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บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพงานบริการท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มี
วตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
สายการบินตน้ทุนต ่าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาส่วนประสม
ทางการตลาดและคุณภาพงานบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุน
ต ่าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรในงานวิจยัน้ี คือ ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์หา
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (�̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
 ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.3 มีช่วงอายรุะหว่าง 
24-40 ปี คิดเป็นร้อยละ82.5 เม่ือพิจารณาถึงระดบัการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ
57.5 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานหรือ
ลูกจา้งบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 55.3 ส่วนมากมีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 20,000 – 
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.5 ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพงานบริการท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา่ ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และคุณภาพการบริการ ดา้นความ
มัน่ใจ ดา้นความเอาใจใส่ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุน
ต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคญั : ส่วนประสมทางการตลาด, คุณภาพงานบริการ, สายการบินตน้ทุนต ่า 



 
ABSTRACT 
            This research, the Marketing Mix and Service Work Quality Affecting the 
Buying Decision of Low-Cost Airline Service (Case Study Bangkok Population), has 
the following objectives: 1) to study the demographic factors affecting the buying 
decision of low-cost airline service (case study Bangkok Population) 2) to study the 
marketing mix and service work quality affecting the buying decision of low-cost 
airline service (case study Bangkok Population). The population in this research is 400 
people in Bangkok. The research instrument is a questionnaire. The data analysis will 
be done by a computer software to find frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. 
          The result found that most of the respondents are female which is 50.3% who 
are in the age of 24-40 years old (82.5%). When considering education, 57.5% have 
undergraduate degree. Majority of the sample group are company employee or private 
company employee, which is 55.3% of the total respondents. Most of the respondents 
have income between 20,000 – 30,000 Baht, which is 32.5% of the sample group. For 
the marketing mix and service work quality affecting the buying decision of low-cost 
airline service (case study Bangkok Population) found that demographic factors 
marketing mix consists of different promotion aspect, process aspect, physical 
evidence aspect, and work quality aspect, confidence aspect, mindfulness aspect affect 
the buying decision of low-cost airline service with statistical significance level 0.05 
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บทน า 
            ปัจจุบนัธุรกิจการบินมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง และมีอตัราการเติบโตอย่างรวดเร็ว 
อย่างท่ีท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน นั้นก็คือในเร่ืองของเวลาท่ีใช้ในการเดินทาง ท่ีมีความ
สะดวกรวดเร็วกว่าการเดินทางประเภทอ่ืนๆ เช่น การเดินทางไกลขา้มหลายจงัหวดัหรือ
ขา้มประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงวนัหยดุยาว วนัหยดุประจ าปี และเทศกาลส าคญัท่ี
ท าให้การจราจรท่ีติดขดั เกิดเป็นอุปสรรคท่ีท าให้เกิดการเสียเวลาในการเดินทางเป็น
อยา่งมาก และอีกประเด็นส าคญั คือราคาบตัรโดยสารในปัจจุบนัท่ีมีราคาถูกลงเป็นอยา่ง
มาก ส่งผลให้นักเดินทางหรือนักท่องเท่ียว ตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน มีจ านวน
เพิ่มข้ึน ซ่ึงเห็นไดจ้ากจ านวนผูโ้ดยสารท่ีใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าของท่าอากาศ
ยานดอนเมือง พบวา่ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางทางอากาศของไทยในปี 2551-2560 มีการเติบโต
เฉล่ียต่อปีร้อยละ 10.46 โดยผูโ้ดยสารส่วนใหญ่เป็นผูโ้ดยสารระหว่างประเทศคิดเป็น
ร้อยละ 57 ของจ านวนผูโ้ดยสารทั้งหมด และ เม่ือพิจารณาการคาดการณ์แนวโน้มการ
เติบโตของผูโ้ดยสารในช่วงปี 2561-2565 คาดว่า ประเทศไทยจะมีปริมาณ การขนส่ง
ผูโ้ดยสารเพิ่มข้ึนเฉล่ียต่อปีร้อยละ 7.5 โดยจะมีสัดส่วนของปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสาร
ระหวา่งประเทศ ลดลงเหลือร้อยละ 51 ของจ านวนผูโ้ดยสารทั้งหมด และช่วงสุดทา้ยคือ
การคาดการณ์ในระยะ 10 ปี (2561 – 2571) จะมีปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสารเพิ่มข้ึนเฉล่ีย
ร้อยละ 5.6 ต่อปี โดยจะมีสัดส่วนของปริมาณการขนส่ง ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศลดลง
เป็นร้อยละ 50 ของจ านวนผูโ้ดยสารทั้งหมด (ขอ้มูล:ส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยกองเศรษฐกิจการบิน ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน ไตรมาสท่ี 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2564)  
 จากสถิติการขนส่งผูโ้ดยสารของเส้นทางภายในประเทศ พบว่าสายการบินท่ีมี
ปริมาณการรับขน ผูโ้ดยสารมากท่ีสุดคือสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีผูโ้ดยสารจ านวน 
22.71 ลา้นคน เพิ่มข้ึนจ านวนร้อยละ 15 จากท่ีผา่นมา ท าใหมี้ส่วนแบ่งทางการตลาดร้อย
ละ 29 ในล าดับต่อมาคือสายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ซ่ึงมี
ปริมาณผูโ้ดยสารในจ านวนใกลเ้คียงกนัท่ีจ  านวน 14.57 ลา้นคน และ14.28 ลา้นคน ท า
ให้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 19 และ 18 จากนั้นในปี 2560 สายการบิน
ไทยเวียดเจ็ท แอร์  ได้เ ร่ิมด า เนินกิจการเต็ม รูปแบบ โดยมีปริมาณผู ้โดยสาร



