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         การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อ
นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง  2) เพื่อ
ศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยการเลือกใช้บริการและการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดสายการบินของ
ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 3) เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดสายการบิน
ของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง  4) 
เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสาร
ชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง  5) เพื่อศึกษา
อิทธิพลของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้
บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรอง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการ
รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศ
ยานเมืองรอง โดยสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จำนวน 710 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและ
สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและสถิติการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ 

         ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการประเมินการรับรู้ของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อนวัตกรรมทาง
การตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรองอยู่ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบเท่ากับ 3.79 2) องค์ประกอบของปัจจัยการเลือกใช้บริการและการรับรู้
นวัตกรรมทางการตลาดสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศที่
ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของปัจจัยการ
เลือกใช้บริการสายการบิน มีจำนวน 23 ตัวแปร 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านทัศนคติและ
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การรับรู้ ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางวัฒนธรรม ขณะที่ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของ
นวัตกรรมการตลาดของสายการบิน มีจำนวน 39 ตัวแปร 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการให้บริการ ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านราคาบริการเสริม ด้านคุณค่าเฉพาะตัว ด้านการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ และด้านราคาบัตรโดยสาร 3) ผลการทดสอบอิทธิพลของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณของ
อิทธิพลของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดสายการบินของ
ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง  พบว่า มี
จำนวน 17 ตัวแปรย่อย ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านทัศนคติและการรับรู้ ปัจจัยทางสังคม และ
ปัจจัยทางวัฒนธรรม 4) ผลการทดสอบอิทธิพลของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณของอิทธิพลของ
ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสาย
การบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง มีจำนวน 13 ตัวแปรย่อย ใน 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านแรงจูงใจ ด้านทัศนคติและการรับรู้ ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางวัฒนธรรม 5) ผลการทดสอบ
อิทธิพลของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณของอิทธิพลของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดที่มีต่อ
พฤติกรรมการต้ังใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศยานเมือง
รอง มีจำนวน 24 ตัวแปรย่อย ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ด้านราคาบริการเสริม ด้านคุณค่าเฉพาะตัว ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และด้านราคาบัตร
โดยสาร 

         จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเสนอแนวทางการสร้างพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการ
สายการบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรอง โดยมี 
2 แนวทางสำคัญ คือ แนวทางที่1 สร้างพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินโดยคำนึงถึงปัจจัยการ
เลือกใช้บริการสายการบิน โดยสายการบินควรจัดอบรมพนักงานในเรื่องการบริการอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้
พนักงานมีการบริการที่ดีตรงตามความต้องการของผู้โดยสาร  รวมถึงควรมีสิ่งอำนวยความสะดวก
ครบถ้วน และมีเส้นทางการบินที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังควรมีการจัดโปรโมชั่นราคาตั๋วโดยสารและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของสายการบินอยู่สม่ำเสมอ อีกทั้งราคาบัตรโดยสารและราคาบริการเสริม
ควรมีความเหมาะสมกับบริการที่ได้รับ และแนวทางที่ 2 สร้างพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
โดยใช้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบิน  โดยสายการบินควรมีความปลอดภัย มีการสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีเดินทางในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร และสามารถอธิบายให้ผู้โดยสารเข้าใจในเงื่อนไข
การบริการ รวมถึงควรมีมาตรฐานการบริการที่ดีสม่ำเสมอ รวมถึงการบริการของสายการบินควรเป็น
การบริการอย่างไทย และควรสื่อสารด้วยภาษาไทย 

         การวิจัยครั้งนี้มีผลประโยชน์ต่อทางด้านวิชาการ คือ ทำให้ทราบถึงปัจจัยการเลือกใช้
บริการ และการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาด รวมถึงการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินใน
ท่าอากาศยานเมืองรอง ซึ่งนักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจศึกษา สามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวคิด
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พื้นฐานในการศึกษา หรือต่อยอดงานวิจัยเพื่อพัฒนาการตั้งใจซื้อให้มีประสิทธิภาพและชัดเจนมากขึ้น 
รวมถึงมีผลประโยชน์ต่อทางด้านการบริหารจัดการ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบิน หรือธุรกิจอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ สามารถนำผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการเลือกใช้บริการ  และการรับรู้
นวัตกรรมทางการตลาด รวมถึงการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมือง
รองที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ทางการตลาดให้กับสินค้าและ
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความตั้งใจซื้อของผู้โดยสารและนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีมาก
ยิ่งขึ้น        
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         This research aimed to  a) evaluate Thai passengers’ perception towards 

domestic airlines’ marketing innovation based in the secondary cities, b) to investigate 

the factors of airline service’s alternatives and Thai passengers’ perceptions towards 

domestic airlines’ marketing innovation based in the secondary cities, c) to examine the 

effect of the alternatives to airline service factors that affected Thai passengers’ 

perceptions towards domestic airlines’ marketing innovation based in the secondary 

cities, d) to examine the effect of the alternatives to airline service factors that affects 

Thai passengers’ purchasing intention who  traveled by domestic airlines based in the 

secondary cities, e) to study the effect of the perception in the aspect of marketing 

innovation that influenced Thai passengers’ purchase intention who traveled by 

domestic airlines based in the secondary cities. This paper was the quantitative 

research. A questionnaire was used to collect data. The sampling in this study was 710 

passengers who traveled by domestic airlines in the secondary cities in Thailand by 
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means of convenience sampling. The data analysis was descriptive analysis and 

inferential statistics: Exploratory Factor Analysis (EFA) and multiple regression analysis. 

          The findings were as follows: according to the first objective, it revealed 

that Thai passengers’ perception towards domestic airlines’ marketing innovation based 

in the secondary cities was high, x ̄ = 3.79. In relation to the second objective, in terms 

of alternatives to airline service factor, 23 variables and 4 factors were found: a) 

motivation, b) attitude and perception, c) society, and d) culture. In terms of domestic 

airlines marketing innovation, 39 variables and 6 factors were revealed: a) service, b) 

physical setting, c) additional service charge, d) unique values, e) integrated marketing 

communication, f) and ticket fare. As the third objective, 17 sub-variables and 4 aspects 

were shown: a) motivation, b) attitude and perception, c) society, and d) culture. 

According the fourth objective, 13 sub-variables and 4 aspects were indicated: a) 

motivation, b) attitude and perception, c) society, and d) culture. The last objective 

showed that 24 sub-variables in 6 aspects affected Thai passengers’ purchase intention 

namely, a) service, b) physical setting, c) additional service charge, d) unique values,  e) 

integrated marketing communication, and f) ticket fare. 

          The findings under this study could be beneficial guidelines for both 

airline businesses and academic circumstance. In terms of airline businesses, the two 

main guidelines were, first, the alternatives to airline service should be created. Airline 

staff should be trained in terms of service regularly in order to respond the passengers’ 
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needs. The facilities should be well-provided, and the various flight routes should be 

promoted. In addition, the promotions about ticket fares and interesting information 

should be generally publicised. Second, the airline marketing innovation should be 

constructed. The airline flights should be safe and promote the good experience in 

traveling by domestic airlines to the passengers. The airline staff should be able to 

explain or give information about the service condition to the passengers correctly. The 

service standard should be maintained, and the airlines should have a service in Thai 

manner with Thai language used for communication. 

          In relation to the academic circumstance, the findings from this study 

could enable the passengers to make the suitable decision and perceive the marketing 

innovation, including the passengers’ purchase intention who  travel by domestic 

airlines based in the secondary cities. These findings could be advantages among 

students, researchers, and others who are interested in this field for studying and 

furthering for the utmost benefits. According to the administration, the airline 

companies or related-service businesses could create their own marketing innovation 

perception. This also enables to respond the passengers’ needs properly. 
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บทที่ 1 

บทนำ 

การศึกษาในครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นวัตกรรมทาง
การตลาดและพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรอง โดยผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อหลักออกเป็นหัวข้อย่อยต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา ซึ่งกล่าวถึงความสำคัญของการศึกษา ทั้งในเชิง
วิชาการ และเชิงปฏิบัติการ 1.2 คำถามงานวิจัย ซึ่งจะเป็นคำถามหลักในการวิจัย 1.3 วัตถุประสงค์
ของการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 3 วัตถุประสงค์ 1.4 สมมติฐานการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย 1 
สมมติฐานหลัก 1.5 ขอบเขตของการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ขอบเขตด้านประชากร และขอบเขตด้านเวลา 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งประกอบด้วย
ประโยชน์ด้านวิชาการ และประโยชนด์้านการบริหาร 1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งเป็นการให้ความหมาย
คำที่สำคัญ และคำที่มีความหมายเฉพาะในการศึกษาครั้งนี้ และ1.8 บทสรุป โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 
 

  ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
 

อุตสาหกรรมการบิน (Aviation Industry) หรือการขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) 
เป็นการขนส่งประเภทหนึ่งที่ขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าทางอากาศด้วยเครื่องบิน ซึ่งทำให้สามารถ
เดินทางไปถึงจุดหมายต่าง ๆ ได้ในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากมีความเร็วสูงในการขนส่งและยัง
เปรียบเสมือนเครือข่ายคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงทุกประเทศในโลกไว้ด้วยกันไม่ว่าแต่ละประเทศจะ
อยู่ห่างกันเพียงใดก็ตาม อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นกิจการสาธารณูปโภคและเป็นปัจจัยขั้น
พื้นฐาน (Infrastructure) อย่างหนึ่งของการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม หรือด้านการเมืองและการทหาร รวมถึงเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประเทศอีกด้วย (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548b) นอกจากนั้นยังเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มี
ขนาดใหญ่และมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เห็นได้จากจากสถิติที่ผ่านมาซึ่งมีการคาดการณ์มูลค่าที่เกิด
จากการบินทั่วโลก (World annual RPK: Revenue Passenger Kilometers) ซึ่งระบุว่ามูลค่าที่เกิด
จากการบินทั่วโลกมีการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 4.7 ต่อปี และจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทุก ๆ 15 ปี และ
มีการคาดการณ์จำนวนผู้โดยสารต่อปีในเที่ยวบินประจำทั่วโลกว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า โดยในปี พ.ศ. 
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2554 ที่มีจำนวนผู้โดยสาร 2.7 พันล้านคน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 6 พันล้านคน ภายในปี พ.ศ. 2573 
รวมถึงมีการคาดการณ์จำนวนเที่ยวบินที่ถูกประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 30 ล้านเที่ยวบิน เป็น 60 ล้าน
เที่ยวบิน ภายใน 20 ปี ซึ่งปัจจัยหลักที่เป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดการบิน
ต่อไปในอนาคต ประกอบด้วย การเติบโตแบบก้าวกระโดดของกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา การเปิด
กว้างของการค้าแบบเสรีที่มากขึ้น และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสายการบินต้นทุนต่ำ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดการบินในประเทศจีนและอินเดีย 
ซึ่งส่งผลให้มีปริมาณการขนส่งทางอากาศภายในภูมิภาค และการขนส่งทางอากาศไปยังประเทศคู่ค้า
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังเป็นพื้นที่ที่มีการคาดการณ์ว่าตลาดการบิน
จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่รวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และจะเติบโตเร็วกว่าตลาดการบินใน
ภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ และที่สำคัญภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นตลาดการบินที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในโลกภายในปี พ.ศ. 2575 (ICAO, 2013) 

ในขณะที่ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยมีแนวโน้มการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นหลังจากที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO 
ไดด้ำเนินการปลดธงแดงให้กับประเทศไทยสำเร็จเมื่อปี พ.ศ. 2560 ทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับใน
มาตรฐานการบินในระดับสากล และคาดว่าจะมีจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
ภายใน 20 ปี (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, 2561 อ้างถึงใน ธนพิชฌน์ แก้วกา, 2561) 
อีกทั้งเห็นได้จากในหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางโดยใช้การขนส่งทาง
อากาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 1.1 

 
 

ภาพที่ 1.1  กราฟแสดงสถิติจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางโดยใช้บริการการขนส่งทางอากาศ ระหว่างปี 
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560 
แหล่งที่มา:  ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน, 2561. 
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สถิติจ านวนผู้โดยสารที่เดินทางโดยการขนส่งทางอากาศ
ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561

จ านวนผู้โดยสาร
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จากภาพแสดงให้เห็นถึงสถิติจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางโดยใช้บริการการขนส่งทางอากาศใน
ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560 โดยในปี พ.ศ. 2556 มีจำนวนผู้โดยสาร 66,463,450 
คน ถัดมาในปี พ.ศ. 2557 มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 65,847,198 คน ถัดมาในปี พ.ศ. 2558 มี
จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 106,789,914 คน ถัดมาในปี พ.ศ. 2559 มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 
119,923,998 คน และในปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 129,119,401 คน (ท่าอากาศ
ยานไทย จำกัด มหาชน , 2561) อีกทั้งประเทศไทยมีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ จึงทำให้
อุตสาหกรรมการบินเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่น ๆ และคาดว่าจะมีการเติบโตเร็ว
กว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ดังนั้นประเทศไทยจึงได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งและการบินแบบ
ครบวงจร โดยครอบคลุมทั้งหมด 5 ชนิดธุรกิจ คือ 1) กิจการสาธารณูปโภคและบริการเพื่อการขนส่ง 
2) ศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ทันสมัย 3) การบริการซ่อมบำรุงอากาศยาน (Maintenance, Repair 
and Overhaul: MRO) 4) การพัฒนาพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานให้เป็นเขตอุตสาหกรรมสำหรับ
ธุรกิจที่มีมูลค่าสูง (High-value Manufacturing) 5) การให้บริการฝึกอบรมนักบินและลูกเรือ (Pilot 
and Cabin Crew) และบุคลากร ด้านเทคนิค (Technician) รวมถึงด้านซ่อมบำรุงและพนักงาน
ภาคพื้น (Ground Staff) (Eastern Economic Corridor, 2561) 

โดยส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการบินที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารทาง
อากาศ คือท่าอากาศยาน เนื่องจากเป็นเสมือนประตูเข้าออกประเทศของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้
ผู้โดยสารและอากาศยานที่ ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย และยังช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรับส่งผู้โดยสาร และหากมีการออกแบบท่าอากาศยานให้มีความเหมาะสมกับการ
รับส่งผู้โดยสารจะทำให้ผู้โดยสารมีการกระจายตัวไปยังจุดต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการช่วย
พัฒนาระบบการขนส่งผู้โดยสาร โดยให้ผู้โดยสารมาอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการประหยัด 
รวมถึงช่วยลดปัญหามลภาวะเรื่องเสียงของเครื่องบินโดยสารไม่ให้มีเสียงดังมากเกินไป นอกจากนั้นยัง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในท่าอากาศยาน เนื่องจากภายในท่าอากาศยานมีสิ่ง
อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้ให้พนักงานบริการผู้โดยสาร (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548b) ซึ่งในปี 
พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมามีผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภายใต้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด 
มหาชน ทั้ง 6 แห่ง มีจำนวน 100 ล้านคน โดยผู้โดยสารร้อยละ 75 เดินทางผ่านท่าอากาศยานดอน
เมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำให้ปัจจุบันทั้ง 2 ท่าอากาศยาน รวมถึงท่าอากาศยานภูเก็ต 
และท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีปัญหาการแออัดของผู้โดยสารเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะมีแผนการ
ขยายและการพัฒนาท่าอากาศยานแล้วก็ตาม (ไทยรัฐออนไลน์, 2561)  

.ในขณะที่ปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นเมืองรอง ด้วย
แคมเปญ “Amazing Thailand Go Local เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” เพื่อ
เป็นการเร่งให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นเมืองรอง โดยจังหวัดที่เป็นเมืองรองนั้นมีทั้งสิ้น 55 
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จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย ลำพูน อุตรดิตถ์ 
ลำปาง แม่ฮ่องสอน พิจิตร แพร่ น่าน กำแพงเพชร อุทัยธานี พะเยา อุดรธานี อุบลราชธานี หนองคาย 
เลย มุกดาหาร บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ 
กาฬสินธุ์ ยโสธรหนองบัวลำภู อำนาจเจริญ ลพบุรี สุพรรณบุรี นครนายก ราชบุรี สมุทรสงคราม 
ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี สระแก้ว ตราด จันทบุรี ปราจีนบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล ชุมพร 
ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี ซึ่งประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นเมืองรองสามารถ
นำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท่องเที่ยวมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ตามจริง โดยสูงสุดไม่เกิน 15,000 
บาท ได้ตลอดปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดที่เมืองรองและชุมชน 
รวมถึงเป็นการสร้างการเติบโตที่สมดุลอย่างรอบด้าน ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน
มากกว่า 10,000 ล้านบาท อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
จังหวัดที่เป็นเมืองรอง โดยการกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อเป็นการกระจายโอกาสในเชิงพื้นที่ 
ด้วยการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดที่เมืองรองและชุมชนให้มีมากกว่า 10 ล้านคน รวมถึง
กระจายโอกาสในเชิงรายได้จากการท่องเที่ยวให้เข้าสู่ชุมชน นอกจากนั้นยังมีการใช้การตลาดเพื่อเป็น
เครื่องมือในการกระตุ้นให้เกิดการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความสมดุลในทุกมิติ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561) 

ซึ่งจากแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองข้างต้นทำให้กระทรวงคมนาคมมีการ
ปรึกษาหารือกันในเรื่องของระบบการขนส่งไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ 
และส่งผลให้กระทรวงคมนาคมมีนโยบายต่อกรมท่าอากาศยานในเรื่องของการวางแผนสำหรับการ
พัฒนาท่าอากาศยานเมืองรองเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น และเพื่อรองรับตลาด
ธุรกิจการบินที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2560) โดยท่าอากาศยานเมือง
รองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยานมีจำนวนทั้งสิ้น 28 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยาน
กระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานตาก ท่าอากาศ
ยานครพนม ท่าอากาศยานนครราชสีมา ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่า
อากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานปัตตานี ท่าอากาศยานปาย ท่าอากาศยาน
พิษณุโลก ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์  ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยาน
แม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานแม่สะเรียง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยาน
ลำปาง ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ท่าอากาศยานหัว
หิน ท่าอากาศยานอุดรธานี และท่าอากาศยานอุบลราชธานี (กรมท่าอากาศยาน, 2557) ซึ่ง 28 ท่า
อากาศยานเมืองรองดังกล่าว มีความสำคัญเนื่องจากมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี เห็นได้จากจำนวน
เที่ยวบิน และจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น ดังภาพที่ 1.2 และภาพที่ 1.3 
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ภาพที่ 1.2  กราฟแสดงสถิติจำนวนเที่ยวบินภายในประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560 
แหล่งที่มา:  กรมการท่าอากาศยาน, 2560. 
 

จากภาพแสดงให้เห็นถึงสถิติจำนวนเที่ยวบินภายในประเทศระหว่างปี พ .ศ. 2556 - พ.ศ. 
2560 โดยในปี พ.ศ. 2556 มีจำนวนเที่ยวบิน 91,122 เที่ยวบิน ถัดมาในปี พ.ศ. 2557 มีจำนวน
เที่ยวบินเพิ่มขึ้นเป็น 92,982 เที่ยวบิน ถัดมาในปี พ.ศ. 2558 มีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเป็น 140,493
เที่ยวบิน ถัดมาในปี พ.ศ. 2559 มีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเป็น 144,469 เที่ยวบิน และในปี พ.ศ. 
2560 มีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเป็น 150,454 คน (กรมท่าอากาศยาน, 2560) 

 

 
 

ภาพที่ 1.3  กราฟแสดงสถิติจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560 
แหล่งที่มา:  กรมการท่าอากาศยาน, 2560. 
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14,237,432 คน ถัดมาในปี พ.ศ. 2559 มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 17,270,208 คน และในปี 
พ.ศ. 2560 มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 18,671,505 คน (กรมท่าอากาศยาน, 2560) 

นอกจากท่าอากาศยานแล้ว ธุรกิจการบินหรือสายการบินก็เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบของ
อุตสาหกรรมการบินที่มีบทบาทสำคัญไม่ว่าจะเป็นในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ หรือด้านการเมืองของ
ประเทศ โดยด้านเศรษฐกิจนั้น สายการบินจะช่วยขยายตลาดของสินค้าให้มีเพิ่มขึ้น และช่วยให้นัก
ธุรกิจสามารถเดินทางไปติดต่อการค้าข้ามทวีปได้สะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถบริการขนส่ง
ผู้โดยสารและสินค้าไปยังจุดต่าง ๆ ในที่ ๆ การขนส่งประเภทอื่นไปไม่ถึง และทำให้ประชาชนที่อยู่ใน
ท้องถิ่นทุรกันดารมีโอกาสได้บริโภคสินค้าของท้องถิ่นอื่นได้มากขึ้น รวมถึงสามารถทำรายได้ให้กับ
ประเทศอย่างมหาศาล เนื่องจากมีผู้นิยมเดินทางด้วยเครื่องบินมากขึ้น นอกจากนั้นยังทำให้เกิดความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพราะอุตสาหกรรมการบินต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากจึงมีการร่วมทุนใน
การดำเนินกิจการขนส่งทางอากาศ และยังช่วยเพิ่มราคาที่ดินบริเวณที่สายการบินไปดำเนินงานให้มี
ราคาสูงขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความเจริญให้กับท้องที่นั้น และบริเวณใกล้เคียง ในขณะที่ความสำคัญของ
สายการบินต่อสังคม คือการก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารทางสังคม และทำให้ประเทศต่าง ๆ 
สามารถติดต่อกันได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถไปมาหาสู่หรือติดต่อกันระหว่างประชาชน
ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงทำให้มาตรฐานการครองชีพของท้องถิ่นดีขึ้น โดยเฉพาะท้องถิ่นที่
ทุรกันดาร เพราะสายการบินจะนำการเปลี่ยนแปลงของสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคม ส่วนความสำคัญของ
อุตสาหกรรมการบินต่อการเมืองและการทหารนั้น มีความสำคัญมากสำหรับประเทศที่มีสภาพ
ภูมิศาสตร์กว้างใหญ่ หรือประเทศที่มีพื้นที่เล็กแต่ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา เพราะสายการบินจะ
นำนโยบายของรัฐบาลเข้าไปยังประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งทำให้การปกครองเป็นไปด้วยดี รวมถึงยัง
ช่วยในการป้องกันประเทศเมื่อมีสงคราม เนื่องจากรัฐบาลสามารถที่จะเปลี่ยนสภาพกิจการการบินพล
เรือนมาเป็นกิจการการบินทหารเพื่อป้องกันประเทศได้ อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการสร้างชื่อเสียงของ
ประเทศ และทำให้ผู้นำของประเทศต่าง ๆ สามารถไปมาหาสู่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ ซึ่ง
จะเป็นการช่วยลดความขัดแย้งระหว่างประเทศและสร้างสันติภาพให้แก่โลก (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 
2548a) นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วยเพราะอุตสาหกรรมการผลิตอากาศยาน
สามารถสร้างเครื่องบินที่มีความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงทำให้การเดินทางด้วยเครื่องบินมี
ความปลอดภัยสูงกว่าการคมนาคมประเภทอื่น ซึ่งจากการเดินทางที่รวดเร็วและปลอดภัยจะสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและยังสามารถสร้างให้แต่ละปีเป็นจำนวนมาก 
(พรนพ พุกกะพันธุ,์ 2548) 

ในปัจจุบันธุรกิจสายการบินมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ำซึ่ง
มีความได้เปรียบในการแข่งขันสูง (ฐายิกา ทิพย์สุวรรณ และ นรา หัตถสิน, 2561) และมีแนวโน้มที่จะ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำเกิดการเติบโตและมีความ
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ได้เปรียบทางการแข่งขันมาจากการท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง การขยายตัวของความเป็นเมืองใน
ภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2555) รวมถึงความต้องการของผู้ใช้โดยสารที่
เปลี่ยนมาใช้สายการบินต้นทุนต่ำมากขึ้น เพราะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า และที่สำคัญคือการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน เป็นปัจจัยที่สำคัญในการขยายตัวของธุรกิจการ (มองเศรษฐกิจ, 2551) 
ซึ่งสายการบินต้นทุนต่ำที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรองมี 3 สายการบินคือ สายการบิน Thai air 
asia สายการบิน Nok air และสายการบิน Thai lion air โดยท่าอากาศยานเมืองรองที่มีเฉพาะสาย
การบินต้นทุนต่ำให้บริการ มีทั้งหมด 13 ท่าอากาศยาน โดยภาคเหนือประกอบด้วยท่าอากาศยาน
พิ ษ ณุ โลก  ท่ าอ ากาศยานน่ าน  ท่ าอ ากาศยานแม่ สอด  และท่ าอากาศยานแพ ร่  ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยาน
สกลนคร ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ละท่าอากาศยานเลย และภาคใต้ประกอบด้วยท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานชุมพร และท่าอากาศยานระนอง (กรมการท่า
อากาศยาน, 2560) 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีสายการบินเพิ่มเป็นจำนวนมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับการปรับตัวที่ของ
ภาคการค้าและการท่องเที่ยวที่เติบโต โดยเฉพาะเรื่องของการการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดของ
สายการบินต้นทุนต่ำที่มีเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลมาจากราคาค่าโดยสารที่ถูกลงและเส้นทางการบิน
ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งสายการบินต้นทุนต่ำได้มีการ
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและปรับเรื่องของต้นทุนเพื่อรองรับการแข่งขันและการเจริญเติบโตที่
เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการบิน รวมถึงนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย) (Boeing, 
2012) ซึ่งการมีจำนวนสายการบินต้นทุนต่ำเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมการบินมีการเติบโตและ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยการเพิ่มขึ้นของจำนวนสายการบินต้นทุนต่ำทำให้อุตสาหกรรมการบินเกิด
ภาวการณ์แข่งขันทีรุนแรงเป็นอย่างมาก ทั้งจากการแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่ำรายใหม่ที่เกิดขึ้น 
สายการบินระดับพรีเมียมที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ และสายการบินที่ให้บริการแบบเช่าเหมาล่า 
(Charter) ดังนั้นเรื่องของราคาที่ต่ำ อาจไม่เพียงพอที่จะท่าให้ธุรกิจสามารถคงอยู่ได้ในภาวะปัจจุบันที
มีการแข่งขันเป็นอย่างมากได้ (สิทธิโชค พราหมณ์แก้ว, 2559) จากการสายการบินต้นทุนต่ำมีการ
แข่งขันที่รุนแรง ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
รองรับการแข่งขัน และเสริมสร้างศักยภาพในด้านการแข่งขัน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2555) และจาก
สถิติจำนวนเที่ยวบิน และจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางภายในประเทศที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการมีแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล ทำให้การแข่งขันธุ รกิจสายการบิน
ต้นทุนต่ำที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรองต้องปรับตัวเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
และทำให้ผู้โดยสารที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตัดสินใจที่จะเข้ามาเลือกใช้บริการของสายการ
บิน 
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จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่าธุรกิจสายการบินและการท่องเที่ยวมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 
ดังนั้นหากสายการบินสามารถสร้างการตั้งใจซื้อให้กับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นจะเท่ากับว่าสามารถเพิ่ม
ความต้องการในการท่องเที่ยวได้มากขึ้นเช่นกัน และที่สำคัญหากมีการขนส่งทางอากาศจะทำให้เกิด
การขยายตลาดและทำให้การท่องเที่ยวเติบโตมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เป็นการสร้างรายได้ให้กับทั้งสองภาคธุรกิจคือภาคธุรกิจ
การบินและภาคธุรกิจการท่องเที่ยว (กรมการบินพาณิชย,์ 2542) 

ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมในกลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวกับสายการบิน พบว่า งานวิจัยก่อน
หน้ามีกลุ่มงานวิจัยด้านเนื้อหาที่มีผู้เคยศึกษาและทำการวิจัย ซึ่งเนื้อหาที่มีการศึกษาและมีผลงาน
ทางการวิจัยมากที่สุดคือ (พรชัย ศรีสว่าง (2557); (อุไร บุตรทองดี (2552); (กัญญา จันทร์เลน 
(2551); (สุภิสดา เป้งคำภา และ เสกสรร สุทธิสงค์ (2559) (ปารีรัตน์ ศรีโมรา (2548) ได้ทำการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน  รองลงมาคือ (มิณญา โอ
ปลอด (2558) (ทิพวรรณ กุลวรานนท์ (2554); (กฤตยา อรรถนาถ และเสกสรร สุทธิสงค์ (2558): (
Bailly (1991) ได้ทำการศึกษาวิจัยวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบิน และ (
พีรมณฑ์ ธนาธิปวรนันท์ (2555); (จำรัส เลาสัตย์ (2554); (Szathmary (2014) ได้ทำการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสายการบิน รวมถึง (Wang (2011); (Lu (2011); 
(Ding (2010) ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดของสายการบิน อีกทั้ง 
(นพรัตน์ รามสูต (2553); (Becker (1990) ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพบริการของ
สายการบิน นอกจากนี้ (Simpson (1995) ยังได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้การตลาดของสาย
การบินอีกด้วย ทั้งนี้จึงได้มีการทบทวนวรรณกรรมต่อถึงด้านพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัยที่ ซึ่งพบว่างานวิจัย
ก่อนหน้า (สมปรารถนา สมินทรปัญญา (2557); (วีรจิต กรานเลิศ (2554); (รัฐวิทย์ ทองภักดี (2549); 
(ศรีอำพร พงษ์ทอง (2550); (กันตยา เพิ่มผล (2550); (นิติวิตต์ จันทวีสุข (2553); (มณฑิรัตน์ สุคันธา
รุณ (2556); (สุภาภรณ์ จันทร์พวง (2557); (วรีวรรณ อ่องรัตนา (2553); (วราพัณณ์ ถิระภิรมย์ไชย 
(2555); (นันทกร อภิชาตนนท์ (2553); (วิสาร อยู่ทรัพย์ (2548) ได้มีการศึกษาในพื้นที่ท่าอากาศยาน
หลักซึ่งที่ผ่านมามีผู้ศึกษาวิจัยเป็นจำนวนมาก แต่ในทางกลับกัน (ชูเกียรติ เทมียะโก (2553); (รุจิรา 
เทมียะโก (2553); (รุ่งเรือง อุ่นอุรา (2546) ได้มีศึกษาในพื้นท่าอากาศยานเมืองรองซึ่งมีจำนวน
ค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญและควรศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงในมิติของการตั้งใจซื้อยังต้อง
มีการศึกษาเพ่ิมเติมเพื่อให้เกิดการพัฒนามากย่ิงขึ้น 

 การศึกษาเกี่ยวกับการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารมีความสำคัญ เพราะในปัจจุบันธุรกิจสายการ
บินของไทยมีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น (สุปรีย์ ศรีสำราญ และ สินธวัฒน์ สินธนบดี, 2557) 
ดังนั้นผู้บริหารสายการบินจึงต้องพยายามสนองความต้องการให้เหมาะสมกับผู้โดยสาร ด้วยการสร้าง
กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม ซึ่งการตลาดของธุรกิจสายการบินคือการใช้ส่วนประสมทาง
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การตลาดของธุรกิจสายบินให้เหมาะสมกับผู้โดยสาร เพื่อให้บริการขนส่งทางอากาศนั้นสามารถขายได้ 
(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548a) โดยการศึกษาในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นกลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางโดยใช้
สายการบินต้นทุนต่ำในท่าอากาศยานเมืองรอง โดยพื้นที่ที่ทำการศึกษาคือท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานพิษณุโลก และท่าอากาศยานนครพนม โดยกำหนดตามเกณฑ์ คือ 1) 
เป็นท่าอากาศยานที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561) 2) อยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน และ 3) มีสายการบิน
ต้นทุนต่ำที่ให้บริการเส้นทางภายในประเทศเท่านั้น โดยกรมท่าอากาศยานได้มีการแบ่งพื้นที่ท่า
อากาศยานในสังกัดทั่ วประเทศเป็น 3 ภาค ซึ่ งประกอบด้วย ภาคใต้  ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (กรมท่าอากาศยาน, 2561) ดังตารางที่ 1.1 
 
ตารางที่ 1.1  ผู้โดยสารที่ใชบ้ริการสายการบินต้นทุนต่ำในท่าอากาศยานเมืองรอง ปี พ.ศ. 2561 

 

 

แหล่งที่มา: กรมท่าอากาศยาน, 2561.  
 

