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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ปจัจยัด้านเครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้

บรกิารสายการบนิตน้ทนุตํ่าเสน้ทางภายในประเทศของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยมกีลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 

จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบด้วย            

ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิี่ใชท้ดสอบสมมตฐิาน ประกอบดว้ย การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดย

การหาค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว การเปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวธิคีวามแตกต่าง

อยา่งมนียัสาํคญัน้อยทีส่ดุและการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรใชส้ถติสิมัประสทิธส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั  

 ผลการวจิยั พบวา่  

 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง มอีายุ 34–41 ปี มสีภานภาพสมรส หรอื อยู่ดว้ยกนั 

สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบธรุกจิสว่นตวั หรอื อาชพีอสิระ และมรีายได ้19,000–28,999 บาท  

 2. ผูต้อบแบบสอบถามมกีารรบัรูด้า้นเครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดของสายการบนิตน้ทนุตํ่าในระดบัด ีและ

เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารทางการตลาด ดา้นการตลาดทางตรง เช่น Line, 

Facebook, Twitter, Email มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ  

 3. ในดา้นพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทนุตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่

มเีพื่อน หรอื คนรูจ้กัทีม่อีทิธพิลต่อการใชบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารเป็นไปตามทีค่าดหวงั มี

แนวโน้มในการใชบ้รกิารในอนาคต และมคีวามถีเ่ฉลีย่ในการใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทนุตํ่าจาํนวน 3 ครัง้ต่อปี  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 

 4. ผูใ้ชบ้รกิารสายการบนิตน้ทนุตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ ทีม่อีายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี

และรายได้ที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารสายการบนิต้นทุนตํ่าเสน้ทางภายในประเทศแตกต่างกนั ในด้าน

ความพงึพอใจ การบอกต่อ แนวโน้มการใชบ้รกิาร และ ความถี ่อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 5. เครื่องมอืการสื่อสารทางการตลาดโดยรวม ประกอบกบัดา้นการโฆษณา ด้านการประชาสมัพนัธ ์ดา้น

การส่งเสรมิการขาย และด้านการตลาดทางตรง เช่น Line, Facebook, Twitter, Email มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดยีวกนักบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิต้นทุนตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ ดา้นความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร 

ดา้นการบอกต่อหรอืแนะนําใหผู้อ้ืน่ และดา้นแนวโน้มในการใชบ้รกิารในอนาคต อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

คาํสาํคญั: การตลาด บรกิาร สายการบนิตน้ทนุตํ่า 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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Abstract 

 

 This research objective was aimed to study factors of marketing communication tools influencing 

on behaviors of using low-cost airline domestic route among consumers in bangkok metropolitan. The 

samples used were 400 passengers by using questionnaire as a tool in data collection. The statistics used in 

analysis included percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by t-test, one-way 

ANOVA, Least Square Difference: LSD and Pearson correlation coefficient. 

 The results were found that. 

 1. Most informants were female, Aged between 34-41 years old, held married status, had bachelor 

degree, did their own business or worked as freelancer and had the average income between 19,000-28,999 

Baht 

 2. The informants had perception of marketing communication tools from low cost airlines in good 

level. When consider individually, found that the passengers had the perception of marketing communication 

tools in area of direct marketing such as Line, Facebook, Twitter and Email, had the highest mean. 

 3. In term of usage behaviors for domestic low cost airlines, most passengers had friends or 

relating people as influencers on the service use. Moreover, they were satisfied at service use as expected 

and tended to use the service again in future with average 3 travel times per year 

 The results of hypothesis test were found that. 

 1. The consumer of domestic low cost airlines who had the different age, status, highest 

education, career and salary, had the significant different behavior of service use in domestic low cost airlines 

in the area of satisfaction, words of mouse, service tendency and frequency statistically at level of .05 

  2. The overall marketing communication tools including advertisement, public relation, promotion 

and direct marketing such as Line, Facebook, Twitter and Email have correlated with service use behavior in 

domestic low cost airlines. In the area of service satisfaction, words of mouth or suggestion to other and 

tendency in service use in future statistically at level of .01 and in the same direction 

 

Keywords: Marketing, service, low-cost airlines. 

 

บทนํา 

 ในภาวะปจัจบุนัทีก่ารเดนิทางทางอากาศไดร้บัความนิยมอยา่งแพร่หลายเป็นอยา่งมากซึง่สภาวะการแขง่ขนั

ของสายการบนิต่างๆ มีแนวโน้มที่จะมกีารแข่งขนัที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย โดยเราสามารถที่จะสงัเกตุได้จากการที่

ผูใ้ชบ้รกิารเดนิทางท่องเทีย่วในปจัจุบนันิยมทีเ่ลอืกใชบ้รกิารของสายการบนิต่างๆ และในปจัจุบนัมทีางเลอืกใหก้บัผูท้ี่

ต้องการโดยสารสายการบนิมากมายในปจัจุบนั โดยเราสามารถแบ่งระดบัของสายการบนิออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ 

ไดแ้ก่ สายการบนิระดบัพรเีมีย่ม (Premium airlines) และสายการบนิประเภทต้นทุนตํ่า (Low-Cost Airlines) โดยสาย

การบนิที่มใีห้บรกิารอย่างหลากหลายในปจัจุบนันัน้ทีดู่จะได้รบัความนิยมจากผูโ้ดยสารมากเป็นอนัดบัต้นๆ สาํหรบั

ผูใ้ชบ้รกิารเดนิทางทางอากาศนัน้ดูแลว้จะเป็นสายการบนิประเภทต้นทุนตํ่า จากการทีผู่โ้ดยสารคํานึงถงึเรื่องความ

ประหยดั ควบคู่กบัการเดนิทางถงึจุดหมายปลายทางอย่างรวดเรว็ และปลอดภยัมากกว่าการบรกิารทีห่รูหราของสาย

การบนิระดบัพรเีมีย่มทีเ่สยีค่าใชจ้า่ยสงู 
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 อยา่งไรกต็ามแมจ้ะมค่ีาโดยสารตํ่ากวา่สายการบนิปกต ิแต่สายการบนิตน้ทนุตํ่าจะกาํหนดเงือ่นไขต่างๆ กบั

ผู้โดยสาร เช่น ไม่มีการคืนตัว๋ให้หากผู้โดยสารยกเลิก หรอืมาไม่ทนัหากจะเปลี่ยนเที่ยวบินต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

ตลอดจนจาํกดัน้ําหนกัสมัภาระเขม้งวด สว่นทีเ่กนิตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ รวมไปถงึใชก้ารจาํหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครือ่งแทนการแจกอาหารและเครือ่งดืม่ เป็นตน้ 

 หากมองภาพเฉพาะการแข่งขนัในธุรกจิสายการบนิในประเทศ การบนิไทยในฐานะสายการบนิแห่งชาตยิงั

ครองภาพการเป็นผู้นําในด้านภาพลักษณ์ ราคา และสามารถสร้างความมัน่ใจในการเดินทางได้มากกว่า ทําให้

ผูโ้ดยสารหลายคนยงัคงมคีวามจงรกัภกัดกีบัแบรนด์การบนิไทยแต่เมื่อมสีายการบนิใหม่ทีนํ่าจุดขายเรื่อง “ราคาตํ่า” 

เขา้มาต่อสู ้ซึง่เป็นกลยทุธท์ีส่ามารถดงึใหผู้บ้รโิภคหนัมาลองใชบ้รกิาร ซึง่อาจจะทาํใหผู้บ้รโิภคบางกลุ่มหนัไปใชบ้รกิาร

สายการบนิตน้ทุนตํ่าแทนการบนิไทย และขณะเดยีวกนัสายการบนิต้นทุนตํ่ายงัเขา้กบัแนวคดิของผูบ้รโิภคยุคน้ีทีช่อบ

ของด ีราคาถูก โดยคาดการณ์ว่าอตัราค่าโดยสารของสายการบนิใหม่จะตํ่ากว่าสายการบนิอื่นประมาณ 40-50% การ

เกดิของสายการบนิใหม่ ไม่เพยีงแต่ทําใหก้ารบนิไทยต้องหนัมามองเท่านัน้ แต่ยงัทําใหส้ายการบนิอื่นๆต้องใหค้วาม

