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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาพฤติกรรมของผู้โดยสารไทยในการเลือกใช้สายการบินราคาประหยัด  เส้นทาง

กรุงเทพฯ – ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสายการบิน และศึกษาทัศนคติต่อการให้บริการของสายการบินราคาประหยัด

เส้นทางกรุงเทพฯ  – ขอนแก่น โดยออกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด วิเคราะห์โดยการใช้สถิติ

เชิงพรรณนา และวิธกีารวิเคราะห์โดยอาศัยแบบจ าลอง Binary logit  วิเคราะห์ค่า Marginal effect   

ผลการศึกษาพบว่า ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินเต็ม

รูปแบบและสายการบินราคาประหยัดโดยใช้แบบจ าลองโลจิต และพิจารณาค่า Marginal Effect

พบว่า มีตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติ 8 ตัวแปร คือ 1.อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจเปรียบเทยีบ

กับพนักงานบริษัทเอกชน  2. อาชีพนักธุรกิจ /ประกอบธุรกิจส่วนตัวเปรียบเทียบกับพนักงาน

บริษัทเอกชน 3. ท่องเที่ยว/พักผ่อนเปรียบเทียบกับติดต่อธุรกิจ/ท างาน/สัมมนา  4.กลับบ้าน/

เย่ียมญาติ/เพ่ือน เปรียบเทียบกับติดต่อธุรกิจ/ท างาน/สัมมนา  5. โอนเงินผ่านธนาคาร

เปรียบเทยีบกบับัตรเครดิต  6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   7. ป้ายประกาศบนท้องถนน  8. Social 

Media 

ผลการวิเคราะห์หาความสมัพันธข์องปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับทศันคติของผู้โดยสาร

ที่เดินทางด้วยสายการบินราคาประหยัด กรุงเทพ - ขอนแก่น โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ของไลเคอร์ท (Likert Scale) พบว่าผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินราคา

ประหยัดส่วนใหญ่มีทัศนคติให้ความส าคัญในประเดน็เร่ืองการประชาสัมพันธ์ทาง LINE และ 

Social Media มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุดมาเป็นอันดับ 1 ส่วนอันดับที่ 2 คือ เร่ืองราคา

ตัว๋โดยสารมีความเหมาะสมกบัระยะทางบิน อันดับที่ 3 คือ เร่ืองพนักงานต้อนรับมีการดูแลเอาใจ

ใส่ที่ ดี อันดับที่ 4 คือเร่ืองราคาตั๋วโดยสารพิเศษ (ราคาโปรโมช่ัน) ในช่วงเทศกาลมีความ

เหมาะสม และอนัดับที่ 5 คือ เร่ืองเคร่ืองบินมีความตรงต่อตามเวลา 
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ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

 สายการบินในประเทศที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศยานภายในประเทศ มี2 

ประเภท  คือ สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ และสายการบินราคาประหยัด ซ่ึงในช่วง

ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2555 – 2557) สายการบินที่ให้บริการเตม็รูปแบบค่อยๆสูญเสียส่วน

แบ่งการตลาดให้สายการบินราคาประหยัด เน่ืองจากไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้  โดยในปี 

2557 สายการบินราคาประหยัดมีส่วนแบ่งการตลาดภายในประเทศที่ร้อยละ 64.9 ซ่ึงถือเป็น

ส่วนแบ่งการตลาดมากที่สดุนับต้ังแต่มีสายการบินราคาประหยัดเข้ามาด าเนินธุรกจิในประเทศไทย 

 

ภาพที ่1 สดัส่วนการตลาดของผูโ้ดยสารในประเทศแต่ละประเภทสายการบนิ 

 
 เพราะฉะน้ันสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ และสายการบินราคาประหยัด จึง

พยายามรักษาและเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดภายในประเทศ โดยมีเที่ยวบินเส้นทางการบินสายหลัก

ภายในประเทศดังน้ี 
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ตารางที ่1 เสน้ทางการบนิภายในประเทศสายหลกั 

 
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า จังหวัดขอนแก่นจ านวนเที่ยวบินไปกลับต่อ 1 สัปดาห์ไม่

แตกต่างกนัมากนัก มีการให้บริการเที่ยวบินของสายการบินเตม็รูปแบบ 35 เที่ยวบิน ส่วนสายการ

บินราคาประหยัดมีให้บริการเที่ยวบิน 49เที่ยวบินโดยปี 2557  ด้านภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

และการค้าการลงทุน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด หรือ GPP อยู่ที่ 145,272 ล้านบาท เป็นล าดับ

