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บทคดัย่อ  
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิต้นทุนต ่าของพนักงาน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครปรมิณฑล จ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล พฤตกิรรมผูบ้รโิภค และสว่นประสม
การตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื พนักเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล จ านวน 410 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ความถี่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานดว้ย 
การทดสอบที (t-test) สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ซึ่งหากพบความแตกต่างจะ
น าไปเปรยีบเทยีบแป็นรายคู่ โดยใชส้ถติ ิLSD และความถดถอยเชงิพหุคณู (MRA) 
 ผลการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 31 – 35 ปี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนมากกว่า 30,000 บาท ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีสถานภาพโสด ใช้บรกิารเพื่อการท่องเที่ยว ใช้
บรกิารต ่ากว่า 3 ครัง้ต่อปี ส ารองที่นัง่ผ่านเวป็ไซต์ของสายการบนิ และช าระค่าบรกิารด้วยวธิโีอนผ่าน
ธนาคาร โดยพบว่า พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทีม่อีายุ สถานภาพ ความถี่ใน
การใช้บริการ และช่องทางการช าระเงนิที่แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้บริการสายการบนิ
ตน้ทุนต ่าต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05  
ค าส าคญั : การตดัสนิใจ สายการบนิตน้ทุนต ่า พนักงานเอกชน 
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ABSTRACT 
 This research aimed to study the decision of Low-cost airlines selection of company 
employees in Bangkok and vicinities area. Categorized by Demographic, Consumer behavior and 
Marketing mix aspect affecting the decision of company employees in Bangkok and vicinities area 
with a Low-cost Airlines selection. The population used in this research was 410 of company 
employees in Bangkok and vicinities area. The questionnaire is a tool for data collection. The 
statistics used for data analysis were percentage, frequency, mean and standard deviation, 
hypothesis testing by using t-test, one way ANOVA and they were tested individually with LSD if 
differences were found and Multiple Regression Analysis. 
 The results showed that the most of respondents are female, having age between 31 – 35 
years old, earning average monthly income more than 30,000 THB. The level of elementary 
education, marital status as single, using for traveling, using frequency lower than 3 times per year, 
seat reservation by website of each airlines and payment by bank transfer. It was found that the 
company employees in Bangkok and vicinities area with difference of gender, marital status, using 
frequency and payment method influential on the decision of Low-cost Airlines selection with 
statistical significance of 0.05 level. 
Keywords: Decision to select Low-cost Airlines of company employees. 
 
บทน า 

การคมนาคมขนส่งเป็นหนึ่งปัจจยัส าคญัในการใชช้วีติประจ าวนั โดยหากกล่าวถงึการเดนิทางที่
รวดเรว็และสะดวกทีสุ่ด กจ็ะหนีไม่พน้การเดนิทางทางอากาศดว้ยอากาศยาน ซึ่งส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการ
เดินทางของคนทัง้โลกเปลี่ยนไป และถึงแม้การเดินทางประเภทนี้จะมีต้นทุนที่สูง แต่เนื่องด้วยความ
สะดวกสบายและการพฒันาขดีจ ากดัด้านเวลา ท าให้คนจ านวนมากเต็มใจที่จะใช้บริการและยอมเสีย
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกดิขึ้น โดยในปัจจุบนั อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ (Air Transport Industry) 
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มคีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิของทุกประเทศในการขนส่งผู้โดยสารจากจุด
หนึ่งไปยงัอกีจุดหนึ่ง ทัง้การเดนิทางไปท าธุรกจิ การท างาน หรอืเพื่อการท่องเทีย่ว ซึ่งในประเทศไทยนัน้ 
การแข่งขนัทางธุรกิจการบินมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมและการ
ท่องเทีย่วของประเทศไทยเป็นทีน่ิยม ส่งผลใหม้ผีูเ้ขา้ร่วมธุรกจิสายการบนิมากยิง่ขึน้  โดยใชก้ลยุทธ์ดา้น
ราคาในการดงึดูดผู้ใช้บรกิาร หรอืที่รู้จกักนัใน “สายการบนิต้นทุนต ่า” โดยสายการบนิต้นทุนต ่านัน้ เป็น
ธุรกจิการบนิที่จะจ าหน่ายบตัรโดยสารในราคาถูก เนื่องจากการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นออกไป  ซึ่งช่วง
หลายปีทีผ่่านมา อตัราการเตบิโตของสายการบนิต้นทุนต ่าในประเทศไทยมจี านวนผูใ้ช้บรกิารเพิม่ขึน้เป็น
รอ้ยละ 15-18 หรอื จ านวน 23-24 ลา้นคน เนื่องจากสามารถตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลายได้ 
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อย่างไรก็ตาม หลายงานวิจยัพบว่ากลยุทธ์ด้านราคาเพยีงอย่างเดยีวคงไม่เพยีงพอที่จะรกัษา
ผูโ้ดยสารเก่าและเพิม่ผูโ้ดยสารใหม่ใหแ้ก่สายการบนิได ้อกีทัง้การแข่งขนัดว้ยกลยุทธ์ดา้นราคาอาจสง่ผล
ต่อก าไรของสายการบนิในระยะยาวได ้หลายสายการบนิจงึใหค้วามสนใจเรื่องการบรกิารเพิม่มากขึน้ เพื่อ
สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัโดยเน้นการบรกิาร 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในเรื่องการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิต้นทุนต ่าของพนักงาน 
ซึ่งหมายถงึ การศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัต่างๆทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิต้นทุนต ่า เพื่อ
ให้ผลการศกึษานี้สามารถเป็นแนวทางให้กบัสายการบนิต้นทุนต ่าในการปรบัเปลี่ยนแผนการให้บริการ 
และส่งผลใหส้ายการบนิต้นทุนต ่าสามารถสรา้งความเชื่อมัน่และตอบโจทยใ์หก้บัผู้ทีม่คีวามประสงค์จะใช้
บรกิารสายการบนิตน้ทุนต ่าได ้