สนใจดว้ยเชน่กนั เพราะสายการบนิต่างๆทีเ่ปิดใหบ้รกิารอยูใ่นขณะน้ีลว้นแต่มรีาคาสงูกวา่สายการบนิตน้ทนุตํ่า 

 จงึทาํใหใ้นปจัจุบนัจากการทีผู่โ้ดยสารนิยมใชบ้รกิารของสายการบนิต้นทุนตํ่ามากขึน้เราจงึสามารถเหน็ถงึ

การแขง่ขนัทีรุ่นแรงของสายการบนิประเภทตน้ทุนตํ่าทีม่อียู่ 4 สายการบนิที่ใหบ้รกิารในไทย ไดแ้ก่ สายการบนิไทย

แอรเ์อเซยี, สายการบนินกแอร,์ สายการบนิโอเรยีนทไ์ทยแอรไ์ลน์ และ สายการบนิต้นทุนตํ่าทีเ่พิง่เปิดใหบ้รกิารล่าสุด

คอื สายการบนิไทยสมายล ์ซึง่เป็นสายการบนิทีถ่กูตัง้ขึน้จากบรษิทั การบนิไทย จาํกดั จะสงัเกตุไดว้่าสายการบนิไทย

ซึง่เป็นสายระดบัพรเีมีย่ม ยงัเขา้มาแขง่ขนัในเรือ่งสายการบนิตน้ทุนตํ่า ดงันัน้ในปจัจุบนัสายการบนิประเภทต้นทุนตํ่า 

จงึมกีารใชเ้ครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดทกุประเภท เชน่ Social Media ไดแ้ก่ Facebook และ Line เป็นต้น หรอื การ

โฆษณาด้านสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อโทรทศัน์, วทิยุ, หนังสอืพมิพ ์และ ป้ายบลิบอร์ด และ มกีารให้การสนับสนุนงาน

กจิกรรมต่างๆ อยา่งกวา้งขวา้งเพือ่ใหส้ายการบนิสามารถทีจ่ะเอาชนะใจผูโ้ดยสารได ้

 จากเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษา “ปจัจยัดา้นเครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม

การใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทนุตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ” เพือ่ศกึษาวา่ปจัจยัดา้นเครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดทีม่ผีล

ต่อผูบ้รโิภคมากทีส่ดุเพือ่เป็นแนวทางในการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดทีเ่หมาะสมทีส่ดุ เพือ่เป็นแนวทางใน

การปรบัปรุง เปลี่ยนแปลงปจัจยัทางด้านการตลาด และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้เป็นที่ยอมรบัและ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคและเพือ่เป็นขอ้มลูในการวางแผนกลยทุธท์างการตลาดต่อไปในอนาคต 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพือ่ศกึษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์เครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาด และพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสาย

การบนิตน้ทนุตํ่าเสน้ทางภายในประเทศของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

 2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง เครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาด และพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิ

ตน้ทนุตํ่าเสน้ทางภายในประเทศของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1, ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

  1.1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

   1.1.1 เพศ 

    1) ชาย 

    2) หญงิ 
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   1.1.2 อายุ 

    1) 18–25 ปี 

    2) 26–33 ปี 

    3) 34–41 ปี 

    4) 42–49 ปี 

    5) 50 ปีขึน้ไป 

   1.1.3 สถานภาพสมรส 

    1) โสด 

    2) สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

    3) หมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู่ 

   1.1.4 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

    1) ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    2) ปรญิญาตร ี

    3) สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.5 อาชพี 

    1) นิสติ / นกัศกึษา 

    2) พนกังานบรษิทัเอกชน 

    3) ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    4) ธรุกจิสว่นตวั / อาชพีอสิระ 

    5) อื่นๆ โปรดระบุ ………………….. 

   1.1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

    1) 9,000–18,999 บาท 

    2) 19,000–28,999 บาท 

    3) 29,000–38,999 บาท 

    4) 39,000–48,999 บาท 

    5) 49,000 บาท ขึน้ไป 

  1.2 เครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาด 

   1.2.1 การโฆษณา 

    1) ทางโทรทศัน์ 

    2) ทางวทิยุ 

    3) ทางโซเชยีลมเีดยี 

    4) ทางสือ่สิง่พมิพ ์

    5) ทางสือ่กลางแจง้ 

   1.2.2 การประชาสมัพนัธ ์

   1.2.3 การสง่เสรมิการขาย 

    1) การลดราคา 

    2) การแขง่ขนัชงิรางวลั 

   1.2.4 การตลาดทางตรง 
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 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทนุตํ่าเสน้ทาง

ภายในประเทศของประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

  2.1 เหตุผลในการเลอืกใชส้ายการบนิตน้ทนุตํ่า 

  2.2 บคุคลทีม่อีทิธพิลต่อการใชบ้รกิาร 

  2.3 ความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร 

  2.3 การบอกต่อของลกูคา้ 

  2.5 แนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต 

  2.6 ความถีใ่นการใชบ้รกิาร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าเส้นทางภายในประเทศ ที่มีลกัษณะข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ที่

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิต้นทุนตํ่าเสน้ทางภายในประเทศแตกต่างกนั ในดา้นความพงึพอใจ 

การบอกต่อ แนวโน้มการใชบ้รกิาร และ ความถี ่

 2. เครื่องมือการสื่อสารทาง มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการสายการบนิต้นทุนตํ่าเส้นทาง

ภายในประเทศ ในดา้นความพงึพอใจ การบอกต่อ แนวโน้มการใชบ้รกิาร และ ความถี ่

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของประชากรศาสตร ์

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 41-42)[1] กล่าวว่า ลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย อายุ 

เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ีนิ่ยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด 

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะทีส่าํคญัและสถติิทีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยกําหนดตลาดเป้าหมาย ขอ้มูล

ดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้งา่ยต่อการวดัมากกวา่ตวั

แปรอืน่ ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีส่าํคญัมดีงัน้ี 

 1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลติภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคที่มอีายุแตกต่าง 

นักการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดไดค้น้หา

ความตอ้งการของสว่นตลาดสว่นเลก็ (Niche market) โดยมุ่งความสาํคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้ 

 2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนการตลาดที่สําคญัเช่นกนั นักการตลาดควรต้องศกึษาตวัแปรน้ี

อย่างรอบคอบ เพราะในปจัจุบนัน้ีตวัแปรทางด้านเพศมกีารเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบรโิภค การเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวอาจมสีาเหตุมาจากการทีส่ตรทีาํงานมมีากขึน้ 

 3. รายได ้การศกึษา และอาชพี (Income, Education and Occupation) เป็นตวัแปรทีส่าํคญัในการกาํหนด

สว่นของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามรํ่ารวย แต่อยา่งไรกต็าม ครอบครวัทีม่รีายไดป้านกลาง

และมรีายได้ต่ําจะเป็นตลาดที่มขีนาดใหญ่ ปญัหาสาํคญัในการแบ่งส่วนการตลาดโดยถือเกณฑ์รายไดอ้ย่างเดยีวคอื 

รายได้จะเป็นตวัชี้การมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิค้า ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซื้อสนิค้าที่แท้จรงิ อาจถือ

เกณฑร์ูปแบบการดํารงชวีติ รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ แม้ว่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรทีใ่ชบ้่อยมาก นักการ

ตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกบัตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ตัวอื่นๆ เพื่อให้การกําหนดตลาดเป้าหมาย

ชดัเจนยิง่ขึน้ เช่น กลุ่มรายไดส้งูทีม่อีายุต่างๆ ถอืว่าใชเ้กณฑร์ายไดร่้วมกบัเกณฑอ์ายุเป็นเกณฑท์ีนิ่ยมใชก้นัมากขึน้ 

เกณฑร์ายไดอ้าจจะเกีย่วขอ้งกบัเกณฑอ์ายุและอาชพีร่วมกนั โดยสรุปลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีม่คีวามแตกต่าง

กนัจะมอีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค  
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 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2541: 38–39)[2] กล่าววา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์รวมถงึ อายุ เพศ วงจรชวีติของ

