 0.179

2.241*

0.026

R2Adj = 0.020
SEE = 0.909

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 44 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า ปั จ จัยด้ านความมั่นใจ
ได้ แก่ ข้ อพนักงานมีความเชี่ยวชาญในการให้ บริ การทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดความไว้ วางใจ (x1) ข้ อ
พนัก งานตอบค าถามผู้ใช้ บ ริ ก ารด้ วยความรู้ และความชานาญ (x2) และข้ อ มี ก ารชดเชยเมื่ อ
เที่ ย วบิ น ล่า ช้ า (Flight Delay) เช่ น มี ก ารจั ด อาหาร - เครื่ อ งดื่ ม โดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ มี
Voucher จากสายการบิน มอบให้ แก่ผ้ ูโดยสาร (x4) สามารถร่ วมทานายพฤติ กรรมการเลือ กใช้
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บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ร้ อ ยละ 2.0
(R2Adj = 0.020) ดังนัน้ ผู้วิจัยจึ งได้ น าค่า สัม ประสิท ธิ์ ข องตัวที่ ส ามารถร่ วมท านายมาเขี ยนเป็ น
สมการพยากรณ์ พฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 3.523 + 0.149x1 – 0.105x2 + 0.108x4
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แ ก่ ข้ อ พนักงานมี ค วามเชี่ ยวชาญในการให้ บ ริ การท าให้ ผ้ ูใช้ บ ริ การเกิ ด ความ
ไว้ ว างใจ (x1) และข้ อ มี ก ารชดเชยเมื่ อ เที่ ย วบิ น ล่า ช้ า (Flight Delay) เช่ น มี ก ารจัด อาหาร เครื่ องดื่ม โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย หรื อ มี Voucher จากสายการบินมอบให้ แก่ผ้ ูโดยสาร (x4) เป็ น
ปั จ จัยที่ กาหนดพฤติ กรรมการเลือ กใช้ บ ริ การสายการบิน ต้ น ทุนต่ า ด้ า นการแนะน าผู้อื่ น ให้ ใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จ จัย ด้ านความมั่น ใจ ข้ อ พนัก งานมี ค วามเชี่ ยวชาญในการ
ให้ บริ การทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การเกิดความไว้ วางใจ (x1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่ามี พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 0.149 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่ อ กาหนดปั จจัยด้ านการให้ ความ
มัน่ ใจ อีก 3 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จจัยด้ านความมัน่ ใจ ข้ อมีการชดเชยเมื่อเที่ยวบินล่าช้ า (Flight
Delay) เช่น มีการจัดอาหาร - เครื่ องดื่ม โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย หรื อ มี Voucher จากสายการบินมอบ
ให้ แก่ผ้ โู ดยสาร (x4) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ น ทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1)
เพิ่มขึ ้น 0.108 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านการให้ ความมัน่ ใจ อีก 3 ข้ อ มีคา่ คงที่
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางลบกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อ พนักงานตอบคาถามผู้ใช้ บ ริ การด้ วยความรู้ และความชานาญ (x2) เป็ น
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ปั จ จัยที่ กาหนดพฤติ กรรมการเลือ กใช้ บ ริ การสายการบิน ต้ น ทุนต่ า ด้ า นการแนะน าผู้อื่ น ให้ ใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านความมั่นใจ ข้ อมีข้อพนักงานตอบคาถามผู้ใช้ บริ การ
ด้ วยความรู้และความชานาญ (x2) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ น ทุน ต่ า (y1) ลดลง 0.105 หน่วย ทัง้ นี เ้ มื่ อ ก าหนดปั จ จัย ด้ านการให้ ค วามมั่น ใจ อี ก 3 ข้ อ มี
ค่าคงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) มี 1 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อ
พนักงานมีความรู้ เป็ นอย่างดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริ การที่นาเสนอของสายการบิน (x3) ไม่ได้
เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า (y1)
สมมติ ฐ านข้ อที่ 5 ปั จ จัย ด้ า นการเข้ า ถึ ง จิ ต ใจ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
เลือ กใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อ ยได้ 3 สมมติฐ านย่อ ย
ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 5.1 ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิ ตใจ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิ ต ใจ ไม่มี อิ ท ธิ พลต่อ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
H1: ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = พนักงานบริ การด้ วยความเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นรายบุคคล
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x2 = พนักงานมีความเข้ าใจความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ
x3 = พนักงานหาทางเลือกที่ดีที่สดุ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ กรณีเกิดปั ญหาต่าง ๆ
เช่น กรณี ถูกยกเลิกเที่ยวบิน (Cancelled) สายการบินเสนอให้ ผ้ โู ดยสารเลือกว่าจะรับเงินคืนเต็ม
จานวนหรื อ เสนอเที่ยวบินอื่นไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน
y1 = ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ตาราง 45 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์
Multiple Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
250.897
16663.041
16913.938

df
3
396
399

MS
83.632
42.078

F
1.988*

Sig.
0.015

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 45 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า มี ความสัมพันธ์ เชิ งเส้ นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.015 ซึ่งน้ อ ย
กว่า 0.05 นั่นคื อ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่า
ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ าน
ความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิ งเส้ นตรงได้ จ ากการวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถ
คานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
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ตาราง 46 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่
โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE
Beta
t
ค่าคงที่ (Constant)
7.117 1.725
4.125**
1. พนักงานบริ การด้ วยความเอาใจใส่
1.086 0.503 0.147 2.158*
ผู้ใช้ บริ การเป็ นรายบุคคล (x1)
2. พนักงานมีความเข้ าใจความต้ องการของ
-0.636 0.573 -0.078 -1.111
ผู้ใช้ บริ การ (x2)
3. พนักงานหาทางเลือกที่ดีที่สดุ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ -0.576 0.399 -0.093 -1.444*
กรณีเกิดปั ญหาต่าง ๆ เช่น กรณีถกู ยกเลิก
เที่ยวบิน (Cancelled) สายการบินเสนอให้
ผู้โดยสารเลือกว่าจะรับเงินคืนเต็มจานวนหรื อ
เสนอเที่ยวบินอื่นไปยังจุดหมายปลายทาง
เดียวกัน (x3)
r = 0.122
R2Adj = 0.007
R2 = 0.015
SEE = 6.487

Sig.
0.000
0.032
0.267
0.495

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 46 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า ปั จจัยด้ านการเข้ าถึง
จิตใจ ได้ แก่ ข้ อพนักงานบริ การด้ วยความเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นรายบุคคล (x1) สามารถร่ วม
ทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุน ต่า ร้ อ ยละ 0.7 (R2Adj = 0.007) ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ นาค่าสัม ประสิทธิ์ ของตัวที่
สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
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y1 = 7.117 + 1.086x1
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อพนักงานบริ การด้ วยความเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นรายบุคคล (x1) เป็ น
ปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ ข้ อพนักงานบริ การด้ วยความเอาใจ
ใส่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นรายบุคคล (x1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึน้ 1.086 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่ อ กาหนดปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ อี ก 2 ข้ อ มี
ค่าคงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) มี 2 ตัวแปร ได้ แก่
ข้ อพนักงานมีความเข้ าใจความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ (x2) และข้ อพนักงานหาทางเลือกที่ดีที่สดุ
แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ กรณีเกิดปั ญหาต่าง ๆ เช่น กรณีถูกยกเลิกเที่ยวบิน (Cancelled) สายการบินเสนอ
ให้ ผ้ ูโดยสารเลือ กว่า จะรั บ เงิ น คื นเต็ ม จ านวนหรื อ เสนอเที่ ย วบิ น อื่ น ไปยังจุ ด หมายปลายทาง
เดียวกัน (x3) ไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่
โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1)
สมมติฐานข้ อที่ 5.2 ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิ ตใจ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
เลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า ด้ า นการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ครั ง้ ต่อ ไป
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิ ต ใจ ไม่มี อิ ท ธิ พลต่อ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
H1: ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
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สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = พนักงานบริ การด้ วยความเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นรายบุคคล
x2 = พนักงานมีความเข้ าใจความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ
x3 = พนักงานหาทางเลือกที่ดีที่สดุ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ กรณีเกิดปั ญหาต่าง ๆ
เช่น กรณี ถูกยกเลิกเที่ยวบิน (Cancelled) สายการบินเสนอให้ ผ้ โู ดยสารเลือกว่าจะรับเงิน คืนเต็ม
จานวนหรื อ เสนอเที่ยวบินอื่นไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน
y1 = ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
ตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
14.590
251.788
266.377

df
3
396
399

MS
4.863
0.636

F
7.649**

Sig.
0.000

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 47 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ครั ง้ ต่อ ไป พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป มีความสัมพันธ์ เชิ งเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระมี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านการเข้ าถึงจิ ตใจ มี อิ ทธิ พลต่อ พฤติกรรมการเลือ กใช้ บ ริ การสายการบิ นต้ นทุน ต่า ด้ านการ
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เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถ
สร้ างสมการพยากรณ์ เชิงเส้ นตรงได้ จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถคานวณค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
ตาราง 48 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE
ค่าคงที่ (Constant)
3.537 0.212
1. พนักงานบริ การด้ วยความเอาใจใส่ 0.169 0.062
ผู้ใช้ บริ การเป็ นรายบุคคล (x1)
2. พนักงานมีความเข้ าใจความต้ องการ -0.084 0.070
ของผู้ใช้ บริ การ (x2)
3. พนักงานหาทางเลือกที่ดีที่สดุ แก่
0.108 0.049
ผู้ใช้ บริ การ กรณีเกิดปั ญหาต่าง ๆ เช่น
กรณีถกู ยกเลิกเที่ยวบิน (Cancelled)
สายการบินเสนอให้ ผ้ โู ดยสารเลือกว่า
จะรับเงินคืนเต็มจานวนหรื อ เสนอ
เที่ยวบินอื่นไปยังจุดหมายปลายทาง
เดียวกัน (x3)
r = 0.234
R2Adj = 0.048
R2 = 0.055
SEE = 0.797

Beta
0.182

t
16.679**
2.721**

Sig.
0.000
0.007

-0.108

-1.194*

0.033

0.139

2.210*

0.028

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 48 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป พบว่า ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ
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ได้ แก่ ข้ อพนักงานบริ การด้ วยความเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นรายบุคคล (x1) ข้ อพนักงานมีความเข้ า
ใจความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ (x2) และข้ อพนักงานหาทางเลือกที่ดีที่สดุ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ กรณีเกิด
ปั ญหาต่าง ๆ เช่น กรณีถูกยกเลิกเที่ยวบิน (Cancelled) สายการบินเสนอให้ ผ้ โู ดยสารเลือกว่าจะ
รับเงินคืนเต็มจ านวนหรื อ เสนอเที่ยวบินอื่นไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน (x3) สามารถร่ วม
ทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บ ริ การสายการบิ นต้ นทุนต่า ด้ านการเลือ กใช้ บ ริ การสายการบิ น
ต้ น ทุน ต่ า ครั ง้ ต่อ ไป ร้ อยละ 4.8 (R2Adj = 0.048) ดัง นัน้ ผู้วิ จัย จึ ง ได้ น าค่า สัม ประสิท ธิ์ ข องตัว ที่
สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 3.537 + 0.169x1 – 0.084x2 + 0.108x3
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อพนักงานบริ การด้ วยความเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นรายบุคคล (x1) และข้ อ
พนักงานหาทางเลือกที่ดีที่สดุ แก่ผ้ ูใช้ บริ การ กรณี เกิ ดปั ญหาต่าง ๆ เช่น กรณี ถูกยกเลิกเที่ยวบิน
(Cancelled) สายการบินเสนอให้ ผ้ โู ดยสารเลือกว่าจะรับเงินคืนเต็มจานวนหรื อ เสนอเที่ยวบินอื่น
ไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน (x3) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บิน ต้ น ทุน ต่ า ด้ านการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิน ต้ น ทุน ต่ าครั ง้ ต่อ ไป (y1) จากค่าสัม ประสิท ธิ์
ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ ข้ อพนักงานบริ การด้ วยความเอาใจ
ใส่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นรายบุคคล (x1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป (y1) เพิ่มขึ ้น 0.169 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ ข้ อพนักงานหาทางเลือกที่ดีที่สดุ แก่
ผู้ใช้ บริ การ กรณี เกิดปั ญหาต่าง ๆ เช่น กรณี ถูกยกเลิกเที่ ยวบิน (Cancelled) สายการบินเสนอให้
ผู้โดยสารเลือกว่าจะรับเงินคืนเต็มจานวนหรื อ เสนอเที่ยวบินอื่นไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน
(x3) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
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สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อ ไป (y1) เพิ่มขึ ้น 0.108
หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางลบกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อพนักงานมีความเข้ าใจความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ (x2) เป็ นปั จจัยที่กาหนด
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จ จัย ด้ า นการเข้ าถึ งจิ ต ใจ ข้ อ พนัก งานมี ค วามเข้ าใจความ
ต้ อ งการของผู้ใช้ บ ริ ก าร (x2) เพิ่ มขึน้ 1 หน่วย จะมี ผ ลท าให้ ผ้ ูใช้ บ ริ การสายการบิ นต้ นทุน ต่า มี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป (y1) ลดลง 0.084 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
สมมติฐานข้ อที่ 5.3 ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิ ตใจ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
เลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า ด้ า นการแนะน าผู้อื่ น ให้ ใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิ ต ใจ ไม่มี อิ ท ธิ พลต่อ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
H1: ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = พนักงานบริ การด้ วยความเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นรายบุคคล
x2 = พนักงานมีความเข้ าใจความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ
x3 = พนักงานหาทางเลือกที่ดีที่สดุ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ กรณีเกิดปั ญหาต่าง ๆ
เช่น กรณี ถูกยกเลิกเที่ยวบิน (Cancelled) สายการบินเสนอให้ ผ้ โู ดยสารเลือกว่าจะรับเงินคืนเต็ม
จานวนหรื อ เสนอเที่ยวบินอื่นไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน
y1 = ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
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ตาราง 49 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
3.021
333.777
336.798

df
3
396
399

MS
1.007
0.843

F
1.195*

Sig.
0.031

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 49 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการแนะน าผู้อื่ น ให้ ใ ช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.031 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านการเข้ าถึงจิ ตใจ มี อิ ทธิ พลต่อ พฤติกรรมการเลือ กใช้ บ ริ การสายการบิ นต้ นทุน ต่า ด้ านการ
แนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถ
สร้ างสมการพยากรณ์ เชิงเส้ นตรงได้ จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถคานวณค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
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ตาราง 50 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
แนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE
ค่าคงที่ (Constant)
3.586 0.244
1. พนักงานบริ การด้ วยความเอาใจใส่ 0.168 0.071
ผู้ใช้ บริ การเป็ นรายบุคคล (x1)
2. พนักงานมีความเข้ าใจความต้ องการ 0.046 0.081
ของผู้ใช้ บริ การ (x2)
3. พนักงานหาทางเลือกที่ดีที่สดุ แก่
0.107 0.056
ผู้ใช้ บริ การ กรณีเกิดปั ญหาต่าง ๆ เช่น
กรณีถกู ยกเลิกเที่ยวบิน (Cancelled)
สายการบินเสนอให้ ผ้ โู ดยสารเลือกว่า
จะรับเงินคืนเต็มจานวนหรื อ เสนอ
เที่ยวบินอื่นไปยังจุดหมายปลายทาง
เดียวกัน (x3)
r = 0.095
R2Adj = 0.015
R2 = 0.009
SEE = 0.918

Beta
0.125

t
14.687**
2.362*

Sig.
0.000
0.018

0.040

0.569

0.570

0.105

1.904*

0.048

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 50 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ
ได้ แ ก่ ข้ อ พนักงานบริ การด้ ว ยความเอาใจใส่ผ้ ูใช้ บ ริ การเป็ นรายบุ คคล (x1) และข้ อ พนัก งาน
หาทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด แก่ ผ้ ู ใช้ บริ ก าร กรณี เ กิ ด ปั ญหาต่ า ง ๆ เช่ น กรณี ถู ก ยกเลิ ก เที่ ย วบิ น
(Cancelled) สายการบินเสนอให้ ผ้ โู ดยสารเลือกว่าจะรับเงินคืนเต็มจานวนหรื อ เสนอเที่ยวบินอื่น
ไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน (x3) สามารถร่ วมทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
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บินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ร้ อ ยละ 1.5 (R2Adj = 0.015)
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ น าค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวที่สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 3.586 + 0.168x1 + 0.107x3
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อพนักงานบริ การด้ วยความเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นรายบุคคล (x1) และข้ อ
พนักงานหาทางเลือกที่ดีที่สดุ แก่ผ้ ูใช้ บริ การ กรณี เกิ ดปั ญหาต่าง ๆ เช่น กรณี ถูกยกเลิกเที่ยวบิน
(Cancelled) สายการบินเสนอให้ ผ้ โู ดยสารเลือกว่าจะรับเงินคืนเต็มจานวนหรื อ เสนอเที่ยวบินอื่น
ไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน (x3) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บิ นต้ น ทุน ต่ า ด้ า นการแนะน าผู้อื่ น ให้ ใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า (y1) จากค่าสัม ประสิท ธิ์
ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ ข้ อพนักงานบริ การด้ วยความเอาใจ
ใส่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นรายบุคคล (x1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป (y1) เพิ่มขึ ้น 0.168 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ ข้ อพนักงานหาทางเลือกที่ดีที่สดุ แก่
ผู้ใช้ บริ การ กรณี เกิดปั ญหาต่าง ๆ เช่น กรณี ถูกยกเลิกเที่ยวบิน (Cancelled) สายการบินเสนอให้
ผู้โดยสารเลือกว่าจะรับเงินคืนเต็มจานวนหรื อ เสนอเที่ยวบินอื่นไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน
(x3) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 0.107
หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) มี 1 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อ
พนัก งานมี ค วามเข้ า ใจความต้ อ งการของผู้ ใช้ บ ริ ก าร (x2) ไม่ ได้ เป็ นปั จ จัย ที่ เป็ นตัว ก าหนด
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พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า (y1)
สมมติฐานข้ อที่ 6 ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือ กใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อ ยได้ 3 สมมติฐ านย่อ ย
ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 6.1 ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จ จัย ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพ ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
H1: ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = สภาพภายในห้ องโดยสารและห้ องน ้าบนเครื่ องบินมีความสะอาด
x2 = สภาพของอุปกรณ์ ภายในห้ องโดยสารบนเครื่ องบินมีความทันสมัย
และพร้ อมใช้ งาน
x3 = ที่นงั่ บนเครื่ องบินมีความสะดวกสบาย
y1 = ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
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ตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์
Multiple Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
154.713
16759.225
16913.938

df
3
396
399

MS
51.571
42.321

F
1.219*

Sig.
0.030

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 51 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า มี ความสัมพันธ์ เชิ งเส้ นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.030 ซึ่งน้ อ ย
กว่า 0.05 นั่นคื อ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่า
ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิงเส้ นตรงได้ จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ซึ่งสามารถ
คานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
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ตาราง 52 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่
โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE
ค่าคงที่ (Constant)
5.853 1.907
1. สภาพภายในห้ องโดยสารและ
1.166 0.631
ห้ องน ้าบนเครื่ องบินมีความสะอาด (x1)
2. สภาพของอุปกรณ์ภายในห้ อง
0.955 0.655
โดยสารบนเครื่ องบินมีความทันสมัย
และพร้ อมใช้ งาน (x2)
3. ที่นงั่ บนเครื่ องบินมีความ
-0.057 0.461
สะดวกสบาย (x3)
r = 0.096
R2Adj = 0.016
R2 = 0.009
SEE = 6.505

Beta
0.138

t
3.069**
1.849**

Sig.
0.002
0.007

0.115

1.459*

0.045

-0.008

-0.125

0.901

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 52 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า ปั จ จัยด้ านลักษณะ
ทางกายภาพ ได้ แก่ ข้ อสภาพภายในห้ อ งโดยสารและห้ อ งน ้าบนเครื่ อ งบินมี ความสะอาด (x1)
และข้ อสภาพของอุปกรณ์ ภายในห้ อ งโดยสารบนเครื่ อ งบินมี ความทันสมัยและพร้ อ มใช้ งาน (x2)
สามารถร่ วมทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยใน
การใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ร้ อยละ 1.6 (R2Adj = 0.016) ดังนั ้นผู้วิจัยจึงได้ นาค่าสัมประสิทธิ์
ของตัวที่สามารถร่วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 5.853 + 1.166x1 + 0.955x2
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ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อสภาพภายในห้ องโดยสารและห้ องน ้าบนเครื่ องบินมีความสะอาด (x1)
และข้ อสภาพของอุปกรณ์ ภายในห้ อ งโดยสารบนเครื่ อ งบินมี ความทันสมัยและพร้ อ มใช้ งาน (x2)
เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการ
ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ ข้ อสภาพภายในห้ องโดยสาร
และห้ องน ้าบนเครื่ องบินมีความสะอาด (x1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่ ามี พ ฤติ กรรมการเลือกใช้ บ ริ การสายการบิน ต้ น ทุน ต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ย ในการใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 1.166 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่ อ กาหนดปั จจัยด้ านลักษณะทาง
กายภาพ อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ ข้ อสภาพของอุปกรณ์ ภายใน
ห้ อ งโดยสารบนเครื่ องบิ นมี ค วามทันสมัยและพร้ อ มใช้ งาน (x2) เพิ่ มขึ ้น 1 หน่วย จะมี ผลทาให้
ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่
โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 0.955 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัย
ด้ านลักษณะทางกายภาพ อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) มี 1 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อ
ที่นงั่ บนเครื่ องบินมีความสะดวกสบาย (x3) ไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1)
สมมติฐานข้ อที่ 6.2 ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จ จัย ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพ ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
H1: ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
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สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = สภาพภายในห้ องโดยสารและห้ องน ้าบนเครื่ องบินมีความสะอาด
x2 = สภาพของอุปกรณ์ ภายในห้ องโดยสารบนเครื่ องบินมีความทันสมัย
และพร้ อมใช้ งาน
x3 = ที่นงั่ บนเครื่ องบินมีความสะดวกสบาย
y1 = ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
ตาราง 53 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
15.633
250.744
266.377

df
3
396
399

MS
5.211
0.633

F
8.230**

Sig.
0.000

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 53 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ครั ง้ ต่อ ไป พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านลักษณะทางกายภาพ มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ าน
การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อ ไป อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
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สามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิ งเส้ นตรงได้ จ ากการวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถ
คานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
ตาราง 54 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
เลือกใช้ บริ การ สายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE
ค่าคงที่ (Constant)
3.136 0.233
1. สภาพภายในห้ องโดยสารและ
0.187 0.077
ห้ องน ้าบนเครื่ องบินมีความสะอาด (x1)
2. สภาพของอุปกรณ์ภายในห้ อง
0.156 0.080
โดยสารบนเครื่ องบินมีความทันสมัย
และพร้ อมใช้ งาน (x2)
3. ที่นงั่ บนเครื่ องบินมีความ
0.010 0.056
สะดวกสบาย (x3)
r = 0.242
R2Adj = 0.052
R2 = 0.059
SEE = 0.796

Beta
0.176

t
Sig.
13.447** 0.000
2.426* 0.016

0.107

1.949*

0.043

0.011

0.177

0.860

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 54 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป พบว่า ปั จจัยด้ านลักษณะทาง
กายภาพ ได้ แก่ ข้ อสภาพภายในห้ องโดยสารและห้ องน ้าบนเครื่ องบินมีความสะอาด (x1) และข้ อ
สภาพของอุปกรณ์ ภายในห้ องโดยสารบนเครื่ องบินมีความทันสมัยและพร้ อมใช้ งาน (x2) สามารถ
ร่วมทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ น ทุน ต่ า ครั ง้ ต่อ ไป ร้ อยละ 5.2 (R2Adj = 0.052) ดัง นัน้ ผู้วิ จัย จึ ง ได้ น าค่า สัม ประสิท ธิ์ ข องตัว ที่
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สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 3.136 + 0.187x1 + 0.156x2
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อสภาพภายในห้ องโดยสารและห้ องน ้าบนเครื่ องบินมีความสะอาด (x1) และ
ข้ อสภาพของอุปกรณ์ ภายในห้ องโดยสารบนเครื่ องบินมีความทันสมัยและพร้ อมใช้ งาน (x2) เป็ น
ปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ ข้ อสภาพภายในห้ องโดยสาร
และห้ องน ้าบนเครื่ องบินมีความสะอาด (x1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) เพิ่มขึ ้น 0.187 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ อีก
2 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ ข้ อสภาพของอุปกรณ์ ภายใน
ห้ อ งโดยสารบนเครื่ องบิ นมี ค วามทันสมัยและพร้ อ มใช้ งาน (x2) เพิ่ มขึ ้น 1 หน่วย จะมี ผลทาให้
ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ น ทุนต่ามี พ ฤติกรรมการเลือ กใช้ บ ริ การสายการบิ นต้ นทุน ต่า ด้ านการ
เลือ กใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) เพิ่มขึ ้น 0.156 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่ อกาหนดปั จ จัย
ด้ านลักษณะทางกายภาพ อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) มี 1 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อที่นงั่
บนเครื่ องบินมี ความสะดวกสบาย (x3) ไม่ได้ เป็ น ปั จ จัยที่เป็ นตัวกาหนดพฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1)
สมมติฐานข้ อที่ 6.3 ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
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H0: ปั จ จัย ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพ ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
H1: ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = สภาพภายในห้ องโดยสารและห้ องน ้าบนเครื่ องบินมีความสะอาด
x2 = สภาพของอุปกรณ์ ภายในห้ องโดยสารบนเครื่ องบินมีความทันสมัย
และพร้ อมใช้ งาน
x3 = ที่นงั่ บนเครื่ องบินมีความสะดวกสบาย
y1 = ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ตาราง 55 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
SS
Regression
7.558
Residual
329.239
Total
336.798

df
3
396
399

MS
2.519
0.831

F
3.030*

Sig.
0.029

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 55 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า ด้ า นการแนะน าผู้อื่ น ให้ ใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
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ต้ นทุนต่า มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.029 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านลักษณะทางกายภาพ มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ าน
การแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บ ริ การสายการบินต้ นทุน ต่า อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และ
สามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิ งเส้ นตรงได้ จ ากการวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถ
คานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
ตาราง 56 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
แนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE
ค่าคงที่ (Constant)
3.465 0.267
1. สภาพภายในห้ องโดยสารและ
0.161 0.088
ห้ องน ้าบนเครื่ องบินมีความสะอาด (x1)
2. สภาพของอุปกรณ์ภายในห้ อง
-0.069 0.092
โดยสารบนเครื่ องบินมีความทันสมัย
และพร้ อมใช้ งาน (x2)
3. ที่นงั่ บนเครื่ องบินมีความ
0.144 0.065
สะดวกสบาย (x3)
r = 0.150
R2Adj = 0.015
R2 = 0.022
SEE = 0.912

Beta
0.106

t
12.963**
1.834*

Sig.
0.000
0.040

-0.059

-0.754

0.451

0.145

2.212*

0.028

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 56 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า ปั จ จัยด้ านลักษณะทาง
กายภาพ ได้ แก่ ข้ อสภาพภายในห้ องโดยสารและห้ องน ้าบนเครื่ องบินมีความสะอาด (x1) และข้ อ
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ที่นงั่ บนเครื่ องบินมีความสะดวกสบาย (x3) สามารถร่ วมทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบิ น ต้ น ทุน ต่ า ด้ านการแนะน าผู้อื่ น ให้ ใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า ร้ อยละ 1.5 (R2Adj =
0.015) ดังนัน้ ผู้วิ จัย จึ งได้ น าค่า สัม ประสิท ธิ์ ข องตัวที่ ส ามารถร่ ว มท านายมาเขี ย นเป็ นสมการ
พยากรณ์ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 3.465 + 0.161x1 + 0.144x3
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อสภาพภายในห้ องโดยสารและห้ องน ้าบนเครื่ องบินมีความสะอาด (x1) และ
ข้ อที่นงั่ บนเครื่ องบินมีความสะดวกสบาย (x3) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการแนะน าผู้ อื่ น ให้ ใช้ บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า (y1) จากค่ า
สัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ ข้ อสภาพภายในห้ องโดยสาร
และห้ องน ้าบนเครื่ องบินมีความสะอาด (x1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่ามี พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 0.161 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ
อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ ข้ อ ที่นั่งบนเครื่ อ งบินมี ความ
สะดวกสบาย (x3) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1)
เพิ่มขึ ้น 0.144 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) มี 1 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อ ที่
สภาพของอุปกรณ์ ภายในห้ องโดยสารบนเครื่ องบินมีความทันสมัยและพร้ อมใช้ งาน (x2) ไม่ได้ เป็ น
ปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้
ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1)
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สมมติ ฐานข้ อที่ 7 ปั จ จัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ มี อิ ทธิ พลต่อ พฤติกรรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อยได้ 3 สมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 7.1 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า สามารถ
เขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ ไม่มีอิ ทธิ พลต่อ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
H1: ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = มีเส้ นทางการบินที่หลากหลาย
x2 = มีจานวนเที่ยวบินต่อวันที่หลากหลาย
x3 = เมนูอ าหารและเครื่ อ งดื่ ม / ของที่ ระลึก ที่ จ าหน่ายบนเครื่ อ งบิ น ที่
หลากหลาย
x4 = ให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี มากกว่าคูแ่ ข่ง
x5 = มีบริ การเสริ มอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น ขึ ้นเครื่ องก่อน/ รับสัมภาระ
ก่อน/ เลือกที่นงั่
y1 = ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
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ตาราง 57 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์
Multiple Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
280.993
16632.945
16913.938

df
5
394
399

MS
56.199
42.216

F
1.331*

Sig.
0.025

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 57 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.025 ซึง่ น้ อยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านผลิตภัณฑ์ มีอิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดย
เฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และสามารถ
สร้ างสมการพยากรณ์ เชิงเส้ นตรงได้ จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถคานวณค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
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ตาราง 58 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่
โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE
Beta
t
Sig.
ค่าคงที่ (Constant)
2.992 2.422
1.235* 0.022
1. มีเส้ นทางการบินที่หลากหลาย (x1)
0.516 0.618 0.091 0.836 0.404
2. มีจานวนเที่ยวบินต่อวันที่หลากหลาย (x2) -0.214 0.565 -0.026 -0.379 0.705
3. เมนูอาหารและเครื่ องดื่ม/ ของที่ระลึกที่
1.024 0.447 0.128 2.290* 0.023
จาหน่ายบนเครื่ องบินที่หลากหลาย (x3)
4. ให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี มากกว่าคูแ่ ข่ง (x4)
0.827 0.390 0.107 2.121* 0.026
5. มีบริ การเสริ มอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น ขึ ้น 0.030 0.490 0.004 0.061 0.951
เครื่ องก่อน/ รับสัมภาระก่อน/ เลือกที่นงั่ (x5)
r = 0.129
R2Adj = 0.041
R2 = 0.017
SEE = 6.497
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 58 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ได้ แก่ ข้ อมีเส้ นทางการบินที่หลากหลาย (x1) ข้ อเมนูอาหารและเครื่ องดื่ม/ ของที่ระลึกที่จาหน่าย
บนเครื่ องบิ นที่หลากหลาย (x3) และข้ อให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี มากกว่าคู่แข่ง (x4) สามารถร่ วม
ทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุน ต่า ร้ อ ยละ 4.1 (R2Adj = 0.041) ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ นาค่าสัม ประสิทธิ์ ของตัวที่
สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 2.992 + 1.024x3 + 0.827x4
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ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ได้ แ ก่ ข้ อ เมนูอ าหารและเครื่ อ งดื่ ม / ของที่ ระลึก ที่ จาหน่ายบนเครื่ อ งบิ น ที่
หลากหลาย (x3) และข้ อให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี มากกว่าคู่แข่ง (x4) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรม
การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อเมนูอาหารและเครื่ องดื่ม/ ของที่ระลึกที่
จ าหน่ายบนเครื่ องบินที่ห ลากหลาย (x3) เพิ่ม ขึ ้น 1 หน่วย จะมี ผลทาให้ ผ้ ูใช้ บ ริ การสายการบิ น
ต้ นทุนต่ ามี พ ฤติ กรรมการเลือกใช้ บ ริ การสายการบิน ต้ น ทุน ต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ย ในการใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 1.024 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ อีก 4
ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จ จัยด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อ ให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี มากกว่าคู่แข่ง
(x4) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบิ นต้ นทุน ต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บ ริ การสายการบิ นต้ นทุนต่า (y1) เพิ่ มขึน้
0.827หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ อีก 4 ข้ อ มีคา่ คงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) มี 3 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อ
มีเส้ นทางการบินที่หลากหลาย (x1) ข้ อมีจานวนเที่ยวบินต่อวันที่หลากหลาย (x2) และข้ อมีบริ การ
เสริ มอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น ขึ ้นเครื่ องก่อน/ รับสัมภาระก่อน/ เลือกที่นงั่ (x5) ไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่เป็ น
ตัวกาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า (y1)
สมมติฐานข้ อที่ 7.2 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป สามารถเขียน
เป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ ไม่มีอิ ทธิ พลต่อ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
H1: ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
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สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = มีเส้ นทางการบินที่หลากหลาย
x2 = มีจานวนเที่ยวบินต่อวันที่หลากหลาย
x3 = เมนูอ าหารและเครื่ อ งดื่ ม / ของที่ ระลึก ที่ จ าหน่ายบนเครื่ อ งบิ น ที่
หลากหลาย
x4 = ให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี มากกว่าคูแ่ ข่ง
x5 = มีบริ การเสริ มอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น ขึ ้นเครื่ องก่อน/ รับสัมภาระ
ก่อน/ เลือกที่นงั่
y1 = ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
ตาราง 59 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
13.009
253.368
266.377

df
5
394
399

MS
2.602
0.643

F
4.046**

Sig.
0.001

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 59 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ครั ง้ ต่อ ไป พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุ นต่า
ครัง้ ต่อไป มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า
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0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านผลิตภัณฑ์ มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้ าง
สมการพยากรณ์ เชิ ง เส้ น ตรงได้ จ ากการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คูณ ซึ่งสามารถค านวณค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
ตาราง 60 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
ค่าคงที่ (Constant)
1. มีเส้ นทางการบินที่หลากหลาย (x1)
2. มีจานวนเที่ยวบินต่อวันที่หลากหลาย (x2)
3. เมนูอาหารและเครื่ องดื่ม/ ของที่ระลึกที่
จาหน่ายบนเครื่ องบินที่หลากหลาย (x3)
4. ให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี มากกว่าคูแ่ ข่ง (x4)
5. มีบริ การเสริ มอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น ขึ ้น
เครื่ องก่อน/ รับสัมภาระก่อน/ เลือกที่นงั่ (x5)
r = 0.221
R2 = 0.049