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ได้แก่ 

เพศ อายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระดบัการศกึษา และสถานภาพ 
2. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไดแ้ก่ 

วตัถุประสงคใ์นการใชบ้รกิาร ความถีใ่นการใชบ้รกิาร วธิกีารส ารองทีน่ัง่ และช่องทางการช าระเงนิ 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้น
บุคคลหรอืพนักงาน ดา้นการน าเสนอลกัษณะกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

4. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทุนต ่า ซึง่ประกบอบดว้ย ความสามารถใน
การให้บรกิาร ช่วงเวลาให้บรกิาร สถานที่ตัง้ของท่าอากาศยาน ประเภทของอากาศยาน ภาพลกัษณ์ต่อ
สงัคม และทศันคตสิว่นตวัของผูบ้รโิภค 

5. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยัสว่นบุคคลกบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทุนต ่า 
6. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมผูบ้รโิภคกบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทุนต ่า 
7. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิ

ตน้ทุนต ่า 
 

ขอบเขตของงานวิจยั 
การวิจยัในครัง้นี้เป็นการวิจยัเกี่ยวกบั การตดัสนิใจเลือกใช้บริการสายการบนิต้นทุนต ่าโดยมี

รายละเอยีด ดงันี้ 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ดา้นเนื้อหาในการวจิยัในครัง้นี้ เป็นการวจิยัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิต้นทุนต ่าของ

พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลซึ่งประกอบด้วย ปัจจยัด้านความสามารถในการ
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ให้บรกิาร ด้านช่วงเวลาให้บรกิาร ด้านสถานที่ตัง้ของท่าอากาศยาน ด้านประเภทของอากาศยาน ด้าน
ภาพลกัษณ์ต่อสงัคม และดา้นทศันคตสิว่นตวัของผูบ้รโิภค  

2. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยัเป็นพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพนักงาน

เอกชน ช่วงอายุตัง้แต่ 25 – 55 ปี ที่สนใจ เรื่อง การตดัสนิใจเลอืกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จ านวน 410 คน 

 

สมมติฐานของการวิจยั 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้บริการสายการบิน

ตน้ทุนต ่าทีแ่ตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัใจเลือกใช้บริการสายการบิน

ตน้ทุนต ่าทีแ่ตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสายการบนิ

ตน้ทุนต ่า  
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. เพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสายการบนิต้นทุนต ่าของพนักงานเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
2. เพื่อใหส้ายการบนิตน้ทุนต ่าน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัไปพฒันาสายการบนิเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการใหแ้ก่ผูท้ีใ่ชบ้รกิารและผูท้ีต่อ้งการใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทุนต ่า 

 
บททวนวรรณกรรม 
 แนวคิด ทฤษฎี ทีเ่กีย่วข้อง 
 Kotler และ Armstrong (2016 อ้างใน วภิาว ีพฤทธิว์าณิชย ์และ ทรงพร หาญสนัต ิ2562) กล่าว
ว่า การตดัสนิใจจะเกดิขึน้ดว้ยกระบวนการ 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 1. การรบัรูค้วามต้องการ (Need Recognition) ความต้องการคอืจุดเริม่ต้นของพฤตกิรรมการซื้อ 
ซึง่เป็นผลจากการไดร้บัการกระตุน้จากภายนอก เช่น สือ่โฆษณาทีจ่งูใจ หรอืเหน็รอบขา้งใชส้นิคา้นัน้ๆ 
 2. การแสวงหาข้อมูล (Information Searching) เป็นขัน้ตอนที่ผู้บริโภคจะค้นหาทางเลือกและ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ 
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 3. การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of Alternatives) เป็นขัน้ตอนการวเิคราะห์ทางเลอืกต่างๆ 
ทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนการแสวงหาขอ้มลู ซึง่การประเมนิทางเลอืกในแต่ละทางเลอืกนัน้ ผูบ้รโิภคจะพจิารณาจาก
คุณสมบตัติ่างๆ 
 4. การตดัสนิใจซื้อ (Purchase Decision) เป็นขัน้ตอนการลงมอืซื้อสนิคา้นัน้ๆ ซึ่งเป็นผลจากการ
ประเมนิทางเลอืกแลว้ 
 5. พฤติกรรมหลงัการซื้อ (Post Purchase Behavior) จะเกดิขึ้นเมื่อผู้บรโิภคไดท้ าการซื้อสนิคา้
ไปแลว้ 
   