ภายในประเทศรวมทั้งส้ิน 3.48 ลา้นคน โดยคิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 4 ซ่ึง
สายการบินส่วนใหญ่ใน 10 ล าดบัแรกของสายการบินท่ีรับขนผูโ้ดยสารภายในประเทศ
มากท่ีสุดจะเป็นสายการบินตน้ทุนต ่า (ขอ้มูล:ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
กองเศรษฐกิจการบิน ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน ไตรมาสท่ี4 ประจ าปี พ.ศ. 2562) 
 ผูว้ิจยัจึงไดม้องเห็นถึงปัญหาและโอกาสดงักล่าว จึงอยากท่ีจะท าการศึกษาถึง
ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพงานบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสาย
การบินตน้ทุนต ่าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลให้สาย
การบินตน้ทุนต ่า ไดน้ าไปพฒันาและวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพการ
บริการใหมี้ประสิทธิภาพและตรงกบัความตอ้งการของผูโ้ดยสาร โดยการน าปัจจยัต่างๆ 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และคุณภาพ
การบริการมาเป็นกรอบแนวความคิด 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
            1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามประชากรศาสตร์ 
           2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพงานบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
           3. เพื่อศกึษาการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวจิัย 
          1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัน่าจะมีการตดัสินใจใชบ้ริการสายการ
บินตน้ทุนต ่าของคนในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั  
          2. ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพงานบริการน่าจะมีการตดัสินใจใชบ้ริการ
สายการบินตน้ทุนต ่าของคนในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 
 
 



การทบทวนวรรณกรรม  
          แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
         1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์(product) คือ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีถูกน าเสนอสู่
ตลาดเพื่อตอบสนองความจ าเป็นและสร้างคุณค่าเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ  
         2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัราคา (price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงินท่ี
ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น
ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา ลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือการก าหนดราคาสินคา้และการใหบ้ริการควร
มีความเหมาะสมและชดัเจน  
         3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) เป็นกระบวนการ
ท างานท่ีจะท าให้สินคา้หรือบริการไปสู่ตลาดเพื่อให้ผูบ้ริโภคได้บริโภคสินคา้หรือ
บริการไดต้ามท่ีตอ้งการโดยตอ้งพิจารณาถึงองคป์ระกอบต่างๆ ซ่ึงจะตอ้งคลอบคลุมและ
เหมาะสมท่ีท าผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงได ้เพื่อใหผู้บ้ริโภคมีความพึงพอใจและประทบัใจ  
           4 . แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่งเสริมการตลาด (promotion) คือกิจกรรมท่ี
สนับสนุนให้กระบวนการส่ือสารทางการตลาดสามารถสร้างแรงจูงใจ สร้างความ
ประทบัใจใหเ้กิดความตอ้งการและความพึงพอใจต่อ ตราสินคา้ ตวัสินคา้หรือบริการ  
           5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบับุคคล (people) ว่าหมายถึง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
สินคา้และบริการทั้งหมดซ่ึงหมายถึง ลูกคา้ และบุคลากรหรือพนักงานท่ีท างานเพื่อ
ประโยชนใ์หแ้ก่องคก์รหรือธุรกิจ ซ่ึงส่ิงท่ีบุคลากรเหล่าน้ีตอ้งมีการคดัเลือกการฝึกอบรม 
และมีบุคลิกภาพ การแต่งการ ทศันคติท่ีดี ยอ่มมีผลต่อการปฏิสัมพนัธ์และสร้างมิตรท่ีดี
ต่อลูกคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2546) 
          6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการ (process) ว่าหมายถึง ขั้นตอนหรือ
วธีิการการล าดบัของกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในการมอบสินคา้และบริการและประสบการณ์
ให้แก่ผู ้บริโภคจะต้องมีล าดับขั้นตอนในการมอบสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง 
กระบวนการสามารถมีหลายกิจกรรมตามรูปแบบการด าเนินงานของแต่ละองคก์ร (อาร์ม
สตรอง และคณะ Armstrong et al., 2012) 
           7. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพ (physical evidence) หมายถึง 
สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงองค์ประกอบต่างๆท่ีส่ิงท่ีลูกคา้สัมผสัได ้ส่ิงท่ีอ  านวย