B
3.415
0.011
0.103
0.083

SE
0.299
0.076
0.070
0.055

Beta

t
11.427**
0.010 0.146
0.116 1.466*
0.118 1.512*

Sig.
0.000
0.884
0.033
0.031

0.060
0.181

0.048
0.061

0.105
0.185

0.041
0.003

1.237*
2.971**

R2Adj = 0.037
SEE = 0.802

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 60 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่ า ด้ านการเลือกใช้ บ ริ ก ารสายการบินต้ นทุนต่ าครัง้ ต่อ ไป พบว่า ปั จ จัยด้ านผลิตภัณ ฑ์
ได้ แก่ ข้ อมีจ านวนเที่ยวบินต่อวันที่หลากหลาย (x2) ข้ อเมนูอาหารและเครื่ อ งดื่ม/ ของที่ระลึกที่
จาหน่ายบนเครื่ องบินที่หลากหลาย (x3) ข้ อให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี มากกว่าคู่แข่ง (x4) และข้ อ มี
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บริ การเสริ มอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น ขึ ้นเครื่ องก่อน/ รับสัมภาระก่อน/ เลือกที่นงั่ (x5) สามารถร่วม
ทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บ ริ การสายการบิ นต้ นทุนต่า ด้ านการเลือ กใช้ บ ริ การสายการบิ น
ต้ น ทุน ต่ า ครั ง้ ต่อ ไป ร้ อยละ 3.7 (R2Adj = 0.037) ดัง นัน้ ผู้วิ จัย จึ ง ได้ น าค่า สัม ประสิท ธิ์ ข องตัว ที่
สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 3.415 + 0.103x2 + 0.083x3 + 0.060x4 + 0.181x5
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อมี จานวนเที่ยวบินต่อ วันที่หลากหลาย (x2) ข้ อเมนูอาหารและเครื่ อ งดื่ม/
ของที่ระลึกที่จาหน่ายบนเครื่ องบินที่หลากหลาย (x3) ข้ อให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี มากกว่าคู่แข่ง (x4)
และข้ อมีบริ การเสริ มอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น ขึ ้นเครื่ องก่อน/ รับสัมภาระก่อน/ เลือกที่นงั่ (x5) เป็ น
ปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อมีจานวนเที่ยวบินต่อวันที่หลากหลาย
(x2) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อ ไป (y1) เพิ่มขึ ้น 0.103
หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ อีก 4 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อเมนูอาหารและเครื่ องดื่ม/ ของที่ระลึกที่
จ าหน่ายบนเครื่ องบินที่ห ลากหลาย (x3) เพิ่ม ขึ ้น 1 หน่วย จะมี ผลทาให้ ผ้ ูใช้ บ ริ การสายการบิ น
ต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) เพิ่มขึ ้น 0.083 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่ อกาหนดปั จ จัยด้ านผลิตภัณฑ์ อีก 4 ข้ อ มี
ค่าคงที่
หากปั จ จัยด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อ ให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี มากกว่าคู่แข่ง
(x4) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อ ไป (y1) เพิ่มขึ ้น 0.060
หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ อีก 4 ข้ อ มีคา่ คงที่
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หากปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อมีบริ การเสริ มอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น
ขึ ้นเครื่ องก่อน/ รับสัมภาระก่อน/ เลือกที่นงั่ (x5) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) เพิ่มขึ ้น 0.181 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ อีก 4 ข้ อ มี
ค่าคงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อ ไป (y1) มี 1 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อ มี
เส้ นทางการบินที่หลากหลาย (x1) ไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1)
สมมติฐานข้ อที่ 7.3 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า สามารถเขียน
เป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ ไม่มีอิ ทธิ พลต่อ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
H1: ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติ ฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = มีเส้ นทางการบินที่หลากหลาย
x2 = มีจานวนเที่ยวบินต่อวันที่หลากหลาย
x3 = เมนูอ าหารและเครื่ อ งดื่ ม / ของที่ ระลึก ที่ จ าหน่ายบนเครื่ อ งบิ น ที่
หลากหลาย
x4 = ให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี มากกว่าคูแ่ ข่ง
x5 = มีบริ การเสริ มอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น ขึ ้นเครื่ องก่อน/ รับสัมภาระ
ก่อน/ เลือกที่นงั่
y1 = ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
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ตาราง 61 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
19.255
317.542
336.798

df
5
394
399

MS
3.851
0.806

F
4.778**

Sig.
0.000

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 61 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการแนะน าผู้อื่ น ให้ ใ ช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า มี ความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อ ยกว่า
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านผลิตภัณฑ์ มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนา
ผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้ าง
สมการพยากรณ์ เชิ ง เส้ น ตรงได้ จ ากการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คูณ ซึ่งสามารถค านวณค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
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ตาราง 62 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
แนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE
Beta
t
Sig.
ค่าคงที่ (Constant)
2.873 0.335
8.587** 0.000
1. มีเส้ นทางการบินที่หลากหลาย (x1)
-0.077 0.085 -0.059 -0.898 0.370
2. มีจานวนเที่ยวบินต่อวันที่หลากหลาย (x2) 0.095 0.078 0.108 1.221* 0.022
3. เมนูอาหารและเครื่ องดื่ม/ ของที่ระลึกที่
0.077 0.062 0.127 1.242* 0.021
จาหน่ายบนเครื่ องบินที่หลากหลาย (x3)
4. ให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี มากกว่าคูแ่ ข่ง (x4)
0.036 0.054 0.041 0.660 0.510
5. มีบริ การเสริ มอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น ขึ ้น 0.177 0.068 0.161 2.598* 0.010
เครื่ องก่อน/ รับสัมภาระก่อน/ เลือกที่นงั่ (x5)
r = 0.239
R2Adj = 0.045
R2 = 0.057
SEE = 0.898
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 62 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ น ให้ ใช้ บ ริ การสายการบิ นต้ น ทุนต่ า พบว่า ปั จ จัยด้ านผลิต ภัณ ฑ์
ได้ แก่ ข้ อมีจ านวนเที่ยวบินต่อวันที่หลากหลาย (x2) ข้ อเมนูอาหารและเครื่ อ งดื่ ม/ ของที่ระลึกที่
จาหน่ายบนเครื่ องบินที่หลากหลาย (x3) และข้ อมีบริ การเสริ มอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น ขึ ้นเครื่ อง
ก่อน/ รับสัมภาระก่อน/ เลือกที่นงั่ (x5) สามารถร่วมทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ร้ อยละ 4.5 (R2Adj = 0.045)
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ น าค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวที่สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่าโดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
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y1 = 2.873 + 0.095x2 + 0.077x3 + 0.177x5
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อมี จานวนเที่ยวบินต่อ วันที่หลากหลาย (x2) ข้ อเมนูอาหารและเครื่ อ งดื่ม/
ของที่ระลึกที่จาหน่ายบนเครื่ องบินที่หลากหลาย (x3) และข้ อ มีบริ การเสริ มอื่น ๆ ที่หลากหลาย
เช่น ขึน้ เครื่ องก่อน/ รับ สัมภาระก่อ น/ เลือ กที่นั่ง (x5) เป็ นปั จ จัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) จากค่า
สัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อมีจานวนเที่ยวบินต่อวันที่หลากหลาย
(x2) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 0.095
หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ อีก 4 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อเมนูอาหารและเครื่ องดื่ม/ ของที่ระลึกที่
จ าหน่ายบนเครื่ องบินที่ห ลากหลาย (x3) เพิ่ม ขึ ้น 1 หน่วย จะมี ผลทาให้ ผ้ ูใช้ บ ริ การสายการบิ น
ต้ นทุนต่ามี พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 0.077 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ อีก 4 ข้ อ มี
ค่าคงที่
หากปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อมีบริ การเสริ มอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น
ขึ ้นเครื่ องก่อน/ รับสัมภาระก่อน/ เลือกที่นงั่ (x5) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 0.177 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ อีก 4 ข้ อ มี
ค่าคงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุ นต่า(y1) มี 2 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อ มี
เส้ นทางการบิน ที่หลากหลาย (x1) และข้ อ ให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี ม ากกว่าคู่แข่ง (x4) ไม่ได้ เป็ น
ปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้
ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1)
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สมมติฐานข้ อที่ 8 ปั จจัยด้ านราคา มีอิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อยได้ 3 สมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐ านข้ อ ที่ 8.1 ปั จ จัย ด้ า นราคา มี อิ ทธิ พ ลต่อ พฤติก รรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า สามารถ
เขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านราคา ไม่มีอิ ทธิ พลต่อ พฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
H1: ปั จจัยด้ านราคา มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = ราคาบัตรโดยสารมีความคุ้มค่ากับบริ การที่ได้ รับ
x2 = ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะทางการบิน
x3 = มี ราคาของบริ การเสริ ม ถูก กว่าคู่แ ข่ง ในกรณี ซื อ้ บริ ก าร เช่น ขึน้
เครื่ องก่อน / รับสัมภาระก่อน/ เลือกที่นงั่
x4 = มีความเหมาะสมของค่าใช้ จ่ายกรณีมีการแก้ ไข/ เปลีย่ นแปลงบัตร
โดยสาร
x5 = มี ก ารแจ้ งรายละเอี ย ดราคาในช่ วงโปรโมชั่น ที่ ชัด เจนตรงตามที่
โฆษณาไว้
y1 = ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
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ตาราง 63 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์
Multiple Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
302.142
16611.796
16913.938

df
5
394
399

MS
60.428
42.162

F
1.433*

Sig.
0.021

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 63 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.021 ซึง่ น้ อยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ใน
การใช้ บ ริ ก ารสายการบิน ต้ นทุนต่า อย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.05 และสามารถสร้ าง
สมการพยากรณ์ เชิ ง เส้ น ตรงได้ จากการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คูณ ซึ่งสามารถค านวณค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
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ตาราง 64 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่
โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร

B
SE
11.265 2.071
0.012 0.632

Beta

t
Sig.
5.441** 0.000
0.001 0.081 0.985

ค่าคงที่ (Constant)
1. ราคาบัตรโดยสารมีความคุ้มค่ากับบริ การที่
ได้ รับ (x1)
2. ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบ 1.274 0.643 0.172 1.981*
กับระยะทางการบิน (x2)
3. มีราคาของบริ การเสริ มถูกกว่าคูแ่ ข่ง ในกรณี -0.007 0.437 -0.001 -0.015
ซื ้อบริ การ เช่น ขึ ้นเครื่ องก่อน / รับสัมภาระก่อน/
เลือกที่นงั่ (x3)
4. มีความเหมาะสมของค่าใช้ จา่ ยกรณีมีการ
0.082 0.477 0.012 0.173
แก้ ไข/ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร (x4)
5. มีการแจ้ งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชัน่ ที่ 1.035 0.401 0.195 2.580*
ชัดเจนตรงตามที่โฆษณาไว้ (x5)
r = 0.134
R2Adj = 0.005
R2 = 0.018
SEE = 6.493

0.033
0.988

0.863
0.011

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 64 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ น ทุน ต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ย ในการใช้ บ ริ การสายการบิ น ต้ น ทุน ต่า พบว่า ปั จ จัยด้ า นราคา
ได้ แก่ ข้ อราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะทางการบิน (x2) และข้ อมีการแจ้ ง
รายละเอี ย ดราคาในช่ ว งโปรโมชั่ น ที่ ชั ด เจนตรงตามที่ โฆษณาไว้ (x5) สามารถร่ ว มท านาย
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ร้ อยละ 0.5 (R2Adj = 0.005) ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวที่สามารถร่วม
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ทานายมาเขี ยนเป็ นสมการพยากรณ์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ การสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า ด้ า น
ความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 11.265 + 1.274x2 + 1.035x5
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะทางการบิน (x2)
และข้ อมีการแจ้ งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชัน่ ที่ชดั เจนตรงตามที่โฆษณาไว้ (x5) เป็ นปั จจัยที่
กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิ นต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จ จัย ด้ านราคา ข้ อ ราคาบัต รโดยสารมี ความเหมาะสมเมื่ อ
เทียบกับระยะทางการบิน (x2) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุ นต่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 1.274 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านราคา อีก 4 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จจัยด้ านราคา ข้ อมีการแจ้ งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชัน่ ที่
ชัดเจนตรงตามที่โฆษณาไว้ (x5) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 1.035 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านราคา อีก 4 ข้ อ มีคา่ คงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) มี 3 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อ
ราคาบัตรโดยสารมีความคุ้มค่ากับบริ การที่ไ ด้ รับ (x1) ข้ อมีราคาของบริ การเสริ มถูกกว่าคู่แข่ง ใน
กรณีซื ้อบริ การ เช่น ขึ ้นเครื่ องก่อน / รับสัมภาระก่อน/ เลือกที่นงั่ (x3) และข้ อมีความเหมาะสมของ
ค่า ใช้ จ่ า ยกรณี มี ก ารแก้ ไข/ เปลี่ ย นแปลงบัต รโดยสาร (x4) ไม่ ได้ เป็ นปั จ จัย ที่ เป็ นตัว ก าหนด
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า (y1)
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สมมติฐ านข้ อ ที่ 8.2 ปั จ จัย ด้ า นราคา มี อิ ทธิ พ ลต่อ พฤติก รรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป สามารถเขียน
เป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านราคา ไม่มีอิ ทธิ พลต่อ พฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
H1: ปั จจัยด้ านราคา มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = ราคาบัตรโดยสารมีความคุ้มค่ากับบริ การที่ได้ รับ
x2 = ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะทางการบิน
x3 = มี ราคาของบริ การเสริ ม ถูก กว่าคู่แ ข่ง ในกรณี ซื อ้ บริ ก าร เช่น ขึน้
เครื่ องก่อน / รับสัมภาระก่อน/ เลือกที่นงั่
x4 = มีความเหมาะสมของค่าใช้ จ่ายกรณีมีการแก้ ไข/ เปลีย่ นแปลงบัตร
โดยสาร
x5 = มี ก ารแจ้ งรายละเอี ย ดราคาในช่ วงโปรโมชั่น ที่ ชัด เจนตรงตามที่
โฆษณาไว้
y1 = ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
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ตาราง 65 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
16.492
249.885
266.377

df
5
394
399

MS
3.298
0.634

F
5.201**

Sig.
0.000

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 65 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ครั ง้ ต่อ ไป พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านราคา มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้ างสมการ
พยากรณ์ เชิงเส้ นตรงได้ จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถคานวณค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
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ตาราง 66 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
เลือกใช้ บริ การ สายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE
ค่าคงที่ (Constant)
3.139 0.254
1. ราคาบัตรโดยสารมีความคุ้มค่ากับบริ การ 0.199 0.078
ที่ได้ รับ (x1)
2. ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อ
0.079 0.079
เทียบกับระยะทางการบิน (x2)
3. มีราคาของบริ การเสริ มถูกกว่าคูแ่ ข่ง ใน
-0.027 0.054
กรณีซื ้อบริ การ เช่น ขึ ้นเครื่ องก่อน / รับ
สัมภาระก่อน/ เลือกที่นงั่ (x3)
4. มีความเหมาะสมของค่าใช้ จา่ ยกรณีมีการ 0.068 0.058
แก้ ไข/ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร (x4)
5. มีการแจ้ งรายละเอียดราคาในช่วง
-0.048 0.049
โปรโมชัน่ ที่ชดั เจนตรงตามที่โฆษณาไว้ (x5)
r = 0.249
R2Adj = 0.050
R2 = 0.062
SEE = 0.796

Beta

t
Sig.
12.359** 0.000
0.182 2.552* 0.011
0.172

1.001* 0.032

-0.031

-0.506

0.179

1.169* 0.024

-0.057

-0.969

0.613

0.333

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 66 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป พบว่า ปั จจัยด้ านราคา ได้ แก่
ข้ อราคาบัตรโดยสารมี ความคุ้มค่ากับบริ การที่ได้ รับ (x1) ข้ อราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสม
เมื่ อ เที ย บกับ ระยะทางการบิ น (x2) และข้ อ มี ค วามเหมาะสมของค่า ใช้ จ่ า ยกรณี มี ก ารแก้ ไข/
เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร (x4) สามารถร่วมทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป ร้ อยละ 5.0 (R2Adj = 0.050) ดังนันผู
้ ้ วิจัย
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จึงได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวที่สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ พฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้
คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 3.139 +0.199x1 + 0.079x2 + 0.068x4
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อราคาบัตรโดยสารมีความคุ้มค่ากับบริ การที่ได้ รับ (x1) ข้ อราคาบัตรโดยสาร
มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะทางการบิน (x2) และข้ อมีความเหมาะสมของค่าใช้ จ่ายกรณีมี
การแก้ ไข/ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร (x4) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บิน ต้ น ทุน ต่ า ด้ านการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิน ต้ น ทุน ต่ าครั ง้ ต่อ ไป (y1) จากค่าสัม ประสิท ธิ์
ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านราคา ข้ อราคาบัตรโดยสารมีความคุ้มค่ากับบริ การที่
ได้ รับ (x1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) เพิ่มขึ ้น
0.199 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านราคา อีก 4 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จ จัย ด้ านราคา ข้ อ ราคาบัต รโดยสารมี ความเหมาะสมเมื่ อ
เทียบกับระยะทางการบิน (x2) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป (y1) เพิ่มขึ ้น 0.079 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านราคา อีก 4 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จจัยด้ านราคา ข้ อมี ความเหมาะสมของค่าใช้ จ่ายกรณี มีการ
แก้ ไข/ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร (x4) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่าครัง้ ต่อไป (y1) เพิ่มขึ ้น 0.068 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านราคา อีก 4 ข้ อ มีคา่ คงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อ ไป (y1) มี 2 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อ มี
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ราคาของบริ การเสริ มถูกกว่าคูแ่ ข่ง ในกรณีซื ้อบริ การ เช่น ขึ ้นเครื่ องก่อน / รับสัมภาระก่อน/ เลือกที่
นัง่ (x3) และข้ อมีการแจ้ งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชัน่ ที่ชดั เจนตรงตามที่โฆษณาไว้ (x5)
สมมติฐ านข้ อ ที่ 8.3 ปั จ จัย ด้ า นราคา มี อิ ทธิ พ ลต่อ พฤติก รรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า สามารถเขียน
เป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านราคา ไม่มีอิ ทธิ พลต่อ พฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
H1: ปั จจัยด้ านราคา มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = ราคาบัตรโดยสารมีความคุ้มค่ากับบริ การที่ได้ รับ
x2 = ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะทางการบิน
x3 = มี ราคาของบริ การเสริ ม ถูก กว่าคู่แ ข่ง ในกรณี ซื อ้ บริ ก าร เช่น ขึน้
เครื่ องก่อน / รับสัมภาระก่อน/ เลือกที่นงั่
x4 = มีความเหมาะสมของค่าใช้ จ่ายกรณีมีการแก้ ไข/ เปลีย่ นแปลงบัตร
โดยสาร
x5 = มี ก ารแจ้ งรายละเอี ย ดราคาในช่ วงโปรโมชั่น ที่ ชัด เจนตรงตามที่
โฆษณาไว้
y1 = ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า

170
ตาราง 67 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
9.104
327.694
336.798

df
5
394
399

MS
1.821
0.832

F
2.189*

Sig.
0.050

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 67 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการแนะน าผู้อื่ น ให้ ใ ช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า มี ความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.050 ซึ่งน้ อ ยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านราคา มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้
ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถสร้ างสมการ
พยากรณ์ เชิงเส้ นตรงได้ จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถคานวณค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้

171
ตาราง 68 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
แนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE
ค่าคงที่ (Constant)
3.185 0.291
1. ราคาบัตรโดยสารมีความคุ้มค่ากับบริ การ 0.152 0.089
ที่ได้ รับ (x1)
2. ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อ
-0.002 0.090
เทียบกับระยะทางการบิน (x2)
3. มีราคาของบริ การเสริ มถูกกว่าคูแ่ ข่ง ใน
-0.030 0.061
กรณีซื ้อบริ การ เช่น ขึ ้นเครื่ องก่อน / รับ
สัมภาระก่อน/ เลือกที่นงั่ (x3)
4. มีความเหมาะสมของค่าใช้ จา่ ยกรณีมีการ 0.000 0.067
แก้ ไข/ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร (x4)
5. มีการแจ้ งรายละเอียดราคาในช่วง
0.080 0.056
โปรโมชัน่ ที่ชดั เจนตรงตามที่โฆษณาไว้ (x5)
r = 0.164
R2Adj = 0.015
R2 = 0.027
SEE = 0.912

Beta

t
Sig.
10.952** 0.000
0.124 1.706** 0.009
-0.001

-0.018

0.985

-0.030

-0.481

0.0631

0.000

0.005

0.996

0.109

1.432*

0.015

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 68 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า ปั จจัยด้ านราคา ได้ แก่ ข้ อ
ราคาบัตรโดยสารมีความคุ้มค่ากับบริ การที่ได้ รับ (x1) และข้ อมีการแจ้ งรายละเอียดราคาในช่วง
โปรโมชัน่ ที่ชดั เจนตรงตามที่โฆษณาไว้ (x5) สามารถร่วมทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบิ นต้ น ทุน ต่ า ด้ านการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ าครั ง้ ต่อ ไป ร้ อยละ 1.5 (R2Adj =
0.015) ดังนัน้ ผู้วิ จัย จึ งได้ น าค่า สัม ประสิท ธิ์ ข องตัวที่ ส ามารถร่ ว มท านายมาเขี ย นเป็ นสมการ
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พยากรณ์ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 3.185 + 0.152x1 + 0.080x5
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อราคาบัตรโดยสารมี ความคุ้มค่ากับบริ การที่ได้ รับ (x1) และข้ อ มีการแจ้ ง
รายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชัน่ ที่ชดั เจนตรงตามที่โฆษณาไว้ (x5) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรม
การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1)
จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านราคา ข้ อราคาบัตรโดยสารมีความคุ้มค่ากับบริ การที่
ได้ รับ (x1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น
0.152 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านราคา อีก 4 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จจัยด้ านราคา ข้ อมีการแจ้ งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชั่น
ที่ชดั เจนตรงตามที่โฆษณาไว้ (x5) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 0.080 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านราคา อีก 4 ข้ อ มีคา่ คงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) มี 3 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อ
ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะทางการบิน (x2) ข้ อมีราคาของบริ การเสริ ม
ถูกกว่าคู่แข่ง ในกรณี ซือ้ บริ การ เช่น ขึ ้นเครื่ องก่อน / รับสัมภาระก่อน/ เลือ กที่นั่ง (x3) และข้ อ มี
ความเหมาะสมของค่าใช้ จ่ายกรณี มีการแก้ ไข/ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร (x4) ไม่ได้ เป็ นปั จ จัยที่
เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า (y1)
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สมมติฐานข้ อที่ 9 ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อยได้ 3 สมมติฐานย่อย
ดังนี ้
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 9.1 ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านช่อ งทางการจัดจาหน่าย ไม่ มีอิ ทธิ พ ลต่อ พฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
H1: ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = มี ความหลากหลายของช่องทางการจัดจาหน่ายบัตรโดยสาร เช่น
เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน, Call Center, เว็บไซต์, แอพพลิเคชัน่ ของสายการบิน เป็ นต้ น
x2 = มี ความหลากหลายของช่อ งทางการชาระเงินค่าบัตรโดยสาร เช่น
เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน, บัตรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เป็ นต้ น
x3 = มี ความสะดวก รวดเร็ วในการซื ้อบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ สาหรั บ
จองบัตรโดยสาร เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็ นต้ น
y1 = ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า

174
ตาราง 69 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์
Multiple Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
106.077
16807.861
16913.938

df
3
396
399

MS
35.359
42.444

F
0.833*

Sig.
0.048

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 69 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.048 ซึง่ น้ อยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ าน
ความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิ งเส้ นตรงได้ จ ากการวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถ
คานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
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ตาราง 70 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่
โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE Beta
t
ค่าคงที่ (Constant)
8.745 2.294
3.812**
1. มีความหลากหลายของช่องทางการจัด
0.877 0.508 0.153 1.727*
จาหน่ายบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ ที่
สนามบิน, Call Center, เว็บไซต์,
แอพพลิเคชัน่ ของสายการบิน เป็ นต้ น (x1)
2. มีความหลากหลายของช่องทางการชาระ
1.299 0.645 0.171 2.014*
เงินค่าบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน,
บัตรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส
เป็ นต้ น (x2)
3. มีความสะดวก รวดเร็ วในการซื ้อบัตร
-0.849 0.448 -0.154 -1.895*
โดยสารผ่านเว็บไซต์สาหรับจองบัตรโดยสาร
เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One
Click เป็ นต้ น (x3)
r = 0.079
R2Adj = 0.013
R2 = 0.006
SEE = 6.515

Sig.
0.000
0.047

0.031

0.037

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 70 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ น ทุ น ต่า ด้ า นความถี่ โดยเฉลี่ย ในการใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า พบว่า ปั จ จัยด้ า นช่ อ ง
ทางการจัดจ าหน่าย ได้ แก่ ข้ อมี ความหลากหลายของช่องทางการจัดจาหน่ายบัตรโดยสาร เช่น
เคาน์ เตอร์ ที่สนามบิน , Call Center, เว็บไซต์ , แอพพลิเคชั่น ของสายการบิ น เป็ น ต้ น (x1) ข้ อ มี
ความหลากหลายของช่องทางการชาระเงินค่าบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน , บัตรเครดิต/
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เดบิ ต , เอที เอ็ ม , เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส เป็ น ต้ น (x2) และข้ อ มี ค วามสะดวก รวดเร็ วในการซื ้อบัต ร
โดยสารผ่านเว็บไซต์สาหรับจองบัตรโดยสาร เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็ น
ต้ น (x3) สามารถร่ วมทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดย
เฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ร้ อ ยละ 1.3 (R2Adj = 0.013) ดังนันผู
้ ้ วิจัยจึงได้ นาค่า
สัมประสิทธิ์ ของตัวที่ สามารถร่ วมทานายมาเขีย นเป็ น สมการพยากรณ์ พ ฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้
คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 8.745 + 0.877x1 + 1.299x2 – 0.849x3
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อ มี ความหลากหลายของช่อ งทางการจัดจาหน่ายบัตรโดยสาร เช่ น
เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน, Call Center, เว็บไซต์ , แอพพลิเคชัน่ ของสายการบิน เป็ นต้ น (x1) และข้ อมี
ความหลากหลายของช่องทางการชาระเงินค่าบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน , บัตรเครดิต/
เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เป็ นต้ น (x2) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบิ นต้ น ทุน ต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บ ริ ก ารสายการบิ นต้ น ทุน ต่า (y1) จากค่า
สัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ข้ อมีความหลากหลายของ
ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยบั ต รโดยสาร เช่ น เคาน์ เ ตอร์ ที่ ส น ามบิ น , Call Center, เว็ บ ไซต์ ,
แอพพลิเคชั่นของสายการบิน เป็ นต้ น (x1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่ ามี พ ฤติ กรรมการเลือกใช้ บ ริ การสายการบิน ต้ น ทุน ต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ย ในการใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 0.877 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านช่องทางการจัด
จาหน่าย อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ข้ อมีความหลากหลายของ
ช่อ งทางการช าระเงิน ค่าบัต รโดยสาร เช่น เคาน์ เตอร์ ที่สนามบิน , บัตรเครดิต/ เดบิต , เอทีเอ็ ม ,
เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส เป็ นต้ น (x2) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิ นต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
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บินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 1.299 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย อีก 2
ข้ อ มีคา่ คงที่
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางลบกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อมีความสะดวก รวดเร็ วในการซื ้อบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์สาหรับจองบัตร
โดยสาร เช่ น Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็ นต้ น (x3) เป็ นปั จจั ย ที่ ก าหนด
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ข้ อมีความสะดวก รวดเร็ วใน
การซื ้อบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์สาหรับจองบัตรโดยสาร เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One
Click เป็ นต้ น (x3) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
(y1) ลดลง 0.849 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 9.2 ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านช่อ งทางการจัดจาหน่าย ไม่ มีอิ ทธิ พ ลต่อ พฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
H1: ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่ าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = มี ความหลากหลายของช่องทางการจัดจาหน่ายบัตรโดยสาร เช่น
เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน, Call Center, เว็บไซต์, แอพพลิเคชัน่ ของสายการบิน เป็ นต้ น
x2 = มี ความหลากหลายของช่อ งทางการชาระเงินค่าบัตรโดยสาร เช่น
เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน, บัตรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เป็ นต้ น
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x3 = มี ความสะดวก รวดเร็ วในการซื ้อบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ สาหรั บ
จองบัตรโดยสาร เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็ นต้ น
y1 = ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
ตาราง 71 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
5.709
260.668
266.377

df
3
396
399

MS
1.903
0.658

F
2.891*

Sig.
0.035

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 71 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการเลือ กใช้ บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ครั ง้ ต่ อ ไป พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.035 ซึ่งน้ อยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ าน
การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครั ง้ ต่อ ไป อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิ งเส้ นตรงได้ จ ากการวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถ
คานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
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ตาราง 72 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
ค่าคงที่ (Constant)
1. มีความหลากหลายของช่องทางการจัด
จาหน่ายบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ ที่
สนามบิน, Call Center, เว็บไซต์,
แอพพลิเคชัน่ ของสายการบิน เป็ นต้ น (x1)
2. มีความหลากหลายของช่องทางการชาระ
เงินค่าบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน,
บัตรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส
เป็ นต้ น (x2)
3. มีความสะดวก รวดเร็ วในการซื ้อบัตร
โดยสารผ่านเว็บไซต์สาหรับจองบัตรโดยสาร
เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One
Click เป็ นต้ น (x3)
r = 0.146
R2 = 0.021

B
SE Beta
t
Sig.
3.440 0.286
12.040** 0.000
0.356 0.188 0.160 1.895* 0.037

0.348 0.180 0.165

1.934*

0.035

0.265 0.156 0.142

1.699*

0.049

R2Adj = 0.014
SEE = 0.811

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 72 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป พบว่า ปั จจัยด้ านช่องทางการจัด
จาหน่าย ได้ แก่ ข้ อมีความหลากหลายของช่องทางการจัดจาหน่ายบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ ที่
สนามบิ น , Call Center, เว็ บ ไซต์ , แอพพลิ เ คชั่ น ของสายการบิ น เป็ นต้ น (x1) ข้ อมี ค วาม
หลากหลายของช่องทางการชาระเงินค่าบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน , บัตรเครดิต/ เด
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บิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เป็ นต้ น (x2) และข้ อมีความสะดวก รวดเร็ วในการซื ้อบัตรโดยสาร
ผ่านเว็บไซต์สาหรับจองบัตรโดยสาร เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็ นต้ น (x3)
สามารถร่วมทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป ร้ อยละ 1.4 (R2Adj = 0.014) ดังนั ้นผู้วิจัยจึงได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ของตัว
ที่สามารถร่วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 3.440 + 0.356x1 + 0.348x2 + 0.265x3
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ 0.05 ได้ แ ก่ ข้ อ มี ค วามหลากหลายของช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยบั ต รโดยสาร เช่ น
เคาน์ เตอร์ ที่สนามบิน , Call Center, เว็บไซต์ , แอพพลิเคชั่น ของสายการบิ น เป็ น ต้ น (x1) ข้ อ มี
ความหลากหลายของช่องทางการชาระเงินค่าบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน , บัตรเครดิต/
เดบิ ต , เอที เอ็ ม , เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส เป็ น ต้ น (x2) และข้ อ มี ค วามสะดวก รวดเร็ วในการซื ้อบัต ร
โดยสารผ่านเว็บไซต์สาหรั บจองบัตรโดยสาร เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็ น
ต้ น (x3) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ข้ อมีความหลากหลายของ
ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยบั ต รโดยสาร เช่ น เคาน์ เ ตอร์ ที่ ส นามบิ น , Call Center, เว็ บ ไซต์ ,
แอพพลิเคชั่นของสายการบิน เป็ นต้ น (x1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป(y1) เพิ่มขึ ้น 0.356 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ข้ อมีความหลากหลายของ
ช่อ งทางการช าระเงิน ค่าบัต รโดยสาร เช่น เคาน์ เตอร์ ที่ สนามบิน , บัตรเครดิต/ เดบิต , เอทีเอ็ ม ,
เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส เป็ นต้ น (x2) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า

181
ครัง้ ต่อไป (y1) เพิ่มขึ ้น 0.348 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย อีก 2 ข้ อ
มีคา่ คงที่
หากปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ข้ อมีความสะดวก รวดเร็ วใน
การซื ้อบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์สาหรับจองบัตรโดยสาร เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One
Click เป็ นต้ น (x3) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลื อกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อ ไป (y1)
เพิ่มขึ ้น 0.265 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 9.3 ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านช่อ งทางการจัดจาหน่าย ไม่ มีอิ ทธิ พ ลต่อ พฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
H1: ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่ าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = มี ความหลากหลายของช่องทางการจัดจาหน่ายบัตรโดยสาร เช่น
เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน, Call Center, เว็บไซต์, แอพพลิเคชัน่ ของสายการบิน เป็ นต้ น
x2 = มี ความหลากหลายของช่อ งทางการชาระเงินค่าบัตรโดยสาร เช่น
เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน, บัตรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เป็ นต้ น
x3 = มี ความสะดวก รวดเร็ วในการซื ้อบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ สาหรั บ
จองบัตรโดยสาร เช่น Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็ นต้ น
y1 = ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
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ตาราง 73 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
7.469
329.329
336.798

df
3
396
399

MS
2.490
0.832

F
2.994*

Sig.
0.031

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 73 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการแนะน าผู้อื่ น ให้ ใ ช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า มี ความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.031 ซึ่งน้ อ ยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ าน
การแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บ ริ การสายการบินต้ น ทุนต่า อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และ
สามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิ งเส้ นตรงได้ จ ากการวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถ
คานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
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ตาราง 74 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
แนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร

B
SE Beta
t
Sig.
3.082 0.321
9.597** 0.000
0.254 0.199 0.160 1.274* 0.041

ค่าคงที่ (Constant)
1. มีความหลากหลายของช่องทางการจัด
จาหน่ายบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน,
Call Center, เว็บไซต์, แอพพลิเคชัน่ ของสายการ
บิน เป็ นต้ น (x1)
2. มีความหลากหลายของช่องทางการชาระเงิน 0.450 0.190 0.195 2.367* 0.017
ค่าบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน, บัตร
เครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เป็ น
ต้ น (x2)
3. มีความสะดวก รวดเร็ วในการซื ้อบัตรโดยสาร 0.011 0.063 0.011 0.180 0.858
ผ่านเว็บไซต์สาหรับจองบัตรโดยสาร เช่น
Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็ น
ต้ น (x3)
r = 0.149
R2Adj = 0.015
R2 = 0.022
SEE = 0.912
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 74 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า ปั จจัยด้ านช่องทางการจัด
จาหน่าย ได้ แก่ ข้ อมีความหลากหลายของช่องทางการจัดจาหน่ายบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ ที่
สนามบิ น , Call Center, เว็ บ ไซต์ , แอพพลิ เคชั่น ของสายการบิ น เป็ นต้ น (x1) และข้ อ มี ค วาม
หลากหลายของช่องทางการชาระเงินค่าบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน , บัตรเครดิต/ เด
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บิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เป็ นต้ น (x2) สามารถร่วมทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบิ น ต้ น ทุน ต่ า ด้ านการแนะน าผู้อื่ น ให้ ใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า ร้ อยละ 1.5 (R2Adj =
0.015) ดังนัน้ ผู้วิ จัย จึ งได้ น าค่า สัม ประสิท ธิ์ ข องตัวที่ ส ามารถร่ ว มท านายมาเขี ย นเป็ นสมการ
พยากรณ์ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่าโดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 3.082 + 0.254x1 + 0.450x2
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ 0.05 ได้ แ ก่ ข้ อ มี ค วามหลากหลายของช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยบั ต รโดยสาร เช่ น
เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน, Call Center, เว็บไซต์ , แอพพลิเคชัน่ ของสายการบิน เป็ นต้ น (x1) และข้ อมี
ความหลากหลายของช่องทางการชาระเงินค่าบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน , บัตรเครดิต/
เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เป็ นต้ น (x2) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการแนะน าผู้ อื่ น ให้ ใช้ บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า (y1) จากค่ า
สัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ข้ อมีความหลากหลายของ
ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยบั ต รโดยสาร เช่ น เคาน์ เ ตอร์ ที่ ส นามบิ น , Call Center, เว็ บ ไซต์ ,
แอพพลิเคชั่นของสายการบิน เป็ นต้ น (x1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่ามี พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า(y1) เพิ่มขึ ้น 0.254 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
อีก 2 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ข้ อมีความหลากหลายของ
ช่อ งทางการช าระเงิน ค่าบัต รโดยสาร เช่น เคาน์ เตอร์ ที่สนามบิน , บัตรเครดิต/ เดบิต , เอทีเอ็ ม ,
เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส เป็ นต้ น (x2) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า มี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า(y1) เพิ่มขึ ้น 0.450 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย อีก 2 ข้ อ
มีคา่ คงที่
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ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) มี 1 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อ มี
ความสะดวก รวดเร็ วในการซื ้อบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์สาหรับจองบัตรโดยสาร เช่น Skyscanner,
Traveloka, Asia One Click เป็ นต้ น (x3) ไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1)
สมมติฐานข้ อที่ 10 ปั จ จัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อยได้ 3 สมมติฐานย่อย
ดังนี ้
สมมติ ฐ านข้ อที่ 10.1 ปั จ จั ย ด้ านการส่ ง เสริ ม การตลาด มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จ จัย ด้ า นการส่ง เสริ ม การตลาด ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
H1: ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = กิ จกรรมส่งเสริ มการตลาดมี ความน่าสนใจ เช่น มี ส่วนลดค่าบัตร
โดยสาร
x2 = มีสทิ ธิพิเศษให้ กบั สมาชิกของสายการบิน
x3 = มี ก ารประชาสัม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ สม่ า เสมอ เช่ น Facebook
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น
x4 = มีการร่วมกิจกรรมส่งเสริ มการขายกับบริ ษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บัตร
เครดิต
y1 = ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
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ตาราง 75 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์
Multiple Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
61.101
16852.873
16913.938

df
4
395
399

MS
15.275
42.665

F
1.358*

Sig.
0.038

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 75 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.038 ซึง่ น้ อยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุ นต่า ด้ าน
ความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิ งเส้ นตรงได้ จ ากการวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถ
คานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
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ตาราง 76 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่
โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร

B
SE Beta
t
Sig.
7.929 2.225
3.564** 0.000
1.037 0.569 0.052 0.822* 0.041

ค่าคงที่ (Constant)
1. กิจกรรมส่งเสริ มการตลาดมีความน่าสนใจ
เช่น มีสว่ นลดค่าบัตรโดยสาร (x1)
2. มีสทิ ธิพิเศษให้ กบั สมาชิกของสายการบิน (x2) -0.250 0.529 -0.030 -0.473 0.636
3. มีการประชาสัมพันธ์ ผา่ นสือ่ ต่าง ๆ สม่าเสมอ 0.226 0.536 0.028 0.422 0.674
เช่น Facebook โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น
(x3)
4. มีการร่วมกิจกรรมส่งเสริ มการขายกับบริ ษัท
0.154 0.464 0.021 0.322 0.740
ต่าง ๆ เช่น โรงแรม บัตรเครดิต (x4)
r = 0.060
R2Adj = 0.006
R2 = 0.004
SEE = 6.532
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 76 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า ปั จจัยด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด ได้ แก่ ข้ อกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น มีสว่ นลดค่าบัตรโดยสาร (x1)
สามารถร่ วมทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยใน
การใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ร้ อยละ 0.6 (R2Adj = 0.006) ดังนั ้นผู้วิจัยจึงได้ นาค่าสัมประสิทธิ์
ของตัวที่สามารถร่วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 7.929 + 1.037x1
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ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อกิ จกรรมส่งเสริ มการตลาดมี ค วามน่าสนใจ เช่น มี ส่วนลดค่าบัต ร
โดยสาร (x1) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่
โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้
ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด ข้ อกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดมี
ความน่าสนใจ เช่น มี สว่ นลดค่าบัตรโดยสาร (x1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการ
ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 1.037 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด อีก 3 ข้ อ มีคา่ คงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) มี 3 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อ
มีสิทธิ พิเศษให้ กับสมาชิกของสายการบิน(x2) ข้ อมี การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ สม่าเสมอ
เช่น Facebook โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น (x3) และข้ อมีการร่ วมกิจกรรมส่งเสริ มการขายกับ
บริ ษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บัตรเครดิต (x4) ไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1)
สมมติ ฐ านข้ อที่ 10.2 ปั จ จั ย ด้ านการส่ ง เสริ ม การตลาด มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จ จัย ด้ า นการส่ง เสริ ม การตลาด ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
H1: ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
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และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = กิ จกรรมส่งเสริ มการตลาดมี ความน่าสนใจ เช่น มี ส่วนลดค่าบัตร
โดยสาร
x2 = มีสทิ ธิพิเศษให้ กบั สมาชิกของสายการบิน
x3 = มี ก ารประชาสัม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ ต่ า ง ๆ สม่ า เสมอ เช่ น Facebook
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น
x4 = มีการร่วมกิจกรรมส่งเสริ มการขายกับบริ ษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บัตร
เครดิต
y1 = ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
ตาราง 77 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
12.168
254.209
266.377

df
4
395
399

MS
3.042
0.644

F
4.727**

Sig.
0.001

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 77 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ครั ง้ ต่อ ไป พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ ซึง่ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ าน
การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครั ง้ ต่อ ไป อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
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สามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิ งเส้ นตรงได้ จ ากการวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถ
คานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
ตาราง 78 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE
ค่าคงที่ (Constant)
3.411 0.273
1. กิจกรรมส่งเสริ มการตลาดมีความน่าสนใจ 0.167 0.070
เช่น มีสว่ นลดค่าบัตรโดยสาร (x1)
2. มีสทิ ธิพิเศษให้ กบั สมาชิกของสายการบิน
0.087 0.065
(x2)
3. มีการประชาสัมพันธ์ ผา่ นสือ่ ต่าง ๆ
0.083 0.066
สม่าเสมอ เช่น Facebook โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น (x3)
4. มีการร่วมกิจกรรมส่งเสริ มการขายกับบริ ษัท -0.137 0.057
ต่าง ๆ เช่น โรงแรม บัตรเครดิต (x4)
r = 0.214
R2Adj = 0.036
R2 = 0.046
SEE = 0.802

