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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องการตัดสินใจใชบริการสายการบินตนทุนต่ําของผูบริโภคชาวไทยมีวัตถุประสงค      
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา  เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ    
สายการบินตนทุนต่ําที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่ สุด และศึกษาแนวทางในการทําการตลาดของ         
สายการบินตนทุนต่ํา ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยใชเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณดวยการแจกแบบสอบถามกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 400 คน  และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารฝายการตลาด    
นักการตลาด และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการวางแผนดานการตลาดของสายการบินตนทุนต่ําทั้ง 3 สายการบิน 
โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  สถิติพรรณนา  ไดแก  คาความถี่และคารอยละ  เพ่ือวิเคราะหขอมูล
ปจจัยทางประชากรศาสตร  และพฤติกรรมการใชสายการบินตนทุนต่ํา  สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด  
วิเคราะหโดยการหาคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหาวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารฝายการตลาด  นักการตลาด และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการวางแผนดาน
การตลาดของสายการบินตนทุนต่ําทั้ง  3  สายการบิน  ไดแก สายการบินไทยแอรเอเชีย  สายการบินนกแอร
และสายการบินวนั-ทู-โก 

ผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  มีอายุระหวาง 21–30 ป   
มีสถานภาพโสด   มีระดับการศึกษาปริญญาตรี   มีอาชีพพนักงานหรือลูกจางบริษัท  และมีรายไดระหวาง 
10,001 – 20,000  บาท  

พฤติกรรมการใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชบริการสายการ
บินตนทุนต่ําเพราะราคาตั๋วเครื่องบินมีราคาไมแพง  มีระยะเวลาที่ใชบริการสายการบินตนทุนต่ํามากกวา 2 ป   
เลือกใชบริการสายการบินนกแอรมากที่สุด  รองลงมาคือ สายการบินไทยแอรเอเชีย และสายการบินวัน-ทู-โก 
ตามลําดับ  กลุมตัวอยางสวนใหญซื้อต๋ัวเคร่ืองบินทางอินเทอรเน็ต  นิยมซื้อต๋ัวแบบไป – กลับ  ไมมีวันที่
แนนอนในการใชบริการ  เหตุผลที่เลือกใชบริการเดินทางอากาศก็คือ เพ่ือการพักผอน ทองเที่ยว  มีจํานวน  
ผูรวมเดินทางไปดวย 2–3 คน มีจํานวนครั้งที่ใชบริการ 1 – 5 ครั้งตอป กลุมตัวอยางสวนใหญมีความประสงค
จะเลือกใชบริการในอนาคต และกลุมตัวอยางสวนใหญคิดที่จะแนะนําผูอ่ืนมาใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา   
        ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของสายการบินตนทุนต่ําที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุด  เรียง
ตามลําดับดังนี้  ปจจัยดานผลผลิตและคุณภาพบริการ รองลงมาคือ ปจจัยดานพนักงาน  ปจจัยดาน
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ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย   ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ   ปจจัยดานผลิตภัณฑ   และปจจัยดานราคา    
 

คําสําคัญ : การตัดสินใจซื้อ  สายการบินตนทุนต่ํา  ผูบริโภค 
 
Abstract 
 The objectives of this study, “Decision Making of Thai Customer in Using Services Provided 
by Low-cost Airlines”, were to study customers’ behavior in purchasing services provided by low-cost 
airlines, to study the major marketing mix factors of the low-cost airline from customers’ point of 
view, and to study marketing strategies of the airlines which influenced their decision making. 
Sampling group in current study included 400 passengers. Questionnaire and interview were used 
for data collection. Descriptive analysis was used as the statistical method for analyzing data and 
presented in form of frequency and percentile for analyzing data of demographic factors and 
customers’ behavior in using the services of low-cost airlines.  Marketing mix factors were analyzed 
by using mean and standard deviation. Finally, content analysis was used to analyze data collected 
from in-depth interview from marketing executives, marketing representatives and related persons in 
planning marketing strategies in three low-cost airlines namely, Nok Air, Thai Air Asia and One-Two-
Go. 
        It was found that, most respondents were male at the age between 21-30 years. They were 
single, university graduates, company employees and earned 10,001-20,000 baht per month 
 The research found that cheap air fare was a reason to use low-cost airline, used their 
services for two years, used Nok Air, Thai Air Asia and One-Two-Go Airline respectively.  Most of 
them reserved their air tickets via internet. Most of them bought round trip tickets and did not know 
exact date of traveling. They travelled for leisure, with 2-3 companions and used 1-5 times yearly. 
They would repurchase low-cost air ticket in the future, and recommended their service to others. 

        Marketing factors influencing customers’ decision making for using low-cost airline services 
were product and quality service, airline staff, physical conditions, distribution channels, promotion,  
service process , product and pricing respectively. 

Keywords :  Purchasing Decision,  Low - Cost Airlines,  Consumer 
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บทนํา 

