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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อทัศนคติของผู้โดยสารในการใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต�่ำ  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อทัศนคติของผู้โดยสารในการใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต�่ำเป็นการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยอาศัย
ความสะดวกจากผู้โดยสารในสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือคือ แบบสอบถาม
ค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.9398 ถึง 0.9809 การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา เชิงอนุมาน
และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 21-30 ปี สถานภาพสมรส การ
ศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชนและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท กลุ่มตัวอย่างมีความคิด
เห็นอย่างมากต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม (X = 3.93) อันดับแรกคือ ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (X  
= 4.06) รองลงมาคือ การส่งเสริมการตลาด (X = 3.99) ราคา (X =3.98) พนักงานบริการ (X =3.91) ผลิตภัณฑ์
เท่ากับกระบวนการ (X =3.89) สุดท้ายคือ ลักษณะทางกายภาพ (X =3.81) ส่วนพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างมีความคิด
เห็นอยู่ในระดับมากโดยภาพรวม (X =3.97) อันดับแรกคือ การตัดสินใจ (X =4.03) รองลงมาคือ ความต้องการ (X
= 3.99) สุดท้ายคือ การสื่อสาร (X =3.90) และกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติโดยภาพรวมในระดับมากคือ (X =3.95) อันดับ
แรกคือ ความพึงพอใจ (X =4.05) รองลงมาคือ คุณภาพการบริการ (X =3.91) สุดท้ายคือ การบริการ (X =3.88)
และพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อทัศนคติของผู้โดยสารในการใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต�่ำ  ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path Coefficient) เท่ากับ 0.439* (DE=0.439*) ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ
0.05 (P<0.05)  
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Abstract

This research aimed to investigate marketing mix factors influencing toward an attitude of
passenger on servicing of low cost airlines. This research is quantitative by convenience sampling
and sampling groups are composed of 400 samples of passengers at Donmuang airport in Bangkok.
Data collected by using a questionnaire and analyzed using descriptive the reliability between
0.9398 to 0.9809 with inferential statistics and the structural equation model (SEM). The result
showed that the most of passengers were male between 21-30 years old married having bachelor
degree employing in a company with the income between 20,001-30,000 baht. According to the
most level overall of sampling groups relating to the marketing mix factors (X =3.93). At firstly,
channel of distribution (X =4.06) the second, marketing promotion (X =3.99) price (X =3.98) service
staff (X =3.91) product as same as process (X =3.89) and the last, physical characteristics (X =3.81)
the behavior of the sample group had a high level of opinions overall (X =3.97) the first was decision (X =4.03) followed by demand (X =3.99) and the last was communication (X =3.90). The
sample group had attitude overall, at a high level (X =3.95). The first was satisfaction (X =4.05)
followed by the quality of service (X =3.91) and the last was the service (X =3.88) and the findings
reveal that marketing mix factors are directly and path coefficient as 0.439* (DE=0.439*) significantly 0.05 (P<0.05).

