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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการตลาดและพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือ

ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินภายในประเทศของคน

กรุงเทพมหานคร และ 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานครโดยเกบ็ข้อมูลจากประชาชนที่ใช้บริการสายการ

บินภายในประเทศจ านวนทั้งสิ้น 400 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics ) และสถิติเชิง

วิเคราะห์ (Analysisstatistics)  

ผลการวิจัย พบว่า คนกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินภายในประเทศ 

จ านวน 400 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 20–29 ปี รองลงมาคือ อายุ 30–

39 ปี อายุ 40 – 49 ปี จ านวน 50 คน อายุ ต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 40 คน และน้อยที่สุดคือมีอายุต้ังแต่  

50  ปีข้ึนไป มีสถานภาพการสมรสอยู่ด้วยกันมากที่สุด รองลงมาคือ มีสถานภาพการสมรส โสด 

สถานภาพการสมรสแยกกันอยู่ สถานภาพการสมรสหม้าย และน้อยที่สุดคือ มีสถานภาพการสมรส หย่า 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปมากที่สุด รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปวส. และ

น้อยที่สุดคือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. ส่วนใหญ่อาชีพข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกจิมากที่สดุ รองลงมาคือ อาชีพลูกจ้างเอกชน อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว อาชีพรับจ้างทั่วไป และ

น้อยที่สุดคือ นักศึกษา นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด รองลงมาคือ นับถือศาสนาอิสลาม และน้อยที่สุดคือ

นับถือศาสนาอิสลาม เป็นผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาทมากที่สุด รองลงมาคือรายได้ต่อ

เดือนสูงกว่า 20,000 บาทขึ้ นไปรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท รายได้ต่อเดือน 5,001-

10,000 บาท และน้อยที่สดุคือมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทา่กบั 5,000 บาท ตามล าดับ 

ประชาชนที่มาใช้บริการสายการบินภายในประเทศ ส่วนใหญ่เคยใช้บริการสายการบิน

ภายในประเทศในรอบ 1 ปี จ านวน 400 คน โดยประชาชนที่มาเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศ

ของคนกรุงเทพมหานคร ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia) มากที่สุด ความถี่ในการใช้บริการ

                                                 
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาการจัดการด้านการตลาด วิทยาลัยบริหารธรุกจินวัตกรรมและการบญัชี

มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์   
2
 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
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สายการบินเฉล่ียปีละ 1-2 คร้ัง มีจุดประสงค์ในการเดินเพ่ือทางทอ่งเที่ยว ซ่ึงประชาชนที่มาเลือกใช้บริการ

สายการบินภายในประเทศส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกของสายการบินภายในประเทศ 

ผลการเปรียบเทียบสมมติฐานปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ 

สายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร 7 ด้านได้แก่ 1. ด้านการผลิต 2.ด้านราคา 3.ด้าน  

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 5.ด้านความน่าเช่ือถือของบุคลากร ..ด้านสิ่งที่

ปรากฏต่อสายตาลูกค้า และ 7.ด้านกระบวนการให้บริการพบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี  

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

บทน า 

การขนส่งทางอากาศมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกจิและสงัคมของโลก เพราะเป็นบริการขนส่งที่มี

ความสะดวกรวดเรว็และปลอดภัยกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่ประเทศต่างๆ มี

การคมนาคมติดต่อกนัมากขึ้นส่งผลให้การขนส่งทางอากาศของโลกขยายตัวเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา ซ่ึงภมูิภาค

ที่มีการขนส่งทางอากาศขยายตัวมากที่สุด คือ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังน้ันการขนส่งทางอากาศจึงเป็น

กจิการสาธารณปูโภคประเภทหน่ึงที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน การประกอบ

อาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศมีวิวัฒนาการของการขนส่งทางอากาศ เร่ิมจากเคร่ืองร่อน 

บอลลูน เรือเหาะ และในปัจจุบันใช้เคร่ืองบินในการบริการขนส่งสาธารณะโดยอากาศยาน ซ่ึงคนโดยสาร 

สัมภาระ สินค้า และไปรษณียภัณฑ์ ที่แยกกันหรือรวมกัน โดยมีค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง การขนส่งทาง

อากาศ เป็นการขนส่งที่สะดวกและรวดเรว็กว่าวิธอีื่น แต่ต้องใช้จ่ายค่าเช้ือเพลิงสูง เหมาะส าหรับการขนส่ง

สินค้าที่มีราคาแพงและจ าเป็นที่ตลาดมีความต้องการสูง มีน า้หนักไม่มากเกินไปปัจจุบันเกือบทุกประเทศ

ในโลกมีสายการบินพาณิชย์ของตนเองเพ่ือใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ ส าหรับข้อดีของการขนส่งทางอากาศ 1) เสียเวลาในการเดินทางน้อย 2) สามารถเข้าถึงท้องถิ่น

ไกลๆ หรือเขตทุรกันดารได้ ส าหรับข้อเสียของการขนส่งทางอากาศ 1) ค่าใช้จ่ายสูง 2) เกิดอุบัติเหตุได้

ง่ายกว่าการขนส่งทางอื่น 3) มีอุปสรรคทางด้านดินฟ้าอากาศ (วิวัฒนาการของการขนส่งทางอากาศ, 

[Online] available URL: http://www.fts.rtaf.mi.th, 31 (เมษายน, 2552) 

ในปัจจุบันการคมนาคมขนส่งภายในประเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเรว็ ท าให้การคมนาคม

ด้านต่างๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สอดคล้องกับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซ่ึงการคมนาคมทางอากาศน้ันในปัจจุบันนับว่า ได้รับความนิยมมาก