        เนื่องจากการเติบโตและการแขงขันของธุรกิจการบินมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น  ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจ  
การเมือง  วัฒนธรรม  เทคโนโลยีการสื่อสาร และการคมนาคม  ทําใหผูบริโภครับทราบขอมูลขาวสารการ
เปล่ียนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วจึงเปนเหตุผลที่ทําใหผูบริโภคในปจจุบันคํานึงถึงความประหยัด  
ความคุมคาในดานราคาที่เปนสวนสําคัญที่จะชวยลดคาใชจายตางๆ สงผลใหกลุมสายการบินตนทุนต่ําเขามา
มีบทบาทตอการตัดสินใจใชบริการ และผูใชบริการตางก็มีความรูเพ่ิมมากขึ้นทําใหกระบวนการตัดสินใจที่จะ
เลือกใชบริการสายการบินตนทุนต่ํานั้นตองพิจารณาหลายขั้นตอนซึ่งเปนเหตุผลหลักที่ทําใหสายการบินใหญๆ 
ตองมีการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการประกอบธุรกิจควบคูไปกับการพัฒนาในตัวสินคาและบริการ             
เพ่ือตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจของผูบริโภคใหมากที่สุด โดยธุรกิจตางไดพยายาม
เสริมสรางและพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคใหแกกลุมลูกคาเปาหมายใหมีการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ
ของธุรกิจใหมีปริมาณที่มากขึ้นตอเนื่องๆ ซึ่งเปนการปรับกลยุทธและพัฒนาการใหบริการเพื่อความอยูรอด
ทางธุรกิจของตนเองอยางจริงจัง ไมวาจะเปนดานการบริการเปดเสนทางการบินที่หลากหลาย มีการขยาย
เที่ยวบินตอวันมากขึ้น  การเขารวมโครงการสงเสริมการทองเท่ียวตางๆ ที่ทางภาครัฐไดจัดขึ้น  การอํานวย
ความสะดวกในการซื้อบัตรโดยสารผานตัวแทนจําหนาย และอ่ืน ๆ แตเมื่อนโยบายของรัฐบาลสงเสริมใหเกิด
การคาเสรีทางการบินและสงเสริมใหเอกชนจัดตั้งสายการบินตนทุนต่ําตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา ทําให
เกิดสายการบินตนทุนต่ํา (Low  Cost  Airlines หรือ  LCAs ) และปจจุบันธุรกิจสายการบินตนทุนต่ํากําลัง
ไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นในหมูผูใชบริการการเดินทางทางอากาศ และกําลังขยายไปทั่วโลกพรอมๆ กับอัตรา
การเติบโตที่สูงขึ้นและการแขงขันทางธุรกิจก็มีความรุนแรงมากย่ิงขึ้นซึ่งธุรกิจการบินตางไดนํากลยุทธทาง
การตลาด เขามาแขงขันและปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงตองมีการบริหารตนทุน   
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดกับธุรกิจ  การตัดรายจายที่ไมจําเปนออกไป สงผลใหเกิดการ
ขยายตัวของธุรกิจในอัตราที่สูงขึ้นซึ่งผูไดรับประโยชนมากที่สุดก็คือ ผูใชบริการ  
        ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการตัดสินใจใชบริการสายการบินตนทุนต่ําของผูบริโภค    
ชาวไทย  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา  ศึกษาปจจัยทางการตลาดของสายการบิน
ตนทุนต่ําที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดและเพื่อศึกษาแนวทางในการทําการตลาดของสายการบินตนทุนต่ํา  
ผูวิจัยไดศึกษาโดยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการแจกแบบสอบถามกับผูบริโภค  
จํานวน  400  คน และใชแบบสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหาร  นักการตลาด และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการ
วางแผนดานการตลาด  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
        จากการศึกษาของแอนนา  อ่ินคํา  (2549) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา 
จากผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการของผูโดยสารนั้น ขึ้นอยูกับเพศ และระดับการศึกษา
ของผูใชบริการ  
        จากการศึกษาของสุธี  โงวศิริ  และคณะ (2551) ไดศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการ
โดยสารทางอากาศภายในประเทศดวยสายการบินตนทุนต่ํา: กรณีศึกษาเสนทางการบินหาดใหญ – กรุงเทพฯ 
และกรุงเทพฯ – หาดใหญ จากผลการศึกษาสรุปไดวา พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการโดยสาร
ทางอากาศภายในประเทศนั้นขึ้นอยูกับ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ีย/เดือนของผูใชบริการ 
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         จากการศึกษาของนริศรา  อิสริยานนท (2548) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการตอการบริการ
ของสายการบินตนทุนต่ํา  จากผลการศึกษาสรุปไดวา  ผูโดยสารมีความพึงพอใจอยูระดับมากในดานการ
ใหบริการบนเครื่อง และดานพนักงานบริการ 
         จากการศึกษาของวริษฐา  พิมมะขัน (2548) ไดศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการสายการบินตนทุน
ตํ่าภายในประเทศ  จากผลการศึกษาสรุปไดวา ดานผลิตภัณฑ ผูใชบริการใหความสําคัญกับระบบความ
ปลอดภัย ดานราคา ผูใชบริการใหความสําคัญกับอัตราคาตั๋วเครื่องบินรวมทั้งหมด  ดานการสงเสริม
การตลาด ผูใชบริการใหความสําคัญกับการจัดแพ็คเกจ  และดานการจัดจําหนาย ผูใชบริการใหความสําคัญ
กับความสะดวกในการจองตั๋วโดยสารโดยตรงกับสายการบิน    
         จากการศึกษาของกัญญา  หมื่นโฮง  (2549)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสายการ
บินตนทุนต่ํา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลโดยรวมอยูในระดับ
มากตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา  
         จากการศึกษาของจิราภรณ  เปเรรา  (2546) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
การเดินทางทางอากาศของผูโดยสารในจังหวัดเชียงใหม  จากผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยดานบุคคลและ
ปจจัยดานการบริการ เชน  ส่ิงอํานวยความสะดวก  การสงเสริมการตลาด  เครือขายการขนสง  ดานพาหนะ  
มีผลตอการตัดสินใจของผูใชบริการอยูในระดับมาก 
         จากการศึกษาของทวีชัย  หอทอง (2547) ไดศึกษาปจจัยที่สงเสริมความพึงพอใจของผูใชบริการที่มี
ตอสายการบินตนทุนต่ํา: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหวางสายการบินนกแอรและสายการบินแอรเอเชีย          
จากผลการศึกษาสรุปไดวา ผูใชบริการของสายการบินนกแอรพึงพอใจปจจัยดานการใหบริการอุปกรณและ
วัสดุในการบริการบนเครื่องบินและมาตรฐานความปลอดภัยมากกวาสายการบินไทยแอรเอเชีย  และผูบริโภค
พึงพอใจปจจัยดานราคาของสายการบินไทยแอรเอเชียมากกวาสายการบินนกแอร  
         จากการศึกษาของสุขสวัสดิ์  สุขวรรณโณ  (2548) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอ            
สายการบินตนทุนต่ํา: กรณีศึกษา บริษัทไทยแอรเอเชีย  จํากัด  จากผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยดานราคา  
ดานความปลอดภัย  ดานบุคลากรที่ใหบริการ  และดานชองทางการสํารองที่นั่งและชําระเงิน  มีผลตอความ
พึงพอใจของผูใชบริการในระดับสูง 
         จากการศึกษาของศิริดารณี ผลวัฒน (2549) ไดศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา  
จากผลการศึกษาสรุปไดวา ระดับการศึกษา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานบริการ และขั้นตอนการตัดสินใจ     
เชน  ขั้นตอนการรับรูความตองการ ขั้นตอนประเมินทางเลือก พฤติกรรมหลังการใชบริการ มีผลตอการ
ตัดสินใจอยูในเกณฑมาก 
         จากการศึกษาของภารณี  สกุลศรีเศรษฐี (2549) ไดศึกษาความตองการขอมูลและความพึงพอใจ
ของผูโดยสารตอเครื่องมือส่ือสารการตลาดของสายการบินไทยแอรเอเชีย  จากผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัย
ดานประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และจํานวนครั้งที่ใชบริการสายการบิน     
มีผลตอความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา 
2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของสายการบินตนทุนต่ําที่ผูบริโภคใหความสําคัญ    

