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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้โดยสารในด้านปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ที่มีผลต่อการการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพ -เชียงใหม่ ของผู้โดยสาร 
ระหว่าง การบินไทย และ บางกอกแอร์เวย์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจาก ผู้โดยสารที่ใช้
บริการของสายการบิน ระหว่างการบินไทย บางกอกแอร์เวย์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จ านวน 400 
คน สถิตท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-
test การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  
 

ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ การบินไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 
31–40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  และมีรายได้
ต่อเดือน 35,001 บาทข้ึนไป   
 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้โดยสารที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน     การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 นอกจากนี้ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการด้านสถานที่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร ด้าน
บุคคลพนักงานที่ให้บริการ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ การให้บริการ
ของสายการบินมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการภายในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ -เชียงใหม่ ระหว่างการบิน
ไทยและบางกอกแอร์เวย์ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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Abstract 
 

             The purpose of this study was to examine passengers’ consideration in marketing mix 
affecting decision-making on selecting domestic flight for Bangkok-Chiang Mai route between 
Thai Airways and Bangkok Airways. An instrument to collect data was questionnaire. A group of 
sample was taken from 400 passengers using Thai Airways and Bangkok Airways services at 
Suvarnabhumi airport. Statistics includes frequency, percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, t-test, One-way ANOVA, Multiple Regression Analysis at the significance level of .05  
 
           Studied results indicated that most of the passenger selecting Thai Airways are female     
31-40 years old, single, with Bachelor’s degree of education, working as an employee at private 
company with monthly salary of 35,001 Baht and above  
 
            The hypothesis test results showed that passengers with different personal factors, 
gender, age and education level, had different decision in choosing the service of domestic 
airlines at.05 significant level. Moreover, factors on marketing i.e. production, location, ticket 
sale, service staff,  physical presentation and service providing  process had effects on 
passengers’decision making  at the significance level of .05 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทน า 
 

 ในปัจจุบนัมีสายการบินหลายสายการบินท่ีให้บริการ เส้นทางในประเทศเป็นจ านวนมาก อนัเป็นผล
เน่ืองมาจากการขยายตวัของธุรกิจขนส่งทางอากาศ ท าใหมี้การเพิ่มเส้นทางและเท่ียวบินเพื่อให้เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ และมีสายการบินใหม่ๆ เกิดข้ึนมาเป็นจ านวนมาก ทั้งสายการการบินไทย และ บางกอกแอร์เวย ์ท่ี
ให้บริการแบบ (Full service airline) และสายการบินตน้ทุนต ่า (Low-cost-airline) ท่ีไดเ้ปิดให้บริการเส้นทาง 
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เป็นจ านวนมาก ท าให้มีสภาพการแข่งขนัสูงในเส้นทางดงักล่าว เน่ืองจากจงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นจงัหวดัท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจและมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและสร้างช่ือเสียงให้กบัประเทศไทย ดงันั้น
ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติจ านวนมากท่ีสนใจเดินทางมายงัจงัหวดัเชียงใหม่ แต่ระยะทางระหว่างกรุงเทพฯ-
เชียงใหม่ 680 กิโลเมตร ดว้ยการเดินทางรถยนต์ประมาณ 8 ชัว่โมง ท าให้นกัท่องเท่ียวหรือบุคคลท่ีตอ้งการ
ความสะดวก สบาย  และประหยดัเวลา ธุรกิจการบินจึงมีการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็ว ก่อให้เกิดรายไดแ้ก่สายการ
บินเป็นจ านวนมาก ดงันั้นแต่ละสายการบินจึงตอ้งปรับปรุงกลยุทธ์และพฒันาคุณภาพการบริการ เพื่อดึงดูดการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของของผูใ้ชบ้ริการเพิ่มมากข้ึน 
 
        ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกับการตดัสินใจเลือกใช้บริการสารการบินภายในประเทศ 
ระหวา่ง การบินไทย และ บางกอกแอร์เวย ์เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เพื่อใชผ้ลท่ีไดจ้ากการท าวิจยัในคร้ังน้ี
จะท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผูโ้ดยบริการสายการบินในประเทศแบบ (Full 
service airline)ในเส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทราบถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการ ตลอดจนปัจจยัส่วนบุคคลของผูโ้ดยสารที่เลือกใช้บริการ  เพื่อน าขอ้มูลที่ได้จาก
การศึกษามาใช้เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ ส าหรับพฒันา ปรับปรุงการด าเนินงานของธุรกิจสายการบินภายในประเทศ
และตลอดจนปรับปรุงกลยทุธ์ทางกาตลาด เพื่อให้การด าเนินงานของธุรกิจสายการบินสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด  
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
  1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ของผู้โดยสาร 
ระหว่างการบินไทย และบางกอกแอร์เวย์  
                
