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ปัจจัยในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าเส้นทางภายใน
ประเทศของผู้โดยสารชาวไทย
Influence Factors for Choosing Low-Cost Airline in Domestic Route
of Thai Passengers
ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ (Sivadtra Pipatchaisiri)
อาจารย์ประจำ�สาขาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนตํา่
เส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย กลุ่มตัวอย่างคือผู้โดยสารชาวไทยที่เคยใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่า
และเป็นผูต้ ดั สินใจซือ้ ด้วยตัวเองจำ�นวน 400 ตัวอย่างเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
ให้ความสำ�คัญด้านสินค้าและบริการอยู่ในระดับมาก โดยชื่อเสียงดีด้านความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความสำ�คัญมากที่สุด ด้านราคาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับเส้นทางเป็นปัจจัยที่
ได้รับความสำ�คัญมากที่สุด ด้านช่องทางการจัดจำ�หน่ายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยการมีความสะดวกในการ
ซื้อบัตรโดยสารผ่านทาง Website ของสายการบินเป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำ�คัญมากที่สุดด้านการส่งเสริม
การตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการลดราคาบัตรโดยสารเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุด
ด้านการส่งมอบบริการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากปัจจัยความตรงต่อเวลาในการออกเดินทางและถึงทีห่ มายเป็นสิง่
ทีก่ ลุม่ ตัวอย่างให้ความสำ�คัญมากทีส่ ดุ ด้านพนักงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยอัธยาศัยไมตรีและประสิทธิภาพ
ของพนักงานที่ให้บริการบนเครื่องบินเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำ�คัญมากที่สุด ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยสำ�นักงานของสายการบินทันสมัย สวยงาม ได้รับความสำ�คัญมาก
ที่สุด

ABSTRACT
The objective of this study is to study the customer behavior and influence factors for choosing Low-cost
airline in domestic routes, Thailand. The sample is 400 respondents who have been traveled by Low-cost airline
and have power to make the buying decision. The study found that the respondents’ rate for product and service
factor in high level and the reputation of safety is the highest point among the lists. For price factor, in general
is in high level and the highest point is air fare is reasonable. For distribution factor, in general is in high level
and the convenience of buying the ticket via the airline’s website is the highest point. For promotion factor is in
high level, ticket discount promotion is the highest point to influence them. For service delivery factor is in high
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level, departure and arriving on-time is the highest point. For people factor is in high level, the hospitality and
efficiency of in-flight attendants is the highest point. For physical evidence factor in general is in moderate level,
the airline’s office is modern and elegant decorate is the highest point.
คำ�สำ�คัญ: สายการบินต้นทุนตํ่า, ปัจจัยการเลือกใช้บริการ
Keywords: Low-cost airline, influence factors

1. บทนำ�
จากนโยบายเปิ ด การบิ น เสรี ใ นเส้ น ทางการ
บินภายในประเทศของกระทรวงคมนาคมตั้งแต่ปีพ.ศ.
2544 มีผลทำ�ให้สายการบินเอกชนสามารถเข้ามาดำ�เนิน
กิจการการบินในเส้นทางภายในประเทศเส้นทางใดก็ได้
ทั้งแบบประจำ� (Schedule airline) และแบบไม่ประจำ� 
(Non-schedule airline) ซึ่งได้อดีตเคยผูกขาดโดยสาย
การบินไทย โดยการเปิดเสรีทางการบินนี้ทำ�ให้ผู้โดยสาร
มีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้นทั้งในด้านการบริการ
ราคาและคุณภาพทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างมากต่อ
อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
การเปลี่ ย นแปลงที่ สำ�คั ญ คื อ การเข้ า มาของ
สายการบินต้นทุนตํ่า (Low-cost airline) ที่เป็นสายการ
บินที่ลดต้นทุนด้านต่าง เช่น การให้บริการที่นั่งเพียงชั้น
ประหยัดเพือ่ ให้มจี ำ�นวนทีน่ งั่ บนเครือ่ งบินทีม่ ากขึน้ การ
ใช้สนามบินรอง (Secondary Airport) ที่มีค่าบริการที่ตํ่า
กว่า ใช้เครือ่ งบินเพียงรุน่ เดียวเพือ่ ทีจ่ ะลดต้นทุนด้านการ
ซ่อมบำ�รุง การตัดบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
บิน จำ�หน่ายบัตรโดยสารเองให้กับผู้โดยสารเพื่อลดค่า
นายหน้า เป็นต้น เพื่อที่จะทำ�ให้สามารถจำ�หน่ายบัตร
โดยสารที่มีราคาที่ตํ่ากว่าสายการบินที่ให้บริการเต็มรูป
แบบ (Full-service Airline) โดยสายการบินต้นทุนตํ่า
ได้เริ่มเข้ามาสู่อุตสาหกรรมการบินของไทยตั้งแต่ปลาย
ปีพ.ศ.2546 จำ�นวน 3 สายการบิน คือ 1) สายการบินวัน
ทูโก (One-Two-Go Airlines) ทีเ่ ปลีย่ นมาจากสายการบิน
โอเรียลไทย (Orient Thai Airlines) ซึ่งเคยดำ�เนินธุรกิจ
การบินที่มีการบริการเต็มรูปแบบ 2) สายการบินไทย
แอร์เอเซีย (Thai Air Asia) และ 3) สายการบินนกแอร์