ขึ้ นเน่ืองจากมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ธุรกิจเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งทางอากาศ

ภายในประเทศมีอตัราการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง (พีระยุทธ คุ้มศักด์ิ, 2555) และปัจจุบันการเติบโต

และการแข่งขันของธุรกิจการบินมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้ น ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจการเมือง วัฒนธรรม 

เทคโนโลยีการสื่อสาร และการคมนาคม ท าให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูลข่าวสารในการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่

เกดิขึ้นได้อย่างรวดเรว็ การขนส่งทางอากาศ จัดเป็นบริการพ้ืนฐานที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ เพราะเป็นการขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยกว่า การขนส่งรูปแบบอื่นๆ 
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โดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบันที่ประเทศต่างๆ มีการติดต่อกันอย่างกว้างขวาง อุตสาหกรรมการบินใน

ประเทศไทย ซ่ึงในอดีตสายการบินภายในประเทศมีเพียงสายการบินไทยเป็นผู้ผูกขาดด้านการบิน

ภายในประเทศไทย ไม่นานนักธุรกิจการบินในประเทศไทยได้ท าการขยายเส้นทางการบินภายในประเทศ

ไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ๆ น้ัน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเดินทางโดยเคร่ืองบินที่มีราคาตั๋วไม่

สงูจนเกนิไป เม่ือเทยีบกบัความคุ้มค่าที่เกดิจากการประหยัดเวลาในการเดินทาง ก่อให้เกิดการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการเดินทางของผู้บริโภค (พีระยุทธ คุ้มศักด์ิ, 2555) ดังน้ัน จึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการ

สามารถเพ่ิมฐานลูกค้าที่มีขนาดใหญ่ข้ึน แต่ทั้งน้ี การแข่งขันในตลาดเส้นทางการบินภายในประเทศที่

เข้มข้น ท าให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับต้นทุนในการท าการตลาดที่สูงข้ึน ประกอบกับการเข้ามาแข่งขัน

ของสายการบินจากต่างประเทศที่เข้ามาร่วมทุนกับผู้ประกอบการชาวไทยเพ่ือแข่งขันในเส้นทางการบิน

ภายในประเทศ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2555) จากนโยบายเปิดการบินเสรีในเส้นทางการบิน

ภายในประเทศของกระทรวงคมนาคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 มีผลท าให้สายการบินเอกชนสามารถเข้ามา

ด าเนินกิจการการบินในเส้นทางภายในประเทศเส้นทางใดกไ็ด้ ทั้งแบบประจ า (Schedule airline) และ

แบบไม่ประจ า (Non-schedule airline) โดยการเปิดเสรีทางการบินน้ีท าให้ (ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ, 

2555) การแข่งขันของธุรกิจการบินภายในประเทศมีความรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2546 เป็น

ต้นมา มีการเปิดให้บริการสายการบินต้นทุนต ่า (Low cost airlines) โดยได้เปิดท าการบินในหลาย

เส้นทาง เช่นเดียวกบัสายการบินไทย โดยที่สายการบินต้นทุนต ่าแข่งขันด้วยราคาที่ถูกกว่าสายการบินปกติ

และการบริการมีความแตกต่างอย่างชัดเจน บริษัทการบินไทย จึงได้ร่วมหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ไทย

พาณิชย์จ ากดั (ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)) บริษัท ทุนลดาวัลย์ จ ากดั (ส านักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์) และผู้ถือหุ้นอื่นๆ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย (มหาชน ) บริษัท ทพิยประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ คิงพาวเวอร์ นายพาที สารสิน เปิดสายการบิน

ภายในประเทศต้นทุนต ่าช่ือ “สายการบิน นกแอร์” เพ่ือแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต ่าสายการบินอื่น 

โดยมีมาตรฐานการดูแลรักษาในมาตรฐานเดียวกนักบัของการบินไทยทุกประการ ผู้โดยสารสามารถจองตั๋ว

ได้หลายช่องทาง เช่น เคาน์เตอร์นกแอร์ในท่าอากาศยานปลายทางต่างๆ จองทางโทรศัพทห์มายเลข 

1318 รวมทั้งการจองตั๋วผ่านทางอินเทอร์เนต็ โดยเส้นทาง การบินของสายการบินนกแอร์น้ันจะมี

ปลายทางอยู่ที่จังหวัดใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ อุดรธานี สงขลา ภเูกต็ และอุบลราชธานี เป็นต้น (บริษัท สาย

การบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน)) ในปัจจุบันสายการบินต้นทุนต ่าหรือสายการบินราคาประหยัด เป็น

ทางเลือกหน่ึงของผู้ใช้บริการเดินทางเน่ืองจากเน้นการบริการที่เรียบง่ายและประหยัดจึงท าให้สายการบิน

ต้นทุนต ่าได้รับ ความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ (นิธิวดี พิกุลศิริ, 2547) ซ่ึง

เมื่อพิจารณาด้านค่าใช้จ่ายกไ็ม่ต่างกันมากนักกับการคมนาคมอื่นๆ ซ่ึงประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการจากสาย

การบินที่ส าคัญที่สุดคือการเดินทางไปให้ถึงเป้าหมายด้วยความปลอดภัยในเวลาอันรวดเรว็ (ฉันทลักษณ์ 

มงคล, 2549) 

ข้อมูลธุรกิจการบินในไทยเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง และประชาชนมีความต้องการเที่ยวบิน