  จากที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้มีความจำเป็นในการศึกษา ผู้วิจัยจึงตัดสินใจที่จะทำการศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดและพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินของ
ผู้โดยสารชาวไทยใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรอง โดยทำการศึกษาใน
พื้นที่ท่าอากาศดอนเมือง ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการเลือกใช้บริการที่ส่งผลต่อการรับรู้

ภาค                                     ท่าอากาศยาน จำนวนผู้โดยสาร 

ภาคเหนือ พิษณุโลก 323,985 

 น่าน 201,097 

 แม่สอด 101,391 

 แพร ่ 43,923 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม 226,653 

 ร้อยเอ็ด 218,509 
 สกลนคร 196,071 

 บุรีรัมย์ 158,464 

 เลย 140,360 

ภาคใต้ นครศรีธรรมราช 746,279 

 ตรัง 359,110 

 ระนอง 111,872 

 ชุมพร 70,275 
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นวัตกรรมทางการตลาด และการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมือง
รอง รวมถึงเพื่อศึกษาถึงปัจจัยการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารที่
ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรอง และสำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ศึกษาวิจัย คือนักวิจัยและผู้ที่สนใจศึกษาสามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อได้ 
รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินหรือธุรกิจอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการบริการ สามารถนำ
ผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดให้กับสินค้าและ
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร และนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีมากขึ้น 

 

  คำถามงานวิจัย 
 

1) ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรองเป็นอย่างไร 

2) การรับรู้ของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อนวัตกรรมทางการตลาดของสายการบิน
ภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรองเป็นอย่างไร 

3) ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาด
ของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง
อย่างไร 

 4) ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสาย
การบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมือง
รองอย่างไร 

5) การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการ
บินของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรองอย่างไร 

 

  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1) เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อนวัตกรรมทางการตลาดของสาย
การบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 

2) เพื่อศึกษาปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสาย
การบินภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรองเพื่อประเมินการรับรู้ของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อ
นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง  
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3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีต่อการรับรู้นวัตกรรม
ทางการตลาดของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยาน
เมืองรอง 

 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีต่อพฤติกรรมการ
ตั้งใจใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการใน
ท่าอากาศยานเมืองรอง  

5) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้
บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศยานเมือง
รอง 
 

  สมมติฐานการวิจัย 
 

  สมมติฐานงานวิจัยมี 3 สมมติฐานหลัก ดังนี ้
  สมมติฐานหลักที่ 1 ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อการ

รับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
ประกอบด้วยสมมติฐานย่อย คือ 

  H 1.1 แรงจูงใจของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของ
สายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 

    H 1.2 ทัศนคติที่มีต่อสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรม
ทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 

    H 1.3 ปัจจัยทางสังคมของผู้ โดยสารชาวไทยส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทาง
การตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 

    H 1.4 ปัจจัยทางวัฒนธรรมของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทาง
การตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 

สมมติฐานหลักที่  2 ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยผลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้ โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมือง
รอง ประกอบด้วยสมมติฐานย่อย คือ 

    H 2.1 แรงจูงใจของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการ
บินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 
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    H 2.2 ทัศนคติที่มีต่อสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจ
ใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

    H 2.3 ปัจจัยทางสังคมของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการ
สายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

    H 2.4 ปัจจัยทางวัฒนธรรมของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้
บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

สมมติฐานหลักที่ 3 การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง ประกอบด้วยสมมติฐานย่อย 
คือ 

    H 3.1 การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านการให้บริการของสายการบิน
ภายในประเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการต้ังใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

    H 3.2 การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสายการ
บินภายในประเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

    H 3.3 การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านคุณค่าเฉพาะตัวของสายการบิน
ภายในประเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการต้ังใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

    H 3.4 การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ
สายการบินภายในประเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการต้ังใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมือง
รอง 

    H 3.5 การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านราคาบัตรโดยสารของสายการบิน
ภายในประเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการต้ังใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

    H 3.6 การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านราคาบริการเสริมของสายการบิน
ภายในประเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการต้ังใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

 

  ขอบเขตของการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาถึงเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นวัตกรรมทาง
การตลาดและพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรอง โดยดำเนินการภายใต้ขอบเขตของการศึกษาในแต่ละด้าน 
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงปัจจัยการเลือกใช้บริการ การรับรู้นวัตกรรมทาง

การตลาด และการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรอง ซึ่งมี
ความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร และเป็นแนวทางหนึ่งที่
จะช่วยให้สายการบินที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรองมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม 

 
1.5.2 ขอบเขตพื้นที่ 

 พื้นที่ที่ทำการศึกษาคือท่าอากาศยานดอนเมือง เนื่องจากมีเที่ยวบินที่มุ่งไปสู่จังหวัด
ที่อยู่ในแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองที่เป็นนโยบายของรัฐบาล (การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย, 2561) อยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน และเลือกเที่ยวบินของสายการบินต้นทุนต่ำ
ให้บริการเฉพาะเส้นทางภายในประเทศเท่านั้น 

 
1.5.3 ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ 

   กลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางโดยใช้บริการสายการบินไปยังท่าอากาศยานเมืองรอง โดย
ทำการเก็บข้อมูลจากผู้โดยสารจำนวนทั้งสิ้น 710 ตัวอย่าง จากผู้โดยสารทั้งหมดที่ใช้บริการสายการ
บินในท่าอากาศยานดอนเมือง ในปี พ.ศ.2561 จำนวน 201,099,697,099 คน ซึ่งได้จากการคำนวณ
ขนาดตัวอย่างโดยใช้กฎแห่งความชัดเจน (Rule of Thumb) (นงลักษณ ์วิรัชชัย, 2542)  
 

1.5.4 ขอบเขตด้านเวลา 
ผู้วิจัยใช้เวลาในการทบทวนวรรณกรรม สร้างเครื่องมือในการศึกษา เก็บรวมรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อรายงานผลในระหว่างเดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

 

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  ในการศึกษาครั้งนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือด้านวิชาการ และ
ด้านบริการจัดการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
1.6.1 ประโยชน์ทางด้านวิชาการ คือทำให้ทราบถึงปัจจัยการเลือกใช้บริการ และการรับรู้

นวัตกรรมทางการตลาด รวมถึงการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยาน
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เมืองรอง ซึ่งนักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจศึกษา สามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานใน
การศึกษา หรือต่อยอดงานวิจัยเพื่อพัฒนาการต้ังใจซื้อให้มีประสิทธิภาพและชัดเจนมากขึ้น 

 
1.6.2 ประโยชน์ทางด้านการบริหารจัดการ ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบิน หรือธุรกิจอื่น 

ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ สามารถนำผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และการ
รับรู้นวัตกรรมทางการตลาด รวมถึงการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยาน
เมืองรองที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ทางการตลาดให้กับสินค้า
และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความตั้งใจซื้อของผู้โดยสารและนำไปสู่การบริหารจัดการ
ที่ดีมากยิ่งขึ้น  

 

  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1.7.1 ปัจจัยภายใน หมายถึงปัจจัยภายในของผู้โดยสาร ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยการจูงใจ 
ปัจจัยทัศนคติ และปัจจัยการเรียนรู้ของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรอง 

 
1.7.2 ปัจจัยภายนอก หมายถึงปัจจัยภายในของผู้โดยสาร ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทางสังคม

และปัจจัยทางวัฒนธรรมของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 
1.7.3 การตั้งใจซื้อ หมายถึงกระบวนการภายในจิตใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต่ำในท่าอากาศยานเมืองรองที่เกิดจากทัศนคติที่ดีและข้อมูลที่ผ่านมาที่ผู้โดยสารได้รับซึ่งส่งผล
ให้ผู้โดยสารเลือกใช้บริการสายการบินที่คิดว่าดีที่สุดเป็นตัวเลือกแรก และหากผู้โดยสารใช้บริการสาย
การบินแล้วเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดเป็นความจงรักภักดีและมีพฤติกรรมการใช้บริการซ้ำ 

 
1.7.4 การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาด หมายถึงการรับรู้ของผู้โดยสารสายการบิน ซึ่งเป็น

การที่ผู้โดยสารเกิดความรู้สึก โดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทำให้เกิดการตีความและเข้าใจถึงสิ่งเร้า
ต่าง ๆ ให้เป็นความหมาย โดยสิ่งเร้าทางการตลาดที่เป็นสิ่งกระตุ้นที่ทำให้ผู้โดยสารให้เลือกใช้บริการ
สายการบินคือนวัตกรรมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัด
จำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) กระบวนการ (Process) 
และลักษณะทางายภาพ (Physical Evidence)  
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1.7.5 ผู้โดยสาร หมายถึงผู้โดยสารที่ใช้บรกิารสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 
1.7.6 สายการบิน หมายถึง การบริการ ขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ โดยเป็นผู้ประกอบการ

ขนส่งทางอากาศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารในเส้นทางเมืองรอง 
 
1.7.8 ท่าอากาศยานเมืองรอง หมายถึงสถานที่ที่ใช้สำหรับการขึ้นลงของอากาศยานเพื่อ

รับส่งผู้โดยสาร สัมภาระสินค้า และไปรษณียภัณฑ์ภายในประเทศ และตั้งอยู่ในจังหวัดเมืองรองที่มีท่า
อากาศยานสำหรับรองรับเที่ยวบินภายในประเทศ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน 

 
1.7.9 พฤติกรรมการใช้บริการสายการบิน หมายถึงพฤติกรรมของผู้โดยสารที่เกิดจากการ

ตัดสินใจใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 

  บทสรุป 
 

  จากการกล่าวมาข้างต้นทั้งหมดของบทที่ 1 น้ี ได้กล่าวถึงความเป็นมาของเรื่องที่จะ
ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดและพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการ
สายการบินของผู้โดยสารชาวไทยใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรอง โดย
มีมุมมองทั้งด้านวิชาการ และด้านบริหารจัดการจากการศึกษาที่ผ่านมา และยังได้ระบุถึงคำถามวิจัย 
คือ 1) ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้ โดยสารชาวไทยที่ ใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรองเป็นอย่างไร  2) การรับรู้ของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อ
นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรองเป็น
อย่างไร 3) ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของ
ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรองอย่างไร 
4) ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินของ
ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรองอย่างไร 
5) การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินของ
ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรองอย่างไร  จึงทำให้
เกิดวัตถุประสงค์ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษาปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของ
ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรอง 2) เพื่อประเมินการ
รับรู้ของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อนวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการใน
ท่าอากาศยานเมืองรอง 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีต่อการรับรู้
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นวัตกรรมทางการตลาดของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่า
อากาศยานเมืองรอง 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีต่อพฤติกรรม
การตั้งใจใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการ
ในท่าอากาศยานเมืองรอง 5) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรม
การตั้งใจใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่า
อากาศยานเมืองรอง โดยสมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 สมมติฐานใหญ่ สำหรับขอบเขต
ในการศึกษาจะเก็บข้อมูลจากผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานดอนเมือง และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อทำการศึกษาเรื่องนี้ คือ การมุ่งเน้นที่จะพัฒนาด้านวิชาการ และด้าน
บริหารจัดการ สุดท้ายเป็นการให้ความหมายเกี่ยวกับนิยามศัพท์เฉพาะในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งหลังจาก
ผู้วิจัยได้เสนอประเด็นปัญหาการวิจัย และกำหนดจุดประสงค์ในการทำวิจัยแล้ว กระบวนการต่อไป
เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในบทที่ 2 ซึ่งทำให้ผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องที่ต้องการศึกษาอย่างชัดเจนและละเอียดลึกซึ้ง 



บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

การทบทวนวรรณกรรมประกอบการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นวัตกรรม
ทางการตลาดและพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรอง ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นพ้ืนฐาน และเป็นแนวทางในการศึกษา โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย  

2.1 ข้อมูลทั่วไปของสายการบินที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง  
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้โดยสารสายการบิน  
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดของสายการบิน  
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้โดยสารสายการบิน 
2.5 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ  
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
2.7 บทสรุป 
 

  ข้อมูลทั่วไปของสายการบินที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 

 
  ข้อมูลทั่วไปของสายการบินที่ให้บริการในท่าอากาศยานรอง ในการศึกษาครั้งนี้การทบทวน

วรรณกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของท่าอากาศยานเมืองรอง และ 2) ข้อมูลทั่วไป
ของสายการบินที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

  2.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของท่าอากาศยานเมืองรอง 
2.1.1.1 ความหมายของทา่อากาศยาน 

    ท่าอากาศยานนั้น คนทั่วไปมักเรียกว่า “สนามบิน” ซึ่งทั้งสองคำนี้มีความหมาย
เหมือนกัน แต่ต่างกันที่คำว่า “ท่าอากาศยาน” มีการระบุใช้ในพระราชบัญญัติศุลกากร ส่วนคำว่า 
“สนามบิน” เป็นคำที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ .ศ. 2479 โดยพระราชบัญญัติ
ศุลกากร ได้ให้ความหมายท่าอากาศยาน หรือสนามบิน ไว้ว่า “ท่าอากาศยาน หมายถึง สถานที่บน
พื้นดิน หรือบนพื้นน้ำ ที่ใช้เป็นที่ขึ้นลงของอากาศยานเพื่อรับส่งผู้ โดยสาร สัมภาระสินค้า และ
ไปรษณียภัณฑ์ ซึ่งในท่าอากาศยานจะมีอาคาร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่จะให้บริการแก่
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เครื่องบิน ผู้โดยสาร การขนส่งสัมภาระ และไปรษณีย์ภัณฑ”์ ในขณะที่พระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
พ.ศ. 2497 ได้ให้ความหมายท่าอากาศยาน หรือสนามบินไว้ว่า “ท่าอากาศยาน หมายถึงพื้นที่ที่
กำหนดไว้ในพื้นดินหรือน้ำ สำหรับใช้ทั้งหมดหรือแค่เพียงบางส่วนเพื่อการขึ้นลงหรือเคลื่อนไหวของ
อากาศยาน รวมตลอดถึงอาคาร สิ่งติดตั้ งและ บริภัณฑ์ ซึ่งอยู่ภายในสนามบินนั้น” นอกจากนี้
อนุสัญญาการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ได้ให้ความหมายท่าอากาศยาน หรือสนามบินไว้ว่า “ท่า
อากาศยาน หมายถึง พื้นที่ที่อยู่บนผิวดินและผิวน้ำ รวมตลอดถึงอาคารสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ สำหรับ
ใช้สว่นใดส่วนหนึง่หรือทั้งหมดเพื่อการขึน้ลงของเครื่องบิน” (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2551) 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าท่าอากาศยาน หรือสนามบิน หมายถึง 
สถานที่ หรือพื้นที่บนพื้นดิน หรือบนพื้นน้ำ ที่ใช้สำหรับการขึ้นลงของอากาศยาน หรือเครื่องบิน เพื่อ
รับส่งผู้โดยสาร สัมภาระสินค้า และไปรษณียภัณฑ์ โดยในท่าอากาศยานจะมีอาคาร และมีการติดตั้ง
อุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการสำหรับเครื่องบิน ผู้โดยสาร การขนส่งสัมภาระ และ
ไปรษณียภั์ณฑ ์

2.1.1.2 ประเภทของท่าอากาศยาน  
     ประเภทของท่าอากาศยานสามารถจำแนกได้หลายกรณี โดย บุญเลิศ จิต
ตั้งวัฒนา (2548b) ได้กล่าวว่า ท่าอากาศยานสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ  

    1) การแบ่งประเภทท่าอากาศยานตามลักษณะการให้บริการ สามารถแบ่ง
ได้เป็น 4 ประเภทย่อย ประกอบด้วย (1.1) Airport เป็นท่าอากาศยานที่มีพื้นที่ที่กำหนดขึ้นบนพื้นดิน
หรือพื้นน้ำ รวมทั้งอาคารและส่วนประกอบมีเครื่องอำนวยความสะดวกในการบินและการขนส่งข้อมูล 
เช่น มีการบริการน้ำมันเช้ือเพลิง วทิยุช่วยการเดินอากาศ ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านกัก
โรค  พาหนะขนส่งระหวา่งท่าอากาศยานกบัตัวเมือง โรงแรมที่พกั เป็นต้น (1.2) Aerodrome เป็นท่า
อากาศยานที่มีลักษณะเหมือน Airport แต่มักใช้ในทางวิชาการขนส่งทางอากาศมากกว่า (1.3) 
Airfield เป็นท่าอากาศยานที่ใช้สำหรับเครื่องบินขึ้นลงแต่มีบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น
เท่านั้น และ(1.4) Airstrip เป็นท่าอากาศยานขนาดเล็กที่ใช้พื้นที่ภูมิประเทศที่จัดทำขึ้นเพื่อให้
เครื่องบินขึน้ลงเท่าน้ัน โดยไม่มีเครื่องช่วยเดินอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวก 

    2) การแบ่งประเภทท่าอากาศยานตามลักษณะการเป็นเจ้าของ สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภทย่อย ประกอบด้วย (2.1) ท่าอากาศยานของรัฐ โดยเป็นท่าอากาศยานที่รัฐบาล
เป็นเจ้าของ และ (2.2) ท่าอากาศยานของเอกชน โดยเป็นท่าอากาศยานที่เอกชนเป็นเจ้าของ 

    3) การแบ่งประเภทท่าอากาศยานตามลักษณะการใช้งาน สามารถแบ่งได้
เป็น 3 ประเภทย่อย ประกอบด้วย (3.1) ท่าอากาศยานทหาร เป็นท่าอากาศยานที่ใช้ในกิจการการบิน
ของทหาร (3.2) ท่าอากาศยานพลเรือน สามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 ประเภท คือ ท่าอากาศยานพล
เรือนระหว่างประเทศ หมายถึงท่าอากาศยานที่อนุญาตให้ เป็นจุดเข้าหรือออกของการขนส่งทาง
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อากาศสำหรับเครื่องบินโดยสาร และสินค้าที่เดินทางเข้าหรือออกระหว่างประเทศ โดยสิ่งสำคัญที่ท่า
อากาศยานระหว่างประเทศจะต้องมี คือพิธีการด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง ด่านกักกันโรค 
ด่านกักกันพืช ด่านกักกันสัตว์ ซึ่งท่าอากาศยานพลเรือนระหวา่งประเทศที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน มีทั้งหมด 6 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่า
อากาศยานหาดใหญ่, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานภูเก็ต , ท่าอากาศยานเชียงราย และท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ และอีกประเภทหนึ่งของท่าอากาศยานพลเรือน คือท่าอากาศยานพลเรือน
ภายในประเทศ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่อนุญาตให้เป็นจุดเข้าหรือออกของการจราจรทางอากาศ
ภายในประเทศ หรือเป็นท่าอากาศยานสำหรับเครื่องบิน ผู้โดยสาร และสินค้าภายในประเทศเท่านั้น 
สำหรับท่าอากาศยานพลเรือนภายในประเทศของไทยอยู่ ใน ความควบคุมของกรมการบินพลเรือน
ภายใต้กระทรวงคมนาคม มีทั้งหมด 28 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานปาย, ท่าอากาศยาน
แม่ฮ่องสอน, ท่าอากาศยานน่าน, ท่าอากาศยานลำปาง, ท่าอากาศยานแพร่, ท่าอากาศยานแม่สะเรียง
, ท่าอากาศยานพิษณุโลก, ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์, ท่าอากาศยานเลย, ท่าอากาศยานอุดรธานี, ท่า
อากาศยานสกลนคร, ท่าอากาศยานนครพนม, ท่าอากาศยานขอนแก่น, ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด, ท่า
อากาศยานนครราชสีมา, ท่าอากาศยานบุรีรัมย์, ท่าอากาศยานอุบลราชธานี, ท่าอากาศยานตาก, ท่า
อากาศยานแม่สอด, ท่าอากาศยานหัวหิน, ท่าอากาศยานชุมพร, ท่าอากาศยานระนอง, ท่าอากาศยาน
สุราษฎร์ธานี, ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช, ท่าอากาศยานกระบี่, ท่าอากาศยานตรัง, ท่าอากาศ
ยานปัตตานี และท่าอากาศยานนราธิวาส (กรมท่าอากาศยาน, 2557)  และ (3.3) ท่าอากาศยานใน
ประเทศที่เอกชนสรา้งโดยไดร้ับการส่งเสริมจากรัฐบาล ประกอบด้วย ท่าอากาศยานของบริษัทการบิน
กรุงเทพ จำกัด มหาชน ซึ่งมี 3 แห่งด้วยกัน คือ ท่าอากาศยานเกาะสมุย ท่าอากาศยานสุโขทัย และ
ท่าอากาศยานตราด 

       4) การแบ่งประเภทท่าอากาศยานตามทบวงการบินพลเรือนแห่ ง
สหรัฐอเมริกา โดยแบ่งอากาศยานตามขนาด และภารกิจ ออกได้เป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย (1) 
Class I Airport คือ ท่าอากาศยานชั้นหนึ่งที่ให้บริการทุกประเภท และผู้ประกอบการท่าอากาศยาน
จะต้องมีใบอนุญาต Airport Operation Certificate (AOC) ในปัจจุบันแบบสมบูรณ์ (Tapper R. & 
Font X) Class II Airport คือท่าอากาศยานชั้นสองที่ให้บริการแก่สายการบินประจำขนาดเล็ก (10-
30 ที่นั่ง) และขนาดใหญ่ (มากกว่า 30 ที่นั่ง) (3) Class III Airport คือท่าอากาศยานชั้นสามที่
ให้บริการแก่สายการบินประจำ 30 ที่นั่ง เท่านั้น และ (Tapper R. & Font X) Class VI Airport คือ
ท่าอากาศยานชั้นสี่ที่ให้บริการแก่สายการบินที่ไม่ประจำขนาดที่เกิน 30 ที่นั่ง เท่านั้น และต้องมี
ใบอนุญาตที่เรียกว่า Limited Airport Operating Certificate (LAOC) 
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         5) การแบ่งประเภทท่าอากาศยานตามกิจการที่ใช้ โดยแบ่งออกเป็น 2 
ประกอบด้วย (5.1) Commercial Service Airport คือ ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ที่มีเจ้าของเป็น
สาธารณะชน โดยมีผู้โดยสารมากกว่า 2,500 คน และที่ให้บริการกับเครื่องบินขนส่งผู้โดยสารแบบ
ประจำ แบ่งเป็นสองประเภท คือ Primary Airport เป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากกว่า 10,000 
คนต่อปี และNonprimary Airport เป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากกว่า 2,500 คน แต่ไม่ถึง 
10,000 คนต่อปี และ (5.2) General Aviation Airports คือ ท่าอากาศยานสำหรับการบินทั่วไป ไม่
มีคำจำกัดความที่เฉพาะเจาะจง แต่จะพิจารณาจากการที่ไม่เป็นท่าอากาศยาน Class I Airport หรือ 
ท่าอากาศยานชั้นหนึ่ง สามารถแบ่งออกได้สามประเภทย่อย คือ Reliever Airport เป็นท่าอากาศ
ยานที่ออกแบบโดย FAA เพื่อรองรับความแออัดของท่าอากาศยาน อีกประเภท คือ Privately 
Owned Public-use Airport เป็นท่าอากาศยานที่มีผู้ โดยสารใช้ บริการตั้งแต่ 2,500 คนหรือ
มากกว่าปี และให้บริการกับเครื่องบินขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ และสุดท้าย Other General 
Aviation เป็นท่าอากาศยานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการตามความต้องการของผู้ใช้ทางด้าน General 
Aviation โดยเฉพาะไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของทหาร แต่เป็นการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
แบบเช่า และได้รับค่าตอบแทน 

 จากความหมาย และการแบ่งประเภทของท่าอากาศยานข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 
ท่าอากาศยานเมืองรอง หมายถึง สถานที่หรือพื้นที่บนพื้นดินหรือบนพื้นน้ำที่ใช้สำหรับการขึ้นลงของ
อากาศยานหรือเครื่องบินเพื่อรับส่งผู้โดยสาร สัมภาระสินค้า และไปรษณียภัณฑ์ภายในประเทศ โดย
ในท่าอากาศยานจะมีอาคารและมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการสำหรับ
เครื่องบิน ผู้โดยสาร การขนส่งสัมภาระ และไปรษณียภัณฑ์ โดยท่าอากาศยานที่อยู่ในเมืองรองอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน มีจำนวน 28 แห่ง คือ ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยาน
ขอนแก่น ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานตาก ท่าอากาศยานครพนม ท่า
อากาศยานนครราชสีมา ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานน่าน
นคร ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานปัตตานี ท่าอากาศยานปาย ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่า
อากาศยานเพชรบูรณ์ ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่า
อากาศยานแม่สะเรียง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศ
ยานเลย ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ท่าอากาศยานหัวหิน ท่าอากาศยาน
อุดรธาน ีและท่าอากาศยานอุบลราชธาน ี
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2.1.2 ข้อมูลทั่วไปของสายการบินที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
2.1.2.1 ความหมายของสายการบินที่ให้บริการในท่าอากาศยานรอง 