สูงที่สุด 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการทําการตลาดของสายการบินตนทุนต่ํา 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
         การศึกษาวิจัยเรื่องการตัดสินใจใชบริการสายการบินตนทุนต่ําของผูบริโภคชาวไทยใชวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสํารวจโดยใชแบบสอบถามและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In – Depth Interview) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการ        
สายการบินตนทุนต่ํา   เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของสายการบินตนทุนต่ําที่ผูบริโภคให
ความสําคัญมากที่สุด  และเพ่ือศึกษาแนวทางในการดําเนินงานดานการตลาดของสายการบินตนทุนต่ํา 

วิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
         ประชากรและกลุมตัวอยาง   
          เนื่องจากประชากรในการศึกษาครั้งนี้  คือ  ผูโดยสารที่เคยเดินทางดวยสายการบินตนทุนต่ํา ซึ่งไม
สามารถหาจํานวนที่แนนอนได  ดังนั้น  จึงทําการคํานวณหาขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการหาตัวอยางแบบไม
ทราบจํานวนประชากรทั้งหมดของ  Zikmond  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จึงเทากับ 384.16 คน  
แตเนื่องจากผูวิจัยตองการใหมีความคลาดเคลื่อนลดลงจึงเพ่ิมจํานวนกลุมตัวอยางเปน  400  คน 
 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
         ใชการสัมภาษณเชิงลึก ( In – Depth Interview) กับผูบริหารฝายการตลาด นักการตลาด  และผูที่มี
สวนเกี่ยวของในการวางแผนดานการตลาด  เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของสายการบิน  
ตนทุนต่ําที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุด  และเพ่ือศึกษาแนวทางในการดําเนินงานดาน การตลาดของ 
สายการบินตนทุนต่ํา 
  ผูใหขอมูลสําคัญ  (Key Informents) จํานวน  3 ทาน คือ ผูจัดการฝายผลิตภัณฑสายการบินไทย
แอรเอเชีย  ผูอํานวยการฝายการขายและการตลาดสายการบินนกแอร และท่ีปรึกษาฝายการตลาดสายการบิน  
วัน-ทู-โก 
 ประเด็นคําถามสําหรับใชในการสัมภาษณเชิงลึก มีดังน้ี 

 1.  ทานคิดวาเหตุผลสําคัญที่ผูโดยสารเลือกใชบริการของสายการบินของทาน คืออะไร 
 2.  สายการบินของทานมีกลยุทธการสงเสริมการตลาดใดบางที่จะทําใหมียอดผูใชบริการ

เพ่ิมขึ้น  
 3.  ทานคิดวามีปจจัยทางการตลาดใดบางที่ทําใหสายการบินตนทุนต่ําของทานเหนือคูแขง  
 4. ทานคิดวาเหตุการณที่เกิดขึ้นที่ผานมาและเหตุการณในปจจุบันไมวาจะเปนเหตุการณปด

สนามบินและภาวะเศรษฐกิจตกต่ําของโลกมีผลตอการตัดสินใชเลือกใชบริการสายการบินตนทุนต่ําของทาน
หรือไม อยางไร  (มี  ไมมี  อยางไร)  แลวทานจะดําเนินการแกไขปญหาอุปสรรคนั้นอยางไร 