(Nok Air) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของสายการบินไทยการเข้า
มานี้ทำ�ให้ผู้โดยสารเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศ
(Domestic routes) มีทางเลือกที่หลายหลายมากขึ้นกว่า
เมื่อก่อนที่มีสายการบินไทย (Thai Airways) เป็นผู้ให้
บริการหลัก และที่สำ�คัญราคาของการโดยสารเครื่องบิน
ก็มีราคาที่ตํ่าลงเป็นอย่างมากทำ�ให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ
จำ�นวนผู้โดยสารเครื่องบินเป็นอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูล
จากกรมการขนส่งทางอากาศ (2552) พบว่า จำ�นวนผู้
โดยสารเส้นทางบินภายในประเทศในปีพ.ศ.2546 ก่อน
ทีจ่ ะมีสายการบินต้นทุนตํา่ เข้ามามีจำ�นวน 7,384,924 คน
และสิน้ ปีพ.ศ.2547 หลังจากมีสายการบินต้นทุนตํา่ เข้ามา
จำ�นวนผู้โดยสารก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน 10,396,944 คน
หรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 40
จากการศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมและปัจจัยการ
เลือกใช้บริการสายต้นทุนตํ่าที่ผ่านมา (วรารัตน์, 2547;
นริศรา, 2547, อาภาศิริ, 2548; อุษโฆษ, 2548) เป็นช่วง
ที่สายการบินต้นทุนตํ่าเพิ่งเริ่มเข้ามาในประเทศไทย ซึ่ง
ยังไม่มีความแตกต่างกันในด้านการบริการมาก ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้สนามบินดอนเมืองเป็นศูนย์กลางการบิน ไม่มี
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน และการ
ไม่คิดค่าบริการสำ�หรับสัมภาระใต้ท้องเครื่องบิน แต่ใน
ปัจจุบันแต่ละสายการบินต้นทุนตํ่าก็มีการปรับรูปแบบ
ธุรกิจและสร้างความแตกต่าง เช่น สายการบินนกแอร์
และสายการบินวันทูโกมีการให้บริการอาหารว่างและ
เครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน ต่างจากสายการบินไทยแอร์เอเซีย
ที่ใช้การจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน สาย
การบินนกแอร์และสายการบินวันทูโกใช้ศูนย์กลางการ
บินที่สนามบินดอนเมืองเพราะมีค่าใช้บริการและความ
หนาแน่นของเทีย่ วบินน้อยกว่า ส่วนสายการบินไทยแอร์

156

เอเซียสร้างความแตกต่างโดยการใช้สนามบินสุวรรณภูมิ
เพื่อการเชื่อมต่อเส้นทางระหว่างประเทศ1สายการบิน
นกแอร์และสายการบินวันทูโกไม่มีค่าบริการสำ�หรับ
สัมภาระใต้ทอ้ งเครือ่ งบินและการเลือกทีน่ งั่ บนเครือ่ งบิน
ส่วนสายการบินไทยแอร์เอเชียคิดค่าสัมภาระใต้ท้อง
เครื่องบินและคิดค่าบริการสำ�หรับการเลือกที่นั่งบน
เครื่องบิน เป็นต้น ดังนั้น พฤติกรรมและปัจจัยในการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนตํา่ น่าจะมีความแตกต่าง
จากผลการศึกษาที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ 1. เพื่อศึกษา
ถึงพฤติกรรมของผู้โดยสารชาวไทยของสายการบินต้น
ทุนตํ่าในเส้นทางภายในประเทศ 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัย
ในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนตํา่ ของผูโ้ ดยสาร
ชาวไทยในเส้นทางภายในประเทศ 3. เพื่อศึกษาเปรียบ
เทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์
ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมของผูโ้ ดยสารชาวไทยต่อสายการบิน
ต้นทุนตํา่ 4. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อปัจจัยในการเลือก
ใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่า 5.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ความแตกต่ า งระหว่างพฤติกรรมผู้โดยสารที่มีผลต่ อ
ปัจจัยในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่า

2. วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้โดยสารชาว
ไทยที่ เ คยใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ตํ่ า ในเส้ น ทาง
ภายในประเทศ คือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย, นกแอร์
หรือ วันทูโก และเป็นผูต้ ดั สินใจเลือกใช้บริการด้วยตัวเอง
การกำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เป็นกรณีไม่
ทราบจำ�นวนประชากรเนื่องจากจำ�นวนผู้โดยสารของ
แต่ละสายการบินเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ โดย
สุ่มตัวอย่างร้อยละ 50 จากประชากรทั้งหมด ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยและ 95
1
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n = P(1-P)(Z)2 =    (0.50)(1-0.50)(1.96)2    =  384 ราย
           e2                         0.052
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
P = ค่าร้อยละที่ต้องการสุ่มจากประชากรทั้งหมด
e = ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง
Z = ระดับความเชื่อมั่นที่กำ�หนดไว้ ในที่นี้คือร้อยละ95
(Z มีค่าเท่ากับ 1.96)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เก็บตัวอย่างจำ�นวน 400 ราย
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience
Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบสอบถาม
แบบมีโครงสร้างได้ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้
โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ข้อมูลด้าน
พฤติ ก รรมการเดิ น ทางสายการบิ น ต้ น ทุ น ตํ่ า และ 3)
ข้อมูลด้านปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ตํ่า ได้แบ่งปัจจัยออกเป็น 7 ด้านตามส่วนผสมทางการ
ตลาดของการบริการ (Zeithamal, Bitner and Gremler,
2006; ฉัตราพร, 2550) คือ สินค้าและบริการ ราคา ช่อง
ทางการจัดจำ�หน่าย การส่งเสริมการตลาด การส่งมอบ
บริการ พนักงาน และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่าตอบ (Likert
Scale Questions) เรียงตามลำ�ดับความสำ�คัญจากมากไป
หาน้อย (5 หมายถึงสำ�คัญมากที่สุด, 4 หมายถึง สำ�คัญ
มาก, 3 หมายถึง สำ�คัญปานกลาง, 2 หมายถึง สำ�คัญน้อย
และ 1 หมายถึง สำ�คัญน้อยที่สุด) แบบสอบถามได้ถูกนำ�
มาทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 30 ชุด ก่อนทีจ่ ะนำ�ไป
ปรับปรุงเพื่อให้แบบสอบถามสมบูรณ์ที่สุด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล จากจำ�นวนตัวอย่าง
400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลที่สนามบินสุวรรณภูมิ
และสนามบินดอนเมือง จำ�นวน 200 ตัวอย่าง และเก็บจาก
แบบสอบถามออนไลน์ (OnlineQuestionnaire) จำ�นวน
200 ตัวอย่างระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-31 กรกฎาคม พ.ศ.
2554

ณ เวลาที่ทำ�การศึกษา คือ1 มิถุนายน-30 กรกฎาคม พ.ศ.2554 สายการบินไทยแอร์เอเชียยังให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย
แอร์เอเชียย้ายไปให้บริการที่สนามบินดอนเมืองเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่เก็บได้นำ�มา
ประมวลผลโดยโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิติ SPSS โดย
การทดสอบหา ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยการใช้ การแจกแจง
ไคสแควร์ (Chi-Square) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way Anova) และการวิเคราะห์ความแตก
ต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ Least Significant Difference
(LSD)
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
อายุ

การศึกษา

อาชีพ

รายได้ต่อเดือน

3. ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
จากกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงจำ�นวน 249 คน (ร้อยละ 62.30) อายุระหว่าง
25-31 ปีจำ�นวน 132 คน (ร้อยละ 33.00) การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จำ�นวน 164 คน (ร้อยละ41.00) อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนจำ�นวน 139 คน (ร้อยละ 34.75) และมีราย
ได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท จำ�นวน 119 คน (ร้อยละ
29.75)