Beta

t
Sig.
12.486** 0.000
0.246 2.382* 0.018
0.183

1.340* 0.019

0.108

1.265* 0.021

-0.351

-2.409* 0.016

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 78 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อ ไป พบว่า ปั จจัยด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด ได้ แก่ ข้ อกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น มีสว่ นลดค่าบัตรโดยสาร (x1)
ข้ อมีสทิ ธิพิเศษให้ กบั สมาชิกของสายการบิน(x2) ข้ อมีการประชาสัมพันธ์ ผา่ นสือ่ ต่าง ๆ สม่าเสมอ
เช่น Facebook โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น (x3) และข้ อมีการร่วมกิจกรรมส่งเสริ มการขายกับ
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บริ ษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บัตรเครดิต (x4) สามารถร่ วมทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบิ นต้ น ทุน ต่ า ด้ านการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ าครั ง้ ต่อ ไป ร้ อยละ 3.6 (R2Adj =
0.036) ดังนัน้ ผู้วิ จัย จึ งได้ น าค่า สัม ประสิท ธิ์ ข องตัวที่ ส ามารถร่ ว มท านายมาเขี ย นเป็ นสมการ
พยากรณ์ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 3.411 + 0.167x1 + 0.087x2 + 0.083x3 - 0.137x4
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น มี สว่ นลดค่าบัตรโดยสาร
(x1) ข้ อมีสิทธิ พิเศษให้ กับสมาชิกของสายการบิน(x2) และข้ อมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ
สม่าเสมอ เช่น Facebook โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น (x3) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อ ไป (y1)
จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด ข้ อกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดมี
ความน่าสนใจ เช่น มี สว่ นลดค่าบัตรโดยสาร (x1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสาย
การบิ น ต้ น ทุน ต่า ครั ง้ ต่อ ไป (y1) เพิ่ ม ขึ ้น 0.167 หน่วย ทัง้ นี เ้ มื่ อ กาหนดปั จ จัย ด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด อีก 3 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จ จัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด ข้ อมี สิทธิ พิเศษให้ กับสมาชิ ก
ของสายการบิน(x2) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อ ไป (y1)
เพิ่มขึ ้น 0.087 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด อีก 3 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด ข้ อมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ สม่าเสมอ เช่น Facebook โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น (x3) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทา
ให้ ผ้ ูใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
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เลือ กใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) เพิ่มขึ ้น 0.083 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่ อกาหนดปั จ จัย
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด อีก 3 ข้ อ มีคา่ คงที่
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางลบกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อมีการร่ วมกิจกรรมส่งเสริ มการขายกับบริ ษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บัตรเครดิต
(x4) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด ข้ อมี การร่ วมกิ จกรรมส่งเสริ มการขายกับ บริ ษั ทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บัตรเครดิต (x4)
เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) ลดลง 0.137 หน่วย
ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด อีก 3 ข้ อ มีคา่ คงที่
สมมติ ฐ านข้ อที่ 10.3 ปั จ จั ย ด้ านการส่ ง เสริ ม การตลาด มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จ จัย ด้ า นการส่ง เสริ ม การตลาด ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
H1: ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = กิ จกรรมส่งเสริ มการตลาดมี ความน่าสนใจ เช่น มี ส่วนลดค่าบัตร
โดยสาร
x2 = มีสทิ ธิพิเศษให้ กบั สมาชิกของสายการบิน
x3 = มี ก ารประชาสัม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ ต่ า ง ๆ สม่ า เสมอ เช่ น Facebook
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น

193
x4 = มีการร่วมกิจกรรมส่งเสริ มการขายกับบริ ษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บัตร
เครดิต
y1 = ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ตาราง 79 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
12.318
324.480
336.798

df
4
395
399

MS
3.079
0.821

F
3.749**

Sig.
0.005

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 79 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการแนะน าผู้อื่ น ให้ ใ ช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า มี ความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้ อ ยกว่า
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ าน
การแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บ ริ การสายการบินต้ นทุ นต่า อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 และ
สามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิ งเส้ นตรงได้ จ ากการวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถ
คานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
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ตาราง 80 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
แนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE
ค่าคงที่ (Constant)
3.061 0.309
1. กิจกรรมส่งเสริ มการตลาดมีความน่าสนใจ 0.259 0.079
เช่น มีสว่ นลดค่าบัตรโดยสาร (x1)
2. มีสทิ ธิพิเศษให้ กบั สมาชิกของสายการบิน -0.038 0.073
(x2)
3. มีการประชาสัมพันธ์ ผา่ นสือ่ ต่าง ๆ
-0.044 0.074
สม่าเสมอ เช่น Facebook โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น (x3)
4. มีการร่วมกิจกรรมส่งเสริ มการขายกับ
0.113 0.064
บริ ษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บัตรเครดิต (x4)
r = 0.191
R2Adj = 0.027
R2 = 0.037
SEE = 0.906

Beta

t
Sig.
9.917** 0.000
0.202 3.281** 0.001
-0.032

-0.519 0.604

-0.038

-0.587 0.557

0.148

1.767* 0.044

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 80 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า ปั จ จัยด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด ได้ แก่ ข้ อกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น มีสว่ นลดค่าบัตรโดยสาร (x1)
และข้ อมีการร่ วมกิจกรรมส่งเสริ มการขายกับบริ ษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บัตรเครดิต (x4) สามารถ
ร่วมทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุน ต่า ร้ อ ยละ 2.7 (R2Adj = 0.027) ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ นาค่าสัม ประสิทธิ์ ของตัวที่
สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
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y1 = 3.411 + 0.259x1 + 0.113x4
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น มี สว่ นลดค่าบัตรโดยสาร
(x1) และข้ อมีการร่ วมกิจกรรมส่งเสริ มการขายกับบริ ษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บัตรเครดิต (x4) เป็ น
ปั จ จัยที่ กาหนดพฤติ กรรมการเลือ กใช้ บ ริ การสายการบิน ต้ น ทุนต่ า ด้ า นการแนะน าผู้อื่ น ให้ ใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด ข้ อกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดมี
ความน่าสนใจ เช่น มี สว่ นลดค่าบัตรโดยสาร (x1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่ามี พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้
บริ การสายการบิน ต้ นทุน ต่า (y1) เพิ่ มขึ ้น 0.259 หน่วย ทัง้ นี ้เมื่ อ ก าหนดปั จ จัยด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด อีก 3 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด ข้ อมี การร่ วมกิจ กรรมส่งเสริ ม
การขายกับบริ ษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บัตรเครดิต (x4) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมี ผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้
ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 0.113 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด อีก 3 ข้ อ มีคา่ คงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) มี 2 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อ มี
สิทธิพิเศษให้ กับสมาชิกของสายการบิน (x2) และข้ อมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านสือ่ ต่าง ๆ สม่าเสมอ
เช่น Facebook โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น (x3) ไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1)
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สมมติฐานข้ อที่ 11 ปั จจัยด้ านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อยได้ 3 สมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานข้ อ ที่ 11.1 ปั จ จัยด้ านกระบวนการ มี อิ ทธิ พ ลต่อ พฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านกระบวนการ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
H1: ปั จจัยด้ านกระบวนการ มี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = มีขนตอนการเช็
ั้
คอินที่รวดเร็ ว
x2 = มีขนตอนการตรวจเช็
ั้
คและรับกระเป๋ าที่รวดเร็ ว
x3 = มีการดูแลรักษากระเป๋ าเดินทางของผู้โดยสารเป็ นอย่างดี
x4 = สายการบิ นมี ขนตอนการรั
ั้
บผิ ดชอบในกรณี เกิ ดความล่าช้ า การ
ยกเลิกของเที่ยวบิน และสัมภาระเกิดความเสียหาย
y1 = ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
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ตาราง 81 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์
Multiple Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
253.864
16660.074
16913.938

df
4
395
399

MS
63.466
42.177

F
1.505*

Sig.
0.020

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 81 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.020 ซึง่ น้ อยกว่า
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดย
เฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และสามารถ
สร้ างสมการพยากรณ์ เชิงเส้ นตรงได้ จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ซึ่งสามารถคานวณค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
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ตาราง 82 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่
โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE
ค่าคงที่ (Constant)
5.091 1.712
1. มีขนตอนการเช็
ั้
คอินที่รวดเร็ ว (x1)
0.643 0.573
2. มีขนตอนการตรวจเช็
ั้
คและรับกระเป๋ าที่
0.179 0.597
รวดเร็ ว (x2)
3. มีการดูแลรักษากระเป๋ าเดินทางของ
0.414 0.410
ผู้โดยสารเป็ นอย่างดี (x3)
4. สายการบินมีขนตอนการรั
ั้
บผิดชอบใน
-0.782 0.395
กรณีเกิดความล่าช้ า การยกเลิกของเที่ยวบิน
และสัมภาระเกิดความเสียหาย (x4)
r = 0.123
R2Adj = 0.005
R2 = 0.015
SEE = 6.494

Beta
0.179
0.025

t
Sig.
2.974** 0.003
1.122* 0.031
0.300 0.765

0.155

1.010* 0.036

-0.221 -1.979* 0.019

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 82 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นความถี่ โดยเฉลี่ ย ในการใช้ บริ ก ารสายการบิ น ต้ นทุ น ต่ า พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า น
กระบวนการ ได้ แก่ ข้ อ มีขนตอนการเช็
ั้
คอินที่รวดเร็ ว (x1) ข้ อมีการดูแลรักษากระเป๋ าเดินทางของ
ผู้โดยสารเป็ นอย่างดี (x3) และข้ อสายการบินมีขนตอนการรั
ั้
บผิดชอบในกรณี เกิดความล่าช้ า การ
ยกเลิกของเที่ยวบิน และสัมภาระเกิดความเสียหาย (x4) สามารถร่วมทานายพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ร้ อยละ
0.5 (R2Adj = 0.005) ดังนั ้นผู้วิจัยจึงได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวที่สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ น
สมการพยากรณ์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
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y1 = 5.091 + 0.643x1 + 0.414x3 – 0.782x4
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อมี ขนั ้ ตอนการเช็คอินที่รวดเร็ ว (x1) และข้ อมี การดูแลรั กษากระเป๋ า
เดินทางของผู้โดยสารเป็ นอย่างดี (x3) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุน ต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บ ริ การสายการบิ นต้ นทุนต่า (y1) จากค่าสัม ประสิท ธิ์
ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านกระบวนการ ข้ อ มี ขนตอนการเช็
ั้
คอิ นที่รวดเร็ ว (x1)
เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 0.643
หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านกระบวนการ อีก 3 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จจัยด้ านกระบวนการ ข้ อมีการดูแลรักษากระเป๋ าเดินทางของ
ผู้โดยสารเป็ นอย่า งดี (x3) เพิ่ ม ขึน้ 1 หน่ ว ย จะมี ผ ลท าให้ ผ้ ูใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า มี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 0.414 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านกระบวนการ อีก 3 ข้ อ มีคา่ คงที่
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางลบกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อสายการบินมีขนตอนการรั
ั้
บผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้ า การยกเลิกของ
เที่ยวบิน และสัมภาระเกิดความเสียหาย (x4) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นความถี่ โดยเฉลี่ ย ในการใช้ บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า (y1) จากค่ า
สัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านกระบวนการ ข้ อสายการบินมีขนตอนการรั
ั้
บผิดชอบ
ในกรณี เกิ ดความล่าช้ า การยกเลิกของเที่ ยวบิน และสัมภาระเกิ ดความเสียหาย (x4) เพิ่มขึ ้น 1
หน่วย จะมี ผลทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) ลดลง 0.782 หน่วย ทังนี
้ ้
เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านกระบวนการ อีก 3 ข้ อ มีคา่ คงที่
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ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) มี 1 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อ
มีขนตอนการตรวจเช็
ั้
คและรับกระเป๋ าที่รวดเร็ ว (x2) ไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
(y1)
สมมติฐานข้ อ ที่ 11.2 ปั จ จัยด้ านกระบวนการ มี อิ ทธิ พ ลต่อ พฤติกรรมการ
เลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า ด้ า นการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ครั ง้ ต่อ ไป
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านกระบวนการ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
H1: ปั จจัยด้ านกระบวนการ มี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = มีขนตอนการเช็
ั้
คอินที่รวดเร็ ว
x2 = มีขนตอนการตรวจเช็
ั้
คและรับกระเป๋ าที่รวดเร็ ว
x3 = มีการดูแลรักษากระเป๋ าเดินทางของผู้โดยสารเป็ นอย่างดี
x4 = สายการบิ นมี ขนตอนการรั
ั้
บผิ ดชอบในกรณี เกิ ดความล่าช้ า การ
ยกเลิกของเที่ยวบิน และสัมภาระเกิดความเสียหาย
y1 = ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
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ตาราง 83 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
13.125
253.253
266.377

df
4
395
399

MS
3.281
0.641

F
5.118**

Sig.
0.000

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 83 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ครั ง้ ต่อ ไป พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านกระบวนการ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้ าง
สมการพยากรณ์ เชิ ง เส้ น ตรงได้ จ ากการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คูณ ซึ่งสามารถค านวณค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
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ตาราง 84 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE
ค่าคงที่ (Constant)
3.344 0.211
1. มีขนตอนการเช็
ั้
คอินที่รวดเร็ ว (x1)
0.276 0.071
2. มีขนตอนการตรวจเช็
ั้
คและรับกระเป๋ าที่
-0.026 0.074
รวดเร็ ว (x2)
3. มีการดูแลรักษากระเป๋ าเดินทางของ
0.191 0.051
ผู้โดยสารเป็ นอย่างดี (x3)
4. สายการบินมีขนตอนการรั
ั้
บผิดชอบใน
0.090 0.049
กรณีเกิดความล่าช้ า การยกเลิกของเที่ยวบิน
และสัมภาระเกิดความเสียหาย (x4)
r = 0.222
R2Adj = 0.040
R2 = 0.049
SEE = 0.801

Beta

t
15.848**
0.146 3.891**
-0.029 -0.359

Sig.
0.000
0.006
0.720

0.124

3.749** 0.008

0.109

1.844*

0.040

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 84 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป พบว่า ปั จจัยด้ านกระบวนการ
ได้ แก่ ข้ อมีขนตอนการเช็
ั้
คอินที่รวดเร็ ว (x1) ข้ อมีการดูแลรักษากระเป๋ าเดินทางของผู้โดยสารเป็ น
อย่างดี (x3) และข้ อสายการบินมี ขนตอนการรั
ั้
บผิดชอบในกรณี เกิดความล่าช้ า การยกเลิกของ
เที่ยวบิน และสัมภาระเกิ ดความเสียหาย (x4) สามารถร่ วมทานายพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป ร้ อยละ 4.0 (R2Adj =
0.040) ดังนัน้ ผู้วิ จัย จึ งได้ น าค่า สัม ประสิท ธิ์ ข องตัวที่ ส ามารถร่ ว มท านายมาเขี ย นเป็ นสมการ
พยากรณ์ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
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y1 = 3.344 + 0.276x1 + 0.191x3 + 0.090x4
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อมีขนตอนการเช็
ั้
คอินที่รวดเร็ ว (x1) ข้ อมีการดูแลรักษากระเป๋ าเดินทางของ
ผู้โดยสารเป็ นอย่างดี (x3) และข้ อสายการบินมีขนตอนการรั
ั้
บผิดชอบในกรณี เกิดความล่าช้ า การ
ยกเลิกของเที่ยวบิน และสัมภาระเกิดความเสียหาย (x4) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ น ทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) จากค่า
สัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านกระบวนการ ข้ อ มี ขนตอนการเช็
ั้
คอิ นที่รวดเร็ ว (x1)
เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) เพิ่มขึ ้น 0.276 หน่วย
ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านกระบวนการ อีก 3 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จจัยด้ านกระบวนการ ข้ อมีการดูแลรักษากระเป๋ าเดินทางของ
ผู้โดยสารเป็ นอย่า งดี (x3) เพิ่ ม ขึน้ 1 หน่ ว ย จะมี ผ ลท าให้ ผ้ ูใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า มี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้
ต่อไป (y1) เพิ่มขึ ้น 0.191 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านกระบวนการ อีก 3 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จจัยด้ านกระบวนการ ข้ อ สายการบินมี ขนตอนการรั
ั้
บผิดชอบในกรณี เกิดความ
ล่าช้ า การยกเลิกของเที่ยวบิน และสัมภาระเกิดความเสียหาย (x4) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้
ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ น ทุนต่ามี พ ฤติกรรมการเลือ กใช้ บ ริ การสายการบิ นต้ นทุน ต่า ด้ านการ
เลือ กใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) เพิ่มขึ ้น 0.090 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่ อกาหนดปั จ จัย
ด้ านกระบวนการ อีก 3 ข้ อ มีคา่ คงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อ ไป (y1) มี 1 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อ มี
ขันตอนการตรวจเช็
้
คและรับกระเป๋ าที่รวดเร็ ว (x2) ไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1)
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สมมติฐานข้ อ ที่ 11.3 ปั จ จัยด้ านกระบวนการ มี อิ ทธิ พ ลต่อ พฤติกรรมการ
เลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า ด้ า นการแนะน าผู้อื่ น ให้ ใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุน ต่ า
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจัยด้ านกระบวนการ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
H1: ปั จจัยด้ านกระบวนการ มี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่า ระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.0 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = มีขนตอนการเช็
ั้
คอินที่รวดเร็ ว
x2 = มีขนตอนการตรวจเช็
ั้
คและรับกระเป๋ าที่รวดเร็ ว
x3 = มีการดูแลรักษากระเป๋ าเดินทางของผู้โดยสารเป็ นอย่างดี
x4 = สายการบิ นมี ขนตอนการรั
ั้
บผิ ดชอบในกรณี เกิ ดความล่าช้ า การ
ยกเลิกของเที่ยวบิน และสัมภาระเกิดความเสียหาย
y1 = ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ตาราง 85 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
10.393
326.405
336.798

df
4
395
399

MS
2.598
0.826

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F
3.144*

Sig.
0.015
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จากตาราง 85 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการแนะน าผู้อื่ น ให้ ใ ช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า มี ความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.015 ซึ่งน้ อ ยกว่า
0.050 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปั จจัย
ด้ านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนา
ผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถสร้ าง
สมการพยากรณ์ เชิ ง เส้ น ตรงได้ จ ากการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คูณ ซึ่งสามารถค านวณค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
ตาราง 86 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
แนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
B
SE
ค่าคงที่ (Constant)
3.212 0.240
1. มีขนตอนการเช็
ั้
คอินที่รวดเร็ ว (x1)
0.085 0.080
2. มีขนตอนการตรวจเช็
ั้
คและรับกระเป๋ าที่
0.032 0.084
รวดเร็ ว (x2)
3. มีการดูแลรักษากระเป๋ าเดินทางของ
0.100 0.057
ผู้โดยสารเป็ นอย่างดี (x3)
4. สายการบินมีขนตอนการรั
ั้
บผิดชอบใน
0.015 0.055
กรณีเกิดความล่าช้ า การยกเลิกของเที่ยวบิน
และสัมภาระเกิดความเสียหาย (x4)
r = 0.176
R2Adj = 0.021
R2 = 0.031
SEE = 0.909
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Beta

t
13.405**
0.106 1.061*
0.032 0.383

Sig.
0.000
0.045
0.702

0.216

1.760** 0.008

0.017

0.273

0.782
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จากตาราง 86 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า ปั จ จัยด้ านกระบวนการ
ได้ แก่ ข้ อมีขนตอนการเช็
ั้
คอินที่รวดเร็ ว (x1) ข้ อมีการดูแลรักษากระเป๋ าเดินทางของผู้โดยสารเป็ น
อย่างดี (x3) และข้ อสายการบินมี ขนตอนการรั
ั้
บผิดชอบในกรณี เกิดความล่าช้ า การยกเลิกของ
เที่ยวบิน และสัมภาระเกิ ดความเสียหาย (x4) สามารถร่ วมทานายพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ร้ อยละ 2.1 (R2Adj =
0.021) ดังนัน้ ผู้วิ จัย จึ งได้ น าค่า สัม ประสิท ธิ์ ข องตัวที่ ส ามารถร่ ว มท านายมาเขี ย นเป็ นสมการ
พยากรณ์ พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 3.212 + 0.085x1 + 0.100x3
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อมีขนตอนการเช็
ั้
คอินที่รวดเร็ ว (x1) และข้ อมีการดูแลรักษากระเป๋ าเดินทาง
ของผู้โดยสารเป็ นอย่างดี (x3) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ ดงั กล่าวสามารถ
อธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านกระบวนการ ข้ อ มี ขนตอนการเช็
ั้
คอิ นที่รวดเร็ ว (x1)
เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 0.085 หน่วย
ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านกระบวนการ อีก 3 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จจัยด้ านกระบวนการ ข้ อมีการดูแลรักษากระเป๋ าเดินทางของ
ผู้โดยสารเป็ นอย่า งดี (x3) เพิ่ ม ขึน้ 1 หน่ว ย จะมี ผ ลท าให้ ผ้ ู ใช้ บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า มี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 0.100 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านกระบวนการ อีก 3 ข้ อ มีคา่ คงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) มี 2 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อ มี
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ขันตอนการตรวจเช็
้
คและรับกระเป๋ าที่รวดเร็ ว (x2) และข้ อสายการบินมีขนตอนการรั
ั้
บผิดชอบใน
กรณีเกิดความล่าช้ า การยกเลิกของเที่ยวบิน และสัมภาระเกิดความเสียหาย (x4) ไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่
เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใ ช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า (y1)
สมมติฐานข้ อที่ 12 ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า มีอิทธิ พลต่อ
พฤติ กรรมการเลือ กใช้ บริ การสายการบิ นต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ น สมมติฐ านย่อ ยได้ 3
สมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 12.1 ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจั ย ด้ านภาพลัก ษณ์ สายการบิ น ต้ นทุ น ต่ า ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า
H1: ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = ชื่อเสียงของสายการบินเป็ นที่ร้ ูจกั
x2 = สายการบินมีความน่าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับ
x3 = มีระบบการบริ หารและการจัดการของสายการบินที่ดี เช่น การต่อคิว
เช็คอิน เป็ นต้ น
x4 = การให้ บริ การของพนักงานมีประสิทธิภาพ
x5 = สายการบิ น มี ม าตรฐานความปลอดภั ย ด้ านการบิ น และการ
ให้ บริ การ
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y1 = ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ตาราง 87 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์
Multiple Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
326.495
16567.005
16893.500

df
5
394
399

MS
65.299
42.263

F
1.545

Sig.
0.175

จากตาราง 87 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ไม่มีความสัมพันธ์ เชิ งเส้ น ตรงกับกลุ่มตัวแปรอิ สระ มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.0175 ซึ่ง
มากกว่า 0.050 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์สายการบินต้ นทุนต่า ไม่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตาราง 88 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่
โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
ค่าคงที่ (Constant)
1. ชื่อเสียงของสายการบินเป็ นที่ร้ ูจกั (x1)
2. สายการบินมีความน่าเชื่อถือและเป็ นที่
ยอมรับ (x2)
3. มีระบบการบริ หารและการจัดการของสาย
การบินที่ดี เช่น การต่อคิวเช็คอิน เป็ นต้ น (x3)
4. การให้ บริ การของพนักงานมีประสิทธิภาพ
(x4)
5. สายการบินมีมาตรฐานความปลอดภัยด้ าน
การบินและการให้ บริ การ (x5)
r = 0.139
R2 = 0.019

B
SE
-0.447 2.611
0.341 0.491
0.437 0.648

Beta
0.037
0.045

t
Sig.
-0.171 0.864
0.695 0.487
0.674 0.501

-0.011 0.512 -0.001 -0.022 0.983
0.252

0.679

0.030

0.372 0.710

0.644

0.707

0.067

0.910 0.363

R2Adj = 0.007
SEE = 6.501

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 88 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์
สายการบินต้ นทุนต่า ไม่สามารถร่ วมทานายพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อชื่ อเสียงของสายการบินเป็ นที่ร้ ู จัก (x1)
ข้ อสายการบินมีความน่าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับ (x2) ข้ อมีระบบการบริ หารและการจัดการของ
สายการบินที่ดี เช่น การต่อคิวเช็ คอิน เป็ นต้ น (x3) ข้ อ การให้ บริ การของพนักงานมีประสิทธิ ภาพ
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(x4) และข้ อ สายการบิ น มี ม าตรฐานความปลอดภัย ด้ า นการบิ น และการให้ บ ริ ก าร (x5) ไม่ มี
ความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สมมติฐานข้ อที่ 12.2 ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจั ย ด้ านภาพลัก ษณ์ สายการบิ น ต้ นทุ น ต่ า ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป
H1: ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = ชื่อเสียงของสายการบินเป็ นที่ร้ ูจกั
x2 = สายการบินมีความน่าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับ
x3 = มีระบบการบริ หารและการจัดการของสายการบินที่ดี เช่น การต่อคิว
เช็คอิน เป็ นต้ น
x4 = การให้ บริ การของพนักงานมีประสิทธิภาพ
x5 = สายการบิ น มี ม าตรฐานความปลอดภั ย ด้ านการบิ น และการ
ให้ บริ การ
y1 = ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
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ตาราง 89 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
22.382
241.851
264.234

df
5
394
399

MS
4.476
0.617

F
7.256**

Sig.
0.000

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 89 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ครั ง้ ต่อ ไป พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิงเส้ นตรงได้ จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ซึ่งสามารถ
คานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
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ตาราง 90 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
ค่าคงที่ (Constant)
1. ชื่อเสียงของสายการบินเป็ นที่ร้ ูจกั (x1)
2. สายการบินมีความน่าเชื่อถือและเป็ นที่
ยอมรับ (x2)
3. มีระบบการบริ หารและการจัดการของสาย
การบินที่ดี เช่น การต่อคิวเช็คอิน เป็ นต้ น (x3)
4. การให้ บริ การของพนักงานมีประสิทธิภาพ
(x4)
5. สายการบินมีมาตรฐานความปลอดภัยด้ าน
การบินและการให้ บริ การ (x5)
r = 0.291
R2 = 0.085

B
SE
Beta
t
Sig.
2.726 0.315
8.641** 0.000
0.158 0.059 0.239 2.675** 0.008
-0.120 0.078 -0.110 -1.535* 0.026
0.173 0.062

0.280

2.793** 0.005

-0.050 0.082 -0.047

-0.614 0.540

0.215 0.085

2.519* 0.012

0.179

R2Adj = 0.073
SEE = 0.785

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 90 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป พบว่า ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์สาย
การบินต้ นทุนต่า ได้ แก่ ข้ อชื่อเสียงของสายการบินเป็ นที่ร้ ูจัก (x1) ข้ อสายการบินมีความน่าเชื่อถือ
และเป็ นที่ยอมรั บ (x2) ข้ อมี ระบบการบริ หารและการจัดการของสายการบินที่ดี เช่น การต่อ คิว
เช็คอิน เป็ นต้ น (x3) และข้ อสายการบินมีมาตรฐานความปลอดภัยด้ านการบินและการให้ บริ การ
(x5) สามารถร่ วมท านายพฤติ กรรมการเลือ กใช้ บริ การสายการบิ น ต้ น ทุน ต่า ด้ านการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ นทุ น ต่ า ครั ง้ ต่ อ ไป ร้ อยละ 7.3 (R2Adj = 0.073) ดั ง นัน้ ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ น าค่ า
สัมประสิทธิ์ ของตัวที่ สามารถร่ วมทานายมาเขีย นเป็ น สมการพยากรณ์ พ ฤติ กรรมการเลือ กใช้
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บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป โดยใช้ คะแนน
ดิบ ดังนี ้
y1 = 2.726 + 0.158x1 - 0.120x2 + 0.173x3 + 0.215x5
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ชื่อเสียงของสายการบินเป็ นที่ร้ ู จัก (x1) ข้ อมีระบบการบริ หารและการจัดการ
ของสายการบิ น ที่ ดี เช่ น การต่อ คิ ว เช็ ค อิ น เป็ น ต้ น (x3) และข้ อ สายการบิ น มี ม าตรฐานความ
ปลอดภัยด้ านการบินและการให้ บริ การ (x5) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์
ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านภาพลักษณ์สายการบินต้ นทุนต่า ข้ อชื่อเสียงของสาย
การบินเป็ นที่ร้ ู จัก (x1)เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมี ผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรม
การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุ นต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
(y1) เพิ่มขึ ้น 0.158 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า อีก 4 ข้ อ มี
ค่าคงที่
หากปั จ จัย ด้ านภาพลัก ษณ์ ส ายการบิ น ต้ น ทุน ต่า ข้ อ มี ระบบการ
บริ หารและการจัดการของสายการบินที่ดี เช่น การต่อคิวเช็คอิน เป็ นต้ น (x3) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมี
ผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ าน
การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) เพิ่มขึ ้น 0.173 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัย
ด้ านภาพลักษณ์สายการบินต้ นทุนต่า อีก 4 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จ จัย ด้ า นภาพลัก ษณ์ ส ายการบิ น ต้ น ทุ น ข้ อ สายการบิ น มี
มาตรฐานความปลอดภัย ด้ า นการบิ น และการให้ บ ริ ก าร (x5) เพิ่ ม ขึน้ 1 หน่ วย จะมี ผ ลท าให้
ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ น ทุนต่ามี พ ฤติกรรมการเลือ กใช้ บ ริ การสายการบิ นต้ นทุน ต่า ด้ านการ
เลือ กใช้ บริ ก ารสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) เพิ่มขึ ้น 0.215 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่ อกาหนดปั จ จัย
ด้ านภาพลักษณ์สายการบินต้ นทุนต่า อีก 4 ข้ อ มีคา่ คงที่
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ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางลบกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อสายการบินมี ความน่าเชื่ อถื อ และเป็ นที่ยอมรั บ (x2) เป็ นปั จ จัยที่กาหนด
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุน ข้ อสายการบินมีความ
น่าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับ (x2) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป (y1) ลดลง 0.120 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านภาพลักษณ์สายการบินต้ นทุนต่า อีก
4 ข้ อ มีคา่ คงที่
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1) มี 1 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อการ
ให้ บริ การของพนักงานมีประสิทธิภาพ (x4) ไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป (y1)
สมมติฐานข้ อที่ 12.3 ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0: ปั จจั ย ด้ านภาพลัก ษณ์ สายการบิ น ต้ นทุ น ต่ า ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า
H1: ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สาหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter
Multiple Regression Analysis) ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อ เมื่ อ ค่าระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 โดย
กาหนดตัวแปร ดังนี ้
x1 = ชื่อเสียงของสายการบินเป็ นที่ร้ ูจกั
x2 = สายการบินมีความน่าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับ
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x3 = มีระบบการบริ หารและการจัดการของสายการบินที่ดี เช่น การต่อคิว
เช็คอิน เป็ นต้ น
x4 = การให้ บริ การของพนักงานมีประสิทธิภาพ
x5 = สายการบิ น มี ม าตรฐานความปลอดภั ย ด้ านการบิ น และการ
ให้ บริ การ
y1 = ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ตาราง 91 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple
Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
40.946
293.851
334.796

df
5
394
399

MS
8.189
0.750

F
10.924**

Sig.
0.000

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 91 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ พฤติ กรรมการเลือ กใช้
บริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ด้ า นการแนะน าผู้อื่ น ให้ ใ ช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า พบว่า
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า มี ความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อ ยกว่า
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า ปั จ จัย
ด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิงเส้ นตรงได้ จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ซึ่งสามารถ
คานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
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ตาราง 92 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
แนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบปกติ
(Enter Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร
ค่าคงที่ (Constant)
1. ชื่อเสียงของสายการบินเป็ นที่ร้ ูจกั (x1)
2. สายการบินมีความน่าเชื่อถือและเป็ นที่
ยอมรับ (x2)
3. มีระบบการบริ หารและการจัดการของสาย
การบินที่ดี เช่น การต่อคิวเช็คอิน เป็ นต้ น (x3)
4. การให้ บริ การของพนักงานมีประสิทธิภาพ
(x4)
5. สายการบินมีมาตรฐานความปลอดภัยด้ าน
การบินและการให้ บริ การ (x5)
r = 0.350
R2 = 0.122

B
SE Beta
t
Sig.
1.959 0.348
5.633** 0.000
0.008 0.065 0.006 0.126 0.900
-0.015 0.086 -0.011 -0.170 0.865
0.127 0.068 0.109 1.865* 0.050
0.238 0.090 0.123

2.642* 0.010

0.312 0.094 0.230 3.318** 0.001
R2Adj = 0.111
SEE = 0.866

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 92 ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเลือ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น
ต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์สาย
การบินต้ นทุนต่า ได้ แก่ ข้ อมีการดูแลรักษากระเป๋ าเดินทางของผู้โดยสารเป็ นอย่างดี (x3) ข้ อการ
ให้ บริ การของพนักงานมีประสิทธิ ภาพ (x4) และข้ อสายการบินมีมาตรฐานความปลอดภัยด้ านการ
บินและการให้ บริ การ (x5) สามารถร่วมทานายพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ร้ อยละ 11.1 (R2Adj = 0.111) ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึง
ได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวที่ สามารถร่ วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ พฤติ กรรมการ
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เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยใช้
คะแนนดิบ ดังนี ้
y1 = 1.959 + 0.127x3 + 0.238x4 + 0.312x5
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ข้ อ มี การดูแลรักษากระเป๋ าเดินทางของผู้โดยสารเป็ นอย่างดี (x3) ข้ อ การ
ให้ บริ การของพนักงานมีประสิทธิภาพ (x4) และข้ อสายการบินมีมาตรฐานความปลอดภัยด้ านการ
บินและการให้ บริ การ (x5) เป็ นปั จจัยที่กาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) จากค่าสัมประสิทธิ์ ดงั กล่าวสามารถ
อธิบายได้ ดังนี ้
หากปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า ข้ อ มีการดูแลรักษา
กระเป๋ าเดินทางของผู้โดยสารเป็ นอย่างดี (x3) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่ามี พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 0.127 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ านภาพลักษณ์สายการบิน
ต้ นทุนต่า อีก 4 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จ จัยด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า ข้ อการให้ บริ การ
ของพนักงานมีประสิทธิภาพ (x4) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 0.238 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อ กาหนดปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า
อีก 4 ข้ อ มีคา่ คงที่
หากปั จ จัย ด้ า นภาพลัก ษณ์ ส ายการบิ น ต้ น ทุ น ข้ อ สายการบิ น มี
มาตรฐานความปลอดภัย ด้ า นการบิ น และการให้ บ ริ ก าร (x5) เพิ่ ม ขึน้ 1 หน่ วย จะมี ผ ลท าให้
ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ น ทุนต่ามี พ ฤติกรรมการเลือ กใช้ บ ริ การสายการบิ นต้ นทุน ต่า ด้ านการ
แนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) เพิ่มขึ ้น 0.312 หน่วย ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดปั จจัยด้ าน
ภาพลักษณ์สายการบินต้ นทุนต่า อีก 4 ข้ อ มีคา่ คงที่
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ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1) มี 2 ตัวแปร ได้ แก่ ข้ อ
ชื่อเสียงของสายการบินเป็ นที่ร้ ูจกั (x1) และข้ อสายการบินมีความน่าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับ (x2)
ไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนา
ผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า (y1)
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 93 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1
ปั จจัยการเลือกใช้ บริการสายการบิน
ต้ นทุนต่าโดยรวม

1. ด้ านความน่าเชื่อถือ
2. ด้ านการตอบสนอง
3. ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ
4. ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ
5. ด้ านลักษณะทางกายภาพ
6. ด้ านผลิตภัณฑ์
7. ด้ านราคา
8. ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
9. ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
10. ด้ านกระบวนการ
11. ด้ านภาพลักษณ์สายการบินต้ นทุนต่า

พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
ด้ านความถี่โดย ด้ านการเลือกใช้ ด้ านการแนะนา
เฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการ ผู้อื่นให้ ใช้ บริ การ
บริ การสายการ บินต้ นทุนต่า สายการบินต้ นทุน
บินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป
ต่า


✓




✓


✓

✓
✓

✓

✓
✓








✓


✓
✓
✓

หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
 หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตาราง 94 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2

ปั จจัยด้ านความน่ าเชื่อถือ

1. สายการบินมีการให้ บริ การตามที่ได้
สัญญาหรื อโฆษณาไว้ เช่น ทุกเที่ยวบินมี
รอยยิ ้ม, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can
fly), อิสระต่อการบิน (Freedom to fly)
2. เที่ยวบินมีความตรงเวลาตามตาราง
การบิน
3. มีการแจ้ งเตือนกรณีมีการเปลีย่ นแปลง
เช่น เมื่อเปลีย่ นแปลงประตูขึ ้นเครื่ อง
(Gate) หรื อเมื่อเปลีย่ นแปลงตารางบิน

พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
ด้ านความถี่โดย ด้ านการเลือกใช้ ด้ านการแนะนา
เฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบิน ผู้อื่นให้ ใช้ บริ การ
บริ การสายการ
ต้ นทุนต่าครัง้
สายการบินต้ นทุน
บินต้ นทุนต่า
ต่อไป
ต่า


✓



✓

✓



✓

✓

หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
 หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตาราง 95 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 3

ปั จจัยด้ านการตอบสนอง

1. พนักงานให้ บริ การด้ วยความรวดเร็ ว
และมีประสิทธิภาพ
2. พนักงานมีการตอบสนองทันทีเมื่อ
ผู้ใช้ บริ การต้ องการความช่วยเหลือ
3. พนักงานมีความเต็มใจช่วยเหลือ
ผู้ใช้ บริ การ

พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
ด้ านความถี่โดย ด้ านการเลือกใช้ ด้ านการแนะนา
เฉลีย่ ในการใช้
บริ การสายการ ผู้อื่นให้ ใช้ บริ การ
บริ การสายการบิน บินต้ นทุนต่าครัง้ สายการบินต้ นทุน
ต้ นทุนต่า
ต่อไป
ต่า
✓
✓
✓
✓



✓



✓

✓

หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
 หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตาราง 96 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 4

ปั จจัยด้ านการให้ ความมั่นใจ

1. พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการ
ให้ บริ การทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดความ
ไว้ วางใจ
2. พนักงานตอบคาถามผู้ใช้ บริ การด้ วย
ความรู้และความชานาญ
3. พนักงานมีความรู้เป็ นอย่างดีเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่นาเสนอของ
สายการบิน
4. มีการชดเชยเมื่อเที่ยวบินล่าช้ า
(Flight Delay) เช่น มีการจัดอาหาร เครื่ องดื่ม โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย หรื อ มี
Voucher จากสายการบินมอบให้ แก่
ผู้โดยสาร

พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
ด้ านความถี่โดย ด้ านการเลือกใช้ ด้ านการแนะนา
เฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบิน ผู้อื่นให้ ใช้ บริ การ
บริ การสายการบิน ต้ นทุนต่าครัง้
สายการบินต้ นทุน
ต้ นทุนต่า
ต่อไป
ต่า

✓
✓





✓









✓

✓

หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
 หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตาราง 97 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 5

ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ

1. พนักงานบริ การด้ วยความเอาใจใส่
ผู้ใช้ บริ การเป็ นรายบุคคล
2. พนักงานมีความเข้ าใจความต้ องการ
ของผู้ใช้ บริ การ
3. พนักงานหาทางเลือกที่ดีที่สดุ แก่
ผู้ใช้ บริ การ กรณีเกิดปั ญหาต่าง ๆ เช่น
กรณีถกู ยกเลิกเที่ยวบิน (Cancelled)
สายการบินเสนอให้ ผ้ โู ดยสารเลือกว่า
จะรับเงินคืนเต็มจานวนหรื อ เสนอ
เที่ยวบินอื่นไปยังจุดหมายปลายทาง
เดียวกัน

พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
ด้ านความถี่โดย ด้ านการเลือกใช้ ด้ านการแนะนา
เฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบิน ผู้อื่นให้ ใช้ บริ การ
บริ การสายการบิน ต้ นทุนต่าครัง้
สายการบินต้ นทุน
ต้ นทุนต่า
ต่อไป
ต่า
✓
✓
✓


✓





✓

✓

หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
 หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตาราง 98 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 6

ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ

1. สภาพภายในห้ องโดยสารและ
ห้ องน ้าบนเครื่ องบินมีความสะอาด
2. สภาพของอุปกรณ์ภายในห้ อง
โดยสารบนเครื่ องบินมีความทันสมัย
และพร้ อมใช้ งาน
3. ที่นงั่ บนเครื่ องบินมีความ
สะดวกสบาย

พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
ด้ านความถี่โดย ด้ านการเลือกใช้ ด้ านการแนะนา
เฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบิน ผู้อื่นให้ ใช้ บริ การ
บริ การสายการบิน ต้ นทุนต่าครัง้
สายการบินต้ นทุน
ต้ นทุนต่า
ต่อไป
ต่า
✓
✓
✓
✓

✓







✓

หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
 หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตาราง 99 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 7
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านความถี่โดย ด้ านการเลือกใช้ ด้ านการแนะนา
เฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบิน ผู้อื่นให้ ใช้ บริ การ
บริ การสายการบิน ต้ นทุนต่าครัง้
สายการบินต้ นทุน
ต้ นทุนต่า
ต่อไป
ต่า
1. มีเส้ นทางการบินที่หลากหลาย



2. มีจานวนเที่ยวบินต่อวันที่หลากหลาย

✓
✓
3. เมนูอาหารและเครื่ องดื่ม/ ของที่
✓
✓
✓
ระลึกที่จาหน่ายบนเครื่ องบินที่
หลากหลาย
✓
✓

4. ให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี มากกว่าคูแ่ ข่ง
5. มีบริ การเสริ มอื่น ๆ ที่หลากหลาย

✓
✓
เช่น ขึ ้นเครื่ องก่อน/ รับสัมภาระก่อน/
เลือกที่นงั่
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
 หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตาราง 100 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 8

ปั จจัยด้ านราคา

1. ราคาบัตรโดยสารมีความคุ้มค่ากับ
บริ การที่ได้ รับ
2. ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสม
เมื่อเทียบกับระยะทางการบิน
3. มีราคาของบริ การเสริ มถูกกว่าคูแ่ ข่ง
ในกรณีซื ้อบริ การ เช่น ขึ ้นเครื่ องก่อน /
รับสัมภาระก่อน/ เลือกที่นงั่
4. มีความเหมาะสมของค่าใช้ จา่ ยกรณี
มีการแก้ ไข/ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร
5. มีการแจ้ งรายละเอียดราคาในช่วง
โปรโมชัน่ ที่ชดั เจนตรงตามที่โฆษณาไว้

พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
ด้ านความถี่โดย ด้ านการเลือกใช้ ด้ านการแนะนา
เฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบิน ผู้อื่นให้ ใช้ บริ การ
บริ การสายการบิน ต้ นทุนต่าครัง้
สายการบินต้ นทุน
ต้ นทุนต่า
ต่อไป
ต่า

✓
✓
✓

✓











✓



✓



✓

หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
 หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตาราง 101 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 9

ปั จจัยด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย

1. มีความหลากหลายของช่องทางการ
จัดจาหน่ายบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์
ที่สนามบิน, Call Center, เว็บไซต์,
แอพพลิเคชัน่ ของสายการบิน เป็ นต้ น
2. มีความหลากหลายของช่องทางการ
ชาระเงินค่าบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์
ที่สนามบิน, บัตรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม
, เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เป็ นต้ น
3. มีความสะดวก รวดเร็ วในการซื ้อบัตร
โดยสารผ่านเว็บไซต์สาหรับจองบัตร
โดยสาร เช่น Skyscanner, Traveloka,
Asia One Click เป็ นต้ น

พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
ด้ านความถี่โดย ด้ านการเลือกใช้ ด้ านการแนะนา
เฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบิน ผู้อื่นให้ ใช้ บริ การ
บริ การสายการบิน ต้ นทุนต่าครัง้
สายการบินต้ นทุน
ต้ นทุนต่า
ต่อไป
ต่า
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓



หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
 หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตาราง 102 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 10

ปั จจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด

1. กิจกรรมส่งเสริ มการตลาดมีความ
น่าสนใจ เช่น มีสว่ นลดค่าบัตรโดยสาร
2. มีสทิ ธิพิเศษให้ กบั สมาชิกของสาย
การบิน
3. มีการประชาสัมพันธ์ ผา่ นสือ่ ต่าง ๆ
สม่าเสมอ เช่น Facebook โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น
4. มีการร่วมกิจกรรมส่งเสริ มการขาย
กับบริ ษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บัตร
เครดิต

พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
ด้ านความถี่โดย ด้ านการเลือกใช้ ด้ านการแนะนา
เฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบิน ผู้อื่นให้ ใช้ บริ การ
บริ การสายการบิน ต้ นทุนต่าครัง้
สายการบินต้ นทุน
ต้ นทุนต่า
ต่อไป
ต่า
✓
✓
✓


✓





✓





✓

✓

หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
 หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตาราง 103 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 11

ปั จจัยด้ านกระบวนการ

1. มีขนตอนการเช็
ั้
คอินที่รวดเร็ ว
2. มีขนตอนการตรวจเช็
ั้
คและรับ
กระเป๋ าที่รวดเร็ ว
3. มีการดูแลรักษากระเป๋ าเดินทางของ
ผู้โดยสารเป็ นอย่างดี
4. สายการบินมีขนตอนการรั
ั้
บผิดชอบ
ในกรณีเกิดความล่าช้ า การยกเลิก
เที่ยวบิน และสัมภาระเกิดความ
เสียหาย

พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
ด้ านความถี่โดย ด้ านการเลือกใช้ ด้ านการแนะนา
เฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบิน ผู้อื่นให้ ใช้ บริ การ
บริ การสายการบิน ต้ นทุนต่าครัง้
สายการบินต้ นทุน
ต้ นทุนต่า
ต่อไป
ต่า
✓
✓
✓



✓

✓

✓

✓

✓



หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
 หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตาราง 104 สรุปการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 12
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ สายการบิน ด้ านความถี่โดย ด้ านการเลือกใช้ ด้ านการแนะนา
ต้ นทุนต่า
เฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบิน ผู้อื่นให้ ใช้ บริ การ
บริ การสายการบิน ต้ นทุนต่าครัง้
สายการบินต้ นทุน
ต้ นทุนต่า
ต่อไป
ต่า
1. ชื่อเสียงของสายการบินเป็ นที่ร้ ูจกั

✓

2. สายการบินมีความน่าเชื่อถือและเป็ น

✓

ที่ยอมรับ
3. มีระบบการบริ หารและการจัดการ

✓
✓
ของสายการบินที่ดี เช่น การต่อคิว
เช็คอิน เป็ นต้ น
4. การให้ บริ การของพนักงานมี


✓
ประสิทธิภาพ
5. สายการบินมีมาตรฐานความ

✓
✓
ปลอดภัยด้ านการบินและการให้ บริ การ
หมายเหตุ ✓ หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
 หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
การวิจยั เชิงคุณภาพศึกษาจากการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยใช้
วิธีเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึง่ เป็ นบุคคลที่ทางานในบริ ษัทสายการ
บินต้ นทุนต่า ตาแหน่งเพนักงานฝ่ ายขาย จานวน 5 คน เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ ไปใช้ ในการอภิปรายผล
และนาข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั เชิงคุณภาพไปสนับสนุนข้ อมูลที่ได้ จากการทาวิจยั เชิงปริ มาณ
ตาราง 105 แสดงผลการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 5 คน
ข้ อมูลของ
ผู้ให้ สัมภาษณ์
1. เพศหญิง
อายุ 30 ปี
การศึกษา
ระดับปริ ญญา
ตรี

ผลการสัมภาษณ์
- ควรให้ พนักงานทุกฝ่ ายประสานงานกันตังแต่
้ ขนตอนเช็
ั้
คอิ นจนถึง จุดหมาย
ปลายทาง และพนักงานภาคพื ้นควรให้ ข้อมูลกับผู้ใช้ บริ การให้ ชดั เจนตังแต่
้ การ
จองบัตรโดยสารป้องกันการผิดพลาด จะทาให้ การทางานรวดเร็ วและง่ายขึ ้น
- ให้ เงินโบนัสเป็ นแรงจูงใจจากการประเมินพนักงานจากผลงานของแต่ละคนว่า
อยู่ในระดับใดแล้ วจึงสรุ ปเป็ นคะแนนแล้ วให้ ผลตอบแทนตามผลงาน และให้ ค่า
คอมมิ ชชั่นโดยการแบ่งเปอร์ เซ็ นต์ จ ากการเก็ บ เงินค่าน ้าหนักกระเป๋ าเกิ นมา
เฉลีย่ ให้ กบั พนักงานภาคพื ้นทุกคน
- หากล่าช้ าเกิน 2 ชั่วโมงก็ ออกเป็ น Vouchers ให้ กับผู้ใช้ บริ การไปแลกซื ้อของ
ว่างภายในสนามบิน หรื ออาจจะเปลี่ยนเป็ นเที่ยวบินอื่นแทนในกรณีที่ลา่ ช้ านาน
มาก ๆ หรื ออาจจะให้ ผ้ ใู ช้ บริ การรับเงินคืน 5-10% ของราคาบัตรโดยสาร ดังนัน้
หากมีการชดเชยให้ กบั ผู้ใช้ บริ การต้ องพิจารณาว่าเที่ยวบินล่าช้ าเกิดจากสาเหตุ
อะไร แล้ วมาพิ จ ารณาต่อ ว่าจะสามารถชดเชยให้ ได้ อ ย่า งไรบ้ า งตามความ
เหมาะสม
- เห็นด้ วย แต่ในความเป็ นจริ งแล้ วมีความเป็ นไปได้ ยากแต่ก็ไม่ใช่ทาไม่ได้ เลย
ถ้ าผู้ใช้ บริ การต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษก็สามารถแจ้ งพนักงานสายการ
บินได้ เพื่อที่จะให้ พนักงานดูแลเป็ นรายบุคคลได้ เช่น ผู้ใช้ บริ ก ารที่มากับเด็ก
เล็ก ผู้ใช้ บริ การเป็ นเด็กหรื อ เป็ นผู้สูงอายุเดินทางคนเดียว เป็ นต้ น แต่สาหรั บ
ผู้ใช้ บริ การคนอื่น ๆ ทัว่ ไปก็ให้ บริ การตามมาตรฐานการให้ บริ การของสายการ
บิน
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ตาราง 105 (ต่อ)
ข้ อมูลของ
ผู้ให้ สัมภาษณ์

ผลการสัมภาษณ์
- สาหรับห้ องนา้ ต้ อ งให้ พนักงานต้ อ นรับบนเครื่ องขยันเข้ าไปทาความสะอาด
และให้ Cleaner เพิ่ ม ความละเอี ย ดในการท าความสะอาดห้ อ งน า้ และห้ อ ง
โดยสารในทุกเที่ยวบินที่จ อดนอน เพื่อที่เที่ยวบินถัดไปของวันใหม่บรรยากาศ
ภายในห้ องโดยสารดูใหม่ สะอาด และมีกลิน่ หอม
- ควรมี นโยบายให้ น ้าหนัก สัมภาระฟรี กับ ผู้ใช้ บริ การที่ ต้อ งการย้ ายที่อ ยู่ เช่ น
นักศึกษาที่ต้องขนของจากต่างจังหวัดไปเรี ยนต่อ หรื อวัยทางานที่ต้องการย้ ายที่
อยู่เพื่อไปท างาน เป็ นต้ น แต่ขนตอนนี
ั้
้ผู้ใช้ บริ การต้ อ งกรอกเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมในการจองบัตรโดยสารล่วงหน้ าเพื่อ ยืนยันว่าจะย้ ายที่อยู่ จริ งหรื อเป็ น
นักศึกษาจริ ง
- ทาโปรโมชัน่ ลดราคาบัตรโดยสารในราคาไม่เกิน 1,000 บาท ซึง่ คิดว่าจะทาให้
คนสนใจมาใช้ บริ การมากขึ ้น แล้ วประชาสัมพันธ์ ทางสื่อ Social Network โดย
การเป็ นสปอนเซอร์ ให้ กับเพจต่าง ๆ ใน Facebook เช่น เพจเพื่อนบอกโปร เป็ น
ต้ น หรื อ ลงโฆษณาในช่องทาง Instagram Line TV YouTube
- ช่องทางการจัดจาหน่ายปั จจุบนั มีการใช้ ระบบออนไลน์เป็ นจานวนมากไม่ว่า
จะเป็ นการจองบัตรโดยสารและช่องทางการชาระเงิน ส่วนช่องทางที่ผ้ ใู ช้ บริ การ
เลือกใช้ บริ การมากที่สุด คื อ เลือ กจองบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ และจองผ่าน
แอพพลิเคชั่น ของสายการบิ น และเลือ กชาระเงินด้ วยการตัด บัตรเครดิตมาก
ที่สดุ และไม่ต้องเพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่ายหรื อการชาระเงิน เพราะคิดว่าดี
และสะดวกอยูส่ าหรับช่องทางที่มี
- กิ จกรรมส่งเสริ ม การตลาดที่ ได้ รับ การตอบรั บ ดี ที่ สุด คื อ การลดราคาบัต ร
โดยสาร และส่วนโปรโมชั่นที่น่าสนใจ คือ ในช่วง Low – Season ควรจะมีการ
ลดค่ า บัต รโดยสารเพื่ อ กระตุ้ น ให้ ค นมาใช้ บ ริ ก ารมากขึ น้ และช่ ว ง High –
Season เป็ นช่วงที่คนมาใช้ บริ การเยอะ ควรจัดโปรโมชัน่ ซื ้อบัตร
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ตาราง 105 (ต่อ)
ข้ อมูลของ
ผู้ให้ สัมภาษณ์

ผลการสัมภาษณ์

โดยสารในราคาเต็มแล้ วเพิ่มน ้าหนักสัมภาระฟรี หรื อเสิร์ฟเครื่ องดื่มบนเที่ยวบิน
ฟรี เพื่อเป็ นการดึงดูดให้ คนมาใช้ บริ การ
- พนักงานจะต้ องให้ ข้อมูลอย่างละเอียดแก่ผ้ ใู ช้ บริ การตังแต่
้ เริ่ มซื ้อบัตรโดยสาร
ส่งเสริ มและประชาสัมพันธ์ ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเช็คอิ นออนไลน์ ในกรณี ที่ผ้ ใู ช้ บริ การ
มาถึ ง สนามบิ น แล้ ว ทางสายการบิ น ควรจะแยกเคาน์ เตอร์ เช็ ค อิ น ไปเลยว่า
สาหรับคนที่มีสมั ภาระและเคาน์เตอร์ สาหรับคนไม่มีสมั ภาระ และเพิ่มเคาน์เตอร์
เช็ คอิ นสาหรั บ เที่ยวบินไหนใกล้ จ ะออกก็ ต้อ งมี การเปิ ดเคาน์ เตอร์ เช็ คอิ นด่วน
ให้ กับผู้ใช้ บริ การ เพื่อ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การที่ได้ ไม่ตกเครื่ องหรื อรอคิวนานจนเกินไปและ
ตอบสนองผู้ใช้ บริ การได้
- ภาพลักษณ์ ของสายการบินที่ผ้ ใู ช้ บริ การเข้ าใจ คือ เป็ นบริ ษัทลูกของการบิน
ไทย ดัง นัน้ การบริ การของเราจึง ต้ อ งบริ ก ารดี สุภ าพ อ่ อ นน้ อ ม มี ค วามเป็ น
กันเอง และยิ ้มแย้ ม ยินดีที่จะให้ บริ การเสมอ และเข้ าไปคุยกับผู้ใช้ บริ การให้ ร้ ูสกึ
สบายใจไม่เกร็ ง ผู้ใช้ บริ การจะรับทราบว่านั่นเป็ นภาพลักษณ์ ที่ดีก็ต้อ งบริ การ
หรื อทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเห็นว่า สามารถบริ การและปฏิบตั ิได้ แบบนันจริ
้ ง
2. เพศหญิง
- จัดให้ มีเครื่ องบินเพิ่มมากขึ ้น เพื่อ ที่จ ะมี เครื่ อ งบินสารองในแต่ละสถานี หาก
อายุ 27 ปี
เกิดเที่ยวบินล่าช้ าก็จะได้ นาเครื่ องบินสารองมาใช้ ได้
การศึกษา
- การสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานทางานด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ โดย
ระดับปริ ญญา การให้ รางวัลพนักงาน เช่น ออกบัตรโดยสารฟรี พร้ อมแพคเก็จโรงแรมไปพักผ่อน
ตรี
กับครอบครัวหรื อคนรัก หรื ออาจจะให้ เป็ นเงินโบนัสแก่พนักงาน
- สายการบินสามารถชดเชยได้ ตามความเหมาะสม ซึง่ จะต้ องพิจารณาว่าดีเลย์
เป็ นระยะเวลานานแค่ไหน เพราะขึ ้นอยูก่ ับระยะเวลาที่ดีเลย์ เช่น ดีเลย์มากกว่า
2 ชัว่ โมง ควรให้ อาหารและเครื่ องดื่ม หรื อมากกว่า 2
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ผู้ให้ สัมภาษณ์

ผลการสัมภาษณ์
ชัว่ โมงก็ ให้ อาหารและเครื่ องดื่ม แล้ วจัด offer ส่วนลดในการซื ้อบัตรโดยสารใน
ครัง้ ถัดไป
- เห็ น ด้ วยกับ การที่ พ นัก งานจะดูแ ลใส่ใจผู้ใช้ บ ริ ก ารเป็ นรายบุ ค คล ซึ่งปกติ
พนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่เอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การทุกคนเท่าเทียมกันเสมอตามระเบียบ
การบริ การของทางสายการบิน และคิดว่าทาได้ กับ ผู้ใช้ บ ริ การที่ เป็ น special
case ที่ต้องใส่ใจดูแลเป็ นพิเศษ เช่น ผู้พิการตาบอด หูหนวก ผู้ใช้ บริ การที่ต้อ ง
นัง่ wheel chair เด็กอายุต่ากว่า 16 เดินทางคนเดียว ผู้ที่มีอาการป่ วยที่จะต้ อง
ให้ การบริ การเป็ นพิเศษ เป็ นต้ น
- ให้ พนัก งานดู แ ลท าความสะอาดเสมอเมื่ อ ปฏิ บัติ ห น้ าที่ บ นเที่ ย วบิ น และ
หลังจากบินเสร็ จทุกเที่ยวบินที่เครื่ องจอดก็ให้ Cleaner มาทาความสะอาด
- การให้ น ้าหนักสัมภาระเพิ่มนัน้ ควรจะให้ ผ้ ใู ช้ บริ การแต่ละคนอย่ างจากัดโดย
ระบุ ไ ปตัง้ แต่ต อนซื อ้ บัต รโดยสารเลยว่า ทางสายการบิ น ให้ น า้ หนัก ฟรี ไ ด้ กี่
กิโลกรัม หากน ้าหนักเกินก็ต้องให้ ผ้ ใู ช้ บริ การซื ้อน ้าหนักเพิ่ม
- ควรจัดโปรโมชัน่ ที่มีการอธิบายราคาและจุดเด่นให้ ชัดเจน และประชาสัมพันธ์
โดยใช้ Social Network เป็ นสื่ อ กลาง เช่ น Facebook Instagram และตาม
เว็บไซต์ตา่ ง ๆ เป็ นต้ น เพื่อดึงดูดให้ คนมาใช้ บริ การเพิ่มขึ ้น
- ช่องทางจัดจาหน่ายมีทงโทรสายตรงไปคอลเซ็
ั้
นเตอร์ เคาน์เตอร์ จาหน่ายบัตร
โดยสาร เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของสายการบิน ซึง่ การเลือกใช้ บริ การขึ ้นอยู่
กับ ความสะดวกของผู้ ใช้ บ ริ ก าร ปั จ จุ บัน ระบบออนไลน์ ก าลัง มาแรงท าให้
ช่องทางจาหน่ายที่เป็ นเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นนิยมใช้ มากที่สดุ การเพิ่มช่อง
คิดว่าไม่จาเป็ น เพราะมีหลากหลายช่องทาง และสะดวกต่อผู้ใช้ บริ การแล้ ว
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- กิจการส่งเสริ มการตลาดที่ได้ รับการตอบรับมากสุด คือ บัตรโดยสารลดราคา
ส่วนโปรโมชั่นที่น่าสนใจคือ บัตรโดยสารลดราคา และขยายช่วงเวลาในการจอง
ให้ นานขึ ้น
- ขัน้ ตอนในการเช็ ค อิ น โหลดกระเป๋ า หากพนักงานแผนกเช็ คอิ น แผนกเช็ ค
กระเป๋ า ไม่ปล่อยให้ ผ้ ใู ช้ บริ การถือกระเป๋ าขึ ้นเครื่ องใบใหญ่ เกินจานวนที่ระบุไว้
เมื่ อผู้ใช้ บริ การมาถึงห้ อ งโดยสารก็ มีที่เก็ บกระเป๋ าได้ การบอร์ ดผู้โดยสารของ
พนักงานต้ อนรับก็เสร็ จเร็ ว อยูใ่ นเวลาที่กาหนดสามารถนาเครื่ องออกได้ เร็ ว และ
สามารถตอบสนองผู้ใช้ บริ การได้
- ถ้ าเป็ นสายการบินต้ นทุนต่า หากมี การบริ การด้ วยความสุภาพอ่อนน้ อม เป็ น
มิตรกับผู้ใช้ บริ การ และมีการบริ การแจกน ้าดื่ม บนเที่ยวบิน ยิ่งทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ
จดจ าและประทั บ ใจ อี ก ทั ง้ ยั ง มี ส ัญ ลัก ษณ์ ลายของเครื่ อ งบิ น ก็ ยิ่ ง ท าให้
ผู้ใช้ บริ การจดจาได้ งา่ ย
3. เพศชาย
- ควรจะมี เครื่ องบินสารองไว้ ในแต่ละสถานี เผื่อ กรณี ฉุกเฉิ นหรื อ เผื่อ ที่มีกรณี
อายุ 31 ปี
เที่ยวบินดีเลย์ จะได้ เอาอีกลาที่เป็ นเครื่ อง stand by มาทดแทนได้ เลยจะได้ ไม่
การศึกษา
เกิดเที่ยวบินล่าช้ า
ระดับปริ ญญา - การสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานทางานด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ คื อ
ตรี
ควรให้ รางวัลพนักงาน เช่น ให้ เงินโบนัสพนักงานโดยการประเมินผลปลายปี
- ในกรณี ของเที่ ยวบิ น ล่าช้ า ทางสายการบิ น ก็ สามารถชดเชยให้ ต ามกฎของ
สานักงานการบิ นพลเรื อ นแห่งประเทศไทยก็ เพี ยงพอแล้ ว เพราะตามกฎของ
สานักงานการบินพลเรื อ นแห่งประเทศไทยว่าด้ วยเรื่ อ ง การคุ้มครองสิทธิ ของ
ผู้โดยสารที่ใช้ บริ การสายการบินของไทย ในเส้ นทางบินประจาภายในประเทศ
จะมีการกาหนดไว้ ครอบคลุมแล้ วว่าหากดีเลย์เป็ นเวลานานเท่าไหร่ ก็ควรชดเชย
ให้ ไปตามกฎ
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- เห็ นด้ วย และคิ ด ว่าพนัก งานสามารถที่ จ ะให้ บ ริ การเป็ นรายบุ ค คลได้ แต่ก็
อยากจะมอบบริ การสุดพิเศษให้ กบั ผู้ใช้ บริ การที่พิเศษจริ ง ๆ เท่านัน้ ดังนันสาย
้
การบินจึงออกกฎการให้ บริ การ เพื่อมาบริ การผู้ใช้ บริ การในรูปแบบใกล้ เคียงกัน
ทังยั
้ งเพิ่มนโยบายการบริ การผู้ใช้ บริ การเป็ นกรณีพิเศษ เช่น เด็กอายุต่ากว่า 12
ปี เดินทางคนเดียว หญิงตังครรภ์
้
ผู้สงู อายุ ผู้พิการทุพพลภาพ เป็ นต้ น
- ควรจะทาแบบสารวจให้ ผ้ ใู ช้ บริ การประเมินในแต่ละที่นงั่ ว่า ที่นงั่ ของแต่ละท่าน
มีสภาพเป็ นอย่างไร และห้ องน ้าบนเครื่ องที่ท่านใช้ บริ การมีสภาพอย่าง แล้ วนา
แบบสอบถามนันมาประเมิ
้
นและคะแนนการประเมินมีผลต่อพนักงานให้ บริ การ
เช่น ลูกเรื อ หรื อ Cleaner และควรเพิ่มจานวนคนทาความสะอาด ไม่ว่าจะเป็ น
เพิ่มจานวนลูกเรื อ หรื อเพิ่มจานวน Cleaner- การให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี ควรจะให้
อย่างจากัด เพราะผู้ใช้ บริ การแต่ละคนขนสัมภาระมามากน้ อยไม่เท่ากัน หรื อคิด
รวมไปกับค่าบัตรโดยสารแล้ ว ซึ่งวิธีนี ้จะทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การรู้สกึ ว่าไม่ต้องจ่ายเงิน
ซื ้อน ้าหนักเพิ่ม
- ทาโปรโมชั่น บัต รโดยสารลดราคา แล้ วประชาสัม พัน ธ์ ในสื่อ Social Network
เพราะกลุ่ม ลูก ค้ า หลัก ส่ว นใหญ่ เป็ นคนรุ่ น ใหม่ ใ ช้ Social Network กั น อย่ า ง
แพร่ หลาย สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายหลักได้ งา่ ย โดยสือ่ ทาง Social Network
ก็มี Facebook Instagram YouTube เป็ นต้ น และราคาไม่สูงเมื่อ เทียบกับสื่อ หลัก
อย่างโฆษณาทางโทรทัศน์ จึงควรประชาสัมพันธ์ ผา่ น Social Network น่าจะเป็ น
วิธีที่ดี- ช่องทางการจัดจาหน่ายในปั จจุบนั มีระบบออนไลน์เข้ ามาเกี่ยวข้ องและมี
อิทธิ พลมาก ดังนันช่
้ องทางที่ผ้ ใู ช้ บริ การเลือกใช้ มากที่สดุ คือ ทางเว็บไซต์และ
แอพพลิเคชั่นของสายการบิน ส่วนช่อ งทางการชาระเงินผู้ใช้ บริ การเลือ กชาระ
ผ่านบัตรเครดิต
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และเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส และควรเพิ่มช่องทางการชาระเงิน โดยการชาระเงินกับ
ทางสายการบินโดยตรง ซึ่งไม่ต้อ งจ่ายผ่านธนาคารหรื อ ระบบชาระเงินต่าง ๆ
เพราะผู้ใช้ บริ การจะได้ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
- กิจกรรมส่งเสริ มการตลาดที่ได้ รับการตอบรับดีที่สดุ คือ บัตรโดยสารลดราคา
ส่วนโปรโมชั่นที่น่าสนใจก็ น่าจะเป็ นการลดราคาบัตรโดยสารให้ กับผู้ใช้ บริ การ
ตามช่วงเวลาต่าง ๆ และในช่วงที่มีผ้ ใู ช้ บริ การน้ อยก็ลดราคาบัตรโดยสารร่วมกับ
บัตรเครดิตทุกธนาคารแล้ วสะสมคะแนนบัตรเครดิตไว้ เป็ นส่วนลดบัตรโดยสารได้
อีก
- ควรจะส่งเสริ มและประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ ต่าง ๆ ให้ ผ้ ูใช้ บริ การหันมาเช็ คอิ น
ผ่านระบบออนไลน์ หรื อผู้ใช้ บริ การสามารถเช็คอินออนไลน์มาก่อนแล้ วค่อยมา
โหลดสัมภาระที่หน้ าเคาน์เตอร์ ได้ ซึ่งสิง่ ที่กล่าวมาข้ างต้ นจะช่วยลดจานวนคิวลง
เมื่อคิวน้ อยลงก็ช่วยให้ ขนตอนต่
ั้
าง ๆ รวดเร็ วขึ ้นและสามรถตอบสนองผู้ใช้ บริ การ
ได้ รวดเร็ ว
- ภาพลักษณ์ ของสายการบิน เป็ นสายการบินต้ นทุนต่าก็ควรจะมีราคาที่ถูกจริ ง
ๆ แต่การบริ การนันจะต้
้ องดีเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การจดจาและประทับใจแล้ วกลับมาใช้
บริ การอีกครัง้ และสิ่งสาคัญที่สดุ คือ การตรงต่อเวลา หากสายการบินปฏิบตั ิได้
ตามที่ว่ามานี ้ถือว่าเป็ นภาพลักษณ์ ที่ดีของสายการบิน ผู้ใช้ บริ การจะรับทราบได้
จากการที่พนักงานทุกฝ่ ายสามารถปฏิบตั ิงานได้ จริ ง
4. เพศหญิง
- ควรจะให้ พ นัก งานบนเครื่ อ งเตรี ย มความพร้ อมบนเครื่ อ งให้ ไวที่ สุด และ
อายุ 30 ปี
ประสานงานกับพนักงานทุกฝ่ ายให้ ช่ วยปฏิบัติงานให้ ไวขึ ้น เพื่ อ ไม่ ให้ ก ระทบ
การศึกษา
เที่ยวบินถัดไปน้ อยที่สดุ แล้ วเรี ยกผู้ใช้ บริ การที่นงั่ เลขท้ าย ๆ ขึ ้นเครื่ องก่อน เพื่อ
ระดับปริ ญญา ป้องกันการติดขัดบนเครื่ องน้ อยลง หากเรี ยกที่นงั่ ข้ างหน้ ามาก่อนจะทาให้ แถว
ตรี
ติด
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- การสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานทางานด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ คือ
การให้ โบนัสประจาปี พนักงาน หรื อแบ่งเปอร์ เซ็นต์จ ากการเก็บเงินส่วนต่างค่า
สัมภาระที่มีน ้าหนักเกินมาให้ พนักงานภาคพื ้น
- มี ก ารชดเชยให้ กับ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารตามกฎของส านัก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง
ประเทศไทยได้ กาหนดไว้
- เห็นด้ วย และทาได้ กบั ผู้ใช้ บริ การที่เป็ นบุคคลพิเศษ เช่น ผู้สงู อายุ เด็กอายุต่า
กว่า 12 ปี เดินทางคนเดียว หญิ งที่เดินทางมากับเด็กเล็ก เป็ นต้ น ดังนันสายการ
้
บิน ควรจะให้ พ นัก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น เดิ น สารวจในแต่ละเที่ ยวบิ น ว่า มี
ผู้ใช้ บริ การท่านไหนต้ องการความช่วยเหลือ อะไรเพิ่มเติมหรื อไม่ ก็ให้ พนักงาน
สอบถามและดูแลเป็ นกรณีพิเศษ บางครัง้ ผู้ใช้ บริ การก็อาจจะไม่กล้ าขอความ
ช่วยเหลือจากพนักงาน
- ให้ พนักงานช่วยเช็ คและทาความสะอาดห้ อ งโดยสารในทุก ๆ เที่ยวบิน เช่น
เก็ บขยะตามเบาะและกระเป๋ าหน้ าที่นั่ง ส่วนห้ อ งน ้าก็ ให้ ทาความสะอาดหลั ง
การให้ บริ การในทุก ๆ เที่ยวบินเช่นกัน และควรจะมี Cleaner ประจาอยู่ในทุก ๆ
เที่ยวบิน เพื่อจะได้ ตรวจสอบและทาความสะอาดได้ ดี และละเอียดกว่าพนักงาน
ต้ อนรับบนเครื่ อง
- ต้ องทาสารวจก่อ นว่าสายการบินคู่แข่งให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี กับผู้ใช้ บริ การ
เท่าไหร่ แล้ วก็คอยมาวางแผนว่าสายการบินเราจะสามารถให้ ได้ เท่าไหร่ ถ้ าให้ ก็
ต้ องให้ ในจ านวนที่จากัดและควรจะให้ เยอะกว่าคู่แข่งประมาณ 1-3 กิ โลกรั ม
เพื่อดึงดูดให้ ผ้ ใู ช้ บริ การมาใช้ บริ การสายการบินของเราเพิ่มขึน้
- ทาโปรโมชัน่ บัตรโดยสารราคาประหยัดคูก่ บั บริ การที่จาเป็ นในการเดินทาง เช่น
บัตรโดยสารคู่กับน า้ หนัก สัมภาระ และประชาสัมพันธ์ ท างสื่อ Social Network
เช่น ตามเพจดังต่าง ๆ หรื อเพจของสายการบินเองใน
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Facebook และลงโฆษณาทางโทรทัศน์ด้วย เพื่อให้ การประชาสัมพันธ์ เข้ าถึงทุก
กลุม่ เป้าหมาย
- ช่ อ งทางการจัด จ าหน่า ยส่ว นใหญ่ เลือ กใช้ ร ะบบออนไลน์ ในการจองบัต ร
โดยสารและการช าระเงิน ดังนัน้ คิด ว่าผู้ใช้ บริ ก ารเลือ กจองบัต รโดยสารทาง
เว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ ของสายการบินมากที่สดุ ส่วนการชาระเงินผู้ใช้ บริ การ
เลือกชาระเงินผ่านบัตรเครดิต และชาระที่เคาน์เตอร์ เซอวิสมากที่สดุ และการ
เพิ่มช่องทางจัดจาหน่ายและชาระเงินคิดว่าไม่จาเป็ นต้ องเพิ่ม เพราะสะดวกและ
ตอบสนองผู้ใช้ บริ การได้ ดีแล้ ว
- กิจกรรมส่งเสริ มการตลาดที่ได้ รับการตอบรับดีที่สดุ คือ ลดราคาบัตรโดยสาร
ฟรี น ้าหนักสัมภาระ สาหรับโปรโมชั่นที่น่าสนใจ คือ ให้ พนักงานทุกคนสามารถ
ขายบัตรโดยสารได้ ในราคาโปรโมชั่น โดยใช้ Code ID ของแต่ละคนแล้ วบริ ษัทก็
แบ่งเปอร์ เซ็นต์ให้ กบั พนักงาน เป็ นการเพิ่มยอดขายให้ กบั บริ ษัทไปในตัว
- ควรจะประชาสัมพัน ธ์ ให้ ผ้ ูใช้ บริ การเช็ คอิ น ด้ วยวิธี Self – Check in เยอะ ๆ
และพัฒ นาให้ เป็ นระบบ E-Boarding Pass ควรเพิ่มที่สแกนสัมภาระและเพิ่ม
เคาน์ เตอร์ เช็ ค อิ น ปั จ จุ บัน มี ไม่ เพี ย งพอกับ จ านวนผู้ใช้ บ ริ ก ารท าให้ ขัน้ ตอน
เช็คอินและโหลดกระเป๋ ารอคิวนาน และเพิ่มจานวนรถบัสในกรณี ที่เที่ยวบินใช้
Bus Gate หากมีรถบัสไม่เพียงพอกับจานวนเที่ยวบินส่งผลให้ เกิดเที่ยวบินล่าช้ า
ได้ คิ ด ว่า แนวทางที่ เสนอมาสามารถตอบสนองผู้ใช้ บ ริ การได้ แต่ต้ อ งอาศัย
พนักงานทุกฝ่ ายช่วยกันประสานงาน
- ภาพลัก ษณ์ ข องสายการบิ น เป็ น สายการบิ น ที่ ให้ บ ริ ก ารเที่ ย วบิ น ในราคา
ย่อมเยา เครื่ องบินลาใหม่ พนักงานบริ การด้ วยความสุภาพ อ่อนน้ อม เอาใจใส่
ผู้ใช้ บริ การ ให้ ความสาคัญกับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ และการ
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ที่ผ้ ใู ช้ บริ การจะรับทราบได้ นนั ้ พนักงานทุกคนจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนให้ ดี
ที่สุด นัน่ คือ ต้ องปฏิบัติหน้ าที่ให้ ได้ และมี ประสิทธิ ภาพแล้ วผู้ใช้ บริ การจะรั บรู้
และเห็นได้ เองในที่สดุ
5. เพศชาย
- จัดให้ มีเครื่ องบินสารองในแต่ละสถานี เมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้ าเป็ นเวลานานจะ
อายุ 25 ปี
ได้ นาเครื่ องบินสารองมาใช้ ทดแทน และควรเพิ่มพนักงานซ่อมบารุ งอากาศยาน
การศึกษา
เพราะบางครัง้ เครื่ องบินอาจจะเสียกว่าจะหาสาเหตุได้ ว่าเครื่ อ งเป็ นอะไรก็ใช้
ระดับปริ ญญา เวลานานส่งผลให้ เที่ยวบินล่าช้ า ดังนันควรเพิ
้
่มพนักงานซ่อมบารุ งอากาศยาน
ตรี
จะได้ มีทีมช่างช่วยกันประเมินซ่อมแซมเครื่ องบินได้ เร็ วขึ ้น
- การสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานทางานอย่างมี ประสิทธิ ภาพ คือ ให้ เงินโบนัส
พนักงานทุกสิ ้นปี ซึง่ การจ่ายเงินนันจะต้
้
องสอดคล้ องกับผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานในอัตราที่เหมาะสม
- สายการบินก็ชดเชยให้ ตามกฎของสานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย
ว่าด้ วยเรื่ อง การคุ้มครองสิทธิ ของผู้โดยสาร เพราะเที่ยวบินภายในประเทศดีเลย์
ไม่น านหรื อหากดีเลย์ เกิ น 3 ชั่วโมงขึ ้นไป สายการบิน ควรมี การชดเชยตามที่
เห็นสมควร เช่น คืนเงิน 5-10% ของราคาบัตรโดยสาร หรื อให้ สว่ นลดในการใช้
บริ การครัง้ ต่อไป
- เห็นด้ วย แต่ในความเป็ นจริ งค่อนข้ างที่จะทาได้ ยาก ดังนันสายการบิ
้
นจึงออก
กฎมาให้ พนักงานปฏิบัติติต่อผู้ใช้ บริ การให้ เท่าเทียมกันและตรงตามมาตรฐาน
การบริ การของสายการบิน แต่ก็จะมีการเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การในกรณีพิเศษ เช่น
ผู้สงู อายุ เด็กต่ากว่า 12 ปี เดินทางคนเดียว หญิงตังครรภ์
้
ผู้ใช้ บริ การทุพพลภาพ
เป็ นต้ น ซึ่งในกรณีนี ้ก็จะต้ องมีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ ความช่วยเหลือ เช่น เก้ าอี ้
รถเข็น เป็ นต้ น และจะต้ องมีการบริ การจากจุดเช็คอินไปจนถึงส่งผู้ใช้ บริ การถึง
ปลายทาง
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- ควรจะให้ Cleaner ขึน้ มาทาความสะอาดในทุก ๆ เที่ยวบิ น ทัง้ ภายในห้ อ ง
โดยสารและห้ องน ้า ซึง่ ปกติแล้ ว Cleaner จะขึ ้นมาทาความสะอาดแค่วนั ละครัง้
ในช่วงเวลากลางคืนหลังจากเครื่ องบินลงจอด
- ควรจะให้ ผ้ ใู ช้ บริ การแต่ละคนอย่างจากัดโดยระบุไปตังแต่
้ ตอนซื ้อบัตรโดยสาร
เลยว่าว่าเที่ยวบินในประเทศให้ น ้าหนักกี่กิโลกรัม เที่ยวบินต่างประเทศจะให้ กี่
กิโลกรัม หากนา้ หนักเกินก็ ต้องให้ ซื ้อน ้าหนักเพิ่ม หรื อ ควรจะคิดรวมไปกับค่า
บัตรโดยสารเลย เพราะจะทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การรู้สกึ ว่าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
- ควรจะทาโปรโมชั่นบัตรโดยสารพร้ อมแพ็คเกจร่ วมกับโรงแรมต่าง ๆ ในช่วงที่มี
ผู้ใช้ บริ การน้ อยหรื อช่วงที่ไม่ใช่เทศกาล เพื่อกระตุ้นให้ คนมาใช้ บริ การสายการ
บินเพิ่ มขึ ้นในช่วงนัน้ ๆ และประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ Social Network เช่น ทาง
เว็บไซต์ของสายการบิน ทาง Facebook เป็ นต้ น หรื อไปออกบูทร่วมกับโรงแรม
ในงานไทยเที่ยวไทย เป็ นต้ น
- ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยปั จ จุ บั น มี ร ะบบออนไลน์ เข้ ามาจึ ง ตอบสนอง
ผู้ใช้ บริ การได้ ครบทุกช่อ งทางทังในด้
้ านการจองบัตรโดยสารและช่อ งทางการ
ชาระเงิน ผู้ใช้ บริ การเลือ กจองบัตรโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ ของ
สายการบิ นมากที่ สุด ส่วนการชาระเงิน ผู้ใช้ บริ ก ารช าระผ่านเคาน์ เตอร์ เซอวิ
สมากที่สุด และคิ ดว่าควรจะพัฒ นาช่อ งทางการชาระโดยที่ สายการบินสร้ าง
ระบบการชาระค่าบัตรโดยสารของสายการบินเอง โดยไม่ต้องผ่านธนาคารหรื อ
ระบบรับบริ การชาระเงินอื่น ๆ จะทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
- กิจกรรมส่งเสริ มการตลาดที่ได้ รับการตอบรับดีที่สดุ คือ บัตรโดยสารลดราคา
ส่วนโปรโมชั่นที่นา่ สนใจนัน่ คือ จองบัตรโดยสารพร้ อมแพ็คเกจที่พกั หรื อแพ็คเกจ
ท่องเที่ยว เพราะผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ในการ
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เดินทางเพื่อไปท่องเที่ยว หากมีบตั รโดยสารพร้ อมแพ็คเกจต่าง ๆ น่าจะมีผ้ สู นใจ
มาใช้ บริ การมากขึ ้น
- ให้ พนักงานทุกฝ่ ายช่วยกันประสานงานในขณะที่ปฏิบัติหน้ าที่ หรื อหากเกิ ด
ปั ญหาก็ ควรให้ พนักงาน เช่น ระดับผู้จัดการ สามารถตัดสินใจแก้ ปัญหาหรื อ มี
อานาจการจัดการ ณ จุดที่มีปัญหาได้ เลยโดยไม่ต้องรอคาสั่งหรื อการตัดสินใจ
จากพนัก งานที่ มี ต าแหน่ ง อาวุโ สกว่ า เพื่ อ ที่ จ ะได้ มี ก ารบริ ห ารจัด การหรื อ
แก้ ปัญหาได้ เร็ วขึ ้นและสามรถตอบสนองผู้ใช้ บริ การได้ รวดเร็ ว
- ภาพลักษณ์ ของสายการบิน เป็ นสายการบินที่ให้ บริ การด้ วยใจที่รักบริ การ มี
ความเป็ นกันเองกับผู้ใช้ บริ การ มีความสุภาพ อ่ อนน้ อม ยิ ้มแย้ ม เครื่ องบินเป็ น
เครื่ องบินลาใหม่ และนาเสนออัตราค่าโดยสารที่ประหยัดที่สดุ สิ่งที่กล่าวมานัน้
เป็ นภาพลักษณ์ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การทุกคนรับรู้ ได้ จากการปฏิบตั ิงานของพนักงานสาย
การบินทุกคน