Keywords: Marketing Mix, Attitude, Services, Low Cost Airlines
ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบันจากสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีท�ำให้การคมนาคมมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากอันส่งผลต่อธุรกิจต่างๆ ซึ่งประกอบกับผู้บริโภคมีโอกาสเลือกสินค้า หรือการตัดสินใจซื้อ
สินค้า และบริการต่าง ๆ มากขึ้น (สุธี โง้วศิริ, วรรณภรณ์ บริพันธ์ และเจษฎา นกน้อย, 2548)   ด้วยระบบการ
คมนาคมขนส่งภายในประเทศมีการให้บริการหลายช่องทาง เช่น ทางบก ทางน�้ำ และทางอากาศเพื่อให้ผู้บริโภคได้มี
โอกาสเลือกเส้นทางในการเดินทางตามความต้องการซึ่งส่งผลให้การเดินทางมีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม
การคมนาคมขนส่งทางอากาศนับว่า ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง เนื่องจากรวดเร็ว ปลอดภัยอันส่งผลให้ผู้ประกอบการ
กิจการขนส่งทางอากาศภายในประเทศแข่งขันกันมากขึ้นเพื่อต้องการให้มีลูกค้ามาใช้บริการซึ่งในอดีตมีเพียงสาย
การบินไทยเป็นสายการบินภายในประเทศได้มีการผูกขาดด้านการบินในประเทศ   ต่อมาได้มีสายการบินต่างๆ เกิด
ขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าเป็นจ�ำนวนมาก เช่น สายการบินนกแอร์ (Nok Air) สายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia)
เป็นต้น ซึ่งเป็นสายการบินที่มีรูปแบบการบริหารจัดการด้านกิจการโดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนด้านการบริการของสาย
การบินให้ลดน้อยลงเพื่อสามารถก�ำหนดอัตราค่าโดยสารจากผู้ใช้บริการได้ในอัตราที่ต�่ำกว่าสายการบินปกติซึ่ง
เป็นการน�ำเสนอภาพลักษณ์ของการเป็นสายการบินต้นทุนต�่ำ  (Low Cost Airline) โดยมุ่งเน้นการท�ำงานที่มี
ประสิทธิภาพด้วยลดการบริการ หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ไม่จ�ำเป็นออกไปเป็นการมุ่งเน้นท�ำให้ต้นทุนการให้
บริการของสายการบินต�่ำที่สุดเพื่อให้สามารถก�ำหนดอัตราค่าโดยสารต�่ำมากๆ (พสุ เดชะรินทร์, 2552) ซึ่งการขนส่ง
และการเดินทางทางอากาศมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอันส่งผลให้การขนส่งสินค้า และการเดินทางเพื่อ
ส่วนตัว หรือทางธุรกิจก่อให้เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว และประหยัดเวลาท�ำให้การแข่งขันของสายการบินใน
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ปัจจุบันมีอยู่สูง (Chareonsettasilp and Wu, 2013) ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระตุ้นให้มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการเพิ่ม
มากขึ้นเป็นจ�ำนวนมากอันเป็นผลประโยชน์โดยรวมทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอันก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการ
ขนส่งทางอากาศมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมากและด้วยความส�ำเร็จของสายการบินต้นทุนต�่ำหลายสายการ
บินอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งอันเป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภคให้การต้อนรับการให้บริการเที่ยวบินราคาถูกในช่วงที่
ภาวะเศรษฐกิจซบเซา (กรรนภัทร กันแก้ว, 2555)
ในขณะเดียวกัน ตลาดของสายการบินต้นทุนต�่ำมีการแข่งขันกันอย่างสูงและรุนแรงขึ้นซึ่งแต่ละสายการ
บินมุ่งเน้นที่จะสร้างสรรค์โดยมีการปรับปรุงการบริการด้านต่าง ๆ อันจะสร้างความพึงพอใจ การบริการและให้มี
คุณภาพมากขึ้นซึ่งท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อทัศนคติของผู้โดยสาร
ในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่ำอันก่อเกิดให้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ต่างๆ ช่องทางการจัด
จ�ำหน่าย ราคา การส่งเสริมการตลาดตลอดจนการให้บริการตามความคิดเห็นของผู้โดยสารในด้านต่างๆ เพื่อการ
พัฒนาในการตอบสนองสิ่งที่ผู้โดยสารต้องการและสามารถน�ำไปปฏิบัติจัดการให้เกิดคุณภาพในการให้บริการที่ดี
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการของสายการบินต้นทุนต�่ำต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อทัศนคติของผู้โดยสารในการใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต�่ำ

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีทัศนคติของ Fishbein & Ajzen (1975) ว่าความคิดเห็นมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ
พร้อมที่จะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอกของบุคคลที่มีต่อสิ่งของ บุคคล สถานการณ์ สถาบันและ
ข้อเสนอใดๆ ในทางที่ยอมรับหรือปฏิเสธ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538)  ด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพ ครอบครัว จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน   แนวคิดและทฤษฎี
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 7P’s หมายถึงการก�ำหนดทางการตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งองค์การ
สามารถใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Kotler, 1997) และธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2547) และ
Millet (1954) เกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการหรือความสามารถในการบริการเป็นที่พึงพอใจโดยมีตัวชี้วัดด้าน
การบริการและคุณภาพการบริการจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้น�ำมาเพื่อสร้างเป็นก
รอบความคิดและสมมติฐานในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ดังภาพที่ 1
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
1. ด้านพื้นที่ บริเวณภายในสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
2. ด้านประชากร คือ ผู้โดยสารคนไทยที่ใช้บริการของสายการบินต้นทุนต�่ำ เช่น สายการบินนกแอร์ (Nok
Air) สายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia) เป็นต้น
3. ด้านเนื้อหา ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด7P’s พฤติกรรม (การ
ตัดสินใจ การสื่อสาร ความต้องการ) และทัศนคติ (ความพึงพอใจ การบริการ คุณภาพการบริการ)
4. ด้านเวลา ระยะเวลาในการท�ำวิจัย ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 (H1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลทางตรงต่อทัศนคติของผู้โดยสารที่ใช้บริการ
สายการบินต้นทุน ต�่ำ