 มนสนิี เลศิคชสหี ์(2558) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การแสดงออกของแต่ละบุคคลใน
การเลอืกซื้อสนิคา้ โดยเกดิจากการมสีิง่เรา้เขา้มากระตุ้นใหเ้กดิความต้องการ จากนัน้ความต้องการจะถูก
สง่เขา้ความรูส้กึนึกคดิ และสง่ผลต่อการตอบสนองหรอืการตดัสนิใจตามรปูแบบ สิง่กระตุน้-การตอบสนอง 
(Stimulus-Response Model: S-R Model) 
 
 Kotler (2003 อ้างในพูลภทัร์ ชมจิตต์ และคณะ 2558) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ 
หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมได ้เพื่อตอบสนองความพงึพอใจกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย 
 1. ผลติภณัฑ์บรกิาร (Service Product) คอื ขอ้เสนอทัง้หมดที่ผู้ขายเสนอให้ผู้ซื้อ และสามารถ
สรา้งประโยชน์ต่อผูซ้ื้อได ้
 2. ราคา (Price) คอื อตัราแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑน์ัน้ๆ 
 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) คอื ช่องทางที่จะท าให้ผลติภณัฑ์หรอืบรกิารสามารถเขา้ถงึ
ผูบ้รโิภคได ้
 4. การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) คอื การใหผู้บ้รโิภคไดร้บัทราบถงึคุณค่าของผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารนัน้ๆ รวมถงึการชกัจงูใหผู้บ้รโิภคใหค้วามสนใจ 
 5. บุคลากร (People) คอื ตวัแทนของธุรกจิ เป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างองค์และ
สิง่แวดลอ้มภายนอก 
 6. กระบวนการ (Process) คอื ขัน้ตอนการปฏบิตัติ่อผูบ้รโิภค หรอืขัน้ตอนการเขา้ถงึผูบ้รโิภค 
 7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) คอื ภาพลกัษณ์ที่เป็นรูปธรรม หรอืสิง่ที่ผู้บรโิภค
จะไดร้บัทราบถงึเมื่อไดส้มัผสัเป็นครัง้แรก 
 

งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 
 จุฑารตัน์ เหล่าพราหมณ์ (2561) กล่าวว่า ปัญหาความไม่พงึพอใจของผู้โดยสารสายการบิน
ต้นทุนต ่าเกดิจากการสื่อสารทีช่า้เกนิเหตุ ซึ่งแนวทางทีจ่ะเพิม่ความพงึพอใจและความจงรกัภกัดคีวรเริม่
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จากการฝึกฝนอบรมหรือการวางกฎระเบียบให้พนักงานท าการตอบสนองค าร้องหรือการบริการต่อ
ผูโ้ดยสารดว้ยความรวดเรว็และความเตม็ใจ               
  
 เจนจริา นาทองคา้ (2560) กล่าวว่า ในปัจจุบนั เนื่องจากเทคโนโลยมีกีารเกดิใหม่และเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา ท าให้ช่องทางการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งผู้บริโภค
จะตอ้งปรบัเปลีย่นวธิกีารเขา้ถงึขา่วสารเพื่อศกึษาหาขอ้มลู เป็นสาเหตุใหผู้ท้ีม่รีะดบัการศกึษาสงูไดเ้ปรยีบ
ในการเขา้ถงึข่าวสารมากกว่าผู้ทีม่รีะดบัการศกึษาต ่า เนื่องจากผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาสูงจะมโีอกาสเขา้ถึง
และท าความเขา้ใจเทคโนโลยตี่างๆไดม้ากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่า เช่น การโฆษณาทางเวป็ไซต์ต่างๆ การ
ขัน้โฆษณาตามคลปิวดีโีอต่างๆ และการโฆษณาตามแอพพลเิคชัน่ต่างๆใน Smart Phone เป็นตน้   

                                                                                                                                
 คุณานันท์ สุขพาสน์เจรญิ และคณะ (2558) กล่าวว่า ปัจจยัหลกัที่ส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีอง
ผู้ใช้บรกิารสายการบนิต้นทุนต ่า คอื ปัจจยัด้านบุคคล และปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยในด้าน
บุคคลจะหมายถงึ พนักงานต้อนรบั ซึ่งสายการบนิจะต้องควบคุมพฤตกิรรมของพนักงานต้อนรบัใหไ้ด ้ไม่
ว่าจะเป็น วธิกีารพูด การแต่งกาย การให้ค าแนะน า ให้แก้ปัญหา รวมถึงการบรกิารที่ รวดเรว็ ส่วนด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ จะเน้นไปทีล่กัษณะภายในของอากาศยานเป็นหลกั เช่น แสงสว่างของหอ้งโดยสาร 
อุณหภูมใินหอ้งโดยสาร ความสะอาดของหอ้งโดยสาร ความสะอาดของหอ้งน ้า รวมถงึระยะห่างของทีน่ัง่ 
ซึง่ปัจจยัทัง้หมดเหล่านี้จะเป็นตวัตดัสนิการใชบ้รกิารซ ้าของผูโ้ดยสาร 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
การออกแบบการวจิยั เป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวจิยัทีม่ี

การศกึษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ และเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวจิยัตดัขวาง 
(Cross Sectional Studies) โดยเกบ็ขอ้มูลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดว้ยเครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และท าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติิ   

วิธีการเกบ็ข้อมูล 
ในการท าวิจัยฉบับนี้  เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าของ

พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) ผูว้จิยัได้
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างที่เป็นพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพและ
ปรมิณฑลทัว่ไปแบบสุ่ม จ านวน 410 คน โดยผู้วจิยัแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ให้กบักลุ่มตวัอย่าง
ตัง้แต่ว ันที่ 3 มีนาคม 2564 และมีแบบสอบถามคัดกรองก่อนเข้าค าถามหลักเพื่อยืนยันว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพและปรมิณฑลจรงิ หลงัแจกแบบสอบถามครบตามจ านวน
แลว้ ผูว้จิยัจะท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้ง พรอ้มทัง้คดัแยกแบบสอบถามทีไ่ม่สมบูรณ์และท าการ
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จดัเก็บเพิม่เติมตามจ านวนแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์นัน้ เพื่อให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ต้องการและน า
แบบสอบถามทีส่มบูรณ์ป้อนขอ้มลูเขา้สูร้ะบบคอมพวิเตอรเ์พื่อวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติิ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถติเิชงิพรรณนา 
1. จะใช้ค่าร้อยละและค่าความถี่กบัด้านปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 

ระดบัการศกึษา สถานภาพ รวมถงึพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ในการใชบ้รกิาร ความถี่ในการ
ใชบ้รกิาร วธิกีารส ารองทีน่ัง่ ช่องทางการช าระเงนิ 

2. จะใชค่้าเฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานกบัปัจจยัสว่นประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านการ
น าเสนอลกัษณะกายภาพ ดา้นกระบวนการ รวมถงึการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิต้นทุนต ่าของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ความสามารถในการให้บริการ ช่วงเวลา
ใหบ้รกิาร สถานทีต่ัง้ของท่าอากาศยาน ประเภทของอากาศยาน ภาพลกัษณ์ต่อสงัคม ทศันคตสิว่นตวัของ
ผูบ้รโิภค 

สถติอินุมาน 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าของพนักงานเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ ทดสอบสมมติฐาน
ดว้ยสถติกิารทดสอบแบบ t-test 

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จ าแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ระดบั
การศกึษา รวมถงึพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ในการใชบ้รกิาร ความถี่ในการใชบ้รกิาร วธิกีาร
ส ารองทีน่ัง่ ช่องทางการช าระเงนิ ทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติทิดสอบแบบ One way ANOVA และหากพบ
ความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยสถติ ิLSD 

3. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านการน าเสนอลกัษณะกายภาพ ด้าน
กระบวนการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติกิารทดสอบแบบ Multiple Regression 
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สรปุผลการวิจยั 
ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานเอกชนในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 
กลุ่มตวัอย่างพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลโดยสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิ

เป็นรอ้ยละ 70.00 มอีายุ 31 – 35 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 32.44 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 30,000 บาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 43.17 มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 72.20 มสีถานภาพโสด คดิ เป็นรอ้ยละ 
71.46 

ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของพนักงานเอกชนในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 
กลุ่มตวัอย่างพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลโดยส่วนใหญ่ใช้บรกิารเพื่อ

การท่องเทีย่ว คดิเป็นรอ้ยละ 66.83 มคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารต ่ากว่า 3 เทีย่วต่อปี คดิเป็นรอ้ยละ 47.56 มี
การจองผ่านเวป็ไซตส์ายการบนิ คดิเป็นรอ้ยละ 77.32 มกีารช าระดว้ยบตัรเครดติ คดิเป็นรอ้ยละ 53.17 

ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

จากผลการวจิยัขอ้มลูปัจจยัสว่นประสมการตลาดของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล พบว่า ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการตลาดของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้น
ต่างๆ ดงันี้ 

ล าดบัที่ 1 พนักงานเอกชนในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มีการตดัสนิใจโดยใช้ปัจจยัด้าน
บุคคลหรอืพนักงานในระดบัมากทีสุ่ด ดว้ยคะแนนเฉลีย่ 4.32 

ล าดบัที่ 2 พนักงานเอกชนในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มีการตดัสนิใจโดยใช้ปัจจยัด้าน
กระบวนการในระดบัมากทีสุ่ด ดว้ยคะแนนเฉลีย่ 4.27 

ล าดบัที ่3 พนักงานเอกชนในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มกีารตดัสนิใจโดยใชปั้จจยัดา้นการ
น าเสนอลกัษณะกายภาพในระดบัมากทีสุ่ด ดว้ยคะแนนเฉลีย่ 4.22 

ล าดบัที ่4 พนักงานเอกชนในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มกีารตดัสนิใจโดยใชปั้จจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายในระดบัมาก ดว้ยคะแนนเฉลีย่ 4.17 

ล าดบัที่ 5 พนักงานเอกชนในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มีการตดัสนิใจโดยใช้ปัจจยัด้าน
ผลติภณัฑใ์นระดบัมาก ดว้ยคะแนนเฉลีย่ 4.14 

ล าดบัที่ 6 พนักงานเอกชนในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มีการตดัสนิใจโดยใช้ปัจจยัด้าน
ราคาในระดบัมาก ดว้ยคะแนนเฉลีย่ 4.06 

ล าดบัที่ 7 พนักงานเอกชนในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มีการตดัสนิใจโดยใช้ปัจจยัด้าน
สง่เสรมิการตลาดในระดบัมาก ดว้ยคะแนนเฉลีย่ 4.00 
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ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เมือ่พิจารณารายข้อทีมี่ผลต่อการตดัสินใจมากทีสุ่ดในแต่ละด้าน 

