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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวจิยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการส่ือสารทางการตลาดท่ีใชแ้ละความเส่ียง
ในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า และเพื่อวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อการลดความเส่ียงในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
 ตวัอยา่งท่ีใชก้ารศึกษามาจากรปะชากรท่ีเป็นผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบิน โดยใช้
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก จ านวน 400 คน ซ่ึงแบ่งตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ท่าอากาศยาน
ดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบสอบถามท่ีมีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.9691 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานคือ การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Linear Regression Analysis) 
 ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ25 – 35 ปี มีการศึกษาอยู่
ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพอิสระ / ธุรกิจส่วนตวั ช่องทางการติดตามข่าวสารของสายการ
บินตน้ทุนต ่าคือ การโฆษณา วตัถุประสงคห์ลกัของการเดินทางโดยเคร่ืองบินเพื่อติดต่อธุรกิจ 

 ผลการศึกษาเร่ืองการด าเนินการส่ือสารทางการตลาดท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ต่อการใช้

บริการสายการบินตน้ทุนต ่า โดย การด าเนินการส่ือสารทางการตลาดทั้ง 5 ดา้น คือ การใหข้อ้มูล

ข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง การส่ือสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ การสร้างความระลึกถึงท่ีจะใชบ้ริการการสร้าง

ความสัมพนัธ์และความผกูพนักบัลูกคา้ และการเลือกใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสารทางการตลาด อยู่

ในระดบัมาก 

ผลการศึกษาเร่ืองการลดลงของความเส่ียงท่ีเป็นผลจากการด าเนินการดา้นการส่ือสารทาง

การตลาดของสายการบินตน้ทุนต ่า โดยการลดลงของความเส่ียงทั้ง 5 ดา้น คือ การลดลงของความ

เส่ียงทางกายภาพ การลดลงของความเส่ียงทางสังคม การลดลงของความเส่ียงทางการเงิน การลดลง

ของความเส่ียงทางการใชง้าน และการลดลงของความเส่ียงทางเวลา อยูใ่นระดบัมาก 



ผลการศึกษาเร่ืองการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดโดยการด าเนินการ

ตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการลดความเส่ียงในการใชบ้ริการสายการบิน

ตน้ทุนต ่าพบวา่ ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดโดยการด าเนินการตามบทบาทของการ

ส่ือสารทางการตลาด ส่งผลต่อการลดความเส่ียงทางกายภาพ การลดความเส่ียงทางการเงิน การลด

ความเส่ียงทางการใชง้าน และการลดความเส่ียงทางเวลา ในขณะท่ีความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทาง

การตลาดโดยการด าเนินการตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาด ไม่ส่งผลต่อการลดความ

เส่ียงทางสังคม 

 ผลการศึกษาเร่ืองการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดโดยการเลือกใช้

เคร่ืองมือทางการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการลดความเส่ียงในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า พบวา่

ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดโดยการเลือกใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสารส่งผลต่อการลด

ความเส่ียงทางการใชง้าน และการลดความเส่ียงทางเวลา ในขณะท่ีความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทาง

การตลาดโดยการเลือกใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสาร ไม่ส่งผลต่อการลดความเส่ียงทางการภาพ ทาง

สังคม และการเงิน 
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Abstract 
 

 The aim of this study is to study marketing communication affecting to risk reduction in 
using service of low-cost airlines 
 The purpose of the study population was a passenger airline service by using a 
convenience sampling of 400 people. The sample is divided into two groups, Don Muang Airport 
and Suvanaphumi International Airport. Tools were used to study the reliability of 0.9691 were 
used to test the hypothesis that the Multiple Linear Regression Analysis. 
 The results showed respondents were mostly males aged 25-35 years were enrolled in 
college (self-employed/ business). The channel of news is advertising and main purpose using for 
business. 
 The result for the operation that make the respondents have trust to low-cost airlines by 
using continuous information, communicate motivation, reminding for service, customer 
relationship, and integrated marketing communication in mostly. 
 The result of risk reduction as a result of the implementation of the communications 
market by using perceived risk: physical, social, financial, functional, time in mostly. 
 The result of analysis by trusting the roll of marketing communication that contributes to 
reduction the risk of using the low-cost service that confident to reduction of time, physical, 
financial and functional but not to social risk. 
 The result of analysis by using tools that contribute to reduction the risk of using the low-
cost service that confident to reduction of functional and time but not to physical, social and 
financial. 
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ตารางท่ี 4.21: การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาด  35 
 โดยการด าเนินการตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาดกบัการลด  
 ความเส่ียงในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
ตารางท่ี 4.22: การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาด  36 
 โดยการเลือกใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสารกบัการลดความเส่ียงในการใชบ้ริการ  
 สายการบินตน้ทุนต ่า 
ตารางท่ี 4.23: ผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิยั ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสาร  37 
 ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการลดความเส่ียงในการใชบ้ริการสายการบิน 
 ตน้ทุนต ่า 

 
 

 
 



ช 

 

กติติกรรมประกาศ 
 

รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุลวงไดด้ว้ยความกรุณาเป็นอยา่งสูงจากผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.เกษมสันต ์พิพฒัน์ศิริศกัด์ิ อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าแก่ผูท้  า
การศึกษาในการใหค้  าแนะน า และใหค้  าปรึกษา ตลอดทั้งใหค้วามช่วยเหลือแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ 
เพื่อใหร้ายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ ผูท้  าการศึกษาขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณผูใ้หก้ารสัมภาษณ์เพื่อใหร้ายงานฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ และขอขอบคุณคุณ
พอ่ คุณแม่ และครอบครัวท่ีใหก้ าลงัใจในการท ารายงานการวจิยัคร้ังน้ีมาโดยตลอดตั้งแต่ตน้จน
ส าเร็จ รวมถึงขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนท่ีใหค้วามช่วยเหลือจนกระทัง่รายงานฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิา รวมถึงผูเ้ขียนต ารา เอกสาร 
บทความต่างๆ ท่ีผูท้  าการศึกษาไดศึ้กษาคน้ควา้และน ามาอา้งอิงในรายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ
คร้ังน้ี 
 
 

 องักรู กิจเจริญ 
 



บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ในปัจจุบนัการคมนาคมขนส่งมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็นเพื่อนการ
ติดต่อส่ือสาร การท าธุรกิจ หรือการท่องเท่ียว ท าใหก้ารขนส่งทางดา้นต่างๆจะตอ้งมีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค (อินทิรา จนัทรัฐ, 2552) เม่ือผูบ้ริโภคเลือกเดินทางในช่องทางท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
การเดินทางทางอากาศหรือการเดินทางโดยเคร่ืองบินนั้นจึงเป็นตวัเลือกแรกในการเลือกใชบ้ริการ
ของผูบ้ริโภค ทางผูป้ระกอบการหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสายการบินจึงตอ้งมีการแข่งขนักนั
อยา่งสูง เพื่อใหผู้บ้ริโภคเลือกใชบ้ริการสายการบินของตนเอง สายการบินจึงเกิดข้ึนเพื่อเป็น
ทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคจ านวนมากและจะน าเสนอภาพลกัษณ์ขององคก์รของสายการบินอยา่ง
ชดัเจนดว้ยการเสนอวา่สายการบินของตนเองนั้นเป็นสายการบินตน้ทุนต ่า หรือสายการบินราคา
ประหยดั (Low Cost Airline) 
 อุตสาหกรรมสายการบินเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีตน้ทุนการประกอบการและตน้ทุนคงท่ีสูง 
แต่มีอตัราก าไรต ่า (ปิยะกุล สิทธิอรรถกุล, 2550) เม่ือสายการบินตอ้งการท่ีจะใหผู้บ้ริโภคเลือกใช้
บริการสายการบินของตนเองนั้น จึงตอ้งเสนอสินคา้และบริการท่ีมีความแตกต่าง โดยการเลือก
ความแตกต่างทางดา้นราคาใหต้ ่ากวา่สายการบินอ่ืนๆ ท่ีเป็นคู่แข่ง แต่ละสายการบินมีนโยบายท่ีมี
ความแตกต่างและมีกลยทุธ์ท่ีแตกต่างกนั 
 ปัจจุบนัสายการบินตน้ทุนต ่าก าลงัไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จากผูใ้ชบ้ริการเพราะค่า
โดยสารเคร่ืองบินท่ีประหยดักวา่ ซ่ึงเหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั จนท าใหส้ายการบิน
ใหญ่ๆ ตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของคู่แข่งเหล่าน้ี และไดห้นัมาใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อต่อสู้
กบัสายการบินตน้ทุนต ่า รวมทั้งการจดัตั้งสายการบินลูกหรือสายการบินในเครือเพิ่มข้ึนเพื่อท่ีจะ
ใหบ้ริการแบบตน้ทุนต ่า (กญัญา หม่ืนโฮง้ , 2549) ดงันั้นสายการบินตน้ทุนต ่าจึงตอ้งพยายามท่ีจะ
ปรับปรุงและพฒันาใหส้ายการบินของตนนั้นสามารถอยูร่อดได ้และเน่ืองจากสายการบินตน้ทุนต ่า
ไม่ไดจ้ะประสบความส าเร็จและอยูร่อดไดทุ้กราย เน่ืองจากความส าเร็จดงักล่าวตอ้งข้ึนอยูก่บัปัจจยั
ดา้นตน้ทุนและปัจจยัตลาด ซ่ึงตน้ทุนก็คือตน้ทุนน ้ามนัเช้ือเพลิง ตน้ทุนในการจดัหาเคร่ืองบินมา
ใหบ้ริการ ตน้ทุนแรงงานหรือค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร ซ่ึงค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีในปัจจุบนัก็มีแนวโนม้
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ และส่ิงท่ีส าคญัคือปัจจยัทางดา้นรายรับหรือปัจจยัดา้นการตลาด ซ่ึงเป็นตวัก าหนด
ความสามารถในการแข่งขนัและการอยูร่อดของธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่า 
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 ธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่าจะตอ้งเนน้การบริการและสินคา้ท่ีเรียบง่ายและท่ีส าคญัตอ้ง
ประหยดั โดยอาจมีลกัษณะรูปแบบการด าเนินการ เช่น ไม่มีการเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองบิน ไม่มีบริการฉายภาพยนตร์ เพื่อลดตน้ทุนการด าเนินงานและอุปกรณ์ ไม่มีการจองท่ีนัง่
ก่อนข้ึนเคร่ือง ผูโ้ดยสารข้ึนก่อนเลือกท่ีนัง่ไดก่้อน จะท าใหผู้โ้ดยสารรีบข้ึนเคร่ือง จึงช่วยให้
เคร่ืองบินออกตรงเวลา รวดเร็ว ไม่เสียเวลาจอดรอ ทั้งยงัช่วยประหยดัค่าธรรมเนียมสนามบินและ
ค่าเช้ือเพลิงระหวา่งติดเคร่ืองยนตจ์อดท่ีสนามบิน ไม่มีการแบ่งชั้นผูโ้ดยสารค่าตัว๋ราคาเดียว (กญัญา 
หม่ืนโฮง้ , 2549) เป็นตน้ เม่ือลดตน้ทุนการด าเนินการท าใหส้ายการบินตน้ทุนต ่าเกิดความไม่
น่าเช่ือถือจากผูโ้ดยสาร อาจท าใหผู้โ้ดยสารเกิดความเส่ียงในดา้นต่างๆ ได ้ธุรกิจสายการบินจึง
จ าเป็นตอ้งสร้างการส่ือสารทางการตลาดเพื่อใหผู้โ้ดยสารรับรู้เก่ียวกบัสายการบินวา่มีความ
ปลอดภยัและมีความน่าเช่ือถือ แต่ยงัคงไวซ่ึ้งภาพลกัษณ์การเป็นสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีเด่นชดั การ
ส่ือสารทางการตลาดจึงเป็นเคร่ืองมือหลกัเพื่อส่ือสารขอ้มูลและจูงใจผูใ้ชบ้ริการใหรั้บทราบข้อมูล
ใหม้ากข้ึน ซ่ึงการส่ือสารทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือในการใชกิ้จกรรมการส่งเสริมการตลาด
หลากหลายรูปแบบใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภค ซ่ึงรูปแบบต่างๆ จะถูกใชเ้พื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด (ศศิธร เดชะคุปต,์ 2548) 
 ดงันั้นผูท้  าวจิยัจึงท าการศึกษาเร่ืองความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ลดความเส่ียงในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า เพื่อใหธุ้รกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายการบินและผูท่ี้
สนใจ น าผลไปใชเ้ป็นแนวทางในการเลือกใชว้ธีิการส่ือสารทางการตลาดแต่ละประเภทท่ีเหมาะสม
ต่อการลดความเส่ียงในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ
สายการบินของผูโ้ดยสารและน าไปใชใ้นการวางแผนและพฒันากลยทุธ์ดา้นการบริการให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ีคือ 

1. เพื่อส ารวจความเส่ียงในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
2. เพื่อส ารวจการส่ือสารทางการตลาดท่ีใชข้องสายการบินตน้ทุนต ่า  
3. เพื่อวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อระดบัการลดความ

เส่ียงในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 ผูว้จิยัใชก้ารวจิยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใชว้ธีิการส ารวจดว้ย
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ีคือ 

1. ประชากรท่ีใชศึ้กษา คือ ผูโ้ดยสารท่ีเคยใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า  
2. ตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาเลือกจากผูโ้ดยสารท่ีเคยใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า โดยวธีิการ

สุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น ดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กบั
ผูท่ี้เคยใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า ภายในท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
และใชจ้  านวน 400 คนซ่ึงจ านวนน้ีไดจ้ากการใชต้ารางส าเร็จรูปของ Yamane(1967) 

3. ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ประกอบดว้ย 
ตวัแปรตาม  คือ  ระดบัความเส่ียงท่ีลดลงของการใชบ้ริการสายการบิน 

 ตน้ทุนต ่า 
 ตวัแปรอิสระ  คือ  ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการ 
   สายการบินตน้ทุนต ่า 

4. สถานท่ีศึกษาท่ีผูว้จิยัใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ท่าอากาศยานดอนเมืองและ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

5. ระยะเวลาในการศึกษา เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนมิถุนายน 2555 
 
 
1.4 ประโยชน์ทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ผลจากการศึกษามีประโยชน์ต่อฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี คือ 

1. ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายการบินตน้ทุนต ่าสามารถน าผลเร่ืองความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อการลดความเส่ียงในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า ไปใชใ้นการวางแผน
และปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการของสายการบินใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูโ้ดยสาร  

2. ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายการบินตน้ทุนต ่าสามารถน าผลไปใชเ้ป็นแนวทางในการเลือกใช้
วธีิการส่ือสารทางการตลาดแต่ละประเภทท่ีเหมาะสมต่อการลดความเส่ียงในการใชบ้ริการสายการ
บินตน้ทุนต ่า เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ในการเลือกใชบ้ริการสายการบินของผูโ้ดยสาร 

3. ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายการบินตน้ทุนต ่าใชผ้ลการศึกษาเป็นแนวทางในการลดความเส่ียง
จากการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนและเพิ่มระดบัการป้องกนัเพื่อเพิ่มความมัน่ใจในการใชบ้ริการ
สายการบินตน้ทุนต ่า 



บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
บทน้ีเป็นการนาํเสนอ แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรของการศึกษาซ่ึง

ผูว้จิยัไดท้าํการสืบคน้ จากเอกสารทางวชิาการและงานวจิยัจากแหล่งต่างๆ เพื่อนาํมากาํหนด
สมมุติฐาน โดยแบ่งเน้ือหาของบทน้ีเป็น 6 ส่วนคือ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองความเช่ือมัน่ 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองบทบาทหรือหนา้ท่ีของการส่ือสารทางการตลาด  
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองความเส่ียง 
2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.5  กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
รายละเอียดในแต่ละส่วนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ มีสาระสาํคญัดงัน้ี 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองความเช่ือมั่น 

แนวคิดเกีย่วกบัความเช่ือมั่นของผู้ใช้บริการ 
ความเช่ือมัน่ (Trust) เป็นผลสะทอ้นใหเ้กิดความเช่ือมัน่ ความซ่ือสัตยข์องบุคคลท่ีมีต่อ

คุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลอ่ืน 
ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคสามารถประเมินไดจ้ากความเช่ือมัน่ของลูกคา้ ซ่ึงผูใ้หบ้ริการ  

แต่ละรายจะไดรั้บความเช่ือมัน่จากลูกคา้แตกต่างกนั และจะเกิดการประเมินได้เม่ือลูกคา้ไดรั้บ   
การบริการแลว้จะมีการเปรียบเทียบกบัผูไ้ดใ้หบ้ริการไว ้ความเช่ือมัน่คือ พื้นฐานของความสัมพนัธ์
ทางการติดต่อส่ือสารในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ผูใ้หบ้ริการจาํเป็นตอ้งเรียนรู้เร่ืองความสัมพนัธ์
ใกลชิ้ด ความคุน้เคยเพื่อครองใจลูกคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ การส่ือสาร 
(Communication) การดูแลและการให ้(Caring and Giving) การใหข้อ้ผกูมดั (Commitment) ท่ี
เก่ียวพนักบัลูกคา้ การใหค้วามสะดวกสบาย (Comfort) หรือความสอดคลอ้ง (Compatibility) การ
แกไ้ขสถานการณ์ความขดัแยง้ (Conflict) และการใหค้วามไวว้างใจ (Trust) 
 ความหมายของความเช่ือมัน่ คือ ความเช่ือมัน่ของบุคคล กลุ่มคนหรือองคก์ารซ่ึงข้ึนอยูก่บั
ความสมคัรใจในการยอมรับในบุคคล  กลุ่มคนหรือองคก์าร โดยตระหนกัถึงความถูกตอ้งและความ
สนใจในส่ิงต่างๆ 
 ความเช่ือมัน่เป็นความไวว้างใจส่วนบุคคลต่อฝ่ายอ่ืนภายใตเ้ง่ือนไขแห่งความไวว้างใจและ
ความเส่ียง ความเช่ือมัน่ในระยะเร่ิมตน้ระหวา่งบุคคลไม่ไดข้ึ้นกบัระดับประสบการณ์ท่ีมีกบับุคคล
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อ่ืนแต่จะข้ึนอยูก่บันิสัยของแต่ละบุคคล ความเช่ือมัน่ถูกพฒันาในระหวา่งวยัเด็กซ่ึงเป็นการพฒันาท่ี
มีมาอยา่งต่อเน่ืองโดยมีผลทาํให้เกิดความเช่ือถือศรัทธาในผูอ่ื้น ความเช่ือมัน่สามารถเปล่ียนแปลง
และพฒันาไดต้ลอดเวลา โดยระดบัความเช่ือมัน่จะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัการประเมินในแต่ละบุคคล  
 ความเช่ือมัน่ไม่สามารถหรือกาํหนดหรืออธิบายไดโ้ดยนยั เน่ืองจากความเช่ือมัน่เป็นส่ิงท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวกบัความเส่ียง ความเช่ือมัน่และความไม่มัน่คงมนุษยจึ์งเลือกท่ีจะใหค้วามมัน่ใจในส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง โดยข้ึนอยูก่บัสัดส่วนของตน้ทุนและประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎเีร่ืองบทบาทหรือหน้าทีข่องการส่ือสารทางการตลาด  

บทบาทท่ีสาํคญัของการส่งเสริมการตลาด คือทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารไปยงั
ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค โดยใชเ้คร่ืองมือ หรือส่ือกลางต่างๆ หลายรูปแบบ เพื่อส่ือสารความหมาย หรือ
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ และบริการท่ีเสนอขายใหเ้กิดการยอมรับ หรือแสดงพฤติกรรมตอบสนอง
ในแนวทางท่ีตอ้งการ เน่ืองจากนกัการตลาดตอ้งทาํงานเก่ียวกบัลูกคา้โดยตรง การทาํความใจ
เก่ียวกบัการส่ือสาร จึงมีความสาํคญัยิง่ 
 ดงันั้นการส่ือสารทางการตลาด (Marketing Communication) จึงหมายถึง การดาํเนิน
กิจกรรมทางการตลาดในอนัท่ีจะส่ือความหมาย สร้างความเขา้ใจ สร้างการยอมรับระหวา่งธุรกิจกบั
ผูบ้ริโภค โดยมุ่งหวงัท่ีจะทาํใหพ้ฤติกรรมตอบสนองตามวตุัประสงคข์องธุรกิจนั้น จาก
กระบวนการส่ือสารท่ีเป็นการส่ือความหมายจากแหล่งข่าวสารผา่นส่ือแหล่งต่างๆ ไปยงัผูรั้บ
ข่าวสารซ่ึงเป็นบุคคลเป้าหมายในการส่ือสารนั้น ถา้หากผูส่้งสารส่ือความหมายไดส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูรั้บสารโดยอาจใชว้ธีิโนม้นา้วจิตใจ และกระตุน้ความตอ้งการเพื่อใหผู้รั้บสาร
ไดรั้บรู้ และเปล่ียนแปลงทศันคติ มีผลไปถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ผูรั้บข่าวสารก็จะมีปฏิกิริยา
ตอบสนองกลบัมาตามความตอ้งการได ้ 

การติดต่อส่ือสารทางการตลาด (The Marketing Communications Mix) ของ Kotle r (2001, 
อา้งใน ศศิธร เดชะคุปต์, 2548) ประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่างๆ 5 ประการดงัน้ี 

1. การโฆษณา  (Advertising) เป็นการส่ือสารขอ้มูลโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสาร  จูง
ใจ และเตือนความทรงจาํเก่ียวกบัสินคา้  (Goods) และบริการ  (Service) หรือความคิด  (Ideas) ซ่ึง 
สามารถระบุ ผูอุ้ปถมัภร์ายการ (ผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายสินคา้ท่ีโฆษณา ) ได ้โดยผูอุ้ปถมัภร์ายการตอ้ง  
เสียค่าใชจ่้ายสาํหรับส่ือโฆษณา ส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณาประกอบดว้ย  

1.1 ส่ือส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โบร์ชวัร์ โปสเตอร์ เป็นตน้  
1.2 ส่ือแพร่ภาพและกระจายเสียง ไดแ้ก่ โทรทศัน์ วทิย ุ 
1.3 ส่ือกลางแจง้ ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณาต่างๆ  
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             1.4 ส่ือเคล่ือนท่ี ไดแ้ก่ โฆษณาขา้งรถโดยสารประจาํทาง โฆษณาหลงัรถตูโ้ดยสาร
หรือโฆษณาท่ีติดอยูบ่นหลงัคารถแทก็ซ่ี เป็นตน้  

1.5 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ เวบ็ไซด ์ 
1.6 ส่ือทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ รถแห่ เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นตน้  
1.7 ส่ือบุคคล ไดแ้ก่ พนกังานขาย เป็นตน้  

ทั้งน้ีการโฆษณาเป็นรูปแบบของการสร้างการติดต่อส่ือสารตราสินคา้  (Brand Contact) ท่ี
เป็นท่ีนิยมใชท่ี้สุด  

2. การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นรูปแบบการติดต่อส่ือสารจากผูส่้ง
สารไปยงัผูรั้บข่าวสารโดยตรง อาจเรียกวา่เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคล (Interpersonal 
Communication) ผูส่้งข่าวสารจะสามารถรับรู้และประเมินผลจากผูรั้บข่าวสารไดท้นัที การขายโดย 
ใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) ถือเป็นส่ือท่ีสาํคญัมาก ซ่ึงจะใชใ้นกรณีต่อไปน้ี  

2.1 เม่ือสินคา้นั้นเหมาะกบัการขายโดยใชพ้นกังานขาย เช่น สินคา้ประเภทท่ีขายตาม
บา้น (Door to Door Selling) ไม่วา่จะเป็นประกนัชีวติ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองสาํอาง เป็นตน้  

2.2 เม่ือสินคา้เป็นลกัษณะท่ีตอ้งมีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ (Product 
Knowledge) เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความสลบัซบัซอ้น ซ่ึงไม่สามารถขายผา่นส่ือมวลชน (Mass Media) 
ไดสิ้นคา้พวกน้ี ไดแ้ก่ เคร่ืองทาํนํ้าแขง็ เคร่ืองจกัร รถยนต ์สินคา้อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงตอ้งอาศยั 
พนกังานขายช่วยอธิบาย เพราะไม่สามารถใชส่ื้อโฆษณาใชส่ื้ออธิบายใหช้ดัเจนได้  

2.3 ในกรณีท่ีสินคา้นั้นตอ้งการบริการท่ีดี (Good Sales Services) ซ่ึงจาํเป็น จะตอ้งใช้
คนใหบ้ริการประกอบการขายสินคา้นั้นดว้ย โดยพนกังานขายจะเป็นผูบ้ริการ แนะนาํ ติดตั้ง ซ่อม
บาํรุง ซ่ึงพนกังานขายมีบทบาทสาํคญัมากข้ึน  

2.4 ในกรณีท่ีธุรกิจนั้นตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี (Good Relationship) ระหวา่งผู ้
ซ้ือและผูข้าย ดงันั้นธุรกิจท่ีจะตอ้งผ่านคนกลาง (ยีป๊ั่วและซาป๊ัว) จึงตอ้งอาศยัหน่วยงาน ขาย ซ่ึงถา้
คนกลางไม่ใหค้วามร่วมมือก็จะไม่จดัวางสินคา้ใหโ้ดดเด่น หรือไม่นาํสินคา้ออกวางในชั้น คนกลาง
ถือวา่เป็นสะพานท่ีหน่ึง ส่วนผูบ้ริโภคถือเป็นสะพานท่ีสอง ซ่ึงจะนาํไปสู่ความสาํเร็จในการ ขาย  

3. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นเคร่ืองมือระยะสั้น เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือ
หรือขายผลิตภณัฑ์ หรือเป็นส่ิงท่ีจูงใจท่ีมีคุณค่าพิเศษท่ีกระตุน้หน่วยงานขาย (Sale Force) ผูจ้ดั
จาํหน่าย (Distributors) หรือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (Ultimate Consumer) โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อใหเ้กิด
การขายในทนัทีทนัใด หรือเป็นเคร่ืองมือกระตุน้ความตอ้งการซ่ึงท่ีใชส้นบัสนุนการโฆษณา  และ
การขายโดยใชพ้นกังานขาย ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ ทาํใหเ้กิดการทดลองใช้ หรือการซ้ือโดย
ลูกคา้ คนสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนๆ ในช่องทางการจดัจาํหน่าย 
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4. การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation: PR) หมายถึง การติดต่อส่ือสารขององคก์าร กบั
กลุ่มต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความสาํเร็จขององคก์าร ไม่วา่จะเป็นผูข้ายปัจจยัการผลิต ผูถื้อหุน้ หรือ
ลูกคา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างทศันคติ ความเช่ือ และภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ารหรือ ผลิตภณัฑ ์
ตลอดจนเป็นการใหค้วามรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  หรือแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  การ
ประชาสัมพนัธ์ทาํหนา้ท่ีต่อไปน้ี  

4.1 สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งองคก์ารกบัประชาชนทัว่ไป  
4.2 เผยแพร่ผลิตภณัฑ์ เป็นการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละสถาบนัต่างๆ  
4.3 การติดต่อส่ือสาร โดยจะรวมการติดต่อส่ือสารเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑข์องบริษทั 
4.4 คุม้ครองประชาชน เป็นความพยายามท่ีจะต่อตา้นส่ิงท่ีผดิกฎหมายและส่งเสริม การ

กินดีอยูดี่ของประชาชน 
4.5 การแนะนาํ เป็นการจดัหาคาํแนะนาํทัว่ๆไป แก่บริษทัถึงสิงท่ีเกิดข้ึน สังคม ส่ิงท่ี

บริษทัควรทาํเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ หรือการปรับปรุงการติดต่อส่ือสาร  
4.6 การทาํประโยชน์ใหก้บัสังคม  

5. การตลาดทางตรงหรือการตลาดเจาะตรง  (Direct Marketing หรือ Direct Response 
Marketing) สมาคมการตลาดทางตรงไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การตลาดทางตรงเป็นระบบปฏิกิริยา
การกระทาํของการตลาด ซ่ึงใชส่ื้อหน่ึงอยา่งหรือมากกวา่เพื่อใหเ้กิดการตอบสนองท่ีสามารถวดัได้ 
และ (หรือ) การติดต่อทางธุรกิจโดยวธีิใดวธีิหน่ึง หรือ หมายถึง ระบบการตลาดท่ีมีปฏิกิริยา
ระหวา่งกนั ซ่ึงใชส่ื้อโฆษณาหน่ึงส่ือข้ึนไป เพื่อใหมี้การตอบสนอง หรือการซ้ือขายท่ีสามารถวดัได้ 
หรือเป็นการส่ือสารโดยตรงกบัผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อใหเ้กิดการตอบสนองใน
ทนัทีทนัใด จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่การตลาด เจาะตรง มีลกัษณะดงัน้ี  

5.1 มีผลกระทบโดยตรงกบักลุ่มเป้าหมายทนัทีทนัใด  
5.2 มีการตอบสนองท่ีสามารถวดัไดโ้ดยพิจารณาจากการตอบสนองกลบั   
5.3 มุ่งสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวและต่อเน่ืองกบักลุ่มเป้าหมาย  
5.4 สามารถควบคุมคุณภาพข่าวสารได ้ 
5.5 สามารถยดืหยุน่ได ้เพราะข่าวสารต่างๆ สามารถแกไ้ขปรับปรุงไดส้ะดวก  
5.6 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไดท้ัว่ถึง  
5.7 สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดเ้ฉพาะเจาะจง ทั้งน้ีตอ้งอาศยัการตลาด โดยใช้