    สายการบิน หมายถึง การบริการ ขนส่ง ผู้โดยสาร และสินค้าทางอากาศใน
เส้นทางระหว่างเมืองต่าง ๆ โดยเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศ หรือผู้ดำเนินการเดินอากาศ 
หรือจะกล่าวอย่างง่าย ๆ ว่าเป็นผู้ผลิตบริการขนส่ง และสินค้าทางอากาศเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้โดยสาร (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548a) 

    ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าสายการบินที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
หมายถึง สายการบินที่ให้บริการในท่าอากาศยานรองที่แบ่งตามประเภทของลักษณะการใช้งานของ
การบินพลเรือน ซึ่งท่าอากาศยานภายในประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 28 ท่าอากาศยานที่อยู่ในความ
ดูแลของกรมท่าอากาศยาน โดยมีสายการบินที่ให้บริการเส้นทางภายในประเทศของท่าอากาศยาน มี
ทั้งหมด 7 สายการบิน ประกอบด้วย สายการบิน BANGKOK AIRWAYS, สายการบิน KAN AIR, สาย
การบิน NOK AIR, สายการบิน THAI AIR ASIA, สายการบิน THAI LION AIR และสายการบิน THAI 
SMILE, สายการบิน NEWGAN (กรมการท่าอากาศยาน, 2560) 

2.1.2.2 ประเภทของสายการบินที่ให้บรกิารในท่าอากาศยานรอง 
    ประเภทของสายการบินสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท โดย บุญเลิศ 

จิตตั้งวัฒนา (2548a) กล่าวว่า สามารถแบ่งไดต้ามตามลักษณะของการให้บริการ และแบ่งได้ตามตาม
ลักษณะการเป็นเจ้าของ ดังนี ้

    1) การแบ่งประเภทสายการบินตามลักษณะของการเป็นเจ้าของ คือ สาย
การบินของรัฐ ซึ่งอาจเป็นไปในแบบรัฐเป็นเจ้าของกิจการสายการบินเองทั้งหมดหรือรัฐเข้าไปร่วม
ลงทุน และสายการบินเอกชน คือสายการบินที่มีเอกชนเป็นเจ้าของแต่จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลใน
ด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยโดยรัฐ        

    2) การแบ่งประเภทสายการบินตามลักษณะของการให้บริการ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นอีก 2 ประเภท คือ (2.1) สายการบินประจำมีกำหนด โดยสายการบินประจำมีกำหนดจะ
ให้บริการเป็นประจำในเส้นทางที่สายการบินกำหนดขี้น โดยมีตารางการบินที่แน่นอนแบ่งได้เป็นอีก 2 
ประเภท ประกอบด้วย สายการบินหลัก ซึ่งจะมีเส้นทางระยะไกลที่มีผู้โดยสารหนาแน่น และสายการ
บินท้องถิ่น ซึ่งจะมีเส้นทางระยะใกล้ที่มีผู้โดยสารน้อย และอีกประเภทคือ (2.2) สายการบินไม่ประจำ 
คือการบินแบบที่เช่าเหมาลำหรือการบินพิเศษอื่น ๆ ที่ให้บริการทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ซึ่งไม่มีตารางการบินที่แน่นอน 
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 2.1.2.3 สายการบินที่ให้บริการในท่าอากาศยานรอง   
   สายการบินที่ให้บริการเส้นทางภายในประเทศของท่าอากาศยานเมืองรอง 
มีทั้งหมด 7 สายการบิน ประกอบด้วย สายการบิน Bangkok Airways, การบิน Nok Air, สายการบิน 
Thai Airasia, สายการบินThai Smile, สายการบิน Thai Lion Air, สายการบิน New Gen และสาย
การบิน Kan Air (กรมท่าอากาศยาน, 2560) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

    1) สายการบิน Bangkok Airways เป็นสายการบินที่ดำเนินการภายใต้การ
ดูแลของบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 ซึ่งระยะแรกเป็นการ
ให้บริการแบบเช่าเหมาลำ โดยมีเครื่องบินแบบ Trade Wind ขนาด 2 เครื่องยนต์ที่สามารถบรรทุก
ผู้โดยสารได้ 9 ที่นั่ง ซึ่งถือเป็นสายการบินเอกชนแห่งแรกของไทยที่ให้บริการ ซึ่งปัจจุบันฝูงบินของ
สายการบิน Bangkok Airways ประกอบด้วย เครื่องบินโดยสารไอพ่นรุ่นแอร์บัส เอ-320 จำนวน 9 
ลำ เครื่องบินโดยสารไอพ่นรุ่นแอร์บัส เอ-319 จำนวน 12 ลำ เครื่องบินโดยสารรุ่นเอทีอาร์ 72-500 
จำนวน 6 ลำ และเครื่องบินโดยสารรุ่นเอทีอาร์ 72-600 จำนวน 9 ลำ ซึ่งแต่ละลำมีการตกแต่งด้วย
ลวดลายและสีสันสวยงามเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ของแต่ละเส้นทางบินที่สายการบินให้บริการ (บริษัท
การบิ นกรุ ง เทพ  จำกั ด  มห าชน , 2561) โดยสายการบิ น  Bangkok Airways เส้ นท างบิ น
ภายในประเทศ 11 เส้นทางบิน และเส้นทางบินต่างประเทศมีประมาณ 16 เส้นทางบิน และมีท่า
อากาศยานที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถึง 3 ท่าอากาศยาน คือ 
ท่าอากาศยานสมุย ท่าอากาศยานสุโขทัย และท่าอากาศยานตราด (skyscanner, 2561a) 

  2) สายการบิน Nok Air เป็น สายการบินราคาประหยัดที่บริหารงานโดยบริษัท สาย
การบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ซี่งมีบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับผู้ถือ
หุ้นอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันฝูงบินของสายการบิน Nok Air ประกอบด้วย เครื่องบินโดยสารรุ่นโบอิ้ง 737-
800 สำหรับรองรับผู้โดยสารได้ 189 นี่นั่ง เครื่องบินโดยสารรุ่นเอทีอาร์ 72-500 สำหรับรองรับ
ผู้โดยสารได้ 66 นี่นั่ง และเครื่องบินโดยสารรุ่นคิว 400 เน็กซ์เจนสำหรับรองรับผู้โดยสารได้ 86 นี่นั่ง 
รวมทั้งหมด มีจำนวน 21 ลำ (บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด มหาชน, 2561) โดยให้บริการเที่ยวบิน
ภายในประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินตรงไปยังทุกภูมิภาคของไทยโดยมีฐานการบินหลักอยู่ที่
สนามบินดอนเมือง รวมถึงมีเที่ยวบินที่ควบคู่กับการเดินทางในรูปแบบอื่น คือ รถปรับอากาศ และเรือ
เฟอรี่ เพื่อรองรับการเดินทางไปยังสถานที่ที่เครื่องบินไม่สามารถเข้าถึงได้และเป็นทางเลือกที่ประหยัด
กว่าในการเดินทาง (skyscanner, 2561b) 

  3) สายการบิน Thai Airasia เกิดจากการร่วมทุนระหว่างเอเชียเอวิเอชั่นและแอร์
เอเชียอินเวสต์เมนต์ ในปี พ.ศ. 2547 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 
พ.ศ. 2555  และเริ่มให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 ซึ่ง
ปัจจุบันมีฐานปฏิบัติการที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกระบี่ พัทยา 
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(อู่ตะเภา) และหาดใหญ่ โดยให้บริการในรูปแบบสายการบินราคาประหยัด และปัจจุบันไทยแอร์
เอเชียให้บริการด้วยเครื่องบินแอร์บัส A320 จำนวน 51 ลำ (บริษัทเอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด มหาชน, 
2561)  

  4) สายการบิน Thai Smile เป็นสายการบินที่เป็นส่วนหนึ่งของสายการบินไทยซึ่ง
ให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยฝูงบิน
ของการบินไทยสมายล์ประกอบด้วยเครื่องบินแอร์บัส เอ 320-200 ซึ่งแบ่งเป็นชั้นประหยัด 
(Economy Class) และชั้นประหยัดพิเศษ (Premium Economy Class) ที่มีพื้นที่กว้างขวาง และ
สะดวกสบายมากขึ้น (บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน , 2561)  โดยการบริการของการบินไทย
สมายล์ถือว่าเป็นการมาเติมเต็มช่องว่างระหว่างสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบกับสายการบิน
ราคาประหยัด เนื่องจากมีจุดเด่นทั้งสองประเภท โดยมกีารบริการทั้งอาหารและเครื่องดื่ม แต่มีมีราคา
ที่ประหยัดจึงทำให้เป็นสายการบินได้รับความนิยม (cheaptickets, 2561) 

  5) สายการบิน Thai Lion Air เป็นสายการบินต้นทุนต่ำที่จากการร่วมทุนระหว่าง
สายการบิน ไลอ้อนแอร์ ประเทศอินโดนีเซีย และกลุ่มนักธุรกิจชาวไทย ซึ่งบริการเที่ยวบินทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ และมีฐานการบินหลักอยู่ที่สนามบินดอนเมือง โดยมีเส้นทางบิน
ภายในประเทศ 14 เส้นทางบิน และเส้นทางบินระหว่างประเทศถึง 22 เส้นทางบิน ซึ่งฝูงบินของสาย
การบิน Thai Lion Air ประกอบด้วยเครื่องบินรุ่นโบอิ๊ง 737-900er และเครื่องบินโบอิ๊งรุ่น 737-800 
(สายการบินไทยไลอ้อนแอร์, 2561) 

  6) สายการบิน New Gen เป็นสายการบินที่ให้บริการแบบเช่าเหมาลำโดยให้บริการ
เส้นทางบินระหว่างไทยและจีน ซึ่งมีทั้งหมด 29 เส้นทางบิน และให้บริการในท่าอากาศยานดอนเมือง 
ภูเก็ต สุราษฎร์ กระบี่ และเมืองรองในจีน คือ ฉางซา จางเจียเจี้ย หนานจิง ชิงเต่า เสิ่นเจิ้น หางโจว 
กุ้ยหลิน อู่ฮั่น และเทียนจิน โดยเป็นบริการแบบบินตรงไม่ต้องต่อเครื่องที่เมืองใหญ่อีกรอบส่งผลให้
สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของการให้บริการของรสายการบิน New 
Gen (สายการบินนิวเจน, 2560) 

    7) สายการบิน Kan Air เป็นสายการบินที่ดำเนินการภายใต้ บริษัท กานต์นิธิ เอวิ
เอชั่น จำกัด โดยผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นคนไทย และมีกลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์จากหลาย
สาขาอาชีพ ทั้งทางราชการและเอกชน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานด้านการบินแบบเช่าเหมาลำ 
และการบินแบบเส้นทางประจำของไทยและต่างชาติมาเป็นเวลานาน ซึ่งสายการบิน Kan Air มี
เป้าหมายหลัก คือการอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการ
เดินทาง และไม่สามารถใช้บริการของการสายการบินประจำได้ให้สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย รวมถึงมีการให้บริการการขนส่งสินค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งปัจจุบันสาย
การบิน Kan Air มีเส้นทางบินภายในประเทศทั้งหมด 11 เส้นทาง (สมพงษ์ สุขสงวน, 2560) 
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  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้โดยสารสายการบิน 
 

  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้โดยสารสายการบินในการศึกษาครั้งนี้การทบทวน
วรรณกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้โดยสารสายการบิน และ 2) 
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้โดยสารสายการบิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤตกิรรมของผู้โดยสารสายการบิน 

2.2.1.1 ความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้โดยสารสายการบิน 

 พฤติกรรมของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมวิทยาจึงทำให้

พฤติกรรมหรือการแสดงออกของผู้โดยสารใช้บริการสายการบินมีความแตกต่างกัน (ศิริ ฮามสุโพธิ์, 

2543) โดยสาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมการแสดงออกแตกต่างกัน เช่น การอบรมเลี้ยงดู การศึกษา เพศ 

รสนิยม วัย เชื้อชาติ ศาสนา และประสบการณ์ ซึ่งพฤติกรรมของผู้โดยสารใช้บริการสายการบินนั้น

เป็นการกระทำของที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการ รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ของการ

ตัดสินใจซึ่งเกิดก่อนการตัดสินใจ และเป็นตัวกำหนดการกระทำ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543) ไม่ว่าการ

กระทำนั้นผู้โดยสารจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามหรือบุคคลอื่นจะสังเกตเห็นการกระทำนั้นได้หรือไม่ก็ตาม ซึ่ง

เป็นการกระทำเพื่อตอบสนองความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสถานการณ์หนึ่ง โดยพฤติกรรมภายนอก

ของผู้โดยสารเป็นพฤติกรรมที่ผู้อื่นสังเกตได้โดยใชป้ระสาทสัมผัส ส่วนพฤติกรรมภายในของผู้โดยสาร 

เป็นการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ที่ถูกควบคุมอยู่

ภายใน ซึ่งพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในมีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากพฤติกรรมภายในจะ

เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมภายนอกของผู้โดยสาร (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555) ดังนั้นการศึกษา

พฤติกรรมผู้โดยสารจะทำให้ทราบถึงความต้องการ และความจำเป็นของผู้โดยสารที่เป็นตลาด

เป้าหมาย เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการนั้น  และทำให้

ผู้โดยสารได้รับความพึงพอใจมากที่สุด เพราะผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินเป็นผู้บริโภคที่ต้องการ

สินค้าและบริการที่แตกต่างจากการบริโภคสินค้าจำเป็นและสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งหากผู้

ประกอบธุรกิจสายการบินมีการค้นหาหรือวิจัยพฤติกรรมการบริโภคของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการ

บินว่ามีพฤติกรรมการใช้บริการอย่างไร จะช่วยให้สามารถสร้างกลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ

ตอบสนองความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินได้อย่างเหมาะสม (ฉลองศรี พิมล

สมพงษ์, 2542) 
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   ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมของผู้โดยสารสายการบิน หมายถึงการ

แสดงออก หรือการกระทำของผู้โดยสารที่แตกต่างกันในการใช้บริการสายการบิน อันเป็นผลมาจาก

ปัจจัยภายใน ซึ่งคือความรู้สึกนึกคิดของผู้โดยสาร และปัจจัยภายนอก ซึ่งคือสิ่งที่อยู่รอบตัวผู้โดยสาร

ที่คนอื่นสามารถสังเกต โดยปัจจัยภายในและภายนอกนีจ้ะนำไปสู่การตัดสินใช้บริการสายการบิน 

 

2.2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้โดยสารสายการบิน 

2.2.2.1 การต้ังใจซื้อของผู้โดยสารสายการบิน 

    การตั้งใจซื้อ หมายถึงกระบวนการที่อยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค ซึ่งเป็น

แผนการที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าหรือบริการในช่วงเวลาหนึ่งด้วยทัศนคติที่ดีและความมั่นใจในการ

ประเมินคุณประโยชน์ของสินค้าหรือบริการที่ผ่านมา  โดยผู้บริโภคจะเลือกใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ 

เป็นตัวเลือกแรกทำให้การตั้งใจซื้อเป็นมิติหนึ่งที่แสดงให้เห็นความจงรักภักดีของลูกค้า (Zeithaml, 

Berry, & Parasuraman, 1990) อีกทั้งการตั้งใจซื้อที่ไม่ได้มีการคาดหมายมาก่อนจะมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อ เนื่องจากผู้บริโภคจะเลือกทางเลือกที่มาจากการประมวลผลข้อมูลที่ผู้บริโภคมีอยู ่จากนั้น

จึงเกิดตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยส่วนมากนั้นผู้บริโภคจะมีการ

ประมวลผลข้อมูลของสินค้าหรือบริการด้วยการจัดลำดับจากความชอบตราสินค้า จากนั้นผู้บริโภคจึง

เลือกซื้อตราสินค้าที่ผู้บริโภคชื่นชอบมากที่สุด (ศุภร เสรีรัตน์, 2540) และหากสินค้าหรือบริการ

สามารถเข้าถึงความพึงพอใจที่ผู้บริโภคคาดหวังไว้ได้ โดยความพึงพอใจนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากที่

ผู้บริโภคได้ประเมินตราสินค้านั้นแล้ว ซึ่งอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อตามมา รวมถึงพฤติกรรมการ

กลับมาซื้อซ้ำในอนาคตอีกด้วย (ณัฏฐิกา ณวรรณโณ, 2542) ทั้งนี้การตั้งใจซื้อเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำ

ให้เกิดการซื้อเสมอไป เพราะยังมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจซื้อ รวมถึงความ

พร้อมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้ออีกด้วย ซึ่งผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อจากการเลือกทางเลือกที่คิดว่า

ดีที่สุด (พิบูล ทีปะปาล, 2543) 

    จากความหมายของการตั้งใจซื้อสามารถกล่าวได้ว่า การตั้งใจซื้อของผู้ที่ใช้

บริการสายการบิน คือกระบวนการภายในจิตใจของผู้โดยสารที่เกิดจากทัศนคติที่ดีและข้อมูลที่ผ่านมา

ของผู้โดยสารซึ่งส่งผลให้ผู้โดยสารเลือกใช้บริการสายการบินที่คิดว่าดีที่สุดเป็นตัวเลือกแรก และหาก

ผู้โดยสารใช้บริการสายการบินแล้วเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดเป็นความจงรักภักดีและมีพฤติกรรมการ
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ใช้บริการซ้ำ ซึ่งการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารอาจมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาสนับสนุนการ

ตัดสินใจซื้อด้วย 

    ในขณะที่การตั้งใจซื้อยังแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของผู้บริโภคต่อตรา

สินค้านั้น ๆ โดยความจงรักภักดีประกอบด้วย 1) ความตั้งใจซื้อสินค้า คือการที่ผู้บริโภคเลือกใช้สินค้า

หรือบริการนั้นเป็นตัวเลือกแรก 2) การบอกต่อ คือการที่ผู้บริโภคบอกต่อกับผู้บริโภคอื่น ๆเกี่ยวกับ

ด้านดีของสินค้า 3) ความอ่อนไหวปัจจัยด้านราคา คือ หากมีการขึ้นราคาของสินค้านั้น ๆ ผู้บริโภคจะ

ไม่มีปัญหา เนื่องจากยอมจ่ายเงินที่สูงกว่าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีกว่า และ 4) พฤติกรรมการ

ร้องเรียน คือ การที่ผู้บริโภคร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหา เช่น ร้องเรียนกับบริษัท การบอกต่อหรืออื่น ๆ 

(กนกพรรณ ทีปกากร, 2553) ซึ่งสอดคล้องกับ ศิมาภรณ์ สิทธิชัย และ สิญาธร ขุนอ่อน (2558) ที่

บอกว่าความภักดีของผู้รับบริการควรประกอบไปด้วย 4 มิติ โดยที่มิติแรก คือพฤติกรรมการบอกต่อ 

ซึ่งเป็นการกล่าวถึงหรือการแสดงออกของลูกค้าหลังจากใช้บริการแล้ว จนเกิดความประทับใจ ทำ ให้

มีการบอกต่อหรือแนะนำ เพื่อให้บุคคลอื่น ๆ สนใจใช้บริการด้วย ซึ่งพฤติกรรมนี้สืบเนื่องมาจากการมี

ทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจ อีกทั้งในปัจจุบันการทำการตลาดบอกต่อ (Viral Marketing) เริ่มมีอิทธิพลและ

ได้รับความนิยมมากขึ้นจึงเป็นช่องทางที่ทรงพลังในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่าง

รวดเร็ว โดยลูกค้าที่มีความภักดีจะเป็นสื่อกลางในการช่วยกระจายข้อมูลของธุรกิจบริการผ่านการ

สื่อสารในโลกออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และยังเป็นช่องทางทีสะดวกในการเข้าถึง

ข้อมูล และมีฐานข้อมูลที่กว้างขวางขึ้น (ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย, 2556) ผลลัพธ์สุดท้ายที่คืนกลับมานั้น 

หมายถึง การเพิ่มฐานของลูกค้าใหม่ และผลกำไรในระยะยาวที่ธุรกิจต้องการ มิติสอง คือความตั้งใจ

ซื้อ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากความคิดของลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกใช้สินค้าหรือบริการที่ผ่านกระบวนการรับรู้

ต่าง ๆ แต่ยังไม่ได้ลงมือกระทำ มิติที่สาม คือความอ่อนไหวต่อราคาหมายถึงว่าการจูงใจด้านราคาของ

คู่แข่งจะไม่มีผลต่อลูกค้าที่มีความภักดีสูง ซึ่งต่างจากลูกค้าที่มีความภักดีต่ำที่จะให้ความสนใจเรื่อง

ราคาเป็นสำคัญ เนื่องจากลูกค้าเต็มใจจะจ่ายโดยไม่สนใจราคาของคู่แข่ง ดังนั้นธุรกิจบริการจะต้องทำ 

ให้ลูกค้ามีความภักดีกับธุรกิจให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นด้วย (Baldinger & 

Rubinson, 1996) มิติสุดท้าย คือพฤติกรรมการร้องเรียน โดยเมื่อเกิดปัญหาหรือไม่พอใจการบริการ 

ลูกค้าอาจร้องเรียนกับธุรกิจโดยตรงหรือดำเนินการด้วยวิธีอื่น เช่น บอกต่อบุคคลอื่น ส่งเรื่องไปยัง

หนังสือพิมพ์สื่อออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันนี้หากมีการร้องเรียนสู่โลกออนไลน์แล้วกระบวนการ

แพร่กระจายของข้อมูลจะขยายไปสู่สาธารณชนได้ในระยะเวลาไม่นาน ซึ่งจะเป็นผลกระทบเชิงลบกับ
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ภาพลักษณ์ของธุรกิจ อย่างไรก็ตามธุรกิจอาจนำข้อมูลจากพฤติกรรมการร้องเรียนไปจัดการและ

ปรับปรุงส่วนงานที่บกพร่อง รวมถึงจัดระเบียบและมาตรการใหม่เพื่อการบริหารงานที่ดีของธุรกิจ 

(Boshoff, 1997) 

    ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารในการใช้บริการสาย

การบินนั้น แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อสายการบินนั้น ๆ ซึ่งความจงรักภักดีประกอบด้วย 1) 

ความตั้งใจใช้บริการสายการบิน คือการที่ผู้โดยสารตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินนั้น ๆ เป็น

ตัวเลือกแรก โดยผ่านกระบวนการรับรู้ต่าง ๆ  2) พฤติกรรมการบอกต่อของผู้โดยสาร คือการที่

ผู้โดยสารบอกต่อกับผู้อื่นเกี่ยวกับด้านดีของสายการบิน ซึ่งเป็นการแสดงออกของผู้โดยสารหลังจากได้

ใช้บริการสายการบินแล้วแล้ว และเกิดความประทับใจ จึงทำให้มีการบอกต่อหรือแนะนำเพื่อให้บุคคล

อื่น ๆ สนใจใช้บริการด้วย ซึ่งพฤติกรรมการบอกต่อของผู้โดยสารนั้นสืบเนื่องมาจากการที่ผู้โดยสารมี

ทัศนคติที่ดีต่อสายการบิน 3) ความอ่อนไหวด้านราคาของผู้โดยสาร คือการที่ราคาค่าโดยสารไม่มีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร เนื่องจากผู้โดยสารที่มีความภักดีสูงจะยอม

จ่ายในราคาที่แพงเพื่อให้ได้คุณภาพการบริการที่ดีกว่าสายการบินอื่น และถ้าหากมีการขึ้นค่าโดยสาร

ผู้โดยสารที่มีความภักดีต่อสายการบินสูงก็ยังเต็มใจที่จะจ่าย และ 4) พฤติกรรมการร้องเรียนของ

ผู้โดยสาร คือการที่ผู้โดยสารร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหา ซึ่งเกิดจากการที่ผู้โดยสารไม่พอใจในการบริการ 

และอาจร้องเรียนกับสายการบินโดยตรงหรือบอกต่อกับบุคคลอื่น ซึ่งจะเป็นผลกระทบเชิงลบกับ

ภาพลักษณ์ของสายการบิน ดังนั้นหากมีการร้องเรียนของผู้โดยสารเกิดขึ้น สายการบินควรนำข้อมูลที่

ได้จากจากพฤติกรรมการร้องเรียนของผู้โดยสารไปจัดการและปรับปรุงส่วนงานที่บกพร่องรวมถึงจัด

ระเบียบและมาตรการใหม่เพื่อการบริหารงานที่ดีของสายการบิน 

    อีกทั้งการตั้งใจซื้อเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีการกระทำด้วยเหตผล (Theory 
of Reasoned Action) ซึ่งเชื่อว่าการที่มนุษย์มีลักษณะความคิดที่่เป็นระบบนั้น มาจากการที่มนุษย์
ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาผลที่ตามมาเป็นอย่างดีแล้ว  โดย
ส่วนมากพฤติกรรมของบุคคลจะถูกควบคุมจากการตั้งใจในการทำพฤติกรรมพฤติกรรม (Behavioral 
Intention) หรืออาจกล่าวได้ว่าการตั้งใจของบุคคลจะเป็นตัวกำหนดว่าจะกระทำหรือไม่กระทำ
พฤติกรรม โดยการตั้งใจในกระทำพฤติกรรมเกิดจากปัจจัย 2 ประการ คือ 1) เจตคติต่อพฤติกรรม 
(Attitude Toward the Behavior) ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่ใช้ประเมินความคิดและความรู้สึกที่มี
ต่อการกระทำพฤติกรรมว่ามีทิศทางไปในทางบวกหรือทางลบ โดยได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อ
เกี่ยวกับผลกระทบที่จะตามมาจากการกระทำพฤติกรรม (Behavioral Beliefs of Consequences) 
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และการประเมินผลลัพธ์จากการกระทำพฤติกรรม (Outcome Evaluation) หมายความว่าหาก
บุคคลมีความเชื่อว่าการกระทำพฤติกรรมจะมีทิศทางไปในทางบวกจะส่งผลให้บุคคลมีเจคติไปในทาง
ที่ดีเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น ในทางกลับกันหากบุคคลมีความเชื่อว่าการกระทำพฤติกรรมจะมีทิศทางไป
ในทางลบจะส่งผลให้บุคคลมีเจคติไปในทางที่ไม่ดีเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น 2) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
(Subjective Norm) เป็นปัจจัยทางสังคมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ทางสังคมหรือตาม
ความคิดเห็นของบุคคลทื่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะจูงใจให้คนใกล้ชิดคล้อยตามก็
ต่อเมื่อเห็นว่าพฤติกรรมนั้นเป็นสิ่งที่สมควรกระทำ นอกจากปัจจัย 2 ประการดังที่กล่าวมาแล้วยังได้มี
การพูดถึงเพิ่มเติมถึงปัจจัยตัวแปรภายนอก (External Variables) ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งในการกระทำ
พฤติกรรมกรรม ได้แก่ บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ และองค์ประกอบอื่น 
ๆ เช่น บทบาท ทางสังคม การเรียนรู้ทางสังคม โครงสร้างความสัมพันธ์ในเครือญาติ  เป็นต้น ซึ่ง
ทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลมีความเชื่อว่าตัวแปรภายนอก และการกระทำพฤติกรรมไม่มี
ความสัมพันธ์กันโดยตรงแต่จะมีผลในทางอ้อม จึงกล่าวได้ว่าตัวแปรภายนอกจะส่งผลต่อการกระทำที่่
เป็นพฤติกรรมเฉพาะ โดยจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับความเชื่อของบุคคล และถูกส่งต่อไปยังการตั้งใจใน
การกระทำพฤติกรรมในที่สุด (Fishbein & Ajzen, 1975)   

    ซึ่งจากทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ทำ
ให้สามารถอธิบายว่าความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนั้นขึ้นอยู่
กับปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดให้แสดงพฤติกรรมหลายปัจจัย ได้แก่ เจตคติที่มีต่อพฤติกรรม ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายในส่วนบุคคล รวมถึงเป็นปัจจัยทางสังคมที่บุคคลจะมีการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และปัจจัยตัวแปร
ภายนอก (External Variables) ซึ่งทั้งหมดนี้มีอิทธิพลต่อการตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมกรรม โดยที่
ความสำคัญของแต่ละปัจจัยน้ันอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล 

2.2.2.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบิน  

       พฤติกรรมการท่องเที่ยวเป็นพฤติกรรมการแสดงออกของนักท่องเที่ยวที่

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้บริการการท่องเที่ยว ซึ่งการขนส่งเป็นบริการหนึ่งที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็น

การบริการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งนักท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่าง

รวดเร็ว สะดวกสบาย และปลอดภัย (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555) ซึ่งทำให้เห็นได้ว่าผู้โดยสารมี

ลักษณะการใช้บริการการขนส่งเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยว  