ต้นทุนต ่า ธุรกิจการบินต่างๆ มีการแข่งขันโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่หลากหลาย ปัจจุบันน้ีไม่ว่า
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ประชาชนจะเดินทางไปที่ใด หลายๆ คนกจ็ะต้องนึกถึงการเดินทางด้วยเคร่ืองบินเป็นอันดับแรก ปัจจัยที่

สนับสนุนและส่งเสริมให้ธุรกิจการบินในไทยเติบโตและได้รับความนิยมมากข้ึนสิ่งแรกที่เหน็ได้ชัดเจน คง

หนีไม่พ้นข้อดีเร่ืองการเดินทางได้รวดเร็วและสะดวกกว่าพาหนะประเภทอื่นๆ ส าหรับการเดินทาง

ระยะไกลข้ามหลายจังหวัดหรือข้ามประเทศ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดหรือเทศกาลส าคัญที่มักเกิด

การจราจรติดขัดอย่างมาก เป็นอุปสรรคส าคัญที่ท  าให้เสยีเวลาและหมดสนุกได้ อย่างที่สอง ตั๋วเคร่ืองบินมี

หลายระดับราคา รวมไปถึงแบบราคาประหยัดจากสายการบินต้นทุนต ่า เป็นผลให้นักเดินทางที่ตัดสินใจ

เลือกเดินทางด้วยเคร่ืองบิน มีจ านวนเพ่ิมขึ้นและเดินทางบ่อยขึ้ น นอกจากน้ี การเปิดเสรีทางการบิน การ

เติบโตของเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างต่อเน่ืองในหลายปีที่ผ่านมา ตลอดจนการเตรียมที่จะเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 กเ็ป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท  าให้มีนักเดินทางด้วยเคร่ืองบินเช่นกัน 

ความต้องการภายในประเทศที่เพ่ิมข้ึนในข้างต้นประกอบกับจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทย

เพ่ิมขึ้ นในแต่ละปี (13%, 21% และ 1.% ในปี 2553-2555 ตามล าดับ) และได้ท าลายสถิติสูงสุด

จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง 25.4 ล้านคนในปี 2555 ท าให้ทั้งสายการบินช้ันน า เช่น การบินไทยหรือ

ไทยแอร์เวย์ บางกอกแอร์เวย์ และสายการบินต้นทุนต ่า เช่น แอร์เอเชีย ไทยแอร์เอเชีย แอร์เอเชียเอก็ซ์ 

และนกแอร์ ได้ขยายเส้นทางและเพ่ิมจ านวนเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยสนามบิน

หลักๆ ที่มีการเพ่ิมเที่ยวบิน คือ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง สนามบินภูเกต็ และสนามบิน

เชียงใหม่ แม้มีการเติบโตสงูของนักเดินทางทั้งไทยและต่างชาติ แต่ราคากเ็ป็นปัจจัยส าคัญมากส าหรับการ

ช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด โดยจะเหน็ได้ว่า ทุกสายการบินได้แข่งขันทางโปรโมช่ันอย่างเข้มข้น และสาย

การบินแบบโลว์คอสต์หรือต้นทุนต ่าน้ันเติบโตอย่างรวดเรว็ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะไทยแอร์เอเชีย

ที่ขยายเส้นทางบินและเพ่ิมเที่ยวบินโดยเฉพาะส าหรับนักท่องเที่ยวจากจีน ที่เข้ามาท่องเที่ยวไทยมากที่สุด

โดยเฉพาะในช่วง 4 เดือนแรกของปี ทางด้านสายการบินช้ันน ากไ็ด้มีปรับเปล่ียนกลยุทธ์เน้นขยายเที่ยวบิน

แบบประหยัด อย่างการบินไทย แม้การให้บริการระดับช้ันประหยัดส าหรับเที่ยวบินระยะไกลข้ามทวีป 

ตลอดจนช้ันธุรกิจและเฟิร์สคลาสยังคงไปได้สวย แต่กไ็ด้เปิดการบินไทยสมายล์หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า 

ไทยสมายล์ เม่ือเดือนกรกฎาคม 2555 และขยายเที่ยวบินครอบคลุมทั้งภายในและระหว่างประเทศอย่าง

ต่อเน่ือง ในขณะที่ทางบางกอกแอร์เวย์ได้เปิดเส้นทางบินเพ่ิมในพม่าและลาว ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลุ่มประเทศ

อนิโดจีน (พม่า เวียดนามลาว กมัพูชา) ที่ใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางเพ่ือธุรกิจ ส าหรับสาย

การบินต่างชาติ กเ็ติบโตอย่างรวดเรว็รองรับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ขยายตัว โดยสายการบินที่ได้รับ

ความนิยมส าหรับเที่ยวบินใกล้และไกลในภูมิภาคน้ี ได้แก่ สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines), โค

เรียนแอร์ (Korean Air), เจแปนแอร์ไลน์ (Japan Airlines), KLM, เอมิเรตส์ (Emirates), Lufthansa 

และ SAS เป็นต้น 

อนาคตข้างหน้าสายการบินต้นทุนต ่าอาจจะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้มีความสามารถ

ทดัเทยีมกับสายการบินทั่วไป ซ่ึงในปัจจุบันตลาดสายการบินต้นทุนต ่ามีการแข่งขันกันอย่างมาก ในแต่ละ

สายการบินจึงมุ่งที่จะสร้างสรรค์และปรับปรุงบริการด้านต่างๆสิ่งส าคัญย่ิงคือคุณภาพการให้บริการ

ประชาชน ดังน้ันท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบิน
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ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพการสมรส 

- ระดับการศึกษาสงูสดุ 

- อาชีพ 

- ศาสนา 

- รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 

 