ฐานขอ้มูล  (Database Marketing) มีประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสารสูงกวา่ส่ือโฆษณาแบบอ่ืนๆ   
ในปัจจุบนัการตลาดเจาะตรง ถือเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงของการส่งเสริมการขาย (Promotion) หรือ
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เป็นการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) เพื่อก่อใหเ้กิดการตอบสนองโดยตรง โดย
ไม่รวมถึงการขายโดยใชพ้นกังานขายท่ีทาํการขายตรงกบัลูกคา้ตามแหล่ง ลูกคา้ (Door – to - door 
Selling) การตลาดเจาะตรงเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมมากข้ึนทุกขณะเน่ืองจาก
เคร่ืองมือน้ีสามารถกระตุน้ความตอ้งการในทนัทีทนัใดและทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือไดม้ากกวา่
เคร่ืองมือโฆษณาประเภทอ่ืน 

เทคนิคการส่ือสารของสายการบิน Stephen Shaw (2002 อา้งใน ธีรพล โกศลัวฒัน์ และ 
พชัรภรณ์ ปรีชามโนมยั, 2553) ไดก้ล่าววา่ เทคนิคการส่ือสารประกอบดว้ย 4 อยา่ง คือ 

1. การสนบัสนุนกิจกรรมทางการตลาด (Sponsorship and Event) เป็นรูปแบบท่ีรวดเร็ว
และสามารถเพิ่มคุณค่าใหก้บัสายการบินใหม่ หรือในดา้นการเปิดสายการบินใหม่ การทาํกิจกรรม
ส่วนใหญ่จะเป็นการสนบัสนุนทางดา้นราคาตัว๋โดยสารทั้งหมดหรือราคาตัว๋โดยสารเพียงบางส่วน 
และสายการบินจะออกกฎเพื่อคุม้ครองทางสายการบินเองเพื่อใหก้ารสนบัสนุนเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เช่น สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates) ใหก้ารสนบัสนุนการแข่งขนักีฬาประเภทฟุตบอล 

2. การส่ือแบบการตลาดฐานขอ้มูล (Data Marketing) ลกัษณะคลา้ยการสนบัสนุนกิจกรรม
ทางการตลาด ซ่ึงมีความสาํคญัในดา้นการส่ือสารทางการตลาดของธุรกิจสายการบิน เช่น กรทาํ
โปรแกรมสะสมแตม้ไมล ์(Frequent Flyer Programmes) ซ่ึงจะทาํใหก้ารเก็บขอ้มูลและ
กระบวนการเก่ียวกบัขอ้มูลต่างๆ มีมูลค่าท่ีถูกลง ซ่ึงทาํใหส้ายการบินสามารถคน้หาขอ้มูลต่างๆ 
เก่ียวกบัผูโ้ดยสารไดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และทาํใหส้ายการบินสามารถกระจายขอ้มูลไปสู่
ผูโ้ดยสารไดดี้เช่นกนั 

3. ส่ือมวลชนสัมพนัธ์ (Media Relations) เป็นแนวทางในการส่ือสารท่ีสาํคญัอีกทางหน่ึง
ของส่ือมวลชน ในการส่ือสารการตลาดของสายการบิน เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ นิตยสาร เป็น
ตน้ ทาํใหส้ายการบินไม่สามารถควบคุมส่ือเหล่าน้ีได ้เน่ืองจากเม่ือเกิดส่ิงผดิปกติกบัทางสายการ
บิน ส่ือเหล่าน้ีจะเป็นปัญหากบัสายการบินทนัที แต่ในทางกลบักนัถา้เกิดส่ิงดี ส่ือเหล่าน้ีส่ือเหล่าน้ี
จะยอ้นผลดีกลบัมาใหท้างสายการดว้ยเช่นกนั 

4. การส่ือสารแบบทีมการขาย (The Field Sales Team) ส่ิงสาํคญัในดา้นการตลาดและ
เง่ือนไขการขายของของธุรกิจสายการบิน คือ กฎการรักษาความสัมพนัธ์ของลูกกคา้ ส่ิงท่ีทา้ทาย
สาํหรับงานน้ี คือการขายสินคา้ท่ีไม่สามารถจบัตอ้งไดแ้ละตอ้งขายในช่วงระยะเวลายาว แต่ใน
ปัจจุบนั ไดเ้กิดระบบ Global Distribution System เช่น Sabre และ Amadeus ทาํใหไ้ม่เกิดปัญหา
เก่ียวกบัแหล่งขอ้มูล ระบบเหล่าน้ีสามารถเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัสายการบินหรือค่าธรรมเนียมไดอ้ยา่ง
ไม่จาํกดั ทาํใหค้วามทา้ทายดงักล่าวไดห้มดไป 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎเีร่ืองความเส่ียง 
ความเส่ียงคืออะไร ประเภทของความเส่ียงมีอะไรบ้าง 
 ความเส่ียง คือ โอกาสท่ีจะเกิดความผดิพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหลความ สูญเปล่าหรือ

เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบหรือทาํใหก้ารดาํเนินงานไม่
ประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์เป้าประสงค ์และเป้าหมายขององคก์ร ทั้งในดา้นยทุธศาสตร์
การปฏิบติังาน การเงิน และการบริหาร ซ่ึงอาจเป็นผลกระทบทางบวกดว้ยก็ได ้โดยการวดัจาก
ผลกระทบ (Impact) ท่ีไดรั้บและโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ 

ความเส่ียงท่ีผูซ้ื้อไดรั้บรู้ (Perceived Risk) (เกษมสันต ์พิพฒัน์ศิริศกัด์ิ, 2553) แบ่งออกเป็น 
6 ประเภท คือ 

1. ความเส่ียงท่ีเกิดจากหนา้ท่ีการงาน (Function Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีการทาํงาน
ของผลิตภณัฑอ์าจจะไม่ตรงกบัความคาดหวงัของผูซ้ื้อ เช่น ทาํงานไดล่้าชา้ เป็นตน้ 

2. ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนช้ินส่วนบางช้ิน ค่าติดตั้งราคาแพง และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการซ้ือ หรือภายหลงั
การซ้ือ เช่น ค่าประกนัภยัสินคา้เสียหาย ค่าขนส่งสินคา้ เป็นตน้ 

3. ความเส่ียงจากการสูญเสียเวลา (Time Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
เวลา เช่น ระยะเวลาในการขนส่งสินคา้จากผูข้าย เป็นตน้ 

4. ความเส่ียงทางกายภาพ (Psysical Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพและชีวติหลงัจากใชสิ้นคา้นั้นแลว้ เช่น เม่ือใชค้รีมทาหนา้แลว้เกิดเป็นรอยด่างดาํ 
บริเวณท่ีใชบ้นใบหนา้ เป็นตน้ 

5. ความทางสังคม (Social Risk) ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากความไม่ยอมรับทางสังคม เม่ือผู ้
ซ้ือใชสิ้นคา้นั้นไปแลว้ 

6. ความเส่ียงทางจิตใจ (Psychological Risk) ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อสภาพจิตใจ เม่ือพบวา่
สินคา้นั้นไม่ไดส้ร้างความพึงพอใจใหก้บัผูซ้ื้อในระดบัท่ีผูซ้ื้อคาดหวงัทาํใหเ้กิดความผดิหวงั  

แนวคิดและทฤษฎเีร่ืองความเส่ียงทางการบริการของสายการบิน  
 Xystouri (2005 อา้งใน ปิยะกุล สิทธิอรรถกุล, 2550) ไดท้าํการเก็บสถิติการร้องเรียนต่อ
สายการบินระหวา่งประเทศต่อปัญหาความไม่พึงพอใจในการบริการของผูโ้ดยสารสายการบิน
ระหวา่งประเทศในช่วง 11 ปี ระหวา่ง ปี ค.ศ. 1990 – 2000 ไดเขอ้สรุปเร่ืองท่ีมีการร้องเรียนมาก
ท่ีสุดตามลาํดบัดงัน้ี 

1. การเสียเวลาของเท่ียวบินซ่ึงมีสาเหตุมาจากปัญหาทางเทคนิคต่างๆ 
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2. การหยดุการบริการของสายการบินชัว่คราว ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการนดัหยดุงานของ
พนกังาน 

3. การใหบ้ริการของพนกังานภาคพื้นดิน (Ground Staff Attitude) 
4. ปัญหาในการสาํรองท่ีนัง่ 
5. ปัญหาการขายตัว๋เคร่ืองบินเกินจาํนวนท่ีนัง่ 
Boksberger, et al. (2007 อา้งใน ปิยะกุล สิทธิอรรถกุล, 2550) ไดท้าํการวจิยั ศึกษาถึง

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลกบัสถานการณ์ท่ีผูโ้ดยสารอาจไดรั้บความเส่ียงจากการใช้
บริการของสายการบิน (Perceived Risk) โดยแบ่งออกเป็น 6 ดา้น ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงดา้นการเงิน (Finance Risk) 
2. ความเส่ียงดา้นความผดิพลาดของระบบการทาํงานและพนกังาน (Functional Risk) 
3. ความเส่ียงดา้นร่างกาย (Physical Risk) 
4. ความเส่ีนงดา้นจิตใจ (Phychological Risk) 
5. ความเส่ียงดา้นสังคม (Social Risk) 
6. ความเส่ีนงดา้นเวลา (Temporal Risk) 
ไดข้อ้สรุปจากงานวจิยัในภาพรวมวา่ ในอุตสาหกรรมการบินพาณิชย ์ควาเมส่ีนงดา้น

การเงิน (Finance Risk) และดา้นเวลา (Temporal Risk) มีความสาํคญักบัผูโ้ดยสารสูงสุด ส่วนความ
เส่ียงดา้นร่างกาย  ความเส่ีนงดา้นจิใจ ความเส่ีนงดา้นสังคม กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัระดบัปาน
กลาง ในขณะท่ีความเส่ียงดา้นความผดิพลาดของระบบการทาํงานและพนกังาน  กลุ่มตวัอยา่งไม่ได้
ใหค้วามสาํคญั 
 
2.4 ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ปิยะกุล สิทธิอรรถกุล (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ความเส่ียงทางการบริการและเง่ือนไขป้องกนั
การเปล่ียนแปลงตราสินคา้ท่ีผูโ้ดยสารชาวไทยไดรั้บจากสายการบินระหวา่งประเทศ  พบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งเห็นวา่ความไม่พึงพอใจมีการใชบ้ริการของสายการบินระหวา่งประเทศมีความเส่ียงโดย
ภาพรวมในระดบัมาก โดยมีความเส่ียงดา้นการเงินและดา้นจิตใจในระดบัมากท่ีสุด และมีความ
เส่ียงดา้นสังคม ความผดิพลาดของระบบการทาํงานและพนกังาน ความเส่ียงดา้นเวลา และความ
เส่ียงดา้นร่างกาย อยูใ่นระดบัมากตามลาํดบั  
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 พนัทิพา ปัญสุวรรณ (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองทศันคติของผูบ้ริโภคต่อเคร่ืองมือส่ือสารทางการ
ตลาดแบบครบเคร่ืองท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์
เอเชีย พบวา่ทศันคติท่ีมีต่อเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบครบเคร่ืองในดา้นอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือแนะนาํการใชบ้ริการ ดา้นการออกแบบภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นการโฆษณา และดา้นการ
ส่งเสริมการขาย ผูบ้ริโภคมีทศันคติในระดบัท่ีดี ส่วนดา้นพนกังานและดา้นการประชาสัมพนัธ์ของ
สายการบินผูบ้ริโภคมีทศันคติอยูใ่นระดบัท่ีเฉยๆ ในส่วนการรับรู้การโฆษณาในส่ือโฆษณา 
ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ในส่ือโฆษณาโทรทศัน์ ส่ือหนงัสือพิมพ ์ส่ือนิตยสารการท่องเท่ียว ส่ือป้าย
โฆษณา ส่ือแผน่พบั และส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ี โดยมีระดบัการรับรู้เป็นบางคร้ัง ผูบ้ริโภคมีระดบัการ
รับรู้บ่อยคร้ังในช่ือเวบ็ไซต ์ส่วนส่ือวทิย ุผูบ้ริโภคมีการรับรู้ในระดบันานๆ คร้ัง  
 ทศันคติเก่ียวกบัเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบครบเคร่ืองของสายการบินไทยแอร์
เอเชีย ดา้นพนกังาน ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการออกแบบภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือแนะนาํการใชบ้ริการ และดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ส่วนการรับรู้ท่ีมีต่อการโฆษณาในส่ือโฆษณา
ของสายการบินนั้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์
เอเชีย 
 อินทิรา จนัทรัฐ (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองความคาดหวงัและการรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการ
สายการบินตน้ทุนตํ่าเท่ียวบินภายในประเทศ พบวา่ลูกคา้มีความคาดหวงัและการรับรู้ต่อคุณภาพ
การบริการ ในดา้นทศันะความมัน่ใจ ทศันะการตอบสอนงท่ีรวดเร็ว ทศันะความเช่ือถือได ้ทศันะ
การเขา้ถึงจิตใจลูกคา้ และดา้นทศันะลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนัโดยค่าเฉล่ียของคุณภาพการ
บริการตามการรับรู้จริงของผูรั้บบริการมีค่าตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียนของคุณภาพบริการตามความคาดหวงั
ทั้ง 5 ดา้น ซ่ึงแสดงวา่ลูกคา้ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น 

ธีรพล โกศลัวฒัน์ และ พชัรภรณ์ ปรีชามโนมยั (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองแนวทางการ
พฒันาการส่ือสารทางการตลาดผา่นส่ือสังคม (Social Media) ของสายการบินตน้ทุนตํ่า กรณีศึกษา 
การใชส่ื้อทางสังคมของบริษทั แอร์เอเชีย จาํกดั ในประเทษไทย พบวา่ ในส่ือทางสังคมควรมีการ
ใชก้ลยทุธ์ดึง (Pull Strategy) คือ การประกาศใหส่ื้อทางสังคมเป็นช่องทางในการประกาศข่าวสาร 
โปรโมชัน่ต่างๆ เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจในเร่ืองอขงโปรโมชัน่หรือสินคา้เขา้มาเป็นสมาชิกเพื่อรับข่าวสาร 
และการใชส่ื้อทางสังคมใหป้ระสบความสาํเร็จไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการเลือกใชเ้คร่ืองมือเพียงเท่านั้น แต่
ข้ึนอยูก่บัวธีิการในการใชเ้คร่ืองมือต่างๆในการสร้างกระแสใหเ้กิดอิทธิพลคนหมู่มาก ซ่ึงตอ้งมีการ
คิดอยา่งสร้างสรรคแ์ละพิจารณาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาวธีิการท่ีเหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหก้ารส่ือสารทางสังคมประสบผลสาํเร็จมากท่ีสุด 
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2.5 กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
 
ภาพท่ี 2.1: ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดกบัการลดความเส่ียงใน