ความสะดวกใหก้บัผูบ้ริโภคจากการเลือกใชสิ้นคา้หรือบริการขององคก์ร เป็นการสร้าง
ความโดดเด่น แตกต่างอยา่งมีคุณภาพใหก้บับริการและสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้  
           
           แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพการบริการ 
           พาราสุรามาน และคณะ (Parasuraman et al., 1988) กล่าวไวว้า่ พฒันาตวัแบบเพื่อ
ใชส้ าหรับเป็นเคร่ืองมือในการประเมินการบริการท่ีมีไวส้ าหรับผูรั้บบริการ ซ่ึงสามารถ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการประเมินคุณภาพการบริการนั้นๆ โดยท่ีใชเ้คร่ืองมือในการประเมิน
คุณภาพบริการ เรียกว่าSERVQUAL (service quality) ซ่ึงไดมี้การปรับปรุงเหลือเพียง 5 
มิติหลกัท่ีสามารถคลอบคลุมถึงคุณภาพการบริการ ดงัต่อไปน้ี 
           1. ส่ิงท่ีสัมผัสได้ (tangibles) คือ ลักษณะในด้านของความสะดวกสบายทาง
กายภาพท่ีผูใ้ชบ้ริการรับรู้และสัมผสัไดถึ้งความคุม้ค่าของบริการ  
           2. ความน่าเช่ือถือ (reliability) ไดแ้ก่ ความสามารถ ความถูกตอ้งแม่นย  าในการ
ใหบ้ริการ และสามารถสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัผูรั้บบริการ  
           3. การตอบสนอง (responsiveness) ได้แก่ ความเต็มใจ และให้บริการท่ีสะดวก
รวดเร็วอยา่งทนัทีในการใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้  
           4. ความมัน่ใจ (assurance) ไดแ้ก่ ความรู้ ความสามารถ ทกัษะต่อการตอบสนอง
ความตอ้งการของผูรั้บบริการ  รวมไปถึงการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ของผูใ้ห้บริการเพื่อให้
ผูใ้ชบ้ริการวา่จะไดรั้บบริการท่ีดี 
           5. ความเอาใจใส่  (empathy) ได้แก่  เอาใจใส่ดูแลท่ีผู ้ให้บริการมอบให้แก่
ผูรั้บบริการ เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ  
 
           แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจของผู้บริโภค 
           กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคนั้นเกิดข้ึนมาจากท่ีบุคคลแต่ละบุคคลนั้น
ไดรั้บส่ิงเร้า ท าให้เกิดเป็นแรงจูงใจเขา้สู่ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา ท าให้เกิดการคน้หา
ข้อมูล และประเมินผลทางเลือกท่ีดีท่ีสุด หลังจากนั้นก็จะด าเนินการก าหนดเกณฑ์ 
ขั้นตอนน้ีผูบ้ริโภคคือมีความพร้อมท่ีจะซ้ือ และเกิดพฤติกรรมหลงัจากการซ้ืออาจจะ
พอใจและไม่พอใจกเ็ป็นได ้