    โดย ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ (2545) ได้กล่าวว่าปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบิน ประกอบด้วยปัจจัยภายใน และปัจจัย

ภายนอก โดยปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่ เกิดขึ้นจากตัวบุคคลในด้านการแสดงความคิดและการ
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แสดงออก ซึ่งมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยที่ปัจจัยภายในประกอบด้วย 1) ความจำเป็น 

(Needs) ความต้องการ (Wants) และความปรารถนา (Desires) ซึ่งคือความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดของ

บุคคลที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการในการใช้สินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือ

จิตใจ 2) แรงจูงใจ (Motive) คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกระตุ้นโดยจากสิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งที่มากระตุ้นนั้นทำให้

เกิดการยอมรับว่ามีความจำเป็น 3) บุคลิกภาพ (Personality) คือลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่

เกิดจากความคิด ความเชื่อ อุปนิสัย และสิ่งจูงใจต่าง ๆ ในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแสดง

ออกมา 4) ทัศนคติ (Attitude) คือการประเมินความรู้สึกหรือความคิดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล ซึ่ง

ทัศนะคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล 5) การรับรู้ (Perception) คือกระบวนการของ

บุคคลในการยอมรับความคิดเห็นและการกระทำของบุคคลอื่น  6) การเรียนรู้ (Learning) คือการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการรับรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงและคง

อยู่ในระยะยาว  

    ส่วนปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของบุคคลซึ่งมี

อิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยที่ปัจจัยภายนอกประกอบด้วย 1) สภาพเศรษฐกิจ 

(Economy) คือสิ่งที่กำหนดอำนาจการซื้อของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 2) ครอบครัว (Family) คือการเลี้ยงดูภายในครอบครัว ซึ่งการมีสภาพครอบครัวที่แตกต่าง

กันจะส่งผลให้บุคคลมีความแตกต่างกัน 3) สังคม (Social) คือ กลุ่มสังคมรอบ ๆ ตัวของบุคคลซึ่งมีผล

ต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของสังคม เพื่อให้ได้รับการ

ยอมรับและได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 4) วัฒนธรรม (Culture) คือการดำเนินชีวิตของบุคคลที่

สังคมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและมียอมรับปฏิบัติกัน เพื่อให้สังคมมีการพัฒนาการไปในทางที่ดี ดังนั้น

บุคคลที่อยู่ในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรมเพื่อการได้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของ

สังคม 5) การติดต่อธุรกิจ (Business Contact) คือการที่ผู้บริโภคจะได้รับโอกาสที่จะได้พบเห็นสินค้า

หรือบริการ ซึ่งหากสินค้าตัวใดที่ผู้บริโภคได้รู้จักและพบเห็นบ่อย ๆ จะทำให้เกิดความคุ้นเคย และ

ไว้วางใจซี่งส่งผลให้มีความยินดีที่จะใช้สินค้านั้น  6) สภาพแวดล้อม (Environment) คือการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั่วไป  

    ในขณะที่ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2555) ได้กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมี 4 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 2) ปัจจัยด้านสังคม 3) 

ปัจจัยส่วนบุคคล และ 4) ปัจจัยทางจิตวิทยา ดังนี ้
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    1) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม คือการกำหนดความต้องการและพฤติกรรมของ

บุคคล โดยมีค่านิยมในวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดลักษณะและความแตกต่างของสังคมหนึ่งจากสังคม

อื่น ซึ่งวัฒนธรรมประกอบด้วย (1.1) วัฒนธรรมพื้นฐานของบุคคลในสังคม (1.2) วัฒนธรรมในกลุ่ม

ย่อย เช่น เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ อาชีพ อายุ เพศ เป็นต้น (1.3) ชั้นของสังคม คือ

การแบ่งชั้นทางสังคม ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้านวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของ

นักท่องเที่ยว รวมถึงการกำหนดตำแหน่งบริการและการศึกษาความต้องการของตลาดเป้าหมาย 

นอกจากนั้นการจัดส่วนผสมทางการตลาดให้สามารถสนองความต้องการของแต่ละชั้นในสังคมได้

ถูกต้องจะทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น  

    2) ปัจจัยด้านสังคม คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมซื้อ โดยกลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลทางด้านค่านิยม การเลือก พฤติกรรมการดำรงชีวิต 

ทัศนคติ และแนวความคิดของบุคคล เนื่องจากบุคคลต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม ซึ่งลักษณะ

ทางสังคมประกอบด้วย (2.1) กลุ่มอ้างอิง โดยที่กลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความคิดเห็น ค่านิยม 

ซึ่งประกอบด้วย ครอบครัว เพื่อนบ้าน ดารา บุคคลที่มีชื่อเสียง และค่านิยมของบุคคล  (2.2) 

ครอบครัว ซึ่งครอบครัวมีอิทธิพลมากที่สุดต่อทัศนคติความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล (2.3) 

บทบาทและสถานะ ซึ่งบทบาทและสถานะของบุคคลจะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่ม

อ้างอิง องค์กร และสถาบันต่าง ๆ โดยบุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม  

    3) ปัจจัยส่วนบุคคล โดยปัจจัยส่วนบุคคล คือลักษณะส่วนบุคคลทางด้าน

ต่าง ๆ ได้แก่อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ เศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดำรงชีวิต บุคลิกภาพ 

และแนวความคิดส่วนบุคคล ซึ่งการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนบุคคล 

    4) ปัจจัยทางจิตวิทยา คือปัจจัยภายในตัวนักท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้า ซึ่งประกอบด้วยการจูงใจ การรับรู้ ความเชื่อถือ ทัศนคติ 

บุคลิกภาพ โดยทั้งหมดนี้มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวดังนี้  (4.1) ผู้ริเริ่ม 

เป็นผู้เสนอ หรือแนะนำความคิดที่จะไปท่องเที่ยว หรือใช้บริการทางการท่องเที่ยวเป็นคนแรก (4.2) ผู้

มีอิทธิพล เป็นผู้ที่มีความคิดหรือมีความเห็นที่มีน้ำหนักในการตัดสินใจโดยใช้การกระตุ้นหรือชักจูงว่า

ควรซื้อหรือไม่ควรซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว (4.3) ผู้ตัดสินใจซื้อ เป็นผู้ตัดสินใจเลือกครั้ง

สุดท้ายในสิ่งที่ต้องการซื้อและอาจรวมถึงวิธีการซื้อว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าและบริการทางการ

ท่องเที่ยว เช่น พ่อบ้าน แม่บ้าน ลูก เป็นต้น (4.4) ผู้ซื้อ เป็นผู้ไปทำการซื้อหรือลงมือซื้อโดยนำเงินไป
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แลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว (4.5) ผู้ใช้ เป็นผู้ที่ใช้สินค้าและบริการ

ทางการท่องเที่ยว นั้น ๆ ซึ่งเห็นได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจนั้นอาจมีมากกว่า 1 คน ดังนั้นความ

เข้าใจถึงบทบาทที่แท้จริงของบุคคลที่เกี่ยวข้องนี้จึงสำคัญมากต่อธุรกิจท่องเที่ยวที่จะเสนอบริการเพื่อ

จูงใจให้เกิดการตัดสินใจซื้อ เช่น สายการบิน ควรเข้าใจบทบาทของผู้ตัดสินใจที่แท้จริงสำหรับ

ผู้โดยสารในกลุ่มธุรกิจที่เลือกใช้บริการสายการบิน ซึ่งก็คือเลขาของนักธุรกิจเหล่ านั้น ดังนั้นในการ

เปิดให้บริการ ชั้นธุรกิจของสายการบินจึงควรจัดรายการสำหรับเลขา รวมถึงการเลี้ยงอาหาร การ

ส่งเสริมการขายต่าง ๆ และการแจกของชำร่วย เป็นต้น 

    ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาภรณ์ พลนิกร (2548) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซื้อของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal 

Factors) 2) ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) 3) ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) 

และ 4) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture) ดังนี ้

    1) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) ซึ่งได้แก่ (1.1) เพศ ซึ่งผู้หญิงกับ

ผู้ชายจะมีพฤติกรรมในการซื้อแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีความละเอียดในการซื้อ

มากกว่าผู้ชาย และสินค้าบางชนิดอาจจะจำหน่ายให้เฉพาะบางเพศเท่านั้น (1.2) อายุ ซึ่งเด็กจะซื้อ

สินค้าเพราะต้องการของแถม ส่วนวัยรุ่นจะซื้อสินค้าตามแฟชั่นในช่วงเวลานั้น และผู้ใหญ่จะซื้อสินค้า

โดยเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพกับราคา ในขณะที่คนชราจะซื้อสินค้าโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ

สุขภาพ (1.3) สถานภาพ ซึ่งคนโสดจะซื้อสินค้าโดยใช้เหตุผลส่วนตนเป็นหลัก ในขณะที่คนมี

ครอบครัวแล้วจะคำนึงถึงความต้องการของสมาชิกในครอบครัวด้วยจนบางครั้งลืมคำนึงถึงความ

ต้องการของตน (1.4) การศึกษา ซึ่งระดับการศึกษาแสดงถึงระดับความรู้ของบุคคล ซึ่งคนที่มี

การศึกษาสูงกว่ามักจะพิจารณาหลายๆ ปัจจัยก่อนการตัดสินใจซื้อ ในขณะที่ผู้ที่มีการศึกษาน้อย

อาจจะใช้ประสบการณ์หรือความต้องการส่วนตนเป็นหลัก  (1.5) อาชีพ ซึ่งการประกอบอาชีพที่

ต่างกันย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อได้เช่นกันโดยเฉพาะสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพ เช่น 

บุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นช่างจะซื้อเครื่องมือช่างเพื่อการประกอบอาชีพ ในขณะที่ครูจะซื้ออุปกรณ์

หรือสื่อที่จะใช้สำหรับการสอนหนังสือ (1.6) รายได้ ซึ่งรายได้ของผู้บริโภคแสดงถึงอำนาจในการซื้อ

สินค้าหรือบริการ โดยคนที่มีรายได้มากกว่าย่อมมีความสามารถในการจ่ายมากกว่าเพราะฉะนั้นสินค้า

คุณภาพดีราคาสูงควรจะเจาะจงไปยังกลุ่มที่มีรายได้สูง ในขณะที่คนที่มีรายได้ต่ำควรจะเสนอสินค้าที่

คุณภาพไม่สูงนักและราคาควรจะถูกเป็นพิเศษ  
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    2) ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) ซึ่งประกอบด้วย (2.1) 

การจูงใจ (Motivation) โดยผู้บริโภคซื้อสินค้าอันเนื่องมาจากแรงจูงใจที่แตกต่างกันหลาย ๆ อย่าง 

หากพิจารณาจากทฤษฎีแรงจูงใจตามลำดับขั้นตอนของมาสโลว์ จะพบว่า ความต้องการของมนุษย์มี  

5 ระดับ ด้วยกัน คือ ความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการด้านความปลอดภัย ความต้องการด้าน

สังคม ความต้องการได้รับการยอมรับ และความต้องการประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิต ดังนั้นความ

ต้องการเหล่านี้จะทำให้เกิดการสร้างแรงจูงใจของนักการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อ (2.2) การ

รับรู้(Perception) โดยผู้บริโภคจะมีการรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ในระดับที่แตกต่างกันซึ่งเรื่องราวที่รับรู้มา

จะถูกเก็บสะสมไว้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อ โดยสิ่งที่รับรู้ได้อาจจะมาจากการโฆษณา คำบอก

เล่า การได้ยิน การอ่าน เมื่อผู้บริโภครับรู้แตกต่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน  (2.3) 

การเรียนรู้(Learning) โดยการเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ที่ผู้บริโภคมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (2.4) ความ

เชื่อ(Belief) ซึ่งความเชื่อของบุคคลคือการยึดถือในบางสิ่งบางอย่าง เช่น ความเชื่อตามหลัก ศาสนา 

ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาง เป็นต้น (2.5) ทัศนคติ (Attitude) ซึ่งทัศนคติเป็นความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่ง โดยความรู้สึกนั้นจะมีทั้งด้านบวกและด้านลบ หากผู้บริโภคมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสินค้าหรือ

บริการย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจไม่ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าว ในทางตรงข้ามหากผู้บริโภคมี

ทัศนคติที่ดีย่อมนำมาสู่การซื้อสินค้าหรือบริการนั้น  

    3) ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) ซึ่งคือสังคมแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ 

ผู้บริโภคมีผลต่อการซื้อสินค้า โดยสิ่งแวดล้อมด้านสังคมประกอบด้วย (3.1) ครอบครัว (Family) ซึ่ง

สมาชิกในครอบครัวก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ซื้อ โดยแบ่งออกเป็น ครอบครัวเดิม (Family of 

Orientation) ที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ บุคคลนั้น จะได้รับอิทธิพลจากครอบครัวเดิมในเรื่องของ

ศาสนา การเมือง และเศรษฐกิจ ความทะเยอทะยาน ความรัก  และครอบครัวใหม่ (Family of 

Procreation) จะประกอบไปด้วย สามี ภรรยา และลูก ลักษณะของครอบครัวนี้ได้รับความสนใจจาก

นักการตลาดมากเพราะเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและบริการจำนวนมาก โดยถือว่าภรรยาเป็นหน่วย

การซื้อของครอบครัว โดยเฉพาะสินค้าพวกอาหารแห้ง เสื้อผ้า แต่ต่อมาสามีได้มีบทบาทในการซื้อ

ด้วย เช่น สินค้าคงทนถาวร และในกรณีการซื้อสินค้าราคาแพงจะเป็นการตัดสินใจร่วมกัน ดังนั้น

นักการตลาดต้องการจะทราบว่าใครมีอิทธิพลมากกว่ากันในการซื้อ  ซึ่งผลออกมาว่าสามีมีอิทธิพล 

(Husband-dominant) ต่อการซื้อประกันชีวิต รถยนต์ โทรทัศน์ ส่วนภรรยามีอิทธิพล (Wife-

dominant) ต่อการซื้อเครื่องซักผ้า พรม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว รวมถึงสามีและภรรยามีอิทธิพล
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เท่ากัน (Equal) ต่อการซื้อเฟอร์นิเจอร์นั่งเล่น การพักผ่อน บ้าน ความบันเทิงนอกบ้าน  และ

สิ่งแวดล้อมด้านสังคม ด้านต่อมา คือ (3.2) กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) โดยกลุ่มอ้างอิงจะ

ประกอบด้วยกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อม กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ

แลพฤติกรรมของบุคคล โดยพฤติกรรมของบุคคลสามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม คือกลุ่มบุคคลที่เป็น

สมาชิกและมีความเกี่ยวข้องกัน (Membership Groups), กลุ่มบุคคลที่ เป็นสมาชิกและมีความ

ความสัมพันธ์กันต่อเนื่อง เช่น กลุ่มเพื่อน ครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน (Primary Groups), 

กลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์แบบเป็นทางการ และมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันน้อย เช่น องค์กรต่าง ๆ 

สถาบันทางศาสนา สหพันธ์ (Secondary Groups),  กลุ่มบุคคลที่อยากเลียนแบบ เช่น ดารานักร้อง 

(Aspirations Groups) และกลุ่มบุคคลที่ปฏิเสธในพฤติกรรม เช่น พวกอันธพาล  (Dissociative 

Groups) ซึ่งกลุ่มอ้างอิงของผู้บริโภคสามารถระบุได้หลากหลาย เพราะว่าผู้บริโภคจะได้อิทธิพลจาก

กลุ่มอ้างอิงอย่างน้อย 3 ลักษณะ คือ กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและแบบการ

ดำรงชีวิตแบบใหม่ของผู้ซื้อ กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้ซื้อที่มีต่อสินค้าและความนึกคิด

ส่วนตัวเพราะว่าผู้ซื้อต้องการจะเข้าเป็นไปเป็นสมาชิกของกลุ่ม และกลุ่มอ้างอิงที่ก่อให้เกิดแนวร่วม

เดียวกัน และจะมีผลกระทบต่อการเลือกสินค้า และตรายี่ห้อ และสิ่งแวดล้อมด้านสังคม ด้านสุดท้าย 

คือ (3.3) บทบาทและสถานภาพ (Roles and Statuses)  โดยบุคคลต่าง ๆ จะมีส่วนร่วมในกลุ่มต่าง 

ๆ ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ เช่น ครอบครัว สโมสร องค์การ ตำแหน่งของบุคคลต่าง  ๆ ในแต่ละกลุ่ม

เหล่านี้จะเรียกว่าบทบาท และในขณะเดียวกันจะมีสถานภาพควบคู่เสมอ  

    4) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture) ซึ่งแต่ละสังคมจะมีวัฒนธรรมเป็นของ

ตนเอง โดยวัฒนธรรมของสังคมอาจจะมาจากประเพณีกิจกรรมประจำท้องถิ่น ซึ่งผู้บริโภคที่มักจะ

ตัดสินใจซื้อสินค้าที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของตน เช่น การซื้อเสื้อผ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของ

ประชาชนในภาคใต้ของไทยจะแตกต่างจากการซื้อเสื้อผ้าของผู้บริโภคในภาคเหนือของประเทศไทย 

เป็นต้น 

    นอกจากนั้น ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ยังได้กล่าวว่าการที่จะตอบคำถาม

เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ต้องเข้าใจก่อนว่าพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่เกิดจากสิ่งกระตุ้น

ซึ่งส่งผลให้เกิดการตอบสนองของผู้บริโภคเกิดจากอะไร โดยปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซื้อ ประกอบด้วย  
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    1) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors) ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ผู้บริโภคมากที่สุด เนื่องจากวัฒนธรรม (Culture) เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ

ความต้องการของบุคคล ซึ่งคนที่เติบโตและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีวัฒนธรรมเดียวกันจะมีค่านิยม 

การรับรู้ ความชอบ ความเชื่อ และพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน โดยในวัฒนธรรมจะประกอบด้วย

วัฒนธรรมย่อย (Subculture) เช่น ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งแต่ละ

ภูมิภาคในประเทศไทยก็มีความแตกต่างกันอีกหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมของสถานศึกษาหรือคณะวิชา

แต่ละก็มีการปลูกฝังหลายสิ่งที่นอกเหนือจากเนื้อหาเชิงวิชาการ และวัฒนธรรมนั้นจะซึมซาบเป็น

พฤติกรรมของบุคคล  

    2) ปัจจัยชั้นสังคม (Social Class) ซึ่งเป็นการแบ่งลำดับชั้นของสังคมตาม

ลักษณะความเหมือน และแตกต่างกันของบุคคล โดยพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลในแต่ละชั้น

สังคมจะสะท้อนถึงสถานะทางสังคมของตน และเมื่อเปลี่ยนสถานะทางสังคมคนก็มีแนวโน้มที่จะ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามไปด้วย ซึ่งเกณฑก์ารแบ่งชั้นสังคม คืออาชีพ การศึกษา รายได้ และทำเลที่

อยู่อาศัย ซึ่งคนที่มีชั้นสังคมที่แตกต่างกันมีแนวโน้มที่แสดงออกต่างกัน ในขณะที่คนในชั้นสังคม

เดียวกันก็มีแนวโน้มที่จะแสดงออกคล้ายคลึงกัน เช่น การแต่งตัว วิธีการพูด รูปแบบการพักผ่อน เป็น

ต้น ซึ่งแต่ละชั้นสังคมจะรับรู้กันเองว่าใครอยู่ในชั้นใด ซึ่งรับรู้ได้จากการแสดงออกหรือสิ่งของที่ใช้ เช่น 

เครื่องแต่งกาย รถยนต์ บ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ เป็นต้น  

    3) ปัจจัยทางสังคม (Social Factors) ซึ่งผู้คนจะได้รับอิทธิพลจากสังคม

รอบข้างที่เป็นกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว และบทบาทและสถานะทางสังคม  โดย (3.1) กลุ่มอ้างอิง 

(Reference Groups) เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล โดยมีอิทธิพลทางตรง

จากการที่บุคคลเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่ม (Membership Groups) และมีอิทธิพลทางอ้อมจากกลุ่มที่

บุคคลไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่ ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มอ้างอิงปฐมภูมิ (Primary Groups) ได้แก่ ครอบครัว 

เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นลักษณะของการติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง และมีความสัมพันธ์

กันในลักษณะส่วนบุคคลอย่างใกล้ชิด และกลุ่มอ้างอิงทุติยภูมิ (Secondary Groups) ได้แก่ กลุ่ม

ศาสนา อาชีพ สมาคม เป็นลักษณะการติดต่อกันแบบเป็นทางการมากกว่ากลุ่มอ้างอิงปฐมภูมิแต่มี

ความต่อเนื่องน้อยกว่า (3.2) ครอบครัว (Family) สถาบันครอบครัวมีความสำคัญที่สุดและมีอิทธิพล

ที่สุดในกลุ่มอ้างอิงปฐมภูมิ โดยมีหน้าที่หลักในการปลูกฝังอบรมนิสัยต่าง ๆ แก่บุคคลซึ่งจะติดตัวไปจน

โต (3.3) บทบาทและสถานภาพ (Role and Status) เป็นสิ่งที่แต่ละบุคคลแสดงออกในแต่ละกลุ่มที่
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เป็นสมาชิกอยู่ ซึ่งคนหนึ่งอาจมีหลายบทบาท เช่น เป็นทั้งลูก แม่ เพื่อน หัวหน้า ลูกน้อง เป็นต้น โดย

ในแต่ละบทบาทก็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ รวมถึงแต่ละบทบาทก็จะแสดงสถานะทาง สังคม

อยู่ด้วย  

   4) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) ประกอบด้วย (4.1) อายุและขั้น

ของวงจรชีวิต (Age and Life Cycle Stage) ซึ่งพฤติกรรมและรสนิยมของบุคคลจะแตกต่างกันไป

ตามช่วงอายุและขั้นวงจรชีวิต (4.2) อาชีพ (Occupation) โดยอาชีพมีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริโภค

ของบุคคล (4.3) สภาพเศรษฐกิจของบุคคล (Economic Circumstances) คือรายได้ที่สามารถ

นำไปใช้ได้ รวมถึงสินทรัพย์เงินออม และหนี้สิน อีกทั้งยังรวมถึงทัศนคติด้านการออมและการใช้จ่าย

ของบุคคลมีอิทธิพลต่อการซื้อ (4.4) รูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ซึ่งแม้ว่าบุคคลมีจะอายุ

เท่ากัน อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกัน มีสถานะทางสังคมเหมือนกัน และทำงานอาชีพเดียวกันก็อาจมี

รูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน (4.5) บุคลิกลักษณะและแนวคิดของตนเอง (Personality and 

Self-concept) เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ โดยบุคลิกลักษณะสามารถ

รับรู้ได้จากความเชื่อมั่นในตนเอง การเป็นตัวของตัวเอง การคล้อยตามผู้อื่น ความเป็นผู้นำ การชอบ

ต่อต้าน และการที่สามารถปรับตัวได้ด ี 

    5) ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) เป็นทางเลือกในการซื้อ

ของบุคคลได้โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลักทางจิตวิทยา 4 ประการ ประกอบด้วย (5.1) การกระตุ้น

สิ่งเร้า (Motivation) โดยความต้องการของบุคคลมีความหลากหลายและอาจเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน 

หรือเป็นสภาวะที่ความต้องการทางร่างกายที่ส่งผลให้เกิดความเครียด (Tension) เช่น ความหิว ความ

กระหาย ความไม่สบายตัว หรือเกิดจากสภาวะจิตใจ (Psychogenic) เช่น ความต้องการการยอมรับ

ให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ต้องการประสบความสำเร็จ เป็นต้น (5.2) การรับรู้ (Perception) ซึ่งผู้ที่

ได้รับการกระตุ้นจะพร้อมที่จะแสดงออกในรูปแบบไหนขึ้นอยู่กับการรับรู้ของบุคคล โดยการรับรู้เป็น

กระบวนการในการเลือก (Select) จัดการ (Organize) และแปล (Interpret) ข้อมูลที่เป็นปัจจัย

นำเข้าที่ส่งผลให้การรับรู้ของบุคคลต่อสิ่งเดียวกันมีความแตกต่างกัน เนื่องจากกระบวนการในการรับรู้

ที่แตกต่างกัน (5.3) การเรียนรู้ (Learning) ซึ่งถ้าบุคคลมีการรับรู้ข้อมูลแต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมใด ๆ แสดงว่าบุคคลนั้นยังไม่เกิดการเรียนรู้ ในทางกลับกันหากเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมแสดงว่าบุคคลนั้นเกิดการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้มาจากการมีแรงขับดัน (Drive) สิ่งกระตุ้น 

(Stimuli) สิ่งชี้นำ (Cue) การตอบสนอง (Response) และการบังคับ (Reinforcement) ตามแต่ละ
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สถานการณ์ที่แตกต่างกันไป และ (5.4) ความเชื่อและทัศนคติ (Beliefs and Attitude) มาจากการ

เรียนรู้ของบุคคลและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค โดยความเชื่อและทัศนคติสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้แต่ยากในการที่จะเปลี่ยน เช่น ความเชื่อว่าไวน์ฝรั่งเศสดีกว่าของประเทศอื่น รถยนต์

เยอรมนีมีชื่อเสียงและสมรรถนะดีเยี่ยม เป็นต้น ซึ่งทัศนคติเป็นความคิดเห็นในทางบวกหรือลบก็จะ

ส่งผลต่อความรู้สึกทางอารมณ์ที่มีแนวโน้มว่าจะแสดงออกบางอย่าง และส่งผลถึงพฤติกรรมด้วย 

    จากทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้โดยสารสายการบินสามารถสรุปได้ว่า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินประกอบด้วยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

โดยปัจจัยภายในประกอบด้วย 1) ปัจจัยความต้องการ (Needs) 2) ปัจจัยการจูงใจ (Motivation) 3) 

ปัจจัยบุคลิกภาพ (Personality) 4) ปัจจัยทัศนคติ (Attitude) 5) ปัจจัยการรับรู้ (Perception) 6) 

ปัจจัยการเรียนรู้ (Learning) 7) ปัจจัยความเชื่อ (Belief) และ 8) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal) ส่วน

ปัจจัยภายนอกประกอบด้วย 1) ปัจจัยวัฒนธรรม (Cultural) 2) ปัจจัยสังคม (Social) 3) ปัจจัย

เศรษฐกิจ (Economy) 4) ปัจจัยสภาพแวดล้อม (Environment) และ 5) ปัจจัยการติดต่อทางธุรกิจ 

(Business Contact)      

    เมื่อมีการทบทวนวรรณกรรมถึงเรื่องการตั้งใจซื้อ พบว่าในเรื่องของปัจจัย
ภายใน (Internal Factor) มีการศึกษาถึง 4 ปัจจัยย่อยนี้มากที่สุด โดยพิจารณาจากความถี่ โดย 1) 
ปัจจัยทัศนคติ (Attitude) มีความถี่เท่ากับ 12 ความถี่ (ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ, 2545); 
(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555); (สุภาภรณ์ พลนิกร, 2548); (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549); (ฌนันท์ ฉิ้ม และ กอง
กูณฑ์ โตชัยวัฒน์, 2558); (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541); (ชนินาถ ราชอุ่น, 2558); (ปิยนุช ลือชัย, 
2554); (เยาวภา ปฐมศิริกุล และคณะ, 2557); (ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ และ สุดาพร สาวม่วง, 2558); 
(Thapanat Buaphiban, 2015); (Gerard David Twynam, 1992) 2) ปัจจัยการจูงใจ (Motivation) มี
ความถี่เท่ากับ 11 ความถี่ (ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ, 2545); (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555); 
(สุภาภรณ์ พลนิกร, 2548); (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549); (กิตติศักดิ์ อินทรสาร, 2557); (ฌนันท์ ฉิ้ม และ กอง
กูณฑ์ โตชัยวัฒน์, 2558); (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541); (ชนินาถ ราชอุ่น, 2558); (ปิยนุช ลือชัย, 
2554); (เยาวภา ปฐมศิริกุล และคณะ, 2557); (ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ และ สุดาพร สาวม่วง, 2558) 3) 
ปัจจัยการรับรู้ (Perception) มีความถี่เท่ากับ 10 ความถี่ (ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ, 2545); 
(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555); (สุภาภรณ์ พลนิกร, 2548); (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549); (ฌนันท์ ฉิ้ม และ กอง
กูณฑ์ โตชัยวัฒน์, 2558); (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541); (ชนินาถ ราชอุ่น, 2558); (เยาวภา ปฐมศิริ
กุล และคณะ, 2557); (ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ และ สุดาพร สาวม่วง, 2558); (กิตติศักดิ์ อินทรสาร 
(2557); (Buaphiban (2015) และ 4) ปัจจัยการเรียนรู้ (Learning) มีความถี่เท่ากับ 9 ความถี่ (ฉัตยา
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พร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ, 2545); (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555); (สุภาภรณ์ พลนิกร, 2548); (ฉัตยาพร 
เสมอใจ, 2549); (กิตติศักดิ์ อินทรสาร, 2557); (ฌนันท์ ฉิ้ม และ กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์, 2558);; (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ, 2541); (ชนินาถ ราชอุ่น, 2558); (ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ และ สุดาพร สาวม่วง, 2558)  