ครอบครวั การศกึษา รายได้ เป็นต้น ลกัษณะดงักล่าว มคีวามสําคญัต่อนักการตลาดเพราะมนัเกี่ยวพนักบัอุปสงค ์

(Demand) ในตวัสนิคา้ทัง้หลาย การเปลีย่นแปลงทางประชากรศาสตรช์ีใ้หเ้หน็ถงึการเกดิขึน้ของตลาดใหม่ และตลาด

อื่น กจ็ะหมดไป หรอืลดความสาํคญัลง ลกัษณะของประชากรศาสตรท์ีส่าํคญัมดีงัน้ี  

 1.  อาย ุนกัการตลาดตอ้งคาํนึงถงึความสาํคญัของการเปลีย่นแปลงของประชากร ในเรือ่งของอายดุว้ย  

 2.  เพศ จํานวนสตรี (สมรสหรือโสด) ที่ทํางานนอกบ้านเพิม่มากขึ้นเรื่อยๆ นักการตลาดต้องคํานึงว่า

ปจัจบุนัสตรเีป็นผูซ้ือ้รายใหญ่ ซึง่ทีแ่ลว้มาผูช้ายเป็นผูต้ดัสนิใจซือ้ นอกจากบทบาทของสตรแีละบรุษุมบีางสว่นทีซ่ํา้กนั  

 3.  วงจรชีวิตของครอบครัว ขัน้ตอนแต่ละขัน้ของวงจรชีวิตของครอบครัวเป็นตัวกําหนดที่สําคญัของ

พฤติกรรม ขัน้ตอนของวงจรชีวิตครอบครวัแบ่งออกเป็น 9 ขัน้ตอน ซึ่งแต่ละขัน้ตอนนัน้จะมีพฤติกรรมการซื้อที่

แตกต่างกนั  

 4.  การศกึษาและรายได ้การศกึษามอีทิธพิลต่อรายไดเ้ป็นอย่างมาก การรูว้่าอะไรเกดิขึน้กบัการศกึษาและ

รายไดเ้ป็นสิง่สาํคญัเพราะแบบแผนการใชจ้า่ยขึน้อยูก่บัรายไดท้ีค่นม ีการวจิยัจะวเิคราะหล์กัษณะทางประชากรศาสตร ์

ดา้นเพศ อายุ อาชพี การศกึษา และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่ในการวเิคราะหด์้านต่างๆ เหล่าน้ีจะเป็นตวัแปรพืน้ฐาน

ของลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารว่ามคีวามแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลอย่างไร ความแตกต่างเหล่าน้ีจะช่วยกําหนดความพงึ

พอใจในการใหบ้รกิารของบรษิทั เน่ืองจากการวเิคราะหล์กัษณะทางประชากรศาสตรน์ัน้ จะทําใหบ้รษิทัทราบถงึความ

ตอ้งการของลกูคา้และบรษิทัสามารถนํามาปรบัปรุงแกไ้ขกลยทุธใ์นการใหบ้รกิารเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

และใหล้กูคา้ไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุ 

 พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2529: 312–315)[3] กล่าวว่า ลกัษณะของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัออกไปโดยความ

แตกต่างทางประชากรศาสตรจ์ะมอีทิธพิลต่อการสือ่สารลกัษณะประชากรศาสตร ์คอื  

 1. เพศ (Sex) มงีานวจิยัทีพ่สิจูน์ว่ามคีุณลกัษณะบางอย่างของเพศชายและเพศหญงิทีต่่างกนัส่งผลใหก้าร

สื่อสารของชายและหญิงต่างกนั เช่น การวิจยัการชมภาพยนตร์โทรทศัน์ของเด็กวยัรุ่นพบว่าเด็กวยัรุ่นชายสนใจ

ภาพยนตรส์งครามและจารกรรมมากทีส่ดุสว่นเดก็วยัรุ่นหญงิสนใจภาพยนตรว์ทิยาศาสตรม์ากทีส่ดุแต่กม็งีานวจิยัหลาย

ชิน้ทีแ่สดงวา่ชายและหญงิมกีารสือ่สารและรบัสือ่ไมต่่างกนั 

 2.  อายุ (Age) การจะสอนผูท้ีม่อีายุต่างกนัใหเ้ชื่อฟงัหรอืเปลีย่นทศันคตแิละพฤตกิรรมนัน้มคีวามยากง่าย

ต่างกนัยิง่มอีายุมากกว่าทีจ่ะสอนใหเ้ชื่อฟงั ใหเ้ปลีย่นทศันคตแิละพฤตกิรรมกย็ิง่ยากขึน้ การทําวจิยัโดย ซ.ี เมเบลิ (C. 

Maple) และ ไอ แอล เจนิส และดเีรฟ์ (I. L. Janis; & D. Rife) ไดท้าํการวจิยัและใหผ้ลสรุปว่า การชกัจูงจติใจหรอืโน้ม

น้าวจติใจคน จะยากขึน้ตามอายุของคนทีเ่พิม่ขึน้ อายุยงัมคีวามสมัพนัธข์องข่าวสาร และสื่ออกีดว้ย เช่น ภาษาทีใ่ชใ้น

วยัต่างกนั กย็งัมคีวามต่างกนั โดยพบว่าภาษาใหม่ๆ แปลกๆ จะพบในคนหนุ่มสาว สงูกว่าผูส้งูอายุ เป็นตน้ 

 3.  การศกึษา (Education) การศกึษาเป็นตวัแปรทีส่าํคญัมากที่มผีลต่อประสทิธภิาพของการสื่อสารของ

ผู้รบัสาร ดงังานวจิยัหลายชิ้นที่ชี้ว่า การศกึษาของผู้รบัสารนัน้ทําให้ผู้รบัสารมพีฤติกรรมการสื่อสารต่างกนัไป เช่น 

บุคคลทีม่กีารศกึษาสงู จะสนใจขา่วสาร ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆและมกัเปิดรบัสือ่สิง่พมิพม์าก 

 4.  ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชพี รายได้ เชื้อชาต ิ

ตลอดจนภมูหิลงัของครอบครวั เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของบุคคลโดยมรีายงานหลายเรื่องทีไ่ด้

พสิจูน์แลว้ว่า ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจินัน้ มอีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของคน 

 สรุปว่า สิง่แวดลอ้มทางประชากรศาสตร ์เป็นสิง่ทีท่ําใหค้วามต้องการของผูบ้รโิภคมคีวาม แตกต่างกนั ซึง่

สิง่แวดลอ้มทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย การเพิม่ขึน้และการลดลงของประชากรโครงสรา้งอายุของประชากร การ

ยา้ยถิน่ รปูแบบของครอบครวั การศกึษา รายได ้เชือ้ชาต ิและวฒันธรรม 
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 ความหมายของผูบ้ริโภค   

 ธงชยั สนัตวิงษ์ (2549: 5)[4] ไดใ้หแ้นวคดิเพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึหลกัการสาํคญัและความหมายทีเ่กีย่วกบัผูบ้รโิภค

ดงัน้ี 

 1.  ผู้บริโภคคือสิ ง่ที่ ธุ รกิจทุกองค์กร ต่างต้อง เชิดชูและให้ความสําคัญเพื่ อการทํางานต่างๆ 

ทัง้น้ีเพราะตามความจรงิที ่Peter Drucker บดิาของนกับรหิารธุรกจิไดก้ล่าวว่าจุดมุ่งหมายของธุรกจิคอืการสรา้งลูกคา้

ซึง่ชีใ้หเ้หน็วา่ธรุกจิอยูแ่ละเกบ็รกัษาไวไ้ดด้ว้ยลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการซือ้ดงันัน้หน้าทีข่องธุรกจิอยู่ทีก่ารเขา้ใจและรูจ้กั

สรา้งความตอ้งการใหเ้กดิขึน้ 

 2.  ผู้บริโภคคือสิ่งที่ ธุ รกิจทุกองค์กร ต่างต้อง เชิดชูและให้ความสําคัญเพื่ อการทํางานต่างๆ 

ทัง้น้ีเพราะตามความจรงิที ่Peter Drucker บดิาของนกับรหิารธุรกจิไดก้ล่าวว่าจุดมุ่งหมายของธุรกจิคอืการสรา้งลูกคา้