คำ�ตอบ
หญิง
ชาย
25-31 ปี
32-38 ปี
18-24 ปี
อื่นๆ
ปริญญาตรี
อนุปริญญา/ป.ว.ส.
ปริญญาโท
อื่นๆ
พนักงานบริษัทเอกชน
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ
15,001-30,000 บาท
10,001-15,000 บาท
30,001-45,000 บาท
มากกกว่า 60,000 บาท
อื่นๆ

จำ�นวน
249
151
132
99
69
100
164
130
78
28
139
95
67
99
119
88
55
55
83

ร้อยละ
62.30
37.80
33.00
24.75
17.25
25
41.00
32.50
19.50
7.00
34.75
23.75
16.75
24.75
29.75
22.00
13.75
13.75
20.75
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2. พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนตํา่
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเคยใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ไทย
แอร์เอเชียมากที่สุด จำ�นวน 301 คน (ร้อยละ 41.90) ใช้
บริการสายการบินต้นทุนตํ่า 2-4 ครั้งต่อปี จำ�นวน 196
คน (ร้อยละ 49.00) ใช้บริการเพื่อการท่องเที่ยว จำ�นวน
214 คน (ร้อยละ 38.90) ซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้า 2-7
วันก่อนเดินทาง จำ�นวน 141 คน (ร้อยละ 35.25) เวลา

9.00-12.00 น.เป็นช่วงเวลาที่เดินทาง จำ�นวน 119 คน
(ร้อยละ 29.75) ราคาบัตรโดยสารสายการบินต้นทุนตํ่า
ที่ซื้อระหว่าง 1,001-1,500 บาท จำ�นวน119 คน (ร้อยละ
29.75) ซือ้ บัตรโดยสารผ่านทาง Website ของสายการบิน
จำ�นวน 223 คน (ร้อยละ 55.75) และมักเดินทางคนเดียว
จำ�นวน 178 คน (ร้อยละ 44.50)

ตารางที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่า2
พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่า
คำ�ตอบ
สายการบินที่เคยใช้บริการ
ไทยแอร์เอเซีย
นกแอร์
วันทูโก
จำ�นวนครั้งต่อปีที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่า
2-4 ครั้ง/ปี
ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี
5-7 ครั้ง/ปี
อื่นๆ
วัตถุประสงค์การเดินทาง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์)
ทำ�งาน/ประชุม
เยี่ยมครอบครัวหรือเพื่อน
อื่นๆ
การซื้อบัตรโดยสารก่อนวันเดินทาง
2-7 วัน
8-14 วัน
15-21 วัน
อื่นๆ
ช่วงเวลาที่เดินทางมากที่สุด
9.00-12.00 น.
ก่อน 9.00 น.
15.01-18.00 น.
18.01-21.00 น.
อื่นๆ

2

ในตารางแสดงเฉพาะคำ�ตอบ 3 อันดับแรกที่ได้จำ�นวนสูงที่สุดของคำ�ถามแต่ละข้อ

จำ�นวน
301
264
153
196
102
44
58
214
186
127
23
141
102
46
111
119
81
73
73
54

ร้อยละ
41.90
36.80
21.30
49.00
25.50
11.00
14.50
38.90
33.80
23.10
4.20
35.25
25.50
11.50
27.75
29.75
20.25
18.25
18.25
13.50
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่า2 (ต่อ)
พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่า
ค่าเฉลี่ยบัตรโดยสารต่อเที่ยวบิน

ช่องทางการซื้อบัตรโดยสาร

ผู้ร่วมเดินทาง

คำ�ตอบ
จำ�นวน
1,001-1,500 บาท
119
1,501-2,000 บาท
106
500-1,000 บาท
72
อื่นๆ
103
Website ของสายการบิน
223
ตัวแทนจำ�หน่ายบัตรโดยสาร
82
สำ� นั ก ง า น ข า ย ข อ ง ส า ย
50
การบิน
ศู น ย์ ข ายบั ต รโดยสารทาง
45
โทรศัพท์(Call Center)
คนเดียว
178
เพื่อน
113
คนในครอบครัว
101
อื่นๆ
8

ร้อยละ
29.75
26.50
18.00
25.75
55.75
20.50
12.50
11.25
44.50
28.25
25.25
2.00

3. ปัจจัยในการเลือกใช้บริการสายการบินต้น อยู่ในระดับมาก โดยการลดราคาบัตรโดยสารเป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุด ด้านการส่งมอบ
ทุนตํ่า
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามสำ�คั ญ ในการเลื อ กใช้ บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยความตรงต่อ
บริการสายการบินต้นทุนตํา่ ด้านสินค้าและบริการในภาพ เวลาในการออกเดินทางและถึงที่หมายเป็นสิ่งที่กลุ่ม
รวมอยูใ่ นระดับมาก โดยชือ่ เสียงดีดา้ นความปลอดภัยเป็น ตัวอย่างให้ความสำ�คัญมากที่สุด ด้านพนักงานโดยภาพ
ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำ�คัญมากที่สุด ด้านราคา รวมอยูใ่ นระดับมาก โดยอัธยาศัยไมตรีและประสิทธิภาพ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยราคาบัตรโดยสารเหมาะ ของพนักงานที่ให้บริการบนเครื่องบินเป็นปัจจัยที่กลุ่ม
สมกับเส้นทางเป็นปัจจัยที่ได้รับความสำ�คัญมากที่สุด ตัวอย่างให้ความสำ�คัญมากที่สุด ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านช่องทางการจัดจำ�หน่ายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทางกายภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัย
ปัจจัยการมีความสะดวกในการซื้อบัตรโดยสารผ่านทาง สำ�นักงานของสายการบินทันสมัยสวยงามได้รับความ
Website ของสายการบินเป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างให้ความ สำ�คัญมากที่สุด
สำ�คัญมากที่สุด ด้านการส่งเสริมการตลาดในภาพรวม