 5. หากทานพบขอรองเรียน  ทานมีวิธีการจัดการกับขอรองเรียนนั้นอยางไรบาง 
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การสุมตัวอยาง 
 การสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมแบบอยางงาย คือ การเลือกผูโดยสารที่ใหความรวมมือในการตอบแบบ
สัมภาษณ  และกําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยางดังนี้ 
  1.  ส่ือสารภาษาไทยได 
  2.  ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
  3.  เคยใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา 
 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ข้ันตอนที่ 1  การสรางแบบสอบถาม  (Questionnaire) 
ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของจากตํารา  เอกสารตางๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามาเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถาม  ขอบเขตของแบบสอบถามจะเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ  
สายการบินตนทุนต่ํา  โดยแบงออกเปน  3  สวน  คือ  
 สวนท่ี 1 ขอมูลทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 6 ขอ  ประกอบดวย         
ขอคําถามเกี่ยวกับ  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายไดเฉล่ียตอเดือน  
 สวนท่ี 2  พฤติกรรมการใชบริการของผูโดยสาร  มีลักษณะแบบเลือกตอบ  จํานวน 11 ขอ 

สวนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  จํานวน 8 ขอ ซึ่งสรางตามแนวคิดองคประกอบของสวน
ประสมทางการตลาดของชัยสมพล  ชาวประเสริฐ  (2546: 63 – 81) มีลักษณะเปน Rating Scale  5  ระดับ   
  ข้ันตอนที่ 2  การสัมภาษณเชิงลึก  (In – Depth Interview) 
 การสรางแนวคําถามเพื่อใชเปนแบบสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารฝายการตลาด  นักการตลาด  และ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการวางแผนดานการตลาดของสายการบินตนทุนต่ําทั้ง 3 สายการบิน  โดยมีแนวคําถาม
ที่มุงเนนเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  เพ่ือใหไดเครื่องมือที่มีคุณภาพ  ผูศึกษาไดนําไปตรวจสอบสภาพความเที่ยงตรง (Validity) และ
ความนาเชื่อถือ  (Reliability)  ดังตอไปนี้ 
  1. เพ่ือใหแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง (Validity)  ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น ให
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบเนื้อหา (Content Validity)  โครงสรางแบบสอบถามและปรับปรุงสํานวนภาษา
ที่ใชใหชัดเจนและเหมาะสม 
  2. ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามที่ไดทําการปรับปรุงแกไขแลว จํานวน  40 ชุดไปทําการทดสอบ (Pre - 
test)  กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรคลายกับกลุมตัวอยางจริง  เพ่ือทําการทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม แลวนํามาหาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธของครอนบาค  วิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอร
ดวยโปรแกรมสําเร็จรปูทางสถิติ ซึ่งมีคา Alpha  = .8795 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเปนผูรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยนําแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ไปเก็บขอมูลกับ
ผูใชบริการสายการบินตนทุนต่ําที่สนามบินดอนเมือง  และสนามบินสุวรรณภูมิ  เมื่อเก็บครบแลวก็นํามา
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ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามในแตละชุด และคัดเลือกเฉพาะชุดที่สมบูรณไปวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยแหลงขอมูลในการวิจัย มี 2 ประเภท  ดังนี้ 
  1. แหลงปฐมภูมิ  (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามของกลุม
ตัวอยาง ซึ่งผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใชการสุมตัวอยางอยางงาย ณ สนามบินดอนเมือง 
และสนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโดยสารภายในประเทศ โดยใชแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด เมื่อเก็บครบ
แลวก็นํามาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามในแตละชุด  และคัดเลือกเฉพาะชุดที่สมบูรณไป
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 
  2. แหลงทุติยภูมิ  (Secondary Data) เปนการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ รายงานและงานวิจัย      
ที่เกี่ยวของ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
  สวนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร  
โดยใชสถิติในการวิเคราะหดังตอไปนี้   
         สถิติพรรณนา  วิเคราะหขอมูลปจจัยทางประชากรศาสตร และพฤติกรรมการใชสายการบินตนทุน
ตํ่าโดยการหาคาความถี่  และรอยละ  สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด  วิเคราะหโดยการหาคาเฉล่ีย  และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
  สวนที่  2  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารฝายการตลาด  นักการตลาด  
และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการวางแผนดานการตลาดของสายการบินตนทุนต่ําทั้ง 3 สายการบิน  ใชการ
วิเคราะหเชิงเนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ปรากฏผลดังนี้ 
 1.  ปจจัยทางประชากรศาสตร  ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 21–30 ป  มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีอาชีพพนักงาน/ ลูกจางบริษัท และมี
รายไดระหวาง 10,001 – 20,000  บาทตอเดือน 
 2.  พฤติกรรมการใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า  ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เลือกใชบริการสายการบินตนทุนต่ําเพราะราคาตั๋วเครื่องบินมีราคาไมแพง มีระยะเวลาที่ใชบริการสายการบิน
ตนทุนต่ํามากกวา 2 ป  เลือกใชบริการสายการบินนกแอร เปนอันดับแรก รองลงมาคือ สายการบินไทยแอร
เอเชีย  และสายการบินวัน-ทู-โกตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญซื้อต๋ัวเครื่องบินทางอินเทอรเน็ต ซื้อต๋ัวแบบไป – กลับ               
มีวันที่ไมแนนอนในการใชบริการ  ซึ่งเหตุผลที่เลือกใชบริการเดินทางอากาศก็คือ เพ่ือการพักผอน ทองเท่ียว
และมีจํานวนผูรวมเดินทางไปดวย 2 – 3 คน  มีจํานวนครั้งที่ใชบริการ 1 – 5 ครั้งตอป  โดยกลุมตัวอยาง   
จะเลือกใชบริการสายการบินตนทุนต่ําอีกในอนาคต และกลุมตัวอยางคิดที่จะแนะนําผู อ่ืนมาใชบริการ       
สายการบินตนทุนต่ํา   
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 3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของสายการบินตนทุนตํ่าท่ีผูบริโภคใหความสําคัญ        
สูงท่ีสุด   
         1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผลการวิจัยพบวา  ผูบริโภคใหความสําคัญสูงที่สุดโดยเฉพาะเสนทาง
การบินที่หลากหลาย  มีคาที่ 3.86  ซึ่งอยูในระดับมาก 
         2. ปจจัยดานราคา ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญสูงที่สุดในเรื่องของราคา            
ต๋ัวเครื่องบินชั้นธรรมดา (ไมรวมคาธรรมเนียม)  มีคาที่ 3.66  ซึ่งอยูในระดับมาก   
         3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญสูงที่สุดในเรื่อง
ของการซื้อต๋ัวผานทางอินเตอรเน็ต  มีคาที่ 3.97  ซ่ึงอยูในระดับมาก   
         4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญสูงที่สุดในเรื่อง
ของการสื่อสารโดยใชส่ือ เชน โทรทัศน อินเตอรเน็ต ขอมูลขาวสาร  การโฆษณาตามสื่อตางๆ  มีคาที่ 3.99  
ซึ่งอยูในระดับมาก   
         5. ปจจัยดานพนักงาน ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญสูงที่สุดในเรื่อง                 
ของความสามารถของกัปตันและนักบิน มีคาที่ 4.15  ซึ่งอยูในระดับมาก   
         6. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญสูงที่สุดในเรื่อง
ของการใหคําแนะนําและสาธิตการใชอุปกรณความปลอดภัย  มีคาที่ 3.87  ซึ่งอยูในระดับมาก   
         7. ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญสูงที่สุดในเรื่อง
ของความสะอาด  สภาพแวดลอม  บรรยากาศในเครื่องบินโดยสาร  มีคาที่ 4.00  ซึ่งอยูในระดับมาก   
         8. ปจจัยดานผลิตภาพและคุณภาพบริการ ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญสูงที่สุด    
ในเรื่องของระบบมาตรฐานความปลอดภัยตอผูโดยสาร  มคีาที่ 4.04  ซึ่งอยูในระดับมาก   