ซึง่ชีใ้หเ้หน็วา่ธรุกจิอยูแ่ละเกบ็รกัษาไวไ้ดด้ว้ยลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการซือ้ดงันัน้หน้าทีข่องธุรกจิอยู่ทีก่ารเขา้ใจและรูจ้กั

สรา้งความตอ้งการใหเ้กดิขึน้ 

 3.  ผู้บริโภคมีลักษณะเ ป็นสากลหรือมีฐานะ เ ป็นลูกค้าระดับโลกการดํา เ นินธุ รกิจการค้า ใน 

ยุคโลกาภิวฒัน์เป็นการแข่งขนักนัแบบไร้พรมแดนธุรกิจต้องพฒันาเพื่อการตอบสนองและแข่งขนัได้ทัว่โลกทําให้

ผูบ้รโิภคทุกคนในทุกแห่งหนถูกหมายปองจากธุรกจิทุกแห่งทัว่โลกทําใหผู้บ้รโิภคมโีอกาสเลอืกมากขึน้ในฐานะทีเ่ป็น

ลกูคา้ระดบัโลกทีเ่หนือกวา่ลกูคา้ของประเทศใดประเทศหน่ึง 

 4.  ผูบ้รโิภคทุกคนจะเหมอืนกนัในรูปแบบกลไกและการสรา้งสมพฤติกรรมแต่จะต่างกนัในความต้องการ

การคดิและการคาดหมายตามความเป็นจรงิทีม่อียู่ในแต่ละคนผูบ้รโิภคในฐานะเป็นมนุษยท์ัว่ไปจะมคีวามเหมอืนกนัใน

ส่วนประกอบทางจติวทิยาแต่จะต่างกนัในเน้ือความเป็นจรงิที่อยู่ในความนึกคดิและจติใจแต่ละคนทัง้จากภายในตวั

ผูบ้รโิภคเองและสงัคมภายนอกทีม่กีารพฒันาสรา้งสมและขดัเกลาอยา่งต่อเน่ือง 

 5.  ผูบ้รโิภคคอืเสรชีนทีม่สีทิธทิีต่อ้งเคารพตามหลกัประชาธปิไตยของการเมอืงการปกครองผูบ้รโิภคทุกคน

จะมสีทิธใินการเลอืกซือ้และกระทาํการใดๆในกรอบของกฎหมายซึง่รฐัจะตอ้งประกนัสทิธแิละตอ้งใหค้วามคุม้ครองแก่

ผูบ้รโิภคธุรกจิกต็้องแข่งขนักนัสรา้งคุณประโยชน์ใหลู้กคา้และต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภคจากการดําเนินธุรกจิ

ของตน 

 6.  ผู้บรโิภคคอืสิง่ที่ทุกคนต้องเขา้ใจธุรกิจทุกขนาดทุกชนิดจําเป็นต้องเข้าใจถึงผู้บรโิภคเพราะผู้บรโิภค

ต่างๆจะกลายมาเป็นลกูคา้ของธุรกจิดงันัน้เพื่อใหม้คีวามพรอ้มสาํหรบัการดําเนินธุรกจิในอนาคตจงึต้องมกีารทําความ

เขา้ใจผูบ้รโิภคไวเ้สมอ 

 เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 30)[5] ใหค้วามหมายว่าผูบ้รโิภค (Consumer) คอืผูท้ีม่คีวามตอ้งการซือ้(Need) มี

อาํนาจซือ้ (Purchasing Power) ทําใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ (Purchasing Behavior) และพฤตกิรรมการใช ้ (Using 

Behavior) ดงัน้ี 

 1.  ผู้บริโภคเป็นบุคคลที่มีความต้องการ (Need) การที่ถือว่ า ใครเป็นผู้บริโภคนั ้นต้องม ี

ความตอ้งการผลติภณัฑแ์ต่ถา้บุคคลนัน้ไม่มคีวามตอ้งการกจ็ะไม่ใช่ผูบ้รโิภคการทีเ่ราจะวดัว่าใครเป็นผูบ้รโิภคของเรา

หรอืไมว่ดัทีค่วามตอ้งการซึง่เป็นความตอ้งการในระดบัทีเ่ป็นนามธรรม 

 2.  ผูบ้รโิภคเป็นผูม้อีํานาจซือ้ (Purchasing Power) ผูบ้รโิภคจะมแีต่ความต้องการเพยีงอย่างเดยีวไม่ได้

ตอ้งมอีาํนาจซือ้ดว้ยถา้มเีพยีงแต่ความตอ้งการแต่ไมม่อีาํนาจซือ้กย็งัไมใ่ชผู่บ้รโิภคของสนิคา้นัน้ 

 3.  การเกดิพฤตกิรรมการซือ้ (Purchasing Behavior) เมือ่ผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการและม ี

อาํนาจซือ้กจ็ะเกดิพฤตกิรรมการซือ้เชน่ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หนซือ้เมือ่ไหร่ใครเป็นคนซือ้ใชม้าตรการอะไรในการตดัสนิใจซือ้

และซือ้มากน้อยแค่ไหน 

 4.  พฤตกิรรมการใช ้(Using Behavior) หลกัจากผูบ้รโิภคไดซ้ือ้สนิคา้หรอืบรกิารแลว้ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรม

การใชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้อยา่งไร 
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วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี คอื ประชาชนในกรุงเทพมหานครอายุตัง้แต่ 

18 ปีขึน้ไป ทีบ่รกิารสายการบนิตน้ทนุตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้น้ี คอื ประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครที่

ใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทนุตํ่าเสน้ทางภายในประเทศเน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน ผูว้จิยัจงึไดก้ําหนด

ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างกรณีไม่ทราบจํานวนประชากรของ กลัยา      

วานิชยบ์ญัชา (2554: 28)[6] โดยกําหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% และมคี่าความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5% ซึง่คาํนวณได้

ขนาดตวัอย่างเท่ากบั 385 คน และเพิม่จํานวนตวัอย่าง 15 ตวัอย่าง ดงันัน้ รวมขนาดตวัอย่างทัง้หมด 400 คน โดย

ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสมุตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยทีป่ระชากรในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทีใ่ชบ้รกิาร

สายการบนิตน้ทนุตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ ซึง่ผูว้จิยัจะเลอืกเกบ็แบบสอบถามจาก  

 1. สนามบนิดอนเมอืงซึง่เป็นสนามบนิทีใ่หบ้นิการสายการบนิตน้ทนุตํ่า  

 2. งานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการท่องเที่ยว เช่น งานไทยเที่ยวไทยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริิกิติ ์และ             

เมอืงทองธานี  

 3. จากประชาชนทัว่ไป 

 

ผลการวิจยั  

 การศกึษาการปจัจยัดา้นเครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิต้นทุน

ตํ่าเสน้ทางภายในประเทศของประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ผลการศกึษาสรุปไดด้งัน้ี 

 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา 

 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหป์จัจยัสว่นบคุคลของผูท้ีเ่คย หรอืมแีผนการจะใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทุนตํ่าเสน้ทาง

ภายในประเทศทัง้ชาย และหญิงที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 

อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยแจกแจงจาํนวน (ความถี)่ คา่เปอรเ์ซน็ตห์รอืรอ้ยละ (Percentage) ไดด้งัน้ี 

 เพศ ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 247 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.8 และเพศชาย จํานวน 153 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 38.3 

 อายุ ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มอีายุ 34–41 ปี จํานวน 215 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.8 มอีายุ 26–33 ปี จาํนวน 

149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.3 มอีายุ 18–25 ปี จํานวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.3 มอีายุ 42–49 ปี จํานวน 14 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 3.5 และ มอีายุ 50 ปีขึน้ไป จาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.3 ตามลาํดบั 

 สถานภาพ ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่สมรส / อยู่ดว้ยกนั จํานวน 263 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.8โสด จํานวน 128 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 และหมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู ่จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.3 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศึกษาสูงสุด ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 290 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

72.5 สงูกว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.8 และตํ่ากว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.8 

ตามลาํดบั 

 อาชีพ ผู้ใชบ้รกิารส่วนใหญ่มธีุรกจิส่วนตวั / อาชพีอสิระ จํานวน 141 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.3 พนักงาน