จากผลการวจิยัขอ้มลูปัจจยัสว่นประสมการตลาดของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า ข้อมูลปัจจยัส่วนประสมการตลาดของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อ
พจิารณารายขอ้ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจมากทีสุ่ดในแต่ละดา้น ดงันี้ 

ดา้นผลติภณัฑ ์
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มกีารตดัสนิใจโดยใชปั้จจยัดา้นผลติภณัฑ์

ในการตดัสนิใจ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความตรงต่อเวลา (ออกเดนิทางและถงึตามก าหนดเวลา) มี
ผลต่อการตดัสนิใจมากทีสุ่ด ดว้ยคะแนนเฉลีย่ 4.32 

ดา้นราคา 
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มกีารตดัสนิใจโดยใช้ปัจจยัด้านราคาใน

การตดัสนิใจ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ราคาค่าโดยสารมคีวามเหมาะสมกบัระยะทาง มผีลต่อการ
ตดัสนิใจมากทีสุ่ด ดว้ยคะแนนเฉลีย่ 4.30 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการตัดสินใจโดยใช้ปัจจยัด้านช่อง

ทางการจัดจ าหน่ายในการตัดสินใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีช่องทางการช าระค่าโดยสาร
หลากหลาย มผีลต่อการตดัสนิใจมากทีสุ่ด ดว้ยคะแนนเฉลีย่ 4.37 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการตัดสินใจโดยใช้ปัจจัยด้านการ

สง่เสรมิการตลาดในการตดัสนิใจ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มโีปรโมชัน่สว่นลดค่าโดยสารจากการจอง
ล่วงหน้าอย่างสม ่าเสมอ เช่น การจองที่นัง่โดยสารล่วงหน้าขา้มปี เป็นต้น มผีลต่อการตดัสนิใจมากทีสุ่ด 
ดว้ยคะแนนเฉลีย่ 4.21 

ดา้นบุคคลหรอืพนักงาน 
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มกีารตดัสนิใจโดยใชปั้จจยัดา้นบุคคลหรอื

พนักงานในการตดัสนิใจ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานสามารถใหก้ารช่วยเหลอืไดเ้ป็นอย่างด ีมี
ผลต่อการตดัสนิใจมากทีสุ่ด ดว้ยคะแนนเฉลีย่ 4.35 

ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการตัดสินใจโดยใช้ ปัจจัยด้านการ

น าเสนอลกัษณะกายภาพในการตดัสนิใจ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า อุปกรณ์และเครื่องใช้ภายใน
เครื่องบนิมมีาตรฐาน สะอาดและอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน มผีลต่อการตดัสนิใจมากทีสุ่ด ดว้ยคะแนนเฉลีย่ 
4.31 
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 ดา้นกระบวนการ 

พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการตัดสินใจโดยใช้ปัจจัยด้าน
กระบวนการในการตดัสนิใจ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขัน้ตอนการชาระเงนิมคีวามสะดวกและรวดเรว็ 
มผีลต่อการตดัสนิใจมากทีสุ่ด ดว้ยคะแนนเฉลีย่ 4.48 

ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต า่ของพนักงานเอกชนในเขต
กรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวจิยัขอ้มูลการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิต้นทุนต ่าของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า สถานที่ตัง้ของท่าอากาศยานที่จะใชบ้รกิาร มผีลต่อการตัดสนิใจ
มากทีสุ่ด ดว้ยคะแนนเฉลีย่ 4.33 

  

อภิปรายผลการวิจยั 
จากผลการศึกษาวิจยัเกี่ยวกบัการตดัสนิใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าของพนักงาน

เอกชนเขตกรุงเทพและปรมิณฑล มสีาระส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
จากผลการศกึษาปัจจยัสว่นบุคคล พบว่า สว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและ

มสีถานภาพโสด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อคัรวนิท ์พยคัฆนัตร (2560) ไดว้จิยัเรื่อง การตดัสนิใจของ
ผู้โดยสารในการเลือกใช้สายการบนิในประเทศเส้นทางกรุงเทพ-เชยีงใหม่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูม ิพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 61.20 มสีถานภาพโสด คดิ
เป็นรอ้ยละ 60.00 และมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 54.8 จงึแนะน าใหน้ าผลการศกึษาใน
ส่วนนี้ไปใชส้รา้งกลยุทธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้รโิภค เพื่อใหต้อบโจทยก์ลุ่ม
ผูบ้รโิภคเป้าหมายมากทีสุ่ด 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
จากผลการศกึษาพฤติกรรมผู้บรโิภค พบว่า ส่วนใหญ่ ใช้บรกิารเพื่อการท่องเที่ยว ส ารองที่นัง่

ผ่านเวป็ไซต์สายการบนิ และช าระค่าบรกิารผ่านบตัรเครดติ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สหวฒัน์ ธรีะ
ธรรม และ ปัญญา ศรสีงิห์ (2563) ไดว้จิยัเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิใน
ประเทศไทยเส้นทางบินภายในประเทศพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มี
วตัถุประสงค์ในการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว/พกัผ่อน คดิเป็นรอ้ยละ 75.00 มวีธิกีารซื้อบตัรโดยสารของสาย
การบนิโดยซื้อผ่านเวป็ไซต์ของสายการบนิ คดิเป็นรอ้ยละ 46.20 และมกีารช าระค่าบตัรโดยสารผ่านบตัร
เครดิต คิดเป็นร้อยละ 42.30 ซึ่งต้องการน าข้อมูลที่ได้เป็นผลให้สาบการบินมีการปรบัปรุงและพฒันา
คุณภาพใหต้รงกบัเหตุผลและวธิกีารใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร 