การศึกษาข้ อมูลโดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างจานวน 5 คน ซึง่ เป็ นบุคคลที่ทางาน
ในบริ ษัทสายการบินต้ นทุนต่า ตาแหน่งเพนักงานฝ่ ายขาย โดยในส่วนนี ้จะเป็ นผลการสัมภาษณ์ ที่
แยกเป็ นประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
1. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า เที่ยวบินมีความตรงเวลาตามตารางบินมีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ท่านคิดว่า
ควรมีการบริ หารจัดการหรื อแนวทางการพัฒนาให้ เที่ยวบินออกตรงตามเวลาอย่างไร (Reliability)
จากผลการสัมภาษณ์ และค าบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับการบริ หารจัดการให้ เที่ยวบินออกตรงเวลา โดยผู้วิจัย
สามารถจับประเด็นได้ 5 ประเด็น ดังนี ้
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“ควรให้ พ นัก งานทุกฝ่ ายประสานงานกัน ตังแต่
้ ขนตอนเช็
ั้
คอิ นจนถึงจุ ดหมาย
ปลายทาง และพนักงานภาคพืน้ ควรให้ ข้อมูลกับผู้ใช้ บริ การให้ ชัดเจนตังแต่
้ การจองบัตรโดยสาร
ป้องกันการผิดพลาด จะทาให้ การทางานรวดเร็ วและง่ายขึ ้น” (พนักงานหญิง อายุ 30 ปี )
“จัดให้ มีเครื่ องบินเพิ่มมากขึ ้น เพื่อที่จะมีเครื่ องบินสารองในแต่ละสถานี หากเกิด
เที่ยวบินล่าช้ าก็จะได้ นาเครื่ องบินสารองมาใช้ ได้ ” (พนักงานหญิง อายุ 27 ปี )
“ควรจะมี เครื่ องบิ น สารองไว้ ในแต่ล ะสถานี เผื่ อ กรณี ฉุก เฉิ น หรื อ เผื่อ ที่มี ก รณี
เที่ยวบินดีเลย์จะได้ เอาอีกลาที่เป็ นเครื่ อง stand by มาทดแทนได้ เลยจะได้ ไม่เกิดเที่ยวบินล่าช้ า ”
(พนักงานชาย อายุ 31 ปี )
“ควรจะให้ พ นัก งานบนเครื่ อ งเตรี ย มความพร้ อมบนเครื่ อ งให้ ไวที่ สุด และ
ประสานงานกับพนักงานทุกฝ่ ายให้ ช่วยปฏิบตั ิงานให้ ไวขึ ้น เพื่อไม่ให้ กระทบเที่ยวบินถัดไปน้ อ ย
ที่สุด แล้ วเรี ยกผู้ใช้ บริ การที่นงั่ เลขท้ าย ๆ ขึ ้นเครื่ องก่อน เพื่อ ป้องกันการติดขัดบนเครื่ อ งน้ อยลง
หากเรี ยกที่นงั่ ข้ างหน้ ามาก่อนจะทาให้ แถวติด” (พนักงานหญิง อายุ 30 ปี )
“จัดให้ มีเครื่ องบินสารองในแต่ละสถานี เมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้ าเป็ นเวลานานจะได้
นาเครื่ องบิ น สารองมาใช้ ท ดแทน และควรเพิ่ มพนักงานซ่อ มบ ารุ งอากาศยาน เพราะบางครั ง้
เครื่ องบินอาจจะเสียกว่าจะหาสาเหตุได้ ว่าเครื่ อ งเป็ นอะไรก็ ใช้ เวลานานส่งผลให้ เที่ยวบินล่าช้ า
ดังนันควรเพิ
้
่มพนักงานซ่อมบารุ งอากาศยานจะได้ มีทีมช่างช่วยกันประเมินซ่อมแซมเครื่ องบินได้
เร็ วขึ ้น” (พนักงานชาย อายุ 25 ปี )
จากผลสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการให้ เที่ยวบิน
ออกตรงเวลา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างโดยส่วนมากมีความคิดเห็นว่าควรจะมีเครื่ องบินสารองไว้ ในแต่ละ
สถานีหากเกิดเที่ยวบินล่าช้ าก็จะได้ นาเครื่ องบินสารองมาใช้ ได้ รองลงมาคือ ควรให้ พนักงานทุกฝ่ าย
ประสานงานกันตัง้ แต่ขนั ้ ตอนเช็ คอินจนถึงจุดหมายปลายทาง พนักงานภาคพื ้นควรให้ ข้อมูลกับ
ผู้ใช้ บริ การให้ ชัดเจนตังแต่
้ การจองบัตรโดยสารป้องกันการผิดพลาด ควรเรี ยกผู้ใช้ บริ การที่นงั่ เลข
ท้ าย ๆ ขึ ้นเครื่ องก่อนเพื่อป้องกันการติดขัดบนเครื่ องน้ อยลง และควรเพิ่มพนักงานซ่อมบารุ งอากาศ
ยานจะได้ มีทีมช่างช่วยกันประเมินซ่อมแซมเครื่ องบินได้ เร็ วขึ ้น ตามลาดับ
2. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า พนักงานให้ บ ริ ก ารด้ วยความรวดเร็ วและมี
ประสิทธิ ภาพ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ท่านคิดว่าควรมีการบริ หารจัดการเพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานสามารถให้ บริ การด้ วย
ความรวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร (Responsiveness)
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จากผลการสัมภาษณ์ และค าบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมี ความคิ ดเห็ น ที่ หลากหลายเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการเพื่ อ สร้ างแรงจูงใจให้ พ นักงาน
สามารถให้ บริ การด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิ ภาพ โดยผู้วิจัยสามารถจับประเด็นได้ 3 ประเด็น
ดังนี ้
“ให้ เงินโบนัสเป็ นแรงจูงใจจากการประเมินพนักงานจากผลงานของแต่ละคนว่า
อยูใ่ นระดับใดแล้ วจึงสรุปเป็ นคะแนนแล้ วให้ ผลตอบแทนตามผลงาน และให้ คา่ คอมมิชชัน่ โดยการ
แบ่งเปอร์ เซ็ นต์ จากการเก็ บ เงิน ค่าน า้ หนักกระเป๋ าเกิ นมาเฉลี่ย ให้ กับพนักงานภาคพื น้ ทุกคน ”
(พนักงานหญิง อายุ 30 ปี )
“การสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานทางานด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ โดย
การให้ รางวัลพนักงาน เช่น ออกบัตรโดยสารฟรี พร้ อมแพคเก็จโรงแรมไปพักผ่อนกับครอบครัวหรื อ
คนรัก หรื ออาจจะให้ เป็ นเงินโบนัสแก่พนักงาน” (พนักงานหญิง อายุ 27 ปี )
“การสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานทางานด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิ ภาพ คือ
ควรให้ รางวัลพนักงาน เช่น ให้ เงินโบนัสพนักงานโดยการประเมินผลปลายปี ” (พนักงานชาย อายุ
31 ปี )
“การสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานทางานด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิ ภาพ คือ
การให้ โบนัสประจาปี พนักงาน หรื อแบ่งเปอร์ เซ็นต์จ ากการเก็บเงินส่วนต่างค่าสัมภาระที่มีน ้าหนัก
เกินมาให้ พนักงานภาคพื ้น” (พนักงานหญิง อายุ 30 ปี )
“การสร้ างแรงจู งใจให้ พ นักงานทางานอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ คือ ให้ เงิน โบนัส
พนักงานทุกสิ ้นปี ซึง่ การจ่ายเงินนันจะต้
้ องสอดคล้ องกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในอัตราที่
เหมาะสม” (พนักงานชาย อายุ 25 ปี )
จากผลสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็นเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการเพื่ อสร้ าง
แรงจูงใจให้ พนักงานสามารถให้ บริ การด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่ มี ความคิ ดเห็ นว่าควรจะให้ รางวัลพนักงานด้ วยเงินโบนัสมากที่ สุด รองลงมาคื อ การแบ่ ง
เปอร์ เซ็นต์ จากการเก็บเงินค่านา้ หนักสัมภาระเกิ นมาเฉลี่ยให้ กับพนักงาน และให้ บัตรโดยสารฟรี
พร้ อมแพคเก็จที่พกั ไปพักผ่อนกับครอบครัวหรื อคนรัก ตามลาดับ
3. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า หากมีการชดเชยเมื่อเที่ยวบินล่าช้ า (Flight Delay)
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
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ท่านคิดว่า สายการบินจะสามารถชดเชยให้ กบั ผู้ใช้ บริ การอย่างไร เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การพึงพอใจและเกิด
ความภักดี (Assurance)
จากผลการสัมภาษณ์ และค าบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับการชดเชยให้ กับผู้ใช้ บริ การเมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้ า โดย
ผู้วิจยั สามารถจับประเด็นได้ 2 ประเด็น ดังนี ้
“หากล่าช้ าเกิ น 2 ชั่วโมงก็ออกเป็ น Vouchers ให้ กับผู้ใช้ บริ การไปแลกซื ้อของ
ว่างภายในสนามบิน หรื ออาจจะเปลีย่ นเป็ นเที่ยวบินอื่นแทนในกรณีที่ลา่ ช้ านานมาก ๆ หรื ออาจจะ
ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การรับเงินคืน 5-10% ของราคาบัตรโดยสาร ดังนันหากมี
้
การชดเชยให้ กบั ผู้ใช้ บริ การต้ อง
พิจ ารณาว่าเที่ย วบิ นล่าช้ าเกิ ดจากสาเหตุอ ะไร แล้ วมาพิ จ ารณาต่อ ว่าจะสามารถชดเชยให้ ได้
อย่างไรบ้ างตามความเหมาะสม” (พนักงานหญิง อายุ 30 ปี )
“สายการบินสามารถชดเชยได้ ตามความเหมาะสม ซึง่ จะต้ องพิจารณาว่าดีเลย์
เป็ นระยะเวลานานแค่ไหน เพราะขึ ้นอยู่กับระยะเวลาที่ดีเลย์ เช่น ดีเลย์มากกว่า 2 ชั่วโมง ควรให้
อาหารและเครื่ องดื่ม หรื อมากกว่า 2 ชัว่ โมงก็ให้ อาหารและเครื่ องดื่ม แล้ วจัด offer ส่วนลดในการ
ซื ้อบัตรโดยสารในครัง้ ถัดไป” (พนักงานหญิง อายุ 27 ปี )
“ในกรณี ข องเที่ ย วบิ น ล่า ช้ าทางสายการบิ น ก็ ส ามารถชดเชยให้ ต ามกฎของ
สานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทยก็เพียงพอแล้ ว เพราะตามกฎของสานักงานการบินพล
เรื อนแห่งประเทศไทยว่าด้ วยเรื่ อง การคุ้มครองสิทธิ ของผู้โดยสารที่ใช้ บริ การสายการบินของไทย
ในเส้ นทางบินประจาภายในประเทศจะมีการกาหนดไว้ ครอบคลุมแล้ วว่าหากดีเลย์เป็ นเวลานาน
เท่าไหร่ก็ควรชดเชยให้ ไปตามกฎ” (พนักงานชาย อายุ 31 ปี )
“มีการชดเชยให้ กบั ผู้ใช้ บริ การตามกฎของสานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศ
ไทยได้ กาหนดไว้ ” (พนักงานหญิง อายุ 30 ปี )
“สายการบินก็ชดเชยให้ ตามกฎของสานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทยว่า
ด้ วยเรื่ อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร เพราะเที่ยวบินภายในประเทศดีเลย์ไม่นานหรื อหากดีเลย์
เกิน 3 ชั่วโมงขึ ้นไป สายการบินควรมีการชดเชยตามที่เห็นสมควร เช่น คืนเงิน 5-10% ของราคา
บัตรโดยสาร หรื อให้ สว่ นลดในการใช้ บริ การครัง้ ต่อไป” (พนักงานชาย อายุ 25 ปี )
จากผลสัมภาษณ์ กลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการชดเชยให้ กบั ผู้ใช้ บริ การเมื่อ
เกิดเที่ยวบินล่าช้ า พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสายการบินสามารถชดเชยให้ กับ
ผู้ใช้ บริ การตามกฎของสานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทยได้ กาหนดไว้ มากที่สดุ รองลงมาคือ
สายการบินสามารถชดเชยได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะต้ องพิจารณาว่าเที่ยวบินนัน้ ๆ ล่าช้ านานแค่
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ไหน เช่ น ล่าช้ าเกิ น 2 ชั่ วโมงก็ อ อกเป็ น Vouchers ให้ กั บ ผู้ใช้ บ ริ การไปแลกซื อ้ ของว่างภายใน
สนามบิน หรื ออาจจะเปลีย่ นเป็ นเที่ยวบินอื่นแทนในกรณีที่ลา่ ช้ านานมาก ๆ หรื ออาจจะให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ
รับเงินคืน 5-10% ของราคาบัตรโดยสาร ตามลาดับ
4. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า พนักงานบริ การด้ วยความเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ น
รายบุคคล มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และมี ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ท่านเห็นด้ วยหรื อไม่ และสามารถที่จะให้ พนักงานเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นรายบุคคลได้
หรื อไม่ อย่างไร (Empathy)
จากผลการสัมภาษณ์ และค าบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมี ความคิดเห็นที่คล้ ายกันเกี่ ยวกับการให้ พนักงานเอาใจใส่ผ้ ูใช้ บริ การเป็ นรายบุคคล โดย
ผู้วิจยั สามารถจับประเด็นได้ 1 ประเด็น ดังนี ้
“เห็นด้ วย แต่ในความเป็ นจริ งแล้ วมีความเป็ นไปได้ ยากแต่ก็ไม่ใช่ทาไม่ได้ เลย ถ้ า
ผู้ใช้ บริ การต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษก็ สามารถแจ้ งพนักงานสายการบินได้ เพื่อ ที่จะให้
พนัก งานดูแ ลเป็ น รายบุ ค คลได้ เช่ น ผู้ใช้ บ ริ ก ารที่ ม ากั บ เด็ ก เล็ก ผู้ใช้ บ ริ ก ารเป็ นเด็ ก หรื อ เป็ น
ผู้สงู อายุเดินทางคนเดียว เป็ นต้ น แต่สาหรับผู้ใช้ บริ การคนอื่น ๆ ทัว่ ไปก็ให้ บริ การตามมาตรฐาน
การให้ บริ การของสายการบิน” (พนักงานหญิง อายุ 30 ปี )
“เห็ น ด้ ว ยกั บ การที่ พ นัก งานจะดู แ ลใส่ใจผู้ ใช้ บริ ก ารเป็ นรายบุ ค คล ซึ่ง ปกติ
พนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่เอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การทุกคนเท่าเทียมกันเสมอตามระเบียบการบริ การของทาง
สายการบิน และคิดว่าทาได้ กับผู้ใช้ บริ การที่เป็ น special case ที่ต้องใส่ใจดูแลเป็ นพิเศษ เช่น ผู้
พิการตาบอด หูหนวก ผู้ใช้ บริ การที่ต้องนัง่ wheel chair เด็กอายุต่ากว่า 16 เดินทางคนเดียว ผู้ที่มี
อาการป่ วยที่จะต้ องให้ การบริ การเป็ นพิเศษ เป็ นต้ น” (พนักงานหญิง อายุ 27 ปี )
“เห็ น ด้ ว ย และคิ ด ว่า พนัก งานสามารถที่ จ ะให้ บ ริ ก ารเป็ น รายบุ ค คลได้ แต่ ก็
อยากจะมอบบริ การสุดพิเศษให้ กบั ผู้ใช้ บริ การที่พิเศษจริ ง ๆ เท่านัน้ ดังนันสายการบิ
้
นจึงออกกฎ
การให้ บ ริ การ เพื่ อมาบริ ก ารผู้ใช้ บ ริ การในรู ป แบบใกล้ เคี ย งกัน ทัง้ ยังเพิ่ มนโยบายการบริ การ
ผู้ใช้ บริ การเป็ นกรณี พิเศษ เช่น เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี เดินทางคนเดียว หญิ งตังครรภ์
้
ผู้สงู อายุ ผู้
พิการทุพพลภาพ เป็ นต้ น” (พนักงานชาย อายุ 31 ปี )
“เห็นด้ วย และทาได้ กับผู้ใช้ บริ การที่เป็ นบุคคลพิเศษ เช่น ผู้สงู อายุ เด็กอายุต่า
กว่า 12 ปี เดิน ทางคนเดี ยว หญิ งที่ เดิ นทางมากับเด็ก เล็ก เป็ น ต้ น ดังนัน้ สายการบิ นควรจะให้
พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบินเดินสารวจในแต่ละเที่ยวบินว่ามีผ้ ู ใช้ บริ การท่านไหนต้ อ งการความ
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ช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมหรื อไม่ ก็ให้ พนักงานสอบถามและดูแลเป็ นกรณีพิเศษ บางครัง้ ผู้ใช้ บริ การ
ก็อาจจะไม่กล้ าขอความช่วยเหลือจากพนักงาน” (พนักงานหญิง อายุ 30 ปี )
“เห็นด้ วย แต่ในความเป็ นจริ งค่อนข้ างที่จ ะทาได้ ยาก ดังนันสายการบิ
้
นจึงออก
กฎมาให้ พนักงานปฏิบตั ิติต่อผู้ใช้ บริ การให้ เท่าเทียมกันและตรงตามมาตรฐานการบริ การของสาย
การบิน แต่ก็จะมีการเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การในกรณีพิเศษ เช่น ผู้สงู อายุ เด็กต่ากว่า 12 ปี เดินทางคน
เดียว หญิ งตัง้ ครรภ์ ผู้ใช้ บริ การทุพพลภาพ เป็ นต้ น ซึ่งในกรณี นี ้ก็ จะต้ องมี การจัดเตรี ยมอุปกรณ์
ความช่ว ยเหลือ เช่ น เก้ า อี ร้ ถเข็ น เป็ น ต้ น และจะต้ อ งมี ก ารบริ ก ารจากจุด เช็ ค อิ น ไปจนถึง ส่ง
ผู้ใช้ บริ การถึงปลายทาง” (พนักงานชาย อายุ 25 ปี )
จากผลสัม ภาษณ์ กลุ่ม ตัวอย่างมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ยวกับ การให้ พ นัก งานเอาใจใส่
ผู้ใช้ บริ การเป็ นรายบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นด้ วยกับการที่จะให้ พนักงานเอาใจใส่
ผู้ใช้ บริ การเป็ นรายบุคคล และทาได้ กับผู้ใช้ บริ การที่เป็ น special case ที่ต้องใส่ใจดูแลเป็ นพิเศษ
เช่น ผู้พิการตาบอด หูหนวก ผู้ใช้ บริ การที่ต้องนัง่ wheel chair เด็กอายุต่ากว่า 16 เดินทางคนเดียว ผู้
ที่มีอาการป่ วยที่จะต้ องให้ การบริ การเป็ นพิเศษ เป็ นต้ น ส่วนผู้ใช้ บริ การท่านอื่น ๆ ก็บริ การในรู ปแบบ
ใกล้ เคียงกันตามมาตรฐานการให้ บริ การของสายการบิน
5. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า สภาพภายในห้ องโดยสารและห้ องน ้าบนเครื่ องบิน
มีความสะอาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ท่านมีแนวทางในการพัฒนาห้ องโดยสารและห้ องน ้าบนเครื่ องบินอย่างไร (Tangible)
จากผลการสัมภาษณ์ และค าบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมี ความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับการพัฒนาห้ องโดยสารและห้ องน ้าบนเครื่ องบิน โดย
ผู้วิจยั สามารถจับประเด็นได้ 4 ประเด็น ดังนี ้
“สาหรับห้ องน ้าต้ องให้ พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องขยันเข้ าไปทาความสะอาด และ
ให้ Cleaner เพิ่มความละเอียดในการทาความสะอาดห้ องน ้าและห้ องโดยสารในทุกเที่ยวบินที่จอด
นอน เพื่อที่เที่ ยวบิ นถัดไปของวันใหม่บรรยากาศภายในห้ อ งโดยสารดูใหม่ สะอาด และมี กลิ่น
หอม” (พนักงานหญิง อายุ 30 ปี )
“ให้ พนัก งานดู แ ลท าความสะอาดเสมอเมื่ อ ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ บ นเที่ ย วบิ น และ
หลังจากบินเสร็ จทุกเที่ยวบินที่เครื่ องจอดก็ให้ Cleaner มาทาความสะอาด” (พนักงานหญิ ง อายุ
27 ปี )
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“ควรจะทาแบบสารวจให้ ผ้ ใู ช้ บริ การประเมินในแต่ละที่นงั่ ว่า ที่นงั่ ของแต่ละท่าน
มีสภาพเป็ นอย่างไร และห้ องน ้าบนเครื่ องที่ท่านใช้ บริ การมีสภาพอย่าง แล้ วนาแบบสอบถามนัน้
มาประเมินและคะแนนการประเมินมีผลต่อพนักงานให้ บริ การ เช่น ลูกเรื อ หรื อ Cleaner และควร
เพิ่ ม จ านวนคนท าความสะอาด ไม่ ว่ า จะเป็ นเพิ่ ม จ านวนลูก เรื อ หรื อ เพิ่ ม จ านวน Cleaner”
(พนักงานชาย อายุ 31 ปี )
“ให้ พนักงานเช็คและทาความสะอาดห้ องโดยสารในทุก ๆ เที่ยวบิน เช่น เก็บขยะ
ตามเบาะและกระเป๋ าหน้ า ที่ นั่ง ส่ว นห้ อ งน า้ ก็ ให้ ท าความสะอาดหลังการให้ บริ ก ารในทุ ก ๆ
เที่ยวบินเช่นกัน และควรจะมี Cleaner ประจาอยู่ในทุก ๆ เที่ยวบิน เพื่อจะได้ ตรวจสอบและทา
ความสะอาดได้ ดีและละเอียดกว่าพนักงานต้ อนรับบนเครื่ อง” (พนักงานหญิง อายุ 30 ปี )
“ควรจะให้ Cleaner ขึน้ มาท าความสะอาดในทุ ก ๆ เที่ ย วบิ น ทัง้ ภายในห้ อ ง
โดยสารและห้ อ งน า้ ซึ่งปกติ แ ล้ ว Cleaner จะขึ ้นมาท าความสะอาดแค่วัน ละครั ง้ ในช่ ว งเวลา
กลางคืนหลังจากเครื่ องบินลงจอด” (พนักงานชาย อายุ 25 ปี )
จากผลสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็นเกี่ ยวกับการพัฒนาห้ องโดยสารและ
ห้ องน า้ บนเครื่ องบิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี ความคิดเห็นว่าควรจะให้ พนักงานทาความ
สะอาดภายในเครื่ องบิน (Cleaner) ขึ ้นมาทาความสะอาดในทุก ๆ เที่ยวบินที่ลงจอดทังภายในห้
้
อง
โดยสารและห้ องนา้ รองลงมาคื อ ให้ พนักงานต้ อ นรั บบนเครื่ องบิ นเช็ คและท าความสะอาดห้ อ ง
โดยสารเมื่อปฏิบตั ิหน้ าที่บนเที่ยวบิน ควรจะทาแบบสารวจให้ ผ้ ใู ช้ บริ การประเมินในแต่ละที่นงั่ ว่าที่
นัง่ ของแต่ละท่านมีสภาพเป็ นอย่างไรและห้ องน ้าบนเครื่ องที่ทา่ นใช้ บริ การมีสภาพอย่าง และควรเพิ่ม
จานวนคนทาความสะอาด ไม่วา่ จะเป็ นเพิ่มจานวนลูกเรื อ หรื อเพิ่มจานวน Cleaner ตามลาดับ
6. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า การให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี มากกว่าสายการบิน
คูแ่ ข่ง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มาก ท่านมีนโยบายหรื อแนวทางในการให้ น ้าหนักสัมภาระกับผู้ใช้ บริ การอย่างไร (Product)
จากผลการสัมภาษณ์ แ ละค าบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับแนวทางในการให้ น ้าหนักสัมภาระกับผู้ใช้ บริ การ โดย
ผู้วิจยั สามารถจับประเด็นได้ 4 ประเด็น ดังนี ้
“ควรมี น โยบายให้ น ้าหนัก สัม ภาระฟรี กับ ผู้ใช้ บ ริ ก ารที่ ต้อ งการย้ า ยที่ อ ยู่ เช่ น
นักศึกษาที่ต้องขนของจากต่างจังหวัดไปเรี ยนต่อ หรื อวัยทางานที่ต้องการย้ ายที่อยู่เพื่อไปทางาน
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เป็ นต้ น แต่ขนตอนนี
ั้
้ผู้ใช้ บริ การต้ องกรอกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในการจองบัตรโดยสารล่วงหน้ า
เพื่อยืนยันว่าจะย้ ายที่อยูจ่ ริ งหรื อเป็ นนักศึกษาจริ ง” (พนักงานหญิง อายุ 30 ปี )
“การให้ นา้ หนักสัมภาระเพิ่มนัน้ ควรจะให้ ผ้ ูใช้ บริ การแต่ละคนอย่างจากัดโดย
ระบุไปตังแต่
้ ตอนซื ้อบัตรโดยสารเลยว่าทางสายการบินให้ น ้าหนักฟรี ได้ กี่กิโลกรัม หากน ้าหนักเกิน
ก็ต้องให้ ผ้ ใู ช้ บริ การซื ้อน ้าหนักเพิ่ม” (พนักงานหญิง อายุ 27 ปี )
“การให้ นา้ หนักสัมภาระฟรี ควรจะให้ อย่างจากัด เพราะผู้ใช้ บริ การแต่ละคนขน
สัมภาระมามากน้ อยไม่เท่ากัน หรื อคิดรวมไปกับค่าบัตรโดยสารแล้ ว ซึ่งวิธีนี ้จะทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ
รู้สกึ ว่าไม่ต้องจ่ายเงินซื ้อน ้าหนักเพิ่ม” (พนักงานชาย อายุ 31 ปี )
“ต้ อ งทาสารวจก่อนว่าสายการบิ นคู่แข่งให้ น ้าหนักสัม ภาระฟรี กับ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร
เท่าไหร่ แล้ วก็คอยมาวางแผนว่าสายการบินเราจะสามารถให้ ได้ เท่าไหร่ ถ้ าให้ ก็ต้องให้ ในจานวนที่
จากัดและควรจะให้ เยอะกว่าคูแ่ ข่งประมาณ 1-3 กิโลกรัม เพื่อดึงดูดให้ ผ้ ใู ช้ บริ การมาใช้ บริ การสาย
การบินของเราเพิ่มขึ ้น” (พนักงานหญิง อายุ 30 ปี )
“ควรจะให้ ผ้ ใู ช้ บริ การแต่ละคนอย่างจากัดโดยระบุไปตังแต่
้ ตอนซื ้อบัตรโดยสาร
เลยว่าว่าเที่ยวบินในประเทศให้ น ้าหนักกี่กิโลกรัม เที่ยวบินต่างประเทศจะให้ กี่กิโลกรัม หากน ้าหนัก
เกินก็ต้องให้ ซื ้อน ้าหนักเพิ่ม หรื อควรจะคิดรวมไปกับค่าบัตรโดยสารเลย เพราะจะทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ
รู้สกึ ว่าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม” (พนักงานชาย อายุ 25 ปี )
จากผลสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างมี ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ แนวทางในการให้ น า้ หนัก
สัมภาระกับผู้ใช้ บริ การ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรจะให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี
กับผู้ใช้ บริ การอย่างจากัดมากที่สดุ เพราะผู้ใช้ บริ การแต่ละคนขนสัมภาระมามากน้ อยไม่เท่ากันและ
ระบุไปตังแต่
้ ตอนซื ้อบัตรโดยสารเลยว่าทางสายการบินให้ น ้าหนักฟรี ได้ กี่กิโลกรัม หากน ้าหนักเกินก็
ต้ องให้ ผ้ ใู ช้ บริ การซื ้อน ้าหนักเพิ่ม รองลงมาคือคิดรวมไปกับค่าบัตรโดยสาร เพราะจะทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ
รู้สึกว่าไม่ต้องจ่ายเงินซื ้อน ้าหนักเพิ่ม ควรมีนโยบายให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี กับผู้ใช้ บริ การที่ต้องการ
ย้ ายที่อยู่ แต่ขนตอนนี
ั้
้ผู้ใช้ บริ การต้ องกรอกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในการจองบัตรโดยสารล่วงหน้ า
เพื่อยืนยันว่าจะย้ ายที่อยู่จริ งหรื อเป็ นนักศึกษาจริ ง และต้ องทาสารวจก่อนว่าสายการบินคู่แข่งให้
น ้าหนักสัมภาระฟรี กบั ผู้ใช้ บริ การเท่าไหร่ ควรจะให้ เยอะกว่าคูแ่ ข่งประมาณ 1-3 กิโลกรัม ตามลาดับ
7. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า การแจ้ งรายละเอี ยดราคาในช่วงโปรโมชั่นตรง
ตามที่โฆษณา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และมีความคิดเห็นอยู่
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ในระดับมาก ท่านคิดว่า มีนโยบายการทาโปรโมชั่นและประชาสัมพันธ์ อย่างไร เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ
เพิ่มขึ ้น (Price)
จากผลการสัมภาษณ์ และค าบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับนโยบายการทาโปรโมชั่นและประชาสัมพันธ์ โดยผู้วิจัย
สามารถจับประเด็นได้ 2 ประเด็นหลัก และแบ่งเป็ นประเด็นย่อย 5 ประเด็น ดังนี ้
“ทาโปรโมชั่นลดราคาบัตรโดยสารในราคาไม่เกิ น 1,000 บาท ซึ่งคิดว่าจะทาให้
คนสนใจมาใช้ บริ การมากขึ ้น แล้ วประชาสัมพันธ์ ทางสื่อ Social Network โดยการเป็ นสปอนเซอร์
ให้ กับ เพจต่ า ง ๆ ใน Facebook เช่ น เพจเพื่ อ นบอกโปร เป็ นต้ น หรื อ ลงโฆษณาในช่ อ งทาง
Instagram Line TV YouTube ” (พนักงานหญิง อายุ 30 ปี )
“ควรจัดโปรโมชั่นที่มีการอธิ บายราคาและจุดเด่นให้ ชัดเจน และประชาสัมพันธ์
โดยใช้ Social Network เป็ นสื่อกลาง เช่นFacebook Instagram และตามเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็ นต้ น
เพื่อดึงดูดให้ คนมาใช้ บริ การเพิ่มขึ ้น” (พนักงานหญิง อายุ 27 ปี )
“ทาโปรโมชั่นบัตรโดยสารลดราคา แล้ วประชาสัมพันธ์ ในสื่อ Social Network
เพราะกลุ่มลูกค้ าหลักส่วนใหญ่ เป็ นคนรุ่ นใหม่ใช้ Social Network กันอย่างแพร่ หลาย สามารถ
เข้ าถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก ได้ ง่ า ย โดยสื่ อ ทาง Social Network ก็ มี Facebook Instagram
YouTube เป็ นต้ น และราคาไม่สงู เมื่อเทียบกับสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ จึงควรประชาสัมพันธ์ ผ่าน
Social Network น่าจะเป็ นวิธีที่ดี” (พนักงานชาย อายุ 31 ปี )