2

ในตารางแสดงเฉพาะคำ�ตอบ 3 อันดับแรกที่ได้จำ�นวนสูงที่สุดของคำ�ถามแต่ละข้อ
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยปัจจัยในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่า3
ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่า
ด้านสินค้าและบริการ
ชื่อเสียงดีด้านความปลอดภัย
อุ ป กรณ์ แ ละระบบความปลอดภั ย บน
เครื่องบิน
การไม่เสียค่าธรรมเนียมของสัมภาระใต้
ท้องเครื่องบิน
รวมด้านสินค้าและบริการ
ด้านราคา
ราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับเส้นทาง
ราคาบัตรโดยสารถูกกว่าสายการบินอืน่ ๆ
ในช่วงที่ซื้อ
การแจ้งรายละเอียดราคาที่ชัดเจนในการ
โฆษณา
รวมด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจำ�หน่าย มีความสะดวกในการซือ้ บัตรโดยสารผ่าน
ทาง website ของสายการบิน
มีความหลากหลายในการเลือกชำ�ระเงิน
ค่าบัตรโดยสาร
มีความสะดวกในการซือ้ บัตรโดยสารผ่าน
ทางศูนย์โทรศัพท์ของสายการบิน
รวมด้านช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด รายการส่งเสริมการขายโดยการลดราคา
บัตรโดยสาร
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ
รายการส่งเสริมการขายโดยการสะสม
ไมล์หรือการสะสมการเดินทาง
รวมด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านการส่งมอบบริการ
ความตรงต่อเวลาในการออกเดินทางและ
ถึงที่หมาย
ความรวดเร็ ว ในการช่ ว ยเหลื อ และให้
บริการลูกค้า
ความรวดเร็วในการ Check-in
รวมด้านการส่งมอบบริการ
3

ในตารางแสดงเฉพาะ 3 อันดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดของแต่ละปัจจัยการเลือกใช้บริการ
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ค่าเฉลี่ย
4.21
3.91

S.D.
0.89
0.92

แปลผล
มากที่สุด
มาก

3.81

0.96

มาก

3.54
4.11
4.01

0.60
0.89
0.99

มาก
มาก
มาก

3.93

1.00

มาก

3.72
4.10

0.72
0.92

มาก
มาก

4.03

0.84

มาก

3.47

0.99

มาก

3.67
4.17

0.65
0.83

มาก
มาก

3.82
3.56

0.81
1.07

มาก
มาก

3.86
4.07

0.78
1.01

มาก
มาก

3.90

0.87

มาก

3.82
3.86

0.86
0.78

มาก
มาก
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยปัจจัยในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่า3 (ต่อ)
ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่า
ด้านพนักงาน
อั ธ ยาศั ย ไมตรี แ ละประสิ ท ธิ ภ าพของ
พนักงานที่ให้บริการบนเครื่องบิน
อั ธ ยาศั ย ไมตรี แ ละประสิ ท ธิ ภ าพของ
พนักงานที่ให้บริการภาคพื้นดิน
การทักทายและการแจ้งรายละเอียดการ
บินของพนักงานบนเครือ่ งบินและนักบิน
รวมด้านพนักงาน
ด้ า นสภาพแวดล้ อ มทาง สำ�นั ก งานของสายการบิ น ทั น สมั ย
กายภาพ
สวยงาม
ความสวยงามของสัญลักษณ์และคำ�ขวัญ
ของสายการบิน
รูปแบบของเครื่องแบบพนักงานบริการ
ภาคพื้นดินและบนเครื่องบิน
รวมด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
4. ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ปั จ จั ย ท า ง
ประชากรศาสตร์ต่อพฤติกรรมการเดินทาง
ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ ไ คส
แควร์ (Pearson Chi-square) ที่นัยสำ�คัญทางสถิติระดับ
0.05 พบว่าเพศมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
กับช่วงเวลาการเลือกเดินทางอายุมีความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติกับจำ�นวนในการเดินทางต่อปีระยะ
เวลาซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าช่วงเวลาที่เดินทางค่าบัตร
โดยสารต่อเที่ยวช่องทางการซื้อบัตรโดยสารผู้เดินทาง

3

ค่าเฉลี่ย
4.01

S.D.
0.91

แปลผล
มาก

3.88

0.91

มาก

3.78

0.96

มาก

3.85
3.20

0.81
1.00

มาก
ปานกลาง

3.19

1.03

ปานกลาง

3.12

0.94

ปานกลาง

3.08

0.75

ปานกลาง

ร่วม การศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
กับระยะเวลาการซือ้ บัตรโดยสารล่วงหน้า ช่วงเวลาทีเ่ ดิน
ทางช่องทางการซื้อบัตรโดยสารสถานภาพด้านอาชีพมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติกับระยะเวลาซื้อ
บัตรโดยสารล่วงหน้า ช่วงเวลาที่เดินทางค่าบัตรโดยสาร
ต่อเที่ยว ช่องทางการซื้อบัตรโดยสาร ผู้เดินทางร่วมด้าน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติกับจำ�นวนเฉลี่ยในการเดินทางต่อปี ช่วงเวลาที่เดิน
ทางค่าบัตรโดยสาร

ในตารางแสดงเฉพาะ 3 อันดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดของแต่ละปัจจัยการเลือกใช้บริการ
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ตารางที่ 4 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ต่อพฤติกรรมการเดินทาง
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์
พฤติกรรมการเดินทาง
P
เพศ
ช่วงเวลาเดินทาง
0.05*
อายุ
จำ�นวนในการเดินทางต่อปี
0.00*
ระยะเวลาการซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้า
0.00*
ช่วงเวลาเดินทาง
0.00*
ค่าบัตรโดยสารต่อเที่ยว
0.00*
ช่องทางการซื้อบัตรโดยสาร
0.00*
ผู้เดินทางร่วม
0.00*
การศึกษา
ระยะเวลาการซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้า
0.00*
ช่วงเวลาเดินทาง
0.00*
ช่องทางการซื้อบัตรโดยสาร
0.00*
อาชีพ
ระยะเวลาการซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้า
0.00*
ช่วงเวลาเดินทาง
0.00*
ช่องทางการซื้อบัตรโดยสาร
0.00*
ผู้เดินทางร่วม
0.00*
รายได้
จำ�นวนในการเดินทางต่อปี
0.00*
ช่วงเวลาเดินทาง
0.04*
ค่าบัตรโดยสารต่อเที่ยว
0.05*
5. ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ปั จ จั ย ท า ง
ประชากรศาสตร์ต่อปัจจัยการเลือกใช้บริการ
ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ
Independent-Sample T Test (ปัจจัยด้านเพศ) และ
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
Anova) (ปัจจัยด้านอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้)
และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคูด่ ว้ ยวิธี Least
Significant Difference (LSD) ที่นัยสำ�คัญทางสถิติระดับ
0.05 พบว่า เพศมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
กับด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการ
ตลาด และด้านการส่งมอบบริการ อายุและการศึกษามี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติกับทุกปัจจัยการ
เลือกใช้บริการทัง้ 7 ด้าน อาชีพและรายได้มคี วามสัมพันธ์
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตกิ บั ทุกปัจจัยการเลือกใช้บริการ
ทั้ง 7 ด้านยกเว้นด้านพนักงาน

6. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเดิน
ทางและปัจจัยการเลือกใช้บริการ
ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ ก าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova)
และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคูด่ ว้ ยวิธี Least
Significant Difference (LSD) ที่นัยสำ�คัญทางสถิติระดับ
0.05 พบว่า จำ�นวนการเดินทางต่อปีมคี วามสัมพันธ์อย่าง
มี นั ย สำ�คั ญ ทางสถิ ติ กั บ ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จำ�หน่ า ย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการส่งมอบบริการ ด้าน
พนักงานและด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ช่วงเวลา
เดิ น ทางมี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ย สำ�คั ญ ทางสถิ ติ กั บ
ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการ
ตลาด และด้านการส่งมอบบริการ ค่าบัตรโดยสารมีความ
สัมพันธ์อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติกับด้านราคา ด้านช่อง
ทางการจัดจำ�หน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ช่อง
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ทางการซื้อบัตรโดยสารมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำ�คัญ ชีพและรายได้ก็สูงขึ้นตามปกติที่ควรจะเป็น ส่วนที่น่า
สังเกตอีกอย่างคือผลการวิจัยในครั้งนี้ช่องทางการซื้อที่
ทางสถิติกับทุกด้าน
กลุม่ ตัวอย่างใช้มากทีส่ ดุ คือการซือ้ ผ่านทาง Website ของ
สายการบิน ซึง่ เดิมคือช่องทางศูนย์โทรศัพท์ (Call Center)
4. อภิปรายผล
ของสายการบิน น่าจะเป็นเพราะว่า ณ ปัจจุบันความ
จากผลการศึกษาสามารถนำ�ผลทีไ่ ด้มาอภิปราย ก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต (Internet) มีความ
ก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากไม่ว่าจะได้เรื่องของความเร็ว
ผล ดังนี้
1. จากการศึ ก ษาพบว่ า สอดคล้ อ งกั บ งาน ในการรับส่งข้อมูล ความน่าเชื่อถือของการซื้อโดยบัตร
วิจัยของ วรารัตน์ (2547) คือ กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษา เครดิตผ่านทาง Website ของสายการบิน การยอมรับและ
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และ เข้าถึงในเทคโนโลยีของคนไทยมากขึ้น อีกทั้งสายการ
กลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเซียมาก บินต้นทุนตํ่ามักจะกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อบัตรโดยสาร
ที่สุด น่าจะเป็นเพราะปัจจุบันการศึกษาระดับปริญญา ผ่าน Website เนื่องจากเป็นการลดต้นทุนด้านพนักงาน
ตรีถือว่าเป็นพื้นฐานการศึกษาของคนระดับกลางที่มี ทำ�ให้สายการบินหันมาทำ�การส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น
ศักยภาพในการเดินทางโดยเครื่องบิน ในส่วนของอาชีพ บัตรโดยสารราคาพิเศษ บัตรโดยสารราคาตํา่ กว่าผ่านช่อง
ที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนน่าจะเป็นเพราะในการเดิน ทางศูนย์โทรศัพท์ (Call Center) ของสายการบินสำ�หรับ
ทางหากเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจของบริษัทเอกชน วัตถุประสงค์ในการเดินทางที่พบคือกลุ่มตัวอย่างส่วน
ออกค่าใช้จ่ายให้ หรือการเดินทางท่องเที่ยวที่ทางผู้เดิน ใหญ่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว เดิมคือเพื่อติดต่อธุรกิจ
ทางเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเอง บริษัทหรือผู้เดินทางจะมี น่าจะเป็นเพราะปัจจุบันคนชั้นกลางมีรายได้สูงขึ้นและ
กระบวนการในการตัดสินใจมากขึ้น (อดุลย์ และดลยา, ราคาบัตรโดยสารสายการบินต้นทุนตํ่าก็มีราคาที่ตํ่ากว่า
2550) กล่าวคือมีการคิดประเมินค่าทางเลือกก่อนการ สายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ (Full-service
ซือ้ ไม่วา่ จะเป็นด้านราคา การบริการ ชือ่ เสียงสายการบิน Airline) มากทำ�ให้คนชัน้ กลางสามารถเดินทางโดยเครือ่ ง
ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ มากกว่าคนเดินทางทีเ่ ป็นข้าราชการ บินเพือ่ การท่องเทีย่ วมากขึน้ เพราะประหยัดเวลากว่าการ
ทีส่ ว่ นหนึง่ คือระเบียบการเบิกจ่ายการเดินทางโดยเครือ่ ง เดินทางโดยยานพาหนะอื่นๆได้มาก
3. ผลการศึกษาปัจจัยทีต่ ดั สินใจใช้บริการสาย
บินจะต้องเลือกสายการบินไทยเป็นอันดับแรก และการ
เบิกจ่ายสามารถเบิกได้เต็มจำ�นวนที่จ่ายไปถึงแม้ว่าราคา การบินต้นทุนตํ่าด้านสินค้าและบริการ ปัจจัยชื่อเสียงดี
บัตรโดยสารของการบินไทยโดยปกติจะมีราคาสูงกว่า ด้านความปลอดภัยมีคา่ เฉลีย่ มาเป็นอันดับแรก ซึง่ ในหลัก
สายการบินต้นทุนตํ่าประมาณร้อยละ 20-50 ดังนั้นกลุ่ม ทฤษฎีปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
ข้าราชการจึงไม่ค่อยได้เดินทางโดยสายการบินต้นทุนตํ่า (เสรี, 2542 และฉัตราพร, 2550) กล่าวว่าในการซื้อสินค้า
ส่วนที่สายการบินไทยแอร์เอเซียกลุ่มตัวอย่างใช้บริการ หรื อ บริ ก ารทุ ก ครั้ ง ผู้ บ ริ โ ภคจะมี ค วามเสี่ ย ง ดั ง นั้ น
มากทีส่ ดุ น่าจะเป็นเพราะสายการบินมีเส้นทางและเทีย่ ว ผู้บริโภคจะมีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นโดยหนึ่งในนี้
บินมากที่สุดในบรรดาสายการบินต้นทุนตํ่าที่ให้บริการ คือพิจารณาที่ความมีชื่อเสียงที่ดีของสินค้าหรือบริการ
นั้นๆ ในด้านการคมนาคมความปลอดภัยเป็นสิ่งสำ�คัญ
ในประเทศไทย
2. จากการศึกษาพบว่าในส่วนทีข่ ดั แย้งกับงาน ที่ผู้บริโภคเลือกเพราะการเดินทางทางอากาศถึงแม้ว่า
วิจยั ของ วรารัตน์ (2547) คือ กลุม่ ตัวอย่างมีรายได้ 15,001- โอกาสการเกิดอุบัติเหตุจะน้อยกว่ายานพาหนะอื่นๆ แต่
30,000 บาทต่อเดือน (เดิม 10,000-20,000 บาทต่อเดือน) เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วส่วนใหญ่ความสูญเสียจะมากกว่า
น่าจะเป็นเพราะความแตกต่างในด้านของเวลาในการทำ� และโอกาสรอดจะมีน้อยกว่ายานพาหนะอื่นๆ ดังนั้นผู้
วิจยั (พ.ศ. 2547 กับ พ.ศ. 2553) ซึง่ ต่างกัน 6 ปีซงึ่ ค่าครอง บริโภคจะเลือกความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกในการ

KKU Res. J.(be) 2012; 11(2)

164

ตัดสินใจ จะเห็นได้จากการเกิดอุบัติเหตุของสายการบิน
วันทูโก ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2550 เที่ยว
บินที่ OG269 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต มีผู้เสีย
ชีวิต 90 รายและบาดเจ็บ 40 รายทำ�ให้ผู้โดยสารของสาย
การบินลดลงมากจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยสายการบิน
ใช้ระยะเวลาสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาเป็นระยะหนึ่ง

5. ข้อเสนอแนะกับสายการบินต้นทุนตํา่
1. ด้านสินค้าและบริการ
1.1 ปั จ จั ย การไม่ เ สี ย ค่ า ธรรมเนี ย มของ
สัมภาระใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน แม้จะมีคา่ เฉลีย่ เป็นลำ�ดับทีส่ าม
แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างให้กับสายการ
บินต้นทุนตํา่ ได้ ถึงแม้วา่ การคิดค่าธรรมเนียมสัมภาระใต้
ท้องเครื่องบินจะเป็นเรื่องธรรมดาสำ�หรับสายการบินที่
ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full-service Airline) และสายการ
บินต้นทุนตํา่ (Low-Cost Airline) ในหลายๆ ประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย แต่สำ�หรับ
อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยยังถือว่าเป็นสิง่ ทีใ่ หม่
และในปัจจุบันมีเพียงแค่สายการบินไทยแอร์เอเซียนำ�
ระบบการคิดค่าธรรมเนียมสัมภาระใต้ทอ้ งเครือ่ งบินและ
ก็ถอื ว่าค่อนข้างสูงและค่าธรรมเนียมจะเพิม่ ขึน้ อีกร้อยละ
50 จากหากไม่ได้ทำ�การสำ�รองการสัมภาระไว้ล่วงหน้า
ซึ่งปัจจัยนี้น่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำ�ให้ผู้บริโภคนำ�มา
คิดเปรียบเทียบกับราคาบัตรโดยสารของสายการบินต้น
ทุนตํ่าคู่แข่งที่ให้ความคุ้มค่าในการไม่คิดค่าธรรมเนียม
สำ�หรับสัมภาระใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยความเห็นของผูว้ จิ ยั
คิดว่าสายการบินนกแอร์และวันทูโกน่าจะยังคงไม่คิดค่า
สัมภาระและนำ�มาชูเป็นจุดแข็งหนึ่งของสายการบินได้
1.2 ปัจจัยการเสียค่าบริการเพือ่ ทีจ่ ะสามารถ
ขึ้ น เครื่ อ งบิ น ได้ ก่ อ น เป็ น สิ่ ง ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วาม
สำ�คัญน้อยที่สุด โดยการเสียค่าบริการเพิ่มนี้มีเพียงสาย
การบินไทยแอร์เอเซียที่เคยนำ�มาใช้ระยะหนึ่งแต่ปัญหา
ที่เกิดขึ้นก็คือการไม่สามารถควบคุมให้ผู้โดยสารที่จ่าย
ค่าบริการเพิ่มนี้รู้สึกพิเศษกว่าผู้โดยสารที่ไม่ได้เสียค่า
บริการเพิ่ม กล่าวคือเมื่อพนักงานประกาศให้ผู้โดยสาร
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ที่จ่ายค่าบริการเพิ่มนี้เดินมาเข้าแถวเพื่อขึ้นเครื่องก่อน
แต่ผู้โดยสารคนอื่นๆก็มักจะเดินเข้ามาปะปนด้วยและ
พนักงานก็ไม่สามารถทำ�อะไรได้ ทำ�ให้ผู้โดยสารที่จ่าย
ค่าบริการเพิ่มคิดว่าจ่ายไปเพื่อสิ่งนี้ไม่คุ้มค่าการบริการนี้
ก็ถูกยกเลิกไป โดยความเห็นของผู้วิจัยคิดว่าการยกเลิก
บริการดังกล่าวของไทยแอร์เอเซียและเปลีย่ นไปเป็นการ
จ่ายค่าบริการเพื่อให้สามารถเลือกที่นั่งได้ตามที่ต้องการ
(ที่นั่งปกติ 65 บาท/ที่นั่ง/เที่ยว ส่วนที่นั่ง 3 แถวแรก และ
แถวประตูฉุกเฉิน 350 บาท/ที่นั่ง/เที่ยว4) เป็นวิธีที่ดีกว่า
เพราะผูโ้ ดยสารจะสามารถระบุเลขทีน่ งั่ ได้แน่นอนทำ�ให้
ไม่ต้องไปรีบขึ้นเครื่องเพื่อเลือกที่นั่งได้ก่อนหากได้ขึ้น
เครื่องบินก่อน แต่ทางสายการบินนกแอร์และวันทูโกผู้
โดยสารสามารถเลือกที่นั่งบนเครื่องบินได้โดยไม่มีการ
เสียค่าบริการเพิ่มเติม ซึ่งสามารถนำ�ไปเป็นชุดเด่นของ
สายการบินเพื่อสร้างความแตกต่าง
1.3 ปัจจัยการบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี
เป็นอีกปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำ�คัญน้อย (อันดับ
ที่12 จาก 14 ลำ�ดับ) อาจจะเป็นเพราะว่าการทำ�วิจัยครั้งนี้
เป็นการเก็บข้อมูลของเส้นทางภายในประเทศมีระยะเวลา
ในการเดินทางเพียง 1-2 ชั่วโมงซึ่งการบริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่ อาจจะไม่คอ่ ยมีความจำ�เป็น แต่หากเป็นการเดิน
ทางระยะทางทีไ่ กลขึน้ อาจจะทำ�ให้ปจั จัยนีม้ คี วามสำ�คัญ
ขึน้ มาได้ ในการให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ จริงๆแล้ว
เป็นรูปแบบธุรกิจของสายการบินต้นทุนตํ่าที่จะต้องตัด
ออกไปเป็นลำ�ดับต้นๆ เพื่อที่จะลดต้นทุนการบริการ อีก
ทั้งเป็นการลดจำ�นวนพนักงานให้บริการ ลดจำ�นวนเชื้อ
เพลิงที่ต้องใช้มากขึ้นหากมีการบรรทุกสินค้านํ้าหนัก
มากขึ้น ลดเวลาในการทำ�ความสะอาดทำ�ให้เครื่องบิน
สามารถพร้อมให้บริการได้เร็วขึ้น แต่ในประเทศไทย
มีเพียงสายการบินไทยแอร์เอเซียที่ไม่ให้บริการอาหาร
และเครื่องดื่มฟรี โดยเปลี่ยนเป็นการสร้างรายได้โดยการ
จำ�หน่ายให้กบั ผูโ้ ดยสารแทน โดยความเห็นของผูว้ จิ ยั เห็น
ว่าสายการบินไทยแอร์เอเซียสามารถคงการบริการขาย
อาหารและเครื่องดื่มไว้แต่หากจะเพิ่มลูกเล่นหรือความ
แตกต่างทีจ่ ะทำ�ให้ผโู้ ดยสารพร้อมทีจ่ ะจ่ายค่าอาหารและ
เครื่องดื่มด้วยความเต็มใจ เช่น การเสนออาหารที่ซื้อได้