 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการสายการบิน

ภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร 

1. ด้านการผลิต 

2. ด้านราคา 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

5. ด้านความน่าเช่ือถือของบุคลากร 

6. ด้านสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาลูกค้า 

7. ด้านกระบวนการให้บริการ 
 

 

 

 

 

 

ภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ด้านการบริการให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากที่สุดและสอดคล้องกับความต้องการหรือสิ่งที่ลูกค้า

คาดหวังในการใช้บริการสายการบินและสิ่งที่ลูกค้าได้รับหลังจากการบริการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของการ

บริการสายการบินให้ดีย่ิงๆขึ้นไป  

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

การวิจัยน้ี ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม

การใช้บริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบิน

ภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบิน

ภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวความคิด 

  ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจยั 

การศึกษาวิจัย ได้ตั้งสมมติฐานไว้ดังน้ี 

1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบิน

ภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร 

  2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบิน

ภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร 
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สรุป  

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

คนกรุงเทพมหานคร ที่เคยใช้บริการสายการบินภายในประเทศ จ านวน 400 คนส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี รองลงมาคือ อายุ 30 – 39 ปี อายุ 40 – 49 ปี 

จ านวน 50 คน อายุ ต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 40 คน และน้อยที่สดุคือมีอายุต้ังแต่  50  ปีขึ้นไป มีสถานภาพ

การสมรสอยู่ด้วยกันมากที่สุด รองลงมาคือ มีสถานภาพการสมรส โสด สถานภาพการสมรสแยกกันอยู่ 

สถานภาพการสมรสหม้าย และน้อยที่สดุคือ มีสถานภาพการสมรส หย่า จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึน

ไปมากที่สุด รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปวส. และน้อยที่สุดคือ การศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. ส่วนใหญ่อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมากที่สุด รองลงมาคือ 

อาชีพลูกจ้างเอกชน อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว อาชีพรับจ้างทั่วไป และน้อยที่สุดคือ นักศึกษา นับถือ

ศาสนาพุทธมากที่สุด รองลงมาคือ นับถือศาสนาอิสลาม และน้อยที่สุดคือนับถือศาสนาอิสลาม เป็นผู้ที่มี

รายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาทมากที่สุด รองลงมาคือรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 20,000 บาทขึ้นไป

รายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท รายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท และน้อยที่สุดคือมีรายได้

ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทา่กับ 5,000 บาท ตามล าดับ 

2. ขอ้มูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสายการบนิภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร  

ประชาชนที่เคยใช้บริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เคยใช้

บริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia) 

มากที่สุด รองลงมาคือ สายการบินนกแอร์ (Nok Air) สายการบินไทย (Thai Airway) โอเรียนทไ์ทย 

(One-Two-Go / Orient Thai ) และ ไลอ้อนแอร์ (Lion Air) มีความถี่ในการใช้บริการสายการบินเฉล่ีย

ปีละ 1-2 คร้ัง มากที่สุด รองลงมาคือ ใช้บริการสายการบินเฉล่ีย  3 เดือนคร้ัง  ตามโอกาสที่เหมาะสม 

และเฉล่ียเดือนละ 1 - 2 คร้ัง มีจุดประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาคือ เดินทางกลับ

บ้าน/ไปหาเพ่ือน /เย่ียมญาติ  เดินทางไปราชการและติดต่อธุรกิจ/ค้าขาย ซ่ึงประชาชนที่มาเลือกใช้

บริการสายการบินภายในประเทศส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกของสายการบินภายในประเทศ 

3. ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อ 

พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร 7 ด้านได้แก่ 1. 

ด้านการผลิต 2.ด้านราคา 3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 5.ด้านความ

น่าเช่ือถือของบุคลากร 6.ด้านสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาลูกค้า และ 7.ด้านกระบวนการให้บริการ 

3.1 ด้านการผลิต พบว่า กลุ่มประชาชนให้ความเหน็ว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก เมื่ อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนเห็นว่าเที่ยวบินของสายการบินมีความตรงต่อเวลาน้ันมากที่สุด

รองลงมาคือ สายการบินมีความพร้อมและยินดีในการให้บริการในด้านต่างๆ ระหว่างการเดินทาง สายการ
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บินมีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย เคาน์เตอร์บริการมีจ านวนเพียงพอ และการเชค็อินมีความ

รวดเรว็ ถูกต้อง และเคาน์เตอร์เชค็อนิหาได้ง่ายน้ันน้อยที่สดุ   

3.2 ด้านราคา พบว่า กลุ่มประชาชนให้ความเหน็ว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล

ต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนเห็นว่าการก าหนดราคาค่าโดยสารให้แตกต่างกันในแต่ละวันของ

สัปดาห์น้ันมากที่สุด รองลงมาคือ ราคาค่าโดยสารของสายการบินเหมาะสมกับเส้นทางและระยะเวลาใน

การบิน ราคาค่าโดยสารเหมาะสมกับบริการที่ได้รับการแจ้งรายละเอียดราคาที่ชัดเจนในการโฆษณา 

ประชาสมัพันธ ์และการก าหนดส่วนลดราคาค่าโดยสารในฤดูกาลต่างๆหรือเทศกาลต่างๆน้ันน้อยที่สดุ  

3.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า กลุ่มประชาชนให้ความเหน็ว่าปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร อยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนเหน็ว่ามีความหลากหลายในการเลือกช าระเงินค่าบัตร