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ -เชียงใหม่ ของ
ผู้โดยสาร ระหว่างการบินไทย และบางกอกแอร์เวย์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
                
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้สายการบิน
ภายในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม ่
 

ขอบเขตการศึกษา 
 
      การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพการแข่งขันในธุรกิจสายการบินภายในประเทศ และปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินเลือกใช้บริการสายการบินภายใน ประเทศของผู้โดยสาร ระหว่าง 
บริษัท การบินไทย  และบางกอกแอร์เวย์  ซึ่งก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ซื้อบัตรโดยสารที่ใช้บริการสาย
การบินนั้นๆ เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดท่ีท าการศึกษาในครั้งนี้ โดยท าการศึกษาเฉพาะผู้โดยสารชาวไทยที่มี
อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ที่เดินทางโดยสารสายการบินภายในประเทศในเส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่   ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูม ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?url=https://www.bangkokair.com/tha&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjmjby99d3NAhUEtJQKHWSIBQMQFggyMAI&sig2=kwRVSCOdxCEM5kWHe5VljQ&usg=AFQjCNFgKhHznvThIBFI1HbVfuTCv42NKw
https://www.google.co.th/url?url=https://www.bangkokair.com/tha&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjmjby99d3NAhUEtJQKHWSIBQMQFggyMAI&sig2=kwRVSCOdxCEM5kWHe5VljQ&usg=AFQjCNFgKhHznvThIBFI1HbVfuTCv42NKw
https://www.google.co.th/url?url=https://www.bangkokair.com/tha&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjmjby99d3NAhUEtJQKHWSIBQMQFggyMAI&sig2=kwRVSCOdxCEM5kWHe5VljQ&usg=AFQjCNFgKhHznvThIBFI1HbVfuTCv42NKw
http://www.google.co.th/url?url=http://suwannabhumi.tv/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiHoNHm9d3NAhUGk5QKHYw0DsQQFggjMAI&sig2=6EKp9JqA4bd1iW3zRt0hgA&usg=AFQjCNE6zyO3_NDdehUSRKr4OOrsQz6ilw


กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  

                                    ตวัแปรอิสระ                                                      ตวัแปรตาม 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

การตดัสินใจเลือกใชส้ายการ
บินภายในประเทศ เส้นทาง 

กรุงเทพฯ-เชียงใหม่  
ระหวา่งการบินไทย และ 

บางกอกแอร์เวย ์ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. สายการบินท่ีเลือกใชบ้ริการ 
2. เพศ 
3. อาย ุ
4. สถานภาพ สมรส 
5. ระดบัการศึกษา 
6. อาชีพ 
7. รายไดเ้ฉล่ียส่วนบุคคล 
 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด 
1.ผลิตภณัฑ์ 
2.ราคา 
3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4.การส่งเสริมการตลาด 
5.ดา้นบุคคล 
6.ลกัษณะทางกายภาพ 
7.กระบวนการในการบริการ  
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สมมติฐานในการวิจัย 
 
  สมมติฐานที่ 1 ผู้โดยสารที่มีปัจจัยส่วนบุคลต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสารการบิน
ภายในประเทศแตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 1.1 ผู้โดยสารที่เลือกใช้บริการสายการบินแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสารการ
บินภายในประเทศแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.2 ผู้โดยสารที่มีเพศต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสารการบินภายใน ประเทศแตกต่าง
กัน  
 สมมติฐานที่ 1.3 ผู้โดยสารที่มีอายุต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสารการบินภายใน ประเทศ
แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.4 ผู้โดยสารที่มีสถานภาพ สมรส ต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสารการบิน
ภายในประเทศแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่  1.5 ผู้ โดยสารที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสารการบิน
ภายในประเทศแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.6 ผู้โดยสารที่มีอาชีพต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสารการบินภายใน ประเทศแตกต่าง
กัน 
 สมมติฐานที่ 1.7 ผู้โดยสารที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนบุคคลต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสารการบิน
ภายในประเทศแตกต่างกัน 
 
  สมมติฐานที่  2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบิน
ภายในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระหว่าง การบินไทย  และ บางกอกแอร์เวย์  
 สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์/การให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระหว่าง การบินไทย  และบางกอกแอร์เวย์  
 สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบิน
ภายในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระหว่าง การบินไทย  และ บางกอกแอร์เวย์  
 สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสารส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ -เชียงใหม่ ระหว่าง การบินไทย  และ 
บางกอกแอร์เวย์  
 