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบงานวิจัย (Research Design) เชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบ
ส�ำรวจ (Survey Design) โดยใช้วิธีการเชิงนิรนัย (Deductive) ด้วยการน�ำเอาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มาเพื่อสร้าง
กรอบแนวคิด การทดสอบสมมติฐานเพื่อพิสูจน์ตัวแปรเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation) และหาผลสรุปว่าปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดส่งผลต่อทัศนคติของผู้โดยสารต่อการใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่ำ
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือผู้โดยสารคนไทยที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่ำในสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ได้แก่ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เป็นต้น ซึ่งไม่ทราบจ�ำนวนประชากรที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม
สะดวก (Convenience Sampling) ถือเอาความสะดวก หรือง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลเป็นส�ำคัญ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545) เนื่องจากความสะดวกในการเข้าถึงตัวอย่างที่สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาเป็น
ส�ำคัญและในกรณีที่ไม่ทราบจ�ำนวนประชากรที่แน่นอน หรือประชากรที่ไม่สามารถนับจ�ำนวนได้ (Infinite Population) จึงใช้สูตรค�ำนวณ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) และในการวิเคราะห์สถิติประเภทพหุตัวแปรว่า ควรก�ำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างประมาณ 20 เท่าของตัวแปร (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2554)
จะได้ขนาดตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire)
ที่ได้สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และกรอบแนวคิด เป็นแบบมาตรวัดของ ลิเคิร์ท (Likert scale)
การทดสอบเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) มีความส�ำคัญยิ่งต่อความถูก
ต้องน่าเชื่อถือ และความเที่ยงตรง ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการของครอนบัค (Cronbach’s alpha
coefficient) อยู่ระหว่าง 0.9398 ถึง 0.9809
เก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการในการสร้างและทดสอบเครื่องมือคือ แบบสอบถามตามล�ำดับขั้นตอน ดังนี้ 1) ด�ำเนิน
การจัดท�ำแบบสอบถามให้มีจ�ำนวนเท่ากับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 2) การน�ำแบบสอบถามให้ผู้ตอบกรอกข้อมูล
โดยการน�ำแบบสอบถามให้กับผู้ตอบด้วยการอธิบายถึงวิธีการกรอกเท่าที่จ�ำเป็น 3) ระยะเวลาของการได้รับ
แบบสอบถาม การส่งและรับแบบสอบถามเริ่มเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2562 ด้วยการลงพื้นที่ด้วยตัวเองในการส่งรับแบบสอบถามคืนภายในเวลา 4 สัปดาห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive research) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ส�ำหรับการเรียบเรียง
ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม การทดสอบสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อจะตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการวัดในแต่ละองค์ประกอบ
และทดสอบโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�ำนวน
233 คน ร้อยละ 58.25 อายุ 21-30 ปี จ�ำนวน 143 คน ร้อยละ 35.75 สถานภาพสมรส จ�ำนวน 203 คน ร้อยละ
50.75 การศึกษาปริญญาตรี จ�ำนวน 253 คน ร้อยละ 63.25 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ�ำนวน 175 คน ร้อยละ
43.75 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ�ำนวน 98 คน ร้อยละ 24.50
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s
พฤติกรรม และทัศนคติของผู้โดยสาร ตามตารางที่ 1, ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 รายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
(n=400)
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s
X
S.D.
ความหมาย
ผลิตภัณฑ์
3.89
0.59
มาก
ราคา
3.98
0.62
มาก
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
4.06
0.68
มาก
การส่งเสริมการตลาด
3.99
0.64
มาก
พนักงานบริการ
3.91
0.61
มาก
กระบวนการ
3.89
0.63
มาก
ลักษณะทางกายภาพ
3.81
0.65
มาก
ภาพรวม
3.93
0.52
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสายการบิน
ต้นทุนต�่ำ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =3.93) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.52) โดยมีความคิดเห็น
ระดับมากในด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (X =4.06) การส่งเสริมการตลาด (X =3.99) ราคา (X =3.98) พนักงาน
บริการ (X =3.91) ผลิตภัณฑ์และกระบวนการเท่ากัน (X =3.89) และลักษณะทางกายภาพ (X =3.81) ตามล�ำดับ
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามพฤติกรรม
พฤติกรรม
การสื่อสาร
ความต้องการ
การตัดสินใจ
ภาพรวม