4.  การสัมภาษณเชิงลึก   
  จากการสัมภาษณผูบริหารสายการบินตนทุนต่ํา  โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกไดผลการวิจัย ดังนี้ 

 1.  ผลิตภัณฑ  (Product)  ใหความสําคัญกับการมีเสนทางการบินที่หลากหลาย ทําใหผูบริโภค
สามารถเลือกเดินทางกับสายการบินไดงายและสะดวกมากขึ้น  

 2.  ราคา  (Price)  ใหความสําคัญกับราคาในการทําการตลาด  โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย   
เนนอัตราคาโดยสารราคาต่ํากวาคูแขงและเนนใหมีการจองบัตรโดยสารลวงหนานานๆ เพ่ือจะไดราคา        
ที่ประหยัด สายการบินนกแอร  เนนที่ราคาประหยัด คือ ความคุมคาที่ผูโดยสารจะไดรับจากการวางแผนการ
เดินทางลวงหนาเปนเวลานานๆ และสายการบินวัน-ทู-โก  เนนขายตั๋วโดยสารราคาถูก คือ การจําหนายตั๋ว
โดยสาร โดยแจงเง่ือนไข  จํานวนเที่ยวบินจะมีต๋ัวราคาถูกกี่ที่นั่ง ต๋ัวราคาเทาใดและตองจายคาอะไรเพิ่ม    
อีกบาง รวมแลวเปนเงินที่ผูโดยสารจะตองจายจริงเทาใด 

 3.  ชองทางการจัดจําหนาย  (Place)  ใหความสําคัญกับชองทางการจัดจําหนาย การจองตั๋ว
ทางอินเตอรเน็ต  โทรศัพท  ตัวแทนจําหนาย  เคานเตอรสนามบิน  การจายเงินผานโทรศัพทมือถือ  การจอง
ต๋ัวออนไลน 

