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ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้าของผู้โดยสารทีใ่ช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
THE STUDY OF FACTORS AFFECTING THE BEHAVIOUR REPURCHASING 

OF LOW-COST AIRLINE CUSTOMERS 
พรณชา โพธ์ินิยม 1    ดร.ศศิธร งว้นพนัธ์ 2 

---------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ (1)  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใช้
บริการสายการบินตน้ทุนต ่า (2)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ(7Ps) ท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่า   
(3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของ
ผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 

ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือ ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางโดยสายการ
บินตน้ทุนต ่าภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเป็นประชากรแบบนบั
ไม่ไดจ้  านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และใชก้ารวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้เชิงสถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิ ติ เ ชิงอนุมาน หาค่า  t-test 
(independent t-test) ค่า f-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.3  
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.0 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 74.5 
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 59.3 และมีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 
บาท ร้อยละ 35.5 
 โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps) อยู่ในระดบั
ส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.30 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.698 โดยให้ดา้นสถานท่ีมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.39 และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียต ่าสุดอยูท่ี่ 4.21  
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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โดยท่ีทุกดา้นไม่วา่จะเป็นดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ดา้นกระบวนการการให้บริการ, ดา้น
บุคลากรผูใ้ห้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับความส าคญัเท่ากนั คือ 
ส าคญัมาก 
 ปัจจยัเก่ียวกับคุณภาพและการให้บริการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น ด้านปัจจัย
คุณภาพและการให้บริการ อยู่ในระดับส าคัญมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.28 มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยูท่ี่ 0.667 โดยให้ดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.40 และให้
ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียต ่าสุดอยูท่ี่ 4.20 โดยท่ีให้ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได,้ ความเช่ือถือ
และไวว้างใจ, ความรวดเร็ว และการรับประกนั อยูใ่นระดบัความส าคญัเท่ากนั คือ ส าคญั
มาก แต่ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ ใหค้วามส าคญัปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ทุกปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าดา้นปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ(7Ps) และพบวา่ปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของ
ผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าและดา้นปัจจยัคุณภาพและการบริการพบวา่ 
ปัจจยัดา้นดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจดา้นความความรวดเร็ว และดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ 
มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า  
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
 

ABSTRACT 
The purpose of this independent study is to study the factors affecting the behavior 
 repurchasing of low-cost airline customers that aims to (1) study compare demographic 
factors affect to the repurchasing of low-cost airlines (2) study the relationship of 
marketing mixes that affect to the behavior repurchasing of low-cost airlines (3) study the 
behavior relationship quality of service that affect to the repurchasing of low-cost 
airlines. 
               In this study, the samples were finite population. The researcher used purposive  
sampling so that the characteristics of population were various. The samples of 400 
customers were chosen randomly from the population. The instrument of this study was 
closed end questionnaire. The data was analyzed by using computer program. Descriptive 
statistics were used to describe the basic information of respondents. t-Test was used to 
test hypothesis to consider the relationship between independent and dependent variables.  
Results found as follows: 
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          1. Study compare demographic factors was found that the most samples were 
female, ages between 31-40 years, they had the Bachelor degree. Their occupations were 
business officer. Average monthly incomes were 20,001-30,000 baht.  
          2. Study the relationship of marketing mixes was found that price and promotion 
affect to the repurchasing of low-cost airlines. In addition booking ticket system, 
punctuates and service also affect to the repurchasing of low-cost airlines.  
          3. Study the relationship quality of service found that feeling of customer and 
reliability affect to the repurchasing of low-cost airlines.  
KEYWORDS : BEHAVIOR REPURCHASING OF LOW-COST AIRLINES 
 
บทน า 
               ปัจจุบันการคมนาคมเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัของประเทศ การพฒันา
เศรษฐกิจส่วนมากเกิดจากความสะดวกในการคมนาคมขนส่งเป็นหลกั กล่าวคือ ยิ่งระบบ
การขนส่งมีประสิทธิภาพมากก็ยิง่จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจใหพ้ฒันามากเช่นกนั ปัจจุบนั
การคมนาคมทางอากาศไดเ้ขา้มามีบทบาทและมีความส าคญัต่อการคมนาคมเป็นอยา่งมาก 
อีกทั้งยงัไดรั้บความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากข้ึน โดยสมาคมขนส่งทางอากาศ 
(International Air Transport Association - IATA) ไดป้ระมาณการณ์วา่ในระยะ 30 ปีท่ีผา่น
มาจ านวนผูโ้ดยสารทางอากาศไดเ้พิ่มโดยเฉล่ียสูงถึง 6.2 เปอร์เซ็นตต่์อปี  
          การขนส่งทางอากาศมีบทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมโลก เน่ืองจากเป็นการ
คมนาคมขนส่งท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยักวา่การขนส่งรูปแบบอ่ืน โดยเฉพาะ
ในภาวะปัจจุบนัท่ีโลกมีความเช่ือมต่อกนัมากข้ึน เกิดการติดต่อส่ือสารมากข้ึน ส่งผลให้
การขนส่งทางอากาศของโลกขยายตวัเพิ่มข้ึนตลอดเวลา ซ่ึงภูมิภาคท่ีการขนส่งทางอากาศ
ขยายตัวมากท่ีสุดคือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนั้ นการขนส่งทางอากาศจึงเป็นกิจการ
สาธารณูปโภคประเภทหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั ท่ีมีผลต่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ 
          รูปแบบการคมนาคมทางอากาศนั้น จะใช้การคมนาคมผ่านผูป้ระกอบการสายการ
บิน โดยในระยะแรกเร่ิมของธุรกิจสายการบินมีลกัษณะ Full Services คือ เนน้การบริการ
เต็มรูปแบบเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูโ้ดยสาร จึงท าให้ราคาโดยสารมีราคาค่อนขา้ง
สูง ดงันั้นจึงมีเฉพาะผูมี้ฐานะทางการเงินดี หรือ ผูท่ี้ไม่ได้ให้ความสนใจในเร่ืองราคาค่า
โดยสารเท่านั้นท่ีสามารถใช้บริการเดินทางโดยเคร่ืองบินได้ จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2545 
รัฐบาลไทยไดมี้นโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรีภายในประเทศเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีสาย
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การบินสามารถเขา้ท าการแข่งขนัทั้งทางด้านราคาและบริการ ท าให้สายการบินเอกชน
สามารถบินทบัเส้นทางการบินของสายการบินแห่งชาติได ้และต่อมาไดย้กเลิกขอ้ก าหนด
เพดานราคาขั้นต ่า สายการบินต่างๆจึงสามารถก าหนดอตัราค่าโดยสารในราคาท่ีถูกลงได ้
(ยทุธศกัด์ิ คณาสวสัด์ิ, 2552 : 32) นโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิด 
ธุรกิจสารการบินตน้ทุนต ่า (Low Cost Airlines) ซ่ึงเปิดให้บริการเท่ียวบินเส้นทาง
ภายในประเทศ 3 สายการบินคือ  
              - สายการบินแอร์เอเชีย 
              - สายการบินนกแอร์ 
              - และสายการบินวนัทูโก ของบริษทัโอเรียนทไ์ทย แอร์ไลน์ จ ากดั 
          ปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีท าให้เกิดสายการบินตน้ทุนต ่าคือแนวโน้มความ
ตอ้งการของตลาดยงัมีความตอ้งการสูง จากตวัเลขการส ารวจพบว่าในปีพ.ศ.2556 มี
ประชาชนในประเทศไทยท่ีเดินทางโดยสายการบินประมาณ 6.3 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 10 
ของประชากรทั้งหมดของประเทศ และคาดว่าในอีก 4-5 ปีขา้งหน้าจ านวนประชากรใน
ประเทศท่ีเดินทางโดยสารสายการบินจะเพิ่มจ านวนข้ึนอีกเท่าตวั หรือร้อยละ 20 (บิสิเนส
ไทย, 2556) 
          จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า” เพื่อท่ีจะทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร ตลอดจนรูปแบบส่วนประสมทางการตลาดบริการ
(7Ps)ท่ีท  าใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าและเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้ง
สามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการวางแผนแนวทางในการด าเนินงานของสายการบิน
ตน้ทุนต ่า ให้สามารถวางแผนทางการตลาดและพฒันาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ตอบ
รับอยา่งสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารในปัจจุบนัและในอนาคต  
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อพฤติกรรม

การซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps) ท่ีมีต่อ

พฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะของประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของ
ผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าแตกต่างกนั 

2. ลกัษณะของส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือซ ้ า
ของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 

 3. ปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของ
ผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตดา้นประชากร ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางโดย
สายการบินตน้ทุนต ่าภายในประเทศและระหวา่งประเทศ จ านวน 400 ตวัอยา่ง 

2.  ขอบเขตดา้นสถานท่ี ท าการศึกษาจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ณ 
สนามบินดอนเมือง ขณะก่อนการเดินทางไปในเท่ียวบินภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ทั้งน้ีการเก็บขอ้มูลจะท าเฉพาะผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
เท่านั้น 

3.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
เดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 เท่านั้น 

4.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ยความรู้เก่ียวกบัธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่า, 
ทฤษฎีประชากรศาสตร์, แนวความคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps), 
แนวความคิดและทฤษฎีคุณภาพและการให้บริการ, แนวความคิดเก่ียวกบัทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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                ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจ จัย ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ(7Ps) 
ผลิตภณัฑ ์
ราคา 
สถานท่ี 
การส่งเสริมการตลาด 
กระบวนการใหบ้ริการ 
บุคลากรผูใ้หบ้ริการ 
ลกัษณะทางกายภาพ   
 
ปัจจัยคุณภาพและการให้บริการ  
ส่ิงท่ีสัมผสัได ้
ความเช่ือถือและไวว้างใจ 
ความรวดเร็ว 
การรับประกนั 
การเอาใจใส่ลูกคา้ 
 

รูปท่ี 1.1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
เพศ 
อาย ุ
การศึกษา 
อาชีพ 
รายได ้

 
พฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใช้

บริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ผลการวิจัย น้ี  ท าให้บริษัทสายการบินต้นทุนต ่ าทราบลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการกบัทางสาย
การบินตน้ทุนต ่า รวมถึงเพื่อน าไปใชใ้นส่วนของการปรับปรุงการใหบ้ริการบางส่วน 

2. ผลการวิจยัน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps) ท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า และทาง
บริษทัสายการบินตน้ทุนต ่าสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย หรือวางแผน
ทางการตลาดเพื่อให้ตอบรับอย่างสอดคล้องกับพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารใน
ปัจจุบนัและในอนาคต 