X
3.90
3.99
4.03
3.97

S.D.
0.73
0.67
0.81
0.51

(n=400)
ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =3.97)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.51) โดยมีระดับความคิดเห็นมากในด้านการตัดสินใจ (X =4.03) ความต้องการ
(X =3.99) และการสื่อสาร (X =3.90) ตามล�ำดับ
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ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามทัศนคติของผู้โดยสาร
ทัศนคติของผู้โดยสาร
การบริการ
คุณภาพการบริการ
ความพึงพอใจ
ภาพรวม

X
3.88
3.91
4.05
3.95

S.D.
0.66
0.62
0.69
0.58

(n=400)
ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อทัศนคติของผู้โดยสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (
X =3.95) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.58) โดยความคิดเห็นระดับมากในด้านความพึงพอใจ (X =4.05)
คุณภาพบริการ (X =3.91) และการบริการ (X =3.88) ตามล�ำดับ
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงานบริการ
กระบวนการ ลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้วัดจ�ำนวน 7 ตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.427* ถึง
0.716* ที่นัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) พฤติกรรมในด้านการสื่อสาร ความต้องการ การตัดสินใจ มีความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ที่ใช้วัดจ�ำนวน 3 ตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.503* ถึง 0.665* ที่นัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05)
ทัศนคติของผู้โดยสารในด้านการบริการ คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้วัด
จ�ำนวน 3 ตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.554* ถึง 0.627* ที่นัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05)
สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้วัดความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
พฤติกรรม และทัศนคติของผู้โดยสาร ต่างมีค่าความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 จึงมีความเหมาะสมส�ำหรับน�ำไปใช้ในการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Mod el Analysis: SEM) (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2551)
จากผลที่ได้ดังกล่าวข้างต้นพบว่า ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อ
ทัศนคติของผู้โดยสารในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่ำ โดยพิจารณาในส่วนของโมเดลโครงสร้างดังนี้
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลทางตรงต่อทัศนคติของผู้โดยสารในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ�ที่
ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ 0.05 (DE=0.44*)
สมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลทางตรงต่อทัศนคติของผู้โดยสารในการใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต�่ำ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลทางตรงต่อทัศนคติของผู้โดยสารที่
ใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่ำซึ่งให้ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path Coefficient) เท่ากับ 0.439* (DE=0.439*) ระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลทางตรงต่อทัศนคติของผู้โดยสารที่ใช้
บริการสายการบินต้นทุนต�่ำจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งสอดคล้องกับ Kotler (1997) แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ที่ให้บริการเกี่ยวข้องได้กับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตา
นนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2552) ว่า แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการในการก�ำหนดกลยุทธ์การตลาด
บริการซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการและ
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ภาพ 2 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อทัศนคติของผู้โดยสารในการใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต�่ำ  : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation
Model Analysis :SEM)
ลักษณะทางกายภาพ และธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2547) ว่าแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการใน
การก�ำหนดกลยุทธ์การตลาดบริการซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย การส่งเสริมการ
ตลาด บุคลากร กระบวนการและลักษณะทางกายภาพ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตติยา ศรีฤทธิประดิษฐ์
และพิทักษ์ สิริวงศ์ (2559) เรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต�่ำภายในประเทศในเขตจังหวัดอุบลราชธานีของผู้โดยสารสายการบินนกแอร์ พบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินของผู้บริโภคส่วนใหญ่ ผู้บริโภคได้ให้ความส�ำคัญมาก
ที่สุดในด้านบุคลากรและพนักงาน รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและการส่งเสริมการตลาด ตามล�ำดับ