 สมมติฐานที่ 2.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดของสายการบินส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระหว่าง                การบินไทย  และ 
บางกอกแอร์เวย์  
 สมมติฐานที่ 2.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลพนักงานผู้ให้บริการ/แอร์โฮสเตส/สจ็วตส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระหว่าง การบินไทย  และ บางกอก
แอร์เวย์  
 สมมติฐานที่ 2.6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระหว่างการบินไทย  และบางกอก
แอร์เวย์  
 สมมติฐานที่ 2.7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการในการให้บริการของสายการบินส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระหว่าง การบินไทย  และ 
บางกอกแอร์เวย์ 

 
วิธีการวิจัย 

 
  การในศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินในประเทศเส้นทางกรุงเทพ -
เชียงใหม่ระหว่าง การบินไทย และ บางกอกแอร์เวย์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ มีขั้นตอนในการวิจัย 
การก าหนดรายละเอียดในเรื่องประชากรที่ใช้ในการวิจัย การสุ่มตัวอย่าการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 2.  การสุ่มตัวอย่าง 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล   

 5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 6.  การทดสอบสมมติฐาน 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?url=https://www.bangkokair.com/tha&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjmjby99d3NAhUEtJQKHWSIBQMQFggyMAI&sig2=kwRVSCOdxCEM5kWHe5VljQ&usg=AFQjCNFgKhHznvThIBFI1HbVfuTCv42NKw
http://www.google.co.th/url?url=http://suwannabhumi.tv/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiHoNHm9d3NAhUGk5QKHYw0DsQQFggjMAI&sig2=6EKp9JqA4bd1iW3zRt0hgA&usg=AFQjCNE6zyO3_NDdehUSRKr4OOrsQz6ilw


ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ บุคคลที่ใช้บริการสายการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ เส้นทาง
ภายในประเทศ ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 9,842,514 คน (ข้อมูลจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 2560) และในการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ผู้วิจัยใช้สูตรของ Yamane ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
 
     n  =      N 
        1+N (e)2 

   
 โดย   n = จ านวนของตัวอย่าง 
   N  = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากร 
         e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (เท่ากับ 0.05) 
 
   แทนค่า      =            9,842,514 
              1+9,842,514 (0.05)2 

 

=                       9,842,514 
                                                                   1+24605    
 
      =               400 คน 
 
 ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างของประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ  400 คน 
 

การสุ่มตัวอย่าง 
 
 วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ก าหนด
จ านวนตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จากผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินภายใน ประเทศ 
เส้นทาง กรุงเทพ-เชียงใหม่ระหว่าง การบินไทย และ  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูม ิเป็นกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ ส าหรับการใช้เก็บข้อมูลจนกว่าจะครบตามจ านวนที่ก าหนด 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
                  การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม ด้วยการทดสอบความตรงตามเนื้อหา โดยแบ่งออกเป็น            
  4 ส่วน ดังนี ้
 
                สว่นที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
                ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้             
บริการสายการบินภายในประเทศ ระหว่าง การบินไทย และบินบางกอกแอร์เวย์ เส้นทางกรุงเทพ- เชียงใหม่  
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ
 
                 ส่ วนที่  3 ค าถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมการใช้ เลื อกใช้บริการสายการบินของผู้ ใช้บริ การ  
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ
                 
       ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะของผู้ ใช้บริการเกี่ยวกับการให้บริการของสายการบินเส้นทางกรุงเทพฯ - 
เชียงใหม่ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

                
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
 (Percentages) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) 
 3.  การทดสอบ t-test ใช้ส าหรับอธิบายปัจจัยส่วนบุคคลในการทดสอบความแตกต่างกันของเพศ กับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศ ระหว่างสายการบินระหว่างการบินไทย และบางกอกแอร์เวย์ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูม ิ
  4.  การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใช้ส าหรับอธิบายปัจจัยส่วนบุคคล
เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยทดสอบด้านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยส่วนบุคคลต่อเดือน 
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 5.  การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้ส าหรับอธิบายปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 
ระหว่างสายการบินไทย และ บางกอกแอร์เวย์ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  
           ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ การบินไทย คิดเป็นร้อยละ 61.2 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 54.5 มีอายุ 31–40 ปี ร้อยละ 43.8 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 60.0 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 54.8 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 40.0 และมีรายได้ต่อเดือน 35,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 34.5 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ- เชียงใหม่ 
ระหว่าง การบินไทย และ บางกอกแอร์เวย์ 
 