กรอบแนวคดิการวจิัย 
ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วธิีด าเนินการวจิัย 
           การวิจยัเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพงานบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากร
ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชก้าร
สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือสะดวก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ แบบสอบถาม
โดยการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) จากผูเ้ช่ียวชาญทาง เพื่อ
ทดสอบค่าความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม (IOC) จากนั้นจึงปรับแกแ้บบสอบถาม
และน าไปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 30 คน 
และหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวธีิของครอนบาค (Cronbach,1970) ไดค่้าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามเท่ากับ  0.93  ถือว่าเ ช่ือมั่นสูงสถิติ ท่ีใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ประกอบดว้ยค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-Test 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
เพศ 
อาย ุ
ระดบัการศึกษา 
อาชีพ 
รายไดต้่อเดือน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการ 
ลกัษณะทางกายภาพ  

คุณภาพการบริการ 
ความมัน่ใจ  
ความเอาใจใส่  
การตอบสนองอยา่งฉบัพลนั 

การตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุน
ต ่าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 



การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทาง  เดียว (One – way ANOVA) และการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 
 
ผลการวจิัย 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ
ระหว่าง 24-40 ปี เม่ือ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานหรือ
ลูกจา้งบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 20,000 – 30,000 บาท  
               ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.31 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นบุคคล รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลิตภณัฑ ์ต่อมา
คือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นราคา สุดทา้ยคือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ
ดา้นส่งเสริมการตลาด มีระดบัมาก               
            ปัจจยัคุณภาพการบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความมัน่ใจ 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการตอบสนองอย่างฉับพลนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 
และดา้นความเอาใจใส่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน  
           สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา 
รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
          สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการบริการท่ีมีการ
ตดัสินใจใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า
ส่วนประสมการตลาดบริการดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ คุณภาพบริการดา้นความมัน่ใจ ดา้นความเอาใจใส่ โดยมีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นส่งเสริมการตลาด 
ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และคุณภาพบริการดา้นคุณภาพบริการดา้น



ความมัน่ใจ และ ดา้นความเอาใจใส่สามารถพยากรณ์การตดัสินใจใชบ้ริการสายการบิน
ตน้ทุนต ่าได ้อย่างมีนยัส าคญั ขณะท่ีตวัแปรปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์
ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นบุคคล คุณภาพบริการดา้นการตอบสนองอย่าง
ฉบัพลนั แสดงวา่ ตวัแปรดงักล่าวไม่สามารถพยากรณ์การตดัสินใจใชบ้ริการสายการบิน
ตน้ทุนต ่าได ้อยา่งมีนยัส าคญั 

โดยตัวแปรอิสระท่ีมีอ านาจพยากรณ์ดี ท่ีสุด คือ ด้านกระบวนการ มีค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.305 รองลงมาคือ คุณภาพบริการด้าน
ความมัน่ใจ มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.203 ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.178 ด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.157 และคุณภาพงาน
บริการด้านความเอาใจใส่ มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ -0.247 
รองลงมาตามล าดบั  

ท าให้ตวัแปรทั้ง 3 ตวัน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจใช้
บริการสายการบินตน้ทุนต ่าไดร้้อยละ 66.8 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 66.8 และมีค่า
ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี + 0.248 ซ่ึงสามารถสร้างสมการถดถอย ไดด้งัน้ี 
 Y = 0.713 + 0.157 (ดา้นการส่งเสริมการตลาด) + 0.305 (ดา้นกระบวนการ) + 
0.178 (ดา้นลกัษณะทางกายภาพ) + 0.203 (ดา้นความมัน่ใจ) – 0.247 (ดา้นความเอาใจใส่)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง  แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของส่วนประสมการตลาดบริการและ
คุณภาพงานบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
ส่วนประสมทางการตลาด
และคุณภาพงานบริการ 

b Std. Error Beta t Sig. F Sig. 

Constant 0.713 0.248  2.876 0.004 31.348 0.001 
ผลิตภณัฑ ์ -0.011 0.056 -0.010 -0.196 0.845   
ราคา 0.058 0.057 0.054 1.019 0.309   
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  0.002 0.065 0.002 0.038 0.970   
การส่งเสริมการตลาด  0.157 0.041 0.201 3.791 0.001*   
บุคคล  0.087 0.079 0.074 1.096 0.274   
กระบวนการ  0.305 0.067 0.289 4.532 0.001*   
ลกัษณะทางกายภาพ  0.178 0.065 0.191 2.742 0.006*   
ความมัน่ใจ  0.203 0.062 0.176 3.277 0.001*   
ความเอาใจใส่  -0.247 0.070 -0.240 -3.510 0.001*   
การตอบสนองอยา่ง
ฉบัพลนั 