    สำหรับในด้ านปั จจั ยภายนอก (External Factor) เมื่ อมี ก ารทบทวน
วรรณกรรมถึงเรื่องการตั้งใจซื้อพบว่ามีการศึกษาถึง 2 ปัจจัยย่อยนี้มากที่สุด โดยพิจารณาจากความถี่ 
โดย และ 1) ปัจจัยสังคม (Social) มีความถี่เท่ากับ 10 ความถี่ (ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ, 2545); 
(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555); (สุภาภรณ์ พลนิกร, 2548); (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549); (สุพจนีย์ สิริศศิธร, 
2556); (กิตติศักดิ์ อินทรสาร, 2557); (ฌนันท์ ฉิ้ม และ กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์, 2558); (อังศินันท์ อินทรกำ
แหง และ ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล, 2561); (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541); (Gerard David Twynam, 
1992) และ 2) ปัจจัยวัฒนธรรม (Cultural) มีความถี่เท่ากับ 8 ความถี่ (ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สม
มิ, 2545); (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555); (สุภาภรณ์ พลนิกร, 2548); (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549); (กิตติศักดิ์ 
อินทรสาร, 2557); (ฌนันท์ ฉิ้ม และ กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์, 2558); (อังศินันท์ อินทรกำแหง และ ฉัตรชัย 
เอกปัญญาสกุล, 2561); (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) ดังตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1  สกัดตัวแปรเกี่ยวกับปัจจยัภายในและปัจจัยภายนอก  

Author 
Internal  
Factor 

External 
Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 
ฉัตยาพร เสมอใจ และ มทันียา สมมิ (2545) * * * * * *   * * * * * 
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2555)  *  * * * * * * *    
สุภาภรณ์ พลนิกร (2548)  *  * * * * * * *    
ฉัตยาพร เสมอใจ (2549)  *  * * * * * * *    
สุพจนีย์ สิริศศธิร (2556)        *  *    
กิตติศักดิ์ อินทรสาร (2557)  *    *  * * *    
ฌนันท์ ฉิ้ม และ กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ (2558)  *  * * * * * * *    
อังศินันท์ อินทรกำแหง และ ฉัตรชัย เอกปัญญาสกลุ 
(2561) 

      *  * *    

ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2541a)  * * * * * * * * *    
ชนินาถ ราชอุ่น (2558)  * * * * * *       
ปิยนุช ลือชัย (2554)  *  *    *      
เยาวภา ปฐมศิริกุล และคณะ (2557)  *  * *         
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Author 
Internal  
Factor 

External 
Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 
ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ and สุดาพร สาวมว่ง (2558)  *  * * *        
Buaphiban (2015)    * *         
Twynam (1992)    *    *  *    
              

Internal Factor External Factor 
1) Needs 4) Attitude 7) Belief 1) Cultural 4) Environment 
2) Motivation 5) Perception 8) Personal 2) Social 5) Business Contact 
3) Personality 6) Learning  3) Economy  
 
      ดังนั้น จากการศึกษาครั้งนี้สามารถจำแนกตัวแปรที่มีผู้ศึกษามากที่สุดได้
เป็น 2 องค์ประกอบใหญ่ คือ ปัจจัยภายใน (Internal Factor) และปัจจัยภายนอก (External 
Factor) โดยที่ในองค์ประกอบย่อยของปัจจัยภายใน (Internal Factor) ประกอบด้วย 1) ปัจจัยการ
จูงใจ (Motivation) 2) ปัจจัยทัศนคติ (Attitude) และ 3) ปัจจัยการเรียนรู้ (Learning) และ ปัจจัย
การรับรู้ (Perception) แต่เนื่องจากการรับรู้เป็นตัวแปรที่เป็นสื่อกลางในการส่งผ่านระหว่างปัจจัย
ภายใน กับ ปัจจัยการตั้งใจซื้อ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของตัวแปรจึงตัดตัวแปรการรับรู้ออก
จากปัจจัยภายในดังนั้นปัจจัยภายในที่มีผู้ศึกษามากที่สุดจึงเหลือ 3 ปัจจัยย่อย ซึ่งประกอบด้วย 1)  
ปัจจัยการจูงใจ (Motivation)  2) ปัจจัยทัศนคติ (Attitude) และ3) ปัจจัยการเรียนรู้ (Learning) 
และในองค์ประกอบย่อยของปัจจัยภายนอก (External Factor) ประกอบด้วย 1) ปัจจัยวัฒนธรรม 
(Cultural) มีความถี ่และ 2) ปัจจัยสังคม (Social)  
 

  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดของสายการบิน 
 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดของสายการบิน ในการศึกษาครั้งนี้การทบทวน
วรรณกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดของสายการบิน และ 2) ทฤษฎี
เกี่ยวกับการตลาดของสายการบิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดของสายการบิน 
     2.3.1.1 ความหมายของการตลาด 

                     การตลาด หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่บุคคล และกลุ่มบุคคลได้รับสิ่ง
ที่ตอบสนองต่อความจำเป็น และความต้องการ โดยเกิดจากการสร้างสรรค์ และการแลกเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์และคุณค่ากับผู้อื่น (ฟิลิป คอตเลอร์, 2552) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมดที่สร้างขึ้นเพื่อ
อำนวยความสะดวก  (คริสโตเฟอร์ เลิฟล็อก และ ลอเรน ไรท์, 2546) และทำให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจสูงสุด โดยที่บริษัทได้รับกำไรสูงสดุ (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป,์ 2555) 

2.3.1.2 ความหมายของการตลาดของสายการบิน 
                    การตลาดสายการบิน หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย ที่มี

ปฏิกิริยาสัมพันธ์ต่อกัน (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2556) โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกระบวนการ
การส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตนของธุรกิจให้กับผู้รับบริการ โดยสินค้าที่ไม่มีตัวตนนั้นจะต้องตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการจนนำไปสู่ความพึงพอใจ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546) และการใช้
ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจการบินให้เหมาะสมกับการใช้บริการเพื่อให้บริการขนส่งทาง
อากาศนั้นขายได้ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548a) 

 
 2.3.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดของสายการบิน 

2.3.2.1 องค์ประกอบของการตลาดบริการ 
    การบริการเป็นการส่งมอบมูลค่าที่ไม่สามารถจับต้องได้ให้แก่ลูกค้า โดยมี

ความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกทางด้านจิตใจของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ และเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันขององค์กร โดย ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555) ได้กล่าวว่า ลักษณะเฉพาะของการ
บริการมี 4 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 

    1) การบริการไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) เนื่องจากการบริการไม่
มีลักษณะทางกายภาพที่สามารถจับต้องได้เหมือนกับสินค้าประเภทอื่น ลูกค้าจึงไม่สามารถที่จะ
มองเห็น จับต้องได้ หรือทดลองใช้ก่อนที่จะใช้บริการได้ ซึ่งการบริการเกี่ยวข้องกับความรู้สึกและ
ความคาดหวังของลูกค้า จึงทำให้เกิดการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการจากพนักงาน อุปกรณ์ ป้าย 
หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตราสินค้า และราคาในการให้บริการ เป็นต้น 
                         2) การบริการไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) เนื่องจากโดยปกติ
แล้ว หากมีการเสนอบริการให้กับลูกค้า ลูกค้าจะใช้บริการน้ันทันที 
                         3) การบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Variability) เนื่องจากการบริการมี
ลักษณะที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งหากลูกค้าใช้บริการแล้วไม่พอใจ ลูกค้าสามารถที่จะไปใช้บริการกับคู่แข่งที่
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สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าได้ ดังนั้นธุรกิจบริการจึงต้องเน้นด้านคุณภาพใน
การให้บริการให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าคู่แข่งขันเพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน 
                         4) การบริการไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perish ability) เนื่องจากการบริการนั้น 
เมื่อเสนอให้ลูกค้าแล้ว ลูกค้าไม่สามารถรอหรือเลื่อนไปใช้บริการในเวลาอื่นได้ 
      โดยองค์ประกอบทางการบริการที่สำคัญมี 3 องค์ประกอบ คือ การตลาด
ภายนอก การตลาดภายใน และการตลาดแบบสองทาง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์กันระหว่างบริษัท ลูกค้า 
และพนักงานที่ต้องมีการผสมผสานกันระหว่างองค์ประกอบทางการตลาดทั้งสามนี้ ซึ่งประกอบด้วย 

    1) การตลาดภายนอก (External Marketing) คือ งานปกติของบริษัทที่
เป็นการสื่อสารหรือนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้า และบริการให้กับลูกค้า เช่น ราคาค่าบริการ 
การส่งเสริมการตลาด การจัดจำหน่าย เป็นต้น และเนื่องจากลักษณะเฉพาะของการบริการที่ลูกค้าไม่
สามารถเลือกซื้อหรือทดลองใช้สินค้าก่อนได้ ลูกค้าจึงตัดสินใจเลือกการบริการจากธุรกิจต่าง ๆ นั้น 
จากความคิดประสบการณ์ของตนเอง หรือการได้รับรู้ข้อมูลจากบุคคลอื่น 

     2) การตลาดภายใน (Internal Marketing) คือ งานต่าง ๆ ที่ต้องทำภายใน
บริษัทเพื่อก่อให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพหลังจากการสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้และเข้าใจความแตกต่าง
ของบริษัทที่มีเหนือกว่าคู่แข่ง เช่น การจูงใจพนักงานให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึง
พอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า 

   3) การตลาดแบบสองทาง (Interactive Marketing) คือ การติดต่อสอง
ทางระหว่างลูกค้ากับพนักงานในขณะกำลังให้บริการหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการอื่น ซึ่ง
อาจเป็นเพียงการให้คำแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่ลูกค้าร้องขอหรืออาจเป็นการร้องเรียน 
หรือบ่นจากลูกค้าที่ไม่พอใจ ซึ่งต้องอาศัยทักษะการตอบปัญหา และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของ
พนักงาน เนื่องจากพนักงานเป็นผู้ที่จะต้องตอบสนองและสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง 

    ซึ่งสอดคล้องกับ Kotler (1994 , อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา , 
2557) ที่กล่าวว่าโดยทั่วไปการที่ธุรกิจบริการจะสามารถเอาชนะคู่แข่งขันและรักษาความเป็นเลิศใน
การให้บริการที่ประทับใจลูกค้าต้องอาศัยกิจกรรมด้านการตลาดที่สำคัญ 3 ประการ คือ การตลาด
ภายนอก การตลาดปฏิสัมพันธ์ และการตลาดภายใน โดยที่  

   1) การตลาดภายนอก  คือ กิจกรรมทางการตลาดที่กระทำกับลูกค้า
ภายนอกกิจการ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกบัการจัดเตรียมส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนา
และนำเสนอผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย และสื่อสารการตลาดบริการให้แก่ลูกค้า 
โดยจะเน้นไปที่กิจกรรมด้านการตลาดที่เกี่ยวกับการกำหนดราคา และการสื่อสารกับลูกค้า เช่น การ 
โฆษณาและส่งเสริมการขาย เป็นต้น เพื่อทำให้ลูกค้าทราบว่าควรคาดหวังอะไรจากการบริการและ
การบริการของกิจการควรจะมีลักษณะอย่างไร แต่สำหรับกิจการบริการนั้นทุกสิ่งที่ลูกค้าสามารถ
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สังเกตเห็นได้นั้นทำหน้าที่ในการสื่อสารกับลูกค้า เช่น บรรยากาศของร้าน เครื่องแบบและการแต่ง
กายของพนักงาน ป้ายชื่อร้าน เป็นต้น หรือกล่าวได้ว่าการตลาดภายนอกนั้นเป็นการให้สัญญากับ
ลูกค้านั่นเอง  

    2) การตลาดภายใน คือ กิจกรรมทางด้านการตลาดที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม
สร้างขวัญกำลังใจและกระตุ้นให้พนักงานของบริษัทมีการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า โดยเป็น
กิจกรรมที่การสร้างจิตสำนึกในการบริการ รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างกำลังใจ
ให้กับพนักงานให้มีการบริการที่ดีแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่จะขาดไม่ได้ในการให้บริการ 
ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่าการตลาดภายในเป็นการทำให้พนักงานให้บริการตามที่ได้สัญญาไว้ได้ 
นั่นเอง  

   3) การตลาดปฏิสัมพันธ์ คือ กิจกรรมทางด้านการตลาดที่เกี่ยวกับบุคลากร
ของบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทในการบริการแก่ลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญมากที่สุดในความรู้สึกของ
ลูกค้า เนื่องจากจะเกิดขึ้นเมื่อพนักงานกับลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กันทั้งทางปฏิสัมพันธ์ทางตรงและ
ปฏิสัมพันธ์ทางอ้อมในลักษณะของการให้บริการที่ว่าการบริการที่ลูกค้าได้รับนั้นเป็นไปตามที่ได้
สญัญาไว้หรือไม ่ดังนัน้จึงมักจะเรียกการตลาดปฏิสัมพันธ์ว่าเป็นการรักษาสัญญา ดังภาพที ่2.1 

 

 
ภาพที่ 2.1  องค์ประกอบของการตลาดบริการ 
แหล่งที่มา:  ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557 
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2.3.2.2 ส่วนประสมทางการตลาดของสายการบิน 
     ส่วนประสมการตลาดของสายการบิน คือ เครื่องมือหรือปัจจัยทาง

การตลาดที่ธุรกิจต้องใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายหรือเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความต้องการสินค้าและบริการ (Kotler,1997, 
อ้างถึงใน ฤดี หลิมไพโรจน์, 2555) ซึ่งเป็นองค์ประกอบโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่
นำเสนอสู่ผู้บริโภค (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2555) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการตลาด 
ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการกำหนดกลยุทธ์การตลาด  (ยุพาวรรณ 
วรรณวาณิชย์, 2556) โดยพื้นฐานนั้นส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าจะประกอบด้วย 4 ตัว ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด แต่ส่วนประสมของการตลาด
บริการ มีความแตกต่าง คือจะมีการเน้นถึงพนักงาน กระบวนการในการให้บริการ และสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ซึ่งทั้งสามส่วนประสมนี้เป็นปัจจัยหลักในการส่งมอบบริการ (Payne, 1993, อ้างถึงใน
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546) 

   โดย บุญเลิศ (2535; Wells, 1994, อ้างถึงใน สมยศ วัฒนากมลชัย, 2556) 
กล่าวว่าการดำเนินการทางการตลาดโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) นั้นจะต้อง
รู้จักการนำส่วนประสมทางการตลาดแต่ละประเภทมารวมกันอย่างลงตัวเพ่ือให้เกิดการบริการที่ดีที่สุด
แก่ผู้โดยสาร ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดของสายการบินประกอบด้วยสินค้าของธุรกิจ (Product) 
การตั้งราคา (Price) การส่งเสริมการขาย (Promotion) และช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

    สินค้าของธุรกิจ (Product) ธุรกิจสายการบินต้องผลิตสินค้าหรือในที่นี้คือ
การบริการให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า ซึ่งการบริการของธุรกิจสายการบินนั้นไม่สามารถ
จับต้องได้ และการวัดความพึงพอใจของการบริการสามารถวัดได้ด้วยความรู้สึกและจิตใจเท่านั้น 
โดยทั่วไปผู้โดยสารมักวัดความพึงพอใจของการใช้บริการจากภาพรวมของบริการที่สายการบินบริการ 
เช่น เรื่องของความปลอดภัย ความถี่ในการให้บริการ สภาพของเครื่องบิน คุณภาพของการให้บริการ
ในขั้นตอนต่าง ๆ ความตรงต่อเวลา ความสะดวกสบายในการใช้บริการ และราคาค่าโดยสาร ซึ่งใน
การบริการของแต่ละสายการบินที่มีเส้นทางเดียวกันมักไม่ค่อยมีความแตกต่างกัน ดังนั้นสายการบินที่
สามารถสร้างความโดดเด่นและลักษณะเฉพาะตัวให้เกิดขึ้นในมุมมองของผู้โดยสารได ้สายการบินสาย
นั้นย่อมได้ส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า โดยข้อเสนอแนะในการพัฒนาบริการของบริษัทสายการบิน
ให้ตรงตามความต้องการของผู้โดยสาร ประกอบด้วย 1) การขยายเส้นทางบินให้มีเครือข่ายครอบคลุม
เมืองต่าง ๆ ในแต่ละทวีปทั่วโลกให้มากที่สุด เนื่องจากเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของ
ผู้โดยสาร 2) การมีตารางการบินที่เชื่อถือได้ โดยมีเครื่องบินเข้าและออกตามเวลาที่กำหนดไม่ยกเลิก
เที่ยวบินโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย 3) เพิ่มความถี่ของการให้บริการเพ่ือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้โดยสาร 4) 
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ขยายฝูงบินและพัฒนาให้ทันสมัยขึ้น เพราะปัจจุบันมีเทคโนโลยีการผลิตเครื่องบินที่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสายการบินต้องพยายามปรับเครื่องบินให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่าสายการบินอื่น ๆ โดยเฉพาะสายการบินที่ให้บริการในเส้นทางเดียวกัน 5) พัฒนาการบริการ
ให้ได้มาตรฐานและรักษามาตรฐานนั้นไว้ โดยเฉพาะในเส้นทางที่ไม่สามารถใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา
เป็นจุดขายได้ 6) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อที่จะทำให้ผู้โดยสารนึกถึงสายการบินและเลือกใช้บริการทุก
ครั้งที่มีโอกาส และ 7) ใส่ใจเรื่องความปลอดภัย เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยหลักที่ผู้โดยสารคำนึง
ก่อนตัดสินใจเลือกสายการบิน ซึ่งสายการบินใดที่มีสถิติเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ไม่ดีจำทำให้มี
ผู้โดยสารสนใจเลือกใช้บริการน้อย 

    การต้ังราคา (Price) ซึ่งธุรกิจสายการบินต้องต้ังอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม 
และอัตราดังกล่าวต้องสามารถดึงดูดใจให้ผู้โดยสารเลือกใช้บริการ และต้องสามารถทำรายได้ให้บริษัท
มากเพียงพอ ซึ่งการตั้งราคาค่าโดยสารโดยทั่วไปมักไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทสายการบิน
เพียงฝ่ายเดียวสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศเพราะคณะกรรมการการบินพลเรือนของแต่ละ
ประเทศมักเป็นผู้พิจารณาตั้งราคาค่าโดยสาร ส่วนราคาของเส้นทางบินระหว่างประเทศจะกำหนดโดย
สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ซึ่งในบางครั้งบริษัทสายการบินอาจกำหนดอัตรา
พิเศษสำหรับการโดยสารในบางเส้นทางเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายในเส้นทางนั้น โดยที่บริษัทสายการ
บินจะไม่สามารถขายบัตรโดยสารในอัตราพิเศษดังกล่าวได้เองแต่จะต้องขายบริการผ่านทางบริษัท
ตัวแทนการท่องเที่ยว ซึ่งการตั้งอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมนั้น มาจากการวิเคราะห์อุปสงค์และ
อุปทานของตลาดการบิน นอกจากนี้ยังต้องมีการพิจารณาต้นทุนของการผลิตบริการของสายการบิน
ด้วย เช่น ค่าปฏิบัติการการบิน ค่าซ่อมบำรุงเครื่องบิน ค่าจ้างพนักงาน และกำไรที่บริษัทตั้งไว ้

    การส่งเสริมการขาย (Promotion) ซึ่งการส่งเสริมการขายของธุรกิจสาย
การบินนั้นจะต้องมีการจัดตั้งทีมงานดำเนินการขายและมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับบริการให้ผู้โดยสารทราบ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดำเนินการส่งเสริม การขายมี 3 
ประการ คือ 1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริการใหม่ ๆ ให้ผู้โดยสารทราบ 2) เพื่อโน้มน้าวชักจูงให้
กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเลือกใช้บริการของบริษัทสายการบินหากมีหลายบริษัทให้บริการที่คล้ายกัน 
และ 3) เพื่อเตือนความจำของผู้โดยสารให้นึกถึงบริการของสายการบินหากผู้โดยสารเกิดเปลี่ยนใจไป
ใช้บริการของสายการบินอื่น ซึ่งในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ประการนั้น สายการบินมัก
ใช้การโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การออกร้านในงานเทศกาลท่องเที่ยว การลง
โฆษณาในนิตยสารนำเที่ยว เป็นต้น 

    ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายของธุรกิจสาย
การบินต้องมีการเลือกใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมเพื่อที่จะได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะ
เลือกใช้บริการสายการบินให้ได้มากที่สุด ณ เวลาและสถานที่ที่เหมาะสมที่สุด โดยตามปกติแล้วสาย
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การบินแต่ละสายการบินมีช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับเลือกใช้ 4 ช่องทางหลัก ประกอบด้วย1) 
การขายโดยตรง 2) การขายโดยผ่านบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว 3) การขายโดยผ่านสายการบินอื่น 
และ 4) การขายโดยผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายหรือช่องทางการขายบัตรโดยสารแต่
ละช่องทางก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน โดยอาจขึ้นอยู่กับลักษณะของสายการบินแต่ละสายสาย
การบินด้วยซึ่งตามปกติแล้วสายการบินทุกสายการบินมักใช้สองช่องทางแรก คือ การขายโดยตรง 
และการขายโดยผ่านบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว ในขณะที่ช่องทางที่ 3 มักทำได้ในกลุ่มสายการบินที่
เป็นพันธมิตรกันเท่านั้น และในปัจจุบันช่องทางที่ 4 เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น  

    ในขณะที่ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ประกอบด้วย 
      1) ผลิตภัณฑ์ (Product) การบริการถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง ซึ่งไม่มี
ตัวตน (Intangible Product) ไม่สามารถจับต้องได้และมีลักษณะเป็นอาการนาม เช่น ความสะดวก 
ความรวดเร็ว การให้ความเห็น การให้คำปรึกษา เป็นต้น ซึ่งคุณภาพของการบริการนั้นมีปัจจัยหลาย
อย่างประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของนักงาน ความรวดเร็วและ
ต่อเนื่องของขั้นตอนการส่งมอบบริการ หรือความทันสมัยของอุปกรณท์ี่ใช้สำหรับการให้บริการ 

    2) ราคา (Price) ราคาถือเป็นสิ่งที่กำหนดรายได้ของธุรกิจบริการ เนื่องจาก
หากมีการตั้งราคาสูงก็จะทำให้มีรายได้สูงขึ้น ในทางกลับกันหากตั้งราคาต่ำก็จะทำให้รายได้นั้นต่ำลง
ตามไปด้วย และอาจจะนำไปสู่การขาดทุนได้ ซึ่งธุรกิจบริการนั้นไม่สามารถที่จะตั้งราคาได้ตามใจชอบ
ได้ เนื่องจากมีคู่แข่งในธุรกิจค่อนข้างมาก หากตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่งขันมาก แต่บริการของธุรกิจนั้น
ไม่ได้มีคุณภาพสูงกว่าคู่แข่งมากเท่ากับราคาที่สูงกว่าจะทำให้ลูกค้าไม่มาใช้บริการต่อไป ในทาง
กลับกันหากตั้งราคาต่ำก็จะนำมาสู่สงครามราคา เนื่องจากคู่แข่งรายอื่นสามารถลดราคาตามได้ใน
เวลาอันรวดเร็ว ซึ่งการตั้งราคามีผลเป็นอย่างมากต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า และราคาของ
การบริการก็เป็นปัจจัยสำคัญในการบอกถึงคุณภาพที่จะได้รับ ซึ่งหากราคาสูงลูกค้าจะคิดกว่ามี
คุณภาพในการบริการที่สูงด้วย ทำลูกค้ามีความคาดหวังต่อบริการที่จะได้รับสูงตามไปด้วยด้วย ซึ่ง
ธุรกิจบริการที่ตั้งราคาสูงนั้นบริการต้องมีคุณภาพการบริการที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า
ได้ด้วย ในขณะที่การตั้งราคาต่ำของธุรกิจบริการลูกค้ามักจะมองว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพต่ำ
ตามไปด้วย ซึ่งถ้าหากต่ำมากเกินไปลูกค้าอาจจะไม่กลับมาใช้บริการอีก เนื่องจากไม่กล้าที่จะเสี่ยงต่อ
บริการที่จะได้รับน้ัน 

    3) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับการ
บริการนั้นสามารถให้บริการผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายได้ 4 วิธีคือ  

        (1) การให้บริการผ่านร้าน (Outlet) ซึ่งการให้บริการวิธีนี้เป็นวิธีที่ทำกัน
มานาน เช่น ร้านตัดผม ร้านซักรีด ร้านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
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       (2) การให้บริการโดยการส่งพนักงานไปให้บริการตามสถานที่ต่าง ๆ 
เช่น บ้าน หรือสถานที่ที่ลูกค้าสะดวก เป็นต้น 

        (3) การให้บริการผ่านตัวแทนเป็นการให้บริการเพื่อขยายธุรกิจด้วย
ตัวแทนในการให้บริการ เช่น การขายต๋ัวเครื่องบินผ่านบริษัทท่องเที่ยว และโรงแรมต่าง ๆ เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

       (4) การให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการให้บริการโดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุนการจ้างพนักงานเพื่อทำให้การบริการมีความสะดวก และสามารถ
บริการได้ทุกวัน และทั้งวัน เช่น การให้บริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องแลกเงินตราต่างประเทศ 
เก้าอ้ีนวดอัตโนมัติ เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ เป็นต้น 
              4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ
บริการนั้นจะมีความคล้ายกับธุรกิจการขายสินค้า ตรงที่สามารถส่งเสริมการตลาดได้ในทุกรูปแบบ ไม่
ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งสำหรับธุรกิจบริการนั้นมีการส่งเสริมการตลาดที่
นิยมใช้กันมากยกตัวอย่าง เช่น 1) โครงการสะสมคะแนน (Loyalty Program) 2) การลดราคาโดยใช้
ช่วงเวลา 3) การสมัครเป็นสมาชิก และ 4) การขายบัตรใช้บริการล่วงหน้า เป็นต้น 
             5) พนักงานขาย (People) พนักงานในธุรกิจบริการนั้นจะประกอบด้วย
บุคคลทั้งหมดในธุรกิจนั้น ตั้งแต่เจ้าของและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานในทุกระดับซึ่งมีผลต่อคุณภาพ
ของการให้บริการ โดยที่ 1) เจ้าของและผู้บริหารจะมีส่วนสำคัญอย่างมากในกำหนดนโยบายในการ
บริการ และการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในทุ กระดับ รวมถึง
กระบวนการในการให้บริการรวมถึงการแก้ไขปรับปรุงการให้บริการ 2) พนักงานผู้ที่ให้บริการและ
พนักงานในส่วนสนับสนุน โดยพนักงานผู้ที่ให้บริการจะเป็นบุคคลที่ต้องพบเจอและให้บริการโดยตรง
แก่ลูกค้า ส่วนพนักงานในส่วนสนับสนุนก็จะทำหน้าทีใ่นการให้การสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ที่จะทำให้
การบริการนั้นสมบูรณ์ และ 3) การบริหารพนักงาน ซึ่งพนักงานในองค์กรที่ให้บริการจะมีพนักงานที่
ทำงานพบกับลูกค้าโดยตรงและพนักงานที่ทำงานสนับสนุนเพื่อทำให้พนักงานส่วนให้บริการส่งมอบ
บริการอย่างมีคุณค่าให้ลูกค้า 
             6) กระบวนการให้บริการ (Process) กระบวนการให้บริการเป็นส่วน
ประสมทางการตลาดที่ต้องอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพหรือเครื่องมือทันสมัยในการทำให้เกิดการ
ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพจึงทำให้กระบวนการให้บริการมีความสำคัญมาก ซึ่งการให้บริการโดยทั่วไป
มักมีหลายขั้นตอน เช่น การต้อนรับ การสอบถามข้อมูล การชำระเงิน เป็นต้น ซึ่งในแต่ละขั้นตอน
จะต้องมีเชื่อมโยงกันอย่างดี เพราะหากมีขั้นตอนใดที่ไม่ดีแม้แต่ขั้นตอนเดียวก็จะทำให้การบริการนั้น
ไม่เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า 
                 7) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) สิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ เป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช้บริการของลูกค้า และเป็นสิ่งที่ลูกค้าประทับใจสิ่งแรก (first 
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impression) สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการในครั้งแรก โดยสิ่งที่ลูกค้าสามารถสังเกตเห็นหรือสัมผัสได้ซึ่ง
อาจใช้เป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพของการให้บริการในธุรกิจบริการได้ เช่น ตัวอาคาร เคาน์เตอร์ที่
ให้บริการ การตกแต่งสถานที่ ห้องน้ำ การตกแต่งป้ายประชาสัมพันธ์ และแบบฟอร์มต่าง ๆ และหาก
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีความหรูหราและสวยงามมากเท่าใดลูกค้าจะคิดว่าการบริการน่าจะมี
คุณภาพตามไปด้วย 

    ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541b) ที่ได้อ้างถึงแนวคิด
ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการของ Philip Kotler ว่าส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้ใน
การกำหนดกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจบริการมีทั้งหมด 7 ด้าน ประกอบด้วย 

    1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือสิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองความต้องการของ
ลูกค้า และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายนั้นอาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนได้ 
ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย สินค้า การบริการ ความคิด สถานที่ และบุคคล เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์
จำเป็นต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีมูลค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะส่งผลทำให้
ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถขายได้ โดยการกำหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์จะต้องคำนึงถึงความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์และความแตกต่างทางการแข่งขัน, คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์, การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นยังต้องมีการคำนึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจด้วย  

    โดยคุณสมบัติที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1) คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
(Product Quality) เป็นการวัดการทำงานและวัดความคงทนของผลิตภัณฑ์  ซึ่งเกณฑ์ในการวัด
คุณภาพวัดโดยความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งหากมีคุณภาพต่ำลูกค้าจะไม่กลับมาซื้อซ้ำแต่หากมี
คุณภาพสูงเกินอำนาจซื้อลูกค้า ลุกค้าก็จะไม่มีกำลังในการซื้อบริการ 2) ลักษณะทางกายภาพของ
สินค้า (Physical Characteristics of Goods) คือรูปร่างลักษณะที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้และรับรู้
ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือรูป รสกลิ่น เสียง สัมผัส เช่น รูปร่างลักษณะ และรูปแบบการบรรจุ
ภัณฑ์ เป็นต้น 3) ราคา (Price) คือจำนวนเงินซึ่งลูกค้ายอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ
จากสินค้าหรือบริการ ซึ่งการตัดสินในด้านราคาไม่จำเป็นต้องเป็นราคาที่สูงหรือต่ำแต่เป็นราคาที่
ลูกค้าเกิดการรับรู้ในคุณค่า (Perceived Value) 4) ชื่อเสียงของผู้ขายหรือตราสินค้า (Brand) โดย
ชื่อเสียงของผู้ขายหรือตราสินค้าเป็นการระบุถึงสินค้าและบริการที่ทำให้แสดงถึงลักษณะที่แตกต่าง
จากคู่แข่ง 5) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) คือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกแบบและการผลิตสิ่งบรรจุหรือ
สิ่งห่อหุ้มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ให้เกิดการรับรู้คือการมองเห็นสินค้าเมื่อลูกค้าเกิดการยอมรับ
ในบรรจุภัณฑ์ก็จะนำไปสู่การจูงใจให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ควรต้องมีความโดดเด่น
เสมอ 6) การออกแบบ (Design) เป็นงานที่ เกี่ยวข้องกับรูปแบบลักษณะการบรรจุหีบห่อซึ่งมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ดังนั้นการออกแบบจึงต้องมีการศึกษาความต้องการของ
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ลูกค้าเพื่อออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 7) การรับประกัน 
(Warranty) เป็นสิ่งที่สำคัญในการแข่งขันเนื่องจากเป็นการลดความเสี่ยงจากการซื้อสินค้า รวมถึงการ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ดังนั้นจึงต้องมีการเสนอการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วย
คำพูดซึ่งโดยทั่วไปการรับประกันจะระบุเป็นประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น คือ การรับประกันต้องให้
ข้อมูลว่าลูกค้าจะสามารถร้องเรียนที่ไหนกับใครเมื่อพบปัญหา ต่อมาคือการรับประกันจะต้องให้ลูกค้า
ทราบล่วงหน้าก่อนการซื้อ และการรับประกันจะต้องระบุเงื่อนไขการรับประกันในเรื่องของระยะเวลา
และขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ชัดเจน 8) สีของผลิตภัณฑ์ (Color) เป็น
แรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเกิดการเลือกซื้อสินค้า เนื่องจากสีของผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดอารมณ์ด้าน
จิตวิทยาซึ่งจะช่วยให้เกิดการรับรู้และสนใจในผลิตภัณฑ์นั้น  9) การให้บริการ (Serving) คือการ
ตัดสินใจของลูกค้า โดยขึ้นอยู่กับการให้บริการแก่ลูกค้าของให้บริการ ซึ่งลูกค้าจะซื้อบริการกับธุรกิจที่
มีการให้บริการที่ดี 10) วัตถุดิบ (Raw Material) หรือวัสดุที่ใช้ในการผลิต (Material) ซึ่งทางเลือกที่
จะใช้วัตถุดิบหรือวัสดุหลายอย่างในการผลิตโดยต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าด้วยว่ามีความพึง
พอใจในแบบใดและต้องพิจารณาถึงต้นทุนในการผลิตรวมถึงความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบอีกด้วย 
11) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety) และภาระจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability) 
โดยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะถ้าหากลูกค้าได้รับความเสี่ยงหรือความไม่
ปลอดภัยจะทำให้ผู้ขายเกิดภาระจากผลิตภัณฑ์  ซึ่งคือการที่ผู้ขายต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า 12) 
มาตรฐาน (Standard) ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้อง
คำนึงถึงประโยชน์และมาตรฐานของเทคโนโลยีนั้น  โดยต้องมีการกำหนดมาตรฐานการผลิตขึ้น
เพื่อที่จะช่วยควบคุมคุณภาพของสินค้า 13) ความเข้ากันได้ (Compatibility) เป็นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าและสามารถนำไปใช้ได้ดีในทางปฏิบัติโดยไม่เกิด
ปัญหา 14) คุณค่าผลิตภัณฑ์ (Product Value) เป็นลักษณะของผลตอบแทนที่ได้รับจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ซึ่งลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าที่เกิดจากความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่าต้นทุน
หรือราคาที่จ่ายไป 15) ความหลากหลายของสินค้า (Variety) เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการที่
แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีสินค้าที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่มีความต้องการที่
แตกต่างกัน ไม่ว่าจะหลากหลายในรูปแบบของสีกลิ่น รส ขนาด หรือการบรรจุหีบห่อแบบผลิตภัณฑ ์ 

    2) ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน โดยลูกค้าจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น และหากคุณค่าสูง
กว่าราคาลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการกำหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับ
การให้บริการ โดยคุณสมบัติที่สำคัญของราคา ประกอบด้วย 1) การกำหนดราคา (List Price) ซึ่งการ
กำหนดราคาสินค้าและบริการเมื่อมีการแนะนำจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเข้าไปในช่องทางการจำหน่ายใหม่
ของผู้ประกอบการ โดยจะมีการตัดสินใจว่าจะวางตำแหน่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับราคาอย่างไรใน
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แต่ตลาด 2) การให้ส่วนลด (Price discount) สามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธี ประกอบด้วย ส่วนลดเงิน
สด ซึ่งคือการลดราคาให้กับผู้โดยสารที่ขำระเงินเร็ว ต่อมาคือส่วนลดปริมาณซึ่งคือการลดราคาสำหรับ
ลูกค้าที่ซื้อในปริมาณมาก และสุดท้ายคือส่วนลดตามฤดูกาล ซึ่งคือการให้ส่วนลดสำหรับการซื้อ
บริการนอกฤดูกาล เช่น ห้องพักโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน ที่มีการลดราคาในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลและมี
ยอดขายต่ำ 
         3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
นำเสนอบริการให้แก่ลูกค้า โดยจะต้องพิจารณาในด้านทำเลที่ตั้งและช่องทางในการนำเสนอบริการ 
เนื่องจากมีผลต่อการรับรูข้องลูกค้าในเรื่องของคุณค่าและคุณประโยชนท์ี่ได้รับจากการใช้บริการ 
         4) ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสาร
กับลูกค้าที่มาใช้บริการ เนื่องจากเป็นการแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดการใช้บริการ โดยเครื่องมือที่ใช้
ในการส่งเสริมการตลาดที่สำคัญประกอบด้วย 1) การโฆษณา คือการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร
หรือผลิตภัณฑ์บริการ ซึ่งกลยุทธ์ในการโฆษณาจะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาและ
กลยุทธ์สื่อ 2) การขายโดยใช้พนักงานขาย คือการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลเพื่อจูงใจลูกค้าซื้อ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อควาคิดที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 3) การ
ส่งเสริมการขาย คือสิ่งที่จูงใจหรือกระตุ้นที่ทำให้ลูกค้าเกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ในทันทีทันใด 4) การให้
ข่าวและการประชาสัมพันธ์ คือการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อกระจายเสียงหรือสื่อ
สิ่งพิมพ์ และ 5) การตลาดทางตรง คือการโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
(Direct Response Advertising)  
       5) ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) เป็นการสร้างความ
พึงพอใจ และสร้างความแตกต่างให้เหนือคู่แข่งขันไดโ้ดยใช้บุคคลหรือพนักงาน ซึ่งมาจากการคัดเลือก 
การฝึกอบรม และการจูงใจให้มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้โดยสาร มีความคิดริเริ่ม และมี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา รวมถึงสามารถสร้างค่านิยมได้  เนื่องจากการบริการเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้โดยสาร 
       6) ด้านกระบวนการ (Process) เป็นขั้นตอนระเบียบวิธีการและการ
ปฏิบัติงานในด้านการบริการที่จะนำเสนอให้กับผู้โดยสารเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว
และทำให้ผู้โดยสารเกิดความประทับใจ 
                  7) ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 
and Presentation) เป็นการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยเป็นการสร้าง
คุณภาพโดยรวมทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า เช่น ด้าน
การแต่งกายของพนักงานต้องมีความสะอาดเรียบร้อย การเจรจาของพนักงานต้องสุภาพอ่อนโยน 
และมีการให้บริการที่รวดเร็วหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ เป็นต้น 
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     สอดคล้องกับ Zeithaml and Bitner(2000 อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ 
อยุธยา, 2557) ซึ่งได้เสนอแนวคิดใหม่ในเรื่องส่วนประสมการตลาดบริการโดยเฉพาะ โดยมีส่วน
ประสมทางการตลาดดั้ งเดิม  หรือ 4P’s ได้แก่  Product, Price, Place, Promotion รวมกับ
องค์ประกอบเพิ่มอีก 3 ส่วน คือ People, Process, Physical Evidence โดยในที่นี้ผู้วิจัยจะขอกล่าว
เฉพาะสามส่วนทีเ่พิ่มมา 

      1) บุคคล (People) คือ บุคคลทุกคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการให้บริการ 
ซึ่งหมายรวมถึงพนักงาน และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยพนักงานเป็นส่วนที่สำคัญในการผลิตบริการ 
และให้บริการ และเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจบริการ เนื่องจากเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน และนอกจากพนักงาน
แล้ว ลูกค้าก็มีอิทธิพลตอ่การรับรู้ในเรื่องของคุณภาพการบริการด้วย 

      2) กระบวนการ (Process) คือ ขั้นตอนหรือวิธีในการทำงาน ซึ่งรวมถึง
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรา้งและนำเสนอการบริการให้กับลูกค้าด้วย 

    3) หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) คื อ  สิ่ งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือสถานที่ที่กิจการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่
สามารถจับต้องได้ ซึ่งทำหน้าทีใ่นการอำนวยความสะดวกหรือสื่อสารการบริการนั้นให้แก่ลูกค้า 

     ในขณะที่  ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555) กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด (The Marketing Mix) ของธุรกิจโดยทั่วไปประกอบด้วย 4P’s คือ ผลิตภัณฑ์ (Product)  
ราคา (Price)  การจัดจำหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) แตห่ากเป็นธุรกิจบริการ
จะมีส่วนประสมทางการตลาดเพิ่มขึ้น คือ พนักงาน (People) กระบวนการให้บริการ(Process)  และ
หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence)  รวมเป็น 7P’s แต่เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการ
ดำเนินธุรกิจปัจจุบัน พบว่า 7P’s ไม่เพียงพอ จึงต้องเพิ่มอีก 2P คือ สาธารณะชน (Public) และ
การเมือง (Political) รวมทั้งหมดมี 9P’s ซึ่งประกอบด้วย 

    1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงสินค้าและบริการที่ธุรกิจมีการพัฒนาและ
ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังรวม
ไปถึงตราสินค้า การบรรจุหีบห่อ การรับประกัน และคุณภาพผลิตภัณฑด์้วย 

                    2) ราคา (Price) หมายถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระให้กับผู้ขายเพื่อให้
ได้รับสินค้าและบริการ โดยธุรกิจต้องกำหนดราคาให้อยู่ในระดับที่ลูกค้าสามารถซื้อได้ ซึ่งการกำหนด
ราคานั้น จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับที่ธุรกิจยังคงมีกำไร และลูกค้าสามารถซื้อได้ 

                    3) การจัดจำหน่าย (Place) หมายถึงการอำนวยความสะดวกในการซื้อ
สินค้าของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายด้วยการบริการไปส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งการจัด
จำหน่ายมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของสินค้า สถานที่ตั้ง และพฤติกรรมของลูกค้า 



50 
 

                    4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงการสื่อสารกับลูกค้า เช่น 
สื่อสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ราคา และข้อมูลอื่น ๆ ของสินค้าและบริการ เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิด
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ซึ่ งการส่งเสริมการตลาดประกอบด้วย  การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการใช้พนักงานขาย 

                    5) พนักงาน (People) หมายถึงการจัดการบริการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
บุคลากรของกิจการโดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม รวมไปถึงการจูงใจ
และการปลูกฝังลักษณะที่จำเป็นต่อการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้โดยสารให้
มากที่สุด เช่น ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การทักทายลูกค้าหรือผู้โดยสาร การขอบคุณ
ลูกค้าหรือผู้โดยสารทุกครั้ง เป็นต้น 

                    6) กระบวนการ (Process)หมายถึงการออกแบบให้มีขั้นตอนที่อำนวย
ความสะดวกให้กับผู้โดยสารมากที่สุด ด้วยการลดขั้นตอนที่ทำให้ผู้โดยสารต้องรอนาน และจัดระบบ
การไหลของการให้บริการให้มีอุปสรรคน้อยที่สุด เนื่องจากการรอคอยการให้บริการในระยะเวลานาน 
อาจทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจได้ ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการใช้
บริการ 

                    7) สิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงาน (Physical Evidence) หมายถึง สิ่ง
ที่อยู่ภายในกิจการที่ผู้โดยสารสามารถสังเกตได้ โดยผู้โดยสารจะสามารถรับรู้และเข้าใจภาพลักษณ์
ของการบริการได้จากการออกแบบวางผังสำนักงาน อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ และเฟอร์นิเจอร ์เป็นต้น 

                    8) สาธารณชน (Public) หมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากการ
ดำเนินธุรกิจ ซึ่งกิจการต้องคำนึงความอยู่ดีกินดี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสุขภาพของ
สาธารณชน เนื่องจากหากกิจการไม่คำนึงถึงจะทำให้เกิดการต่อต้าน และอาจทำให้ลูกค้าโดยทั่วไปไม่
ใช้สินค้าขอกิจการ ดังนั้นเพือ่เป็นการลดแรงต่อต้านจากสาธารณะชนกิจการจะต้องสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับสาธารณะชนซึ่งอาจทำให้เกิดการเพิ่มการสนับสนุนบริษัทอีกด้วย 

                    9) การเมือง (Political) หมายถึง การเมืองที่เข้ามาเก่ียวข้องกับการดำเนิน
ธุรกิจ ซึ่งอาจเป็นกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ แม้ว่าปัจจัยด้านการเมืองจะถูกกำหนดให้เป็น
สภาพแวดล้อมภายนอกของการดำเนินธุรกิจแต่บริษัทต้องให้ความสำคัญและปรับกลยุทธ์ให
สอดคล้องกับการเมืองด้วย 

   ในทางกลับกัน ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2556) กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด คือ 4P’s ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด ต่อมามีการปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนประสมททางการตลาดให้เหมาะสมกับการ
บริการ ซึ่งรูปแบบใหม่ที่พัฒนานี้ประกอบด้วยปัจจัย 8 ประการ ประกอบด้วย 
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    1) ผลิตภัณฑ์ (Product) ซึ่งการพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการจะตอง
พิจารณาถึงคือสวนประสมดา้นผลิตภัณฑบ์ริการ คือขอบเขตของบริการ คุณภาพของบริการ ระดับชั้น
ของการบริการ ตราสินคา สายการบริการ การรับประกัน และการบริการหลังการขาย ซึ่งจะต้อง
ครอบคลุมและมีขอบข่ายที่กว้าง เชนจากจุดเล็ก ๆ ไปจนกระทั่งจุดใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็นต้น  
     2) ราคา (Price) ซึ่งการพิจารณาด้านราคานั้น เนื่องจากราคามีสวนในการ 
ทำให้เกิดความแตกต่างในการบริการด้วยการเปรียบเทียบระหว่างราคาและคุณภาพของบริการ ซึ่งมี
ผลต่อผู้บริโภคในการรับรูถึงคุณค่าที่ได้รับจากบริการ โดยการตั้งราคานั้นจะรวมถึงระดับของราคา 
ส่วนลด เงินคานายหนา และเงื่อนไขการชำระเงินสินเชื่อการคาด้วย 
     3) การจัดจำหน่าย (Place) คือที่ตั้งของผู้ใหบริการและความยากง่ายใน
การเข้าถึง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญของตลาดบริการ โดยความยากง่ายในการเขาถึงบริการนั้น
ไม่ใช่เฉพาะแต่การเนนทางกายภาพเทานั้นแต่ยังรวมถึงการติดตอสื่อสาร ดังนั้นประเภทชองทางการ
จัดจำหน่ายที่มีความครอบคลุมจะทำให้มีการเขาถึงบริการได้ง่ายขึ้นด้วย 

    4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งการสงเสริมการตลาดมีวิธีการที่
หลากหลายในการสื่อสารกับตลาดต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการตลาดผ่านการโฆษณา การส่งเสริม
การตลาดโดยการขายด้วยบุคคล การสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ ์เป็นต้น 

    5) บุคลากร (People) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็น คือ 1) บทบาทของ
บุคลากรสำหรับธุรกิจบริการ คือผู้ใหบริการนอกจากจะทำหน้าที่ผลิตบริการแลวยังตองทำหน้าที่ขาย
ผลิตภัณฑ์บริการไปพรอม ๆ กันด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกคา ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก
สำหรับการบริการ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าด้วยกัน ซึ่งคุณภาพการบริการของลูกคารายหนึ่ง
อาจมีผลมาจากการแนะนำจากลูกคารายอื่น เชน การบอกต่อว่าสายการบินมีการบริการที่ดี ซึ่งใน
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าด้วยกันนี้จะพบปัญหาในเรื่องของการควบคุมให้ระดับคุณภาพการบริการ
อยูใ่นระดับคงที่ 

     6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ซึ่งมีธุรกิจบริการจำนวน
ไม่มากนักที่นำลักษณะทางภายภาพเขามาใชในการกำหนดกลยุทธการตลาดแม้วาลักษณะทาง
กายภาพจะเป็นสวนประกอบที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาหรือผู้ใชบริการก็ตาม ซึ่งที่ปรากฏใหเห็น
ส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างสภาพแวดลอม สร้างบรรยากาศ การเลือกใชสี แสง และเสียงภายในร้าน 
เป็นต้น  

      7) กระบวนการ (Process) ในกลุมธุรกิจบริการนั้นกระบวนการในการสงม
อบบริการมีความสำคัญเชนเดียวกับเรื่องทรัพยากรมนุษย์ เพราะแม้ว่าผู้ให้บริการจะมีความสนใจดูแล
ลูกคาอย่างดี ก็ไม่สามารถที่จะแกปญหาลูกคาได้ทั้งหมด เชน การเขาแถวรอ ระบบการสงมอบบริการ 
โดยจะครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการที่นำมาใช ระดับการใชเครื่องจักรกลในการใหบริการ 
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อำนาจตัดสินใจของพนักงาน และการที่มีสวนร่วมของลูกคาในกระบวนการใหบริการด้วย อย่างไรก็
ตามความสำคัญของประเด็นปญหาดังกล่าวไม่เพียงแต่จะสำคัญต่อฝ่ายปฏิบัติการเทานั้นแต่ยังมี
ความสำคัญต่อฝ่ายการตลาดด้วย เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้โดยสาร ซึ่งธุรกิจ
บริการตองใหความสนใจในเรื่องของกระบวนการการใหบริการด้วย ดังนั้นสวนประสมการตลาด
บริการจึงควรครอบคลุมถึงในเรื่องของกระบวนการด้วย 

   8) ผลิตภาพ (Productivity) คือกำลังการผลิตบริการ ซึ่งกิจการต้องกิจการ
ต้องจัดการกับกำลังการผลิตงานบริการ เพื่อให้เกิดความสมดุลกับความต้องการของผู้โดยสาร 
เนื่องจากการที่บริการเป็นการกระทำที่ไม่สามารถแยกออกจากกันและไม่สามารถเก็บเป็นสินค้าคง
คลังได้ ดังนั้นกิจการต้องจัดการกับความต้องการซื้อบริการของลูกค้าเพื่อให้กระจายไปตามช่วงเวลา
ต่าง ๆ ที่ให้บริการ และเพื่อให้ความต้องการในแต่ละช่วงเวลาใกล้เคียงกันด้วย 

    จากทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดของสายการบินสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของสายการบินประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ราคา (Price) 3) การ
จัดจำหน่าย (Place) 4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 5) บุคลากร (People) 6) ลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) และ 7) กระบวนการ (Process) ) 8) สาธารณชน (Public) 9) 
การเมือง (Political) และ 10) ผลิตภาพ (Productivity) 

2.3.2.3 นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบิน 
   นวัตกรรม คือ การนำแนวความคิด หรือการปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วมา

รวบรวม ผสมผสาน หรือสร้างสรรค์ ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับกระบวนการ
หรือการบริการ(สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2547) ซึ่งการที่จะสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่จะต้อง
อาศัยความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และทักษะความชำนาญเข้ามาผสมด้วย (ภาณุ ลิมมา
นนท์, 2549) โดยจะทำให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้และการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริง (พยัต วุฒิ
รงค,์ 2557) 

  ซึ่งนวัตกรรมมีด้วยกันหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับกรอบ และวัตถุประสงค์ของ
การนำไปใช้ โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2547) กล่าวว่า  นวัตกรรมประกอบด้วย นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ซึ่งนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นในเชิงพาณิชย์ที่ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือ
เป็นสิ่งใหม่ในตลาด และนวัตกรรมนี้อาจจะเป็นของใหม่ ต่อโลก ต่อประเทศ ต่อองค์กรหรือแม้แต่ต่อ
ตัวเราเอง โดยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ แบ่งได้ 2 แบบ คือ  1) ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (Tangible 
Product) หรือสินค้าทั่วไป (Goods)  และ 2) ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Product) หรือ
การบริการ สำหรับนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) คือเป็นการเปลี่ยนแนวทาง หรือ
วิธีการผลิตสินค้า หรือการให้บริการในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิม นวัตกรรมกระบวนการแบ่ง
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ได้ เป็น 2 แบบ ได้แก่  1 ) นวัตกรรมกระบวนการทางเทคโนโลยี  (Technological Process 
Innovation) และ 2) นวัตกรรมกระบวนการทางองค์กร (Organizational Process Innovation) 
เป็นขบวนการที่เพิ่ม 
     ในขณะที่ ภาณุ ลิมมานนท์ (2549) กล่าวว่าการสร้างนวัตกรรมสามารถ
เกิดขึ้นได้ในหลายส่วนขององค์กร ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) นวัตกรรมทาง
กระบวนการ (Process Innovation) และนวัตกรรมทางด้านการจัดการหรือนวัตกรรมองค์กร 
(Management or Organization Innovation) โดยที่การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  (Product 
Innovation) ต้องมีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อ เพื่อนำเสนอคุณค่าให้ลูกค้า และต้อง
อาศัยองค์ประกอบที่สำคัญคือ การพัฒนาคุณสมบัติ และลักษณะของผลิตภัณฑ์ การออกแบบที่
คำนึงถึงคุณประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ โดยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการจัดการนวัตกรรมตั้งแต่
กระบวนการออกแบบสร้างและทดสอบ และยังต้องคำนึงถึงการจัดการกระบวนการจัดการมูลค่า
สัมพันธ์ (Value Chain Management) ที่เกิดขึ้นกับทุก ๆ หน่วยงานที่จะทำให้เกิดผลเชิงพาณิชย์ได้ 
ส่วนการสร้างนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ต้องอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยี 
(Technological Knowledge) ซึ่ งเป็นความรู้ ในเรื่องของส่วนประกอบ (Components) ส่วน
เชื่อมต่อ (Linkages) ระหว่างส่วนประกอบเหล่านั้น ความรู้ (Knowledge) กระบวนการ (Process) 
และ เทคนิค (Techniques) เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยความรู้ 
ทางด้านเทคนิคมาพัฒนาสินค้าเช่นเดียวกัน แต่ในนวัตกรรมทางกระบวนการต้องการสร้าง การ
เปลี่ยนแปลงในการทำงานในเรื่องของขั้นตอน หน้าที่ที่รับผิดชอบ ลักษณะงาน การส่งข้อมูล ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าใหม่ ๆ ให้กับองค์กร และสุดท้ายการสร้างนวัตกรรมขององค์กร 
(Organization Innovation) จะต้องใช้ความรู้ทางด้านการบริหาร จัดการมาปรับปรุงระบบโครงสร้าง
ขององค์กรใหม่ โดยการแบ่งแผนกและหน่วยงานให้มีความ ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น การให้อิสระในการ
ทำงานแก่พนักงาน การดำเนินงานโดยอาศัยการจัดประชุม กลุ่มย่อย ๆ บ่อยครั้งขึ้น ซึ่งการ
บริหารงานจะเป็นไปในลักษณะของการมีส่วนร่วมกับพนักงาน 
     ในทางกลับกัน Johne Axel (1999) กล่าวว่ารูปแบบของนวัตกรรมที่ธุรกิจ
นิยมในการแขงขันทางธุรกิจเพ่ือใหประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว 
สามารถแบงออกได้เป็น 3 ประเภท คือ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service 
innovation) นวัตกรรมดานกระบวนการ (Process innovation) และ นวัตกรรมด้านการตลาด 
(Market innovation) โดย นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้าง
รายได้ให้กับธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพใหคงที่  และในขณะเดียวกันก็จะทำใหธุรกิจ
ประหยัดคาใชจ่าย ส่วนนวัตกรรมกระบวนการเป็นการรวบรวมคุณภาพของรูปแบบการใชงานที่มีอยู่
รวมทั้งการปรับรื้อกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งจะทำใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตของธุรกิจ และส่งผล
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ใหต้นทุนในการผลิตลดลง รวมถึงผู้ บริโภคก็จะได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นแต่
ราคาคงเดิม และสุดท้ายคือนวัตกรรมการตลาด ซึ่งเป็นรูปแบบของนวัตกรรมเกี่ยวของกับการ
ปรับปรุงสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในกลุ่มลูกค้าค้าเป้าหมาย และการกำหนดวาจะ
เลือกแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการในตลาดใดที่เหมาะสมที่สุด โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ 1) การ
กำหนดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ และวิธีการเข้าสู่ตลาด 2) 
นวัตกรรมตลาดเกี่ยวของกับการที่ผู้ประกอบการตองสามารถคัดเลือกตลาดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์
หรือบริการแกลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหดีกว่าเดิม และหากสามารถตีความอย่างถูกตองชัดเจนเกี่ยวกับ
จะทำให้สามารถเขาใจถึงความพึงพอใจในการซื้อของลูกคและใหลูกคายินดีและมีแนวโนมที่จ่ายราคา
ผลิตภัณฑห์รือบริการที่สูงกว่าธุรกิจคู่แข่ง 
    ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่านวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินเป็นนวัตกรรมที่
สำคัญในการพัฒนาด้านการตลาดของธุรกิจที่ผู้บริหารสายการบินควรให้ความสำคัญ โดยเป็นการ
ปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อที่จะกำหนดว่าจะ
เลือกแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการในตลาดใดที่เหมาะสมที่สุด โดยส่วนประสมทางการตลาดสำหรับ
ธุรกิจบริการประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลา ด 
กระบวนการ บุคลากร และลักษณะทางกายภาพ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546) ซึ่งจะสามารถทำ
ให้เกิดการกำหนดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ รวมถึงการที่ผู้ประกอบการจะสามารถคัดเลือกตลาดในการ
นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม (Johne Axel, 1999) รวมถึง
ยังเป็นการการเพิ่มกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ เช่น ราคาใหม่  ผู้แทนการขายใหม่  การ
ประชาสัมพันธ์แบบใหม่ ๆ แนวทางการดำเนินด้านการตลาดแบบใหม่ๆ ช่องทางการจัดจำหน่าย
ใหม่ๆ หรือการทำให้สินค้าแตกต่างจากผู้อื่น ซึ่งจะสามารถทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น (Hall K. W, 
1980) ซึ่งการพัฒนาวิธีการทำการตลาดรูปแบบใหม่นี้ หากผู้บริหารสายการบินสามารถนำนวัตกรรม
ทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนได้นั้นจะเป็นการเพิ่มยอดขายและกำไรให้มีมากขึ้น 
รวมถึงสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วย (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาต,ิ 2547) 