  4.  การสงเสริมการตลาด  (Promotion)  ใหความสําคัญกับการสงเสริมการตลาด การจัดการ
สงเสริมการตลาดรวมกับคูคาทางธุรกิจ  การออกบัตรเครดิตรวมกับธนาคาร  การใหสิทธิพิเศษกับผูใชบริการ
การจองตั๋วลวงหนาในราคาประหยัด การจัดการสงเสริมการตลาดบัตรโดยสารราคาประหยัดมาจําหนาย      
มีการออกรายการสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ  
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 5.  พนักงาน  (People)  ใหความสําคัญกับการใหบริการของพนักงาน โดยสายการบินไทยแอร
เอเชีย และสายการบินวัน-ทู-โกเนนการใหพนักงานใสใจในการใหบริการ มีการฝกอบรมพนักงานการ
ใหบริการที่จริงใจกับผูบริโภค  เขาใจงายในการสื่อสาร  ไมซับซอน การบริการมีความยืดหยุน เปนกันเอง  
ซึ่งสายการบินนกแอรเนนที่ความสามารถของกัปตัน ผูควบคุมเครื่องและผูดูแลฝายตางๆ ในสวนของ
พนักงานตอนรับบนเครื่องก็จะมีการคัดเลือกบุคคลที่มีบุคลิกดี  มีความคลองแคลว  เปนกันเอง มีไหวพริบ
ปฏิภาณดี และมีความชํานาญดานภาษาอังกฤษเปนพิเศษ     
 6.  กระบวนการใหบริการ  (Process)  ใหความสําคัญกับกระบวนการใหบริการ โดยสาย   
การบินไทยแอรเอเชียเนนการใหพนักงานใสใจในการใหบริการ  การใหคําแนะนําตางๆ และการดูแลผูโดยสาร
กรณีเครื่องบินลาชา  สายการบินนกแอรเนนความรวดเร็วในการใหบริการ การอํานวยความสะดวก  การให
ความชวยเหลือและใหคําแนะนําตางๆ และสายการบินวัน-ทู-โกเนนความรวดเร็วในการใหบริการ การให
ความชวยเหลือและใหคําแนะนําตางๆ การอํานวยความสะดวก  
 7.  สิ่งแวดลอมทางกายภาพ  (Physical  Evidence)  ใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพ  เนนการใสใจในความสะอาดของอุปกรณ บรรยากาศภายในเครื่องบินโดยสาร การตกแตงสถานที่  
เคานเตอรใหบริการและแบบฟอรมตาง ๆ ความมีชื่อเสียงของสายการบิน การปองกันเชื้อโรค    
 8.  ผลิตภัณฑและคุณภาพบริการ  (Products & Quality)  ใหความสําคัญกับผลิตผลและ
คุณภาพบริการดานระบบมาตรฐานดานความปลอดภัย ทั้งการเลือกใชเครื่องบินโดยสารที่เหมาะสม มีการ
ตรวจเช็คสภาพเครื่องบินกอนทําการบินทุกครั้ง  การใชกัปตัน  ผูควบคุมเครื่องและผูดูแลเครื่องบินฝายตาง ๆ 
ที่มีประสิทธิภาพ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการตัดสินใจใชบริการสายการบินตนทุนต่ําของผูบริโภคชาวไทยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของสายการบินตนทุนต่ํา
ที่ผูบริโภคใหความสําคัญสูงที่สุด และศึกษาแนวทางในการดําเนินงานดานการตลาดของสายการบินตนทุนต่ํา 
โดยสามารถอภิปรายผลไดดังตอไปนี้  
 1. พฤติกรรมการใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า  
         จากการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชบริการสายการบินตนทุนต่ําเพราะราคาตั๋ว
เครื่องบินมีราคาไมแพง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุขสวัสดิ์  สุขวรรณโณ (2548) ที่พบวา ผูใชบริการ
สวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือทองเที่ยวเนื่องจากตั๋วเครื่องบินมีราคาไมแพง  และกลุมตัวอยางสวนใหญซื้อต๋ัว
เครื่องบินทางอินเทอรเน็ต  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของวริษฐา พิมมะขัน (2548) ที่พบวา การจัดจําหนาย                
ใหความสําคัญกับความสะดวกในการจองตั๋ว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยครั้งนี้โดยมีเหตุผลในการเดินทางเพื่อ
การพักผอน ทองเที่ยว  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทวีชัย  หอทองและคณะ (2547) ที่พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยวและสอดคลองกับผลการวิจัยของสุขสวัสดิ์  สุขวรรณโณ  
(2548) ที่พบวา สวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือไปทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเลมนี้ นอกจากนี้
ผลการวิจัยยังพบวา ผูบริโภคคิดที่จะแนะนําผูอ่ืนมาใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของจิราภรณ  เปเรรา (2546) ที่พบวา กลุมตัวอยางใชบริการของสายการบินหนึ่งเปนประจําและคิดที่จะ
แนะนํากับผูอ่ืนและกลุมตัวอยางสวนใหญจะเลือกใชบริการสายการบินตนทุนต่ําตอไปในอนาคต   
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 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของสายการบินตนทุนตํ่าท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมาก
ท่ีสุด 

 1.  ผลิตภัณฑ  (Product) 
          จากการวิจัยพบวา การมีเสนทางการบินที่หลากหลายเปนปจจัยหลักที่ผูบริโภคใหความสําคัญ
มากที่สุด  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของศิริดารณี  ผลวัฒน (2549) สรุปไดวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ เชน 
จํานวนเที่ยวบิน  เสนทางการบิน  มีผลตอการตัดสินใจใชบริการอยูในเกณฑมาก  ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยครั้งนี้ที่การมีเสนทางการบินที่ใหบริการมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา 

 2.  ราคา  (Price) 
 จากการวิจัยพบวา  ราคาเปนกลยุทธหลักในการทําการตลาด  ซึ่งจะเห็นไดวา  แตละสายการบิน