อัตราค่าบริการการเลือกที่นั่งของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
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เฉพาะบนเที่ยวบินของไทยแอร์เอเซียโดยทำ�เป็นฤดูกาล
หรือร่วมมือกับตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียง เช่น เฮลโล คิตตี้
(Hello Kitty) มิคกี้เม้าส์ (Mickey Mouse), เบนเท็น (Ben
Ten) เป็นต้น เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่งอาหาร
และนำ�มาโปรโมทเพือ่ ทีจ่ ะสร้างการรับรูใ้ ห้ผบู้ ริโภคว่ามี
สินค้าใหม่ๆพัฒนาออกมาอย่างสมํา่ เสมอและทำ�ให้อยาก
ที่จะเข้ามาใช้บริการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในตัวการ์ตูนที่ตน
ชื่นชอบ
2. ด้านราคา
2.1 การแจ้งรายละเอียดราคาที่ชัดเจนใน
การโฆษณา เป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำ�คัญเป็น
ลำ�ดับที่2 ซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเป็นที่กล่าวถึงสำ�หรับ
สายการบินต้นทุนตํ่าที่มักจะได้รับการตำ�หนิจากลูกค้า
ค่อนข้างมากว่าราคาที่เห็นในโฆษณาถูกมากๆ แต่พอมา
ซื้ อ จริ ง ๆ แล้ ว จะมี ค่ า ธรรมเนี ย มเกิ ด ขึ้ น อี ก มาก เช่ น
ค่าธรรมเนียมนํา้ มัน ภาษีสนามบิน อีกทัง้ ทีน่ งั่ ยังมีจำ�นวน
น้อยในแต่ละเที่ยวบิน แน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำ�เพื่อ
ดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริการ แต่ทางสายการบินก็ควรมีการ
แจ้งรายละเอียดราคาที่ชัดเจนในการโฆษณา
3. ด้านช่องทางการจัดจำ�หน่าย
3.1 ปั จ จั ย ความสะดวกในการซื้ อ บั ต ร
โดยสารผ่านทาง Website ของสายการบิน เป็นปัจจัย
ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำ�คัญมากที่สุด โดยกลุ่มอายุที่
ตํ่ากว่า (อายุ15-38 ปี) จะให้ความสำ�คัญมากกว่ากลุ่ม
อายุมากขึ้น (อายุ 39-60  ปีขึ้นไป) และการศึกษาที่สูง
ขึ้นจะให้ความสำ�คัญมากขึ้น ดังนั้นทุกสายการบินควร
จะมีการปรับปรุงพัฒนา Website อยู่สมํ่าเสมอ ใช้ช่อง
ทางนี้ในการส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์จนถึง
การพัฒนาการขายผ่านช่องทาง On-line อื่นๆ เช่น ผ่าน
ทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) ซึ่งมีแนวโน้ม
เติบโตของจำ�นวนผูใ้ ช้แบบก้าวกระโดดจากการพัฒนารูป
แบบของโทรศัพท์มอื ถือ Smart Phone และการพัฒนาของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
4.1 ปั จ จั ย การลดราคาบั ต รโดยสารเป็ น
ปั จ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ คะแนนสู ง สุ ด ซึ่ ง ก็ ไ ม่ เ ป็ น ที่ น่ า แปลกใจ
เพราะกลุ่มลูกค้าของสายการบินต้นทุนตํ่าส่วนใหญ่เป็น
กลุม่ ทีม่ คี วามอ่อนไหวในเรือ่ งของราคา (Price Sensitive)
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พร้อมที่จะเดินทางเมื่อราคาบัตรโดยสารมีราคาที่ถูกโดย
ในเรื่องของวันและเวลาเดินทางเป็นปัจจัยรอง จากผล
การทดสอบความสัมพันธ์จะเห็นว่าผู้โดยสารที่ซื้อบัตร
โดยสารก่อนวันเดินทางนานเท่าไหร่จะให้ความสำ�คัญ
กับปัจจัยการส่งเสริมการขายโดยการลดราคามากเท่านัน้
ในปัจจุบันจะเห็นเพียงแค่สายการบินไทยแอร์เอเซียใช้
การส่งเสริมการขายโดยการลดราคาบัตรโดยสารออกมา
เป็นระยะ โดยให้ผโู้ ดยสารต้องจองก่อนเดินทางล่วงหน้า
5-12 เดือน ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวสามารถดึงคนเข้าไปที่
Website ของสายการบินได้เป็นจำ�นวนมาก และในการ
จำ�หน่ายบัตรโดยสารราคาถูกเป็นระยะเวลาล่วงหน้า
นานๆ นอกจากสายการบินจะสามารถดึงเงินสดเข้ามา
ใช้ในกิจการแล้วยังสามารถทำ�การขายบัตรโดยสารเกิน
จำ�นวนที่นั่งที่มีอยู่จริง (Overbooking) ได้อีก เพราะ
โอกาสที่คนที่ซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าจะยกเลิกหรือ
เปลีย่ นแปลงการเดินทางก็มมี ากด้วย สายการบินนกแอร์
และวันทูโกในปัจจุบนั จะเห็นการส่งเสริมการขายในการ
ลดราคาบัตรโดยสารบ้างแต่จะราคาจะไม่ดึงดูดใจและ
ระยะเวลาการจองล่วงหน้าจะไม่เท่าสายการบินไทยแอร์
เอเซีย อาจจะเป็นเพราะจำ�นวนเส้นทางการบินมีนอ้ ยกว่า
และไม่สามารถวางตารางการบินได้ลว่ งหน้านานๆเท่ากับ
สายการบินไทยแอร์เอเซีย
4.2 ปัจจัยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน
สือ่ ต่างๆ เป็นอีกปัจจัยทีไ่ ด้คา่ เฉลีย่ ค่อนข้างสูง (อันดับที่ 2