 

  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้โดยสารสายการบิน 
 
   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้โดยสารสายการบินในการศึกษาครั้งนี้การทบทวน
วรรณกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้โดยสารสายการบิน และ 2) 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้โดยสารสายการบิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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  2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับการรบัรู้ของผู้โดยสารสายการบิน 
2.4.1.1 ความหมายของการรับรูข้องผู้โดยสารสายการบิน 

  ความหมายของการรับรู้ได้มีผู้กล่าวไว้มากมายโดย วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2547) 
กล่าวว่าการรับรู้ หมายถึงกระบวนการที่ผู้บริโภคเลือกสรร จัดระเบียบ และตีความสิ่งเร้าออกเป็น
ความหมายซึ่งบุคคลหลายคนแม้จะอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันและในเวลาเดียวกันแต่อาจตีความ
ออกเป็นความหมายที่ไม่เหมือนกันได้ สอดคล้องกับวิรัช ลภิรัตนกุล (2540) ที่กล่าวว่าการรับรู้ เป็น
กระบวนการที่บุคคลให้ความหมายกับสิ่งที่อยู่รอบตัว โดยการรวบรวมและตีความจากประสาทที่ได้รับ
เมื่อบุคคลรับรู้สิ่งใดก็มักเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นความจริง แต่บุคคล 2 คน ได้เห็นสิ่งเดียวกันอาจเกิดการรับรู้
ต่างกัน และสอดคล้อง ในขณะที่ Hilgard (1964 อ้างถึงใน กันยา สุวรรณแสง, 2538) ที่กล่าวว่าการ
รับรู้ว่าเป็นการทำงานของอินทรีย์ชั้นแรกในการติดต่อกับโลกภายนอก โดยผ่านประสาทสัมผัสทางหู 
ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง ซึ่งช่วยให้อินทรีย์เรียนรู้ได้สิ่งเร้าต่าง ๆ ในขณะที่ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 
(2544) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ว่าเป็นกระบวนการในการแปลความหมายจากสิ่งได้สัมผัส
ออกเป็นอีกสิ่งที่มีความหมาย โดยการแปลความหมายนั้นต้องใช้ความรู้หรือประสบการณ์เดิมที่ผู้แปล
ความหมายมีมาก่อนจึงจะทำให้เกิดการรับรู้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับลักขณา สริวัฒน์ (2544) ที่ให้
ความหมายของการรับรู้ว่าเป็นการเกิดอาการสัมผัสอย่างมีความหมาย และเป็นกระบวนการแปลหรือ
ตีความจากประสบการณ์เดิม  
 จากความหมายต่าง ๆ ที่มีนักวิชาการให้นิยามไว้ข้างต้น จะเห็นว่าการรับรู้เป็นคำที่มี
ความหมายที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามสามารถสรุปได้ว่า การรับรู้ หมายถึง เป็นกระบวนการตีความ
หรือแปลความจากการรับสัมผัสจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว โดยผ่านประสาทรับสัมผัส ร่วมกับ
ประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล กระบวนการตีความหรือแปลความเหล่านี้ อาจจะแตกต่างจาก
ความเป็นจริงได้อย่างมากในแต่ละบุคคล 

2.4.1.2 ความสำคัญของการรับรู ้
   กันยา สุวรรณแสง (2538) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการรับรู้ ว่า
ประกอบด้วย 1) มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ การรับรู้ทำให้เกิดการเรียนรู้ ถ้าไม่มีการรับรู้การเรียนรู้ก็
ไม่เกิดขึ้น 2) มีความสำคัญต่อทัศนคติ อารมณ์ และแนวโน้มของพฤติกรรม เมื่อรับรู้แล้วย่อมเกิด
ความรู้สึก และมีอารมณ์ พัฒนามาเป็นทัศนคติแล้วพฤตกิรรมก็ตามมาในที่สุด 
   ในขณะที่ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544)ได้กล่าวถึงความสำคัญของการ
รับรู้ไว้ว่า เป็นการสัมผัสเป็นสิ่งสำคัญต่อบุคคล เพราะมีส่วนติดต่อกับสมอง และสมองทำหน้าที่บังคับ
ให้ร่างกายแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 1) ความเข้าใจว่าคนเรามีความรู้สึกต่อ
อิทธิพลต่าง ๆ อย่างไร เมื่ออิทธิพลมีความรุนแรงขึ้นร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งสามารถรับอิทธิพลชนิด
ไหนได้อย่างไร 2) คนเราได้รับประโยชน์ในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ และการดำรงชีวิตให้สำเร็จได้ 
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คนเราจำเป็นต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งที่ทำงาน และในครอบครัวเพื่อการ
ดำรงชีวิตอยู่ได้ การรู้จักอวัยวะสัมผัส และเข้าใจพร้อมทั้งการดูแลรักษาอวัยวะรับสัมผัสไม่ให้เกิด
ความบกพร่องเสียหาย ตลอดจนหมั่นฝึกฝนให้อวัยวะรับสัมผัสเหล่านั้นว่องไวต่อการรับสัมผัสได้
รวดเร็วและถูกต้อง นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญสำหรับทุกคน นอกจากนี้ความรู้สึกในเรื่องการ
สัมผัสยังให้คุณค่าแก่บุคคลในด้านการรับรู้สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องชัดเจนอันเป็นผล
สมรรถภาพในด้านการทำงาน และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพองค์กร 
   ในขณะที่ลักขณา สริวัฒน์ (2544) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการรับรู้ ว่า
ประกอบด้วย 1) การรับรู้กับการเกิดทัศนคติ ตั้งแต่เราตื่นนอนแต่เช้าก็ถูกรายล้อมด้วยเทคโนโลยี
ข้อมูลสื่อสารต่าง ๆ ทำให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่จะกระทำหรือตอบโต้ต่อข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ 2) 
การรับรู้กับสุขภาพจิต การรับรู้ที่ผิดปกติบางลักษณะเป็นอาการของผู้ที่มีสุขภาพจิตไม่ดี  3) การรับรู้
กับการเรียนรู้การแก้ปัญหา การรับรู้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในเบื้องต้นซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ 

2.4.1.3 การรับรูน้วัตกรรมทางการตลาดของผู้โดยสารสายการบิน 
        การรับรู้เป็นวิธีการที่บุคคลรู้สึก ซึ่งจะรู้สึกได้โดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 

ส่วน คือรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เพื่อตีความและเข้าใจถึงสิ่งเร้า (Stimuli) ต่าง ๆ ที่มีมากมาย 
(Arens, 2004) โดยบุคคลจะเลือกจัดการข้อมูลและตีความสิ่งเร้าต่าง ๆ ให้เป็นความหมาย ซึ่งแม้ว่า
บุคคลจะได้รับสิ่งเร้าเดียวกัน ในสถานการณ์ รวมถึงสภาพแวดล้อมเดียวกันบุคคลอาจตีความสิ่งเร้าที่
ได้รับนั้นแตกต่างกันออกไป ซึ่งขี้นอยู่กับความต้องการคุณค่าและความคาดหวังของแต่ละบุคคล
(Schiffman & Kanuk, 2004) โดยสิ่งเร้าจะประกอบด้วยสิ่งเร้าทางการตลาด และสิ่งเร้าภายนอกอื่น 
ๆ ซึ่ง Assael (2004) กล่าวว่าสิ่งเร้าทางการตลาด (Marketing Stimuli) เป็นการสื่อสารหรือสิ่ง
กระตุ้นทางกายภาพที่ถูกออกแบบมาเพ่ือให้มีอิทธิพลกับผู้บริโภคซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) สิ่ง
เร้าภายใน (Intrinsic or Primary Stimuli) ได้แก่ สินค้าและส่วนประกอบอื่น ๆ ของสินค้า 2) สิ่งเร้า
ภายนอก (Extrinsic or Secondary Stimuli) ได้แก่ ถ้อยคำ รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือสิ่งกระตุ้นอื่น ๆ 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้า ในขณะที่ Kotler and Armstrong (1997) ได้กล่าวไว้ว่าที่สิ่งเร้าทาง
การตลาดประกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจำหน่าย 
(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ ส่วนสิ่งเร้าภายนอกอื่น ๆ 
ได้แก่ ปัจจัยตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวผู้บริโภคและมีอิทธิพลผลักดัน
ต่อการซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย สภาวะทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม โดย
สิ่งเร้าทั้งหมดเหล่านี้จะทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อ เลือกผลิตภัณฑ์ เลือกตรา เลือกผู้จำหน่าย เลือก
เวลาซื้อ และจำนวนสินค้าที่จะซื้อ สอดคล้องกับ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ที่กล่าวว่าส่วนผสม
ทางการตลาด (4P’s) เป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ราคา (Price) 3) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) และ4) 
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การส่งเสริมการตลาด(Promotion) ซึ่งสิ่งเร้าเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจที่จะ
เลือกซื้อสินค้า 
     ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าการรับนวัตกรรมรู้ทางการตลาดของผู้โดยสาร
สายการบิน คือการที่ผู้โดยสารเกิดความรู้สึก ซึ่งสามารถรู้สึกได้โดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่วน 
คือรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส จากนั้นจึงเกิดการตีความและเกิดความเข้าใจถึงสิ่งเร้าต่าง ๆ โดยจะมีการ
ตีความสิ่งเร้าต่าง ๆ ให้เป็นความหมาย ซึ่งผู้โดยสารที่จะได้รับสิ่งเร้าเดียวกัน อาจตีความสิ่งเร้าที่ได้รับ
นั้นแตกต่างกัน ซึ่งขี้นอยู่กับความความคาดหวังของผู้โดยสาร โดยสิ่งเร้าทางการตลาด (Marketing 
Stimuli) จะเป็นสิ่งกระตุ้นทางกายภาพที่มีอิทธิพลกับผู้โดยสารซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) สิ่ง
เร้าภายในที่เกี่ยวกับสายการบิน ซึ่งคือส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) 
ราคา (Price) การจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งเป็นปัจจัยประสม
ทางการตลาดดั้งเดิม แต่ธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจบริการจึงต้อง รวมกับองค์ประกอบเพิ่มอีก 3 ส่วน 
เป็น 7P’s คือ บุคคล (People) กระบวนการ (Process) และลักษณะทางายภาพ  (Physical 
Evidence) ซึ่งเป็นสิ่งเร้าที่สามารถควบคุมได้ สำหรับ 2) สิ่งเร้าภายนอกที่เกี่ยวกับสายการบิน ได้แก่ 
สภาวะทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งเร้าเหล่านี้ไม่สามารถควบคุมได้  
และสิ่งเร้าทั้งหมดเหล่านีจ้ะเป็นตัวกระตุ้นผู้โดยสารให้เลือกใช้บริการสายการบินนั้น ๆ ได้ 
 

2.4.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้โดยสารสายการบิน   
  2.4.2.1 ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการรับรู ้

      การรับรู้ของผู้บริโภค เป็นการรับรู้พื้นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญของบุคคล 
เพราะการ ตอบสนองพฤติกรรมใด ๆ จะขึ้นอยู่ กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตน และ
ความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้น ๆ ดังนั้น การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยการรับรู้ และ สิ่งเร้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยการรับรู้ประกอบด้วยประสาทสัมผัส และปัจจัย
ทางจิต คือความรู้เดิม ความต้องการ และเจตคติ เป็นต้น โดยการศึกษาของทฤษฎีปัจจัยที่มีผลต่อการ
รับรู้ของผู้บริโภคของ วุฒิฉัตร วงศ์ใหญ่ (2552 อ้างถึงใน เจียระไน พรสมบูรณ์ศิริ, 2559) ได้กล่าวถึง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค ซึ่งโดยธรรมชาติของการรับรู้และการกระทำที่เกิดจาก
การรับรู้จะได้ผลกระทบมาจากปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางความคิดทั้งหลาย ซึ่งไม่อาจจะ
กล่าวถึงได้หมด อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคสามารถแบ่งออกได้ 5 ประการ 
ประกอบไปด้วย  

     1) ปัจจัยด้านกายภาพ (Physical Factors) เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับรู้ไม่ใช่

เป็นการตีความของสิ่งนั้น โดยมีหลักฐานที่แสดงถึงสิ่งที่บอกเหตุที่เป็นเทคนิคด้านกายภาพจะมี
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ผลกระทบต่อการพิจารณาราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าสิ่งบอกเหตุที่ไม่ใช่ด้านกายภาพ 

เช่น ราคา หรือ ภาพพจน์ของสินคา้ เป็นต้น  

       2) ค วาม เต็ ม ใจ ใน ก าร รั บ รู้ ข อ งผู้ บ ริ โภ ค  (Mental readiness of 

Consumers to Perceive) เป็นสภาวะทางจิตใจที่มีต่อสภาวะความพร้อมที่จะรับรู้ของบุคคล    

     3) ป ระสบ การณ์ ใน อดี ต ขอ งผู้ บ ริ โภ ค  (Past Experience of the 

Consumer) เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมีการรับรู้ และคาดหวังที่ได้รับอิทธิพลมาจากประสบการณ์ในอดีตที่

ผ่านมา โดยผู้บริโภคมีการรับรู้อย่างไรในปัจจุบันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งกระตุ้นนั้น 

จึงกล่าวโดยสรุปว่า ประสบการณ์ในอดีตของผู้บริโภคเป็นการที่ผู้บริโภคนั้นเคยมีประสบการณ์ในการ

ใช้สินค้าตราใดตราหน่ึงแล้วส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าในปัจจุบันและอนาคต  

       4) อารมณ์ของผู้บริโภค (Mood) เป็นความรู้สึก ทัศนคติในปัจจุบัน และ

สภาวะของจิตใจของผู้บริโภคที่มีความสำคัญต่อการรับรู้เป็นอย่างมาก เช่น ถ้าผู้บริโภคมีอารมณ์ดีใน

ขณะที่มีตัวกระตุ้นทางการตลาดเข้ามาผู้บริโภคก็จะมีแนวโน้มถูกชักชวน หรือยอมรับได้ง่าย ฉะนั้น 

จึงควรตระหนักถึงปัจจัยทางด้านอารมณ์ของผู้บริโภคด้วยว่าพร้อมที่จะถูกนำเสนอสินค้าให้ยอมรับ

หรือไม่  

     5) ปัจจัยการรับรู้ของผู้บริโภคด้านวัฒนธรรมและสังคม (Social and 

Culture Factor of consumer perception) เป็นปัจจัยการรับรู้ของผู้บริโภคที่มาจากการได้รับ

อิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมที่บุคคลอาศัยอยู่ด้วย ซี่งมีบทบาทของ

บุคคลแต่ละคนหรือความเข้าใจใน ตนเองในสังคม เช่น ชั้นทางสังคม หรือสถานภาพ และวัฒนธรรม

เฉพาะของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคล รวมทั้งวิธีการที่นักการตลาด

พยายามจะขายผลิตภัณฑ์ให้กับบุคคลด้วย  

    สอดคล้องกับ กันยา สุวรรณแสง (2544) กล่าวว่าถึงปัจจัยที่ เป็นตัว
กำหนดการรับรู้ไว้ว่าสิ่งเร้าอย่างเดียวกันอาจจะทำให้ คนสองคนสามารถรับรู้ต่างกันได้การที่มนุษย์
สามารถรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง และจะรับรู้ได้ดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสิ่งที่มี
อิทธิต่อการรับรู้ เช่น ประสบการณ์ วัฒนธรรม การศึกษา ดังนั้นการที่บุคคลจะเลือกรับรู้สิ่งเร้าใจ
อย่างใดอย่างหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่งนั้นจึง ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ประกอบไปดว้ย 2 ประเภทคือ  

      1) อิทธิพลที่มาจากภายนอก ได้แก่ ความเข้มและขนาดของสิ่งเร้า การ
กระทำซ้ำ สิ่งที่ตรงกนัขา้ม การเคลื่อนไหว  
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     2) อิทธิพลที่มาจากภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ การคาดหวั ง ความสนใจ 
อารมณ์ ความคิดและจินตนา ความรู้สึกต่าง ๆ ที่บุคคลได้รับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้  

    ซึ่งสอดคล้องกับ นวลศิริ เปาโรหิตย์ (2535) ที่ได้กล่าวว่าปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการรับรู้แบ่งออกได้เป็น 2 ประการ คือ 

    1) คุณสมบัติในจิตใจของผู้รับรู้ การที่บุคคลเลือกรับรู้สิ่งใดก่อนหลังมาก
น้อยอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้รับรู้ ซึ่งปัจจัยเกี่ยวกับลกัษณะของผู้รับรู้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
คือ ความสนใจ ความคาดหวงั ความตอ้งการ และความเห็นคุณค่าของตนเอง  

      2) คุณสมบัติของสิ่งเร้าภายนอกที่มีต่อความสนใจ ซึ่งคุณสมบัติภายนอกที่
ทำให้คนเราเกิดความสนใจที่จะรับรู้ หรือทำให้การรับรู้ของคนเราคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสิ่งเร้า ขนาดสิ่งเร้า การเคลื่อนไหวของสิ่งเร้า และการซ้ำของสิ่งเร้า   

     โดยสรุป คือ ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคนั้น อาจมาได้ทั้งทาง
กายภาพ เช่น ภาพ เสียง หรือรูปแบบต่าง ๆ ของสินค้า ร้านค้า หรือ ตราสินค้า หรือการโฆษณา เป็น
ต้น และมาจาก ทางด้านความคิดอารมณ์และความรู้สึก หรือ ประสบการณ์เดิมของผู้บริโภค  

    นอกจากนี้การศึกษาของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2540) ได้กล่าวถึง ขั้นตอน
การรับรู้ ประกอบด้วยการเปิดรับข้อมูลการเลือกสรร การตั้งใจรับการเลือกสรร การเข้าใจในการ
เลือกสรร และการเก็บการเลือกสรร ซึ่งขั้นตอนการรับรู้ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 2.1    

 
 

ภาพที่ 2.2  ขั้นตอนการรับรู้ (Perception Process)  
แหล่งที่มา:  ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2540.    

      จากภาพที่ 2.2 จะเห็นว่าขั้นตอนการรับรู้ประกอบด้วย 1) การเปิดรับ
ข้อมูลการเลือกสรร (Selective Exposure) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเปิดโอกาสให้ข้อมูลเข้าสู่ตนเอง 
2) การตั้งใจรับการเลือกสรร (Selective Attention) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเลือกที่จะตั้งใจต่อสิ่ง
กระตุ้นอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตั้งใจรับข้อมูล 3) ความเข้าใจในการเลือกสรร 
(Selective Comprehension) คือการที่ผู้บริโภคมีความตั้งใจรับข่าวสารการโฆษณาแต่ ก็ไม่ได้
หมายความว่าข่าวสารนั้นมีการตีความที่ถูกต้อง โดยการตีความหมายของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับ
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ทัศนคติ ความเชื่อ และประสบการณ์ และ 4) การเก็บรักษา (Selective Retention)  คือการจดจำ
ข้อมูลบางส่วนที่ผู้บริโภคได้เห็น ได้อ่าน หรือได้ยิน หลังจากการเปิดรับและเกิดความเข้าใจแล้ว โดยผู้
โฆษณาจะต้องสร้างให้ข้อมูลอยูใ่นความทรงจำของผูบ้ริโภค ซึ่งความทรงจำนี้จะทำให้ผู้บริโภคเกิดการ
ตัดสินใจซื้อ โดยความทรงจำที่จะทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อ และช่วยสร้างภาพลักษณ์ในความทรงจำ
ของผู้บริโภค เช่น ตราสินคา้ ภาพลกัษณ์ และสัญลักษณ์ เป็นต้น 

      จากทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของผู้โดยสารสายการ
บินสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดจะประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ คือ 1) 
ผลิตภัณฑ์  (Product) 2) ราคา (Price) 3) การจัดจำหน่าย (Place) 4) การสงเสริมการตลาด 
(Promotion) 5) บุคลากร (People) 6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ 7) 
กระบ วนการ  (Process) 8) สาธารณ ชน  (Public) 9) การ เมื อ ง (Political) 10) ผลิ ตภ าพ 
(Productivity) 
      เมื่อมีการทบทวนวรรณกรรมถึงเรื่องการตั้งใจซื้อพบว่าในเรื่องของปัจจัย
การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดมีการศึกษาถึง 7 ปัจจัยย่อยนี้มากที่สุด โดยพิจารณาจากความถี่ โดย 
พบว่า 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) มีความถี่เท่ากับ 20 ความถี่ (สมยศ วัฒนากมลชัย, 2556); (ชัยสมพล 
ชาวประเสริฐ, 2546); (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541b); (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2556); (ศิว
ฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2555); (เกศสุดา สรรพช่าง, 2553); (วีรจิต กรานเลิศ, 2554); (อุไร บุตรทองดี, 
2552); (กัญญา หมื่นโฮ้ง, 2549); (แม้นโชติ ศรีพรหมนิล, 2552); (พรชัย ศรีสว่าง, 2557); (มานิต ศิริ
วัชรไพบูลย์, 2553); (ปารีรัตน์ ศรีโมรา, 2548); (อรุณรัตน์ นิยม, 2537); (กมลรัตน์ สวัสดี, 2554); 
(Zeithaml & Bitner, 2000 อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557); (Wen-Hsien Tsai, Wen-Chin 
Chou & Jun-Der Leu, 2011 ); (Fredrick M. Collison & Kevin B. Boberg, 1987 ); (Motwani 
Dharmesh & Shrimali Vijay, 2014); (Katanyu Hiransomboon, 2012) 2) ราคา (Price) มีความถี่
เท่ากับ 20 ความถี่ (สมยศ วัฒนากมลชัย, 2556); (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546); (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2541b); (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2556); (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2555); (เกศสุดา สรรพ
ช่าง, 2553); (วีรจิต กรานเลิศ, 2554); (อุไร บุตรทองดี, 2552); (กัญญา หมื่นโฮ้ง, 2549); (แม้นโชติ ศรี
พรหมนิล, 2552); (พรชัย ศรีสว่าง, 2557); (มานิต ศิริวัชรไพบูลย์, 2553); (ปารีรัตน์ ศรีโมรา, 2548); 
(อรุณรัตน์ นิยม, 2537); (กมลรัตน์ สวัสดี, 2554); (Zeithaml & Bitner, 2000 อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน 
ณ  อยุ ธยา , 2557); (Wen-Hsien Tsai, Wen-Chin Chou & Jun-Der Leu, 2011); (Fredrick M. 
Collison & Kevin B. Boberg, 1987); (Motwani Dharmesh & Shrimali Vijay, 2014); (Katanyu 
Hiransomboon, 2012) 3) การจัดจำหน่าย (Place) มีความถี่เท่ากับ 20 ความถี่ (สมยศ วัฒนากมลชัย, 
2556); (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546); (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541b); (ยุพาวรรณ วรรณ
วาณิชย์, 2556); (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2555); (เกศสุดา สรรพช่าง, 2553); (วีรจิต กรานเลิศ, 2554); 
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(อุไร บุตรทองดี, 2552); (กัญญา หมื่นโฮ้ง, 2549); (แม้นโชติ ศรีพรหมนิล, 2552); (พรชัย ศรีสว่าง, 
2557); (มานิต ศิริวัชรไพบูลย์, 2553); (ปารีรัตน์ ศรีโมรา, 2548); (อรุณรัตน์ นิยม, 2537); (กมลรัตน์ 
สวัสด,ี 2554); (Zeithaml และ Bitner, 2000 อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557); (Wen-Hsien 
Tsai, Wen-Chin Chou & Jun-Der Leu, 2011); (Fredrick M. Collison & Kevin B. Boberg, 1987); 
(Motwani Dharmesh & Shrimali Vijay, 2014); (Katanyu Hiransomboon, 2012) 4) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) มีความถี่เท่ากับ 20 ความถี่ (สมยศ วัฒนากมลชัย, 2556); (ชัยสมพล ชาว
ประเสริฐ, 2546); (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541b); (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2556); (ศิวฤทธิ์ 
พงศกรรังศิลป์, 2555); (เกศสุดา สรรพช่าง, 2553); (วีรจิต กรานเลิศ, 2554); (อุไร บุตรทองดี, 2552); 
(กัญญา หมื่นโฮ้ง, 2549); (แม้นโชติ ศรีพรหมนิล, 2552); (พรชัย ศรีสว่าง, 2557); (มานิต ศิริวัชร
ไพบูลย์ , 2553); (ปารีรัตน์  ศรีโมรา , 2548); (อรุณรัตน์  นิยม , 2537); (กมลรัตน์  สวัสดี , 2554); 
(Zeithaml และ Bitner, 2000 อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557); (Wen-Hsien Tsai, Wen-
Chin Chou & Jun-Der Leu, 2011); (Fredrick M. Collison & Kevin B. Boberg, 1987); (Motwani 
Dharmesh & Shrimali Vijay, 2014); (Katanyu Hiransomboon, 2012) 5) พนักงาน (People) มี
ความถี่เท่ากับ 14 ความถี่ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546); (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541b); (ยุ
พาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2556); (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2555); (เกศสุดา สรรพช่าง, 2553); (อุไร บุตร
ทองด,ี 2552); (กัญญา หมื่นโฮ้ง, 2549); (แม้นโชติ ศรีพรหมนิล, 2552); (พรชัย ศรีสว่าง, 2557); (มานิต 
ศิริวัชรไพบูลย์, 2553); (กมลรัตน์ สวัสดี, 2554); (Zeithaml & Bitner, 2000 อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน 
ณ อยุธยา, 2557); (Motwani Dharmesh & Shrimali Vijay, 2014); (Katanyu Hiransomboon, 
2012) 6) กระบวนการให้บริการ(Process) มีความถี่เท่ากับ 14 ความถี่ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546); 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541b); (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2556); (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 
2555); (เกศสุดา สรรพช่าง, 2553); (อุไร บุตรทองดี, 2552); (กัญญา หมื่นโฮ้ง, 2549); (แม้นโชติ ศรี
พรหมนิล, 2552); (พรชัย ศรีสว่าง, 2557); (มานิต ศิริวัชรไพบูลย์, 2553); (กมลรัตน์ สวัสดี, 2554); 
(Zeithaml และ Bitner, 2000 อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557); (Motwani Dharmesh & 
Shrimali Vijay, 2014); (Katanyu Hiransomboon, 2012) 7) หลักฐานทางกายภาพ (Physical 
Evidence) มีความถี่เท่ากับ 14 ความถี่ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546); (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 
2541b); (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย,์ 2556); (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2555); (เกศสุดา สรรพช่าง, 2553); 
(อุไร บุตรทองดี, 2552); (กัญญา หมื่นโฮ้ง, 2549); (แม้นโชติ ศรีพรหมนิล, 2552); (พรชัย ศรีสว่าง, 
2557); (มานิต ศิริวัชรไพบูลย์, 2553); (กมลรัตน์ สวัสดี, 2554); (Zeithaml & Bitner, 2000 อ้างถึงใน 
ธีรกิติ  นวรัตน ณ อยุธยา , 2557); (Motwani Dharmesh & Shrimali Vijay, 2014); (Katanyu 
Hiransomboon, 2012) ดังตารางที่ 2.2 ดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 2.2  สกัดตัวแปรเกี่ยวกับการรับรูน้วัตกรรมทางการตลาดของธุรกิจสายการบิน 
 

Author 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

สมยศ วัฒนากมลชัย (2556) * * * *       
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) * * * * * * *    
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541b) * * * * * * *    
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2556) * * * * * * *   * 
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555) * * * * * * * * *  
เกศสุดา สรรพช่าง (2553) * * * * * * *    
วีรจิต กรานเลิศ (2554) * * * *       
อุไร บุตรทองดี (2552) * * * * * * *    
กัญญา หมื่นโฮ้ง (2549) * * * * * * *    
แม้นโชติ ศรีพรหมนิล (2552) * * * * * * *    
พรชัย ศรีสว่าง (2557) * * * * * * *    
มานิต ศิริวัชรไพบูลย์ (2553) * * * * * * *    
ปารีรัตน์ ศรีโมรา (2548) * * * *       
อรุณรัตน์ นิยม (2537) * * * *       
กมลรัตน์ สวัสดี (2554) * * * * * * *    
Zeithaml และ Bitner, (2000, อ้างถึงใน  ธีรกิติ นวรัตน ณ 
อยุธยา, 2557) 