ที่ 16 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวก็

ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกัน รอง

จาก จังหวัดนครราชสมีา ดังรูปภาพ 

ที่มา ระบบฐานข้อมูลแหล่งทอ่งเที่ยว 
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จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินเส้นทางกรุงเทพฯ  –  ขอนแก่น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ก าหนดกลยุทธ์ในด้านจ านวนเที่ยวบิน ด้านทัศนคติต่อการให้บริการ เป็นต้น เพ่ือสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้โดยสารส าหรับผู้ประกอบการสายการบินภายในประเทศรายใหม่ที่จะเข้าสู่

ตลาดธุรกจิสายการบิน รวมถึงอาจจะมีประโยชน์ในด้านการเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดส าหรับสายการ

บินภายในประเทศรายเก่า 

 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน

เส้นทางกรุงเทพฯ  – ขอนแก่น 

 2.  เพ่ือศึกษาทศันคติต่อการให้บริการของสายการบินราคาประหยัด 

เส้นทางกรุงเทพฯ  – ขอนแก่น 

 

ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ ผู้โดยสารที่ เดินทางจากเส้นทาง

กรุงเทพฯ - ขอนแก่น โดยเป็นผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ 

และจะแจกแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด ซ่ึงท าการศึกษาจากผู้โดยสารณ สนามบินขอนแก่น 

เป็นระยะเวลา 15 วันในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้โดยสาร ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และรายได้  รวมถึง

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสาร เช่น วัตถุประสงค์ใน

การเดินทาง ช่องทางในการเลือกซ้ือบัตรโดยสาร เป็นต้น โดยทั้ง 2 ส่วนนี้ ได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

แบบจ าลองโลจิต (Logit Model) และค่า  Marginal Effect โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ Stata เพ่ือ

ท าให้ทราบคุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินเส้นทาง

กรุงเทพฯ  – ขอนแก่นตามวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1 และน าไปสู่กลยุทธ์ส าหรับสายการบินรายเก่า

และรายใหม่  

 ส่วนที่ 3 ทัศนคติของผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบินราคาประหยัด กรุงเทพ - 

ขอนแก่นโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของไลเคอร์ท  (Likert Scale) เพ่ือท าให้

ทราบทศันคติต่อการให้บริการของสายการบินราคาประหยัดเส้นทางกรุงเทพฯ  – ขอนแก่นตาม

วัตถุประสงค์ในข้อที่ 2 

 

689



5 
 

ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สมการLogit  ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทศันคติ 

ประเภทบริการ ค่าเฉล่ีย การแปลผล

การประชาสมัพันธท์าง LINE 

และ Social Media 

มีผลต่อการเลอืกใชบ้ริการ 4.50

เห็นดว้ยอย่างย่ิง

ราคาต๋ัวโดยสารมีความเหมาะสม

กบัระยะทางบนิ
4.34 เห็นดว้ย

พนักงานต้อนรับมีการดแูลเอาใจใสท่ีด่ี 4.23 เห็นดว้ย

ราคาต๋ัวโดยสารพิเศษ (ราคาโปรโมชัน่) 

ในชว่งเทศกาลมีความเหมาะสม
4.21 เห็นดว้ย

เคร่ืองบนิมีความตรงต่อตามเวลา 4.19 เห็นดว้ย

  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสายการบินเส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น พบว่า มีตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติ 8 ตัวแปร

คือ 1.อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจเปรียบเทียบกับพนักงานบริษัทเอกชน  2. อาชีพนักธุรกิจ /

ประกอบธุรกิจส่วนตัวเปรียบเทียบกับพนักงานบริษัทเอกชน 3. ท่องเที่ยว/พักผ่อนเปรียบเทียบ

กับติดต่อธุรกิจ/ท างาน/สัมมนา  4.กลับบ้าน/เย่ียมญาติ/เพ่ือน เปรียบเทียบกับติดต่อธุรกิจ/

ท างาน/สัมมนา  5. โอนเงินผ่านธนาคารเปรียบเทยีบกับบัตรเครดิต  6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   

7. ป้ายประกาศบนท้องถนน  8. Social Media  โดยในที่น้ีจะขอยกตัวอย่างตัวแปรที่มีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่น่าสนใจบางตัวแปร เช่น  

1.ราคาตั๋วโดยสาร รวมถึงราคาโปรโมช่ัน ที่มีทัศนคติเห็นด้วย น่ันหมายถึงตัวแปร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยความน่าจะเป็นของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