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�ำนวน 233 คน อายุ 21-30 ปี จ�ำนวน 143 คน สถานภาพสมรส
จ�ำนวน 203 คน การศึกษาปริญญาตรี จ�ำนวน 253 คน เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ�ำนวน 175 คน และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ�ำนวน 98 คน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดย
ภาพรวมมาก (X =3.95) โดยเรียงจากระดับมากไปหาน้อยดังนี้คือ ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (X =4.06) การส่ง
เสริมการตลาด (X =3.99) ราคา (X =3.98) พนักงานบริการ (X =3.91) ผลิตภัณฑ์และกระบวนการเท่ากัน (X
=3.89) และลักษณะทางกายภาพ (X =3.81) ตามล�ำดับ

273

274

ปี ที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากด้านการตัดสินใจ (X =4.03) ความ
ต้องการ (X =3.99) และการสื่อสาร (X =3.90) และด้านทัศนคติระดับมากในด้านความพึงพอใจ (X =4.05) คุณภาพ
บริการ (X =3.91) และการบริการ (X =3.88) ตามล�ำดับ

อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s พฤติกรรมและทัศนคติของผู้โดยสารในการใช้
บริการสายการบินต้นทุนต�่ำ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการ
ตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นระดับมากในด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย การส่งเสริมการ
ตลาด ราคา พนักงานบริการ ผลิตภัณฑ์และกระบวนการเท่ากัน และลักษณะทางกายภาพ ตามล�ำดับ ส่วน
พฤติกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็น
มากในด้านการตัดสินใจ ความต้องการและการสื่อสาร ตามล�ำดับ และทัศนคติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ
ทัศนคติของผู้โดยสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยความคิดเห็นระดับมากในด้านความพึงพอใจ คุณภาพ
บริการ และการบริการ ตามล�ำดับ
สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อทัศนคติของผู้โดยสารในการใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต�่ำ  พบว่า ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้โดยสารต่อการใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต�่ำจากกรอบแนวคิดในการวิจัย ความกลมกลืนของโมเดลในภาพรวม (Overall Model Fit Measure)
พบว่า สัดส่วนค่าสถิติไค-สแควร์/ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ (χ2/df ) มีค่าเท่ากับ 2.168 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
คือน้อยกว่า 3 ดัชนีกลุ่มที่ก�ำหนดไว้ที่ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 พบว่า ดัชนีทุกตัวได้แก่ GFI=0.937, AGFI =
0.915, NFI = 0.907, IFI = 0.924, CFI = 0.923 ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด ดัชนีที่ก�ำหนดไว้ที่ระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า
ดัชนี RMR = 0.049 และ RMSEA = 0.043 ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้เช่นเดียวกัน จึงสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้โดยสารต่อการใช้บริการซึ่งสายการบินต้นทุนต�่ำจากกรอบแนวคิดในการวิจัยที่
พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย
ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้โดยสารให้ความส�ำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการทางการตลาด 7P’s โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ 1) ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย 2) การส่งเสริมการ
ตลาด 3) ราคา 4) พนักงานบริการ 5) ผลิตภัณฑ์เท่ากับกระบวนการ และสุดท้ายคือ ลักษณะทางกายภาพ ซึ่งจะเห็น
ได้ว่า ผู้โดยสารมีความคิดเห็นว่า ทุก ๆ ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นช่องทางการจัดจ�ำหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด ราคา พนักงานบริการ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการและลักษณะทางกายภาพ มีความส�ำคัญมากและ
ส่งผลต่อทางตรงเชิงสาเหตุมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับทัศนคติของผู้โดยสารในการตัดสินใจต่อการเดินทางใน
การเลือกซื้อตั๋วโดยสารเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารของแต่ละบุคคลด้วยการสื่อสารเป็นหลักการอัน