3. ผลการวิจยัน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจยัด้านคุณภาพและการให้บริการท่ีท าให้
ผูโ้ดยสารเกิดพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
          ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบั ขนาดหรือ
จ านวนของคน ท่ีมีอยู่ในแต่ละสังคม ภูมิภาค และระดบัโลก นอกจากน้ียงัศึกษาเก่ียวกบั
การกระจายตวั ของประชากร และองคป์ระกอบต่างๆของประชากร 
          ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps)  หมายถึง แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ี
ใหบ้ริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  (7Ps)  ในการก าหนดกล
ยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ (Product), ราคา (Price), ท าเลท่ีตั้ง
และช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place), การส่งเสริมการตลาด (Promotion), บุคลากร 
(People), กระบวนการ (Process), คุณภาพการบริการผา่นเหตุการณ์ทางกายภาพ (Physical 
evidence)   
          ปัจจัยด้านคุณภาพและบริการ หมายถึง ส่ิงท่ีช้ีวดัถึงระดบัของการบริการท่ีส่งมอบ
โดยผูใ้หบ้ริการต่อลูกคา้หรือผูรั้บบริการวา่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเขาไดดี้เพียงใด 
การส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ และการตอบสนองต่อผูรั้บบริการบนพื้นฐานความคาดหวงั
ของผูรั้บบริการ 
          การตัดสินใจการเลอืกซ้ือ หมายถึง การตดัสินใจซ้ือและความตอ้งการในการเลือกใช้
บริการ หรือ แบรนด์ตราสัญลกัษณ์ คือการแสดงออกให้เห็นถึงรูปแบบหรือการให้บริการ
ท่ีจ าแนกถึงความแตกจ่างจากคู่แข่งขนัอ่ืนๆ 
          ผู้โดยสาร หมายถึง ผู ้ท่ี เดินทางโดยสารสายการบินต้นทุนต ่ า เส้นทางบิน
ภายในประเทศ 
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          สายการบินต้นทุนต ่า หมายถึง (Low Cost Airlines) หมายถึง สายการบินท่ีมีรูปแบบ
การด าเนินกิจการโดยมุ่งเน้นการลดตน้ทุนดา้นการบริการของสายการบินให้ต ่าลงเพื่อน 
ใหส้ามารถก าหนดราคาค่าโดยสารจากผูใ้ชบ้ริการไดใ้นอตัราท่ีต ่ากวา่สายการบินปกติ 
          พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง กระบวนการตดัสินใจการกระท าหรืออาการเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีแสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกในการเลือกซ้ือและเลือกใช้
บริการ 
          การซ้ือซ ้า หมายถึง การกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนต ่า 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัย น้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้า   งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้อง และมีการทบทวน
วรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดย
น าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 
             โดยทัว่ไปบุคคลจะแตกต่างกนัทางร่างกาย ทางสติปัญญา ทางสังคม และทาง
อารมณ์และความแตกต่างเหล่านั้นจะท าให้บุคคลแต่ละคนมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวัท่ีไม่
เหมือนใคร โดย De Fleur (1982) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลไวว้่า 
บุคคลมีความแตกต่างกันในด้านบุคลิกภาพและสภาพจิตวิทยา ซ่ึงความแตกต่างกัน
ดงักล่าวน้ีเป็นเพราะบุคคลมีการเรียนรู้จากสังคมท่ีมาแตกต่างกนั โดยบุคคลท่ีอยู่ต่าง
สภาพแวดลอ้มจะไดรั้บการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกนั และการเรียนรู้จาก
สภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัท าให้บุคคลมีทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ และบุคลิกภาพ
แตกต่างกนัดว้ย  
          สุวสา ชัยสุรัตน์ (2552) ได้ให้ความหมายของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
(Demographic) โดยกล่าววา่ ประชากรศาสตร์หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นหลกัเกณฑ์ในการ
บ่งบอกถึงลกัษณะทางประชากรท่ีอยูใ่นตวับุคคลนั้นๆ ไดแ้ก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 
รายได ้การศึกษา อาชีพ วฏัจกัรชีวิตครอบครัว ศาสนา เช้ือชาติ สัญชาติและสถานภาพทาง
สังคม (Social class)  
          ฉตัรยาพร เสมอใจและมทันียา สมมิ (2553) ไดใ้ห้ความหมายของลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ โดยกล่าววา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นปัจจยัท่ีจะน ามาช่วยในการ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะการศึกษาตวัแปรทางดา้นประชากร ท่ีน ามาใช้ในการ
วางเป้าหมายทางการตลาดท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา 
ภูมิล าเนาและเช้ือชาติ  
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          Middleton (2010) ไดใ้หค้วามหมายของปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีท า
ให้เกิด อุปสงคก์บัการเดินทางไว ้โดยกล่าววา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมี
ผลต่อรูปแบบของ อุปสงคต่์อปริมาณการเดินทาง ไดแ้ก่ อายุ เพศ การศึกษา ระดบัรายได ้
อาชีพ ซ่ึงปัจจยัโดยรวมเหล่าน้ีมีผลต่อรูปแบบการเดินทางและปริมาณอุปสงค์กบัการ
เดินทาง  
          Hanna and Wozniak (2009), Shiffman and Kanuk (2003) ไดใ้ห้ความหมายของ
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไวค้ลา้ยคลึงกนัโดยกล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัตวับุคคล เช่น อาย ุเพศ การศึกษา อาชีพ รายได ้ศาสนาและเช้ือชาติ 
ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ใชเ้ป็นลกัษณะพื้นฐานท่ีนกัการตลาด
มกัจะน ามาพิจารณาส าหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยน ามาเช่ือมโยง
กบัความตอ้งการ ความชอบ และอตัราการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค  
          ซ่ึงแนวคิดท่ีสองน้ีตรงกบัแนวคิดของ Swenson (2009) ซ่ึงกล่าววา่ การศึกษาถึง
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีลึกซ้ึงและให้ความส าคญันั้น จะสามารถเสนอแนวคิด
เก่ียวกบัความตอ้งการในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีมีส่วนประกอบท่ีเหมือนกนั ให้แยก
ออกมาจากตลาดขนาดใหญ่ซ่ึงเตม็ไปดว้ยผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างกนั เพื่อให้แต่ละธุรกิจ
สามารถเนน้เฉพาะตลาดท่ีมีความเหมาะสมกบัสินคา้หรือบริการของตนเอง แทนการผลิต
เพื่อตอบสนองตลาดรวมทั้งหมดอย่างในอดีต โดยเรียกกลยุทธ์น้ีว่า”การแบ่งส่วนตลาด” 
(Market Segmentation)  
          ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีน ามาศึกษาในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
          1.  อายุ เป็นลกัษณะประจ าตวับุคคลท่ีส าคญัมากในการศึกษาและวิเคราะห์ทาง
ประชากรศาสตร์ โดยอายจุะแสดงถึงวยัวุฒิของบุคคล และเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความสามารถ
ในการท าความเขา้ใจในเน้ือหาและข่าวสาร รวม ถึงการรับรู้ต่างๆ ไดม้ากนอ้ยต่างกนั การมี
ประสบการณ์ในชีวติท่ีผา่นมาแตกต่างกนั หรืออีกประการหน่ึงคืออายุจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึง
ความสนใจในประเด็นต่างๆ เช่น เร่ืองการเมือง ความสนุกสนาน การเตรียมตวัสร้าง
อนาคตเป็นตน้ หรือกล่าวไดว้า่ความตอ้งการและความสนใจในผลิตภณัฑ์ โดยทัว่ไปจะผนั
แปรไปตามอายขุองผูบ้ริโภคท าให้ สินคา้หรือบริการในกลุ่มหรือชนิดเดียวกนั ไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอาจแตกต่างกนัให้มีความพึงพอใจในระดบัท่ี
เหมือนกนัได ้ 
          2.  เพศ ลกัษณะทางเพศ เป็นลกัษณะทางประชากรท่ีบุคคลไดรั้บมาแต่ก าเนิด ใน
ประชากรกลุ่มใดๆ ก็ตามจะประกอบดว้ยประชากรเพศชาย (Male) และ ประชากรเพศ
หญิง (Female) ความแตกต่างทางเพศท าให้บุคคลมีพฤติกรรมต่างกนัอย่างมากในเร่ือง
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ต่างๆ ทั้งในดา้นความคิด ความสนใจ ค่านิยม ทศันคติ รูปแบบการด ารงชีวติและพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้ นกัการตลาดจึงตอ้งก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อจะไดว้างแผน
การตลาดได้อย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ สินคา้บางประเภทสามารถใช้เพศในการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ยาสระผม เคร่ืองส าอาง ชุดชั้นใน เป็นตน้  
          3.  ระดับการศึกษา การศึกษาในท่ีน้ีหมายถึงระดับการศึกษาท่ีได้รับจาก
สถาบันการศึกษา  และท่ีได้รับจากประสบการณ์ของชีวิต  การศึกษาบ่งบอกถึง
ความสามารถในการเลือกรับข่าวสาร และอตัราการรู้หนงัสือ ระดบัการศึกษาจะท าให้คนมี
ความรู้ ความคิด ตลอดจนความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ กวา้งขวางลึกซ้ึงแตกต่างกนัออกไป ท า
ให้ผูพู้ดสามารถแยกความเหมาะสมของเน้ือหาและตวัอยา่งท่ีจะยกมากล่าวได ้ การศึกษา