โดยสารน้ันมากที่สดุ รองลงมาคือ ช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสารมีเพียงพอ มีความสะดวกในการซ้ือ

บัตรโดยสารผ่านทาง website ของสายการบิน การจองบัตรโดยสารผ่านทางส านักงานของสายการบินมี

ความสะดวก รวดเรว็ และการจองบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจ าหน่ายมีความสะดวก รวดเรว็น้ันน้อย

ที่สดุ  

3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มประชาชนให้ความเหน็ว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร อยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนเหน็ว่าการจัดแพค็เกจทวัร์มีเหตุจูงใจให้ซ้ือบัตรโดยสาร

น้ันมากที่สุด รองลงมาคือ รายการส่งเสริมการขายโดยการลดราคาบัตรโดยสาร มีสิทธิพิเศษเกี่ยวกับ

น า้หนักของกระเป๋าเดินทาง รายการส่งเสริมการขายโดยการสะสมไมล์หรือการสะสมการเดินทางและการ

โฆษณาประชาสมัพันธใ์นสื่อต่างๆน้ันน้อยที่สดุ  

3.5 ด้านความน่าเช่ือถือของบุคลากร พบว่า กลุ่มประชาชนให้ความเหน็ว่า ปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร 

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนเห็นว่านักบินมีความช านาญมีประสบการณ์

สามารถควบคุมเคร่ืองบินได้ดีน้ันมากที่สุด รองลงมาคือ พนักงานต้อนรับภาคพ้ืนดินมีบุคลิกภาพและ

บริการที่ดี พนักงานมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีประสิทธิภาพ พนักงานมี

ความสามารถในการให้ข้อมูลได้ถูกต้องแม่นย าและเพียงพอต่อการให้บริการ และพนักงานต้อนรับบน

เคร่ืองบินมีบุคลิกภาพและบริการที่ดีน้ันน้อยที่สดุ  

3.6 ด้านสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาลูกค้าพบว่า กลุ่มประชาชนให้ความเห็นว่าปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร 

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนเหน็ว่ารูปลักษณ์ของเคร่ืองบินมีการออกแบบ 

ตกแต่งสวยงามน้ันมากที่สุด รองลงมาคือ สายการบินมีจ านวนห้องน ้าที่เพียงพอต่อความต้องการที่น่ัง
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โดยสารมีความสะดวกสบาย มีสิ่งอ านวยความสะดวกบนเคร่ืองบินเช่นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร  และสาย

การบินมีความทนัสมัยและมีอุปกรณ์พร้อมส าหรับอ านวยความสะดวกน้ันน้อยที่สุด  

3.7 ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า กลุ่มประชาชนให้ความเหน็ว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร อยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนเหน็ว่าสายการบินมีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย

และเพียงพอต่อความต้องการน้ันมากที่สุด รองลงมาคือ สามารถเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ที่น่ังหรือคืนบัตร

โดยสารได้ การตรวจบัตรโดยสายหรือการเชค็อินมีการบริการที่รวดเรว็และ มีการตรวจกระเป๋าเดินทาง 

และบริเวณที่ตรวจไม่แออัด และมีการดูแลป้องกันในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะอยู่บนเคร่ืองบินได้น้ันน้อย

ที่สดุ   

สรุปผลการศึกษาความคิดเหน็ของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร ทุกด้านโดยรวม พบว่า 

กลุ่มประชาชนให้ความเหน็ว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการพฤติกรรมการใช้บริการ

สายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร ทุกด้านโดยรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของบุคลากรมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบิน

ภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร น้ันมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านด้านสิ่งที่ปรากฏต่อสายตา

ลูกค้า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการผลิต ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินภายในประเทศ

ของคนกรุงเทพฯ น้ันน้อยที่สดุ  

4. การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบัปัจจัยดา้นประชากรศาสตรข์องคนกรุงเทพมหานครมีผลต่อการ

พฤติกรรมการใชบ้ริการสายการบนิภายในประเทศ 

4.1 จ าแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้านซ่ึง

ปฏเิสธสมมติฐาน  

4.2 จ าแนกตามอายุ พบว่า ด้านการผลิต ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ของบุคลากร และด้านสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาลูกค้าพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน และด้านที่ยอมรับสมมติฐานได้แก่ ด้านความ

น่าเช่ือถือของบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.3 จ าแนกตามสถานภาพการสมรส พบว่า ด้านการผลิต ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน

สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาลูกค้าพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงปฏเิสธ

สมมติฐาน และด้านที่ยอมรับสมมติฐานได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านความน่าเช่ือถือ

ของบุคลากรและด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.4 จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ด้านการผลิต ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย และด้านกระบวนการให้บริการพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน และด้านที่ยอมรับสมมติฐานได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือของบุคลากรและ ด้านสิ่งที่

ปรากฏต่อสายตาลูกค้าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.5 จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ด้านการผลิต ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านสิ่งที่

ปรากฏต่อสายตาลูกค้าและด้านกระบวนการให้บริการพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงปฏเิสธสมมติฐาน และด้านที่ยอมรับสมมติฐานได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ

ด้านความน่าเช่ือถือของบุคลากรแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.6 จ าแนกตามศาสนา พบว่า ด้านการผลิต ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านความ

น่าเช่ือถือของบุคลากร ด้านสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาลูกค้า และด้านกระบวนการให้บริการพบว่า ไม่มีความ

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงปฏเิสธสมมติฐาน และด้านที่ยอมรับสมมติฐานได้แก่ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านความน่าเช่ือถือของบุคลากรพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4.7 จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ด้านการผลิต ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านความ