จาก 6 อันดับ) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทใี่ ช้สอื่ ตรงกับ
กลุม่ เป้าหมายจะทำ�ให้ขา่ วสารข้อมูลได้รบั การรับรูม้ ากยิง่
ขึ้น แน่นอนว่าการลดต้นทุนเพือ่ ที่จะสามารถเสนอราคา
บัตรโดยสารได้ในราคาที่ตํ่าจำ�เป็นที่จะต้องตัดการใช้สื่อ
โฆษณาที่มีราคาสูงๆ แต่ด้วยเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต
(Internet) ทำ�ให้เกิดสื่อต่างๆที่มีต้นทุนในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ที่ตํ่ามากอีกทั้งยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้า
หมายได้อย่างเป็นจำ�นวนมาก โดยสายการบินสามารถ
ติดต่อสื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
เช่น Facebook, Twitter, Instagram เพือ่ แจ้งข่าวสารข้อมูล
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จากการสังเกตของผู้วิจัย ณ ปัจจุบัน
(2554) สายการบินต้นทุนตํ่าทั้ง 3 สายการบินยังไม่ได้ใช้
ช่องทางดังกล่าวอย่างจริงจัง
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5. ด้านการส่งมอบบริการ
5.1 ปัจจัยการตรงต่อเวลาในการออกเดิน
ทางและถึ ง ที่ ห มายเป็ น ปั จ จั ย ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วาม
สำ�คัญในการเลือกใช้บริการมากทีส่ ดุ สายการบินต้นทุน
ตํ่ามักจะมีชื่อเสียงในด้านของการไม่ตรงต่อตารางเวลา
การบิน (Flight Delay) การไม่ตรงต่อเวลาตารางการบิน
ก็เนื่องมาจากสาเหตุหลักคือเวลาในการขนผู้โดยสาร
และสัมภาระขึ้นลงจะเผื่อเวลาเพียงแค่ 30-45 นาทีเพื่อ
ให้ในแต่ละวันเครื่องบินสามารถให้บริการได้จำ�นวน
เที่ยวที่มากขึ้นซึ่งเป็นการลดต้นทุนการให้บริการอย่าง
หนึ่ง ต่างจากสายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ
(Full-Service Airline) ที่จะเผื่อเวลาไว้ 60-120 นาที ดัง
นั้ น หากมี เ หตุ ใ ห้ เครื่องบินเที่ยวบินแรกที่ไม่สามารถ
ออกได้ตามตารางการบินทั้งวันนั้นตารางการบินที่ให้
บริการโดยเครื่องบินลำ�นั้นกระทบไปทั้งหมด ปัญหานี้
เป็นปัญหาที่ใหญ่มากสำ�หรับผู้โดยสารที่ต้องมีการต่อ
หรือเปลีย่ นเครือ่ งทีจ่ ะต้องมาเสีย่ งในปัญหานีเ้ พราะหาก
ต่อเครือ่ งไม่ทนั สายการบินต้นทุนตํา่ ก็ไม่รบั ผิดชอบหรือ
รับผิดชอบไม่คุ้มกับสิ่งที่ผู้โดยสารเสียไป สายการบินต้น
ทุนตํ่าควรจะนำ�ปัจจัยการตรงต่อเวลามาเป็นจุดแข็งของ
สายการบิน โดยแสดงร้อยละการตรงต่อเวลาและมีการ
ชดเชยในกรณีหากมีการบริการไม่ตรงกับตารางการบิน
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร
6. ด้านพนักงาน
6.1 ปัจจัยอัธยาศัยไมตรีและประสิทธิภาพ
ของพนั ก งานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารบนเครื่ อ งบิ น เป็ น สิ่ ง ที่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างให้ความสำ�คัญมากทีส่ ดุ ดังนัน้ สายการบินต้นทุน
ตํา่ ควรจะให้ความสำ�คัญในส่วนนีม้ ากๆ ไม่วา่ จะเป็นการ
ตรวจสอบคุณภาพและความสมํา่ เสมอของการให้บริการ
ของพนักงานต้อนรับ การฝึกอบรมการให้บริการกับ
พนักงานเป็นระยะเพื่อที่จะให้พนักงานมีความตื่นตัว
ในการทำ�งาน สายการบินควรมีแบบสอบถามหรือโทร
สอบถามผูโ้ ดยสารถึงความพึงพอใจในการรับบริการและ
นำ�ผลไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการอย่างสมํ่าเสมอ
7. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
7.1 ปั จ จั ย สำ�นั ก งานของสายการบิ น ทั น
สมัยสวยงามเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำ�คัญ
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มากทีส่ ดุ หากดูความสัมพันธ์กบั อายุและช่องการการซือ้
บัตรโดยสารจะเห็นได้วา่ กลุม่ อายุ 60 ปีขนึ้ ไปจะให้ความ
สำ�คัญกับสำ�นักงานของสายการบินมากทีส่ ดุ และคนกลุม่
นีเ้ ป็นกลุม่ ทีม่ กี ารซือ้ บัตรโดยสารผ่านช่องทางสำ�นักงาน
ของสายการบินมากที่สุด ดังนั้นสายการบินควรที่จะให้
ความสำ�คัญกับสำ�นักงานของสายการบินให้ดูมีความน่า
เชือ่ ถือ สวยงาม มีพนักงานจำ�นวนเพียงพอในการทีจ่ ะให้
บริการลูกค้า เพราะการบริการผ่านช่องทางนีพ้ นักงานจะ
ต้องใช้เวลาและให้ขอ้ มูลต่างๆ กับลูกค้าเป็นเวลามากกว่า
ในการให้ข้อมูลผ่านทางWebsite ของสายการบิน
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