นอกจากจะท าให้บุคคลมีศกัยภาพเพิ่มข้ึนแลว้ การศึกษายงัท าให้เกิดความแตกต่างทาง
ทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรมความคิดอีกเช่นกนั การศึกษาเป็นลกัษณะส าคญัอีกประการ
หน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสาร ดงันั้นคนท่ีไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีต่างกนั ยุคสมยัท่ีต่างกนั 
ระบบการศึกษาแตกต่างกนั สาขาวิชาท่ีแตกต่างกนั จึงมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และ
ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไปอีกดว้ย  
          4.  อาชีพ ลกัษณะอาชีพ จะบ่งบอกลกัษณะเฉพาะของบุคคล ช่วงเวลาท่ีเปิดรับ
ข่าวสาร เร่ืองท่ีกลุ่มผูฟั้งสนใจเช่น กลุ่มชาวนาก็จะสนใจเก่ียวกบัเร่ืองขา้ว ราคาขา้ว ปุ๋ย 
เป็นตน้ ในบางกรณีคนท่ีมีอาชีพอยา่งหน่ึงแต่อาจจะไปรวมกลุ่มกบัคนท่ีมีอาชีพหน่ึงก็ได ้
ซ่ึงก็จะท าใหค้วามสนใจของเขาขยายวงกวา้งออกไป  
          5.   รายได ้สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นเคร่ืองช้ีถึงเร่ืองท่ีกลุ่มจะสนใจรับรู้
ข่าวสารบุคคลท่ีมีสถานะทาง เศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกนั ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
และครอบครัว รายไดข้องบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั
แสดงถึงการ มีศกัยภาพในการดูแลตนเอง บ่งบอกถึงอ านาจการใช้จ่ายในการบริโภค
ข่าวสาร ผูท่ี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสท่ีดีกว่าในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง ผูท่ี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจต ่าจะท าให้มีขอ้จ ากดัในการรับรู้ 
เรียนรู้ ตลอดจนการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการดูแลตนเอง 
          ดงันั้นอาจสรุปไดว้า่ บุคคลท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัยอ่มจะมี
รูปแบบของความคิดและการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps) 
          ส่วนประสมการตลาดบริการ(7P s) (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2553) อธิบาย
วา่กลยทุธ์การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix 7P s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยั
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ด้านการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัด้าน
กระบวนการให้บริการ(Process) ปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ (People) ปัจจยัดา้นการ
สร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation) โดยส่วนประกอบ
ทุกตวัมีความเก่ียวพนักนั และเท่าเทียมกนั ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารจะวางกลยทุธ์โดยเนน้น ้ าหนกั
ท่ีปัจจยัใดมากกวา่เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 
          1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีถูกน าเสนอสู่ตลาด เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และสร้างคุณค่า (Value) และสนองความตอ้งการของ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจให้เกิดข้ึน โดยผลิตภัณฑ์ท่ี เสนอขายแก่ลูกค้าต้องมี
คุณประโยชน์หลกั (Core Benefit) ตอ้งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้คาดหวงั (Expected Product) 
หรือเกินความคาดหวงั 
(Augmented Product) รวมถึงการน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีศกัยภาพ (Potential Product) เพื่อ
ความสามารถในการแข่งขนัในอนาคต ผลิตภณัฑท่ี์น าเสนอขายอาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตน
ก็ไดผ้ลิตภณัฑจึ์งประกอบดว้ยสินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์ร หรือบุคคล 
          2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการสินคา้ตอ้งจ่าย
กบัสินคา้หรือบริการนั้น ๆ การก าหนดราคาสินคา้เกิดจากการตั้งเป้ าหมายทางการคา้ว่า
ตอ้งการก าไร ตอ้งการขยายส่วนครองตลาด ตอ้งการต่อสู้กบัคู่แข่งขนั หรือเป้ าหมายอ่ืน 
การตั้งราคาตอ้งไดรั้บการยอมรับจากตลาดเป้าหมาย และสู้กบัคู่แข่งได ้รวมถึงเวลา ความ
พยายามในการใชค้วามคิด และการก่อพฤติกรรมซ่ึงจะตอ้งจ่ายพร้อมราคาสินคา้ท่ีเป็นตวั
เงิน 
          3. ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการท างานท่ีจะท าให้สินคา้
หรือบริการไปสู่ตลาดเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคสินคา้หรือบริการตามท่ีตอ้งการ โดยตอ้ง
พิจารณาถึงองค์การต่าง ๆ และท าเลท่ีตั้งเพื่อให้อยู่ในพื้นท่ีท่ีเขา้ถึงลูกคา้ได้ หมายถึง 
โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมท่ีใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์
และบริการจากองคก์ารไป 
ยงัตลาดหรือผูบ้ริโภค ใหเ้ป็นท่ีพอใจและประทบัใจของลูกคา้ ปัจจุบนัเทคโนโลยีเจริญข้ึน 
การส่งสินคา้และบริการก็ง่ายข้ึนส าหรับทั้งผูผ้ลิตและส าหรับลูกคา้ 
          4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมสนบัสนุนให้
กระบวนการส่ือสารทางการตลาดใหแ้น่ใจวา่ตลาดและผูบ้ริโภคเขา้ใจและใหคุ้ณค่าในส่ิงท่ี
ผูข้ายเสนอโดยมีเคร่ืองมือท่ีส าคญั 4 ชนิด คือ 
               4.1 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นการส่งเสริมการตลาดท่ีดี
ท่ีสุด แต่มีค่าใชจ่้ายสูงท่ีสุด 
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               4.2 การโฆษณา (Advertising) เป็นการส่ือโฆษณาประเภทต่าง ๆ ให้เขา้ถึง
ผูบ้ริโภคกลุ่มใหญ่เหมาะกบัสินคา้ท่ีตอ้งการตลาดกวา้ง 
               4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นการใชส่ื้อโฆษณาประเภทต่าง ๆ 
ใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคใหเ้กิดความตอ้งการในตวัสินคา้ 
               4.4 การเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) เป็นกิจกรรม
ท่ีเน้นวตัถุประสงค์การให้บริการแก่สังคม เพื่อเสริมภาพพจน์ หรือชดเชย เบ่ียงเบน
ความรู้สึกของผูบ้ริโภคต่อตวัผลิตภณัฑ ์
          5. ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึงขั้นตอนในการจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์และการให้บริการ ซ่ึงจะตอ้งถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นท่ีพอใจและประทบัใจใน
ความรู้สึกของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นการอาศยักระบวนการบางอย่างเพื่อจดัส่งผลิตภณัฑ์หรือ
บริการใหก้บัลูกคา้ เพื่อใหเ้กิดความแตกต่าง 
          6. ปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ (People) หมายถึง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์
ทั้งหมดซ่ึงหมายรวมถึงทั้ง ลูกคา้ บุคลากรท่ีจ าหน่าย และบุคคลท่ีให้บริการหลงัการขาย
บุคลากรผูใ้ห้บริการจ าเป็นตอ้งคดัเลือก ให้การฝึกอบรม และมีส่ิงจูงใจ เพื่อท าให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจและเกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขนั 
          7. ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 
Presentation) หมายถึง การแสดงให้เห็นคุณภาพของบริการโดยผ่านการใช้หลกัฐานท่ี
มองเห็นได ้เช่น การสร้างสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีขององคก์ร การออกแบบตกแต่ง การ
แบ่งส่วนหรือแผนกของพื้นท่ี รวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีใช้ในการ
ใหบ้ริการท่ีสามารถดึงดูดใจลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้มองเห็นภาพลกัษณ์หรือคุณค่าของบริการท่ี
ส่งมอบและท่ีเหนือกวา่คู่แข่งไดอ้ยา่งชดัเจน 
          ดงันั้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps) หมายถึงแนวคิดเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจมราให้บริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมทางการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ (7Ps) ใน
การก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ (Product), ราคา 
(Price), ท าเลท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place), การส่งเสริมการตลาด (Promotion), 
บุคลากร (People), กระบวนการ (Process), คุณภาพการบริการผา่นเหตุการณ์ทางกายภาพ 
(Physical evidence) 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพและการบริการ 
          ธุรกิจบริการเป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญั ทั้งกบัธุรกิจท่ีเป็นการบริการโดยตรง หรือ
ธุรกิจท่ีใช้การบริการเขา้ไปเสริมเพื่อการสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคเพื่อท่ีจะให้
ธุรกิจนั้นประสบความส าเร็จและเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคทัว่ไปได ้ ซ่ึงในการศึกษาถึง
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริการในส่วนน้ี มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการศึกษา
วิจยัถึงลกัษณะของการประกอบธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่า เพราะโดยลกัษณะของธุรกิจ
สายการบินนั้น เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการโดยตรง โดยในส่วนน้ีจะท าการศึกษาถึง
ความหมายและลกัษณะของธุรกิจบริการ รวมถึงประเภทของธุรกิจบริการ เพื่อให้เขา้ใจถึง
ธุรกิจบริการมากยิง่ข้ึน  
ความหมายของคุณภาพการบริการ  
          คุณภาพของการบริการ (Service quality) หมายถึง การบริการท่ีดีเลิศ (excellent 
service) ตรงกบัความตอ้งการหรือเกินความตอ้งการของลูกคา้จนท าให้ลูกคา้เกิดความ
พอใจ (customer satisfaction) และเกิดความจงรักภกัดี (customer loyalty) (Johnston, 1995; 
Lloyd-Walker & Cheung, 1998)  
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
           วิทวสั อุดมกิตติ (2552) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือบริการสายการบินตน้ทุนต ่าในประเทศไทย เพื่อศึกษาปัจจยั
ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์  และปัจจัยด้านการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือบริการสายการบินต้นทุนต ่าภายในประเทศไทย กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือ กลุ่มเป้าหมายผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเคยเดินทางไปกบัสายการบิน
ตน้ทุนต ่าทั้ง 3 สายการบิน คือ สายการบินนกแอร์ (Nok air) สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
(Thai Air Asia) สายการบินโอเรียนทไ์ทยแอร์ไลน์ (Orient Thai Airlines) [วนั-ทู-โก] ท่ีรอ
ข้ึนเคร่ืองบริเวณประตูทางออกข้ึนเคร่ือง ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ ของท่า
อากาศยานนานาชาติกรุงเทพฯ โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด 400 
ชุด และใชส้ถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ Chi-square และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient) ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นเพศ 
อาย ุและอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบริการสายการบินตน้ทุนต ่าของ
ผูบ้ริโภค ส่วนปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาและรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
ซ้ือบริการสายการบินตน้ทุนต ่าของผูบ้ริโภค โดยปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภค
แต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกนั นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัดา้นการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และ
บริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลหรือ
พนกังาน ดา้นกระบวนการในการให้บริการและดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือบริการสายการบินตน้ทุนต ่าของผูบ้ริโภค ทั้ง 7 ดา้น โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งมีความคิดเห็นและให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการตลาดดา้นกระบวนการในการ
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ให้บริการเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือปัจจยัด้านบุคคลหรือพนักงาน และปัจจยัด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบัเม่ือพิจารณาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเป็นรายดา้น  พบวา่ 
ปัจจยัดา้นการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัดา้นความ
ปลอดภยัในการเดินทาง โดยเคร่ืองบิน ในส่วนของปัจจยัดา้นการตลาดดา้นราคา พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักับความเหมาะสมของราคาค่าโดยสารเม่ือเปรียบเทียบกับ
ระยะทาง ในส่วนของปัจจยัดา้นการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ให้ความส าคญักบัคุณภาพของเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ ในส่วนของ
ปัจจยัการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัการโฆษณา
และประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆในส่วนของปัจจยัดา้นการตลาดดา้นบุคคลหรือพนกังาน 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัอธัยาศยั และความเป็นมิตรของพนกังานตอ้นรับบน
เคร่ืองบิน ในส่วนของปัจจยัดา้นการตลาดดา้น กระบวนการในการให้บริการ พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งให้ความส าคญักบักระบวนการ และขั้นตอนในการส ารองท่ีนัง่ผา่นเวบ็ไซต์หรือ
อินเทอร์เน็ตมีความสะดวกและไม่ซับซ้อน และในส่วนของปัจจยัด้านการตลาดด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัมาตรฐานของอุปกรณ์ท่ี
ใหบ้ริการบนเคร่ืองบิน 
          กิตติชยั ธนทรัพยสิ์น และ สุรพนัธ์ ไชยชนะ (2552) ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบ 
ความพึงพอใจดา้นต่างๆ ของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนต ่า (Low Cost Airlines) และสาย
การบินไทย (THAI Airways) โดยท าการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเคยใชบ้ริการสายการบินทั้งสองรูปแบบ ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยั
ท่ีผูโ้ดยสารมีความพึงพอใจมากท่ีสุดและนอ้ยท่ีสุดต่อสายการบินตน้ทุนต ่าไดแ้ก่ ราคาค่า
โดยสาร และการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามล าดบั ส่วนสายการบินไทย ผูโ้ดยสารมี
ความพึงพอใจในดา้นความปลอดภยัแลราคาค่าโดยสาร มากท่ีสุดและนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
จากแบบจ าลองการเลือกรูปแบบการเดินทาง (Binomial Logic Model) ท่ีพฒันา ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการเลือกใช้สายการบินไทยหรือสายการบินตน้ทุนต ่า ไดแ้ก่ จ านวนผูร่้วมเดินทาง 
ส่วนต่างของราคาค่าโดยสารต่อเท่ียวต่อรายไดส่้วนต่างของเวลารอคอยข้ึนเคร่ืองคูณรายได ้
ทศันคติดา้นการตรงต่อเวลา และดา้นความปลอดภยั นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาผลต่อจ านวน
ผูโ้ดยสารเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของแต่ละปัจจยัดว้ย แบบจ าลองท่ีไดส้ามารถท านาย
การเลือกรูปแบบการเดินทางของขอ้มูลชุดทดสอบไดถู้กตอ้งร้อยละ 76.70  
          อินทิรา จนัทรัฐ (2552) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบั ความคาดหวงัและการรับรู้จริงต่อ
คุณภาพการบริการสายการบินตน้ทุนต ่า เท่ียวบินภายในประเทศ เพื่อศึกษาความความ
คาดหวงัและการรับรู้จริงต่อคุณภาพ การบริการสายการบินต้นทุนต ่า เท่ียวบิน
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ภายในประเทศ และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ
กบัการใชบ้ริการซ ้ า กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการของสายการบิน
ตน้ทุนต ่า ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความคาดหวงัและการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการ
บริการสายการบินตน้ทุนต ่า เท่ียวบินภายในประเทศ มีความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก ลูกคา้
ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้แตกต่างกนัมีผลต่อความคาดหวงัและการ
รับรู้จริงในคุณภาพการบริการต่อคุณภาพการบริการ ในดา้นทศันะความมัน่ใจ ทศันะการ
ตอบสนองท่ีรวดเร็ว ทศันะความเช่ือถือได้ ทศันะการเขา้ถึงจิตใจลูกคา้ และดา้นทศันะ
ลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั ลูกคา้มีความคาดหวงัและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ 
ในดา้นทศันะความมัน่ใจ ทศันะการตอบสนองท่ีรวดเร็ว ทศันะความเช่ือถือได้ ทศันะการ
เขา้ถึงจิตใจลูกคา้ และดา้นทศันะลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั โดยค่าเฉล่ียของคุณภาพ
การบริการตามการรับรู้ของผูรั้บบริการมีค่าต ่ากว่าค่าเฉล่ียของคุณภาพบริการตามความ
คาดหวงั ทั้ง 5 ดา้น ซ่ึงแสดงวา่ลูกคา้ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น คุณภาพ
การบริการอยู่ในระดับต ่ากว่าความคาดหวงัโดยด้านทศันะความเช่ือถือได้เป็นด้านท่ีมี
ช่องว่างความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้มากท่ีสุด ดงันั้นควรมีการ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการในดา้นน้ีมากท่ีสุด ความพึงพอใจดา้นทศันะการตอบสนองท่ี
รวดเร็วและความพึงพอใจดา้นทศันะลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้การ
ใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้สายการบินตน้ทุนต ่า เท่ียวบินภายในประเทศ ทางดา้นแนวโนม้ท่ีจะ
ใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าน้ีต่อไปภายในระยะเวลา 1 เดือน และ ทางดา้นถา้สายการ
บินตน้ทุนต ่าจะปรับดา้นบริการลดลง ก็จะใชบ้ริการอยา่งแน่นอน  
วธีิด าเนินการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูโ้ดยสารท่ีใช้บริการของสายการบินตน้ทุนต ่าท่ี