น่าเช่ือถือของบุคลากร ด้านสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาลูกค้า และด้านกระบวนการให้บริการพบว่า ไม่มีความ

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงปฏเิสธสมมติฐาน และด้านที่ยอมรับสมมติฐานได้แก่ 

ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปผลการเปรียบเทียบสมมติฐานปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงท าให้ปฏเิสธสมมติฐานคือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมี

ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร ระดับนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ซ่ึงปฏเิสธสมมติฐานทุกด้าน 

 

อภิปรายผล  

ผลจากการศึกษาวิ จัยเ ร่ือง ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน

ภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยเหน็ว่ามีประเดน็ที่น่าสนใจที่น ามาอภิปรายผล ดังน้ี 

ปัจจัยด้านการผลิต พบว่า กลุ่มประชาชนให้ความเหน็ว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนเห็นว่าเที่ยวบินของสายการบินมีความตรงต่อเวลาน้ันมากที่สุด 

รองลงมาคือ สายการบินมีความพร้อมและยินดีในการให้บริการในด้านต่างๆ ระหว่างการเดินทาง สายการ

บินมีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย เคาน์เตอร์บริการมีจ านวนเพียงพอ และการเชค็อินมีความ

รวดเร็ว ถูกต้อง และเคาน์เตอร์เชค็อินหาได้ง่ายน้ันน้อยที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กองแก้ว     

บุญแสนศิริสุข ( 2553) ได้ศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 

(มหาชน) ในการเลือกใช้บริการของลูกค้า เขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า เมื่อพิจารณา
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ถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญ ใน

ภาพรวมสงูที่สดุได้แก่ด้านบุคลากร รองลงมาคือด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ระดับ

มากได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ตามล าดับ 

และบังสอดคล้องกบังานวิจัยของการะเกด แก้วมรกต ( 2553) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่

มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในจังหวัดกระบ่ี ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในจังหวัดกระบ่ี พบว่า โดยรวมมี

ระดับการความส าคัญในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้านเรียง

ตามล าดับ คือ ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านราคา ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านราคา พบว่า กลุ่มประชาชนให้ความเห็นว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร อยู่ใน

ระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนเหน็ว่าการก าหนดราคาค่าโดยสารให้แตกต่างกันในแต่

ละวันของสัปดาห์น้ันมากที่สุด รองลงมาคือ ราคาค่าโดยสารของสายการบินเหมาะสมกับเส้นทางและ

ระยะเวลาในการบิน ราคาค่าโดยสารเหมาะสมกับบริการที่ได้รับการแจ้งรายละเอียดราคาที่ชัดเจนในการ

โฆษณา ประชาสมัพันธ ์และการก าหนดส่วนลดราคาค่าโดยสารในฤดูกาลต่างๆหรือเทศกาลต่างๆ น้ันน้อย

ที่สดุ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของพีระยุทธ คุ้มศักด์ิ ( 2555) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู้โดยสาร

ที่มีต่อคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต ่าภายในประเทศ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

บริการ คือ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านราคา ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่และด้านบุคคล อยู่ในระดับมากเช่นกัน เหตุผลที่เลือกใช้บริการเพราะราคาถูก หา

ข้อมูลและจองตั๋วจากอินเตอร์เน็ต และต้องการกลับมาใช้บริการซ า้และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ

ปิยวรรณ ยืนวงษ์ ( 2557) ได้ศึกษาเร่ือง การตัดสินใจซ้ือบริการภายในประเทศผ่าน AirAsiaGo ของ 

สายการบินแอร์เอเชีย พบว่า ความถี่ในการซ้ือบริการภายในประเทศผ่าน AirAsiaGo เฉล่ีย 1 คร้ังต่อปี

ส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ือบริการผ่าน   AirAsiaGo ด้วยตัวเอง เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเลือกซ้ือบริการ

ภายในประเทศผ่าน AirAsiaGo มากที่สุด คือ มีราคาที่คุ้มค่า รองลงมา คือ มีโปรโมช่ันจูงใจในการซ้ือ 

และมีเส้นทางให้เลือกหลากหลาย ส่วนใหญ่เลือกซ้ือแบบไปแล้วค้างคืน 2 คืน ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย พบว่า กลุ่มประชาชนให้ความเหน็ว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่าประชาชนเหน็ว่ามีความหลากหลายในการเลือกช าระเงินค่าบัตรโดยสารน้ันมากที่สุด รองลงมาคือ 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสารมีเพียงพอ มีความสะดวกในการซ้ือบัตรโดยสารผ่านทาง website ของ

สายการบิน การจองบัตรโดยสารผ่านทางส านักงานของสายการบินมีความสะดวก รวดเรว็ และการจอง

บัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจ าหน่ายมีความสะดวก รวดเรว็น้ันน้อยที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกช

พร ไชยอรรจนาภรณ์และคณะ ( 2558) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการ
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เลือกใช้บริการสายการบินกานต์แอร์ของผู้ใช้บริการ ณ เส้นทางการบินอุบลราชธานี – เชียงใหม่ พบว่า 

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่รับข้อมูลการเดินทางผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากที่สุด โดยวิธีการจองตั๋วที่น่ังโดยสาร

ผ่านทางอนิเตอร์เนต็ และใช้วิธกีารช าระค่าตั๋วโดยสารผ่านบัตรเครดิตพบว่า ในภาพรวมปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสนิใจของผู้ใช้บริการได้แก่ ด้านคนหรือบุคลากร (มีคะแนนเฉล่ีย 4.42) ด้านส่วนประกอบของ