“ทาโปรโมชัน่ บัตรโดยสารราคาประหยัดคู่กับบริ การที่จาเป็ นในการเดินทาง เช่น
บัตรโดยสารคู่กับนา้ หนักสัมภาระ และประชาสัมพันธ์ ทางสื่อ Social Network เช่น ตามเพจดัง
ต่าง ๆ หรื อเพจของสายการบิ นเองใน Facebook และลงโฆษณาทางโทรทัศ น์ ด้วย เพื่ อ ให้ ก าร
ประชาสัมพันธ์ เข้ าถึงทุกกลุม่ เป้าหมาย” (พนักงานหญิง อายุ 30 ปี )
“ควรจะทาโปรโมชั่นบัตรโดยสารพร้ อมแพ็คเกจร่ วมกับโรงแรมต่าง ๆ ในช่วงที่มี
ผู้ใช้ บริ การน้ อยหรื อช่วงที่ไม่ใช่เทศกาล เพื่อกระตุ้นให้ คนมาใช้ บริ การสายการบินเพิ่มขึ ้นในช่วงนัน้
ๆ และประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ Social Network เช่น ทางเว็บไซต์ ของสายการบิน ทาง Facebook
เป็ นต้ น หรื อไปออกบูทร่วมกับโรงแรมในงานไทยเที่ยวไทย เป็ นต้ น” (พนักงานชาย อายุ 25 ปี )
จากผลสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็นเกี่ ยวกับนโยบายการทาโปรโมชั่นและ
ประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรทาโปรโมชั่นลดราคาบัตรโดยสาร
มากที่สุด รองลงมาคื อ ควรจัดโปรโมชั่นที่ มีการอธิ บายราคาและจุดเด่นให้ ชัดเจน และควรจะท า
โปรโมชั่นบัตรโดยสารพร้ อมแพ็คเกจร่ วมกับโรงแรมต่าง ๆ ในช่วงที่มีผ้ ใู ช้ บริ การน้ อยหรื อช่วงที่ไม่ใช่
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เทศกาล ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี ความคิ ดเห็นว่าควรประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ Social
Network มากที่สดุ รองลงมาคือ ไปออกบูทร่วมกับโรงแรมในงานไทยเที่ยวไทย ตามลาดับ
8. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า การมี ช่ องทางการจาหน่ายบัตรโดยสารและช่อง
ทางการชาระเงินที่หลากหลาย มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และมี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ท่านคิดว่า ช่องทางการจัดจาหน่ายปั จจุบนั เป็ นอย่างไร ผู้ใช้ บริ การ
ใช้ ช่องทางไหนมากที่สดุ และจะพัฒนาหรื อเพิ่มช่องทางอย่างไร (Place)
จากผลการสัมภาษณ์ และค าบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่ายปั จจุบนั และการเพิ่มช่องทาง
โดยผู้วิจยั สามารถจับประเด็นได้ 3 ประเด็นหลัก และแบ่งเป็ นประเด็นย่อย 6 ประเด็น ดังนี ้
“ช่องทางการจัดจาหน่ายปั จจุบนั มีการใช้ ระบบออนไลน์เป็ นจานวนมากไม่วา่ จะ
เป็ นการจองบัตรโดยสารและช่องทางการชาระเงิน ส่วนช่องทางที่ผ้ ใู ช้ บริ การเลือกใช้ บริ การมาก
ที่สดุ คือ เลือกจองบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์และจองผ่านแอพพลิเคชั่นของสายการบิน และเลือก
ชาระเงินด้ วยการตัดบัตรเครดิตมากที่สดุ และไม่ต้องเพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่ายหรื อการชาระ
เงิน เพราะคิดว่าดีและสะดวกแล้ วสาหรับช่องทางที่มี” (พนักงานหญิง อายุ 30 ปี )
“ช่องทางจัดจาหน่ายมี ทงโทรสายตรงไปคอลเซ็
ั้
นเตอร์ เคาน์เตอร์ จาหน่ายบัตร
โดยสาร เว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ ของสายการบิน ซึง่ การเลือกใช้ บริ การขึ ้นอยูก่ บั ความสะดวกของ
ผู้ ใ ช้ บริ ก าร ปั จ จุ บั น ระบบออนไลน์ ก าลัง มาแรงท าให้ ช่ อ งทางจ าหน่ า ยที่ เป็ นเว็ บ ไซต์ แ ละ
แอพพลิเคชัน่ นิยมใช้ มากที่สดุ การเพิ่มช่องทางคิดว่าไม่จาเป็ น เพราะมีหลากหลายช่องทาง และ
สะดวกต่อผู้ใช้ บริ การแล้ ว” (พนักงานหญิง อายุ 27 ปี )
“ช่ อ งทางการจัด จ าหน่า ยในปั จ จุ บัน มี ระบบออนไลน์ เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งและมี
อิทธิ พลมาก ดังนันช่
้ องทางที่ผ้ ใู ช้ บริ การเลือกใช้ มากที่สดุ คือ ทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ
สายการบิน ส่วนช่องทางการชาระเงินผู้ใช้ บริ การเลือกชาระผ่านบัตรเครดิตและเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส
และควรเพิ่มช่องทางการชาระเงิน โดยการชาระเงินกับทางสายการบินโดยตรง ซึง่ ไม่ต้องจ่ายผ่าน
ธนาคารหรื อระบบชาระเงินต่าง ๆ เพราะผู้ใช้ บริ การจะได้ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม” (พนักงานชาย
อายุ 31 ปี )
“ช่องทางการจัดจาหน่ายส่วนใหญ่เลือกใช้ ระบบออนไลน์ในการจองบัตรโดยสาร
และการชาระเงิน ดังนันคิ
้ ดว่าผู้ใช้ บริ การเลือกจองบัตรโดยสารทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ
สายการบิน มากที่สุด ส่ว นการช าระเงิน ผู้ใช้ บ ริ การเลือ กช าระเงิน ผ่านบัต รเครดิต และชาระที่
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เคาน์เตอร์ เซอวิสมากที่สดุ และการเพิ่มช่องทางจัดจาหน่ายและชาระเงินคิดว่าไม่จาเป็ นต้ องเพิ่ม
เพราะสะดวกและตอบสนองผู้ใช้ บริ การได้ ดีแล้ ว” (พนักงานหญิง อายุ 30 ปี )
“ช่องทางการจัดจาหน่ายปั จจุบนั มีระบบออนไลน์เข้ ามาจึงตอบสนองผู้ใช้ บริ การ
ได้ ครบทุกช่องทางทังในด้
้ านการจองบัตรโดยสารและช่องทางการชาระเงิน ผู้ใช้ บริ การเลือกจอง
บัตรโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ของสายการบินมากที่สดุ ส่วนการชาระเงินผู้ใช้ บริ การ
ชาระผ่านเคาน์เตอร์ เซอวิสมากที่สดุ และคิดว่าควรจะพัฒนาช่องทางการชาระโดยที่สายการบิน
สร้ างระบบการช าระค่าบัตรโดยสารของสายการบิน เอง โดยไม่ต้อ งผ่านธนาคารหรื อ ระบบรั บ
บริ การชาระเงินอื่น ๆ จะทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม” (พนักงานชาย อายุ 25 ปี )
จากผลสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่ายปั จจุบนั
และการเพิ่มช่องทาง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่าช่องทางการจัดจาหน่ายปั จจุบันมีระบบ
ออนไลน์มาเกี่ยวข้ องทังในด้
้ านการจองบัตรโดยสารและช่องทางการชาระเงินมากที่สดุ รองลงมาคือ
ช่องทางจัดจาหน่ายปั จจุบนั มี ทงโทรสายตรงไปคอลเซ็
ั้
นเตอร์ และเคาน์เตอร์ จาหน่ายบัตรโดยสาร
กลุม่ ตัวอย่างมี ความคิดเห็นว่าผู้ใช้ บริ การเลือกจองบัตรโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ของ
สายการบิ นมากที่ สุด ส่วนช่องทางการชาระเงินผู้ใช้ บริ การเลือ กช าระผ่านบัตรเครดิตมากที่ สุด
รองลงมาคือ ชาระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส และกลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าไม่ต้องเพิ่มช่องทางการ
จัดจาหน่ายและชาระเงินเพราะสะดวกและตอบสนองผู้ใช้ บริ การได้ ดีแล้ วมากที่สดุ รองลงมาคือ ควร
จะพัฒนาช่องทางการชาระเงินโดยที่สายการบินสร้ างระบบการชาระค่าบัตรโดยสารของสายการบิน
เอง โดยไม่ ต้ องผ่ านธนาคารหรื อระบบรั บบริ การชาระเงิ นอื่ น ๆ จะท าให้ ผ้ ูใช้ บ ริ การไม่ ต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียม
9. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า กิ จกรรมส่งเสริ มการตลาดมี ความน่าสนใจ เช่น
การลดราคาบัตรโดยสาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ ท่านคิดว่า กิจกรรมส่งเสริ มการตลาดที่ได้ รับการตอบรับดีที่สดุ คืออะไร
และจะมีโปรโมชัน่ ที่นา่ สนใจอย่างไรบ้ าง (Promotion)
จากผลการสัมภาษณ์ และค าบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดและโปรโมชั่นที่นา่ สนใจ โดย
ผู้วิจยั สามารถจับประเด็นได้ 2 ประเด็นหลัก และแบ่งเป็ นประเด็นย่อย 5 ประเด็น ดังนี ้
“กิ จ กรรมส่งเสริ ม การตลาดที่ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ ดี ที่ สุด คื อ การลดราคาบัต ร
โดยสาร และส่วนโปรโมชั่นที่น่าสนใจ คือ ในช่วง Low – Season ควรจะมีการลดค่าบัตรโดยสาร
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เพื่ อ กระตุ้นให้ คนมาใช้ บริ การมากขึ ้น และช่วง High – Season เป็ นช่วงที่คนมาใช้ บริ การเยอะ
ควรจัดโปรโมชั่นซื ้อบัตรโดยสารในราคาเต็มแล้ วเพิ่มน ้าหนักสัมภาระฟรี หรื อเสิร์ฟเครื่ อ งดื่มบน
เที่ยวบินฟรี เพื่อเป็ นการดึงดูดให้ คนมาใช้ บริ การ” (พนักงานหญิง อายุ 30 ปี )
“กิ จการส่งเสริ มการตลาดที่ได้ รับการตอบรับมากสุด คือ บัตรโดยสารลดราคา
ส่ว นโปรโมชั่น ที่ น่า สนใจคื อ บัต รโดยสารลดราคา และขยายช่ ว งเวลาในการจองให้ น านขึ ้น ”
(พนักงานหญิง อายุ 27 ปี )
“กิจกรรมส่งเสริ มการตลาดที่ได้ รับการตอบรั บดีที่สุด คือ บัตรโดยสารลดราคา
ส่วนโปรโมชั่นที่นา่ สนใจก็ น่าจะเป็ นการลดราคาบัตรโดยสารให้ กับผู้ใช้ บริ การตามช่วงเวลาต่าง ๆ
และในช่วงที่ มีผ้ ูใช้ บ ริ การน้ อ ยก็ ลดราคาบัตรโดยสารร่ วมกับบัตรเครดิตทุก ธนาคารแล้ วสะสม
คะแนนบัตรเครดิตไว้ เป็ นส่วนลดบัตรโดยสารได้ อีก” (พนักงานชาย อายุ 31 ปี )