การใชส้ายการบินตน้ทุนตํ่า 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        รูปภาพ 
 
กรอบแนวคิดขา้งตน้แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการดาํเนินการตามบทบาทของการ

ส่ือสารทางการตลาดและการเลือกเคร่ืองมือในการส่ือสารเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ กบัประเภทของ
ความเส่ียงภายใตแ้นวความคิดเร่ืองความเส่ียงทางการบริการและเง่ือนไขป้องกนัการเปล่ียนแปลง
ตราสินคา้ท่ีผูโ้ดยสารชาวไทยไดรั้บจากสายการบินระหวา่งประเทศ  ของปิยะกุล สิทธิอรรถกุล 
(2550) แนวคิดเร่ืองความเส่ียงของเกษมสันต ์พิพฒัน์ศิริศกัด์ิ (2553) แนวคิดเร่ืองทศันคติของ
ผูบ้ริโภคต่อเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบครบเคร่ืองท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสายการบิน ของพนัทิพา ปัญสุวรรณ (2549) และงานวจิยัเร่ืองส่วนผสมของการ
ติดต่อส่ือสารทางการตลาดของ Kotler (2001 อา้งใน ศศิธร เดชะคุปต์, 2548) 

การดาํเนินการตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาด  

- การใหข้อ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 

- การส่ือสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ 

- การสร้างความระลึกถึงท่ีจะใชบ้ริการ 

- การสร้างความสัมพนัธ์และความผกูพนักบัลูกคา้ 

 

ระดบัความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาด 

การเลือกเคร่ืองมือในการส่ือสารเพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ 

การส่ือสารโดยใชส่ื้อโทรทศัน์ 
-  การส่ือสารโดยใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์

- การส่ือสารโดยใชส่ื้อออนไลน์ 
- การส่ือสารโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง 

- การส่ือสารโดยใชลู้กคา้ประจาํ 

- การส่ือสารโดยใชก้ารจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 
- การส่ือสารโดยใชก้ารจดักิจกรรมเพื่อสังคม  

 

การลดลงของความเส่ียง 

-  ความเส่ียงทางกายภาพ 

-  ความเส่ียงทางสังคม 

-  ความเส่ียงทางการเงิน 

-  ความเส่ียงทางการใชง้าน 

-  ความเส่ียงทางเวลา 

ระดบัความความเส่ียงแต่ละประเภทท่ีลดลง 
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การสรุปดงักล่าวสามารถเขียนสมมุติฐานงานวจิยัได ้วา่ 
สมมุติฐานท่ี 1 ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดจากการดาํเนินการส่งผลต่อการ

ลดลงของความเส่ียงทางกายภาพ 
ตวัแปรตาม คือ ประเภทของความเส่ียงทางกายภาพ 
ตวัแปรอิสระ คือ ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดจากการ

ดาํเนินการ 
สมมุติฐานท่ี 2 ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดจากการดาํเนินการส่งผลต่อการ

ลดลงของความเส่ียงทางสังคม 
ตวัแปรตาม คือ ประเภทของความเส่ียงทางสังคม 
ตวัแปรอิสระ คือ ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดจากการ

ดาํเนินการ 
สมมุติฐานท่ี 3 ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดจากการดาํเนินการส่งผลต่อการ

ลดลงของความเส่ียงทางการเงิน 
ตวัแปรตาม คือ ประเภทของความเส่ียงทางการเงิน 
ตวัแปรอิสระ คือ ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดจากการ

ดาํเนินการ 
สมมุติฐานท่ี 4 ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดจากการดาํเนินการส่งผลต่อการ

ลดลงของความเส่ียงทางการใชง้าน 
ตวัแปรตาม คือ ประเภทของความเส่ียงทางการใชง้าน 
ตวัแปรอิสระ คือ ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดจากการ

ดาํเนินการ 
สมมุติฐานท่ี 5  ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดจากการดาํเนินการส่งผลต่อการ

ลดลงของความเส่ียงทางเวลา 
ตวัแปรตาม คือ ประเภทของความเส่ียงทางเวลา 
ตวัแปรอิสระ คือ ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดจากการ

ดาํเนินการ 
สมมุติฐานท่ี 6 ความเช่ือมัน่ต่อเคร่ืองมือในการส่ือสารส่งผลต่อการลดลงของความเส่ียง

ทางกายภาพ 
ตวัแปรตาม คือ ประเภทของความเส่ียงทางกายภาพ 
ตวัแปรอิสระ คือ ความเช่ือมัน่ต่อเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
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สมมุติฐานท่ี 7 ความเช่ือมัน่ต่อเคร่ืองมือในการส่ือสารส่งผลต่อการลดลงของความเส่ียง
ทางสังคม 

ตวัแปรตาม คือ ประเภทของความเส่ียงทางสังคม 
ตวัแปรอิสระ คือ ความเช่ือมัน่ต่อเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

สมมุติฐานท่ี 8 ความเช่ือมัน่ต่อเคร่ืองมือในการส่ือสารส่งผลต่อการลดลงของความเส่ียง
ทางการเงิน 

ตวัแปรตาม คือ ประเภทของความเส่ียงทางการเงิน 
ตวัแปรอิสระ คือ ความเช่ือมัน่ต่อเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

สมมุติฐานท่ี 9 ความเช่ือมัน่ต่อเคร่ืองมือในการส่ือสารส่งผลต่อการลดลงของความเส่ียง
ทางการใชง้าน 

ตวัแปรตาม คือ ประเภทของความเส่ียงทางการใชง้าน 
ตวัแปรอิสระ คือ ความเช่ือมัน่ต่อเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

สมมุติฐานท่ี 10 ความเช่ือมัน่ต่อเคร่ืองมือในการส่ือสารส่งผลต่อการลดลงของความเส่ียง
ทางเวลา 

ตวัแปรตาม คือ ประเภทของความเส่ียงทางเวลา 
ตวัแปรอิสระ คือ ความเช่ือมัน่ต่อเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

สมมุติฐานท่ี 11 ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดจากการดาํเนินการ และความ
เช่ือมัน่ต่อเคร่ืองมือในการส่ือสารส่งผลต่อการลดลงของความเส่ียง แตกต่างกนั 

ตวัแปรตาม คือ ประเภทของความเส่ียงท่ีลดลง 
ตวัแปรอิสระ คือ ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดจากการ

ดาํเนินการ และความเช่ือมัน่ต่อเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
 
 



บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 
เน้ือหาของบทน้ีเป็นการอธิบายถึงวธีิการวจิยัส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ซ่ึงใชรู้ปแบบของ

การวจิยัเชิงปริมาณท่ี ประกอบดว้ย ประชากรและตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การแปรผลขอ้มูล และวธีิการทางสถิติส าหรับใชใ้นการวเิคราะห์และการทดสอบ
สมมุติฐานเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีก าหนดข้ึน 
 
3.1 การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใชศึ้กษา คือ   ผูโ้ดยสารท่ีเคยใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า ซ่ึงการเลือก

ประชากรกลุ่มดงักล่าว เน่ืองจากผูว้จิยัตอ้งการศึกษาถึงการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการลด
ความเส่ียงในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 

ตัวอย่าง 
ตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาเลือกจากผูโ้ดยสารท่ีเคยใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า จ  านวน 400 คน 

ผูว้จิยัไดก้  าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวนดงักล่าวโดยใชต้ารางของ Yamane (1967) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดบัร้อยละ ± 5 ซ่ึงตวัอยา่งท่ีไดน้ั้น ผูว้จิยัเลือกใช้
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non – Probability Sampling) โดยใชว้ธีิการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูท้  าวจิยัไดด้ าเนินการเก่ียวกบัการเลือกตวัอยา่ง ดงัน้ี 

1. ก าหนดคุณสมบติัและจ านวนของกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่ ผูโ้ดยสาร
ท่ีเคยใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 

2. ก าหนดขนาดตวัอยา่งจากตารางส าเร็จรูปโดยใชข้นาดตวัอยา่งท่ีไม่สามารถระบุได้
แน่นอนและไดจ้  านวน 400 คน 

3. จดัแบ่งตวัอยา่งเป็นกลุ่มยอ่ยโดยเลือกเก็บตวัอยา่งจากท่าอากาศยานดอนเมืองและ     
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สาเหตุท่ีเลือกเพราะมีกลุ่มผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
จ  านวนมาก 

4. จดัสัดส่วนของจ านวนตวัอยา่งแต่ละกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
ท่าอากาศยานดอนเมือง   จ  านวน 200 คน 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   จ  านวน 200 คน 
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5. เลือกตวัอยา่งของแต่ละกลุ่มโดยใชว้ธีิการสุ่มแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non – 
Probability Sampling) โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัอยา่ง โดยมีรายละเอียด
เก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวจิยั และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. สร้างแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นในประเด็นต่อไปน้ี คือ 
 (1) ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 (2) การด าเนินการทางการส่ือสารทางการตลาดใหเ้กิดความเช่ือมัน่เพื่อลดความเส่ียงท่ี

จะใชส้ายการบินตน้ทุนต ่า  
 (3) การลดความเส่ียงท่ีเป็นผลมาจากการด าเนินการดา้นการส่ือสารทางการตลาดของ

สายการบินตน้ทุนต ่า 
3. น าแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนมาเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบเน้ือหาและ

เสนอแนะขอ้ปรับปรุงแกไ้ข 
4. ท าการปรับปรุงแกไ้ขและน าเสนอผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเน้ือหาอีกคร้ังหน่ึง  
5. ท าการแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะใหถู้กตอ้ง 
6. น าแบบสอบถามไปทดลองกบัตวัอยา่งจ านวน 30 รายเพื่อหาค่าความเช่ือมัน่และน าผล

ท่ีไดเ้ขา้ปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
7. ท าการปรับปรุงแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์และน าเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาอนุมติั

ก่อนแจกแบบสอบถาม 
8. แจกแบบสอบถามไปยงัตวัอยา่ง 

 
3.3การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 การตรวจสอบเน้ือหา ผูว้จิยัไดน้ าเสนอแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ผูท้รงคุณวฒิุเพื่อตรวจสอบความครบถว้นและความสอดคลอ้งของเน้ือหาของแบบสอบถามท่ีตรง
กบัเร่ืองท่ีจะศึกษา 
 การตรวจสอบความเช่ือมัน่ ผูว้จิยัพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบช็ อลัฟ่า 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3.1: ค่าอลัฟ่าความเช่ือมัน่ (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 

ส่วนของค าถาม       ค่าอลัฟ่าแสดงความเช่ือมั่น 

การด าเนินการทางการส่ือสารทางการตลาด     
การใหข้อ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง       0.8953 
การส่ือสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ       0.7937 
การสร้างความระลึกถึงท่ีจะใชบ้ริการ      0.7719 
การสร้างความสัมพนัธ์และความผกูพนักบัลูกคา้     0.8738 
การเลือกเคร่ืองมือในการส่ือสารเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่     0.8808 

รวม        0.8241 
การลดลงของความเส่ียง        

ความเส่ียงทางกายภาพ        0.8886 
ความเส่ียงทางสังคม        0.8840 
ความเส่ียงทางการเงิน        0.8338 
ความเส่ียงทางการใชง้าน        0.8834 
ความเส่ียงทางเวลา        0.9050 

 รวม        0.9516 
 ค่าอลัฟ่าแสดงความเช่ือมั่นรวม      0.9691 

  
ผลการตรวจสอบความเช่ือมัน่ไดค้่าความเช่ือมัน่ของค าถามแต่ละประเด็นและค่าความ

เช่ือมัน่รวมอยูร่ะหวา่งค่า 0.7-1.00 นอกจากน้ีแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนยงัไดผ้า่นการตรวจสอบ
เน้ือหาจากผูท้รงคุณวฒิุเรียบร้อยแลว้ จึงไดส้รุปวา่แบบสอบถามท่ีไดส้ามารถน าไปใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลได ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554)  
 
3.4 องค์ประกอบของแบบสอบถาม 
 ผูท้  าวจิยัไดอ้อกแบบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วนพร้อมกบัวธีิการตอบค าถาม
ดงัต่อไปน้ี คือ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบค าถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา
สูงสุดหรือก าลงัศึกษาอยู ่อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ช่องทางในการติดตามข่าวสาร ความถ่ีในการ
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ใชบ้ริการ วตัถุประสงคข์องการเดินทาง เหตุผลของการใชบ้ริการ และเหตุผลของการไม่ใชบ้ริการ 
ซ่ึงลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบใหเ้ลือกค าตอบ 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการทางการส่ือสารทางการตลาดใหเ้กิดความ
เช่ือมัน่เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดซ่ึง
ประกอบดว้ยค าตอบยอ่ยท่ีแบ่งเป็น 5 ระดบั โดยใชม้าตรวดัประมาณค่า (Rating Scale) และให้
คะแนนแต่ละระดบัตั้งแต่ค่าคะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุดคือ 5 

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวขอ้งกบัการลดความเส่ียงท่ีเป็นผลมาจากการด าเนินการดา้นการ
ส่ือสารทางการตลาดของสายการบินตน้ทุนต ่า ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดซ่ึงประกอบดว้ยค าตอบ
ยอ่ยท่ีแบ่งเป็น 5 ระดบั โดยใชม้าตรวดัประมาณค่า (Rating Scale) และใหค้ะแนนแต่ละระดบัตั้งแต่
ค่าคะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุดคือ 5 
 

3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลตามขั้นตอนต่อไปน้ี คือ 

1. ผูว้จิยัอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาภายในแบบสอบถามและวธีิการตอบแก่
ตวัแทนและทีมงาน 

2. ผูว้จิยัหรือตวัแทนและทีมงาน เขา้ไปในสถานท่ีต่างๆ ท่ีตอ้งการศึกษาตามท่ีระบุไว้
ขา้งตน้ 

3. ผูว้จิยัหรือตวัแทนและทีมงาน ไดแ้จกแบบสอบถามใหก้ลุ่มเป้าหมายและรอจนกระทัง่
ตอบค าถามครบถว้น ซ่ึงในระหวา่งนั้นถา้ผูต้อบมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัค าถาม ผูว้จิยัหรือทีมงานจะตอบ
ขอ้สงสัยนั้น 
 

3.6 การแปลผลข้อมูล 
ผูท้  าวจิยัไดก้  าหนดค่าอนัตรภาคชั้น ส าหรับการแปลผลขอ้มูลโดยค านวณค่าอนัตรภาคชั้น 

เพื่อก าหนดช่วงชั้น ดว้ยการใชสู้ตรค านวณและค าอธิบายส าหรับแต่ละช่วงชั้น ดงัน้ี 
  อนัตรภาคชั้น  =    ค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุด 
              จ านวนชั้น 
     = 5 – 1  = 0.80 
        5 
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        ช่วงชั้นของค่าคะแนน      ค าอธิบายส าหรับการแปลผล 
  1.00 – 1.80      ระดบันอ้ยท่ีสุด 
  1.81 – 2.61      ระดบันอ้ย 
  2.62 – 3.42      ระดบัปานกลาง 
  3.43 – 4.23      ระดบัมาก 
  4.24 – 5.00      ระดบัมากท่ีสุด 
 