ผลิตภัณฑ์ (มีคะแนนเฉล่ีย 4.29) ด้านกระบวนการบริหารจัดการ (มีคะแนนเฉล่ีย 4.12) ด้านราคาและ

ต้นทุนอื่นๆ (มีคะแนนเฉล่ีย 4.07) ด้านลักษณะทางกายภาพหรือสิ่งต่างๆ ที่จับต้องได้ (มีคะแนนเฉล่ีย 

4.06) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พ้ืนที่อนิเทอร์เนต็และช่วงเวลาในการจ าหน่าย (มีคะแนนเฉล่ีย 3.85) 

และด้านการส่งเสริมการขายและให้ความรู้แก่ลูกค้า (มีคะแนนเฉล่ีย 3.73) ส่วนแนวทางในการพัฒนา

ส่วนประสมทางการตลาดทอ่งเที่ยวของสายการบินกานต์แอร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มประชาชนให้ความเหน็ว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

ที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนเหน็ว่าการจัดแพ็คเกจทัวร์มีเหตุจูงใจให้ซ้ือบัตรโดยสารน้ันมาก

ที่สุด รองลงมาคือ รายการส่งเสริมการขายโดยการลดราคาบัตรโดยสาร มีสิทธิพิเศษเกี่ยวกับน า้หนักของ

กระเป๋าเดินทาง รายการส่งเสริมการขายโดยการสะสมไมล์หรือการสะสมการเดินทางและการโฆษณา

ประชาสมัพันธใ์นสื่อต่างๆน้ันน้อยที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยวรรณ ยืนวงษ์ ( 2557) ได้ศึกษา

เร่ือง การตัดสินใจซ้ือบริการภายในประเทศผ่าน AirAsiaGo ของ สายการบินแอร์เอเชียพบว่า ความถี่ใน

การซ้ือบริการภายในประเทศผ่าน AirAsiaGo เฉล่ีย 1 คร้ังต่อปีส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ือบริการผ่าน   

AirAsiaGo ด้วยตัวเอง เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเลือกซ้ือบริการภายในประเทศผ่าน AirAsiaGo มากที่สุด 

คือ มีราคาที่คุ้มค่า รองลงมา คือ มีโปรโมช่ันจูงใจในการซ้ือ และมีเส้นทางให้เลือกหลากหลาย ส่วนใหญ่

เลือกซ้ือแบบไปแล้วค้างคืน 2 คืน แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการผ่าน AirAsiaGo ของกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ ทางอินเตอร์เนต็ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้บริการผ่าน  AirAsiaGo คือ ช่วงวันหยุดตาม

ประเพณี และฤดูกาลที่กลุ่มตัวอย่างทอ่งเที่ยวมากที่สุด ได้แก่ฤดูหนาว (ตุลาคม – มกราคม) การส่งเสริม

การขายที่มีส่วนท าให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซ้ือบริการภายในประเทศผ่าน  AirAsiaGo มากที่สุด คือ การ

เสนอราคาพิเศษ (โปรโมช่ัน ) รองลงมา คือ การแถมโปรแกรมพิเศษหรือที่พักฟรีระหว่างการเดินทาง

และการได้รับข่าวสารและสทิธปิระโยชน์ของสมาชิกและยังสอดคล้องกบัการศึกษาของ กองแก้ว บุญแสนศิ

ริสขุ ( 2553) ได้ศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในการ

เลือกใช้บริการของลูกค้า เขตอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญ ในภาพรวมสูงที่สุดได้แก่ด้าน

บุคลากร รองลงมาคือด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ระดับมากได้แก่ ด้านสถานที่ 

ด้านผลิตภัณฑแ์ละบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของบุคลากร พบว่า กลุ่มประชาชนให้ความเห็นว่า ปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศของคน

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนเหน็ว่านักบินมีความช านาญมี
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ประสบการณ์สามารถควบคุมเคร่ืองบินได้ดีน้ันมากที่สุด รองลงมาคือ พนักงานต้อนรับภาคพ้ืนดินมี

บุคลิกภาพและบริการที่ดี พนักงานมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีประสิทธิภาพ 

พนักงานมีความสามารถในการให้ข้อมูลได้ถูกต้องแม่นย าและเพียงพอต่อการให้บริการ และพนักงาน

ต้อนรับบนเคร่ืองบินมีบุคลิกภาพและบริการที่ดีน้ันน้อยที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของการะเกด แก้ว

มรกต ( 2553) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย ในจังหวัดกระบ่ี พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ

โรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในจังหวัดกระบ่ี โดยรวมมีระดับการความส าคัญในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้านเรียงตามล าดับ คือ ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านลักษณะ

ทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้าน

ราคา ด้านประสทิธภิาพและคุณภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด และสอดคล้องกับงานวิจัยของกชพร ไชย

อรรจนาภรณ์และคณะ ( 2558) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการสายการบินกานต์แอร์ของผู้ใช้บริการ ณ เส้นทางการบินอุบลราชธานี – เชียงใหม่ พบว่า ใน

ภาพรวมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการได้แก่ ด้านคนหรือบุคลากร (มีคะแนนเฉล่ีย 

4.42) ด้านส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ (มีคะแนนเฉล่ีย 4.29) ด้านกระบวนการบริหารจัดการ (มี

คะแนนเฉล่ีย 4.12) ด้านราคาและต้นทุนอื่นๆ (มีคะแนนเฉล่ีย 4.07) ด้านลักษณะทางกายภาพหรือสิ่ง

ต่างๆ ที่จับต้องได้ (มีคะแนนเฉล่ีย 4.06) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พ้ืนที่อินเทอร์เนต็และช่วงเวลาใน