 



11 
 

 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
จากผลการศกึษาสว่นประสมการตลาด พบว่า สว่นใหญ่ ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากรหรอื

พนักงานระดบัมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จติตยิา ศรฤีทธปิระดษิฐ ์(2558) ไดว้จิยัเรื่อง ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิต้นทุนต ่าภายในประเทศ
ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี ของผูโ้ดยสารสายการบนินกแอร ์พบว่า ผู้ใชบ้รกิารสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นบุคลากรและพนักงานมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 3.84 ซึ่งผูโ้ดยสารใหค้วามส าคญัต่อพนักงานทีม่ี
การแต่งกายสุภาพ พูดจาสุภาพ และพร้อมที่จะให้ค าแนะน าดูแลเอาใจใส่ผู้โดยสาร เนื่องจากเป็นการ
แสดงออกโดยตรงต่อผูโ้ดยสาร สง่ผลต่อความพงึพอใจและการตดัสนิใจใชบ้รกิาร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
จากผลการทดสอบสมมตฐิานดา้นปัจจยัสว่นบุคคล พบว่า อายุและสถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มผีล

ต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิต้นทุนต ่าทีแ่ตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฐฐา สม
ประสงค์ และ กนกพร ชยัประสทิธิ ์(2562) ได้วจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เส้นทางภายในประเทศ พบว่า จากการทดสอบ
สมมตฐิานพบว่า ปัจจยัสว่นบุคคลไดแ้ก่ อายุ และสถานภาพ ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสายการ
บนิไทยไลออ้นแอร ์เสน้ทางภายในประเทศทีแ่ตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจยัส่วนประสมการตลาด พบว่า ด้านราคา ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด ดา้นบุคคลหรอืพนักงาน และดา้นกระบวนการทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
สายการบนิต้นทุนต ่าทีแ่ตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วภิาวี พฤทธิว์าณิชย ์และ ทรงพร หาญ
สนัต ิ(2562) ไดว้จิยัเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสนิคา้ทีม่อีทิธพิลต่อกระบวนการ
ตดัสนิใจใช้บริการสายการบนิไทยไลอ้อนแอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อกระบวนการตดัสนิใจใชบ้รกิารสายการบนิไทยไลอ้อนแอร ์ไดแ้ก่ ดา้น
ราคา ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการ  
 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยั 

จากผลการศึกษาวิจยัเกี่ยวกบัการตดัสนิใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าของพนักงาน
เอกชนเขตกรุงเทพและปรมิณฑล มขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
จากผลการศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี

และมสีถานภาพโสด ดงันัน้ ผูว้จิยัจึงเสนอว่า สายการบนิต้นทุนต ่ามคีวรสรา้งกลยุทธ์ทีใ่หค้วามส าคญักบั
เพศหญิงเป็นอนัดบัแรก เพราะนอกจากจ านวนผู้ใชบ้รกิารสายการบนิจะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
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แล้วนัน้ เพศหญิงยงัเป็นเพศที่นิยมให้ความสนใจและติดตามข่าวสารเกี่ยวกบัโปรโมชัน่ในเรื่องต่างๆ
มากกว่าเพศชายอกีด้วย จงึมโีอกาสทีข่อ้เสนอจากกลยุทธ์จะเขา้ถงึผูใ้ชบ้รกิารและสง่ผลส าเรจ็ไดม้ากกว่า 
ในส่วนของการศกึษา ควรมุ่งเน้นไปทีวุ่ฒกิารศกึษาปรญิญาตรเีป็นหลกั เนื่องจากปัจจุบนัปรญิญาตรเีป็น
วุฒกิารศกึษาขัน้พืน้ฐานในประเทศไทย จงึมปีรมิาณผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาปรญิญาตรสีูงทีสุ่ด และเนื่องจาก
ในปัจจุบนั ปรมิาณคนโสดมจี านวนมากขึน้ในทุกๆปี และคนโสดมภีาระทีน้่อยกว่าคนทีส่มรสแลว้ สง่ผลให้
คนโสดมเีวลาว่างและก าลงัทรพัยท์ีจ่ะใชใ้นการท่องเทีย่วมากกว่า 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
จากผลการศกึษาพฤติกรรมผู้บรโิภค พบว่า ส่วนใหญ่ ใช้บรกิารเพื่อการท่องเที่ยว ส ารองที่นัง่