บรษิทัเอกชน จํานวน 114 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.5 นักเรยีน / นิสติ / นักศกึษาจํานวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.3 

ขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ จํานวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.8 และอื่นๆ จํานวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.3 

ตามลาํดบั 
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 รายได้ ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มรีายได ้19,000–28,999 บาท จํานวน 188 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.0 รายได ้

9,000–18,999 บาท จาํนวน 118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.5 รายได ้29,000–38,999 บาท จํานวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

17.8 รายได ้39,000–48,999 บาท จํานวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 และรายได ้49,000 บาท ขึน้ไป จํานวน 7 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 1.8 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเครือ่งมือสื่อสารทางการตลาด พบว่า ผู้ใช้บริการมกีารรบัรู้คุณภาพ

บรกิารในระดบัด ีมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.73 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผู้ใช้บรกิารมกีารรบัรู้เครื่องมอืสื่อสาร

ทางการตลาดในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.29 และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มคีวามคิดเหน็อยู่ใน

ระดบัปานกลางทุกดา้น ได้แก่ การตลาดทางตรง เช่น Line, Facebook, Twitter, Email มคี่าเฉลีย่มากที่สุดเท่ากบั 

3.49 รองลงมาคือ การส่งเสรมิการขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.29 การโฆษณา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.26 ส่วนการ

ประชาสมัพนัธ ์มคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุเท่ากบั 3.11 ตามลาํดบั และเมือ่ทาํการศกึษารายละเอยีดในแต่ละดา้น พบวา่ 

 - เครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาด ดา้นการโฆษณา พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูเ้ครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาด

ดา้นการโฆษณา ในระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.26 และเมื่อพจิารณาในรายละเอยีด พบว่า มกีารรบัรูเ้ครื่องมอื

สื่อสารทางการตลาดดา้นการโฆษณาในระดบัด ี2 ช่องทาง ไดแ้ก่ ทางโทรทศัน์ มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 3.57 และ 

ทางโซเชยีลมเีดยี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 สว่นการรบัรูเ้ครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดดา้นการโฆษณาในระดบัปานกลาง 

3 ด้าน ได้แก่ ทางสื่อสิง่พิมพ์ มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 3.39รองลงมาคอื ทางวิทยุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.08 ส่วน

สือ่กลางแจง้ เชน่ ป้าย Billboard, ป้ายโฆษณาเคลือ่นที ่มคีา่เฉลีย่น้อยทีส่ดุเทา่กบั 2.76 ตามลาํดบั 

 - เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาด ด้านการประชาสมัพนัธ์ พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรบัรู้เครื่องมอืสื่อสาร

ทางการตลาดดา้นการประชาสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.11 และเมื่อพจิารณาในรายละเอยีด พบว่า 

มกีารรบัรูเ้ครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดดา้นการประชาสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางทกุขอ้ ไดแ้ก่ การออกบธูของสายการ

บนิตามกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่วทีม่ ีความน่าสนใจ เช่น งานไทยเที่ยวไทย มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 3.49 

รองลงมาคอื สายการบนิมกัประชาสมัพนัธใ์ห้เป็นที่รูจ้กัโดยการเป็นผูอุ้ปถมัภ์การจดักจิกรรมพเิศษต่างๆ มคี่าเฉลี่ย

เทา่กบั 2.99 สว่นสายการบนิมกัแจง้ข่าว เพื่อทําความเขา้ใจกบัประชาชนใหถู้กต้อง ชดัเจน และน่าเชื่อถอื มคี่าเฉลีย่

น้อยทีส่ดุเทา่กบั 2.86 ตามลาํดบั 

 - เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิการขาย พบว่า ผู้ใช้บรกิารมกีารรบัรู้เครื่องมอืสื่อสาร

ทางการตลาดด้านการส่งเสรมิการขาย ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.29 และเมื่อพจิารณาในรายละเอยีด 

พบว่า มกีารรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดด้านการส่งเสรมิการขายในระดบัด ี3 ขอ้ ไดแ้ก่ เงื่อนไขของการชงิ

รางวลัมคีวามเหมาะสม มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุเทา่กบั 3.77 รองลงมาคอื สว่นลดมเีหมาะสมและน่าสนใจ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.64 และมกีารจดัรายการลดราคาตัว๋โดยสารร่วมกบับตัรเครดติชัน้นําอย่างสมํ่าเสมอ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 ส่วนการ

รบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการขายในระดบัปานกลาง 3 ขอ้ ไดแ้ก่ มกีารจดักจิกรรมชงิรางวลั 

ตัว๋เครื่องบนิไปกลบัพรอ้มแพค็เกจทวัร ์ ตามสื่อต่างๆ เช่น วทิยุ หรอื Social Network เป็นประจํา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.19 รองลงมาคอื ของรางวลัจากการร่วมกจิกรรมมคีวามดงึดดูใจ มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.03 ส่วนช่วงเวลาการจดัลดราคา

ตัว๋เครื่องบนิมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความต้องการ หรอื กําลงัซือ้ของผูใ้ชบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุเท่ากบั 

2.63 ตามลาํดบั 

 - เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิการขาย พบว่า ผู้ใช้บรกิารมกีารรบัรู้เครื่องมอืสื่อสาร

ทางการตลาดดา้นการตลาดทางตรง ในระดบัปานกลาง มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.49 และเมื่อพจิารณาในรายละเอยีด พบว่า 

มกีารรบัรูเ้ครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดดา้นการตลาดทางตรงในระดบัด ี2 ขอ้ ไดแ้ก่ Social Media ทีใ่ชเ้ป็นทีนิ่ยมและ

มคีวามน่าเชื่อถือ มค่ีาเฉลีย่มากที่สุดเท่ากบั 3.77 รองลงมาคอื รูปแบบของขอ้ความที่ส่งมคีวามน่าสนใจ มคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 3.74 ส่วนไม่ก่อให้เกดิความรําคาญแก่ท่าน ซึง่มกีารรบัรู้เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดในระดบัปานกลาง มี

คา่เฉลีย่น้อยทีส่ดุเทา่กบั 2.98 ตามลาํดบั 



 10 

 

 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิต้นทุนตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ สามารถ

สรุปไดด้งัน้ี 

 -  บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีเพื่อน / คนรู้จกัที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการ 

จาํนวน 256 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.0 พนักงานขาย จํานวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.5 บุคคลในครอบครวั เช่น บดิา 

มารดา คูส่มรส จาํนวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.0 และ ตนเอง จาํนวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5 ตามลาํดบั 

 -  ความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามรูส้กึเป็นไปตามทีค่าดหวงั 

 -  การบอกต่อหรอืแนะนําใหผู้อ้ืน่ พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารไมแ่น่ใจ 

 -  แนวโน้มในการใชบ้รกิารในอนาคต พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารเลอืกใชบ้รกิาร 

 -  ความถีใ่นการใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทนุตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่ใชบ้รกิาร 

3 ครัง้ต่อปี น้อยทีสุ่ด 1 ครัง้ต่อปี มคี่าเฉลี่ยในการใชบ้รกิาร ประมาณ 1 ครัง้ต่อปี และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน          

เทา่กบั 0.67 

 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่ าเส้นทางภายในประเทศ ที่มีลักษณะข้อมูลด้าน

ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าเส้นทางภายในประเทศแตกต่างกนั             

ในดา้นความพงึพอใจ การบอกต่อ แนวโน้มการใชบ้รกิาร และ ความถี ่สามารถสรุปเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน้ี 

 สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่ าเส้นทาง

ภายในประเทศแตกต่างกัน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าเส้นทาง

ภายในประเทศ ดา้นความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร ดา้นการบอกต่อหรอืแนะนําใหผู้อ้ื่น ดา้นแนวโน้มในการใชบ้รกิาร

ในอนาคต และดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่ าเส้นทาง

ภายในประเทศแตกต่างกัน พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าเส้นทาง

ภายในประเทศ ดา้นความพงึพอใจในการใช้บรกิาร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั .01 ส่วนอายุที่

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการใช้บรกิารสายการบนิต้นทุนตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ ดา้นการบอกต่อหรอืแนะนําให้