การจ าหน่าย (มีคะแนนเฉล่ีย 3.85) และด้านการส่งเสริมการขายและให้ความรู้แก่ลูกค้า (มีคะแนนเฉล่ีย 

3.73) ปัจจัยด้านสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาลูกค้าพบว่า กลุ่มประชาชนให้ความเหน็ว่าปัจจัยด้านส่วน 

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศของคน

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนเหน็ว่ารูปลักษณ์ของเคร่ืองบิน

มีการออกแบบ ตกแต่งสวยงามน้ันมากที่สุด รองลงมาคือ สายการบินมีจ านวนห้องน า้ที่เพียงพอต่อความ

ต้องการที่น่ังโดยสารมีความสะดวกสบาย มีสิ่งอ านวยความสะดวกบนเคร่ืองบินเช่นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร  

และสายการบินมีความทนัสมัยและมีอุปกรณ์พร้อมส าหรับอ านวยความสะดวกน้ันน้อยที่สุด สอดคล้องกับ

งานวิจัยของกชพร ไชยอรรจนาภรณ์และคณะ ( 2558) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่มี

อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินกานต์แอร์ของผู้ใช้บริการ ณ เส้นทางการบินอุบลราชธานี – 

เชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการได้แก่ ด้านคนหรือบุคลากร 

(มีคะแนนเฉล่ีย 4.42) ด้านส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ (มีคะแนนเฉล่ีย 4.29) ด้านกระบวนการบริหาร

จัดการ (มีคะแนนเฉล่ีย 4.12) ด้านราคาและต้นทุนอื่นๆ (มีคะแนนเฉล่ีย 4.07) ด้านลักษณะทาง

กายภาพหรือสิ่งต่างๆ ที่จับต้องได้ (มีคะแนนเฉล่ีย 4.06) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พ้ืนที่อินเทอร์เนต็

และช่วงเวลาในการจ าหน่าย (มีคะแนนเฉล่ีย 3.85) และด้านการส่งเสริมการขายและให้ความรู้แก่ลูกค้า 

(มีคะแนนเฉล่ีย 3.73) และยังสอดคล้องกบังานวิจัยของอนงค์นาฎ  กรีฉัตร ( 2559) ได้ศึกษาปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า 1.ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
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ตัดสนิใจใช้บริการ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก 

โดยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน

พนักงาน ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภาพ/คุณภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา ส่วนด้าน

การส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า กลุ่มประชาชนให้

ความเห็นว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน

ภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนเหน็ว่า

สายการบินมีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการน้ันมากที่สุด รองลงมาคือ 

สามารถเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ที่น่ังหรือคืนบัตรโดยสารได้ การตรวจบัตรโดยสายหรือการเชค็อินมีการ

บริการที่รวดเรว็และ มีการตรวจกระเป๋าเดินทาง และบริเวณที่ตรวจไม่แออัด และมีการดูแลป้องกันใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะอยู่บนเคร่ืองบินได้น้ันน้อยที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตติยา ศรีฤทธิ

ประดิษฐ์ และคณะ ( 2559 ) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าภายในประเทศในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินของผู้บริโภคส่วนใหญ่ ผู้บริโภคได้ให้

ความส าคัญมากที่สุดในด้านบุคลากรและพนักงาน รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริม

การตลาด ตามล าดับ ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, สายการบินต้นทุนต ่า และ

ยังสอดคล้องกับการศึกษาของกชพร ไชยอรรจนาภรณ์และคณะ ( 2558 ) ได้ศึกษาส่วนประสมทาง

การตลาดท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินกานต์แอร์ของผู้ใช้บริการ ณ เส้นทางการ

บินอุบลราชธานี – เชียงใหม่พบว่า ในภาพรวมปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจของผู้ใช้บริการได้แก่ ด้าน

คนหรือบุคลากร (มีคะแนนเฉล่ีย 4.42) ด้านส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ (มีคะแนนเฉล่ีย 4.29) ด้าน

กระบวนการบริหารจัดการ (มีคะแนนเฉล่ีย 4.12) ด้านราคาและต้นทุนอื่นๆ (มีคะแนนเฉล่ีย 4.07) 

ด้านลักษณะทางกายภาพหรือสิ่งต่างๆ ที่จับต้องได้ (มีคะแนนเฉล่ีย 4.06) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

พ้ืนที่อนิเทอร์เนต็และช่วงเวลาในการจ าหน่าย (มีคะแนนเฉล่ีย 3.85) และด้านการส่งเสริมการขายและให้

ความรู้แก่ลูกค้า (มีคะแนนเฉล่ีย 3.73) 

 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งนี้    

ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของบุคลากรมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบิน 

ภายในประเทศของคนกรุงเทพมหานคร น้ันมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านด้านสิ่งที่ปรากฏต่อสายตา

ลูกค้า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ปัจจัยด้านการผลิต ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินภายในประเทศ

ของคนกรุงเทพฯ ส าหรับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของคนกรุงเทพมหานครไม่ได้มีผลต่อพฤติกรรมการ

ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ ดังน้ันผู้ประกอบการสายการบินภายในประเทศควรมีความตื่นตัว 
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และค านึงถึงการแข่งขันทางตลาดที่เพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่าง

เหมาะสมโดยยึดหลักความสอดคล้องกบัปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 

 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป  

ควรจัดท าการวิจัยในด้านการติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อปัจจัย

ส่วนผสมทางการตลาด ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้ข้อมูลน ามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดบริการด้านต่างๆของสายการ

บินภายในประเทศต่อไป 
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