3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
ผูท้  าวจิยัไดก้  าหนดค่าสถิติส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูอธิบายตวัแปรของการศึกษาคร้ังน้ีไว้

ดงัน้ี คือ 
1.  สถิติเชิงพรรณา ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณาส าหรับการอธิบายผลการศึกษาในเร่ือง

ต่อไปน้ี คือ  
 1.1 ตวัแปรดา้นคุณสมบติัของตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุดหรือก าลงั

ศึกษาอยู ่อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ช่องทางในการติดตามข่าวสาร ความถ่ีในการใชบ้ริการ 
วตัถุประสงคข์องการเดินทาง เหตุผลของการใชบ้ริการ และเหตุผลของการไม่ใชบ้ริการ ซ่ึงลกัษณะ
ค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบใหเ้ลือกค าตอบ ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีใชม้าตรวดัแบบนามบญัญติั 
เน่ืองจากไม่สามารถวดัเป็นมูลค่าไดแ้ละผูว้จิยัตอ้งการบรรยายเพื่อใหท้ราบถึงจ านวนตวัอยา่ง
จ าแนกตามคุณสมบติัเท่านั้น ดงันั้น สถิติท่ีเหมาะสม คือ ค่าความถ่ี (จ านวน) และค่าร้อยและ (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2554) 

 1.2 ตวัแปรดา้นระดบัความเช่ือมัน่ท่ีจะใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าจากการ
ด าเนินการของการส่ือสารทางการตลาดท่ีจะใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า ไดแ้ก่ การด าเนินการ
ตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาด และการเลือกเคร่ืองมือในการส่ือสารเพื่อใหเ้กิดความ
เช่ือมัน่ เป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรวดัอนัตรภาคเน่ืองจากผูว้จิยัไดก้  าหนดค่าคะแนนใหแ้ต่ละระดบั และ
ผูว้จิยัตอ้งการทราบจ านวนตวัอยา่ง และค่าเฉล่ียคะแนนของแต่ละระดบัความคิดเห็นของตวัอยา่ง 
สถิติท่ีใชจึ้งไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554) 

 1.3 ตวัแปรดา้นระดบัการลดลงของความเส่ียงท่ีเป็นผลจากการด าเนินการดา้นการ
ส่ือสารทางการตลาดของสายการบินตน้ทุนต ่า ไดแ้ก่ ความเส่ียงทางกายภาพ ความเส่ียงทางสังคม 
ความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงทางการใชง้าน และความเส่ียงทางเวลา เป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรวดั
อนัตรภาคเน่ืองจากผูว้จิยัไดก้  าหนดค่าคะแนนใหแ้ต่ละระดบั และผูว้จิยัตอ้งการทราบจ านวน
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ตวัอยา่ง และค่าเฉล่ียคะแนนของแต่ละระดบัความคิดเห็นของตวัอยา่ง สถิติท่ีใชจึ้งไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554) 

2. สถิติเชิงอา้งอิง  ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติเชิงอา้งอิง ส าหรับการอธิบายผลการศึกษาของตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี คือ การวเิคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์หรือการส่งผลต่อกนัระหวา่งตวัแปรอิสระคือ 
ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดแต่ละประเภทของผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า ไดแ้ก่ 
บทบาทของการส่ือสารทางการตลาด และการเลือกเคร่ืองมือในการส่ือสารเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่
กบัตวัแปรตามหน่ึงตวัคือ ระดบัความเส่ียงท่ีลดลงของการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุน ซ่ึงตวัแปร
ทั้งสองประเภทใชม้าตรวดัอนัตรภาค และเพื่อทดสอบถึงความแตกต่างท่ีตวัแปรอิสระดงักล่าวแต่
ละตวัมีต่อตวัแปรตาม ดงันั้นสถิติท่ีใชคื้อการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear 
Regression) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554) 
 

 



บทที4่ 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
บทน้ีเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการอธิบายและการทดสอบสมมุติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวั

แปรแต่ละตวั ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมจากแบบสอบถามท่ีมีค าตอบครบถว้นสมบูรณ์ 
จ านวนทั้งส้ิน 400ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด ผลการวเิคราะห์
แบ่งออกเป็น 4 ส่วนประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดยการหา
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี2 การวเิคราะห์ขอ้มูลความเช่ือมัน่ท่ีจะใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าจากการ
ด าเนินการตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาด และการเลือกเคร่ืองมือในการส่ือสารเพื่อให้
เกิดความเช่ือมัน่ วเิคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D) 

ส่วนท่ี3 การวเิคราะห์ขอ้มูลการลดลงของความเส่ียงท่ีเป็นผลจากการด าเนินการดา้นการ
ส่ือสารทางการตลาดของสายการบินตน้ทุนต ่า ไดแ้ก่ ความเส่ียงทางกายภาพ ความเส่ียงทางสังคม 
ความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงทางการใชง้าน และความเส่ียงทาง โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) 

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อท าการทดสอบสมมุติฐาน โดยการวเิคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 
ส่วนที ่1การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การน าเสนอในส่วนน้ีเป็นผลการศึกษาเก่ียวกบั ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ช่องทางในการติดตามข่าวสารของสายการบิน
ตน้ทุนต ่าความถ่ีในการใชบ้ริการสายการบินในช่วง 6 เดือน – 1 ปี วตัถุประสงคข์องการเดินทาง
โดยเคร่ืองบิน เหตุผลของการใชบ้ริการของสายการบินตน้ทุนต ่า เหตุผลท่ีจะไม่ใชบ้ริการสายการ
บินตน้ทุนต ่า วเิคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สรุปไดต้าม
ตารางและค าอธิบายต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.1:จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 229 57.30 
หญิง 171 42.80 

รวม 400 100.00 
 
 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.1 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูช้าย คิด
เป็นร้อยละ 57.30 และเป็นผูห้ญิง คิดเป็นร้อยละ 42.80 
 
ตารางท่ี 4.2: จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 ปี 82 20.50 
25 – 35 ปี 126 31.50 
35 – 45 ปี 89 22.30 
45 – 55 ปี 61 15.30 
มากกวา่ 55 ปีข้ึนไป 42 10.50 

รวม 400 100.00 
 
 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.2 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ25 – 35 
ปี คิดเป็นร้อยละ 31.50 รองลงมาเป็นอนัดบัสองมีอาย ุ35 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.30 อนัดบัสาม
คือ อาย ุต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.50 อนัดบัส่ี คือ อาย ุ45 – 55 ปี และผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนนอ้ยท่ีสุดมีอายมุากกวา่ 55 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 10.50 
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ตารางท่ี 4.3: จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 9 2.30 
ปริญญาตรี 273 68.30 
สูงกวา่ปริญญาตรี 118 29.50 

รวม 400 100.00 
 
 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.3 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้จบ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.30 รองลงมาเป็นผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัท่ีสูงกวา่
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 29.50 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ผูท่ี้จบการศึกษาต ่า
กวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2.30 
 
ตารางท่ี 4.4 : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพอิสระ / ธุรกิจส่วนตวั 238 59.50 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 78 19.50 
ขา้ราชการ 41 10.30 
พนกังานบริษทัเอกชน 43 10.80 
อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 400 100.00 
 
 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.4 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท าธุรกิจ
ส่วนตวัหรือมีอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 59.50 รองลงมาเป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 
19.50 อนัดบัสามเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 10.80 และผูต้อบแบบสอบถามส่วน
นอ้ยท่ีสุดเป็นขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 10.30 
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ตารางท่ี 4.5: จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 15,000 บาท 114 28.50 
15,001 – 30,000 บาท 261 65.30 
30,001 – 45,000 บาท 14 3.50 
45,001 – 60,000 บาท 3 0.80 
มากกวา่ 60,000 บาท 8 2.00 

รวม 400 100.00 
 
 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.5 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนอยูท่ี่ 15,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.30 รองลงมาคือ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ย
กวา่ 15,000 บาท อนัดบัสามคือ 30,001 – 45,000 บาท อนัดบัส่ีคือ 45,001 – 60,000 บาท และผูต้อบ
แบบสามถามนอ้ยท่ีสุดคือมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 60,000 บาท 
 
ตารางท่ี 4.6 : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามช่องทางการติดตามข่าวสารของสาย

การบินตน้ทุนต ่า 
 

ช่องทางการติดตามข่าวสารของสายการบินต้นทุนต ่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
การโฆษณา 212 53.00 
การประชาสัมพนัธ์ 82 20.50 
การสอบถามพนกังาน 51 12.80 
เวบ็ไซตข์องสายการบิน 40 10.00 
เครือข่ายสังคม 15 3.80 

รวม 400 100.00 
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 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.6 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ติดตามข่าวสาร
ของสายการบินผา่นทางการโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 53.00 รองลงมาคือ การประชาสัมพนัธ์ คิดเป็น
ร้อยละ 20.50 อนัดบัสามคือ การสอบถามพนกังาน คิดเป็นร้อยละ 12.80 อนัดบัส่ีคือ เวบ็ไซตข์อง
สายการบิน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุดติดตามข่าวสารจากทาง
เครือข่ายสังคม คิดเป็นร้อยละ 3.80 
 
ตารางท่ี 4.7 : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการสายการบิน

ในช่วง 6เดือน – 1 ปี 
 
ความถี่ในการใช้บริการสายการบินในช่วง 6 เดือน – 1 ปี จ านวน (คน) ร้อยละ 

3 – 5 คร้ัง 266 66.50 
6 -10 คร้ัง 134 33.50 
11 – 15 คร้ัง 0 0.00 
มากกวา่ 15 คร้ัง 0 0.00 

รวม 400 100.00 
 
 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.7 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการ
ใชบ้ริการสายการบินในช่วง 6 เดือน – 1 ปี อยูท่ี่ 3 – 5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 66.50 และใชบ้ริการ 6 -
10 คร้ัง คิดเป็นร้อละ 33.50 
 
ตารางท่ี 4.8 : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามวตัถุประสงคข์องการเดินทางโดย

เคร่ืองบิน 
 

วตัถุประสงค์ของการเดินทางโดยเคร่ืองบิน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ติดต่อธุรกิจ 126 31.50 
ท่องเท่ียว 102 25.50 
กลบัภูมิล าเนา 90 22.50 
เรียนหนงัสือ 82 20.50 

รวม 400 100.00 
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 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.8 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์
ในการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 31.50 รองลงมาคือ ใชบ้ริการเพื่อไปท่องเท่ียว คิดเป็น
ร้อยละ 25.50 อนัดบัสามคือ เพื่อกลบัภูมิล าเนา คิดเป็นร้อยละ 22.50 และผูต้อบแบบสอบถามส่วน
นอ้ยท่ีสุดมีวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการเพื่อใชเ้พื่อไปเรียนหนงัสือ คิดเป็นร้อยละ 20.50 
 
ตารางท่ี 4.9 : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเหตุผลของการใชบ้ริการสายการบิน

ตน้ทุนต ่า 
 

วตัถุประสงค์ของการเดินทางโดยเคร่ืองบิน จ านวน (คน) ร้อยละ 
งบประมาณส่วนตวัมีจ ากดั 113 15.10 
เดินทางในระยะเวลาท่ีสั้น 79 10.50 
ไม่ตอ้งการใชบ้ริการอ่ืนบนตวัเคร่ือง 116 15.50 
ไม่สนใจการบริการของพนกังานตอ้นรับ 111 14.80 
เพิ่มความประหยดัใหก้บัตนเอง 32 4.30 
ประหยดังบประมาณในการท าธุรกิจ 165 22.00 
ประหยดังบประมาณในการท่องเท่ียว 133 17.80 

รวม 749 100.00 
 
 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.9 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหตุผลของการ
ใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าคือ ประหยดังบประมาณในการท าธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 22.00 
รองลงมาคือเพื่อประหยดังบประมาณในการท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 17.80 อนัดบัสามคือ ไม่
ตอ้งการใชบ้ริการอ่ืนบนตวัเคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 15.50 อนัดบัส่ีคือ งบประมาณส่วนตวัมีจ ากดั คิด
เป็นร้อยละ 15.10 อนัดบัหา้คือ ไม่สนใจการบริการของพนกังานตอ้นรับ คิดเป็นร้อยละ 14.80
อนัดบัหกคือ เดินทางในระยะเวลาท่ีสั้น คิดเป็นร้อยละ 10.50 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนนอ้ย
ท่ีสุดคือใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าเพราะเพิ่มความประยดัใหก้บัตนเอง คิดเป็นร้อยละ 4.30 
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ตารางท่ี 4.10: จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเหตุผลท่ีจะไม่ใชบ้ริการสายการบิน
ตน้ทุนต ่า 

 

วตัถุประสงค์ของการเดินทางโดยเคร่ืองบิน จ านวน (คน) ร้อยละ 
การบริการของพนกังานไม่ประทบัใจ 116 19.90 
บรรยากาศภายในเคร่ืองอึดอดั 25 4.30 
สภาพเคร่ืองบินเก่าไม่ปลอดภยั 108 18.60 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมแพง 90 15.50 
กลวัความไม่ปลอดภยั 243 41.80 

รวม 400 100.00 
  

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.10 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอมถามส่วนใหญ่ไม่ใชบ้ริการ
สายการบินตน้ทุนต ่าเพราะกลวัความไม่ปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 41.80 รองลงมาคือ การบริการของ
พนกังานไม่ประทบัใจ คิดเป็นร้อยละ 19.90อนัดบัสามคือ สภาพเคร่ืองบินเก่าไม่ปลอดภยั คิดเป็น
ร้อยละ 18.60 อนัดบัส่ีคือ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมแพง คิดเป็นร้อยละ 15.50 และผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนนอ้ยท่ีสุดท่ีจะไม่ใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าเพราะบรรยากาศภายในเคร่ือง
อึดอดั คิดเป็นร้อยละ 4.30 
 
ส่วนที2่ การวเิคราะห์ข้อมูลความเช่ือมั่นทีจ่ะใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าจากการด าเนินการ

ของการส่ือสารทางการตลาดทีจ่ะใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
 การน าเสนอในส่วนน้ีเป็นผลการศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ท่ีจะใชบ้ริการ
สายการบินตน้ทุนต ่าจากการด าเนินการของการส่ือสารทางการตลาดท่ีจะใชบ้ริการสายการบิน
ตน้ทุนต ่า ไดแ้ก่ การด าเนินการตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาด และการเลือกเคร่ืองมือใน
การส่ือสารเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ วเิคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย  (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) สรุปไดต้ามตารางและค าอธิบายต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.11:การด าเนินการตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาดดว้ยความเช่ือมัน่ต่อการใช้
บริการสายการบินตน้ทุนต ่าโดยการใหข้อ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง  