ผูอ้ื่น ด้านแนวโน้มในการใช้บรกิารในอนาคต และด้านความถี่ในการใช้บรกิาร ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง 

สถติทิีร่ะดบั .05 

 สมมติฐานที่ 1.3 สถานภาพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าเส้นทาง

ภายในประเทศแตกต่างกนั พบว่า สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการใชบ้รกิารสายการบนิต้นทุนตํ่าเสน้ทาง

ภายในประเทศ ด้านความพงึพอใจในการใช้บรกิาร ด้านการบอกต่อหรอืแนะนําให้ผู้อื่น และด้านแนวโน้มในการใช้

บรกิารในอนาคตแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ส่วนสถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการใช้

บรกิารสายการบนิต้นทุนตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 

 สมมติฐานท่ี 1.3 ระดบัการศกึษาสูงสุดที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมในการใช้บรกิารสายการบินต้นทุนตํ่า

เสน้ทางภายในประเทศแตกต่างกนั พบวา่ ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการใชบ้รกิารสายการบนิต้นทุน

ตํ่าเสน้ทางภายในประเทศดา้นความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร และดา้นการบอกต่อหรอืแนะนําใหผู้อ้ื่น ดา้นแนวโน้มใน

การใชบ้รกิารในอนาคตแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.01  
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 สมมติฐานที่ 1.4 อาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่ าเส้นทาง

ภายในประเทศแตกต่างกนั พบว่า อาชีพที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าเส้นทาง

ภายในประเทศดา้นความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร ดา้นการบอกต่อหรอืแนะนําใหผู้อ้ืน่และดา้นแนวโน้มในการใชบ้รกิาร

ในอนาคตแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.01  

 สมมติฐานท่ี 1.5 รายได้ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่ าเส้นทาง

ภายในประเทศแตกต่างกนั พบว่า รายได้ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤติกรรมในการใช้บริการสายการบนิต้นทุนตํ่าเส้นทาง

ภายในประเทศ ดา้นความพงึพอใจในการใชบ้รกิารและดา้นการบอกต่อหรอืแนะนําใหผู้อ้ื่นต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทาง

สถติ ิ.01  

 สมมติฐานข้อท่ี 2 เครือ่งมอืการสือ่สารทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิ

ต้นทุนตํ่าเส้นทางภายในประเทศ ในด้านความพึงพอใจ การบอกต่อ แนวโน้มการใช้บริการ และ ความถี่ พบว่า 

เครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดโดยรวม มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิต้นทุน

ตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ ดา้นความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร ดา้นการบอกต่อหรอืแนะนําใหผู้อ้ืน่ และดา้นแนวโน้มใน

การใช้บริการ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และเมื่อทําการศึกษาถึงแต่ละด้าน พบว่า มีความสมัพนัธ์ดงั

รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทนุตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ พบว่า  

 -  การโฆษณาทางดา้นวทิยุ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารสายการ

บนิตน้ทนุตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ โดยมคี่าความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่ามาก อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 -  การโฆษณาทางดา้นสื่อสิง่พมิพม์คีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารสาย

การบนิตน้ทนุตํ่าเสน้ทางภายในประเทศโดยมค่ีาความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่ามาก อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 - การประชาสมัพนัธม์คีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารสายการบนิต้นทุน

ตํ่าเสน้ทางภายในประเทศโดยมคี่าความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 -  การสง่เสรมิการขายมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทุน

ตํ่าเสน้ทางภายในประเทศโดยมค่ีาความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 -  การตลาดทางตรง เช่น Line, Facebook, Twitter, Email มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัความพงึ

พอใจในการใชบ้รกิารสายการบนิต้นทุนตํ่าเสน้ทางภายในประเทศโดยมคี่าความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 การบอกต่อหรอืแนะนําใหผู้อ้ืน่ พบว่า 

 -  การโฆษณามคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัการบอกต่อหรอืแนะนําใหผู้อ้ื่น โดยมคี่าความสมัพนัธใ์น

ระดบัตํ่ามาก อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 -  การโฆษณาทางวิทยุมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการบอกต่อหรอืแนะนําให้ผู้อื่น โดยมีค่า

ความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่ามาก อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 - การโฆษณาทางสือ่กลางแจง้ เชน่ ป้าย Billboard, ป้ายโฆษณาเคลือ่นทีม่คีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั

กบัการบอกต่อหรอืแนะนําใหผู้อ้ื่น โดยมคี่าความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 - การประชาสมัพนัธ์มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการบอกต่อหรือแนะนําให้ผู้อื่น โดยมีค่า

ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 -  การส่งเสริมการขายมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการบอกต่อหรือแนะนําให้ผู้อื่น โดยมีค่า

ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 -  การตลาดทางตรง เชน่ Line, Facebook, Twitter, Email มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัการบอกต่อ

หรอืแนะนําใหผู้อ้ืน่ โดยมคี่าความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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 แนวโน้มในการใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทนุตํ่าในอนาคต พบว่า 

 -  การประชาสมัพันธ์มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการบอกต่อหรือแนะนําให้ผู้อื่น โดยมีค่า

ความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 -  การส่งเสริมการขายมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการบอกต่อหรือแนะนําให้ผู้อื่น โดยมีค่า

ความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 -  การตลาดทางตรง เชน่ Line, Facebook, Twitter, Email มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัการบอกต่อ

หรอืแนะนําใหผู้อ้ื่น โดยมคี่าความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 - ความถี่ในการใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าเส้นทางภายในประเทศ พบว่า ไม่มีความสมัพันธ์กับ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทนุตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่ าเส้นทางภายในประเทศ ที่มีลักษณะข้อมูลด้าน

ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าเส้นทางภายในประเทศแตกต่างกนั         

ในดา้นความพงึพอใจ การบอกต่อ แนวโน้มการใชบ้รกิาร และ ความถี ่สามารถอภปิรายไดด้งัต่อน้ี 

 อายุทีแ่ตกต่างกนั มพีฤติกรรมในการใชบ้รกิารสายการบนิต้นทุนตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ ดา้นความพงึ

พอใจแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องอดุลย ์จาตุรงคกุล (2541: 38–39) ทีก่ล่าว

วา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์รวมถงึ อายมุคีวามสาํคญัต่อนกัการตลาดเพราะมนัเกีย่วพนักบัอุปสงค ์(Demand) ใน

ตวัสนิคา้ทัง้หลาย การเปลีย่นแปลงทางประชากรศาสตรช์ีใ้หเ้หน็ถงึการเกดิขึน้ของตลาดใหม ่และตลาดอืน่ กจ็ะหมดไป 

หรอืลดความสาํคญัลง ซึง่นกัการตลาดตอ้งคาํนึงถงึความสาํคญัของการเปลีย่นแปลงของประชากร ในเรือ่งของอายดุว้ย 

และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเฉลมิเกยีรต ิเฟ่ืองแกว้ (2550) ทีไ่ดท้าํการศกึษา ภาพลกัษณ์ของสายการบนิตน้ทนุตํ่า 

พบวา่ อายขุองผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทนุตํ่าทีแ่ตกต่างกนั 

 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมในการใช้บรกิารสายการบนิต้นทุนตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ 

ดา้นความพงึพอใจในการใช้บรกิาร ด้านการบอกต่อหรอืแนะนําใหผู้้อื่น ด้านแนวโน้มในการใช้บรกิารในอนาคตและ

ด้านความถี่ในการใช้บริการแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิสิง่แวดล้อมทางประชากรศาสตร์ของ พรทพิย ์            

วรกิจโภคาทร (2529: 312–315) ที่กล่าวว่า ลกัษณะของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัออกไปโดยความแตกต่างทาง

ประชากรศาสตร์จะมีอทิธพิลต่อการสื่อสารลกัษณะประชากรศาสตร์ กล่าวคอื ภูมหิลงัของครอบครวั เป็นปจัจยัที่มี

อทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของบคุคลโดยมรีายงานหลายเรื่องทีไ่ดพ้สิจูน์แลว้ว่า ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจินัน้ 

มอีทิธพิลต่อทศันคติและพฤติกรรมของคนสรุปว่า เป็นสิง่ที่ทําใหค้วามต้องการของผูบ้รโิภคมคีวาม แตกต่างกนั ซึ่ง