เป็นคนไทยและเดินทางโดยสารภายในประเทศ ทั้งขาเขา้และขาออก ณ ท่าอากาศยานดอน
เมือง ไดแ้ก่ สายการบินแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) สายการบินนกแอร์ (Nok Air) และโอ
เรียนทไ์ทยแอร์ไลน์ (Orient Thai Airline) ซ่ึงมีความสมคัรใจในการให้ขอ้มูล โดยก าหนด
สุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เร่ือง เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมีลกัษณะเป็น 
Check List วเิคราะห์ค านวณจ านวน และค่าร้อยละ 

ส่ วน ท่ี  2  แบบสอบถาม ปัจ จัย ส่ วนประสมก า รตล าดบ ริก า ร
(7Ps)ประกอบดว้ยดา้นความรู้สึกท่ีมีต่อส่วน  ผลิตภณัฑ์ (Product), ราคา (Price), ท าเลท่ีตั้ง
และช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place), การส่งเสริมการตลาด (Promotion), บุคลากร 
(People), กระบวนการ (Process), คุณภาพการบริการผา่นเหตุการณ์ทางกายภาพ (Physical 
Evidence) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดย
เรียงล าดบัจาก ระดบัท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 5 มากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามปัจจัยด้านคุณภาพและการให้บริการท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่า และกล่าวถึง 5 ส่วน 
ไดแ้ก่ส่ิงท่ีสัมผสัได,้ ความเช่ือถือและไวว้างใจได,้ ความรวดเร็ว, การรับประกนั, การเอาใจ
ใส่ลูกคา้  ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดย
เรียงล าดบัจาก ระดบัท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 5 มากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร
ท่ีใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่า ซ่ึงกล่าวถึงการแสดงออกในการในการปฏิบติัโดยสาร
สายการบินตน้ทุนต ่า ในเร่ืองเหตุผลท่ีโดยสารสารการบินตน้ทุนต ่า, สายการบินตน้ทุนต ่า
ท่ีเดินทาง, แหล่งขอ้มูลท่ีมีปัจจยัต่อการเลือกซ้ือซ ้ า, บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
โดยสาร, วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง, จ านวนคร้ังในการโดยสารต่อปี, และค่าเฉล่ียต่อคร้ัง 
ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยเรียงล าดบัจาก 
ระดบัท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 5 มากท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
76.3 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 23.8 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
51.00 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.5 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 59.3 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ระหวา่ง 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.5 
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2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ(7Ps) 
จากผลการวิ เคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ(7Ps) จากผู ้ตอบ

แบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น ด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ(7Ps) อยู่ในระดบัส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.30 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
อยูท่ี่ 0.698 โดยใหด้า้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.39 และให้ดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดอยูท่ี่ 4.21 โดยท่ีทุกดา้น อยูใ่นระดบัความส าคญัเท่ากนั คือ ส าคญัมาก   

3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยคุณภาพและการให้บริการ 
            จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัคุณภาพและการให้บริการ จากผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 400 คน พบวา่ ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น ดา้นปัจจยัคุณภาพและการให้บริการ อยู่
ในระดบัส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.28 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.667 โดยให้ด้าน
ความเช่ือถือและไวว้างใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.40 และให้ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดอยู่ท่ี 4.20 โดยท่ีให้ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ความเช่ือถือและไวว้างใจ ความรวดเร็ว การ
รับประกนั อยู่ในระดบัความส าคญัเท่ากนั คือ ส าคญัมาก แต่ด้านการเอาใจใส่ลูกคา้ ให้
ความส าคญัปานกลาง 
             4. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้าของผู้โดยสาร ที่ใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต ่า 
            จากผลการวเิคราะห์ส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ซ ้ าของผูโ้ดยสาร ท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า อยูใ่นระดบัส าคญัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 3.92 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.795 โดยให้ดา้นรู้สึกประทบัใจและอยากกลบัมา
ใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าในคร้ังต่อๆไป มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 3.99 และให้ดา้นมีเส้นทาง
การเดินทางไปยงัจุดหมายใหม่ๆ หรือมีการขายแพ็คเกจตัว๋เคร่ืองบินรวมกบัท่ีพกัให้ท่าน
เลือกใช้ส าหรับการเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผอ่น มีค่าเฉล่ียต ่าสุดอยู่ท่ี 3.84 โดยท่ีทุกดา้น 
อยูใ่นระดบัความส าคญัเท่ากนั คือ ส าคญัปานกลาง 
สรุปผลการวจัิย 
               สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อายุ(3) 
ระดบัการศึกษา(4) อาชีพ และ (5) รายได ้โดยสถิติเชิงพรรณนาแสดงผลการวิเคราะห์
ความถ่ีร้อยละ (Valid Percent) ของขอ้มูลส่วนบุคคลและแสดงผลการวิเคราะห์ค่าต ่าสุด 
(Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum)ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps) ปัจจยัคุณภาพการ
ให้บริการ และพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าในการ
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ทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ คือ t-Test (ตวัแปรอิสระท่ีมีค าตอบ 2 กลุ่ม)f-Test (ตวัแปร
อิสระท่ีมีค าตอบมากกวา่ 2 กลุ่ม) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
                  ด้านเพศ - วิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสัมพนัธ์
ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่ากบัปัจจยัส่วน
บุคคล ดา้นเพศ แสดงให้เห็นวา่ ค่า f-Test = 1.060 และค่า Sig = 0.382 แสดงวา่ อายุ ไม่มี
ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร ท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า อยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีระดบั 0.05 
 ด้านอายุ – วิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสัมพนัธ์
ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่ากบัปัจจยัส่วน
บุคคล ดา้นอายุ แสดงให้เห็นว่า ค่า f-Test = 1.322 และค่า Sig = 0.254 แสดงวา่ ระดบั
การศึกษา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร ท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
               ด้านระดับการศึกษา - วิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า
กบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ค่า f-Test = 1.322 และค่า Sig = 
0.254 แสดงวา่ ระดบัการศึกษา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร ท่ีใชบ้ริการ
สายการบินตน้ทุนต ่า อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 ด้านอาชีพ - วิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสัมพนัธ์
ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่ากบัปัจจยัส่วน
บุคคล ดา้นอาชีพ แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า f-Test = 1.194 และค่า Sig = 0.313 แสดงวา่ อาชีพ ไม่
มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร ท่ีใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 ด้านรายได้ - วิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า
กบัปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายไดต่้อเดือน แสดงให้เห็นวา่ค่า f-Test = 1.194 และค่า Sig = 
0.313 แสดงวา่ อาชีพ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร ท่ีใชบ้ริการสายการบิน
ตน้ทุนต ่า อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
               สมมติฐานท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ(7Ps) 
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product), ราคา (Price), ท าเลท่ีตั้งและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place), การส่งเสริมการตลาด (Promotion), บุคลากร (People), กระบวนการ (Process), 
คุณภาพการบริการผา่นเหตุการณ์ทางกายภาพ (Physical Evidence) มีความสัมพนัธ์กบัดา้น
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พฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร ท่ีใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าโดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

Model 
B 

Beta T Sig 
Collinearity Statistics 

ความชนัของเส้น Tolerance VIF 
(Constant) 1.612  4.535 0.000   

AVG Product 0.034 0.023 0.301 0.764 0.382 2.621 
AVG Price 0.001 0.001 0.009 0.993 0.390 2.563 
AVG Place 0.106 0.082 1.247 0.213 0.520 1.924 

AVG Promotion 0.053 0.055 0.861 0.390 0.562 1.780 
AVG Process 0.062 0.045 0.552 0.581 0.340 2.942 
AVG People 0.084 0.257 3.620 0.000 0.447 2.238 

AVG Physical Evidence 0.049 0.036 0.505 0.614 0.455 2.197 
* มีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

Model 
R R2 F Sig SEE Durbin 

Wation 
0.325 0.106 46.793 0.000 0.662 1.291 

               จากตารางแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของ
ผูโ้ดยสาร ท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า อยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 
ยกเวน้ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทากงายภาพ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร ท่ีใช้
บริการสายการบินตน้ทุนต ่า อยา่งมีนยัส าคญั อธิบาย R Square ไดว้า่ ตวัแปรอิสระ 7 ตวั 
สามารถอธิบายตวัแปรตามได ้10.60% หรือตวัแปรอ่ืนมีอิทธิพล 89.40%  

สมมติฐานท่ี 3  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัคุณภาพและการให้บริการประกอบดว้ยส่ิง
ท่ีสัมผสัได ้ความเช่ือถือและไวว้างใจ ความรวดเร็ว การรับประกนั และการเอาใจใส่ลูกคา้ 
มีความสัมพนัธ์กบัดา้นพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า
โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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Model 
B 