 
การด าเนินการตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาดด้วยการ

ให้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเน่ือง 
ระดับความเช่ือมั่น 

𝑥  S.D. การแปลผล 
1. การใหข้่าวสารเก่ียวกบัความเช่ียวชาญและคุณภาพการบริการ 4.23 0.828 มาก 
2. การใหข้่าวสารเก่ียวกบัการเปิดตวัการใหบ้ริการประเภทใหม่

ท่ีคุม้ค่ากบัการเดินทาง 
4.16 0.641 มาก 

3. การใหข้่าวสารเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บจากการ
ใชบ้ริการอยา่งครบถว้น 

4.29 0.699 มากท่ีสุด 

4. การใหข้่าวสารเก่ียวกบัคุณสมบติัของพนกังานตอ้นรับบน
เคร่ืองบิน 

4.24 0.835 มากท่ีสุด 

5. การใหข้่าวสารเก่ียวกบัมาตรฐานของตวัเคร่ืองบินโดยสาร  4.05 0.641 มาก 
รวม 4.19 0.549 มาก 

 
 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.11 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ต่อการใช้
บริการสายการิบนตน้ทุนต ่าจากการด าเนินการส่ือสารทางการตลาดโดยการใหข้อ้มูลข่าวสารอยา่ง
ต่อเน่ืองโดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.19 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้วพบวา่การใหข้่าวสารเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ
จากการใชบ้ริการอยา่งครบถว้นและการใหข้่าวสารเก่ียวกบัคุณสมบติัของพนกังานตอ้นรับบน
เคร่ืองบินท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และการใหข้อ้มูลข่าวสาร
ในประเด็นอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมาก 
 
 
 
 
 
 
 



29 

ตารางท่ี 4.12 : การด าเนินการตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาดดว้ยความเช่ือมัน่ต่อการใช้
บริการสายการบินตน้ทุนต ่าโดยการส่ือสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ 

 
การด าเนินการตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาดด้วยการ

ส่ือสารเพือ่สร้างแรงจูงใจ 
ระดับความเช่ือมั่น 

𝑥  S.D. การแปลผล 
1. การใหร้าคาค่าโดยสารท่ีเหมาะสมกบังบประมาณของลูกคา้ 3.78 0.664 มาก 
2. การใหค้วามสะดวกในการเขา้จองและเลือกท่ีนัง่ 3.95 0.795 มาก 
3. การคิดค่าบริการเสริมรวมกบัค่าโดยสารในราคาพิเศษ 4.07 0.580 มาก 
4. การใหสิ้ทธิพิเศษส าหรับการบริการคร้ังต่อไป 4.03 0.901 มาก 
5. การตรงต่อเวลาในการเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง 4.21 0.778 มาก 

รวม 4.01 0.532 มาก 
 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.12 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ต่อการใช้
บริการสายการบินตน้ทุนต ่าจากการด าเนินการส่ือสารทางการตลาดโดยการส่ือสารเพื่อสร้าง
แรงจูงใจโดยภาพรวมและการพิจารณารายประเด็นผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบั
มากท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.01 
 
ตารางท่ี 4.13 : การด าเนินการตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาดดว้ยความเช่ือมัน่ต่อการใช้

บริการสายการบินตน้ทุนต ่าโดยการสร้างความระลึกถึงท่ีจะใชบ้ริการ 
 
การด าเนินการตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาดด้วยการ

สร้างความระลกึถึงทีจ่ะใช้บริการ 
ระดับความเช่ือมั่น 

𝑥  S.D. การแปลผล 
1. การด าเนินการดา้นการโฆษณาอยา่งต่อเน่ือง  4.18 0.801 มาก 
2. การเขา้ร่วมและใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมกบัสังคมและ

ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
4.34 0.659 มากท่ีสุด 

3. การแต่งกายของพนกังานตอ้นรับท่ีทนัสมยัและเหมาะกบัการ
ปฏิบติังานแก่ลูกคา้ 

4.00 0.571 มาก 

รวม 4.17 0.493 มาก 
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ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.13 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ต่อการใช้
บริการสายการิบนตน้ทุนต ่าจากการด าเนินการส่ือสารทางการตลาดโดยการสร้างความระลึกถึงท่ีจะ
ใชบ้ริการโดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.17 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นแลว้พบวา่การสร้างความระลึกถึงดว้ยการเขา้ร่วมและการใหก้าร
สนบัสนุนกิจกรรมกบัสังคมและชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด และการใหข้อ้มูลข่าวสารในประเด็นอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมาก และการสร้างความระลึก
ถึงในประเด็นอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางท่ี 4.14 : การด าเนินการตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาดดว้ยความเช่ือมัน่ต่อการใช้

บริการสายการบินตน้ทุนต ่าโดยการสร้างความสัมพนัธ์และความผกูพนักบัลูกคา้ 
 
การด าเนินการตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาดด้วยการ

สร้างความสัมพนัธ์และความผูกพนักบัลูกค้า 
ระดับความเช่ือมั่น 

𝑥  S.D. การแปลผล 
1. การใหค้  าปรึกษาและแนะน าลูกคา้ในการใชบ้ริการ 3.82 0.844 มาก 
2. การอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการภาคพื้นดิน 3.68 0.786 มาก 
3. การใหก้ารดูแลเอาใจใส่ผูโ้ดยสารดว้ยความจริงใจ 3.95 0.939 มาก 
4. การมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบ่อยในการเลือกท่ีนัง่

ไดต้ามท่ีชอบ 
3.89 0.869 มาก 

รวม 3.84 0.610 มาก 
 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.14 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ต่อการใช้
บริการสายการิบนตน้ทุนต ่าจากการด าเนินการส่ือสารทางการตลาดโดยการสร้างความสัมพนัธ์และ
ความผกูพนักบัลูกคา้โดยภาพรวมและการพิจารณาเป็นรายประเด็น ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
เช่ือมัน่อยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.84 
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ตารางท่ี 4.15 : การด าเนินการตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาดดว้ยความเช่ือมัน่ต่อการใช้
บริการสายการบินตน้ทุนต ่าโดยการเลือกใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสารทางการตลาด 

 
การด าเนินการตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาดด้วยการ

เลอืกใช้เคร่ืองมือในการส่ือสารทางการตลาด 
ระดับความเช่ือมั่น 

𝑥  S.D. การแปลผล 
1. การส่ือสารโดยใชส่ื้อโทรทศัน์ 4.09 0.714 มาก 
2. การส่ือสารโดยใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์ 4.09 0.690 มาก 
3. การส่ือสารโดยใชส่ื้อออนไลน์ 4.14 0.684 มาก 
4. การส่ือสารโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง 3.84 0.735 มาก 
5. การส่ือสารโดยใชลู้กคา้ประจ า 3.76 0.739 มาก 
6. การส่ือสารโดยใชก้ารจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 4.04 0.569 มาก 
7. การส่ือสารโดยใชพ้นกังานของสายการบิน 4.07 0.635 มาก 
8. การส่ือสารโดยใชก้ารจดักิจกรรมเพื่อสังคม 4.11 0.732 มาก 

รวม 4.02 0.446 มาก 

 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.15 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ต่อการใช้

บริการสายการิบนตน้ทุนต ่าจากการด าเนินการส่ือสารทางการตลาดโดยการเลือกใชเ้คร่ืองมือใน
การส่ือสารทางการตลาดโดยภาพรวมและการพิจารณาเป็นรายประเด็น ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
เช่ือมัน่อยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.02 
 
ส่วนที3่ การวเิคราะห์ข้อมูลการลดลงของความเส่ียงทีเ่ป็นผลจากการด าเนินการด้านการส่ือสาร
ทางการตลาดของสายการบินต้นทุนต ่า 
 การน าเสนอในส่วนน้ีเป็นผลการศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลเก่ียวกบัการลดลงของความเส่ียงท่ี
เป็นผลจากการด าเนินการดา้นการส่ือสารทางการตลาดของสายการบินตน้ทุนต ่า ไดแ้ก่ ความเส่ียง
ทางกายภาพ ความเส่ียงทางสังคม ความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงทางการใชง้าน และความเส่ียง
ทาง วเิคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) 
สรุปไดด้งัตารางและค าอธิบายต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.16 : การลดลงของความเส่ียงทางกายภาพท่ีเป็นผลจากการด าเนินการดา้นการส่ือสารทาง
การตลาดของสายการบินตน้ทุนต ่า 

 

การลดลงของความเส่ียงทางกายภาพ 
ระดับการลดลงของความเส่ียง 

𝑥  S.D. การแปลผล 
1. การส่ือสารโดยใชส่ื้อโทรทศัน์ 3.90 0.609 มาก 
2. การส่ือสารโดยใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์ 3.66 0.800 มาก 
3. การส่ือสารโดยใชส่ื้อออนไลน์ 3.74 0.825 มาก 

รวม 3.77 0.635 มาก 
 
 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.16 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดวา่การ
ด าเนินการดา้นการส่ือสารทางการตลาดของสายการบินตน้ทุนต ่าจะท าใหค้วามเส่ียงทางกายภาพ
ลดลงโดยภาพรวมและการพิจารณาเป็นรายประเด็น อยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.77 
 
ตารางท่ี 4.17 : การลดลงของความเส่ียงทางสังคมท่ีเป็นผลจากการด าเนินการดา้นการส่ือสารทาง

การตลาดของสายการบินตน้ทุนต ่า 
 

การลดลงของความเส่ียงทางสังคม 
ระดับการลดลงของความเส่ียง 

𝑥  S.D. การแปลผล 
1. ความเส่ียงท่ีจะสูญเสียภาพลกัษณ์ของตนเองในหมู่คนท่ีรู้จกั 3.79 0.787 มาก 
2. ความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บความพอใจจากสมาชิกในครอบครัวท่ี

ติดตามไปดว้ย 
3.85 0.829 มาก 

3. ความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บการยอมรับ (ดูถูก) จากหมู่คนท่ีรู้จกั 3.88 0.937 มาก 
รวม 3.84 0.715 มาก 

 
 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.17 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดวา่การ
ด าเนินการดา้นการส่ือสารทางการตลาดของสายการบินตน้ทุนต ่าจะท าใหค้วามเส่ียงทางสังคม
ลดลงโดยภาพรวมและการพิจารณาเป็นรายประเด็น อยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.84 
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ตารางท่ี 4.18 : การลดลงของความเส่ียงทางการเงินท่ีเป็นผลจากการด าเนินการดา้นการส่ือสารทาง
การตลาดของสายการบินตน้ทุนต ่า 

 

การลดลงของความเส่ียงทางการเงิน 
ระดับการลดลงของความเส่ียง 

𝑥  S.D. การแปลผล 
1. ความเส่ียงท่ีจะไดรั้บบริการท่ีไม่คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป 3.97 0.737 มาก 
2. ความเส่ียงท่ีจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม เช่น ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ค่าภาษีสนามบิน เป็นตน้ 
4.00 0.679 มาก 

3. ความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บเงินชดเชยค่าเสียหาย 4.05 0.751 มาก 
รวม 4.01 0.642 มาก 

 
 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.18 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดวา่การ
ด าเนินการดา้นการส่ือสารทางการตลาดของสายการบินตน้ทุนต ่าจะท าใหค้วามเส่ียงทางการเงิน
ลดลงโดยภาพรวมและการพิจารณาเป็นรายประเด็น อยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.01 
 
ตารางท่ี 4.19 : การลดลงของความเส่ียงทางการใชง้านท่ีเป็นผลจากการด าเนินการดา้นการส่ือสาร

ทางการตลาดของสายการบินตน้ทุนต ่า 
 

การลดลงของความเส่ียงทางการใช้งาน 
ระดับการลดลงของความเส่ียง 

𝑥  S.D. การแปลผล 
1. ความเส่ียงท่ีจะไดรั้บการบริการท่ีไม่มีคุณภาพ 3.63 0.717 มาก 
2. ความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุจากการขดัขอ้งของเคร่ืองบิน  3.41 0.974 ปานกลาง 
3. ความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุจากการขาดความช านาญของผู ้

ควบคุมการบิน (นกับิน) 
4.17 0.811 มาก 

รวม 3.74 0.591 มาก 
 
 
 
 



34 

 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.19 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดวา่การ
ด าเนินการดา้นการส่ือสารทางการตลาดของสายการบินตน้ทุนต ่าจะท าใหค้วามเส่ียงทางการใชง้าน
ลดลงโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.74 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบวา่การ
ด าเนินการดา้นการส่ือสารทางการตลาดท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามคิดวา่ความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุ
จากการขดัขอ้งของเคร่ืองบินมีการลดลงของความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง และการลดลงของ
ความเส่ียงทางการใชง้านในประเด็นอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางท่ี 4.20 : การลดลงของความเส่ียงทางเวลาท่ีเป็นผลจากการด าเนินการดา้นการส่ือสารทาง

การตลาดของสายการบินตน้ทุนต ่า 
 

การลดลงของความเส่ียงทางเวลา 
ระดับการลดลงของความเส่ียง 

𝑥  S.D. การแปลผล 
1. ความเส่ียงท่ีจะเกิดความล่าชา้ของเวลาออกเดินทาง 4.36 0.675 มากท่ีสุด 
2. ความเส่ียงท่ีจะเกิดความล่าชา้ของเวลาท่ีมาถึงจุดหมาย

ปลายทาง 
4.30 0.646 มากท่ีสุด 

3. ความเส่ียงท่ีจะเกิดความล่าชา้ในการจองตัว๋โดยสารและท่ีนัง่ 3.93 0.772 มาก 
4. ความเส่ียงท่ีจะเกิดความล่าชา้ในพิธีการขาออก 3.89 0.691 มาก 

รวม 4.12 0.537 มาก 
 
 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.20 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดวา่การ
ด าเนินการดา้นการส่ือสารทางการตลาดของสายการบินตน้ทุนต ่าจะท าใหค้วามเส่ียงทางเวลาลดลง
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.12 และเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบวา่ ความ
เส่ียงท่ีจะเกิดความล่าชา้ของเวลาออกเดินทางและการจองตัว๋โดยสารและท่ีนัง่ท าใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามคิดวา่ท าใหค้วามเส่ียงทางเวลาลดลงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และการลดลงของความ
เส่ียงทางเวลาในประเด็นอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมาก 
 
ส่วนที ่4 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ท าการทดสอบสมมุติฐาน โดยการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ของความเช่ือมั่นต่อการส่ือสารทางการตลาดทีส่่งผลต่อการลด
ความเส่ียงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า 
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 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาด 
ประกอบดว้ย การด าเนินการตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาด และการเลือกเคร่ืองมือใน
การส่ือสารทางการตลาด กบัการลดความเส่ียงในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า ประกอบดว้ย 
การลดความเส่ียงทางกายภาพ การลดความเส่ียงทางสังคม การลดความเส่ียงทางการเงิน การลด
ความเส่ียงทางการใชง้าน และการลดความเส่ียงทางเวลา โดยการวเิคราะห์การถดถอบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) สามารถสรุปขอ้มูลไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.21: การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดโดยการ

ด าเนินการตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาดกบัการลดความเส่ียงในการใช้
บริการสายการบินตน้ทุนต ่า 

 

ความเช่ือมั่นต่อการส่ือสารทางการตลาด 
โดยการด าเนินการตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาด  

การลดความเส่ียง 

B Beta T Sig. 