ผ่านเวป็ไซต ์และช าระค่าบรกิารผ่านบตัรเครดติ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเสนอว่า สายการบนิตน้ทุนต ่าควรสรา้งกล
ยุทธ์ที่สามารถน าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวไปด้วยในขณะเดยีวกนั เพราะนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวขึน้ชื่อ
แล้ว ยงัมสีถานที่ท่องเที่ยวอกีมากมายที่ยงัไม่เป็นที่นิยม หากสามารถน าเสนอสถานที่เหล่านัน้ให้เป็นที่
รู้จกั และเพิม่เส้นทางไปยงัสถานที่เหล่านัน้ได้ จะสามารถเพิม่ปรมิาณผู้โดยสารได้มากขึ้น ในด้านการ
ส ารองที่นัง่ ถึงแม้การส ารองที่นัง่ผ่านเว็ปไซต์จะเป็นที่นิยมสูงสุดเนื่องจากความง่ายต่อกา รเข้าถึง แต่
ปัญหาในการส ารองที่นัง่ผ่านเวป็ไซต์ก็มจี านวนมากและสร้างความไม่พงึพอใจให้กบัผู้ใช้บรกิาร ดงันัน้ 
การพฒันาระบบการส ารองที่นัง่ผ่านเวป็ไซต์ให้เขา้ถึงง่าย ลดความซบัซ้อนของขัน้ตอนการส ารองที่นัง่ 
และเพิม่ความเสถยีรภาพใหก้บัเวป็ไซต ์กเ็ป็นหนึ่งในกุญแจส าคญัในการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ได้
เช่นกนั รวมถงึการสรา้งกลยุทธ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวธิกีารช าระเงนิ เนื่องจากปัจจุบนั ผูใ้ชบ้รกิารนิยมทีจ่ะเกบ็
เงนิสดไว้ใช้ในยามจ าเป็น และใช้บตัรเครดติในการช าระค่าบรกิารเพื่อความสะดวกรวมถึงการเก็บแต้ม
สะสมของบตัรเครดติชนิดต่างๆ ดงันัน้ หากสามารถสร้างขอ้เสนอที่เหมาะสมแก่ผู้ที่นิยมช าระค่าบรกิาร
ผ่านบตัรเครดติได ้จะท าใหแ้นวโน้มความส าเรจ็ของกลยุทธส์งูขึน้ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด พบว่า ส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัต่อปัจจัยด้าน

บุคลากรหรอืพนักงานระดบัมากที่สุด ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึเสนอว่า สายการบนิต้นทุนต ่าควรให้ความเขม้งวด
และความส าคญักบัพนักงานที่ให้บริการโดยตรงต่อผู้ใช้บริการมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ผู้ให้บริการทาง
โทรศพัท์ ผูข้บัขีอ่ากาศยาน ผูใ้หบ้รกิารบนอากาศยาน และผูใ้หบ้รกิารภาคพืน้ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ คือ
ตวัแทนของสายการบนิต้นทุนต ่าที่จะต้องมปีฏสิมัพนัธ์กบัผู้ใช้บรกิารโดยตรง ภาพลกัษณ์ของบรษิทัใน
มุมมองของผูใ้ชบ้รกิารจงึขึน้อยู่กบับุคคลเหล่านี้เป็นหลกั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
จากผลการทดสอบสมมตฐิานดา้นปัจจยัสว่นบุคคล พบว่า อายุและสถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มผีล

ต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทุนต ่าทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึขอเสนอดว้ยการแบ่งออก
ตามหวัขอ้ ดงันี้ 
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ปัจจยัด้านอายุ จะสามารถสะท้อนให้เหน็ว่า ในช่วงอายุที่ต่างกนัจะมมีุมมองในการใช้บริการที่
แตกต่างกนั อาทิเช่น ในช่วงวยัท างานอาจมองในส่วนของสถานที่ตัง้ของท่าอากาศยานและช่วงเวลา
ใหบ้รกิารเป็นหลกั เนื่องจากวยัท างานเป็นช่วงทีใ่ชช้วีติแข่งกบัเวลา ความสะดวกสบายและความรวดเรว็
จงึเป็นสิง่ส าคญั แตกต่างจากวยัสงูอายุ ซึง่มองถงึภาพลกัษณ์ของสายการบนิและใชท้ศันคตสิว่นตวัในการ
เลอืกใชบ้รกิาร 

ปัจจัยด้านสถานภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า เนื่องจาก
สถานภาพที่แตกต่างกนั จะมภีาระในการเดนิทางที่แตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นจ านวนผู้เดนิทาง ค่าใชจ้่าย 
และความสะดวกในการเดนิทางไปยงัท่าอากาศยาน เป็นต้น ซึ่งภาระในการเดนิทางก็เป็นตวัก าหนดให้
ผูใ้ชบ้รกิารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิทีเ่หมาะสมทีสุ่ดเช่นกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจยัส่วนประสมการตลาด พบว่า ด้านราคา ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด ดา้นบุคคลหรอืพนักงาน และดา้นกระบวนการทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
สายการบนิตน้ทุนต ่าทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึขอเสนอดว้ยการแบ่งออกตามหวัขอ้ ดงันี้ 

ปัจจยัดา้นราคา สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทุนต ่าเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
สายการบนิตน้ทุนต ่านัน้ นอกจากการแขง่ขนัดา้นเวลาในการใหบ้รกิารแลว้ ดา้นราคากถ็อืเป็นปัจจยัหลกัที่
ผู้ใช้บริการจะน ามาประกอบการตดัสนิใจเช่นกนั ดงันัน้ ราคาต้องเหมาะสมกบัระยะทางและช่วงเวลา
ใหบ้รกิาร ไม่เอาเปรยีบผูใ้ชบ้รกิาร 

ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด ควรใหค้วามส าคญักบัการประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็น สือ่หนังสอืพมิพ ์สือ่วทิยุ และสือ่ออนไลน์ เป็นตน้ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัรู้ถงึการมอียู่ของสายการบนิ
และเขา้ถงึขอ้เสนอต่างๆ น าเสนอจุดเด่นของของสายการบนิทีไ่ม่เหมอืนใครเพื่อดงึดดูความสนใจ รวมถงึ
สรา้งความแตกต่างในการน าเสนอ เพื่อใหเ้ป็นทีจ่ดจ าและสรา้งความประทบัใหก้บัผูท้ีไ่ดส้มัผสั 

ปัจจยัด้านบุคคลหรือพนักงาน เป็นหนึ่งในปัจจยัที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากพนักงานผู้ให้บริการ
โดยตรงต่อผูใ้ชบ้รกิาร จะตอ้งเป็นผูส้รา้งความมัน่ใจ แกปั้ญหา และสรา้งความประทบัใจใหผู้ใ้ชบ้รกิาร โดย
ภาพลักษณ์ของสายการบินต้นทุนต ่าจะขึ้นอยู่กับบุคคลเหล่านี้ จึงจ าเป็นจะต้องมีการฝึกอบรม สร้าง
บุคลกิภาพ รวมถงึปลูกฝังการบรกิารดว้ยใจ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามไวใ้จ และกลบัมาใชบ้รกิารอกีครัง้  

ปัจจยัดา้นกระบวนการ เป็นปัจจยัทีใ่ชต้ดัสนิความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั เนื่องจากเป็นปัจจยัที่
ครอบคลุมการใชบ้รกิารตัง้แต่เริม่จนจบ และนิยมน ามาเปรยีบเทยีบกนัระหว่างสายการบนิต้นทุนต ่าแต่ละ
แห่ง โดยสายการบินต้นทุนต ่าควรปรบัปรุงขัน้ตอนการให้บรกิารให้กระชบั ด้วยการคิดค้นและพฒันา
ขัน้ตอนทีร่วดเรว็ยิง่ขึน้ และลดขัน้ตอนทีไ่ม่จ าเป็นออก ซึ่งถอืเป็นหนึ่งในวธิกีารสรา้งความพงึพอใจใหก้บั
ผูใ้ชบ้รกิารไดเ้ช่นกนั 
  



14 
 

เอกสารอ้างอิง 
วภิาว ีพฤทธิว์าณิชย.์ (2562). ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสนิคา้ทีม่อีทิธพิลต่อ 

กระบวนการตดัสนิใจใชบ้รกิารสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์ของผุบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. 
วารสารวชิาการ สถาบนัเทคโนโลยแีห่งสุวรรณภูม ิปีที ่6 ฉบบัที ่2. คณะบรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

มนสนิี เลศิคชสหี.์ (2558). ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิการบนิไทยส าหรบัการใหบ้รกิาร
ภายในประเทศ. คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
 

พลูภทัร ์ชมจติต.์ (2558). ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายกบัการ  เลอืกใชบ้รกิาร
เดนิทางระหว่างประเทศของสายการบนิของไทย. วารสารวทิยาลยับณัฑติศกึษาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 8 (1) (2). 

 
จุฑารตัน์ เหล่าพราหมณ์. (2561). ปัจจยัเชงิสาเหตุระหว่างการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารความพงึพอใจ และ

ความจงรกัภกัดขีองผูโ้ดยสารสายการบนิตน้ทุนต ่า ในประเทศไทย.วารสารวชิาการการท่องเทีย่ว
ไทยนานาชาต ิวทิยาลยันานาชาตกิารท่องเทีย่ว. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี. 

  
เจนจริา นาทองค า. (2561). อทิธพิลของปัจจยัทางการตลาดต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิารซ ้าของสายการ

บนิตน้ทุนต ่า. วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชพฤกษ์. คณะบรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญัญบุร.ี 

 
คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ. (2558). รูปแบบการสร้างความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความจงรกัภักดีของ

ผูใ้ชบ้รกิารสายการบนิราคาประหยดัส าหรบัการปรบัตวัเขา้สูเ่ศรษฐกจิอาเซยีน. กรุงเทพเทพมหา
นคร : คณะมนุษยศาสตรแ์ละการจดัการท่องเทีย่ว มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

 
อคัรวนิท ์พยคัฆนัตร. (2560). การตดัสนิใจของผูโ้ดยสารในการเลอืกใช้สายการบนิในประเทศเสน้ทาง

กรุงเทพ-เชยีงใหม่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม.ิคณะศลิปะศาสตร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

 
สหวฒัน์ ธรีะธรรม. (2563). ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิในประเทศไทย 

เสน้ทางบนิภายในประเทศพืน้ทีเ่ขตกรุงเทพมหานคร. วารสารศลิปะการจดัการ ปีที ่4 ฉบบัที ่3. 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

 



15 
 

จติตยิา ศรฤีทธปิระดษิฐ.์ (2558). ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสายการบนิตน้ทุนต ่าภายในประเทศในเขตจงัหวดั อุบลราชธาน ีของผูโ้ดยสารสายการบนิ
นกแอร.์ คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัศลิปากร. 

 
ณฐัฐา สมประสงค.์ (2562). สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสายการ

บนิไทยไลออ้นแอร ์เสน้ทางภายในประเทศ. คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับุร.ี 