0.109 0.079 0.100 1.374 0.170   

R = 0.668, R2 = 0.446, Adjusted R Square = 0.432 , SEE =  0.459 
*sig<0.05 
 
อภิปรายผล       
              ส่วนที1่ ผลการวเิคราะห์ประชากรศาสตร์ สามารถวเิคราะห์ได้ดังนี้ 
           ประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อาชีพ ต่างกนัท าใหมี้การตดัสินใจใชบ้ริการสายการ
บินตน้ทุนต ่าท่ีแตกต่างกนั โดยเพศหญิงมีการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าสูง
กว่าเพศชาย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั นราวลี     
ศรีเจริญ และพชัร์หทยั จารุทวีผลนุกูล ได้ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดและ
คุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการสายการ
บินตน้ทุนต ่าของสายการบินไทยไลออ้นแอร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์  ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้



บริการสายการบินตน้ทุนต ่าของสายการบินไทยไลออ้นแอร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
             ประชากรศาสตร์อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา พบว่า ต่างกนัท าใหมี้การตดัสินใจ
ใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยั ณัฐสิทธ์ิ สุทธิสมบูรณ์ (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเคร่ืองเช็คอินอตัโนมติั (CUSS : Common Use Self Service) ของ
ผู ้โดยสารคนไทยท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ท่ีแตกต่างกันนั้ น ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการเคร่ืองเช็คอินอตัโนมติัของผูโ้ดยสารคนไทยท่ีท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 
 
ส่วนที2่ ผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด สามารถวเิคราะห์ได้ดังนี้ 
             ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นส่งเสริมการตลาด พบว่า มีผล
ต่อการตดัสินใจใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สอดคลอ้งกบังานวิจยั งานวิจยั จุไรรัตน์ ศรีสุวรรณ (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาด (7P’s) ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในจงัหวดัสงขลาในการ
ใช้บริการสายการบิน ภายในประเทศของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ส่วนที3่ ผลการวเิคราะห์คุณภาพการบริการ สามารถวเิคราะห์ได้ดังนี ้
             ดา้นความมัน่ใจ ดา้นการตอบสนองอยา่งฉบัพลนั พบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการสายการบินตน้ทุนต ่าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั    
ทาคาโยชิ อูเอซึจิ (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ความยัง่ยนืต่อคุณภาพการบริการของสายการบิน
ตน้ทุนต ่า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จากผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการสายการบิน
ตน้ทุนต ่ามีความคาดหวงัในคุณภาพการการรับรู้คุณภาพการใชบ้ริการ ทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี 
ความน่าเช่ือถือ ความมัน่ใจ ลกัษณะทางกายภาพ ความใส่ใจ และการตอบสนองลูกคา้ 
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นั้นแสดงใหเ้ห็นวา่คุณภาพบริการอยูใ่นระดบัสูง รวมไปถึงความคาดหวงัและการรับรู้
คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า และ 
ส่วนประสมทางการตลาด นั้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
 
ส่วนที4่ ผลการวเิคราะห์การตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าได้ดังนี ้
            การตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบังานวิจยั ณัฐฐา สมประสงค์ และ กนกพร ชัยประสิทธ์ิ (2562) ไดศึ้กษา
เร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ สายการบินไทย 
ไลออ้นแอร์ เส้นทางภายในประเทศ จากผลการศึกษา พบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่แสดง
ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการมากท่ีสุด ทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีแตก ต่างกัน เม่ือวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการมีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยไลออ้นแอร์ 

 

ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
           1. จากผลการศึกษาด้านประชากรศาสาตร์ แสดงให้เห็นว่า ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา อาชีพมีความส าคญัต่อการตดัสินใจ
ท่ีแตกต่างกนัในการเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า ดงันั้น ผูป้ระกอบการสายการ
บินควรให้ความส าคญัในการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและจ าเป็นกบัผูบ้ริโภคมากข้ึน 
เพราะในปัจจุบนัและอนาคตมีแนวโนม้การใชบ้ริการท่ีสูง และจากผลการวิจยัเพศหญิง 
มีความต้องการใช้บริการมากข้ึน เน่ืองจากเพศหญิงมีความอ่อนไหวทางด้านราคา
มากกว่าเพศชาย ดังนั้ นผูป้ระกอบการสายการบินควรพฒันาและเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์ใหมี้ความหลายหลายมากยิง่ข้ึน เพื่อใหง่้ายต่อการเขา้ถึงรับรู้ข่าวสารหรือ
โปรโมชัน่ต่างๆจากสายการบิน 
           2. จากผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้น
การส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการ



ตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นบุคคลไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า ถา้หากเพิ่มส่วนประสมการตลาดในแต่ละดา้นก็
จะช่วยใหเ้กิดการตดัสินใจแก่ผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน แสดงใหเ้ห็นว่าผูป้ระกอบการสายการ
บินตน้ทุนต ่าตอ้งมีการต่ืนตวั และพฒันาการตลาดให้มากข้ึนเน่ืองจากปัจจุบนัมีการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึนเพราะมีจ านวนผูแ้ข่งมากข้ึนดงันั้นผูป้ระกอบการสายการบิน
ควรใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด เพื่อน าผลการศึกษาวจิยัมาพฒันาสินคา้
และบริการใหดี้ยิง่ข้ึน จึงมีขอ้เสนอแนะในส่วนของการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย 
(เช่น สะสมไมลเ์ดินทางเพื่อแลกตัว๋ฟรี และสิทธิพิเศษต่างๆ) อยา่งสม ่าเสมอ ดงันั้นสาย
การบินควรน าเสนอโปรโมชัน่อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อดึงดูดใหผู้บ้ริโภคใชบ้ริการมากยิง่ข้ึน 
การใหค้วามสะดวกรวดเร็วตั้งแต่การจองบตัรโดยสาร การเช็คอินตรวจรับบตัรโดยสาร 
ความสะดวกสบายและการใหบ้ริการในเท่ียวบิน และท่ีส าคญัคือควรท่ีจะมีการจดัเตรียม
รักษา อุปกรณ์เคร่ืองบินใหอ้ยูใ่นสภาพดีและไดรั้บมาตรฐานความปลอดภยัสูงอยูต่ลอด 
รวมทั้งการจดัซ้ือเคร่ืองบินใหม่เพื่อทดแทนเคร่ืองเก่าอีก และรักษาความสะอาดบน
เคร่ืองบินอีกดว้ย 
             3. จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าจากคุณภาพการ
บริการ โดยมีปัจจยัดงัน้ี 1.ปัจจยัดา้นความมัน่ใจ ซ่ึงหมายถึงความมัน่ใจในมาตราฐาน
ความปลอดภยั มาตราฐานของเคร่ืองบินซ่ึงเป็นตวัแปรส าคญัท่ีแสดงถึงความเช่ือมัน่และ
ภาพลักษณ์ของสายการบิน 2.ปัจจัยด้านการตอบสนองอย่างฉับพลันมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ดังนั้นทางสายการบินต้นทุนต ่าควรพฒันา
คุณภาพบริการอยู่เสมอเพื่อให้อยู่ในระดบัท่ีดียิ่งข้ึนไป และมีการพฒันาคุณภาพบริการ
และตอ้งรักษามาตรฐานใหค้งท่ี อีกทั้งเพิ่มความมัน่ใจและเอาใจใส่ในการบริการ เช่น มี
ระบบแจง้เตือนผูใ้ชบ้ริการในขั้นตอนการใหบ้ริการต่างๆจะไดเ้ป็นการท าใหผู้ใ้ชบ้ริการ
เกิดการตดัสินใจได ้
 
 



ข้อเสนอแนะเพือ่การท าวจิัยคร้ังต่อไป 
          1. ควรท่ีจะมีการศึกษาตวัแปรดา้นอ่ืนเพิ่มเติมดว้ย ท่ีอาจจะส่งผลต่อการตดัสินใจ
ใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่า เช่น ดา้นความพึงพอใจ ดา้นความจงรักภกัดี เป็นตน้ 
เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในอนาคตต่อไป 
           2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ในการวิจยัคร้ัง
ต่อไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาใหก้วา้งและครอบคลุมยิง่ข้ึน เช่น ศึกษาเขตตาม
พื้นท่ีต่างหวดัท่ีมีการให้บริการจากสายการบินตน้ทุนต ่า เพื่อให้ทราบความคิดเห็นท่ี
แตกต่างและหลากหลายเพิ่มมากข้ึน 
           3. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา นั้นควรศึกษาผูใ้ช้บริการสายการบินทั่วไปและ
ผูใ้ช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า ร่วมกันเพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม
ตวัอยา่งต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบิน 
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