สิง่แวดลอ้มทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย การเพิม่ขึน้และการลดลงของประชากรโครงสรา้งอายุของ รูปแบบของ

ครอบครวั และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของจนัทร์จริา ไพศาลศุภนิมิต (2550) ได้ทําการศึกษา การรบัรู้ปจัจยัด้าน

การตลาดและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคต่อสายการบนิต้นทุนตํ่า พบว่า สถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการ

ใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทนุตํ่าทีแ่ตกต่างกนั  

 ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่ าเส้นทาง

ภายในประเทศ ด้านความพงึพอใจในการใช้บรกิาร ด้านการบอกต่อหรอืแนะนําให้ผู้อื่น และด้านแนวโน้มในการใช้

บรกิารในอนาคตแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเทอดศกัดิ ์พรรณา (2552) ไดท้ําการศกึษา พฤตกิรรมและ

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารของผูโ้ดยสารสายการบนิตน้ทนุตํ่า พบวา่ ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทนุตํ่า 
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 อาชพีที่แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการใช้บรกิารสายการบนิต้นทุนตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ ด้านความ        

พงึพอใจในการใชบ้รกิาร ดา้นการบอกต่อหรอืแนะนําใหผู้อ้ื่น และดา้นแนวโน้มในการใชบ้รกิารในอนาคตแตกต่างกนั 

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของวนัวสิาข ์เดชบํารุง (2551) ได้ทําการศกึษา พฤติกรรมผูโ้ดยสารและทศันคติทีม่ต่ีอการ

ให้บริการของสายการบินต้นทุนตํ่า พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันทําให้พฤติกรรมการบริการสายการบินต้นทุนตํ่า         

แตกต่างกนั 

 รายได้ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤติกรรมในการใช้บรกิารสายการบนิต้นทุนตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ ดา้นความ 

พงึพอใจในการใชบ้รกิาร และด้านการบอกต่อหรอืแนะนําให้ผู้อื่นแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของวนัวสิาข ์ 

เดชบาํรุง (2551) ไดท้าํการศกึษา พฤตกิรรมผูโ้ดยสารและทศันคตทิีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของสายการบนิตน้ทุนตํ่า พบว่า 

รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัทาํใหพ้ฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทนุตํ่าแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 เครื่องมอืการสื่อสารทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิ

ต้นทุนตํ่าเส้นทางภายในประเทศ ในด้านความพึงพอใจ การบอกต่อ แนวโน้มการใช้บริการ และ ความถี่ สามารถ

อภปิรายไดด้งัต่อน้ี 

 เครื่องมอืการสื่อสารทางการตลาดโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิต้นทุนตํ่า

เสน้ทางภายในประเทศ ดา้นความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร ดา้นการบอกต่อหรอืแนะนําใหผู้อ้ื่น และดา้นแนวโน้มใน

การใชบ้รกิารในอนาคต ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) ทีร่ะบวุา่ การตลาดทางตรง (Direct 

Marketing) เป็นการตดิต่อสือ่สารกบักลุ่มเป้าหมายเพือ่ใหเ้กดิการตอบสนอง (Response) โดยตรงหรอืหมายถงึวธิกีาร

ต่างๆทีน่กัการตลาดใชส้ง่เสรมิผลติภณัฑโ์ดยตรงกบัผูซ้ือ้และทําใหเ้กดิการตอบสนองในทนัทเีครื่องมอืน้ีประกอบดว้ย 

(1) การขายทางโทรศพัท์ (2) การขายโดยใชจ้ดหมายตรง (3) การขายโดยใชแ้คตตาลอ็ค (4) การขายทางโทรศพัท์

วทิยุหรอืหนังสอืพมิพด์งันัน้ส่วนประสมการตลาดจงึนบัว่าเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคซึง่ถูกสรา้งขึน้

และควบคมุโดยนกัการตลาด อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุรรีกัษ์ พลิา (2552) ไดท้ําการศกึษาภาพลกัษณ์การ

บรกิารและความพงึพอใจในคุณภาพการบรกิารในสายการบนิตน้ทนุตํ่าของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัเชยีงใหม ่ผลการวจิยั

พบว่าการรับรู้ภาพลักษณ์การบริการของสายการบินต้นทุนตํ่า (ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสถานที่ ด้านการ

ดําเนินการบรกิาร) มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในคุณภาพการบรกิารสายการบนิต้นทุนตํ่าอย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 

 เครือ่งมอืการสือ่สารทางการตลาด ดา้นการโฆษณามคีวามสมัพนัธ ์ดา้นกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการ

บินต้นทุนตํ่าเส้นทางภายในประเทศ มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าเส้นทาง

ภายในประเทศ ด้านความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร ดา้นการบอกต่อหรอืแนะนําให้ผูอ้ื่น และดา้นแนวโน้มในการใช้

บรกิารในอนาคต ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิรูปแบบพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคของคอทเลอร ์(Kotler. 2000) กล่าวคอืสิ่ง

กระตุน้ ทีน่กัการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัสิง่กระตุน้เพือ่ใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการสนิคา้หรอืบรกิารเพราะสิง่กระตุน้

ถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสนิค้า ซึ่งอาจใช้เหตุจูงใจให้ซื้อด้านเหตุผลและจิตวิทยา คือ การกระตุ้นด้านการ

สง่เสรมิการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสมํ่าเสมอการใชค้วามพยายามของพนักงานขายการลดแลกแจกแถม

การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบับุคคลทัว่ไปเหล่าน้ีถอืว่าเป็นสิง่กระตุ้นความต้องการซือ้ และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิ

เครือ่งมอืการสือ่สารทางการตลาดทีร่ะบวุา่ การโฆษณา (Advertising) เป็นกจิกรรมในการเสนอขา่วสารเกีย่วกบัองคก์ร

และ (หรอื) ผลติภณัฑบ์รกิารหรอืความคดิทีต่อ้งมกีารจา่ยเงนิโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการกลยทุธใ์นการโฆษณาและเกีย่วขอ้ง

กนั (1) กลยุทธก์ารสรา้งสรรคง์านโฆษณา (Create Strategy) (2) กลยุทธส์ื่อ (Media Strategy) และยงัสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ เฉลมิเกยีรต ิเฟ่ืองแกว้ (2550) ไดท้ําการศกึษา ภาพลกัษณ์ของสายการบนิต้นทุนตํ่า พบว่า การเปิดรบั

ข่าวสารของผู้เคยใช้และผูไ้ม่เคยใชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัภาพลกัษณ์ของสายการบนิต้นทุน ประกอบกบั

การเปิดรบัขา่วสารของผูเ้คยใชบ้รกิารสายการบนินกแอรม์คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ของสายการ

บนินกแอร์ นอกจากน้ีการเปิดรบัข่าวสารของผู้เคยใช้บรกิารสายการบนิไทยแอร์เอเชียมีความสมัพนัธ์เชงิบวกกบั
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ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ของสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี สาํหรบัการเปิดรบัขา่วสารของผูเ้คยใชบ้รกิารสายการบนิวนัทโูกมี

ความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัภาพลกัษณ์ตราสนิค้าของสายการบนิวนัทูโก ทัง้น้ีภาพลกัษณ์ของสายการบนิต้นทุนตํ่าใน

สายตาของผูเ้คยใชบ้รกิารและไมเ่คยใชบ้รกิารมคีวามแตกต่างกนั 

 เครื่องมอืการสื่อสารทางการตลาด ด้านการประชาสมัพนัธม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิารสาย

การบนิต้นทุนตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ ดา้นความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร ดา้นการบอกต่อหรอืแนะนําใหผู้อ้ื่น และ

ดา้นแนวโน้มในการใชบ้รกิารในอนาคต ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิการรบัรูข้อง Etzel, Walker; & Stanton (2001: G-9) 

ทีก่ล่าวว่าบุคคลมกีารรบัรู ้จดัระเบยีบ หรอืการกําหนด ความหมายของสิง่กระตุ้นโดยอาศยัประสาทสมัผสัทัง้หา้ หรอื