ตางมุงเนนการแขงขันทางดานราคา เพ่ือตองการแยงชิงสวนแบงทางการตลาด  โดยผูไดรับผลประโยชนมาก
ที่สุด คือ ผูบริโภคที่สามารถซื้อต๋ัวโดยสารไดในราคาที่ถูก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุขสวัสดิ์  สุขวรรณโณ       
(2548) ที่พบวา ปจจัยดานราคา มีผลตอความพึงพอใจระดับสูง และสอดคลองกับผลการวิจัยของวริษฐา    
พิมมะขัน (2548) ที่พบวา ปจจัยดานราคา มีความสําคัญกับอัตราคาตั๋วเครื่องบินรวมทั้งหมด  ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยครั้งนี้ที่ราคาตั๋วโดยสารมีราคาไมแพงมีผลตอการตัดสินใจใชบรกิารสายการบินตนทุนต่ํา 
 3.  ชองทางการจัดจําหนาย  (Place)  
  จากการวิจัยพบวา  ผูบริโภคใหความสําคัญกับชองทางอินเตอรเน็ต  โทรศัพท  ตัวแทนจําหนาย  
เคานเตอรสนามบิน  การนําเทคโนโลยีการจายเงินผานโทรศัพทมือถือ  ซึ่งปจจัยเหลานี้เปนการอํานวยความ
สะดวก  ความรวดเร็ว ในการซื้อต๋ัวผานชองทางการจัดจําหนายตางๆ  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วริษฐา  พิมมะขัน 
(2548) ที่พบวา การจัดจําหนายใหความสําคัญกับความสะดวกในการจองตั๋วโดยสารโดยตรงกับสายการบิน 
และสอดคลองกับผลการวิจัยของกัญญา  หมื่นโฮง (2549) ที่พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาปจจัยสวน
ประสมการตลาดในดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา    
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยครั้งนี้ ที่พบวา การซื้อต๋ัวโดยสารผานทางอินเตอรเน็ตเปนชองทางการจัดจําหนาย
ที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด 
 4.  การสงเสริมการตลาด  (Promotion) 
         จากการวิจัยพบวา  การจัดการสงเสริมการตลาดที่หลากหลายเปนสวนหน่ึงในการกระตุนการ
ตัดสินใจของผูบริโภค เชน การออกบัตรเครดิตรวมกับธนาคาร  การใหสิทธิพิเศษกับผูใชบริการ  การจองตั๋ว
ลวงหนาในราคาประหยัด  การจัดการสงเสริมการตลาดบัตรโดยสารราคาประหยัดมาจําหนาย มีการออก
รายการสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ  ซึ่งปจจัยเหลานี้เปนการเพิ่มจํานวนผูใชบริการและกระตุนใหมีการ
เดินทางทางอากาศมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของกัญญา  หมื่นโฮง  (2549) ที่พบวา กลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นวาปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสาย
การบินตนทุนตํ่า และสอดคลองกับผลการวิจัยของวริษฐา  พิมมะขัน (2548) ที่พบวา การสงเสริมการตลาด 
ใหความสําคัญกับการจัดแพ็คเกจ เชน ต๋ัวเครื่องบินพรอมหองพัก 
 5.  พนักงาน  (People) 
  จากการวิจัยพบวา  การใหบริการของพนักงานถือเปนกลยุทธหนึ่งที่ผูบริโภคใหความสําคัญโดย
ที่สายการบินตนทุนต่ํานํามาใชเพ่ือกระตุนความตองการของผูบริโภค โดยเนนใหพนักงานใสใจในการ
ใหบริการที่จริงใจกับผูบริโภค การบริการมีความยืดหยุน เปนกันเอง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของนริศรา                  
อิสริยานนท (2548) ที่พบวา ผูโดยสารมีความพึงพอใจดานการใหบริการบนเครื่อง และดานพนักงานบริการ
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อยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยครั้งนี้ที่ความสามารถของกัปตันและนักบินมีผลตอการตัดสินใจใช
บริการสายการบินตนทุนต่ํา 
 6.  กระบวนการใหบริการ  (Process)   
         จากการวิจัยพบวา  การใหบริการที่รวดเร็ว การใหคําแนะนําตาง ๆ และการใสใจในการ
ใหบริการ  ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ  ถือเปนส่ิงสําคัญที่ผูบริโภครับรูและรับทราบมา
โดยตลอด  ซึ่งปจจัยเหลานี้ตองอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพและเครื่องมือที่ทันสมัยที่จะชวยให
กระบวนการใหบริการนั้นเปนที่ประทับใจ  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของนริศรา อิสริยานนท (2548)        
ที่พบวา ผูโดยสารมีความพึงพอใจดานการใหบริการบนเครื่อง และดานพนักงานบริการอยูในระดับมาก  และ
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ทวีชัย หอทอง (2547) ที่พบวา ปจจัยดานการใหบริการอุปกรณและวัสดุในการ
บริการบนเครื่องบิน มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยครั้งนี้การใหคําแนะนํา
และสาธิตการใชอุปกรณความปลอดภัยมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา 
 7.  สิ่งแวดลอมทางกายภาพ  (Physical  Evidence) 
        จากการวิจัยพบวา  ส่ิงแวดลอมทางกายภาพทั้งทางดานความสะอาด  อุปกรณและบรรยากาศ
ภายในเครื่องบินโดยสาร  การตกแตงสถานที่  เคานเตอรใหบริการและแบบฟอรมตาง ๆ ความมีชื่อเสียงของ
สายการบิน  ส่ิงตาง ๆเหลานี้เปนส่ิงที่ผูบริโภคใชเปนหนึ่งในการพิจารณาและตัดสินใจใชบริการสายการบิน
ตนทุนต่ํา ซึ่งหากผูบริโภคประทับใจก็จะเลือกใชบริการสายการบินตนทุนต่ํานั้นอีกซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของกัญญา หมื่นโฮง (2549) ที่พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาปจจัยสวนประสมการตลาดดาน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ครั้งนี้ที่ความสะอาด สภาพแวดลอม และบรรยากาศภายในเครื่องบินมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสายการ
บินตนทุนต่ํา  