Variable Coeffivent 
Marginal 

Effect 

C 6.969303 - 

เพศ -0.0321013 -0.0062335 

อายุ -0.1796144 -0.0348777 

รายได้ -0.0856204 -0.0166259 

ข้าราชการ 0.6369614** 0.1236859 

ประกอบ
ธุรกิจ 
ส่วนตัว 

-0.7217215** -0.1401447 

พักผ่อน 0.695498** 0.1350526 

กลับบ้าน 0.6522904** 0.1266625 

โอนเงิน 0.8588979** 0.1667818 

ซื้อตั๋ว
ล่วงหน้า 

-0.2057207 -0.0399471 

ค่าใช้จ่าย -0.8221431*** -0.1596447 

โทรทัศน ์ 0.04494375 0.0872723 

ป้ายประกาศ 0.686385** 0.1332831 

Social 
Media  

0.6269545** 0.1217428 
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เพ่ิมขึ้ น จะมีโอกาสที่จะเลือกใช้บริการสายการบินเตม็รูปแบบมากกว่าสายการบินราคาประหยัด 

เพราะถ้าค่าใช้จ่ายในการเดินทางของทั้งสองสายการบินเพ่ิมขึ้ น ผู้โดยสารส่วนใหญ่กจ็ะค านึงถึง

ความสะดวกสบายที่มากกว่า  รวมถึงการบริการในด้านอาหาร ซ่ึงกส็อดคล้องกับตัวแปรรายได้แม้

จะไม่มีนัยส าคัญ แต่ค่า Coefficient ที่ออกมาเป็นลบกส็ามารถอธิบายได้ว่า ผู้โดยสายที่มีรายได้

น้อย มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้สายการบินราคาประหยัด  

2.ป้ายประกาศบนท้องถนน  โดยความน่าจะเป็นของป้ายประกาศบนท้องถนน  หาก

เพ่ิมขึ้น 1 ป้าย จะมีโอกาสที่จะเลือกใช้บริการสายการบินราคาประหยัด ร้อยละ 13.32 เน่ืองจาก

ป้ายประกาศบนท้องถนนของสายการบินราคาประหยัดจะน าเสนอโปรโมช่ันในเร่ืองราคาเป็นปัจจัย

หลักพร้อมระบุในเร่ืองของช่วงเวลาการจองและการเดินทางของแต่ละสายการบิน  ในขณะที่ป้าย

ประกาศบนท้องถนนของสายการบินเตม็รูปแบบจะน าเสนอในด้านความสวยงามของการเดินทาง

กบัสายการบินต่างๆ โดยไม่ได้ระบุรายละเอยีดในด้านราคาแบบสายการบินราคาประหยัด 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบินราคา

ประหยัด กรุงเทพ – ขอนแก่นพบว่า ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินราคาประหยัดส่วนใหญ่มี

ทศันคติให้ความส าคัญในประเดน็เร่ืองการประชาสัมพันธ์ทาง LINE และ Social Media มีผลต่อ

การเลือกใช้บริการมากที่สุดมาเป็นอันดับ 1 โดยมีทัศนคติอยู่ที่ระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง และมี

ค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.50  อันดับที่ 2 คือ เร่ืองราคาตั๋วโดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทางบิน โดยมี

ทศันคติอยู่ที่ระดับเหน็ด้วย และมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.34 อันดับที่ 3 คือ เร่ืองพนักงานต้อนรับมีการ

ดูแลเอาใจใส่ที่ดี โดยมีทศันคติอยู่ที่ระดับเหน็ด้วย และมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.23 อันดับที่ 4 คือเร่ือง

ราคาตั๋วโดยสารพิเศษ (ราคาโปรโมช่ัน) ในช่วงเทศกาลมีความเหมาะสม โดยมีทัศนคติอยู่ที่

ระดับเหน็ด้วยเช่นกัน และมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.21 และอันดับที่ 5 คือ เร่ืองเคร่ืองบินมีความตรงต่อ

ตามเวลาโดยมีทศันคติอยู่ที่ระดับเหน็ด้วย และมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.19 

 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน

เส้นทางกรุงเทพ - ขอนแก่นโดย ใช้แบบจ าลองโลจิต และ Marginal Effect จึงจะมีบางตัวแปร

สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อการให้บริการของสายการบินราคาประหยัดเส้นทาง

กรุงเทพฯ  – ขอนแก่น โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจให้บริการ 

(Marketing Mix หรือ 7P's) ของผู้โดยสารสายการบินราคาประหยัด คือ การประชาสัมพันธ์ทาง 