เป็นกระบวนการที่แต่ละบุคคลเลือกสรร จัดระเบียบ และตีความเกี่ยวกับสิง่กระตุ้นเพื่อให้เกิดความหมายที ่            

สอดคล้องกนั (Schiffman; & Kanuk. 2000: G-9) หรอืหมายถึงกระบวนการความเข้าใจหรอืการเปิดรบัการ

ประชาสมัพนัธ ์เป็นการเสนอความคดิเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ม่ตอ้งมกีารจ่ายเงนิสว่นการประชาสมัพนัธห์มายถงึ

ความพยายามทีม่กีารวางแผนโดยองคก์รหน่ึงเพือ่สรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรณระพ ี

สรุนิทรร์ฐั. (2548). ไดท้าํการศกึษา ภาพลกัษณ์ของสายการบนินกแอร ์พบว่าการรบัรูก้ารประชาสมัพนัธข์องสายการ

บนินกแอร ์ทาํใหผู้บ้รโิภคสามารถจดจาํภาพลกัษณ์ของสายการบนิไดใ้นระดบัมาก พรอ้มทัง้สง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวาม

พงึพอใจในการใชบ้รกิาร และ มแีนวโน้มในการกลบัมาใชบ้รกิารอกี 

 เครื่องมอืการสือ่สารทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการขายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสาย

การบนิต้นทุนตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ ดา้นความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร ดา้นการบอกต่อหรอืแนะนําใหผู้อ้ื่น และ

ดา้นแนวโน้มในการใชบ้รกิารในอนาคต ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิสว่นประสมทางการตลาด Philip Kotler (1997) ทีก่ล่าว

ว่าการสง่เสรมิการขาย เป็นกจิกรรมการส่งเสรมิทีน่อกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยพนักงานขายและการใหข้่าว

และการประชาสมัพนัธซ์ึง่สามารถกระตุน้ความสนใจทดลองใชห้รอืการซือ้โดยลกูคา้ขัน้สดุทา้ยหรอืบคุคลอืน่ในชอ่งทาง

การส่งเสรมิการขายไดแ้ก่ 1) การกระตุ้นผูบ้รโิภคเรยีกว่าการส่งเสรมิการขายทีมุ่่งสู่ผูบ้รโิภค 2) การกระตุ้นคนกลาง

เรยีกวา่การสง่เสรมิการขายทีมุ่ง่สูพ่นกังาน และ 3) การกระตุน้พนกังานขายเรยีกวา่การสง่เสรมิการขายทีมุ่ง่สูพ่นกังาน 

และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรีกติต์ มติรารตัน์. (2551) ไดท้ําการศกึษา ปจัจยัทมีผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจ

ของผู้รบับรกิารสายการบนิต้นทุนตํ่าภายในประเทศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างจากการวจิยัให้ความสําคญักบัการส่งเสรมิ

การตลาดในระดบัมาก ดงันัน้การสง่เสรมิการขายจงึมคีวามสาํคญัต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทนุตํ่า 

- เครื่องมอืการสื่อสารทางการตลาด ดา้นการตลาดทางตรง เช่น Line, Facebook, Twitter, Email มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทนุตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ ดา้นความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร ดา้นการบอก

ต่อหรอืแนะนําใหผู้อ้ื่น และดา้นแนวโน้มในการใชบ้รกิารในอนาคต ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิส่วนประสมทางการตลาด 

Philip Kotler (1997) ทีก่ล่าวว่า การตลาดทางตรง เป็นการตดิต่อสื่อสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อใหเ้กดิการตอบสนอง 

(Response) โดยตรงหรอืหมายถงึวธิกีารต่างๆทีน่ักการตลาดใชส้่งเสรมิผลติภณัฑโ์ดยตรงกบัผูซ้ือ้และทําใหเ้กดิการ

ตอบสนองในทนัทเีครือ่งมอืน้ีประกอบดว้ย (1) การขายทางโทรศพัท ์(2) การขายโดยใชจ้ดหมายตรง (3) การขายโดย

ใชแ้คตตาลอ็ค (4) การขายทางโทรศพัทว์ทิยุหรอืหนงัสอืพมิพด์งันัน้สว่นประสมการตลาดจงึนบัว่าเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคซึง่ถูกสรา้งขึน้และควบคุมโดยนกัการตลาด และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรีกติต ์มติรารตัน์. 

(2551) ได้ทําการศกึษา ปจัจยัทมีผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผู้รบับรกิารสายการบนิต้นทุนตํ่าภายในประเทศ 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างจากการวจิยัให้ความสาํคญักบัการส่งเสรมิการตลาดในระดบัมาก ซึง่การจดัโปรโมชัน่และการจดั

กจิกรรมต่างๆ โดยทางสายการบนิจดัทําขึน้นัน้ จงึส่งผลใหผู้บ้รโิภคสามารถบอกต่อ และยงัช่วยใหเ้กดิความพงึพอใจ

ในการใชบ้รกิาร และ มแีนวโน้มในการกลบัมาใชบ้รกิารอกี 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมกีารทําวจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชงิลกึ ในการที่จะนํามาปรบัปรุงแกไ้ขการดําเนินการ

เครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทนุตํ่า 

 2.  ควรมีการเปรียบเทียบการใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดกับสายการบินต้นทุนตํ่าที่ให้บริการใน

ต่างประเทศเพิม่เติม เพื่อนําขอ้มูลที่ได้มาปรบัปรุงการวางแผนการให้บริการ ให้สอดคล้องกบัผู้บรโิภค เพื่อเกิด

ประโยชน์ในความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร และนําไปสูก่ารใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทนุตํ่า 

 3.  ควรมกีารขยายการศกึษาใหค้รอบคลุมปจัจยัทางจติวทิยาอื่นๆ ประกอบดว้ย ความต้องการแรงจูงใจ 

ทศันคต ิและความรู ้ทีผู่บ้รโิภคมต่ีอสายการบนิตน้ทนุตํ่า เพือ่จะไดท้ราบถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสาย

การบนิตน้ทนุตํ่าเสน้ทางภายในประเทศมากขึน้ และเพื่อใหส้ายการบนิต้นทุนตํ่าแต่ละสายการบนินําไปใชส้าํหรบัเป็น

แนวทางการสรา้งพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทนุตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีเสรจ็สมบูรณ์สามารถลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยการสนับสนุนทัง้กําลงักายและกําลงัใจจาก

บคุคลรอบขา้งมากมาย ซึง่ทีข่าดไมไ่ดเ้ลยคอื ความกรุณาและความช่วยเหลอืจาก อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ ทีส่ละ

เวลาอนัมคีา่ตัง้แต่เริม่ตน้ดาํเนินการ ใหค้าํแนะนํา คอยรบัฟงัและชว่ยแกป้ญัหา รวมถงึการใหข้อ้เสนอแนะทีด่ใีนการทาํ

สารนิพนธน้ี์มาตลอด จนทําใหส้ารนิพนธน้ี์ผ่านไปได้ดว้ยด ีผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา จงึขอกราบขอบพระคุณ

เป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ จติอุษา ขนัทอง และ อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่ท่านได้ให้

ความกรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืวจิยั และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงขอ้บกพร่อง

อนัเป็นประโยชน์ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบสารนิพนธท์ุกท่านทีเ่สยีสละเวลาอนัมคี่ายิง่ เพื่อใหค้ําปรกึษา

และแนะนําในการจดัทาํสารนิพนธน้ี์ 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์กุทา่นทีอ่บรมสัง่สอน ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ยิง่ 

รวมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่าน และเพื่อนนิสติ คณะสงัคมสงัคมศาสตร ์

ภาควชิาบรหิารธรุกจิ สาขาการจดัการทกุคน ทีใ่หค้าํแนะนําความชว่ยเหลอื และมติรภาพทีด่เีสมอมา 

 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ บดิา และมารดา ผู้ดูแลเอาใจใส่ให้การอบรม เลี้ยงดูสัง่สอนและให้กําลงัใจ            

เสมอมา ตลอดจนบคุคลในครอบครวัและรอบขา้งทกุคน ทีท่าํใหผู้ว้จิยัสามารถจดัทาํวจิยัฉบบัน้ี สาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี
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