 8.  ผลิตภัณฑและคุณภาพบริการ  (Products & Quality) 
         จากการวิจัยพบวา ระบบมาตรฐานดานความปลอดภัยเปนกลยุทธหลักที่ผูบริโภคใหความใสใจ
เปนพิเศษ โดยเนนที่ระบบมาตรฐานดานความปลอดภัย การตรวจเช็คสภาพเครื่องบิน การเลือกกัปตัน ผู
ควบคุมเครื่องและผูดูแลเครื่องบินฝายตางๆ ที่มีความพรอมและสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได  ซึ่งปจจัย
เหลานี้หากผูบริหารสายการบินตนทุนต่ําขาดการดูแลใสใจกับระบบมาตรฐานดานความปลอดภัยแลวยอมทํา
ใหผูบริโภคหันไปใชบริการของสายการบินอื่นซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของทวีชัย  หอทอง (2547) ที่พบวา 
ปจจัยดานการใหบริการอุปกรณและวัสดุในการบริการบนเครื่องบินและมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยครั้งนี้ที่ระบบมาตรฐานความปลอดภัยตอผูโดยสารมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสายการบิน
ตนทุนต่ํา 
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะเชิงกลยุทธเพื่อเปนแนวทางในการทําการตลาดของสายการบินตนทุนตํ่า 
  1. จากผลการวิจัย พบวา เพศหญิงเปนกลุมที่มีการใชบริการสายการบินตนทุนต่ํามากที่สุด ซึ่ง
ควรท่ีจะมีการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดสําหรับกลุมเปาหมายนี้  เชน  การจัดเที่ยวบินที่จูงใจ
กลุมเปาหมายที่เปนผูหญิง และสรางพันธมิตรกับโรงแรม  บริษัททัวรและธุรกิจสปา โดยการจัดโปรแกรม
เย่ียมชมสถาบันความงามที่ขึ้นชื่อ  การจัดโปรแกรมสปา การนวดหนา  นวดตัว การทําสปามือ เปนตน 
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  2. ควรมีการสํารวจหาเสนทางการบินใหมๆ เพ่ือตอบสนองความตองการตอกลุมผูใชบริการที่
อยูในชวงอายุ 21 – 30 ป  เชน การจัดโปรแกรมการเดินปา กิจกรรมการผญจภัย การลองแกง เปนตน 
  3. จากการศึกษาเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก สามารถ
สรุปประเด็นที่เปนขอเสนอแนะในเชิงกลยุทธ ดังนี้ 
  3.1 ผูบริโภคและผูบริหารมีความคิดเห็นที่แตกตางกันในปจจัยดานราคา ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริหารเนนปจจัยดานราคาเปนปจจัยหลัก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผูบริโภค พบวา ผูบริโภคจะคํานึงถึง
ชวงเวลาในการเดินทาง คือ ผูบริโภคตองการเดินทางในชวงเวลาที่กําหนด ซึ่งหากสายการบินตนทุนต่ําที่ได
เลือกในชวงเวลานั้นเต็ม ก็จะเลือกเดินทางกับสายการบินอื่นที่มีราคาแพงกวา ดังนั้น สายการบินตนทุนต่ํา
ตองมีชวงเวลาท่ีหลากหลายใหเลือกเดินทางหรือเพ่ิมจํานวนเที่ยวบินใหมากขึ้น  เนื่องจากผูบริโภคไมไดเนน
ที่ราคาตั๋วเครื่องบิน แตเนนที่ชวงเวลาของการเดินทางเปนสําคัญ 
  3.2 ผูบริโภคและผูบริหารมีความคิดเห็นที่แตกตางกันในปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารเนนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด เชน การใหสวนลด การใหสิทธิพิเศษ การจอง
ต๋ัวลวงหนาทําใหไดราคาถูก การลดราคาในบางโอกาส ซึ่งปจจัยเหลานี้ขัดแยงกับความตองการของผูบริโภค
ที่ตองการใหมีการสื่อสารตามสื่อตางๆ การโฆษณาเผยแพรขาวสารทางโทรทัศน  อินเทอรเน็ต  และการ
ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ซึ่งจะเห็นไดวาผูบริหารสายการบินตนทุนต่ํามองขามปจจัยตางๆ เหลานี้ทําให
ผูบริ โภครับทราบขอมูลขาวสารตางๆ  ไดนอย ดังนั้น สายการบินตนทุนต่ํ าควรเพิ่มการโฆษณา  
ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เพ่ือรักษาฐานลูกคารายเกาและเพิ่มจํานวนผูใชบริการรายใหมที่สนใจแตขาด
ขอมูลขาวสาร และการประชาสัมพันธที่ดี 
   3.3 ผูบริโภคและผูบริหารมีความคิดเห็นที่แตกตางกันในปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารเนนปจจัยดานกระบวนการใหบริการ เชน ความสะดวกรวดเร็วในการซื้อต๋ัว
โดยสารลวงหนา  การซื้อต๋ัวที่เคานเตอรสนามบิน  ความรวดเร็วในการรับกระเปา  การสํารองที่นั่ง  การรอ
เช็คอิน  การดูแลผูโดยสารกรณีเครื่องบินลาชา  ซึ่งปจจัยเหลานี้ขัดแยงกับความตองการของผูบริโภคที่
ตองการใหมีการใหคําแนะนําและสาธิตการใชอุปกรณความปลอดภัย ซึ่งบางครั้งจํานวนการใชบริการอาจไม
บอยนัก จึงตองการใหพนักงานไดอธิบายถึงความจําเปนในการใชอุปกรณในการปองกันอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นได ดังนั้นผูบริหารควรใหความสําคัญกับการใหคําแนะนําและสาธิตการใชอุปกรณความปลอดภัย
เพ่ือใหผูบริโภครูสึกถึงความใสใจและความมั่นใจตลอดการเดินทางกับสายการบินตนทุนต่ํา 
 2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
  1. ควรศึกษาความจงรักภักดีของตราสินคา เพ่ือใหไดขอมูลที่ครอบคลุมมากขึ้นวาผูบริโภค
ตองการใหสายการบินตนทุนต่ําจัดเตรียมบริการอะไรไวใหบริการแกผูบริโภค และเพ่ือที่สายการบินตนทุนต่ํา
จะไดนําไปวางแผนการสงเสริมการตลาดไดอยางคุมคาและสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคตอไป 
  2. ควรศึกษาทฤษฏีการสรางความสัมพันธกับลูกคา (CRM) และการสรางประสบการณ (CEM)        
มาใชในการวัดความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสายการบินตนทุนต่ํา เพ่ือใหทราบวาสายการบินตนทุนต่ํา
ควรดําเนินกิจกรรมทางการตลาดอยางไรบางกับผูบริโภค 
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