Line และ Social media ที่มีทัศนคติเหน็ด้วยอย่างย่ิง และมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงอธิบายได้ว่า 

การประชาสมัพันธท์าง Line และ Social media ของสายการบินราคาประหยัดจะเน้นเร่ืองราคาตั๋ว

โดยสายและโปรโมช่ันเป็นหลัก เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กบัลูกค้า  
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กลยุทธส์ าหรบัผูป้ระกอบรายเก่า 

 การรักษาฐานลูกค้ารายเก่าของสายการบินราคาประหยัดทั้ง 2 สายการบินยังคงต้องให้

ความส าคัญในด้านความตรงต่อตามเวลาของเคร่ืองบินในเสถียรมากขึ้ น เน่ืองจากรูปแบบของ

ธุรกิจการบริการที่เหมือนกันในสายการบินราคาประหยัด ในด้านราคาจึงไม่ได้มีความแตกต่าง

มากนัก เพราะฉะน้ันปัจจัยด้านการตรงต่อเวลาถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้โดยสารเลือกใช้บริการ 

รวมถึงด้านราคาตัว๋พิเศษ (ราคาโปรโมช่ัน) ในช่วงเทศกาล เช่น ช่วงสงกรานต์ ช่วงวันปีใหม่ เป็น

ต้น ซ่ึงส่วนใหญ่ในช่วงเทศกาลเหล่าน้ีมักจะมีการเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก 

หากสายการบินราคาประหยัดสายใดมีการวางแผนในด้านราคาตัว๋พิเศษ (ราคาโปรโมช่ัน) ในการ

จองล่วงหน้าที่เหมาะสม  

ส่วนในด้านหาลูกค้ารายใหม่เพ่ือขยายการตลาด ควรจัดโปรโมช่ันด้านราคาหรือด้านการ

ฟรีน า้หนักสมัภาระ  แบบเจาะจง  ในสายอาชีพ พนักงานเอกชน  และนักเรียน / นักศึกษา  โดย

อาจจะมีการท า Contact กับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์  หรือ มหาวิทยาลัยช้ันน า  เน่ืองจาก

กลุ่มลูกค้าทั้ง 2 สายอาชีพน้ีน่าจะมีศักยภาพ โดยดูจากรายได้ หรืออัตราผลตอบแทนของสาย

อาชีพน้ี  เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเลือกใช้สายการบิน  

 

กลยุทธส์ าหรบัผูป้ระกอบรายใหม่ 

ในระยะแรก ผู้ประกอบรายใหม่ควรให้ความส าคัญในด้านประชาสมัพันธ์ทาง LINE  และ 

Social Media เช่น facebook Twitter เป็นต้น เน่ืองจากการประชาสัมพันธ์ทาง LINE และ Social 

Media ใช้เงินไม่มากกส็ามารถลงโฆษณาได้และสามารถสร้างความแตกต่างในการโฆษณาหรือ

ประชาสมัพันธจ์ากสายการบินราคาประหยัดเดิมที่มีอยู่ เน่ืองจากด้านราคาของตัว๋โดยสารน้ันไม่ได้

มีความแตกต่างกันมากนัก แต่กค็วรหาช่วงเวลาจัดโปรโมช่ัน เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้โดยสารราย

ใหม่ เพราะฉะน้ันควรเน้นด้านบริการ เช่น พนักงานที่มีอัธยาศัยดี การตรงต่อเวลา เป็นต้น เพ่ือ

สร้างความประทบัใจให้กบัผู้โดยสารรายใหม่ที่ใช้บริการในคร้ังแรก และน าไปสู่การสร้างฐานลูกค้า

ของตัวเอง 

 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

 1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพ่ิมตัวแปรที่ส าคัญอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ของราคาตั๋ว

โดยสารกับจ านวนเที่ยวบิน โดยหากสายการบินราคาประหยัดสายใดมีการเปล่ียนแปลงราคาตั๋ว

โดยสารหรือเที่ยวบิน น่าจะมีผลต่อการเลือกใช้บริการในสายการบินราคาประหยัดของผู้โดยสายที่

เดินทางไปจังหวัดขอนแก่นที่แตกต่างกนั 

 2. การออกแบบสอบถามในงานวิจัยคร้ังน้ียังมีความคลุมเครือในบางค าถาม ดังน้ันใน

การศึกษาคร้ังต่อไป ในส่วนของเน้ือหาของแบบสอบถามควรจะต้องมีความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจ

ง่าย 
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