ส�ำคัญอย่างยิ่งในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่ำจากการบริการอย่างมีคุณภาพการบริการของแต่ละสายการบิน
อันก่อให้ผู้โดยสารเกิดความพึงพอใจที่มาใช้บริการด้วย โดยเฉพาะการกลับมาใช้บริการอย่างซ�้ำๆ อย่างสม�่ำเสมอ
อาจกล่าวสรุปได้ว่า งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อทัศนคติของผู้โดยสารในการใช้
บริการสายการบินต้นทุนต�่ำ เนื่องจากผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการสายการบินได้เรียนรู้จากพฤติกรรม หรือการกระท�ำ
ของแต่ละคนและด้วยทัศนคติในด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจของผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ว่าการเดินทาง
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โดยสารสายการบินต้นทุนต�่ำมีการตอบสนองความต้องการในการเดินทางได้อย่างรวดเร็ว มีความปลอดภัย สะดวก
สบายมากกว่าการคมนาคมในการเดินทางด้วยวิธีการต่างๆ หรือประเภทอื่นๆ ซึ่งผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการสามารถ
เลือกและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง หรืออาจมีผู้อื่นมาช่วยในการพิจารณาด้านราคา ผลิตภัณฑ์ ในการเดินทางประกอบ
กับการจองที่นั่ง หรือการติดต่อซื้อตั๋วโดยสารซึ่งในปัจจุบันมีช่องทางการจัดจ�ำหน่ายหลายช่องทางด้วยกัน คือการ
จ�ำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ภายในบริเวณสนามบินก่อนเดินทาง หรือทางออนไลน์ หรือตัวแทนจัดจ�ำหน่าย เป็นต้น โดย
อาจจะมีช่วงเวลาที่แต่ละสายการบินต้นทุนต�่ำจัดการส่งเสริมการตลาดด้วยการมีโปรโมชั่นการลดราคา มีของ
สมนาคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลท่องเที่ยวจะส่งผลให้ราคาตั๋วถูกลงมากกว่าปกติ ส่วนการเดินทาง
ของผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการสามารถเลือกและตัดสินใจได้ตามต้องการในช่วงเวลาที่ได้ถูกก�ำหนดมา อาจเป็นใน
ช่วงระยะเวลาภายใน 1 เดือนจากที่ได้ท�ำการจองไว้และช�ำระเงินแล้วด้วยคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุน
ต�่ำที่ผู้โดยสารได้เลือกและตัดสินใจไว้แล้วจะสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้
โดยสารและสิ่งส�ำคัญที่สุดคือ การที่ผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต�่ำได้กลับมาซื้อซ�้ำ  หรือด้วยใช้บริการของสายการ
บินต้นทุนต�่ำด้วยความสม�่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ควรรักษาชื่อเสียงความมีมาตรฐานใน
การให้บริการเพื่อคุณภาพที่ดี 2) ด้านราคา ควรรักษาระดับราคาให้คงที่ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย หรือปรับราคาให้
สูงขึ้น 3) ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ควรมีการปรับปรุงช่องทางต่างๆ ให้ทันสมัยเพื่อผู้โดยสารจะได้รับข่าวสารมี
ความถูกต้องและชัดเจน 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด การแจ้งข่าวสารราคาหรือรายการต่างๆ ให้ผู้โดยสารรับรู้ได้
อย่างรวดเร็ว และทันทีเพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความพึงพอใจและความต้องการในการใช้บริการ 5) ด้านพนักงานบริการ
ควรจัดการฝึกอบรมด้านทักษะ และเทคนิคการบริการอยู่เสมอ 6) ด้านกระบวนการ ควรมีขั้นตอนที่อ�ำนวยความ
สะดวกให้ผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและสะดวกสบาย 7) ควรมีมาตรฐานในการจัดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน
ห้องโดยสารอย่างเพียงพอ และทันสมัยเพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความพึงพอใจในการเข้ามาใช้บริการ
ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ ระหว่างสายการบินต้นทุนต�่ำของไทยด้วยกัน หรือระหว่างสายการบินต้นทุน
ต�่ำของไทยกับสายการบินต้นทุนต�่ำของต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันมีสายการบินต้นทุนต�่ำมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากประเทศอื่นๆ ที่เข้ามาด�ำเนินกิจการแข่งขันภายในประเทศไทย ในขณะเดียวกันสายการบิน
ต้นทุนต�่ำของไทยมีเพิ่มขึ้นตามมาด้วย กล่าวคือ อาจจะเป็นการเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันระหว่าง
สายการบินต้นทุนต�่ำด้วยกัน หรือด้านการบริการต่างๆ เป็นต้น
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