ความเส่ียงทางกายภาพ - 0.215 - 0.299 - 6.157 0.000* 

ความเส่ียงทางสังคม 0.029 0.046 0.610 0.543 

ความเส่ียงทางการเงิน 0.162 0.228 4.531 0.000* 

ความเส่ียงทางการใชง้าน 0.103 0.134 2.559 0.011* 

ความเส่ียงทางเวลา 0.462 0.546 12.622 0.000* 

รวม 0.529 0.488 11.162 0.000* 

R2 = 0.238, Adjusted R2 = 0.237, F = 124.600,  *p <  0.05 
 
 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.21แสดงใหเ้ห็นวา่ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาด
โดยการด าเนินการตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาดส่งผลต่อการลดความเส่ียงในการใช้
บริการสายการบินตน้ทุนต ่าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p < 0.05)และเม่ือพิจารณาแต่ละ
ดา้นพบวา่มีตวัแปรอิสระ 4 ตวัท่ีสามารถใชพ้ยากรณ์ระดบัการลดความเส่ียงได ้คือ ความเส่ียงทาง
กายภาพ ความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงทางการใชง้าน และความเส่ียงทางเวลาท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 ในขณะท่ีความเส่ียงทางสังคมไม่สามารถใชพ้ยากรณ์ระดบัการลดความเส่ียงไดอ้ยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 (p < 0.05) 
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ตารางท่ี 4.22: การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดโดย  
    การเลือกใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสารกบัการลดความเส่ียงในการใชบ้ริการสายการ 
    บินตน้ทุนต ่า 
 

ความเช่ือมั่นต่อการส่ือสารทางการตลาด 
โดยการเลอืกใช้เคร่ืองมือในการส่ือสาร 

การลดความเส่ียง 

B Beta T Sig. 

ความเส่ียงทางกายภาพ - 0.015 - 0.022 - 0.374 0.708 

ความเส่ียงทางสังคม 0.107 0.171 1.929 0.054 

ความเส่ียงทางการเงิน - 0.009 - 0.012 - 0.206 0.837 

ความเส่ียงทางการใชง้าน - 0.189 - 0.251 - 4.049 0.000* 

ความเส่ียงทางเวลา 0.579 0.698 13.658 0.000* 

รวม 0.448 0.405 8.844 0.000* 

 
R2 = 0.164, Adjusted R2 = 0.162, F = 78.219,  *p <  0.05 
 
 ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.22แสดงใหเ้ห็นวา่ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาด
โดยการเลือกใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสารเพื่อส่งผลต่อการลดความเส่ียงในการใชบ้ริการสายการบิน
ตน้ทุนต ่าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p < 0.05)และเม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่มีตวั
แปรอิสระ 2 ตวัท่ีสามารถใชพ้ยากรณ์ระดบัการลดความเส่ียงได ้คือ ความเส่ียงทางการใชง้าน และ
ความเส่ียงทางเวลาท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในขณะท่ีความเส่ียงทางกายภาพ ความเส่ียงทางสังคม 
และความเส่ียงทางการเงินไม่สามารถใชพ้ยากรณ์ระดบัการลดความเส่ียงไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 (p < 0.05) 
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ตารางท่ี 4.23: ผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิยั ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อการลดความเส่ียงในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 

 
สมมุติฐานการวจัิย ผลการทดสอบ

สมมุติฐาน 

สมมุติฐานที ่1 ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดจากการ
ด าเนินการส่งผลต่อการลดลงของความเส่ียงทางกายภาพ 

สอดคลอ้ง 

สมมุติฐานที ่2ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดจากการ
ด าเนินการส่งผลต่อการลดลงของความเส่ียงทางสังคม 

ไม่สอดคลอ้ง 

สมมุติฐานที ่3ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดจากการ
ด าเนินการส่งผลต่อการลดลงของความเส่ียงทางการเงิน 

สอดคลอ้ง 

สมมุติฐานที ่4ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดจากการ
ด าเนินการส่งผลต่อการลดลงของความเส่ียงทางการใชง้าน 

สอดคลอ้ง 

สมมุติฐานที ่5 ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดจากการ
ด าเนินการส่งผลต่อการลดลงของความเส่ียงทางเวลา 

สอดคลอ้ง 

สมมุติฐานที ่6 ความเช่ือมัน่ต่อเคร่ืองมือในการส่ือสารส่งผลต่อการ
ลดลงของความเส่ียงทางกายภาพ 

ไม่สอดคลอ้ง 

สมมุติฐานที ่7ความเช่ือมัน่ต่อเคร่ืองมือในการส่ือสารส่งผลต่อการ
ลดลงของความเส่ียงทางสังคม 

ไม่สอดคลอ้ง 

สมมุติฐานที ่8ความเช่ือมัน่ต่อเคร่ืองมือในการส่ือสารส่งผลต่อการ
ลดลงของความเส่ียงทางการเงิน 

ไม่สอดคลอ้ง 

สมมุติฐานที ่9ความเช่ือมัน่ต่อเคร่ืองมือในการส่ือสารส่งผลต่อการ
ลดลงของความเส่ียงทางการใชง้าน 

สอดคลอ้ง 

สมมุติฐานที ่10ความเช่ือมัน่ต่อเคร่ืองมือในการส่ือสารส่งผลต่อการ
ลดลงของความเส่ียงทางเวลา 

สอดคลอ้ง 

สมมุติฐานที ่11ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดจากการ
ด าเนินการและความเช่ือมัน่ต่อเคร่ืองมือในการส่ือสารส่งผลต่อการ
ลดลงของความเส่ียงแตกต่างกนั 

สอดคลอ้ง 

 



 

 

บทที ่5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
บทน้ีเป็นการสรุปผลการศึกษา ผลการทดสอบสมมุติฐาน การอภิปรายผลของการศึกษา

เปรียบเทียบกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูว้จิยัไดท้าํการสืบคน้และนาํเสนอไวใ้นบท
ท่ี 2 การนาํผลการศึกษาไปใชใ้นทางปฏิบติัและขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาดา้นคุณสมบติัของผูต้อบแบบสอบถาม และผลสรุปตามวตัถุประสงคมี์ดงัน้ี 

สรุปขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูก้รอกแบบสอบถามพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพษชาย อาย ุ25-35 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพอิสระ / ธุรกิจ
ส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท ช่องทางการติดตามข่าวสารของสายการบิน
ตน้ทุนตํ่า คือการโฆษณา ความถ่ีในการใชบ้ริการสายการบินในช่วง 6 เดือน – 1 ปีอยูท่ี่ 3 – 5 คร้ัง 
วตัถุประสงคห์ลกัของการเดินทางโดยเคร่ืองบินเป็นส่วนใหญ่เพื่อติดต่อธุรกิจ เ ลือกใชบ้ริการสาย
การบินตน้ทุนตํ่าเพื่อประหยดังบประมาณในการทาํธุรกิจ และสาเหตุท่ีจะไม่เลือกใชบ้ริการสายการ
บินตน้ทุนตํ่าคือกลวัความไม่ปลอดภยั 

 ผลการศึกษาเร่ืองการดาํเนินการส่ือสารทางการตลาดท่ีทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่ต่อการใช้
บริการสายการบินตน้ทุนตํ่า โดย การดาํเนินการส่ือสารทางการตลาดทั้ง 5 ดา้น คือ การใหข้อ้มูล
ข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง การส่ือสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ การสร้างความระลึกถึงท่ีจะใชบ้ริการการสร้าง
ความสัมพนัธ์และความผกูพนักบัลูกคา้ และการเลือกใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสารทางการตลาด อยูใ่น
ระดบัมาก 
 ผลการศึกษาเร่ืองการลดลงของความเส่ียงท่ีเป็นผลจากการดาํเนินการดา้นการส่ือสารทาง
การตลาดของสายการบินตน้ทุนตํ่า โดยการลดลงของความเส่ียงทั้ง 5 ดา้น คือ การลดลงของความ
เส่ียงทางกายภาพ การลดลงของความเส่ียงทางสังคม การลดลงของความเส่ียงทางการเงิน การลดลง
ของความเส่ียงทางการใชง้าน และการลดลงของความเส่ียงทางเวลา อยูใ่นระดบัมาก 
 ผลการศึกษาเร่ืองการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดโดยการดาํเนินการ
ตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการลดความเส่ียงในการใชบ้ริการสายการบิน
ตน้ทุนตํ่าพบวา่ ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดโดยการดาํเนินการตามบทบาทของการ
ส่ือสารทางการตลาด ส่งผลต่อการลดความเส่ียงทางกายภาพ การลดความเส่ียงทางการเงิน การลด
ความเส่ียงทางการใชง้าน และการลดความเส่ียงทางเวลา ในขณะท่ีความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทาง
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การตลาดโดยการดาํเนินการตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาด ไม่ส่งผลต่อการลดความ
เส่ียงทางสังคม 
 ผลการศึกษาเร่ืองการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดโดยการเลือกใช้
เคร่ืองมือทางการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการลดความเส่ียงในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า พบวา่
ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดโดยการเลือกใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสารส่งผลต่อการลด
ความเส่ียงทางการใชง้าน และการลดความเส่ียงทางเวลา ในขณะท่ีความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทาง
การตลาดโดยการเลือกใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสาร ไม่ส่งผลต่อการลดความเส่ียงทางการภาพ ทาง
สังคม และการเงิน 
  
5.2 การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาท่ีสรุปวา่ การดาํเนินการส่ือสารทางการตลาดโดยการดาํเนินการตามบทบาท
ของการส่ือสารการตลาดส่งผลต่อการลดความเส่ียง4 ดา้น คือ การลดความเส่ียงทางกายภาพ ทาง
การเงิน ทางการใชง้าน ทางเวลา ผลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ือง ความเช่ือมัน่ของ
ผูใ้ชบ้ริการและแนวคิดเร่ืองการส่ือสารทางการตลาดของ Kotler(2001 อา้งใน ศศิธร เดชะคุปต์, 
2548)และแนวคิดเร่ืองความเส่ียงทางการบริการของสายการบินของ Boksberger(2007อา้งใน ปิยะ
กุล สิทธิอรรถกุล, 2550 ) แนวคิดเร่ืองความเส่ียงของเกษมสันต ์พิพฒัน์ศิริศกัด์ิ (2553) และ
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ปิยะกุล สิทธิอรรถกุล (2550) ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ ความพึงพอใจ
ในการบริการจากสายการบินส่งผลต่อระดบัความสาํคญัของความเส่ียงจากการบริการในความเส่ียง
ดา้นความผดิพลาดของระบบการทาํงานและพนกังาน ความเส่ียงทางกายภาพ และความเส่ียงดา้น
เวลา 
 อยา่งไรก็ตามผลการศึกษาท่ีสรุปวา่ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดจากการ
ดาํเนินการส่งผลต่อการลดความเส่ียงทางสังคม ผลดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองเร่ืองการ
ส่ือสารทางการตลาดของ Kotler (2001 อา้งใน ศศิธร เดชะคุปต,์ 2548) และแนวคิดเร่ืองความเส่ียง
ทางการบริการของสายการบินของ Boksberger (2007อา้งใน ปิยะกุล สิทธิอรรถกุล, 2550 ) แนวคิด
เร่ืองความเส่ียงของเกษมสันต ์พิพฒัน์ศิริศกัด์ิ (2553) และไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ปิยะกุล 
สิทธิอรรถกุล (2550) ท่ีวา่ความพึงพอใจในการบริการจากสายการบินส่งผลต่อระดบัความสาํคญั
ของความเส่ียงทางดา้นสังคม และความพึงพอใจในการบริการจากสายการบินไม่ส่งผลต่อความ
เส่ียงดา้นการเงิน 
 ผลการศึกษาท่ีสรุปวา่ ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดจากการดาํเนินการส่งผลต่อ
การลดความเส่ียงเพียง 2 ดา้น คือ การลดความเส่ียงทางการใชง้านและการลดความเส่ียงทางเวลา 
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ผลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ือง ความเช่ือมัน่ของผูใ้ชบ้ริการ ของ Marshall (2000) 
และแนวคิดเร่ืองการส่ือสารทางการตลาดของ Kotler (2001 อา้งใน ศศิธร เดชะคุปต์, 2548) และ
แนวคิดเร่ืองความเส่ียงทางการบริการของสายการบินของ Boksberger (2007 อา้งใน ปิยะกุล     
สิทธิอรรถกุล, 2550 ) แนวคิดเร่ืองความเส่ียงของเกษมสันต ์พิพฒัน์ศิริศกัด์ิ (2553) และสอดคลอ้ง
กบัผลงานวจิยัของอินทิรา จนัทรัฐ (2552) ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ลูกคา้มีความมัน่ใจต่อทศันะการ
ตอบสนองท่ีรวดเร็วและทศันะความเช่ือถือได ้หมายความวา่ลูกคา้เช่ือวา่การใชบ้ริการสายการบิน
ตน้ทุนตํ่าจะไม่เกิดความเส่ียงทางการใชง้านและทางเวลา 
 อยา่งไรก็ตามผลการศึกษาท่ีสรุปวา่ความเช่ือมัน่ต่อการส่ือสารทางการตลาดจากการ
ดาํเนินการส่งผลต่อการลดความเส่ียง 3 ดา้น คือ การลดความเส่ียงทางกายภาพ ทางสังคมและ
ทางการเงิน ผลดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองความเส่ียงทางการบริการของสายการบินของ 
Boksberger (2007 อา้งใน ปิยะกุล สิทธิอรรถกุล, 2550) แนวคิดเร่ืองความเส่ียงของเกษมสันต ์
พิพฒัน์ศิริศกัด์ิ (2553) และไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของพนัทิพา ปัญสุวรรณ (2549) ท่ีวา่
เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดของสายการบินไทยแอร์เอเชียในดา้นต่างๆ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินและการรับรู้ท่ีมีต่อการโฆษณาในส่ือโฆษณาไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย  
 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้  
 ธุรกิจ/หน่วยงาน/องคก์รท่ีดาํเนินการเก่ียวกบัสายการบิน สามารถนาํผลการศึกษาไปใชไ้ด้
ดงัน้ี 
 1. จากการศึกษาพบวา่การส่ือสารทางการตลาดโดยการดาํเนินการตามบทบาทของการ
ส่ือสารทางการตลาดส่งผลต่อการลดความเส่ียงในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า โดยในดา้น
การใหข้่าวสารขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองอยูใ่นระดบัมากท่ีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงการส่ือสารทางการตลาด
จะสามารถลดความเส่ียงทางกายภาพ ทางการเงิน ทางการใชง้านและทางเวลาได ้แต่ไม่สามารถลด
ความเส่ียงทางสังคมได ้จึงเห็นวา่ควรใหผู้ใ้หบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าอาจจะผลกัดนันโยบาย
การลดความเส่ียงในรูปแบบต่างๆ เช่น สร้างภาพลกัษณ์ของสายการบินใหม้ากข้ึน ถึงแมว้า่สายการ
บินของตนนั้นจะเป็นสายการบินตน้ทุนตํ่าเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทางดา้นราคาท่ีตํ่า
นั้น แต่การบริการหรือภาพลกัษณ์ต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพข้ึนได ้เพื่อใหผู้บ้ริโภคลดความ
เส่ียงทางสัมคม ท่ีอาจจะไม่ไดรั้บการยอมรับหรือดูถูกจากหมู่คนรู้จกัวา่ใชส้ายการบินราคาถูกหรือ
ตน้ทุนตํ่าหรือจากคนในครอบครัวได้ 
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 2. จากการศึกษาพบวา่การส่ือสารทางการตลาดโดยการเลือกใชเ้คร่ืองมือทางการส่ือสาร
ทางการตลาดส่งผลต่อการลดความเส่ียงในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า โดยในดา้นการใชส่ื้อ
ต่างๆนั้นมีระดบัค่าเฉล่ียโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยส่ือออนไลน์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ดงันั้น 
การใชส่ื้อออนไลน์ส่งผลใหค้วามเส่ียงทางการใชง้านและทางเวลานั้นลดลง อาจเน่ืองมาจากทาํให้
ผูบ้ริโภคสะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร สามารถลดความเส่ียงในการเกิดความล่าชา้ในการจอง
ตัว๋โดยสารได ้เป็นตน้ ในขณะท่ีเคร่ืองมือในการส่ือสารทางการตลาดนั้นไม่สามารถลดความเส่ียง
ทางกายภาพทางสัมคม และการเงินได ้ดงันั้น จึงควรใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดนั้นให้
มากข้ึนเพื่อใหเ้กิดความน่าเช่ือถือในสังคมและผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึนกวา่เดิม สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใน
ดา้นต่างๆ เช่น การอาํนวยความสะดวกสบายใหท้ัว่ถึงต่อผูใ้ชบ้ริการสายการบิน หรือกาํหนดกรอบ
ความรับผดิชอบเม่ือเกิดความบกพร่องไม่วา่ทางใดอยา่งเป็นกลาง ซ่ึงถือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ี
ดีของผูใ้หบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าดว้ย และเม่ือสามารถลดความเส่ียงในดา้นต่างๆไดม้ากข้ึน ก็
จะสามารถสร้างความจงรักภกัดีในตราสินคา้ ทาํใหผู้ใ้ช้บริการสายการบินหนัมาสนใจและใช้
บริการสายการบินตน้ทุนตํ่ามากยิง่ข้ึนเน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางดา้นราคาของสายการบินตน้ทุน
ตํ่านัน่เอง 
 