Beta T Sig 
Collinearity 

Statistics 
ความชนัของเส้น Tolerance VIF 

(Constant) 0.822  2.454 0.015   
AVG Tangibility 0.045 0.037 0.710 0.478 0.758 1.319 

AVG Trust 0.355 0.244 4.047 0.000* 0.562 1.779 
AVG Fast 0.203 0.148 2.248 0.025* 0.470 2.129 

AVG Guarantee 0.064 0.052 0.654 0.514 0.321 3.117 
AVG Concentrate 0.179 0.157 2.081 0.038* 0.359 2.787 

* มีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

Model 
R R2 F Sig SEE Durbin 

Wation 
0.455 0.198 19.407 0.000* 0.632 1.487 

 
 จากตารางแสดงให้เห็นว่าปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของ
ผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า อยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 
ยกเวน้ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร ท่ีใช้
บริการสายการบินตน้ทุนต ่า อย่างมีนยัส าคญัอธิบาย R Square ไดว้า่ ตวัแปรอิสระ 7 ตวั 
สามารถอธิบายตวัแปรตามได ้10.60% หรือตวัแปรอ่ืนมีอิทธิพล 89.40% 
               สมมติฐานท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร 
ท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า จากผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวม ส่วนใหญ่ให้ความคิด
เห็นดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร ท่ีใช้บริการสายการบินตน้ทุน
ต ่า อยูใ่นระดบัส าคญัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.92 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.795 โดย
ให้ด้านรู้สึกประทบัใจและอยากกลบัมาใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าในคร้ังต่อๆไป มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 3.99 และใหด้า้นมีเส้นทางการเดินทางไปยงัจุดหมายใหม่ๆ หรือมีการขาย
แพค็เกจตัว๋เคร่ืองบินรวมกบัท่ีพกัให้ท่านเลือกใชส้ าหรับการเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผอ่น 
มีค่าเฉล่ียต ่าสุดอยูท่ี่ 3.84 โดยท่ีทุกดา้น อยูใ่นระดบัความส าคญัเท่ากนั คือ ส าคญัปานกลาง 
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อภิปรายผล 
          การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบิน
ตน้ทุนต ่านั้น พบวา่ เพศหญิง จะเป็นผูท่ี้ใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าเป็นส่วนใหญ่ จะอยู่
ในวยักลางคนอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และต าแหน่งหนา้ท่ี
การงาน ส่วนใหญ่อยูใ่นท างานอยูใ่นบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 
20,001-30,000 บาท  
           จากผลการวจิยัดงักล่าว พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า ส่วนใหญ่ให้
ความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัส าคญั
มาก โดยท่ีทุกดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่น
ระดบัความส าคญัมาก โดยท่ีดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ให้ความส าคญัเร่ืองสมรรถนะของ
เคร่ืองบิน ท่ีใหบ้ริการอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ มากท่ีสุด ดา้นราคา (Price)ใหค้วามส าคญัเร่ืองมี
อตัราตัว๋โดยสาร ราคาพิเศษในช่วงเทศกาลวนัหยดุ/ มากท่ีสุด ดา้นสถานท่ี (Place) ให้
ความส าคญัเร่ืองการส ารองท่ีนัง่และช าระเงินผา่นเคาน์เตอร์ของสายการบินมีความสะดวก 
รวดเร็ว มากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) ใหค้วามส าคญัเร่ืองการเดินทาง
เป็นหมู่คณะมีบริการจดัท่ีสะดวกและรวดเร็ว มากท่ีสุด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
(Process) ใหค้วามส าคญัเร่ืองขั้นตอนการเช็คอินหนา้เคาน์เตอร์ใหบ้ริการมีความสะดวก
รวดเร็ว มากท่ีสุด ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ (People) ใหค้วามส าคญัเร่ืองสายการบินตน้ทุน
ต ่าท่ีท่านเลือกใชบ้ริการมีระบบสาธิตการใชอุ้ปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อความปลอดภยัเม่ือเกิด
เหตุขดัขอ้ง และดา้นพนกังานของสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีท่านเลือกใชบ้ริการใหบ้ริการ
ผูโ้ดยสารเป็นอยา่งดีและสร้างความประทบัใจใหก้บัผูเ้ขา้ใชบ้ริการ มากท่ีสุด และดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ใหค้วามส าคญัเร่ืองห้องโดยสารและหอ้งน ้าบน
เคร่ืองบินสะอาดและน่าใชบ้ริการ มากท่ีสุด 
          ดา้นปัจจยัคุณภาพและการใหบ้ริการ ใหค้วามส าคญัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัส าคญั
มาก โดยท่ีใหด้า้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ความเช่ือถือและไวว้างใจ ความรวดเร็ว การรับประกนั อยู่
ในระดบัส าคญัมาก แต่ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ อยูใ่นระดบัส าคญัปานกลาง ดา้นส่ิงท่ีสัมผสั
ได ้ ใหค้วามส าคญัดา้นจ านวนเท่ียวบินมีเพียงพอ กบัความตอ้งการในแต่ละวนั มากท่ีสุด 
ดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจ ใหค้วามส าคญัดา้นการตอบสนองความตอ้งการของท่าน 
มากท่ีสุด ดา้นความรวดเร็ว ใหค้วามส าคญัดา้นระยะเวลาในการรอรับกระเป๋า/สัมภาระ 
มากท่ีสุด ดา้นการรับประกนั ใหค้วามส าคญัดา้นสายการบินตน้ทุนต ่า มีทุนประกนั
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อุบติัเหตุต่อผูโ้ดยสาร มากท่ีสุด และดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ ใหค้วามส าคญัดา้นนกับินมี
ความสามารถในการควบคุมเคร่ืองขณะตกหลุมอากาศ มากท่ีสุด 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. การท าวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่า
เท่านั้น ดงันั้นผลการวิจยั อาจจะไม่สามารถน าไปประยุกต์ใชก้บักลุ่มผูใ้ชบ้ริการสายการ
บินอ่ืนๆ ได ้
 2. ควรศึกษาถึงเร่ืองปัจจยัการซ้ือซ ้ าของผูโ้ดยสาร ท่ีใชบ้ริการของการอ่ืนๆ ในดา้น
ต่างๆ ด้วย เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชิงลึกท่ีจะสามารถน ามา เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พฒันาการบริการ ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการต่อไป 
 3. ควรท าวิจยัแบบสัมภาษณ์กลุ่ม หรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อการวิจยั
เชิงคุณภาพ   
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