“กิจกรรมส่งเสริ มการตลาดที่ได้ รับการตอบรั บดีที่สดุ คือ ลดราคาบัตรโดยสาร
ฟรี น ้าหนักสัมภาระ สาหรับโปรโมชั่นที่นา่ สนใจ คือ ให้ พนักงานทุกคนสามารถขายบัตรโดยสารได้
ในราคาโปรโมชั่น โดยใช้ Code ID ของแต่ละคนแล้ วบริ ษัทก็ แบ่งเปอร์ เซ็นต์ให้ กับพนักงาน เป็ น
การเพิ่มยอดขายให้ กบั บริ ษัทไปในตัว” (พนักงานหญิง อายุ 30 ปี )
“กิจกรรมส่งเสริ มการตลาดที่ได้ รับการตอบรั บดีที่สุด คือ บัตรโดยสารลดราคา
ส่วนโปรโมชั่นที่นา่ สนใจนัน่ คือ จองบัตรโดยสารพร้ อมแพ็คเกจที่พกั หรื อแพ็คเกจท่องเที่ยว เพราะ
ผู้ใช้ บ ริ ก ารส่วนใหญ่ มี วัต ถุป ระสงค์ ในการเดิ น ทางเพื่ อ ไปท่อ งเที่ย ว หากมี บัต รโดยสารพร้ อม
แพ็คเกจต่าง ๆ น่าจะมีผ้ สู นใจมาใช้ บริ การมากขึ ้น” (พนักงานชาย อายุ 25 ปี )
จากผลสัมภาษณ์ กลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดและ
โปรโมชั่นที่น่าสนใจ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า การลดราคาบัตรโดยสารเป็ น
กิจกรรมส่งเสริ มการตลาดที่ได้ รับการตอบรับดีที่สดุ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การลด
ราคาบัตรโดยสารเป็ นโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากที่สดุ รองลงมาคือ โปรโมชั่นซื ้อบัตรโดยสารในราคา
เต็มฟรี น ้าหนักสัมภาระฟรี หรื อฟรี เครื่ องดื่มบนเที่ยวบิน ให้ พนักงานทุกคนสามารถขายบัตรโดยสาร
ได้ ในราคาโปรโมชั่นโดยใช้ Code ID ของแต่ละคน และจองบัตรโดยสารพร้ อมแพ็คเกจที่พักหรื อ
แพ็คเกจท่องเที่ยว ตามลาดับ
10. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า การมีขนตอนให้
ั้
บริ การต่าง ๆ ที่รวดเร็ ว มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ท่านคิดว่า
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มีแนวทางพัฒนาขันตอนต่
้
าง ๆ เช่น การตรวจเช็คและรับกระเป๋ า หรื อขันตอนการเช็
้
คอิน ให้ มีความ
สะดวกและรวดเร็ วอย่างไร และสามารถตอบสนองผู้ใช้ บริ การได้ มากแค่ไหน (Process)
จากผลการสัมภาษณ์ และค าบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมี ความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ ยวกับแนวทางพัฒนาขันตอนต่
้
าง ๆ ให้ มีความสะดวกและ
รวดเร็ ว สามารถตอบสนองผู้ใช้ บริ การได้ โดยผู้วิจยั สามารถจับประเด็นได้ 6 ประเด็น ดังนี ้
“พนักงานจะต้ องให้ ข้อมูลอย่างละเอียดแก่ผ้ ใู ช้ บริ การตังแต่
้ เริ่ มซื ้อบัตรโดยสาร
ส่งเสริ มและประชาสัมพันธ์ ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเช็คอินออนไลน์ ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การมาถึงสนามบินแล้ ว
ทางสายการบินควรจะแยกเคาน์เตอร์ เช็คอินไปเลยว่าสาหรับคนที่มีสมั ภาระและเคาน์เตอร์ สาหรับ
คนไม่ มี ส ัม ภาระ และเพิ่ ม เคาน์ เตอร์ เช็ ค อิ น ส าหรั บ เที่ ย วบิ น ไหนใกล้ จ ะออกก็ ต้ อ งมี ก ารเปิ ด
เคาน์เตอร์ เช็คอินด่วนให้ กบั ผู้ใช้ บริ การ เพื่อที่ผ้ ใู ช้ บริ การที่ได้ ไม่ตกเครื่ องหรื อรอคิวนานจนเกินไป
และตอบสนองผู้ใช้ บริ การได้ ” (พนักงานหญิง อายุ 30 ปี )
“ขัน้ ตอนในการเช็ ค อิ น โหลดกระเป๋ า หากพนัก งานแผนกเช็ ค อิ น แผนกเช็ ค
กระเป๋ า ไม่ปล่อยให้ ผ้ ใู ช้ บริ การถือ กระเป๋ าขึ ้นเครื่ องใบใหญ่ เกิ นจานวนที่ระบุไว้ เมื่ อ ผู้ใช้ บริ การ
มาถึงห้ องโดยสารก็ มีที่เก็ บกระเป๋ าได้ การบอร์ ดผู้โดยสารของพนักงานต้ อ นรับก็เสร็ จเร็ ว อยู่ใน
เวลาที่กาหนดสามารถนาเครื่ องออกได้ เร็ ว และสามารถตอบสนองผู้ใช้ บริ การได้ ” (พนักงานหญิ ง
อายุ 27 ปี )
“ควรจะส่งเสริ มและประชาสัมพันธ์ ผ่านสือ่ ต่าง ๆ ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การหันมาเช็คอินผ่าน
ระบบออนไลน์ หรื อผู้ใช้ บริ การสามารถเช็คอินออนไลน์มาก่อนแล้ วค่อยมาโหลดสัมภาระที่หน้ า
เคาน์เตอร์ ได้ ซึง่ สิง่ ที่กล่าวมาข้ างต้ นจะช่วยลดจานวนคิวลง เมื่อคิวน้ อยลงก็ช่วยให้ ขนตอนต่
ั้
าง ๆ
รวดเร็ วขึ ้น” (พนักงานชาย อายุ 31 ปี )
“ควรจะประชาสัมพันธ์ ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเช็คอินด้ วยวิธี Self – Check in เยอะ ๆ และ
พัฒ นาให้ เป็ นระบบ E-Boarding Pass ควรเพิ่ ม ที่ ส แกนสัม ภาระและเพิ่ ม เคาน์ เตอร์ เช็ ค อิ น
ปั จจุบนั มีไม่เพียงพอกับจานวนผู้ใช้ บริ การทาให้ ขนตอนเช็
ั้
คอินและโหลดกระเป๋ ารอคิวนาน และ
เพิ่มจานวนรถบัสในกรณีที่เที่ยวบินใช้ Bus Gate หากมีรถบัสไม่เพียงพอกับจานวนเที่ยวบินส่งผล
ให้ เกิ ดเที่ยวบินล่าช้ าได้ คิดว่าแนวทางที่เสนอมาสามารถตอบสนองผู้ใช้ บริ การได้ แต่ต้อ งอาศัย
พนักงานทุกฝ่ ายช่วยกันประสานงาน” (พนักงานหญิง อายุ 30 ปี )
“ให้ พ นัก งานทุกฝ่ ายช่ วยกันประสานงานในขณะที่ ปฏิ บัติห น้ าที่ หรื อ หากเกิ ด
ปั ญหาก็ควรให้ พนักงาน เช่น ระดับผู้จัดการ สามารถตัดสินใจแก้ ปัญหาหรื อมีอานาจการจัดการ
ณ จุดที่มีปัญหาได้ เลยโดยไม่ต้องรอคาสัง่ หรื อการตัดสินใจจากพนักงานที่มีตาแหน่งอาวุโสกว่า
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เพื่ อ ที่ จ ะได้ มี ก ารบริ ห ารจัด การหรื อ แก้ ปั ญ หาได้ เร็ ว ขึ ้นและสามารถตอบสนองผู้ใช้ บ ริ ก ารได้
รวดเร็ ว” (พนักงานชาย อายุ 25 ปี )
จากผลสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาขันตอนต่
้
าง ๆ ให้
มีความสะดวกและรวดเร็ ว สามารถตอบสนองผู้ใช้ บริ การได้ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความ
คิดเห็นว่าควรจะส่งเสริ มและประชาสัมพันธ์ ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเช็คอินผ่านระบบออนไลน์ (Self – Check
in) มากที่ สุด รองลงมาคื อ เพิ่ มจ านวนเคาน์ เตอร์ เช็ คอิ นและเครื่ อ งสแกนสัมภาระ ควรจะแยก
เคาน์ เตอร์ เช็ คอิ นไปเลยว่าสาหรับคนที่มีสมั ภาระและเคาน์ เตอร์ สาหรับคนไม่มีสมั ภาระ พนักงาน
แผนกเช็คอิน แผนกเช็คกระเป๋ าไม่ควรปล่อยให้ ผ้ ใู ช้ บริ การถือกระเป๋ าขึ ้นเครื่ องใบใหญ่เกิ นจานวนที่
ระบุไว้ ควรเพิ่มจานวนรถบัสในกรณี ที่เที่ยวบินใช้ Bus Gate และหากเกิดปั ญหาก็ควรให้ พนักงาน
สามารถตัดสินใจแก้ ปัญหาหรื อมีอานาจการจัดการ ณ จุดที่มีปัญหาได้ เลยโดยไม่ต้องรอคาสัง่ จาก
พนักงานที่มีตาแหน่งอาวุโสกว่า ตามลาดับ และกลุม่ ตัวอย่างเห็นว่าวิธีที่เสนอมาสามารถตอบสนอง
ผู้ใช้ บริ การได้
11. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ภาพลักษณ์ ของสายการบินต้ นทุนต่า มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ท่านคิดว่า
ภาพลักษณ์ ของสายการบิ นของท่านเป็ นอย่างไร ผู้ใช้ บริ การรั บทราบหรื อ ไม่ (Low-cost Airline
Image)
จากผลการสัมภาษณ์ และค าบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ของสายการบินของกลุม่ ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยสามารถจับ
ประเด็นได้ 3ประเด็น ดังนี ้
“ภาพลักษณ์ ของสายการบินที่ผ้ ใู ช้ บริ การเข้ าใจ คือ เป็ นบริ ษัทลูกของการบินไทย
ดังนันการบริ
้
การของเราจึงต้ องบริ การดี สุภาพ อ่อนน้ อม มีความเป็ นกันเอง และยิ ้มแย้ ม ยินดีที่จะ
ให้ บริ การเสมอ และเข้ าไปคุยกับผู้ใช้ บริ การให้ ร้ ู สกึ สบายใจไม่เกร็ ง ผู้ใช้ บริ การจะรับทราบว่านั่ น
เป็ นภาพลักษณ์ ที่ดีก็ต้องบริ การหรื อทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเห็นว่า สามารถบริ การและปฏิบตั ิได้ แบบนัน้
จริ ง” (พนักงานหญิง อายุ 30 ปี )
“ถ้ าเป็ นสายการบินต้ นทุนต่า หากมี การบริ การด้ วยความสุภาพอ่อ นน้ อ ม เป็ น
มิตรกับผู้ใช้ บริ การ และมีการบริ การแจกน ้าดื่มบนเที่ยวบิน ยิ่งทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การจดจาและประทับใจ
อีกทังยั
้ งมีสญ
ั ลักษณ์ ลายของเครื่ องบินก็ยิ่งทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การจดจาได้ งา่ ย” (พนักงานหญิ ง อายุ 27
ปี )
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“ภาพลักษณ์ของสายการบิน เป็ นสายการบินต้ นทุนต่าก็ควรจะมีราคาที่ถูกจริ ง ๆ
แต่การบริ การนันจะต้
้ องดีเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การจดจาและประทับใจแล้ วกลับมาใช้ บริ การอีกครัง้ และ
สิง่ สาคัญที่สดุ คือ การตรงต่อเวลา หากสายการบินปฏิบตั ิได้ ตามที่วา่ มานี ้ถือว่าเป็ นภาพลักษณ์ ที่
ดีของสายการบิน ผู้ใช้ บริ การจะรับทราบได้ จากการที่พนักงานทุกฝ่ ายสามารถปฏิบตั ิงานได้ จริ ง ”
(พนักงานชาย อายุ 31 ปี )
“ภาพลัก ษณ์ ข องสายการบิ น เป็ นสายการบิ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเที่ ย วบิ น ในราคา
ย่อ มเยา เครื่ องบินลาใหม่ พนักงานบริ ก ารด้ วยความสุภ าพ อ่อ นน้ อ ม เอาใจใส่ผ้ ูใช้ บริ การ ให้
ความสาคัญกับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ และการที่ผ้ ใู ช้ บริ การจะรับทราบได้ นนั ้ พนักงานทุก
คนจะต้ องปฏิบัติหน้ าที่ของตนให้ ดีที่สุด นั่นคือ ต้ อ งปฏิบัติหน้ าที่ให้ ได้ และมี ประสิทธิ ภาพแล้ ว
ผู้ใช้ บริ การจะรับรู้และเห็นได้ เองในที่สดุ ” (พนักงานหญิง อายุ 30 ปี )
“ภาพลักษณ์ ของสายการบิ น เป็ นสายการบินที่ให้ บริ การด้ วยใจที่รักบริ การ มี
ความเป็ นกันเองกับผู้ใช้ บริ การ มี ความสุภาพ อ่อ นน้ อ ม ยิ ้มแย้ ม เครื่ องบิน เป็ นเครื่ องบินลาใหม่
และนาเสนออัตราค่าโดยสารที่ประหยัดที่สดุ สิ่งที่กล่าวมานันเป็
้ นภาพลักษณ์ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การทุกคน
รับรู้ได้ จากการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายการบินทุกคน” (พนักงานชาย อายุ 25 ปี )
จากผลสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสายการบินของ
กลุม่ ตัวอย่าง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการบริ การที่ดี มีความสุภาพ อ่อนน้ อม
ยิ ้มแย้ ม เอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การ เป็ นภาพลักษณ์ที่ดีของสายการบินมากที่สดุ รองลงมาคือ เมื่อเป็ นสาย
การบินต้ นทุนต่าจะต้ องมาราคาถูกจริ ง ๆ และกลุม่ ตัวอย่างมี ความคิดเห็นว่าผู้ใช้ บริ การจะรับรู้ ได้
จากการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายการบินทุกคน
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การสรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ กล่าวถึง
สรุ ปผลการศึกษาค้ นคว้ า อภิปรายผลการวิจัย ข้ อ เสนอแนะที่ได้ จ ากการวิจัย และข้ อ เสนอแนะ
สาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
สรุปผลการศึกษาค้ นคว้ า
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
ผลการวิเคราะห์ เชิงพรรณนา
ส่วนที่ 1 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ลเกี่ ยวกั บ ข้ อ มู ลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถามที่ เป็ น
ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็ นผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ส่วนใหญ่ เป็ น
เพศหญิ ง จ านวน 233 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58.20 และเพศชาย จานวน 167 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
41.80 ตามลาดับ
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็ นผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ส่วนใหญ่ เป็ น
กลุม่ อายุ 20-29 ปี จานวน 228 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.00 รองลงมาคือ กลุม่ อายุ 30-39 ปี จานวน
120 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.00 กลุ่มอายุ 40 ปี ขึ ้นไป จานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.50 และ
กลุม่ อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.50 ตามลาดับ
สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็ นผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ส่วนใหญ่
มีสถานภาพโสด จานวน 291 คน คิดเป็ นร้ อยละ 72.70 รองลงมาคือ มีสถานภาพสมรส จานวน
95 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.80 และมีสถานภาพหย่าร้ าง/ แยกกันอยู/่ หม้ าย จานวน 14 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 3.50 ตามลาดับ
อาชี พ ผู้ต อบแบบสอบถามที่ เป็ น ผู้ใช้ บ ริ การสายการบิ น ต้ น ทุน ต่า ส่วนใหญ่
ประกอบอาชี พ อยู่ในกลุ่ม พนักงานเอกชน จานวน 136 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.00 รองลงมาคื อ
กลุม่ รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 105 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.20 กลุม่ นักเรี ยน/ นิสิต/
นักศึกษา จานวน 72 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.00 กลุม่ ธุรกิจส่วนตัว จานวน 68 คน คิดเป็ นร้ อยละ
17.00 และกลุม่ อาชีพอื่น ๆ เช่น มัคคุเทศก์ ล่าม แพทย์ พยาบาล เป็ นต้ น จานวน 19 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 4.80 ตามลาดับ
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ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็ นผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ส่วน
ใหญ่ มี ระดับ การศึก ษาปริ ญ ญาตรี จ านวน 272 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 68.00 รองลงมามี ระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 89 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.20 และมีระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริ ญญาตรี จานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.80 ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็ นผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ส่ว นใหญ่ มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 30,001 บาทขึ น้ ไป จ านวน 149 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 37.30
รองลงมามีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จานวน 105 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.20 มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จานวน 103 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.70 และมีรายได้
เฉลีย่ ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท จานวน 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.80 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าของ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็ นผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ พบว่า ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความคิดเห็น
ต่อปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อ พบว่า ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้ อ
ปั จจัยด้ านการตอบสนอง พบว่า ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความคิดเห็น
ต่อปั จจัยด้ านการตอบสนองโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.98 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อ พบว่า ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกข้ อ
ปั จ จัยด้ านการให้ ความมั่นใจ พบว่า ผู้ใช้ บ ริ ก ารสายการบิ นต้ นทุนต่ามี ค วาม
คิด เห็ น ต่อ ปั จ จัย ด้ า นการให้ ค วามมั่น ใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.91 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกข้ อ
ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ พบว่า ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความคิดเห็น
ต่อปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อ พบว่า ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกข้ อ
ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความ
คิดเห็นต่อปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกข้ อ
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความคิดเห็นต่อ
ปั จ จัยด้ านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อ พิจ ารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกข้ อ
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ปั จจัยด้ านราคา พบว่า ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความคิดเห็นต่อปั จจัย
ด้ า นราคาโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มี ค่า เฉลี่ย เท่ า กับ 3.93 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า
ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกข้ อ
ปั จ จัย ด้ านช่อ งทางการจัดจ าหน่าย ผู้ใช้ บ ริ ก ารสายการบิ นต้ น ทุนต่ ามี ค วาม
คิดเห็นต่อปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.25
เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ 2 ข้ อ และผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก 1 ข้ อ
ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด พบว่า ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความ
คิดเห็นต่อปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ 1
ข้ อ และผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก 3 ข้ อ
ปั จจัยด้ านกระบวนการ พบว่า ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความคิดเห็นต่อ
ปั จจัยด้ านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุก ข้ อ
ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า พบว่า ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า มี ค วามคิ ด เห็ น ต่อ ปั จ จัยด้ า นภาพลักษณ์ ส ายการบิ น ต้ น ทุน ต่ าโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามี ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ 1ข้ อ และผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มาก 4 ข้ อ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็ นผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
สายการบินต้ นทุนต่าที่ใช้ บริ การครัง้ ล่าสุด ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็ นผู้ใช้ บริ ก าร
สายการบินต้ นทุนต่าส่วนใหญ่ใช้ บริ การสายการบินไทย แอร์ เอเชีย จานวน 191 คน คิดเป็ นร้ อยละ
47.70 รองลงมาคือ สายการบินไทย ไลอ้ อนแอร์ จานวน 102 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.50 สายการ
บินนกแอร์ จ านวน 95 คน คิด เป็ นร้ อยละ 23.80 และสายการบิน อื่ น ๆ เช่น ไทยสมายล์ ไทย
เวียดเจ็ท เป็ นต้ น จานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.00 ตามลาดับ
เส้ นทางการบินภายในประเทศที่เลือกเดินทางบ่อยที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามที่
เป็ นผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าส่วนใหญ่เลือกเส้ นทางการบินภาคอิสาน จานวน 146 คน คิด
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เป็ นร้ อยละ 36.50 รองลงมาคือ เส้ นทางการบินภาคเหนือ จานวน 135 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.70
และเส้ นทางการบินภาคใต้ จานวน 119 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.80 ตามลาดับ
วัตถุประสงค์ที่ตดั สินใจเดินทางโดยสายการบินต้ นทุนต่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่
เป็ นผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าส่วนใหญ่ มีวตั ถุประสงค์ที่ตดั สินใจเดินทางเพื่อท่องเที่ยวมาก
ที่สดุ จานวน 164 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.00 รองลงมาคือ เยี่ยมครอบครัว/ กลับภูมิลาเนา จานวน
112 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.00 ทางาน/ ติดต่อธุรกิจ จานวน 82 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.50 ฉลอง
ในโอกาสพิเศษ จานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.00 และอื่น ๆ เช่น มีโปรโมชัน่ ราคาตัว๋ ถูก ทาบุญ
เป็ นต้ น จานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.50 ตามลาดับ
ช่วงวันที่มาใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าบ่อยที่สดุ ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็ น
ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าส่วนใหญ่มาใช้ บริ การช่วงวันจันทร์ - ศุกร์ จานวน 204 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 51.00 รองลงมาคือ ช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ จานวน 126 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.50 และช่วง
วันหยุดนักขัตฤกษ์ จานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.50 ตามลาดับ
วิธีการเช็ คอิ น ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็ นผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าส่วน
ใหญ่ เช็คอินผ่านเค้ าน์เตอร์ สายการบินที่ท่าอากาศยานมากที่สดุ จานวน 145 คน คิดเป็ นร้ อยละ
36.20 รองลงมาคือ เช็คอินผ่านเว็บไซต์ ของสายการบิน จานวน 103 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.70
เช็ คอินผ่านแอพพลิเคชั่นของสายการบินในโทรศัพท์ จานวน 99 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 24.80 และ
เช็คอินผ่านระบบตู้เช็คอินอัตโนมัติที่ทา่ อากาศยาน (KIOSK) จานวน 53 คน คิดเป็ นจานวน 13.30
ตามลาดับ
บุคคลที่มีอิ ท ธิ พลต่อ การตัดสินใจเลือ กใช้ บ ริ การสายการบิน ต้ นทุน ต่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็ นผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าส่วนใหญ่เลือกตัวเองเป็ นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารมากที่ สุด จ านวน 188 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 47.00 รองลงมาคื อ
ครอบครัว จานวน 88 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.00 แฟน/ สามี/ ภรรยา จานวน 63 คน คิดเป็ นร้ อยละ
15.70 เพื่อน จานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.80 และอื่น ๆ เช่น บริ ษัททัวร์ หน่วยงาน เป็ นต้ น
จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.50 ตามลาดับ
ความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บ ริ ก ารสายการบิ นต้ น ทุน ต่า โดยเฉลี่ย ต่อ ปี ผู้ต อบ
แบบสอบถามที่เป็ นผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่าอยูท่ ี่ 7 ครัง้ ต่อปี โดยมีความถี่ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ต่าสุดอยูท่ ี่ 1 ครัง้ ต่อ
ปี และมีความถี่ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า สูงสุดอยูท่ ี่ 50 ครัง้ ต่อปี
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การเลือกใช้ บริ การสายการบิ นต้ นทุนต่าครัง้ ต่อ ไป ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็ น
ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความถี่ของการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 โดยมี ความถี่ ต่าสุดระดับ 1 หมายความว่า ไม่เลือ กใช้ บริ การสายการบิ น
ต้ นทุนต่าในครัง้ ต่อไปอย่างแน่นอน และมีความถี่สงู สุดระดับ 5 หมายความว่า เลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่าในครัง้ ต่อไปอย่างแน่นอน
การแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบิน ต้ นทุนต่ า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็ น
ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ามีความถี่ของการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 โดยมีความถี่ต่าสุดระดับ 1 หมายความว่า ไม่แนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่าอย่างแน่นอน และมีความถี่สงู สุดระดับ 5 หมายความว่า แนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่าอย่างแน่นอน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1.1 ปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม
ได้ แก่ ด้ านลักษณะทางกายภาพ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านกระบวนการ และด้ านภาพลักษณ์
สายการบินต้ นทุนต่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดย
เฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐาน สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 6.2
สมมติฐานข้ อที่ 1.2 ปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม
ได้ แก่ ด้ านการให้ ความมั่นใจ ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ ด้ านลักษณะทางกายภาพ และด้ านภาพลักษณ์
สายการบิ นต้ นทุนต่า มี อิ ทธิ พลต่อพฤติ กรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิ นต้ นทุนต่ า ด้ านการ
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เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ อง
กับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 7.2
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 ปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยรวม
ได้ แก่ ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านผลิตภัณฑ์ และด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิ นต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบิ น
ต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ ร้อย
ละ 9.5
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 2.1 ปั จจัยด้ านความน่าเชื่ อถื อ มี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ าน
ความน่าเชื่อถือ ไม่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดย
เฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ อง
กับสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 2.2 ปั จจัยด้ านความน่าเชื่ อถื อ มี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ ได้ แก่ ข้ อเที่ยวบินมีความ
ตรงเวลาตามตารางการบิน และข้ อมี การแจ้ งเตือนกรณี มีการเปลี่ยนแปลง เช่น เมื่ อเปลี่ยนแปลง
ประตูขึ ้นเครื่ อง (Gate) หรื อเมื่อเปลีย่ นแปลงตารางบิน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 2.7
สมมติฐานข้ อที่ 2.3 ปั จจัยด้ านความน่าเชื่ อถื อ มี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านความน่าเชื่อถือ ได้ แก่ ข้ อสายการบินมีการ
ให้ บริ การตามที่ได้ สญ
ั ญาหรื อโฆษณาไว้ เช่น ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ ้ม, ใคร ๆ ก็บินได้ (Everyone can
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fly), อิสระต่อการบิน (Freedom to fly) ข้ อเที่ยวบินมีความตรงเวลาตามตารางการบิน และข้ อมีการ
แจ้ งเตือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อเปลีย่ นแปลงประตูขึ ้นเครื่ อง (Gate) หรื อเมื่อเปลี่ยนแปลง
ตารางบิน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 3.5
สมมติฐานข้ อที่ 3 ปั จจัยด้ านการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติ ฐานข้ อที่ 3.1 ปั จ จัยด้ านการตอบสนอง มี อิ ทธิ พลต่อ พฤติ กรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านการตอบสนอง ได้ แก่ ข้ อพนักงานให้ บริ การ
ด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิ ภาพ และข้ อพนักงานมีการตอบสนองทันทีเมื่อผู้ใช้ บริ การต้ องการ
ความช่วยเหลือ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ย
ในการใช้ บริ การสายการบิ นต้ นทุนต่า อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐาน สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 0.1
สมมติ ฐานข้ อที่ 3.2 ปั จ จัยด้ านการตอบสนอง มี อิ ทธิ พลต่อ พฤติ กรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านการตอบสนอง ได้ แก่ ข้ อพนักงานให้ บริ การ
ด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิ ภาพ และข้ อพนักงานมีความเต็มใจช่วยเหลือผู้ใช้ บริ การ มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน สามารถอธิ บายได้
ร้ อยละ 3.2
สมมติ ฐานข้ อที่ 3.3 ปั จ จัยด้ านการตอบสนอง มี อิ ทธิ พลต่อ พฤติ กรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านการตอบสนอง ได้ แก่ ข้ อพนักงานให้ บริ การ
ด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิ ภาพ ข้ อพนักงานมีการตอบสนองทันทีเมื่อผู้ใช้ บริ การต้ องการความ
ช่วยเหลือ และข้ อพนักงานมีความเต็มใจช่วยเหลือผู้ใช้ บริ การ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 3.1
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สมมติฐานข้ อที่ 4 ปั จจัยด้ านการให้ ความมั่นใจ มี อิ ทธิ พลต่อ พฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 4.1 ปั จจัยด้ านการให้ ความมั่นใจ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ปั จ จั ย ด้ านการให้ ความมั่ น ใจ ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 4.2 ปั จจัยด้ านการให้ ความมั่นใจ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านการให้ ความมั่นใจ ได้ แก่ ข้ อพนักงานมี
ความเชี่ยวชาญในการให้ บริ การทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดความไว้ วางใจ และข้ อมีการชดเชยเมื่อเที่ยวบิน
ล่าช้ า (Flight Delay) เช่น มีการจัดอาหาร - เครื่ องดื่ม โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย หรื อ มี Voucher จากสาย
การบินมอบให้ แก่ผ้ โู ดยสาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ อง
กับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 1.9
สมมติฐานข้ อที่ 4.3 ปั จจัยด้ านการให้ ความมั่นใจ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านการให้ ความมั่นใจ ได้ แก่ ข้ อพนักงานมี
ความเชี่ ยวชาญในการให้ บริ การท าให้ ผ้ ู ใช้ บ ริ การเกิ ดความไว้ วางใจ ข้ อ พนักงานตอบค าถาม
ผู้ใช้ บริ การด้ วยความรู้และความชานาญ และข้ อมีการชดเชยเมื่อเที่ยวบินล่าช้ า (Flight Delay) เช่น
มีการจัดอาหาร - เครื่ องดื่ม โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย หรื อ มี Voucher จากสายการบินมอบให้ แก่ผ้ โู ดยสาร
มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ อ งกับสมมติฐาน สามารถ
อธิบายได้ ร้อยละ 2.0
สมมติฐานข้ อที่ 5 ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 5.1 ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิ ตใจ มี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ ได้ แก่ ข้ อพนักงานบริ การ
ด้ วยความเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นรายบุคคล มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 0.7
สมมติฐานข้ อที่ 5.2 ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิ ตใจ มี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ ได้ แก่ ข้ อพนักงานบริ การ
ด้ วยความเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นรายบุคคล ข้ อพนักงานมีความเข้ าใจความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ
และข้ อพนักงานหาทางเลือกที่ ดี ที่ สุดแก่ผ้ ูใช้ บริ การ กรณี เกิ ดปั ญ หาต่าง ๆ เช่น กรณี ถูกยกเลิก
เที่ ยวบิ น (Cancelled) สายการบิ นเสนอให้ ผ้ ูโดยสารเลือกว่าจะรั บเงินคื นเต็ มจ านวนหรื อ เสนอ
เที่ยวบินอื่นไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 4.8
สมมติฐานข้ อที่ 5.3 ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิ ตใจ มี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิตใจ ได้ แก่ ข้ อพนักงานบริ การ
ด้ วยความเอาใจใส่ผ้ ูใช้ บริ การเป็ นรายบุคคล และข้ อพนักงานหาทางเลือกที่ดีที่สุดแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ
กรณีเกิดปั ญหาต่าง ๆ เช่น กรณีถกู ยกเลิกเที่ยวบิน (Cancelled) สายการบินเสนอให้ ผ้ โู ดยสารเลือก
ว่าจะรั บเงินคืนเต็มจ านวนหรื อ เสนอเที่ยวบิ นอื่ นไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน มี อิ ทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิ นต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบิ น
ต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน สามารถอธิ บายได้
ร้ อยละ 1.5
สมมติฐานข้ อที่ 6 ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติ ฐานข้ อที่ 6.1 ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ มี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ ได้ แก่ ข้ อสภาพ
ภายในห้ องโดยสารและห้ องน ้าบนเครื่ องบินมี ความสะอาด และข้ อสภาพของอุปกรณ์ ภายในห้ อง
โดยสารบนเครื่ องบินมีความทันสมัยและพร้ อมใช้ งาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
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การบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมี นยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 1.6
สมมติ ฐานข้ อที่ 6.2 ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ มี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ ได้ แก่ ข้ อสภาพ
ภายในห้ องโดยสารและห้ องนา้ บนเครื่ องบินมี ความสะอาด และข้ อสภาพของอุปกรณ์ ภายในห้ อง
โดยสารบนเครื่ องบินมีความทันสมัยและพร้ อมใช้ งาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 5.2
สมมติ ฐานข้ อที่ 6.3 ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ มี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ ได้ แก่ ข้ อสภาพ
ภายในห้ องโดยสารและห้ องน า้ บนเครื่ อ งบิ น มี ความสะอาด และข้ อ ที่ นั่งบนเครื่ อ งบิ นมี ความ
สะดวกสบาย มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่น
ให้ ใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า อย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ
สมมติฐาน สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 1.5
สมมติฐานข้ อที่ 7 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 7.1 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ข้ อเมนูอาหารและ
เครื่ องดื่ม/ ของที่ระลึกที่จาหน่ายบนเครื่ องบินที่หลากหลาย และข้ อให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี มากกว่า
คูแ่ ข่ง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 4.1
สมมติฐานข้ อที่ 7.2 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ข้ อมีจานวนเที่ยวบินต่อ
วันที่หลากหลาย ข้ อเมนูอาหารและเครื่ องดื่ม/ ของที่ระลึกที่จาหน่ายบนเครื่ องบินที่หลากหลาย ข้ อ
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ให้ นา้ หนักสัมภาระฟรี มากกว่าคู่แข่ง และข้ อมี บริ การเสริ มอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น ขึ ้นเครื่ องก่อน/
รับสัมภาระก่อน/ เลือกที่นงั่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ อง
กับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 3.7
สมมติฐานข้ อที่ 7.3 ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ข้ อมีจานวนเที่ยวบินต่อ
วันที่หลากหลาย ข้ อเมนูอาหารและเครื่ องดื่ม/ ของที่ระลึกที่จาหน่ายบนเครื่ องบินที่หลากหลาย
และข้ อมีบริ การเสริ มอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น ขึ ้นเครื่ องก่อน/ รับสัมภาระก่ อน/ เลือกที่นงั่ มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ ร้อย
ละ 4.5
สมมติฐานข้ อที่ 8 ปั จจัยด้ านราคา มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 8.1 ปั จจัยด้ านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านราคา ได้ แก่ ข้ อราคาบัตรโดยสารมีความ
เหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะทางการบิน และข้ อมีการแจ้ งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชัน่ ที่ชดั เจน
ตรงตามที่โฆษณาไว้ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่
โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ อง
กับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 0.5
สมมติฐานข้ อที่ 8.2 ปั จจัยด้ านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านราคา ได้ แก่ ข้ อราคาบัตรโดยสารมีความ
คุ้มค่ากับบริ การที่ได้ รับ ข้ อราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะทางการบิน และข้ อ
มีความเหมาะสมของค่าใช้ จ่ายกรณีมีการแก้ ไข/ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 5.0
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สมมติฐานข้ อที่ 8.3 ปั จจัยด้ านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านราคา ได้ แก่ ข้ อราคาบัตรโดยสารมีความ
คุ้มค่ากับบริ การที่ ได้ รับ และข้ อมี การแจ้ งรายละเอี ยดราคาในช่วงโปรโมชั่นที่ชัดเจนตรงตามที่
โฆษณาไว้ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 1.5
สมมติ ฐานข้ อที่ 9 ปั จ จัย ด้ านช่อ งทางการจัด จ าหน่า ย มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติก รรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 9.1 ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ได้ แก่ ข้ อมีความ
หลากหลายของช่ องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร เช่ น เคาน์ เตอร์ ที่ สนามบิ น , Call Center,
เว็บไซต์, แอพพลิเคชัน่ ของสายการบิน เป็ นต้ น ข้ อมีความหลากหลายของช่องทางการชาระเงินค่า
บัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน, บัตรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เป็ นต้ น และ
ข้ อ มี ค วามสะดวก รวดเร็ ว ในการซื อ้ บั ต รโดยสารผ่ า นเว็ บ ไซต์ ส าหรั บ จองบั ต รโดยสาร เช่ น
Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็ นต้ น มี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมี นยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 1.3
สมมติฐานข้ อที่ 9.2 ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ได้ แก่ ข้ อมีความ
หลากหลายของช่ องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร เช่ น เคาน์ เตอร์ ที่ สนามบิ น , Call Center,
เว็บไซต์, แอพพลิเคชัน่ ของสายการบิน เป็ นต้ น ข้ อมีความหลากหลายของช่องทางการชาระเงินค่า
บัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน, บัตรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เป็ นต้ น และ
ข้ อ มี ค วามสะดวก รวดเร็ ว ในการซื อ้ บั ต รโดยสารผ่ า นเว็ บ ไซต์ ส าหรั บ จองบั ต รโดยสาร เช่ น
Skyscanner, Traveloka, Asia One Click เป็ นต้ น มี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 1.4
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สมมติฐานข้ อที่ 9.3 ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ได้ แก่ ข้ อมีความ
หลากหลายของช่ องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร เช่ น เคาน์ เตอร์ ที่ สนามบิ น , Call Center,
เว็บไซต์, แอพพลิเคชัน่ ของสายการบิน เป็ นต้ น และข้ อมีความหลากหลายของช่องทางการชาระเงิน
ค่าบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน, บัตรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เป็ นต้ น มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสาย
การบินต้ นทุนต่า อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ อ งกับสมมติฐาน สามารถ
อธิบายได้ ร้อยละ 1.5
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 10 ปั จ จั ย ด้ า นการส่ง เสริ ม การตลาด มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐาน ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 10.1 ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด มี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด ได้ แก่ ข้ อกิจกรรม
ส่งเสริ มการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น มีสว่ นลดค่าบัตรโดยสาร มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่ า ด้ านความถี่ โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบิ นต้ นทุนต่า อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 0.6
สมมติฐานข้ อที่ 10.2 ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด มี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด ได้ แก่ ข้ อกิจกรรม
ส่งเสริ มการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น มี สว่ นลดค่าบัตรโดยสาร ข้ อมีสิทธิ พิเศษให้ กับสมาชิกของ
สายการบิน ข้ อมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านสือ่ ต่าง ๆ สม่าเสมอ เช่น Facebook โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
เป็ นต้ น และข้ อมี การร่ วมกิ จกรรมส่งเสริ มการขายกับบริ ษั ทต่าง ๆ เช่ น โรงแรม บัตรเครดิ ต มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติ ฐาน สามารถ
อธิบายได้ ร้อยละ 3.6
สมมติฐานข้ อที่ 10.3 ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด มี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด ได้ แก่ ข้ อกิจกรรม
ส่งเสริ มการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น มีสว่ นลดค่าบัตรโดยสาร และข้ อมีการร่ วมกิจกรรมส่งเสริ ม
การขายกับบริ ษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บัตรเครดิต มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมี นัยสาคั ญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 2.7
สมมติฐานข้ อที่ 11 ปั จจัยด้ านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 11.1 ปั จจัยด้ านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ปั จ จัยด้ านกระบวนการ ได้ แก่ ข้ อ มี ขัน้ ตอนการ
เช็คอินที่รวดเร็ ว ข้ อมีการดูแลรักษากระเป๋ าเดินทางของผู้โดยสารเป็ นอย่างดี และข้ อสายการบินมี
ขันตอนการรั
้
บผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้ า การยกเลิกของเที่ยวบิน และสัมภาระเกิดความเสียหาย
มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน สามารถ
อธิบายได้ ร้อยละ 0.5
สมมติฐานข้ อที่ 11.2 ปั จจัยด้ านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า ปั จจัยด้ านกระบวนการ ได้ แก่ ข้ อ มี ขนตอนการ
ั้
เช็คอินที่รวดเร็ ว ข้ อมีการดูแลรักษากระเป๋ าเดินทางของผู้โดยสารเป็ นอย่างดี และข้ อสายการบินมี
ขันตอนการรั
้
บผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้ า การยกเลิกของเที่ยวบิน และสัมภาระเกิดความเสียหาย
มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน สามารถ
อธิบายได้ ร้อยละ 4.0
สมมติฐานข้ อที่ 11.3 ปั จจัยด้ านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า ปั จจัยด้ านกระบวนการ ได้ แก่ ข้ อ มี ขัน้ ตอนการ
เช็คอินที่รวดเร็ ว ข้ อมีการดูแลรักษากระเป๋ าเดินทางของผู้โดยสารเป็ นอย่างดี และข้ อสายการบินมี
ขันตอนการรั
้
บผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้ า การยกเลิกของเที่ยวบิน และสัมภาระเกิดความเสียหาย
มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสาย
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การบินต้ นทุนต่า อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ อ งกับสมมติฐาน สามารถ
อธิบายได้ ร้อยละ 2.1
สมมติฐานข้ อที่ 12 ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์สายการบินต้ นทุนต่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า สามารถแบ่งออกเป็ นสมมติฐานย่อย ดังนี ้
สมมติ ฐานข้ อ ที่ 12.1 ปั จ จัย ด้ านภาพลัก ษณ์ ส ายการบิ น ต้ นทุ น ต่ า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ สายการบิ นต้ นทุนต่า ไม่ มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
สมมติ ฐานข้ อ ที่ 12.2 ปั จ จัย ด้ านภาพลัก ษณ์ ส ายการบิ น ต้ นทุ น ต่ า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้
ต่อไป
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า ได้ แก่
ข้ อชื่อเสียงของสายการบินเป็ นที่ร้ ู จกั ข้ อสายการบินมีความน่าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับ ข้ อมีระบบ
การบริ หารและการจัดการของสายการบินที่ดี เช่น การต่อคิวเช็ คอิน เป็ นต้ น และข้ อสายการบินมี
มาตรฐานความปลอดภัยด้ านการบินและการให้ บริ การ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป อย่างมี นยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 7.3
สมมติ ฐานข้ อ ที่ 12.3 ปั จ จัย ด้ านภาพลัก ษณ์ ส ายการบิ น ต้ นทุ น ต่ า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบิ นต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบิ น
ต้ นทุนต่า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า ได้ แก่
ข้ อมี ระบบการบริ หารและการจัดการของสายการบิ นที่ดี เช่น การต่อ คิวเช็ คอิ น เป็ นต้ น ข้ อ การ
ให้ บริ การของพนักงานมี ประสิทธิ ภาพ และข้ อสายการบินมีมาตรฐานความปลอดภัยด้ านการบิน
และการให้ บริ การ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการแนะนา
ผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐาน สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 11.1
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ผลการสัมภาษณ์
ภายหลังจากการเก็ บข้ อ มูลเชิ งปริ มาณ ผู้วิ จัยได้ ท าการวิจัยเชิ งคุณ ภาพจากการ
สัมภาษณ์ โดยการใช้ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ จากการทา
วิจยั เชิงคุณภาพไปสนับสนุนข้ อมูลที่ได้ จากการทาวิจยั เชิงปริ มาณ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง เป็ นบุคคลที่ทางานในบริ ษัทสายการบินต้ นทุน
ต่า ตาแหน่งพนักงานฝ่ ายขาย มีอายุระหว่าง 25-31 ปี เพศหญิ ง จานวน 3 คน เพศชาย จานวน 2
คน มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการให้ เที่ยวบินออกตรงเวลา พบว่า กลุม่
ตัวอย่างโดยส่วนมากมีความคิดเห็นว่าควรจะมีเครื่ องบินสารองไว้ ในแต่ละสถานี หากเกิดเที่ยวบิน
ล่าช้ าก็ จะได้ นาเครื่ องบินสารองมาใช้ ได้ รองลงมาคือ ควรให้ พนักงานทุกฝ่ ายประสานงานกัน
ตังแต่
้ ขนั ้ ตอนเช็ คอินจนถึงจุดหมายปลายทาง พนักงานภาคพื ้นควรให้ ข้อ มูลกับผู้ใช้ บริ การให้
ชัดเจนตัง้ แต่การจองบัตรโดยสารป้องกันการผิดพลาด ควรเรี ยกผู้ใช้ บริ การที่นั่งเลขท้ าย ๆ ขึ ้น
เครื่ องก่อนเพื่อป้องกันการติดขัดบนเครื่ องน้ อยลง และควรเพิ่มพนักงานซ่อมบารุงอากาศยานจะ
ได้ มีทีมช่างช่วยกันประเมินซ่อมแซมเครื่ องบินได้ เร็ วขึ ้น ตามลาดับ
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการเพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานสามารถ
ให้ บริ การด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควร
จะให้ รางวัลพนักงานด้ วยเงินโบนัสมากที่สดุ รองลงมาคือ การแบ่งเปอร์ เซ็นต์จากการเก็บเงินค่า
น ้าหนักสัมภาระเกินมาเฉลี่ยให้ กบั พนักงาน และให้ บตั รโดยสารฟรี พร้ อมแพคเก็จที่พกั ไปพักผ่อน
กับครอบครัวหรื อคนรัก ตามลาดับ
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการชดเชยให้ กบั ผู้ใช้ บริ การเมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้ า พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าสายการบินสามารถชดเชยให้ กับผู้ใช้ บริ การตามกฎของ
สานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทยได้ กาหนดไว้ มากที่สดุ รองลงมาคือ สายการบินสามารถ
ชดเชยได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะต้ องพิจารณาว่าเที่ยวบินนัน้ ๆ ล่าช้ านานแค่ไหน เช่น ล่าช้ า
เกิ น 2 ชั่วโมงก็ อ อกเป็ น Vouchers ให้ กับ ผู้ใช้ บ ริ ก ารไปแลกซื อ้ ของว่างภายในสนามบิ น หรื อ
อาจจะเปลี่ยนเป็ นเที่ยวบินอื่นแทนในกรณีที่ลา่ ช้ านานมาก ๆ หรื ออาจจะให้ ผ้ ใู ช้ บริ การรับเงินคืน
5-10% ของราคาบัตรโดยสาร ตามลาดับ
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ พนักงานเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นรายบุคคล พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นด้ วยการให้ พนักงานเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นรายบุคคล และทาได้ กับ
ผู้ใช้ บริ การที่เป็ น special case ที่ต้องใส่ใจดูแลเป็ นพิเศษ เช่น ผู้พิการตาบอด หูหนวก ผู้ใช้ บริ การ
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ทีต่ ้ องนัง่ wheel chair เด็กอายุต่ากว่า 16 เดินทางคนเดียว ผู้ที่มีอาการป่ วยที่จะต้ องให้ การบริ การ
เป็ นพิเศษ เป็ นต้ น ส่วนผู้ใช้ บริ การท่านอื่ น ๆ ก็ บริ การในรู ปแบบใกล้ เคียงกันตามมาตรฐานการ
ให้ บริ การของสายการบิน
6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาห้ องโดยสารและห้ องน ้าบนเครื่ องบิน พบว่า
กลุ่ม ตัว อย่างส่วนใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ นว่าควรจะให้ พ นัก งานท าความสะอาดภายในเครื่ อ งบิ น
(Cleaner) ขึน้ มาทาความสะอาดในทุก ๆ เที่ยวบิน ที่ลงจอดทังภายในห้
้
อ งโดยสารและห้ อ งน า้
รองลงมาคือ ให้ พนักงานต้ อนรั บบนเครื่ อ งบินเช็ คและทาความสะอาดห้ อ งโดยสารเมื่ อ ปฏิบั ติ
หน้ าที่บนเที่ยวบิน ควรจะทาแบบสารวจให้ ผ้ ใู ช้ บริ การประเมินในแต่ละที่นงั่ ว่าที่นงั่ ของแต่ละท่าน
มีสภาพเป็ นอย่างไรและห้ องน ้าบนเครื่ องที่ท่านใช้ บริ การมีสภาพอย่าง และควรเพิ่มจานวนคนทา
ความสะอาด ไม่วา่ จะเป็ นเพิ่มจานวนลูกเรื อ หรื อเพิ่มจานวน Cleaner ตามลาดับ
7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการให้ น ้าหนักสัมภาระกับผู้ใช้ บริ การ พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าควรจะให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี กับผู้ใช้ บริ การอย่างจากัด
มากที่สดุ เพราะผู้ใช้ บริ การแต่ละคนขนสัมภาระมามากน้ อ ยไม่เท่ากันและระบุไปตังแต่
้ ตอนซื ้อ
บัตรโดยสารเลยว่าทางสายการบินให้ น ้าหนักฟรี ได้ กี่กิโลกรัม หากน ้าหนักเกินก็ต้องให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ
ซื ้อน ้าหนักเพิ่ม รองลงมาคือคิดรวมไปกับค่าบัตรโดยสาร เพราะจะทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การรู้สกึ ว่าไม่ต้อง
จ่ายเงินซื ้อน ้าหนักเพิ่ม ควรมีนโยบายให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี กับผู้ใช้ บริ การที่ต้องการย้ ายที่อ ยู่ แต่
ขันตอนนี
้
้ผู้ใช้ บริ การต้ องกรอกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในการจองบัตรโดยสารล่วงหน้ าเพื่อยืนยัน
ว่าจะย้ ายที่อยู่จริ งหรื อเป็ นนักศึกษาจริ ง และต้ อ งทาสารวจก่อนว่าสายการบินคู่แข่งให้ น ้าหนัก
สัมภาระฟรี กบั ผู้ใช้ บริ การเท่าไหร่ ควรจะให้ เยอะกว่าคูแ่ ข่งประมาณ 1-3 กิโลกรัม ตามลาดับ
8. ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการทาโปรโมชัน่ และประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าควรทาโปรโมชั่นลดราคาบัตรโดยสารมากที่สุด รองลงมาคือ
ควรจัดโปรโมชั่นที่มีการอธิ บายราคาและจุดเด่นให้ ชัดเจน และควรจะทาโปรโมชั่นบัตรโดยสาร
พร้ อมแพ็คเกจร่ วมกับโรงแรมต่าง ๆ ในช่วงที่มีผ้ ใู ช้ บริ การน้ อยหรื อช่วงที่ไม่ใช่เทศกาล ตามลาดับ
และกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรประชาสัมพันธ์ ผา่ นสื่อ Social Network มากที่สดุ
รองลงมาคือ ไปออกบูทร่วมกับโรงแรมในงานไทยเที่ยวไทย ตามลาดับ
9. ความคิดเห็นเกี่ ยวกับช่อ งทางการจัดจาหน่ายปั จ จุบันและการเพิ่มช่อ งทาง
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าช่องทางการจัดจาหน่ายปั จจุบนั มีระบบออนไลน์มาเกี่ยวข้ อง
ทัง้ ในด้ านการจองบัต รโดยสารและช่ อ งทางการช าระเงิน มากที่ สุด รองลงมาคื อ ช่ อ งทางจัด
จาหน่ายปั จจุบนั มี ทงโทรสายตรงไปคอลเซ็
ั้
นเตอร์ และเคาน์เตอร์ จาหน่ายบัตรโดยสาร และกลุ่ม
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ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าผู้ใช้ บริ การเลือกจองบัตรโดยสารผ่านแอพพลิเคชัน่ และเว็บไซต์ของสาย
การบิ น มากที่ สุด ส่ว นช่ อ งทางการช าระเงิน ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารเลือ กช าระผ่ า นบัต รเครดิ ต มากที่ สุด
รองลงมาคื อ ช าระผ่านเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส และกลุ่ม ตัวอย่างมี ค วามคิ ดเห็ นว่าไม่ ต้อ งเพิ่ม ช่อ ง
ทางการจัด จ าหน่า ยและช าระเงิน เพราะสะดวกและตอบสนองผู้ใช้ บ ริ ก ารได้ ดี แ ล้ ว มากที่ สุด
รองลงมาคือ ควรจะพัฒ นาช่องทางการชาระเงินโดยที่สายการบินสร้ างระบบการชาระค่าบัตร
โดยสารของสายการบินเอง โดยไม่ต้องผ่านธนาคารหรื อระบบรับบริ การชาระเงินอื่น ๆ จะทาให้
ผู้ใช้ บริ การไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
10. ความคิด เห็ นเกี่ ยวกับกิ จ กรรมส่งเสริ มการตลาดและโปรโมชั่น ที่น่าสนใจ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี ความคิดเห็น ว่า การลดราคาบัตรโดยสารเป็ นกิ จ กรรมส่งเสริ ม
การตลาดที่ได้ รับการตอบรับดีที่สดุ และกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การลดราคาบัตร
โดยสารเป็ นโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากที่สุด รองลงมาคือ โปรโมชั่นซื ้อบัตรโดยสารในราคาเต็มฟรี
น ้าหนักสัมภาระฟรี หรื อฟรี เครื่ องดื่มบนเที่ยวบิน ให้ พนักงานทุกคนสามารถขายบัตรโดยสารได้ ใน
ราคาโปรโมชั่น โดยใช้ Code ID ของแต่ล ะคน และจองบัต รโดยสารพร้ อมแพ็ ค เกจที่ พัก หรื อ
แพ็คเกจท่องเที่ยว ตามลาดับ
11. ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาขันตอนต่
้
าง ๆ ให้ มีความสะดวกและ
รวดเร็ ว สามารถตอบสนองผู้ใช้ บริ การได้ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรจะ
ส่งเสริ มและประชาสัมพันธ์ ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเช็คอิ นผ่านระบบออนไลน์ (Self – Check in) มากที่สุด
รองลงมาคือ เพิ่มจานวนเคาน์เตอร์ เช็คอินและเครื่ องสแกนสัมภาระ ควรจะแยกเคาน์เตอร์ เช็คอิน
ไปเลยว่าสาหรั บคนที่มีสมั ภาระและเคาน์ เตอร์ สาหรั บคนไม่มี สมั ภาระ พนักงานแผนกเช็ คอิ น
แผนกเช็คกระเป๋ าไม่ควรปล่อยให้ ผ้ ใู ช้ บริ การถื อกระเป๋ าขึ ้นเครื่ องใบใหญ่เกินจานวนที่ระบุไว้ ควร
เพิ่มจ านวนรถบัสในกรณี ที่เที่ยวบินใช้ Bus Gate และหากเกิดปั ญหาก็ควรให้ พนักงานสามารถ
ตัด สิน ใจแก้ ปั ญ หาหรื อ มี อ านาจการจัด การ ณ จุ ด ที่ มี ปั ญ หาได้ เลยโดยไม่ ต้ อ งรอค าสั่ง จาก
พนัก งานที่ มี ต าแหน่ง อาวุโสกว่า ตามล าดับ และกลุ่ ม ตัว อย่า งเห็ น ว่า วิ ธี ที่ เสนอมาสามารถ
ตอบสนองผู้ใช้ บริ การได้
12. ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ของสายการบินของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการบริ การที่ดี มีความสุภาพ อ่อนน้ อม ยิ ้มแย้ ม เอาใจใส่
ผู้ใช้ บริ การ เป็ นภาพลักษณ์ ที่ดีของสายการบินมากที่สดุ รองลงมาคือ เมื่อเป็ นสายการบินต้ นทุน
ต่าจะต้ องมาราคาถูกจริ ง ๆ และกลุ่ม ตัวอย่า งมี ค วามคิ ดเห็น ว่า ผู้ใช้ บ ริ ก ารจะรับ รู้ ได้ จ ากการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานสายการบินทุกคน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า สามารถนามาอภิปรายผลตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
1. ปั จจัยด้ านความน่ าเชื่ อ ถื อ ข้ อ เที่ ยวบิ นมี ความตรงเวลาตามตารางการบิ น มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่าครั ง้ ต่อไป และด้ านการแนะน าผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ า ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิดของพาราสุรามาน และคณะ (1985) กล่าวว่า ความน่าเชื่อถือนัน้ เป็ นความสามารถในการ
มอบบริ การให้ แก่ลูกค้ าตามที่ได้ ให้ สญ
ั ญาไว้ และสอดคล้ องกับข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ให้
สัมภาษณ์ ระบุว่า การบริ หารจัดการให้ เที่ยวบินออกตรงเวลาควรจะมี เครื่ องบินสารองไว้ ในแต่ละ
สถานี ห ากเกิ ด เที่ ย วบิ น ล่ าช้ าก็ จ ะได้ น าเครื่ อ งบิ น ส ารองมาใช้ ได้ ส่ ว นพนั ก งานทุ ก ฝ่ ายต้ อง
ประสานงานกันตลอดจนควรให้ ข้อมูลกับผู้ใช้ บริ การให้ ชดั เจนตังแต่
้ การจองบัตรโดยสารเพื่อป้องกัน
การผิดพลาด และควรเพิ่มพนักงานซ่อมบารุ งอากาศยานจะได้ มีทีมช่างช่วยกันประเมิ นซ่อมแซม
เครื่ องบิ นได้ เร็ วขึน้ กรณี เครื่ องบิ นเสีย หากทุกเที่ ยวบิ นออกตรงเวลาตามตารางบิ นก็ สะท้ อ นให้
ผู้ใช้ บริ การเห็นว่า สายการบินต้ นทุนต่ามีความสามารถในการมอบบริ การให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การตรงตามที่
ได้ โฆษณาหรื อบอกไว้ แล้ ว ส่งผลให้ ผ้ ูใช้ บริ การกลับมาใช้ บริ การอีกครัง้ และยังมีการบอกต่อหรื อ
แนะนาให้ ผ้ อู ื่นมาใช้ บริ การอีก
2. ปั จจั ย ด้ านการตอบสนอง ข้ อพนั ก งานให้ บริ ก ารด้ วยความรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิ ภาพ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ย
ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป และด้ าน
การแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ อิ นทิรา จันทรั ฐ
(2552) ได้ ศกึ ษา ความคาดหวังและการรับรู้ จริ งต่อคุณภาพการบริ การสายการบินต้ นทุนต่าเที่ยวบิน
ภายในประเทศ พบว่า ความพึงพอใจด้ านทัศนะการตอบสนองที่รวดเร็ ว มีความสัมพันธ์ กบั แนวโน้ ม
การใช้ บริ การซ ้าของลูกค้ าสายการบินต้ นทุนต่าเที่ยวบินภายในประเทศ ด้ านแนวโน้ มที่จะใช้ บริ การ
สายการบินต้ นทุนต่าต่อไปภายในระยะเวลา 1 เดือน และสอดคล้ องกับข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึ่ง
ผู้ให้ สมั ภาษณ์ มีความคิดเห็นว่า การที่จะให้ พนักงานให้ บริ การด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
จะต้ องมีการบริ หารจัดการเพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานด้ วยการให้ เงินโบนัส หรื อแบ่งเปอร์ เซ็นต์จาก
การเก็บเงินค่าน ้าหนักสัมภาระเกินมาเฉลีย่ ให้ กบั พนักงาน หรื อให้ บตั รโดยสารฟรี พร้ อมแพคเก็จที่พกั
ไปพักผ่อนกับครอบครัวหรื อคนรัก กล่าวคือ ถ้ าพนักงานให้ บริ การที่ดีมีประสิทธิภาพแล้ วนันส่
้ งผลให้
ผู้ใช้ บ ริ ก ารเกิ ด ความประทับ ใจแล้ วผู้ ใช้ บริ ก ารก็ มี แนวโน้ ม ที่ จ ะกลับ มาใช้ บ ริ ก ารอี ก ครั ง้ เมื่ อ
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ผู้ใช้ บริ การเกิดความประทับใจในบริ การแล้ วก็ยงั สามารถนาไปบอกเล่าหรื อบอกต่อแก่ผ้ อู ื่นให้ มาใช้
บริ การอีกด้ วย
3. ปั จจัยด้ านการให้ ความมั่นใจ ข้ อมีการชดเชยเมื่อเที่ยวบินล่าช้ า (Flight Delay) เช่น
มีการจัดอาหาร - เครื่ องดื่ม โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย หรื อ มี Voucher จากสายการบินมอบให้ แก่ผ้ โู ดยสาร
มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่าครั ง้ ต่อไป และด้ านการแนะน าผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่ า ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิดของธธี ร์ธร ธี รขวัญโรจน์ (2560: 108 - 110) กล่าวว่า ขณะให้ บริ การเป็ นช่วงที่สาคัญจะต้ อง
เอาใจใส่ลูกค้ าเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นช่ วงที่ พิ สูจ น์ คุณ ภาพในการบริ การและการสร้ างความ
ประทับใจให้ แก่ลกู ค้ ามีผลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้ า และสอดคล้ องกับข้ อมูล
จากการสัมภาษณ์ ซึง่ ผู้ให้ สมั ภาษณ์ มีความคิดเห็นว่า การชดเชยให้ กบั ผู้ใช้ บริ การเมื่อเกิดเที่ยวบิน
ล่าช้ านัน้ สายการบินสามารถชดเชยให้ กับผู้ใช้ บริ การตามกฎของสานักงานการบินพลเรื อนแห่ง
ประเทศไทยได้ กาหนดไว้ หรื อสามารถชดเชยได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะต้ องพิจารณาว่าเที่ยวบิน
นัน้ ๆ ล่าช้ านานแค่ไหน กล่าวคือ หากมีการชดเชย ผู้ใช้ บริ การน่าจะพึงพอใจและกลับมาใช้ บริ การ
อีกแน่นอน อีกทังยั
้ งแนะนาผู้อื่นมาใช้ บริ การอีกด้ วย เพราะทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การรู้สกึ ว่าทางสายการบิน
มีความใส่ใจและเพื่อสร้ างความไว้ วางใจแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ แต่ในกรณีที่จะชดเชยให้ กบั ผู้ใช้ บริ การก็ต้อง
มาพิจารณาว่า เที่ยวบินล่าช้ าเกิดจากสาเหตุอะไร แล้ วค่อยมาพิจารณาต่ออีกว่าจะสามารถชดเชยให้
ได้ อย่างไรบ้ าง
4. ปั จจัยด้ านการเข้ าถึงจิ ตใจ ข้ อพนักงานบริ การด้ วยความเอาใจใส่ผ้ ูใช้ บริ การเป็ น
รายบุคคล มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยใน
การใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป และด้ าน
การแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ไครม์ (Khraim.
2013) ได้ ศึกษาเรื่ อง ภาพลักษณ์ ของสายการบินและคุณภาพการให้ บริ การที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตังใจเดิ
้ นทางของลูกค้ าในประเทศจอร์ แดน พบว่า คุณภาพการให้ บริ การมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
ตังใจซื
้ ้อของลูกค้ าในประเทศจอร์ แดน และสอดคล้ องกับข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ให้ สมั ภาษณ์ มี
ความคิดเห็นว่า การให้ พนักงานเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นรายบุคคล ทาได้ กบั ผู้ใช้ บริ การที่เป็ น special
case ที่ต้องใส่ใจดูแลเป็ นพิเศษ เช่น ผู้พิการตาบอด ผู้สูงอายุ หรื อเด็กอายุต่ากว่า 16 เดินทางคน
เดียว เป็ นต้ น ส่วนผู้ใช้ บริ การท่านอื่น ๆ ก็ บริ การในรู ปแบบใกล้ เคียงกันตามมาตรฐานการให้ บริ การ
ของสายการบิน กล่าวคือ ในขณะที่พนักงานให้ บริ การนัน้ จะต้ องบริ การผู้ที่มาใช้ บริ การด้ วยความเอา
ใจใส่วา่ ผู้ใช้ บริ การแต่ละรายต้ องการอะไรหรื อต้ องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมจากบริ การที่เป็ น
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พื ้นฐานหรื อไม่ ถ้ าพนักงานให้ บริ การด้ วยความใส่ใจได้ ก็สามารถสร้ างความประทับใจแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ
ส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ บริ การกลับมาใช้ บริ การอีกครัง้ หรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นมาลองใช้ บริ การ
5. ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ ข้ อ สภาพภายในห้ อ งโดยสารและห้ อ งน า้ บน
เครื่ องบินมีความสะอาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่
โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป
และด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ รุ จิราภรณ์
เอ็ นดู (2558) ได้ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การสายการบินแอร์ เอเชียของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า ปั จจัยด้ านการสร้ างและการนาเสนอทาง
กายภาพ มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การสายการบินแอร์ เอเชียของประชาชนในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล สอดคล้ องกับแนวคิดของ ธี รกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2558: 92 - 180) กล่าวว่า ลักษณะ
ทางกายภาพ คือ รู ปธรรมต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็นได้ มี ความสาคัญต่อความรู้ สึกและปฏิกิริยา
ตอบสนองของลูกค้ าและพนักงานที่มีต่อการให้ บริ การของกิจการ และสอดคล้ องกับข้ อมูลจากการ
สัมภาษณ์ ซึ่งผู้ให้ สมั ภาษณ์ มีความคิดเห็นว่า การจะพัฒนาห้ องโดยสารและห้ องน ้าบนเครื่ องบินให้
มีความสะอาดควรจะให้ พนักงานทาความสะอาดภายในเครื่ องบิน (Cleaner) ขึ ้นมาทาความสะอาด
ในทุก ๆ เที่ยวบินที่ลงจอดทังภายในห้
้
องโดยสารและห้ องน ้า และควรเพิ่มจานวนคนทาความสะอาด
ด้ วย กล่าวคือ ลักษณะทางกายภาพมีความสาคัญต่อธุรกิจบริ การนัน่ คือ ธุรกิจสายการบินต้ นทุนต่า
เพราะลักษณะทางกายภาพเป็ นสิง่ ที่มองเห็นได้ เป็ นรู ปธรรม ผู้ใช้ บริ การจะรู้ได้ วา่ สภาพของห้ องน ้า
หรื อสภาพของอุปกรณ์ภายในห้ องโดยสารบนเครื่ องบิน มีลกั ษณะและมีคณ
ุ ภาพเป็ นอย่างไร ดังนันผู
้ ้
ให้ บริ การจาเป็ นต้ องทาความสะอาด ตกแต่ง และตรวจสอบให้ มีสภาพสะอาดพร้ อมให้ บริ การอยู่
เสมอ
6. ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ข้ อ ให้ น า้ หนั ก สัม ภาระฟรี ม ากกว่ าคู่ แ ข่ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า และด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
เจนจิรา นาทองคา และสุดาพร กุณฑลบุตร (2561) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง อิทธิพลของปั จจัยทางการตลาดต่อ
ความตังใจในการใช้
้
บริ การซ ้าของสายการบินต้ นทุนต่า พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อความตังใจในการใช้
้
บริ การซ ้าของสายการบินต้ นทุนต่า และสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึง่ ผู้ให้ สมั ภาษณ์มีความคิดเห็นว่า ในการให้ น ้าหนักสัมภาระกับผู้ใช้ บริ การ
ควรจะให้ น า้ หนักสัมภาระฟรี กับผู้ใช้ บริ การอย่างจ ากัดมากที่ สุด เพราะผู้ใช้ บริ การแต่ละคนขน
สัมภาระมามากน้ อยไม่เท่ากันและระบุไปตังแต่
้ ตอนซื ้อบัตรโดยสารเลยว่าทางสายการบินให้ น ้าหนัก
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ฟรี ได้ กี่กิโลกรัม หากน ้าหนักเกินก็ต้องให้ ผ้ ใู ช้ บริ การซื ้อน ้าหนักเพิ่ม หรื อคิดรวมไปกับค่าบัตรโดยสาร
เพราะจะทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การรู้สกึ ว่าไม่ต้องจ่ายเงินซื ้อน ้าหนักเพิ่ม ดังนันการที
้
่สายการบินจะให้ น ้าหนัก
สัมภาระฟรี กบั ผู้ใช้ บริ การก็ควรจะให้ อย่างจากัดและระบุให้ ชดั เจนว่าให้ ฟรี กี่กิโลกรัม
7. ปั จจัยด้ านราคา ข้ อมีการแจ้ งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชั่นที่ชัดเจนตรงตามที่
โฆษณาไว้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลี่ยใน
การใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และด้ านการแนะนาผู้อื่ นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ซึ่ง
สอดคล้ องกับ งานวิจัยของ ธนภัทร บัวภิ บาล (Thanapat Buaphiban. 2015) ได้ ศึกษาเรื่ อ ง การ
กาหนดปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกสายการบินของผู้โดยสาร: กรณี ศึกษาผู้ให้ บริ การสายการบิน
ต้ น ทุ น ต่ า ใน ป ระ เท ศ ไท ย (Determination of Factors That Influence Passengers’ Airline
Selection: A Study of Low Cost Carriers in Thailand) พบว่ า ราคา มี ผ ลต่ อ ความตัง้ ใจซื อ้ ของ
ผู้ใช้ บริ การสายการบิ นต้ นทุนต่ า อี กทัง้ ความตัง้ ใจซื อ้ มี ความสัมพันธ์ กับพฤติ กรรมการซื อ้ ของ
ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และสอดคล้ องกับข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึง่ ผู้ให้ สมั ภาษณ์มีความ
คิดเห็นว่า ควรจัดโปรโมชัน่ ที่มีการอธิ บายราคาและจุดเด่นให้ ชดั เจน และควรจะการจัดทาโปรโมชั่น
ลดราคาบัตรโดยสาร กล่าวคื อ ราคามี ผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การเป็ นอย่างมาก เพราะ
ผู้ใช้ บริ การจะเลือกซื ้อหรื อใช้ บริ การในราคาที่ถกู และคุ้มค่ากับบริ การที่ได้ รับ ดังนันทางสายการบิ
้
น
ควรตังราคาค่
้
าตัว๋ โดยสารให้ เหมาะสมกับบริ การที่ผ้ ใู ช้ บริ การจะได้ รับ และทาโปรโมชัน่ ลดราคาบัตร
โดยสารในช่วงที่มีผ้ ใู ช้ บริ การน้ อยหรื อช่วงที่ไม่ใช่เทศกาล อีกทังราคาควรจะตรงตามที
้
่ประชาสัมพันธ์
หรื อโฆษณาไว้
8. ปั จจัยด้ านช่ องทางการจัดจาหน่าย ข้ อ มี ความหลากหลายของช่อ งทางการจัด
จาหน่ายบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน, Call Center, เว็บไซต์, แอพพลิเคชัน่ ของสายการบิน
เป็ นต้ น และข้ อมี ความหลากหลายของช่อ งทางการช าระเงินค่าบัตรโดยสาร เช่น เคาน์ เตอร์ ที่
สนามบิน, บัตรเครดิต/ เดบิ ต, เอทีเอ็ ม , เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส เป็ นต้ น มี อิ ทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ าน
การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป และด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ มนสินี เลิศคชสีห์ (2558) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้ บริ การสายการบินการบินไทย สาหรับการให้ บริ การภายในประเทศ พบว่า ปั จจัยด้ านช่อง
ทางการจ าหน่ายและบริ การ ส่งผลต่อการเลือกใช้ บริ การสายการบินการบินไทย สาหรับเที่ยวบิ น
ภายในประเทศ และสอดคล้ องกับข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึง่ ผู้ให้ สมั ภาษณ์ มีความคิดเห็นว่า ช่ อง
ทางการจัดจ าหน่ายปั จจุบันมี ระบบออนไลน์ มาเกี่ ยวข้ องทังในด้
้ านการจองบัตรโดยสารและช่อง
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ทางการชาระเงิน ทาให้ มีความสะดวก สบายในการจองและชาระเงินค่าบัตรโดยสาร อาจกล่าวได้ ว่า
ช่องทางการจัดจาหน่ายมี ความสาคัญต่อธุรกิจบริ การเป็ นอย่างมาก ดังนันสายการบิ
้
นต้ นทุนต่า
จะต้ องทาให้ บริ การต่าง ๆ สามารถเข้ าถึงได้ งา่ ยและมีความสะดวกสบายในการซื ้อและจ่ายเงิน ถ้ า
ผู้ใช้ บริ การไม่สามารถเข้ าถึงได้ กระบวนการใช้ บริ การก็ไม่สามารถเกิดขึ ้น และสิ่งสาคัญคือ จะต้ องมี
ความพร้ อมที่จะให้ บริ การแก่ลกู ค้ าในสถานที่และเวลาที่ต้องการจะใช้ บริ การเสมอ
9. ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด ข้ อกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น
มีสว่ นลดค่าบัตรโดยสาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่
โดยเฉลี่ยในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครั ง้
ต่อไป และด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ รุจิรา
ภรณ์ เอ็นดู (2558) ได้ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การสายการบินแอร์ เอเชี ย
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า การส่งเสริ มการตลาด มี อิทธิ พลต่อการ
ตัดสินใจใช้ บริ การสายการบินแอร์ เอเชียของประชาชนในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล และสอดคล้ อง
กับข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ให้ ส ัมภาษณ์ มี ความคิ ดเห็นว่า กิ จกรรมส่งเสริ มการตลาดและ
โปรโมชัน่ ที่นา่ สนใจ คือ การลดราคาบัตรโดยสารและโปรโมชัน่ ซื ้อบัตรโดยสารในราคาเต็มฟรี น ้าหนัก
สัมภาระฟรี หรื อฟรี เครื่ องดื่มบนเที่ยวบิน อาจกล่าวได้ วา่ ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด เป็ นปั จจัย
สาคัญต่อธุรกิจสายการบินต้ นทุนต่า ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดความต้ องการหรื อตัดสินใจซื ้อบริ การของ
สายการบินต้ นทุนต่ามากขึ ้น
10. ปั จจัยด้ านกระบวนการ ข้ อมีขนตอนการเช็
ั้
คอินที่รวดเร็ ว มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านความถี่โดยเฉลีย่ ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป และด้ านการแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการ
บินต้ นทุนต่า ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ รุ จิราภรณ์ เอ็นดู (2558) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้ บริ การสายการบินแอร์ เอเชียของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
พบว่า ปั จจัยด้ านกระบวนการบริ การ มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การสายการบินแอร์ เอเชียของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพและปริ มณฑล และสอดคล้ องกับข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึง่ ผู้ให้ สมั ภาษณ์
มีความคิดเห็นว่า ควรจะส่งเสริ มและประชาสัมพันธ์ ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเช็คอิ นผ่านระบบออนไลน์ (Self –
Check in) และเพิ่มจ านวนเคาน์ เตอร์ เช็ คอิ นและเครื่ องสแกนสัมภาระ หรื อแยกเคาน์ เตอร์ เช็ คอิ น
สาหรับคนที่มีสมั ภาระและเคาน์ เตอร์ สาหรับคนไม่มีสมั ภาระ กล่าวคือ สายการบินต้ นทุนต่าเป็ น
ธุรกิ จบริ การ ดังนันกระบวนการให้
้
บริ การมีความสาคัญมาก เพราะการนาเสนอบริ การจะต้ องใช้
ขันตอนและกระบวนการเสมอ
้
ดังนันจึ
้ งควรออกแบบขันตอนการให้
้
บริ การที่ดี และควรมีการอบรม
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พนักงานให้ บริ การเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการให้ บริ การ จึงสามารถตอบสนองความต้ องการของ
ผู้ใช้ บริ การได้
11. ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า มี อิท ธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ด้ านการเลือกใช้ บริ การสายการบิ นต้ นทุนต่าครัง้ ต่อไป และด้ านการ
แนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ไครม์ (Khraim. 2013) ได้
ศึกษาเรื่ อง ภาพลักษณ์ ของสายการบิ นและคุณภาพการให้ บริ การที่มีผลต่อพฤติกรรมการตังใจ
้
เดินทางของลูกค้ าในประเทศจอร์ แดน พบว่า ภาพลักษณ์ของสายการบินมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตังใจซื
้ ้อของลูกค้ า และสอดคล้ องกับข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ให้ สมั ภาษณ์ มีความคิดเห็นว่า
ภาพลักษณ์ที่ดีของสายการบินต้ นทุนต่าต้ องมีการบริ การที่ดี มีความสุภาพ อ่อนน้ อม ยิ ้มแย้ ม เอาใจ
ใส่ผ้ ใู ช้ บริ การ เมื่อเป็ นสายการบินต้ นทุนต่าจะต้ องมาราคาถูกจริ ง ๆ และผู้ใช้ บริ การจะรับรู้ได้ จากการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานสายการบินทุกคน กล่าวคือ ธุรกิจสายการบินนัน้ ภาพลักษณ์ นนถื
ั ้ อได้ ว่ามี
ความสาคัญ เพราะเมื่อสายการบินมีภาพลักษณ์ที่ดีก็สง่ ผลให้ มีชื่อเสียงของสายการบินที่ดีและทาให้
ผู้ใช้ บริ การมีความเชื่อมั่นในการใช้ บริ การ เนื่องจากผู้ใช้ บริ การเชื่อในประสบการณ์ ที่ได้ รับมา ดังนัน้
สายการบินจึงควรรั กษาภาพลักษณ์ ที่ดีไว้ เพราะเป็ นส่วนช่วยให้ ผ้ ูใช้ บริ การยอมรับและเลือกใช้
บริ การในที่สดุ ทังจากความน่
้
าเชื่อถือทางการบิน และคุณภาพการให้ บริ การของพนักงาน
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุน
ต่า สามารถสรุปข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั ดังนี ้
1. สายการบินควรให้ ความสาคัญเกี่ ยวกับความน่าเชื่ อถื อ โดยมุ่งเน้ นไปที่เรื่ องของ
ความตรงเวลาตามตารางบินและการไม่ยกเลิกเที่ยวบิน ดังนันสายการบิ
้
นจึงควรมีการบริ หารจัดการ
เพื่ อให้ เที่ ยวบิ นออกให้ ตรงเวลามากที่ สุด และควรมี แผนสารองกรณี เกิ ดเที่ยวบินล่าช้ า เช่น ให้ มี
เครื่ องบินสารองไว้ ในแต่ละสถานี ถ้ ามีเที่ยวบินล่าช้ าจะได้ นาเครื่ องบินสารองมาใช้ แทน หากสายการ
บินสามารถจัดการให้ เที่ยวบินออกตรงเวลาได้ ก็จะทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การประทับใจเกิดการรับรู้ในคุณภาพ
บริ การ และตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าอีกครัง้
2. สายการบินควรมุ่งเน้ นให้ มีจานวนเที่ยวบินต่อวันที่หลากหลายในแต่ละเส้ นทางการ
บินภายในประเทศ ซึง่ จะทาให้ เข้ าถึงกลุม่ ผู้ใช้ บริ การมากขึ ้น อีกทังยั
้ งสามารถเพิ่มจานวนความถี่ใน
การเลือกใช้ บริ การได้
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3. สายการบินควรมีนโยบายการเพิ่มน ้าหนักสัมภาระฟรี ให้ กบั ผู้ใช้ บริ การมากกว่าสาย
การบินคู่แข่ง เช่น สายการบินคู่แข่งให้ น ้าหนักฟรี ที่ 10 กิโลกรัม แต่อาจจะให้ น ้าหนักมากกว่าอีก 5
กิโลกรัม รวมเป็ น 15 กิโลกรัม ซึ่งจะทาให้ กลุม่ ผู้ใช้ บริ การมีความสนใจและมาเลือกใช้ บริ การสายการ
บินเพิ่มมากขึ ้น
4. สายการบินควรให้ ความสาคัญในเรื่ องราคาบัตรโดยสาร เพราะผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่
มองว่าสายการบิ นต้ นทุนต่าต้ องมี ราคาบัตรโดยสารที่ถูก ดังนันจึ
้ งควรทาโปรโมชั่นลดราคาบัตร
โดยสารออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ลดราคาบัตรโดยสารในช่วงเวลาหรื อเที่ยวบินที่มีคนมาใช้ บริ การ
น้ อย หรื อลดราคาบัตรโดยสาร แต่มีเงื่อนไขว่าให้ ผ้ ใู ช้ บริ การซื ้อล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 เดือนก่อนวัน
เดินทาง เพื่อกระตุ้นยอดขายหรื อกระตุ้นให้ ผ้ ใู ช้ บริ การอยากใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
5. สายการบินควรทาโปรโมชั่นส่งเสริ มการตลาดออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
ทาโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาประหยัดสาหรับผู้ใช้ บริ การ ซึ่งแต่ละครัง้ อาจจะดึงดูดความสนใจของ
กลุม่ ผู้ใช้ บริ การที่รักการเดินทางและกลุม่ ที่ชอบท่องเที่ยว เช่น โปรโมชัน่ บัตรโดยสารราคาประหยัดคู่
กับแพคเก็จโรงแรม หรื อโปรโมชัน่ บัตรโดยสารราคาประหยัดฟรี น ้าหนักสัมภาระ 15 กิโลกรัมสาหรับ
เที่ ย วบิ น ภายในประเทศ แล้ ว ประชาสัม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ Social Network เพราะสามารถเข้ า ถึ ง
ผู้ใช้ บริ การได้ จานวนมากในเวลาเดียวกัน
6. สายการบินควรให้ ความสาคัญ กับคุณภาพบริ การมาเป็ นอันดับต้ นๆ โดยเฉพาะ
พนักงานให้ บริ การ เพราะสายการบินต้ นทุนต่าเป็ นธุ รกิ จบริ การ ดังนัน้ สายการบิ นจึ งควรรั กษา
มาตรฐานในการให้ บริ การและควรพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้ บริ การอยู่เสมอ โดยมีการจัดอบรม
เกี่ยวกับเรื่ องเทคนิคการให้ บริ การกับพนักงานบริ การภาคพื ้นและพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน อีกทัง้
ควรมีการประเมินคุณภาพการทางานของพนักงานบริ การในทุกไตรมาส เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ให้ บริ การอยู่ในมาตรฐานบริ การที่ดี ซึ่งทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดความประทับใจจากการใช้ บ ริ การ และ
ส่งผลให้ กลับมาใช้ บริ การอีกครัง้ หรื อบอกต่อไปยังบุคคลอื่น
7. สายการบินควรเพิ่มตู้เช็คอิ น KIOSK ในสนามบิน โดยสายการบินควรวางตู้เช็คอิ น
KIOSK ไว้ ในจุ ดที่ผ้ ูใช้ บริ การสังเกตเห็นได้ ง่ายและสะดวกต่อการใช้ บริ การ ดังนันหากมี
้
ต้ ูเช็ คอิ น
KIOSK เพิ่มขึ ้น จะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ บริ การลดคิวในการต่อแถวเช็คอินที่เคาน์เตอร์ ด้วยบริ การเช็คอินและ
พิมพ์ปา้ ยติดสัมภาระด้ วยตัวเอง อีกทังช่
้ วยให้ ผ้ ใู ช้ บริ การไปขึ ้นเครื่ องได้ ทนั เวลา
8. สายการบิ นควรเพิ่ มช่ องทางการช าระเงินค่าบัตรโดยสาร ดังนัน้ สายการบิ นควร
คิดค้ นช่องทางการชาระเงินที่เป็ นของสายการบินเอง โดยไม่ต้องชาระเงินผ่านหน่วยงานอื่น ๆ เช่น
เคาน์เตอร์ เซอวิส จะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ บริ การไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการชาระเงิน
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9. สายการบินควรให้ ความสาคัญกับทุก ๆ ขันตอน
้
เริ่ มตังแต่
้ การจองบัตรโดยสารควร
จะให้ ข้ อมูลกับผู้ใช้ บริ การให้ ละเอี ยด เช่น หลังการจองบัตรโดยสารแล้ วจะมี E-mail แจ้ งไปยัง
ผู้ใช้ บริ การว่าได้ ทาการจองแล้ วพร้ อมกับแนบวิธีการเช็คอินออนไลน์ให้ กับผู้ใช้ บริ การรับทราบ เพื่อ
ช่วยลดเวลาในการรอคอยการเช็คอินที่เคาน์เตอร์ สนามบิน
10. สายการบินควรให้ ความสาคัญกับภาพลักษณ์สายการบิน โดยมุ่งเน้ นไปที่เรื่ องการ
ให้ บริ การที่ดี ตลอดจนประสิทธิภาพการให้ บริ การของพนักงานสายการบินมีความถูกต้ องและแม่นยา
เพื่อสามารถยกระดับการให้ บริ การส่งผลให้ เกิดภาพลักษณ์ ที่ดีต่อสายการบิน ทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิ ด
ความประทับใจและกลับมาใช้ บริ การอีกครัง้ หรื อบอกเล่าไปยังบุคคลอื่น
11. สาหรั บหน่วยงานภาครั ฐควรเข้ า มาก ากับดูแลในเรื่ องของการชดเชยกรณี เกิ ด
เที่ยวบินล่าช้ า เนื่องจากเป็ นสายการบินต้ นทุนต่าอาจทาให้ การรับผิดชอบดูแลในเรื่ องดังกล่าวอาจให้
ความส าคัญ น้ อยไปบ้ าง ดังนัน้ หน่ วยงานภาครั ฐ โดยเฉพาะส านักงานการบิ นพลเรื อ น ซึ่งเป็ น
หน่วยงานหลักของประเทศที่กากับดูแลผู้ประกอบการสายการบิน ควรให้ ความใส่ใจและมาตรวจสอบ
มากขึ ้น เพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้ บริ การ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
สาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ผู้วิจัยเห็นว่า ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเฉพาะผู้ใช้ บริ การชาวไทยเที่ยวบิน
ภายในประเทศเท่ านัน้ ดังนัน้ การศึกษาครั ง้ ต่อ ไป ควรจะมี การศึกษากลุ่มผู้ใช้ บริ การเที่ ยวบิ น
ต่างประเทศด้ วย แล้ วนามาเปรี ยบเทียบกับผู้ใช้ บริ การเที่ยวบินภายในประเทศว่ามี ปัจจัยใดบ้ างที่
เหมือนกันหรื อแตกต่างกัน
2. ผู้วิจัยเห็นว่า ในการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรศึกษาความคาดหวังและการรั บรู้คุณภาพ
การให้ บริ การของสายการบิน ซึ่งจะทาให้ ทราบถึงความคิดเห็นระหว่างความคาดหวังก่อนใช้ บริ การ
และการรับรู้หลังการใช้ บริ การว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
3. ผู้วิจัยเห็นว่า ในการศึกษาครัง้ นี ้ใช้ วิธีสมั ภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
กับพนักงานของบริ ษัทสายการบินต้ นทุนต่า ดังนันการศึ
้
กษาครัง้ ต่อไป ควรมี การสัมภาษณ์ กลุ่ม
ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าด้ วย แล้ วนามาเปรี ยบเทียบว่าความคิดเห็นของพนักงานสายการบิน
ต้ นทุนต่ากับความคิ ดเห็ นของผู้ใช้ บริ การสายการบิ นต้ นทุนต่านัน้ มี ความคิ ดเห็ นที่เหมื อ นหรื อ
แตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการหรื อบริ ษัทสายการบินนาข้ อมูลที่ได้ มาใช้ ในการปรับปรุ ง
และพัฒนาบริ การของสายการบินให้ ดีขึ ้น
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
แบบสอบถามนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ จัดทาขึ ้นเพื่อสารวจถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า เพื่อเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งคุณภาพของการบริ การและเพื่อตอบสนองต่อ ความ
ต้ องการของผู้ใช้ บริ การ โดยแบบสอบถามจะประกอบด้ วย 3 ตอนดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับปั จจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ดังนัน้ จึงใคร่ ขอความกรุ ณ าจากท่าน ในการตอบแบบสอบถามฉบับนี ้ทุกข้ อ ให้ ตรงกับ
ความคิด เห็ นของท่านมากที่ สุด ทังนี
้ จ้ ะไม่มี การระบุ ชื่อ ผู้ต อบแบบสอบถามและผู้วิจัยจะเก็ บ
คาตอบจากแบบสอบถามของท่านไว้ เป็ นความลับ และนาไปใช้ ประโยชน์ ในการศึกษาเท่านัน้
ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงที่ทา่ นกรุณาให้ ความร่วมมือในการวิจยั ครัง้ นี ้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปขอผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องว่างให้ ตรงกับข้ อมูลของท่านมากที่สดุ
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ากว่า 20 ปี
(2) 20 – 29 ปี
(3) 30 – 39 ปี
(4) 40 ปี ขึ ้นไป
3. สถานภาพ
(1) โสด
(2) สมรส
(3) หย่าร้ าง/ แยกกันอยู/่ หม้ าย
4. อาชีพ
(1) รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) พนักงานเอกชน
(3) ธุรกิจส่วนตัว
(4) นักเรี ยน / นักศึกษา
(5) อื่น ๆ (โปรดระบุ)..........................................
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5. ระดับการศึกษา
(1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
(2) ปริ ญญาตรี
(3) สูงกว่าปริ ญญาตรี
6. รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
(1) ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
(2) 10,001 – 20,000 บาท
(3) 20,001 – 30,000 บาท
(4) มากกว่า 30,000 บาท ขึ ้นไป
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็น
ปั จจัย
1. ด้ านความน่ าเชื่อถือ (Reliability)
1.1 สายการบิ น มี ก ารให้ บ ริ ก ารตามที่ ไ ด้
สัญ ญาหรื อ โฆษณาไว้ เช่ น ทุ ก เที่ ย วบิ น มี
รอยยิ ม้ , ใคร ๆ ก็ บิ น ได้ (Everyone can
fly), อิ ส ระการบิ น (Freedom to fly)
1.2 เที่ยวบินมี ความตรงเวลาตามตารางการ
บิน
1.3 มี ก ารแจ้ ง เตื อ นกรณี มี ก ารเปลี่ย นแปลง
เช่น เมื่ อเปลี่ยนแปลงประตูขึน้ เครื่ อ ง (Gate)
หรื อเมื่อเปลีย่ นแปลงตารางบิน
2. ด้ านการตอบสนอง (Responsiveness)
2.1 พนักงานให้ บริ การด้ วยความรวดเร็ วและมี
ประสิทธิภาพ
2.2 พ นั ก งาน มี กา รตอ บ สน อ งทั น ที เ มื่ อ
ผู้ใช้ บริ การต้ องการความช่วยเหลือ
2.3 พ นั ก งา น มี ค ว า ม เต็ ม ใจ ช่ ว ย เห ลื อ
ผู้ใช้ บริ การ

เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
(5)

เห็น
ด้ วย
(4)

ไม่ ไม่ เห็น
แน่ ใจ ด้ วย
(3)
(2)

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิ่ง
(1)
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3. ด้ านความมั่นใจ (Assurance)
3.1 พ นั ก งา น มี ค ว าม เชี่ ย ว ช าญ ใน ก า ร
ให้ บริ การทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดความไว้ วางใจ
3.2 พนั ก งานตอบค าถามผู้ ใช้ บริ ก ารด้ วย
ความรู้และความชานาญ
3.3 พนั ก งานมี ค วามรู้ เป็ นอย่ า งดี เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณ ฑ์ และบริ การที่น าเสนอของสายการ
บิน
3.4 มี ก ารชดเชยเมื่ อ เที่ ย วบิ น ล่า ช้ า (Flight
Delay) เช่น มี การจัด อาหาร - เครื่ อ งดื่ ม โดย
ไม่คิดค่าใช้ จ่าย หรื อ มี Voucher จากสายการ
บินมอบให้ แก่ผ้ โู ดยสาร
4. ด้ านการเข้ าถึงจิตใจ (Empathy)
4.1 พนั ก งานบ ริ ก ารด้ วยความ เอาใจใส่
ผู้ใช้ บริ การเป็ นรายบุคคล
4.2 พนักงานมี ความเข้ าใจความต้ องการของ
ผู้ใช้ บริ การ
4.3 พ นั ก งา น ห า ท า ง เลื อ ก ที่ ดี ที่ สุ ด แ ก่
ผู้ใช้ บริ การ กรณี เกิ ดปั ญ หาต่าง ๆ เช่น กรณี
ถูกยกเลิก เที่ ยวบิ น (Cancelled) สายการบิ น
เสนอให้ ผ้ ู โดยสารเลื อ กว่ า จะรั บ เงิ น คื น เต็ ม
จ านวนหรื อ เสนอเที่ ย วบิ น อื่ นไปยังจุ ดหมาย
ปลายทางเดียวกัน

เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
(5)

เห็น
ด้ วย
(4)

ไม่ ไม่ เห็น
แน่ ใจ ด้ วย
(3)
(2)

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิ่ง
(1)
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5. ด้ านลักษณะทางกายภาพ (Tangible)
5.1 สภาพภายในห้ องโดยสารและห้ องน ้าบน
เครื่ องบินมีความสะอาด
5.2 สภาพของอุปกรณ์ ภายในห้ องโดยสารบน
เครื่ องบินมีความทันสมัยและพร้ อมใช้ งาน
5.3 ที่นงั่ บนเครื่ องบินมีความสะดวกสบาย
6. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
6.1 มีเส้ นทางการบินที่หลากหลาย
6.2 มีจานวนเที่ยวบินต่อวันที่หลากหลาย
6.3 เมนูอ าหารและเครื่ อ งดื่ ม / ของที่ ร ะลึก ที่
จาหน่ายบนเครื่ องบินที่หลากหลาย
6.4 ให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี มากกว่าคูแ่ ข่ง
6.5 มีบริ การเสริ มอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น ขึ ้น
เครื่ องก่อน/ รับสัมภาระก่อน/ เลือกที่นงั่
7. ด้ านราคา (Price)
7.1 ราคาบัตรโดยสารมีความคุ้มค่ากับบริ การ
ที่ได้ รับ
7.2 ราคาบัต รโดยสารมี ค วามเหมาะสมเมื่ อ
เทียบกับระยะทางการบิน
7.3 มี ราคาของบริ ก ารเสริ ม ถูก กว่า คู่แข่ง ใน
กรณี ซื อ้ บ ริ ก าร เช่ น ขึ น้ เครื่ อ งก่ อ น / รั บ
สัมภาระก่อน/ เลือกที่นงั่
7.4 มีความเหมาะสมของค่าใช้ จ่ายกรณีมีการ
แก้ ไข/ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร

เห็นด้ วย เห็น ไม่ ไม่ เห็น ไม่ เห็น
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ ด้ วย
ด้ วย
(5)
(4)
(3)
(2) อย่ างยิ่ง
(1)
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7.5 มี ก ารแจ้ งรา ยละ เอี ยด ราค าในช่ ว ง
โปรโมชัน่ ที่ชดั เจนตรงตามที่โฆษณาไว้
8. ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
8.1 มี ค วามหลากหลายของช่ อ งทางการจัด
จ าหน่ า ยบั ต รโดยสาร เช่ น เคาน์ เตอร์ ที่
ส น า ม บิ น , Call Center, เ ว็ บ ไ ซ ต์ ,
แอพพลิเคชัน่ ของสายการบิน เป็ นต้ น
8.2 มีความหลากหลายของช่องทางการชาระ
เงินค่าบัตรโดยสาร เช่น เคาน์เตอร์ ที่สนามบิน ,
บัตรเครดิต/ เดบิต, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส
เป็ นต้ น
8.3 มี ค วามสะดวก รวดเร็ ว ในการซื อ้ บั ต ร
โดยสารผ่านเว็บ ไซต์ สาหรับจองบัตรโดยสาร
เ ช่ น Skyscanner, Traveloka, Asia One
Click เป็ นต้ น
9. ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
9.1 กิจกรรมส่งเสริ มการตลาดมีความน่าสนใจ
เช่น มีสว่ นลดค่าบัตรโดยสาร
9.2 มีสทิ ธิพิเศษให้ กบั สมาชิกของสายการบิน
9.3 มี การป ระ ชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น สื่ อ ต่ า ง ๆ
ส ม่ า เส ม อ เช่ น Facebook โ ท ร ทั ศ น์
หนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น
9.4 มี ก ารร่ ว มกิ จ กรรมส่ง เสริ ม การขายกั บ
บริ ษัทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บัตรเครดิต

เห็นด้ วย เห็น ไม่ ไม่ เห็น ไม่ เห็น
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ ด้ วย
ด้ วย
(5)
(4)
(3)
(2) อย่ างยิ่ง
(1)
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ระดับความคิดเห็น
ปั จจัย

เห็นด้ วย เห็น ไม่ ไม่ เห็น ไม่ เห็น
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ ด้ วย
ด้ วย
(5)
(4)
(3)
(2) อย่ างยิ่ง
(1)

10. ด้ านกระบวนการ (Process)
10.1 มีขนตอนการเช็
ั้
คอินที่รวดเร็ ว
10.2 มี ขนั ้ ตอนการตรวจเช็ คและรับกระเป๋ าที่
รวดเร็ ว
10.3 มี ก ารดู แ ลรั ก ษากระเป๋ าเดิ น ทางของ
ผู้โดยสารเป็ นอย่างดี
10.4 สายการบิ น มี ขัน้ ตอนการรั บ ผิ ดชอบใน
กรณี เกิดความล่าช้ า การยกเลิกของเที่ยวบิน
และสัมภาระเกิดความเสียหาย
11. ภาพลักษณ์ สายการบินต้ นทุนต่า (Low cost Airline Image)
11.1 ชื่อเสียงของสายการบินเป็ นที่ร้ ูจกั
11.2 สายการบินมี ความน่าเชื่ อถื อ และเป็ น ที่
ยอมรับ
11.3 มี ระบบการบริ ห ารและการจัด การของ
สายการบินที่ดี เช่น การต่อคิวเช็คอิน เป็ นต้ น
11.4 ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง พ นั ก ง า น มี
ประสิทธิภาพ
11.5 สายการบินมี ม าตรฐานความปลอดภัย
ด้ านการบินและการให้ บริ การ
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องว่างให้ ตรงกับพฤติกรรมของท่านมากที่สดุ
1. ท่านใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าครัง้ ล่าสุดคือสายการบินใด (ตอบเพียง 1 ข้ อ)
(1) นกแอร์
(2) ไทย แอร์ เอเชีย
(3) ไทย ไลอ้ อนแอร์
(4) อื่น ๆ (โปรดระบุ)..............................................
2. เส้ นทางการบินภายในประเทศที่ทา่ นเลือกเดินทางกับสายการบินต้ นทุนต่าบ่อยที่สดุ (ตอบเพียง
1 คาตอบ)
(1) ภาคเหนือ
(2) ภาคอิสาน
(3) ภาคใต้
3. วัตถุประสงค์ที่ทา่ นตัดสินใจเดินทางโดยสายการบินต้ นทุนต่า (ตอบเพียง 1 คาตอบ)
(1) เยี่ยมครอบครัว/กลับภูมิลาเนา
(2) ท่องเที่ยว
(3) ทางาน/ติดต่อธุรกิจ
(4) ฉลองในโอกาสพิเศษ
(5) อื่น ๆ โปรดระบุ........................................
4. ช่วงวันที่มาใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าบ่อยที่สดุ (ตอบเพียง 1 คาตอบ)
(1) จันทร์ - ศุกร์
(2) เสาร์ - อาทิตย์
(3) วันหยุดนักขัตฤกษ์
5. ท่านทาการเช็คอิน (Check-in) ด้ วยวิธีใดบ่อยที่สดุ (ตอบเพียง 1 คาตอบ)
(1) เช็คอิน (check-in) ผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน (Airline Website)
(2) เช็คอิน (check-in) ผ่านเคาน์เตอร์ สายการบินที่ทา่ อากาศยาน (Counter check-in at
Airport)
(3) เช็คอิน (check-in) ที่ทา่ อากาศยานผ่านระบบตู้เช็คอินอัตโนมัติ (check-in KIOSK)
(4) เช็คอิน (check-in) ผ่านแอพพลิเคชัน่ ของสายการบินในโทรศัพท์ (Airline Mobile
Application)
6. บุคคลใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าของท่าน (ตอบเพียง 1
คาตอบ)
(1) ครอบครัว
(2) เพื่อน
(3) แฟน/ สามี/ ภรรยา
(4) ตัวเอง
(5) อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................
7. ความถี่ในการใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าโดยเฉลีย่ _______________ ครัง้ / ปี
8. การเลือกใช้ บริ การครัง้ ต่อไป ท่านจะเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าอีกหรื อไม่
เลือกแน่นอน __________:__________:__________:__________:__________ ไม่เลือกแน่นอน
5
4
3
2
1
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9. ท่านจะแนะนาผู้อื่นให้ ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่าหรื อไม่
แนะนาแน่นอน _________:_________:_________:_________:_________ ไม่แนะนาแน่นอน
5
4
3
2
1
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แบบคาถามสัมภาษณ์
เรื่อง
ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสายการบินต้ นทุนต่า
แบบสัมภาษณ์ สาหรับบุคคลที่ทางานในบริ ษัทสายการบินต้ นทุนต่า ซึ่งมีตาแหน่งเป็ น
พนักงานฝ่ ายขาย แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้ วย ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ สมั ภาษณ์ และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการให้ บริ การของพนักงานที่มีตอ่ ผู้ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
ส่ วนที่ 1ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ สมั ภาษณ์
1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการให้ บริ การของพนักงานที่มีตอ่ ผู้ใช้ บริ การสายการบิน
ต้ นทุนต่า
1. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า เที่ยวบินมีความตรงเวลาตามตารางบินมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ท่านคิดว่า
ควรมีการบริ หารจัดการหรื อแนวทางการพัฒนาให้ เที่ยวบินออกตรงตามเวลาอย่างไร (Reliability)
2. จากการตอบแบบสอบถามพบว่ า พนัก งานให้ บ ริ ก ารด้ วยความรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิ ภาพ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และมีความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมาก ท่านคิดว่าควรมีการบริ หารจัดการเพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานสามารถให้ บริ การ
ด้ วยความรวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร (Responsiveness)
3. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า หากมีการชดเชยเมื่อเที่ยวบินล่าช้ า (Flight Delay)
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ท่านคิดว่า สายการบินจะสามารถชดเชยให้ กับผู้ใช้ บริ การอย่างไร เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การพึงพอใจและ
เกิดความภักดี (Assurance)
4. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า พนักงานบริ การด้ วยความเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ น
รายบุคคล มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ท่านเห็นด้ วยหรื อไม่ และสามารถที่จะให้ พนักงานเอาใจใส่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นรายบุคคล
ได้ หรื อไม่ อย่างไร (Empathy)
5. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า สภาพภายในห้ องโดยสารและห้ องน ้าบนเครื่ องบินมี
ความสะอาด มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับ มาก ท่า นมี แ นวทางในการพัฒ นาห้ อ งโดยสารและห้ อ งน า้ บนเครื่ อ งบิ น อย่า งไร
(Tangible)
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6. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า การให้ น ้าหนักสัมภาระฟรี มากกว่าสายการบินคูแ่ ข่ง
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ท่านมีนโยบายหรื อแนวทางในการให้ น ้าหนักสัมภาระกับผู้ใช้ บริ การอย่างไร (Product)
7. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า การแจ้ งรายละเอียดราคาในช่วงโปรโมชัน่ ตรงตามที่
โฆษณา มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และมี ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ท่านคิดว่า มี นโยบายการทาโปรโมชั่นและประชาสัมพันธ์ อ ย่างไร เพื่อให้ ผ้ ูใช้ บริ การ
เพิ่มขึ ้น (Price)
8. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า การมี ช่อ งทางการจาหน่ายบัตรโดยสารและช่อ ง
ทางการช าระเงินที่หลากหลาย มี อิ ทธิ พลต่อ พฤติกรรมการเลือ กใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า
และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ ท่านคิดว่า ช่องทางการจัดจาหน่ายปั จ จุบนั เป็ นอย่างไร
ผู้ใช้ บริ การใช้ ช่องทางไหนมากที่สดุ และจะพัฒนาหรื อเพิ่มช่องทางอย่างไร (Place)
9. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า กิจกรรมส่งเสริ มการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น การ
ลดราคาบัตรโดยสาร มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ ท่านคิดว่า กิจ กรรมส่งเสริ มการตลาดที่ได้ รับการตอบรับดีที่สุดคือ
อะไร และจะมีโปรโมชัน่ ที่นา่ สนใจอย่างไรบ้ าง (Promotion)
10. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า การมีขัน้ ตอนให้ บริ การต่าง ๆ ที่รวดเร็ ว มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ท่านคิด
ว่า มีแนวทางพัฒนาขันตอนต่
้
าง ๆ เช่น การตรวจเช็คและรับกระเป๋ า หรื อขันตอนการเช็
้
คอิน ให้ มี
ความสะดวกและรวดเร็ วอย่างไร และสามารถตอบสนองผู้ใช้ บริ การได้ มากแค่ไหน (Process)
11. จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ภาพลักษณ์ของสายการบินต้ นทุนต่า มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนต่า และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ท่านคิดว่า
ภาพลักษณ์ ของสายการบินของท่านเป็ นอย่างไร ผู้ใช้ บริ การรับทราบหรื อ ไม่ (Low-cost Airline
Image)
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ภาคผนวก ข
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม

300

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
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1. อาจารย์ ดร. สันติ เติมประเสริ ฐสกุล
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คณะบริ หารธุรกิจเพื่อสังคม
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