5.4ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังไป  
เพื่อใหผ้ลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งมากข้ึนอนัจะเป็น

ประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์และปัญหาทางดา้นการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการลด
ความเส่ียงหรือปัญหาอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั ผูท้าํวจิยัจึงขอเสนอแนะประเด็นสาํหรับการทาํวจิยั
คร้ังต่อไปดงัน้ี 

1. การศึกษากบัตวัแปรอ่ืนท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกนันอกเหนือจากตวัแปรการส่ือสารทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อการลดความเส่ียง อาจศึกษาตวัแปรความคาดหวงั ความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการในการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบิน เพื่อจะไดน้าํขอ้มูลไปใชว้างแผนการตลาดตลอดจน
กลยทุธ์การใหบ้ริการของสายการบินตน้ทุนตํ่าเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการสายการ
บินมากท่ีสุด 

2. การใชส้ถิติตวัอ่ืนมาวเิคราะห์ในแง่มุมอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ใชส้ถิติทดสอบไคสแคว์(Chi-
square) เพื่อทดสอบหาแนวโนม้พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าหรือทดสอบ
หาเนวโนม้การลดลงของความเส่ียงต่อไป เป็นตน้ 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

การส่ือสารทางการตลาดทีส่่งผลต่อการลดความเส่ียงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

แบบสอบถามฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่อศึกษาถึงการส่ือสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการลด
ความเส่ียงในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า ซ่ึงแบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ผูว้จิยัขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามเพื่อช่วยใหง้านวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วง
ไปไดด้ว้ยดี ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปใชป้ระโยชน์ในเชิงวชิาการเท่านั้น ผูว้จิยัจึงขอขอบพระคุณท่าน
ท่ีไดก้รุณาสละเวลา และใหค้วามร่วมมือมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2 ค าถามเก่ียวกบัการด าเนินการทางการส่ือสารทางการตลาดใหเ้กิดความเช่ือมัน่

เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
ส่วนที ่3 ค าถามเก่ียวกบัการลดความเส่ียงท่ีเป็นผลมาจากการด าเนินการดา้นการส่ือสาร

ทางการตลาดของสายการบินตน้ทุนต ่า 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง  ท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด 

1. เพศ 
 1. ชาย     2. หญิง 

2. อาย ุ
 1. ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 ปี   2. 25 – 35 ปี 
 3. 35 – 45 ปี     4. 45 – 55 ปี 
 5. มากกวา่ 55 ปีข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุดหรือก าลงัศึกษาอยู ่
 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี   2. ปริญญาตรี  3. สูงกวา่ปริญญาตรี 
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4. อาชีพ 
 1. อาชีพอิสระ / ธุรกิจส่วนตวั   2. พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
 3. ขา้ราชการ     4. พนกังานบริษทัเอกชน  
 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  ....................... 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 1.ต ่ากวา่ นอ้ยกวา่ 15,000 บาท  2. 15,001 – 30,000 บาท 
 3. 30,001 – 45,000 บาท   4. 45,001 – 60,000 บาท 
 5. มากกวา่ 60,000 บาท 

6. ช่องทางในการติดตามข่าวสารของสายการบินตน้ทุนต ่า 

 1. การโฆษณา    

 2. การประชาสัมพนัธ์ 

 3. การสอบถามพนกังาน   

 4. เวบ็ไซตข์องสายการบิน  

 5. เครือข่ายสังคม 

7. ความถ่ีในการใชบ้ริการสายการบินในช่วง 6 เดือน – 1 ปี 

 1. 3 – 5 คร้ัง     2. 6 – 10 คร้ัง 

 3. 11 – 15 คร้ัง    4. มากกวา่ 15 คร้ัง 

8. วตัถุประสงคข์องการเดินทางโดยเคร่ืองบิน  

 1. ติดต่อธุรกิจ    2. ท่องเท่ียว 

 3. กลบัภูมิล าเนา     4. เรียนหนงัสือ 

9. เหตุผลของการใชบ้ริการของสายการบินตน้ทุนต ่า (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1. งบประมาณส่วนตวัมีจ ากดั 

 2. เดินทางในระยะเวลาท่ีสั้น 

 3. ไม่ตอ้งการใชบ้ริการอ่ืนบนตวัเคร่ือง 

 4. ไม่สนใจการบริการของพนกังานตอ้นรับ 

 5. เพิ่มความประหยดัใหก้บัตนเอง 

 6. ประหยดังบประมาณในการท าธุรกิจ 

 7. ประหยดังบประมาณในการท่องเท่ียว 
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10. เหตุผลท่ีจะไม่ใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1.การบริการของพนกังานไม่ประทบัใจ 

 2. บรรยากาศภายในเคร่ืองอึดอดั 

 3. สภาพเคร่ืองบินเก่าไม่ปลอดภยั 

 4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมราคาแพง 

 5. กลวัความไม่ปลอดภยั 

 
ส่วนที ่2 ค าถามเก่ียวกบัการด าเนินการทางการส่ือสารทางการตลาดใหเ้กิดความเช่ือมัน่เพื่อลด

ความเส่ียงท่ีจะใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

5 = ระดบัความเช่ือมัน่สูงมาก 
4 = ระดบัความเช่ือมัน่สูง 
3 = ระดบัความเช่ือมัน่ปานกลาง 
2 = ระดบัความเช่ือมัน่ต ่า 
1 = ระดบัความเช่ือมัน่ต ่ามาก 

 

การด าเนินการของการส่ือสารทางการตลาดทีท่ าให้เกดิความเช่ือมั่นต่อ
การใช้สายการบินต้นทุนต ่าเพือ่ให้เกดิความเช่ือมั่น 

ระดับความเช่ือมั่น 
ทีจ่ะใช้บริการ 

5 4 3 2 1 

1. การด าเนินการตามบทบาทของการส่ือสารทางการตลาด 
1.1 การใหข้อ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 

- การใหข้่าวสารเก่ียวกบัความเช่ียวชาญและคุณภาพการบริการท่ี
ประทบัใจ 

     

- การใหข้่าวสารเก่ียวกบัการเปิดตวัการใหบ้ริการประเภทใหม่ท่ี
คุม้ค่ากบัการเดินทาง 

     

- การใหข้่าวสารเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บจากการใช้
บริการอยา่งครบถว้น 

     

- การใหข้่าวสารเก่ียวกบัคุณสมบติัของพนกังานตอ้นรับบน
เคร่ืองบิน 

     

- การใหข้่าวสารเก่ียวกบัมาตรฐานของตวัเคร่ืองบินโดยสาร       
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การด าเนินการของการส่ือสารทางการตลาดทีท่ าให้เกดิความเช่ือมั่นต่อ
การใช้สายการบินต้นทุนต ่าเพือ่ให้เกดิความเช่ือมั่น 

ระดับความเช่ือมั่น 
ทีจ่ะใช้บริการ 

5 4 3 2 1 
1.2 การส่ือสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ 

- การใหร้าคาค่าโดยสารท่ีเหมาะสมกบังบประมาณของลูกคา้      
- การใหค้วามสะดวกในการเขา้จองและเลือกท่ีนัง่      
- การคิดค่าบริการเสริมรวมกบัค่าโดยสารในราคาพิเศษ      
- การใหสิ้ทธิพิเศษส าหรับการบริการคร้ังต่อไป      
- การตรงต่อเวลาในการเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง      
1.3 การสร้างความระลึกถึงท่ีจะใชบ้ริการ 
- การด าเนินการดา้นการโฆษณาอยา่งต่อเน่ือง       
- การเขา้ร่วมและใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมกบัสังคมและชุมชน

อยา่งต่อเน่ือง 
     

- การแต่งกายของพนกังานตอ้นรับท่ีทนัสมยัและเหมาะกบัการ
ปฏิบติังานแก่ลูกคา้ 

     

1.4 การสร้างความสัมพนัธ์และความผกูพนักบัลูกคา้ 
- การใหค้  าปรึกษาและแนะน าลูกคา้ในการใชบ้ริการ      
- การอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการภาคพื้นดิน      
- การใหก้ารดูแลเอาใจใส่ผูโ้ดยสารดว้ยความจริงใจ      
- การมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบ่อยเลือกท่ีนัง่ไดต้ามชอบ      
2. การเลอืกเคร่ืองมือในการส่ือสารเพือ่ให้เกดิความเช่ือมั่น 
- การส่ือสารโดยใชส่ื้อโทรทศัน์      
- การส่ือสารโดยใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์      
- การส่ือสารโดยใชส่ื้อออนไลน์      
- การส่ือสารโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง      
- การส่ือสารโดยใชลู้กคา้ประจ า      
- การส่ือสารโดยใชก้ารจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย      
- การส่ือสารโดยใชพ้นกังานของสายการบิน      
- การส่ือสารโดยใชก้ารจดักิจกรรมเพื่อสังคม      
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ส่วนที ่3 ค าถามเก่ียวกบัการลดความเส่ียงท่ีเป็นผลมาจากการด าเนินการดา้นการส่ือสารทาง
การตลาดของสายการบินตน้ทุนต ่า 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง  ท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมาก
ท่ีสุด 

 5 = ลดลงมากท่ีสุด  4 = ลดลงมาก   3 = ลดลงปานกลาง 
2 = ลดลงนอ้ย   1 = ลดลงนอ้ยท่ีสุด 
 

ค าถาม เม่ือท่านไดรั้บทราบเก่ียวกบัการด าเนินการดา้นการส่ือสารทางการตลาดจากสายการบิน
ตน้ทุนต ่าแลว้ ท่านคิดวา่จะท าให้ความเส่ียงท่ีท่านจะใชบ้ริการของสายการบินตน้ทุนต ่า
ลดลงในระดบัใด 
 

ประเภทของความเส่ียงทีล่ดลง 
ระดับการลดลงของความ

เส่ียง 

5 4 3 2 1 
1. ความเส่ียงทางกายภาพ 

- ความปลอดภยัต่อชีวติของท่านและผูติ้ดตาม      
- ความปลอดภยัต่อทรัพยสิ์นของท่านและผูติ้ดตาม      
- ความเส่ียงของสภาพเคร่ืองบินท่ีไม่สมบูรณ์      

2. ความเส่ียงทางสังคม 
- ความเส่ียงท่ีจะสูญเสียภาพลกัษณ์ของตนเองในหมู่คนท่ีรู้จกั      
- ความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บความพอใจจากสมาชิกในครอบครัว

ท่ีติดตามไปดว้ย 
     

- ความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บการยอมรับ (ดูถูก) จากหมู่คนท่ีรู้จกั      
3. ความเส่ียงทางการเงิน 

- ความเส่ียงท่ีจะไดรั้บบริการท่ีไม่คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป      
- ความเส่ียงท่ีจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม เช่น ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ค่าภาษีสนามบิน เป็นตน้ 
     

- ความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บเงินชดเชยค่าเสียหาย      
4. ความเส่ียงทางการใชง้าน 

- ความเส่ียงท่ีจะไดรั้บการบริการท่ีไม่มีคุณภาพ      
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ประเภทของความเส่ียงทีล่ดลง 
ระดับการลดลงของความ

เส่ียง 

5 4 3 2 1 
- ความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุจากการขดัขอ้งของเคร่ืองบิน       
- ความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุจากการขาดความช านาญของผู ้

ควบคุมการบิน (นกับิน) 
     

5. ความเส่ียงทางเวลา 
- ความเส่ียงท่ีจะเกิดความล่าชา้ของเวลาออกเดินทาง      
- ความเส่ียงท่ีจะเกิดความล่าชา้ของเวลาท่ีมาถึงจุดหมาย

ปลายทาง 
     

- ความเส่ียงท่ีจะเกิดความล่าชา้ในการจองตัว๋โดยสารและท่ีนัง่      
- ความเส่ียงท่ีจะเกิดความล่าชา้ในพิธีการขาออก      

 
 

++++++ จบแบบสอบถาม ++++++ 
       

ขอขอบคุณในความ
อนุเคราะห์ของท่าน 

        ผูว้จิยั 
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