สมมติฐาน ยอมรับ ไม่ยอมรับ 
สมมติฐานที่ 1 ผู้โดยสารที่มีปัจจัยส่วนบุคลต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สารการบินภายในประเทศแตกต่างกัน  
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้โดยสารที่เลือกใช้บริการสายการบินแตกต่างกันมีการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสารการบินภายในประเทศแตกต่างกัน 

 
 
 
√ 

 

สมมติฐานที่ 1.2 ผู้โดยสารที่มีเพศต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสารการบิน
ภายในประเทศแตกต่างกัน  

√ 
 

 

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้โดยสารที่มีอายุต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสารการบิน
ภายในประเทศแตกต่างกัน 

√  

สมมติฐานที่ 1.4 ผู้โดยสารที่มีสถานภาพ สมรส ต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สารการบินภายในประเทศแตกต่างกัน 

 x 

สมมติฐานที่ 1.5 ผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สารการบินภายในประเทศแตกต่างกัน 

√  

สมมติฐานที่ 1.6 ผู้โดยสารที่มีอาชีพต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสารการบิน
ภายในประเทศแตกต่างกัน 
 

 
x 

 



สมมติฐาน ยอมรับ ไม่ยอมรับ 
สมมติฐานที่ 1.7 ผู้โดยสารที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนบุคคล       
                         ต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสาร 
                         การบินภายในประเทศแตกต่างกัน 

 x 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการ ตัดสินใจเลือกใช้สาย
การบินภายในประเทศ  เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระหว่างการบินไทย  และ 
บางกอกแอร์เวย์ 
สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์/การให้บริการส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 
ระหว่าง 
                           การบนิไทย  และ บางกอกแอร์เวย์  

√  

สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระหว่างการบินไทย  
และ บางกอกแอร์เวย์ 

 x 

สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่/ช่องทางการจัด
จ าหน่ายบัตรโดยสารส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินภายในประเทศ 
เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระหว่างการบินไทย  และ บางกอกแอร์เวย์ 

√  

สมมติฐานที่ 2.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดของสายการ
บินส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ-
เชียงใหม่ ระหว่างการบินไทย  และ บางกอกแอร์เวย์  

 x 

สมมติฐานที่ 2.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลพนักงานผู้ให้บริการ/
แอร์โฮสเตส/สจ็วตส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง 
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระหว่างการบินไทย  และ บางกอกแอร์เวย์ 

√ 
 

 
 

สมมติฐานที่ 2.6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง 
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระหว่างการบินไทย  และ บางกอกแอร์เวย์ 

√  

สมมติฐานที่ 2.7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการในการให้บริการ
ของสายการบินส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง 
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระหว่างสายการบินไทย  และ บางกอกแอร์เวย์ 

√  

 



สมมติฐานที่ 1 ผู้โดยสารที่มีปัจจัยส่วนบุคลต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสารการบินภายในประเทศ
แตกต่างกัน 
 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้โดยสารที่มีปัจจัยส่วนบุคลด้านสายการบินที่เลือกใช้บริการ เพศ 
อายุ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสารการบินภายในประเทศแตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ส่วนผู้โดยสารที่มีปัจจัยส่วนบุคลด้านสถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่าง
กันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสารการบินภายในประเทศ 
 
 สมมติฐานที่  2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบิน
ภายในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระหว่างการบินไทย  และ บางกอกแอร์เวย์ 
 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์/การให้บริการ ด้าน
สถานที่/ช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร ด้านบุคคลพนักงานผู้ให้บริการ/แอร์โฮสเตส/สจ็วต ด้านการ
สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการในการให้บริการของสายการบิน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ- เชียงใหม่ ระหว่างการบินไทย และ บางกอกแอร์เวย์ ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา และด้านส่งเสริมการตลาดของสายการบิน
ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระหว่างการบินไทย และ 
บางกอกแอร์เวย์ โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคลพนักงานผู้ให้บริการ/แอร์โฮสเตส/สจ็วตส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระหว่าง การบินไทย และ 
บางกอกแอร์เวย์ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์/การ
ให้บริการ ด้านกระบวนการในการให้บริการของสายการบิน และด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร 
ตามล าดับ ซึ่งทั้ง 5 ด้านส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ -เชียงใหม่ 
ระหว่างการบินไทย และ บางกอกแอร์เวย์ ร้อยละ 53.6 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 46.2 เป็นผลจากตัวแปรอ่ืนที่ไม่ได้
น ามาพิจารณา 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลของการวิจัย 
 
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจ  
  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ การบินไทย คิดเป็นร้อยละ 61.2 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 54.5 มีอายุ 31–40 ปี ร้อยละ 43.8 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 60.0 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 54.8 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 40.0 และมีรายได้ต่อเดือน 35,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 34.5 
  
ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
  
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์/การให้บริการ อยู่
ในระดับความเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์/การให้บริการ เป็นราย
ด้านแล้ว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับทุกด้านในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ 
รสชาติของอาหารว่างบนเครื่องบิน รองลงมา ความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน และความสะดวกสบายของที่นั่งและ
สื่อ บันเทิงบนเครื่องบิน เท่ากัน ถัดมาความปลอดภัยในการเดินทาง และความสะดวกในการ CHECK-IN และ 
ห้องพักรับรองระหว่างรอเที่ยวบิน (LOUNGE) 
  
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา อยู่ในระดับ
ความเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา เป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยกับทุกด้านในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ ราคาค่าบัตรโดยสารเหมาะ
กับระยะทาง  รองลงมา ความคุ้มค่าของค่าโดยสารเมื่อเทียบกับบริการที่ได้รับ ถัดมาราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพ  
ราคาต่ ากว่าเมื่อเทียบกับสายการบินอื่น และสามารถช าระผ่านบัตรเครดิต 
  
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่/ช่องทางการจัด
จ าหน่ายบัตรโดยสาร อยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่/
ช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสารเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับทุกด้านในระดับ
มาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต รองลงมา วิธี
ซื้อบัตรโดยสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต/ Application และความสะดวกในการช าระเงิน เท่ากัน ถัดมาสถานที่/ช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายตั๋วโดยสารสะดวกต่อ การเลือกใช้บริการ และการให้ข้อมูลในการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร 
  



 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดของสาย
การบิน อยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดของสายการ
บิน เป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับทุกด้านในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยที่มาก
ที่สุดคือ การจัดแพ็คเกจเสริมต่างๆ รองลงมา สิทธิประโยชน์ของการสะสมไมล์และเหตุจูงใจให้ซื้อ ถัดมาการส่งเสริม
การขายการตลาด โปรโมชั่นร่วมกับผลิตภัณฑ์ และการประชาสัมพันธ์ของสายการบิน 
 
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลพนักงานผู้ให้บริการ/
แอร์โฮสเตส/สจ็วต อยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล
พนักงานผู้ให้บริการ/แอร์โฮสเตส/สจ็วต เป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับทุกด้านใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ การให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รองลงมา บุคลิก
ของพนักงาน ถัดมากิริยาและมารยาทของพนักงานที่ให้บริการ เครื่องแบบ และความเอาใจใส่ในการให้บริการ 
 
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ เป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับทุกด้านในระดับมาก โดย
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ ความประทับใจที่ได้รับจากการบริการ รองลงมา การน าเสนอเอกลักษณ์ใน
การบริการที่ชัดเจน ถัดมาสภาพของเครื่องบินโดยสาร ความสะอาดของเครื่องบินโดยสาร และประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการบริการ 
 
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการในการให้บริการ
ของสายการบิน อยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการในการ
ให้บริการของสายการบิน เป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับทุกด้านในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
จากค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ ระยะเวลาในการรอรับสัมภาระ รองลงมา การให้ค าแนะน าในกรณีเหตุฉุกเฉินขณะอยู่
บนเครื่องบิน ถัดมาขั้นตอนในการซื้อบัตรโดยสารความรวดเร็วในการให้บริการบนเครื่องบิน  และขั้นตอนในการ
ส ารองบัตรโดยสาร 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 
  ธุรกิจหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ได้ดังนี้ 
 
 1.  ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการการบินไทย เป็นเพศหญิง อายุ 31–40 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 35,001 บาทขึ้นไป 
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการน าผลการศึกษาในส่วนนี้ไปใช้ในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีความสอดคล้องกับ
ลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด  
   
 2.  ด้านส่วนประสมการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยด้านบุคคลพนักงานผู้ให้บริการ/แอร์โฮสเตส/สจ็วตส่ งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบิน
ภายในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระหว่างการบินไทย และ บางกอกแอร์เวย์ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์/การให้บริการ ด้านกระบวนการในการให้บริการของสาย
การบิน และด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร ธุรกิจที่เกี่ยวข้องจึงควรให้ความส าคัญในส่วนนี้โดย
การรักษามาตรฐานการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพ่ือสร้างความประทับใจที่ได้รับจากการใช้
บริการ รวมทั้งคงไว้ซึ่งชื่อเสียงด้านการบริการของสายการบิน การรักษาจุดเด่นของสายการบิน เช่น รสชาติของ
อาหารว่างบนเครื่องบิน การแต่งกายของพนักงาน เป็นต้น ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือให้
สามารถเป็นผู้น าทางธุรกิจประเภทนี้ และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ 
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