* * * * * * *    

Tsai, Chou, and Leu (2011) * * * *       
Collison and Boberg (1987) * * * *       
Dharmesh and Vijay (2014) * * * * * * *    
Hiransomboon (2012) * * * * * * *    
 

1) Product 4) Promotion 7) Physical Evidence 10) Productivity 
2) Price 5) People 8) Public  
3) Place 6) Process 9) Political  

  
ดังนั้น จากการศึกษาครั้งนี้สามารถจำแนกตัวแปรที่มีผู้ศึกษามากที่สุดได้เป็น 7 องค์ประกอบ ซึ่ง

ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ราคา (Price) 3) การจัดจำหน่าย (Place) 4) การสงเสริม
การตลาด (Promotion) 5) บุคลากร (People) 6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ 
7) กระบวนการ (Process) 

 



63 
 

   ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ 
 

  ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อในการศึกษาครั้งนี้ การทบทวนวรรณกรรม
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรม
ทางการตลาดของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรอง 2) ความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศ
ยานเมืองรอง และ 3) ความสัมพันธ์ของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อของ
ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
         2.5.1 ความสัมพันธข์องปัจจัยการเลือกใชบ้ริการสายการบินของผู้โดยสารทีส่่งผลต่อการ 
                รับรูน้วัตกรรมทางการตลาดของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยาน 
                เมืองรอง 

        ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารซึ่งประกอบด้วยปัจจัยภายในและ
ภายนอกมีความสัมพันธ์กับการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่า
อากาศยานเมืองรอง เนื่องจากปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวผู้โดยสารในด้านการแสดง
ความคิดและการแสดงออกของผู้โดยสาร ส่วนปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ของผู้โดยสารซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมที่ผู้โดยสารจะจะแสดงออกมา (ฉัตยาพร เสมอใจ 
และ มัทนียา สมมิ, 2545) ซึ่งปัจจัยภายในประกอบด้วยการจูงใจ การรับรู้ และทัศนคติ และปัจจัย
ภายนอกประกอบด้วยสังคม และวัฒนธรรม ในขณะที่การรับรู้การตลาดของผู้โดยสาร คือการที่
ผู้โดยสารรู้สึกด้วยการใชป้ระสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่วนในการตีความให้เข้าใจถึงสิ่งเร้า (Arens, 2004) โดย
สิ่งเร้าจะประกอบด้วยสิ่งเร้าทางการตลาด และสิ่งเร้าภายนอกอื่น ๆ โดยที่สิ่งเร้าทางการตลาดคือ
ส่วนผสมทางการตลาด จะทำหน้าที่ในการการสื่อสารและกระตุ้นผู้โดยสารให้ตัดสินใจซื้อ (อดุลย์ จาตุ
รงคกุล, 2543) และแม้ว่าผู้โดยสารจะได้รับสิ่งเร้าเดียวกัน ในสถานการณ์ รวมถึงสภาพแวดล้อม
เดียวกันผู้โดยสารอาจตีความสิ่งเร้าที่ได้รับนั้นแตกต่างกันออกไป ซึ่งการรับรู้การตลาดจะขี้นอยู่กับ
ความต้องการคุณค่าและความคาดหวังของแต่ละบุคคล (Schiffman & Kanuk, 2004) ซึ่งเกิดจาก
ปัจจัยภายในของผู้โดยสาร รวมถึงสิ่งเร้าภายนอกอื่น ๆ ซึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวผู้โดยสาร เช่น 
สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งผู้โดยสารอาจตีความสิ่งเร้าภายนอกที่ได้รับแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล 
(Kotler & Armstrong, 1997) แสดงเห็นได้ว่าในแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของปัจจัย
ภายในและภายนอก ดังนั้นปัจจัยภายในและภายนอกที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลจะส่งผลให้เกิดการ
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การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรองที่
แตกต่างกันด้วย  

    จากความสัมพันธ์ของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่ส่งผลต่อการรับรู้
นวัตกรรมทางการตลาดของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรอง จึงทำให้
สมมติฐานจึงเป็น ดังนี ้
 
H1: ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของ
สายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง ดังภาพที ่2.3 

 

 
 
ภาพที่ 2.3  ความสัมพันธ์ของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารที่ส่งผลต่อการรับรู้
การตลาดของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 

 2.5.2 ความสัมพันธ์ของปจัจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อของ 
         ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรอง 

          ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผ็โดยสารซึ่งประกอบด้วยปัจจัยภายในและ
ภายนอกมีความสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรอง 
เนื่องจากการตั้งใจซื้อเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล ซึ่งทำให้สามารถอธิบายได้ว่าการ
ตั้งใจใช้บริการของผู้โดยสารจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้โดยสารจะกระทำหรือไม่กระทำพฤติกรรม ซึ่งการ
ตั้งใจใช้บริการของผู้โดยสารเกิดจากปัจจัย ดังต่อไปนี้ คือ 1) เจตคติต่อพฤติกรรมซึ่งเป็นปัจจัยส่วน
บุคคลที่ใช้ประเมินความคิดและความรู้สึกที่มีต่อการกระทำพฤติกรรม 2) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
(Subjective Norm) ซึ่งเป็นปัจจัยทางสังคมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ทางสังคมหรือตาม
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ความคิดเห็นของบุคคลทื่เกี่ยวข้องทำให้เกิดพฤติกรรมที่คล้อยตามกัน และ3) ปัจจัยตัวแปรภายนอก 
(External Variables) ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งในการกระทำพฤติกรรมกรรม ได้แก่ บุคลิกภาพของแต่
ละบุคคล ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์และองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น บทบาท ทางสังคม การเรียนรู้ทาง
สังคม เป็นต้น ซึ่งทั้งสามปัจจัยดังกล่าวนี้จะส่งผลต่อการกระทำที่่เป็นพฤติกรรมการตั้งใจในการ
กระทำพฤติกรรม (Fishbein & Ajzen, 1975) ซึ่งทั้งสามปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการตั้งใจใช้
บริการนี้อยู่ในองค์ประกอบของปัจจัยภายใน และภายนอกของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่า
อากาศยานรอง โดยที่ปัจจัยภายในประกอบด้วยการจูงใจ การรับรู้ และทัศนคติ และปัจจัยภายนอก
ประกอบด้วยสังคม และวัฒนธรรม  
  โดย จาก 3 ปัจจัยย่อยของปัจจัยภายในที่มีผู้ศึกษามากที่สุดส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ ซึ่ง
ประกอบด้วย  ปัจจัยการจูงใจ ปัจจัยทัศนคติ และปัจจัยการเรียนรู้ โดย 1) ปัจจัยการจูงใจส่งผลต่อ
การตั้งใจซื้อ (ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ, 2545); (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555); (สุภาภรณ์ พล
นิกร, 2548); (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549); (กิตติศักดิ์ อินทรสาร, 2557); (ฌนันท์ ฉิ้ม และ กองกูณฑ์ โต
ชัยวัฒน์, 2558); (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541); (ชนินาถ ราชอุ่น, 2558); (ปิยนุช ลือชัย, 2554); 
(เยาวภา ปฐมศิริกุล และคณะ, 2557); (ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ และ สุดาพร สาวม่วง, 2558) 2) ปัจจัย
ทัศนคติส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ (ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ, 2545); (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555); 
(สุภาภรณ์ พลนิกร, 2548); (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549); (ฌนันท์ ฉิ้ม และ กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์, 2558); (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541); (ชนินาถ ราชอุ่น, 2558); (ปิยนุช ลือชัย, 2554); (เยาวภา ปฐมศิริกุล 
และคณะ, 2557); (ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ และ สุดาพร สาวม่วง, 2558); (Thapanat Buaphiban, 2015); 
(Gerard David Twynam, 1992) และ 3) ปัจจัยการรับรู้ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ (ฉัตยาพร เสมอใจ และ 
มัทนียา สมมิ, 2545); (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555); (สุภาภรณ์ พลนิกร, 2548); (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549); 
(กิตติศักดิ์ อินทรสาร, 2557); (ฌนันท์ ฉิ้ม และ กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์, 2558); (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 
2541); (ชนินาถ ราชอุ่น, 2558); (ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ และ สุดาพร สาวม่วง, 2558) และจาก 2 ปัจจัย
ย่อยของภายนอกที่มีผู้ศึกษามากที่สุดส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยสังคม และปัจจัย
วัฒนธรรม โดย 1) ปัจจัยสังคมส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ (ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ, 2545); (บุญ
เลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555); (สุภาภรณ์ พลนิกร, 2548); (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549); (สุพจนีย์ สิริศศิธร, 2556); 
(กิตติศักดิ์ อินทรสาร, 2557); (ฌนันท์ ฉิ้ม และ กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์, 2558); (อังศินันท์ อินทรกำแหง และ 
ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล, 2561); (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541); (Gerard David Twynam, 1992) 
และ 2) ปัจจัยวัฒนธรรมส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ (ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ, 2545); (บุญเลิศ จิต
ตั้งวัฒนา, 2555); (สุภาภรณ์ พลนิกร, 2548); (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549); (กิตติศักดิ์ อินทรสาร, 2557); 
(ฌนันท์ ฉิ้ม และ กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์, 2558); (อังศินันท์ อินทรกำแหง และ ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล, 
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2561); (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541)  ดังนั้นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของผู้โดยสารจึง
ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรอง  

 จากความสัมพันธ์ของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ
ของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรองจึงทำให้สมมติฐานเป็น ดังนี ้
 

H2: ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสาย
การบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง ดังภาพที่ 2.4 
  

 
 

ภาพที่ 2.4  ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้
บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 

 2.5.3 ความสัมพันธ์ของการรับรูน้วัตกรรมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อของผู ้
         โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรอง 

           การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตั้งใช้ซื้อของผู้โดยสารที่ใช้
บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรอง เนื่องจากการตั้งใจซื้อของผู้ที่ใช้บริการสายการบิน เป็น
กระบวนการภายในจิตใจของผู้โดยสารที่ เกิดจากทัศนคติที่ดีและข้อมูลที่ผ่านมาของผู้โดยสาร 
(Howard, 1994) ซึ่งส่งผลให้ผู้โดยสารเลือกใช้บริการสายการบินที่คิดว่าดีที่สุดเป็น (Zeithaml et 
al., 1990) และหากผู้โดยสารใช้บริการสายการบินแล้วเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดเป็นความจงรักภักดี
และมีพฤติกรรมการใช้บริการซ้ำ (ณัฏฐิกา ณวรรณโณ, 2542) ซึ่งปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการตั้งใจใช้
บริการของผู้โดยสารเกิดจากปัจจัย 3 ประการ คือ ดังต่อไปนี้ คือ 1) เจตคติต่อพฤติกรรม 2) การ
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คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และ3) ปัจจัยตัวแปรภายนอก (Fishbein & Ajzen, 1975) ซึ่งการรับรู้
การตลาดสอดคล้องกับปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการตั้งใจใช้บริการของผู้โดยสารในเรื่องของเจตคติต่อ
พฤติกรรมซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้โดยสารใช้ประเมินความคิดและความรู้สึกที่มีต่อการกระทำพฤติกรรม 
เพราะการรับรู้การตลาดเป็นการที่ผู้โดยสารเกิดความรู้สึก ซึ่งจะรู้สึกได้โดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
ส่วน ในการประเมินความคิดและตีความให้เข้าใจถึงสิ่งเร้า (Arens, 2004) โดยการรับรู้ทางการตลาด
จะประกอบด้วยสิ่งเร้าทางการตลาด และสิ่งเร้าภายนอกอื่น ๆ โดยที่สิ่งเร้าทางการตลาดคือส่วนผสม
ทางการตลาด ซึ่งทำหน้าที่ในการการสื่อสารและกระตุ้นผู้โดยสารให้ตัดสินใจซื้อ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 
2543)  

  โดย จาก 7 ปัจจัยย่อยของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดที่มีผู้ศึกษามากที่สุด ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ 2) ราคา 3) การจัดจำหน่าย 4) การสงเสริมการตลาด 5) บุคลากร 6) 
กระบวนการ และ 7) ลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ โดย 1) ผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตั้งใจ
ซื้อ (สมยศ วัฒนากมลชัย, 2556); (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546); (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 
2541b); (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย,์ 2556); (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2555); (เกศสุดา สรรพช่าง, 2553); 
(วีรจิต กรานเลิศ, 2554); (อุไร บุตรทองดี, 2552); (กัญญา หมื่นโฮ้ง, 2549); (แม้นโชติ ศรีพรหมนิล, 
2552); (พรชัย ศรีสว่าง, 2557); (มานิต ศิริวัชรไพบูลย์, 2553); (ปารีรัตน์ ศรีโมรา, 2548); (อรุณรัตน์ 
นิยม, 2537); (กมลรัตน์ สวัสดี, 2554); (Zeithaml และ Bitner, 2000 อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ 
อยุ ธยา , 2557); (Wen-Hsien Tsai, Wen-Chin Chou, and Jun-Der Leu, 2011); (Fredrick M. 
Collison & Kevin B. Boberg, 1987); (Motwani Dharmesh & Shrimali Vijay, 2014); (Katanyu 
Hiransomboon, 2012) 2) ราคาส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ (สมยศ วัฒนากมลชัย, 2556); (ชัยสมพล ชาว
ประเสริฐ, 2546); (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541b); (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2556); (ศิวฤทธิ์ 
พงศกรรังศิลป์, 2555); (เกศสุดา สรรพช่าง, 2553); (วีรจิต กรานเลิศ, 2554); (อุไร บุตรทองดี, 2552); 
(กัญญา หมื่นโฮ้ง, 2549); (แม้นโชติ ศรีพรหมนิล, 2552); (พรชัย ศรีสว่าง, 2557); (มานิต ศิริวัชร
ไพบูลย์ , 2553); (ปารีรัตน์  ศรีโมรา , 2548); (อรุณรัตน์  นิยม , 2537); (กมลรัตน์  สวัสดี , 2554); 
(Zeithaml & Bitner, 2000 อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557); (Wen-Hsien Tsai, Wen-Chin 
Chou, and Jun-Der Leu, 2011); (Fredrick M. Collison & Kevin B. Boberg, 1987); (Motwani 
Dharmesh และ Shrimali Vijay, 2014); (Katanyu Hiransomboon, 2012) 3) การจัดจำหน่ายส่งผล
ต่อการตั้งใจซื้อ (สมยศ วัฒนากมลชัย, 2556); (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546); (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ, 2541b); (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2556); (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2555); (เกศสุดา สรรพช่าง, 
2553); (วีรจิต กรานเลิศ, 2554); (อุไร บุตรทองด,ี 2552); (กัญญา หมื่นโฮ้ง, 2549); (แม้นโชติ ศรีพรหม
นิล, 2552); (พรชัย ศรีสว่าง, 2557); (มานิต ศิริวัชรไพบูลย์, 2553); (ปารีรัตน์ ศรีโมรา, 2548); (อรุณ
รัตน์ นิยม, 2537); (กมลรัตน์ สวัสดี, 2554); (Zeithaml & Bitner, 2000 อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ 
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อยุ ธยา , 2557); (Wen-Hsien Tsai, Wen-Chin Chou, and Jun-Der Leu, 2011); (Fredrick M. 
Collison & Kevin B. Boberg, 1987); (Motwani Dharmesh & Shrimali Vijay, 2014); (Katanyu 
Hiransomboon, 2012)  4) การสงเสริมการตลาดส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ (สมยศ วัฒนากมลชัย, 2556); 
(ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546); (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541b); (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 
2556); (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป,์ 2555); (เกศสุดา สรรพช่าง, 2553); (วีรจิต กรานเลิศ, 2554); (อุไร บุตร
ทองด,ี 2552); (กัญญา หมื่นโฮ้ง, 2549); (แม้นโชติ ศรีพรหมนิล, 2552); (พรชัย ศรีสว่าง, 2557); (มานิต 
ศิริวัชรไพบูลย์, 2553); (ปารีรัตน์ ศรีโมรา, 2548); (อรุณรัตน์ นิยม, 2537); (กมลรัตน์ สวัสดี, 2554); 
(Zeithaml และ Bitner, 2000 อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557); (Wen-Hsien Tsai, Wen-
Chin Chou, and Jun-Der Leu, 2 0 1 1 ) ; (Fredrick M. Collison & Kevin B. Boberg, 1 9 8 7 ) ; 
(Motwani Dharmesh & Shrimali Vijay, 2014); (Katanyu Hiransomboon, 2012)  5) บุคลากร
ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546); (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541b); (ยุ
พาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2556); (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2555); (เกศสุดา สรรพช่าง, 2553); (อุไร บุตร
ทองด,ี 2552); (กัญญา หมื่นโฮ้ง, 2549); (แม้นโชติ ศรีพรหมนิล, 2552); (พรชัย ศรีสว่าง, 2557); (มานิต 
ศิริวัชรไพบูลย์, 2553); (กมลรัตน์ สวัสดี, 2554); (Zeithaml & Bitner, 2000 อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน 
ณ อยุธยา, 2557); (Motwani Dharmesh & Shrimali Vijay, 2014); (Katanyu Hiransomboon, 
2012) 6) กระบวนการส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546); (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ, 2541b); (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2556); (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2555); (เกศสุดา สรรพช่าง, 
2553); (อุไร บุตรทองดี, 2552); (กัญญา หมื่นโฮ้ง, 2549); (แม้นโชติ ศรีพรหมนิล, 2552); (พรชัย ศรี
สว่าง, 2557); (มานิต ศิริวัชรไพบูลย,์ 2553); (กมลรัตน์ สวัสด,ี 2554); (Zeithaml & Bitner, 2000 อ้าง
ถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557); (Motwani Dharmesh & Shrimali Vijay, 2014); (Katanyu 
Hiransomboon, 2012) และ 7) ลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 
2546); (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541b); (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2556); (ศิวฤทธิ์ พงศกรรัง
ศิลป์, 2555); (เกศสุดา สรรพช่าง, 2553); (อุไร บุตรทองดี, 2552); (กัญญา หมื่นโฮ้ง, 2549); (แม้นโชติ 
ศรีพรหมนิล, 2552); (พรชัย ศรีสว่าง, 2557); (มานิต ศิริวัชรไพบูลย์, 2553); (กมลรัตน์ สวัสดี, 2554); 
(Zeithaml & Bitner, 2000 อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557); (Motwani Dharmesh & 
Shrimali Vijay, 2014); (Katanyu Hiransomboon, 2012) ดังนั้นการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาด
ของผู้โดยสารจึงส่งผลต่อการต้ังใจซื้อของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรอง 

 จากความสัมพั นธ์ของการรับรู้น วัตกรรมทางการตลาดของสายการบิ น
ภายในประเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง จึงทำ
ให้สมมติฐานเป็น ดังนี ้
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H3: การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อ
ของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง ดังภาพที่ 2.5 
 

 
 
ภาพที่ 2.5  ความสัมพันธ์ของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศส่งผล 

     ต่อพฤติกรรมการต้ังใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 
    ซึ่งจากความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารชาว
ไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของ
ผู้โดยสารชาวไทยที่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของผู้โดยสาร ความสัมพันธ์ของปัจจัย
การเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสาร 
และความสัมพันธ์ของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสาร 
และสมมติฐานทั้งหมดทำให้เกิดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่ได้จากทฤษฎีในการ
ทบทวนวรรณกรรม ดังภาพที่ 2.6 



70 
 

 
 
ภาพที่ 2.6  กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎขีองปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อ 
 

   งานวิจัยที่เกี่ยวช้อง 
 

    งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับปัจจัยการ
เลือกใช้บริการสายการบินประกอบด้วยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก การรับรู้ พฤติกรรมการตั้งใจ
ซื้อ และสายการบิน รวมถึงท่าอากาศยานเมืองรอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

    Chen and Chen (2010) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้คุณค่า คุณภาพ
ประสบการณ์ ความพึงพอใจและพฤติกรรมความตั้งใจของนักท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงมรดกและ
วัฒนธรรม และเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าและคุณภาพของประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมความตั้งใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งใช้รูปแบบการ
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วิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมแหล่งมรดกโลก
ในเมืองไถหนาน ประเทศไต้หวัน จำนวน 477 คน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัย 
พบว่า ผลกระทบโดยตรงของการรับรู้คุณค่าและคุณภาพของประสบการณ์การท่องเที่ยวส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบทางอ้อมไม่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของ
ประสบการณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจของนกัท่องเที่ยว 

    Chiu, Liu, and Tu (2016) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อเจตนาในการซื้อ: เชื่อมโยงกลยุทธ์ทางการตลาดกับสายการบินต้นทุนต่ำ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบมุมมองใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยสายการบินต้นทุน
ต่ำ และเพื่ออธิบายถึงคุณลักษณะที่สำคัญของคุณภาพการให้บริการซึ่งมีชื่อเสียงขององค์กรและการ
บอกต่อเชื่อมโยงกับความตั้งใจในการซื้อ  รวมถึงเพื่อตรวจสอบบทบาทของการเอาใจใส่ใน
กระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้ คือนักท่องเที่ยวต่างประเทศและภายในประเทศไต้หวันจำนวน 535 คน ซึ่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่ งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าคุณภาพการให้บริการมี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการซื้อเพิ่มขึ้นโดยการส่งเสริมให้สายการบินได้รับการยกย่องจาก
นักท่องเที่ยว รวมถึงคำพูดจากนักท่องเที่ยวอื่น ๆ นอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ
บริการที่ดีขึ้น และการบอกต่อของนักท่องเที่ยวนั้นขึ้นอยู่กับระดับการเอาใจใส่ของนักท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่าการบอกต่อมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจในการซื้อเมื่อมีการรับรู้
ความรู้สึกในระดับสูงจากนักท่องเที่ยวสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำ 

    Jeng (2016) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องความน่าเช่ือถือในตราสินค้าของสายการบินที่
มีอิทธิพลต่อการตั้งซื้อของผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาควาน่าเชื่อถือในตราสินค้าที่ส่งผล
กระทบต่อการตั้งใจใช้บริการสายการบิน จากทฤษฎีการส่งสัญญาณและทฤษฎีการตลาด
ความสัมพันธ์ และทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือของตราสินค้า ความสะดวกใน
การตัดสินใจ ความมุ่งมั่นในด้านอารมณ์ และความตั้งใจในการซื้อ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค
การสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ความน่าเชื่อถือในตรา
สินค้าของสายการบินเพิ่มความตั้งใจในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคด้วยการเพิ่มความสะดวกสบายใน
การตัดสินใจของผู้บริโภคและเพิ่มความมุ่งมั่นในด้านอารมณ์ โดยมีความสะดวกในการตัดสินใจเป็น
ตัวกลางในการสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความน่าเชื่อถือของแบรนด์และความตั้งใจซื้อ 

    Kim and Park (2016) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบของความ
ล่าช้าในการให้บริการของสายการบินต่อปฏิกิริยาทางอารมณ์และพฤติกรรมของลูกค้า  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อระบุอิทธิพลของความล่าช้าในการให้บริการต่อการตอบสนองทางอารมณ์และ



72 
 
พฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ
ผู้โดยสารสายการบินที่มีประสบการณ์ในการล่าช้าในการให้บริการ จำนวน 395 คน ซึ่งเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) ซึ่งผลจาก
การศึกษาวิจัย พบว่าความล่าช้าในการให้บริการมีผลเชิงลบต่ออารมณ์ ซึ่งส่งผลเชิงลบต่อความตั้งใจ
ในการซื้อ นอกจากนี้ความล่าช้าในการให้บริการยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อการบอกต่อของผู้โดยสาร 
รวมถึงการศึกษานี้ยังให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการที่สายการบินสามารถพัฒนากลยุทธ์การ
ให้บริการเพื่อใช้ประโยชน์จากแรงจูงใจในการส่งผลต่อความล่าช้าในการให้บริการในการตอบสนอง
ทางอารมณ์และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม    

    กมลฉัตร  ยมภักดี และ สันติธร ภูริภักดี (2560) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์
การตลาดของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำสำหรับผู้โดยสารกลุ่ม Gen Y  ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผล
ต่อความภักดีของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อ 
กำหนดกลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย ซึ่งใช้
รูปแบบการวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำ 
กลุ่ม Gen Y ใน เขตกรุงเทพมหานครจำนวน 400 คน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังต่อไปนี้ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test 
F-test การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความภักดีของผู้โดยสารสายการบินตน้ทุนต่ำกลุ่ม Gen Y 
ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ส่วนผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการนั้น 
สามารถจำแนกปัจจัยได้เป็น 5 ด้าน คือ ด้านลักษณะทางกายภาพและผู้ให้บริการ ด้านราคาบัตร
โดยสารและความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ด้านการบริการพิเศษของสายการบิน ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านกระบวนการให้บริการลูกค้า อีกทั้งยังพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านการบริการพิเศษของสายการบินมีผลต่อความภักดขีองผู้โดยสารสายการบินตน้ทุนตำ่กลุ่ม Gen Y 
ในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด  และทำให้สามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดส สำหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจสายการบินตน้ทุนตำ่ในประเทศไทยได ้

   ชูเกียรติ เทมียะโก (2553) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการบริการ
ของท่าอากาศยานแม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการการบริการ
ของท่าอากาศยานแม่สอด และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริการของท่าอากาศยานแม่สอด โดยมี
การดำเนินการวิจัยโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้เป็น 2 ขั้นตอน โดยที่ขั้นตอนที่ 1 เป็น
การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการการบริการของท่าอากาศยานแม่สอด แบ่งออกเป็น 3 วิธี 
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คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม กรณีใช้แบบสอบถาม ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
ผู้โดยสารของท่าอากาศยานแม่สอด จำนวน 204 คน กรณีการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร
หน่วยงานภายในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 7 คน สำหรับการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานแม่สอด จำนวน 6 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเชิงพรรณนา ขั้นตอนที่ 
2 เป็นการหาแนวทางการพัฒนาการบริการของท่าอากาศยานแม่สอด ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานแม่สอด จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าสภาพการ
บริการของท่าอากาศยานแม่สอดในภาพรวมมีผู้โดยสารทุกด้าน และสภาพการบริการโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีทุกด้าน ส่วนในเรื่องของปัญหาการบริการของท่าอากาศยานแม่สอด โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และในเรื่องของความต้องการการบริการของท่าอากาศยานแม่สอด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สำหรับแนวทางการพัฒนาการบริการของท่าอากาศยานแม่สอดสามารถเสนอแนวทางที่สำคัญได้ 3 
ด้าน ประกอบด้วย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านบริการที่ท่าอากาศยานจัดให้ และ. ด้านบริการที่
ให้ความเพลิดเพลิน 

    ธนกร สิริสุคันธา และคณะ (2560) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของ
คุณภาพบริการ การรับรู้คุณค่า ภาพลักษณ์สายการบิน และความพึงพอใจของลูกค้าที่ส่งผลต่อการ
ตั้งใจซื้อบริการสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
คุณภาพบริการ การรับรู้คุณค่า ภาพลักษณ์สายการบิน และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการตั้งใจ
ซื้อบริการสายการบินต้นทุนตำ่ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในฐานะปัจจัยเชื่อมโยงระหว่าง
คุณภาพบริการ การรับรู้คุณค่า และภาพลักษณ์สายการบินที่มีต่อการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารสายการ
บินต้นทุนต่ำในประเทศไทย ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
คือลูกค้าชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยจำนวน 755 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความเชื่อถือได้ อีกทั้งใช้สถิติเชิงอนุมานในการ
วิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์อิทธิพลเชิงโครงสร้างความสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรม SMART PLS 2.0 
ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยในเรื่องของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า พบว่าคุณภาพบริการมีอิทธิพล
ทางตรงต่อภาพลักษณ์สายการบินมากที่สุด รองลงมาคือคุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้
คุณค่า และสุดท้ายคือคุณภาพบริการไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ อีกทั้งผลการทดสอบ
ความเชื่อมโยงยังมีการสรุปได้ว่าตัวแปรที่เชื่อมโยงหรือตัวแปรคั่นกลางมีนัยสำคัญ โดยภาพลักษณ์
สายการบินมีอิทธิพลไปหาตัวแปรความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งมีนัยสำคัญไปหาการตั้งใจซื้อ โดยมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.50 ซึ่งทำให้สามารถสรุปได้ว่าอิทธิพลทุกเส้นทางมีนัยสำคัญต่อกัน 
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    ปรัชญพัชร วันอุทา และคณะ (2555) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการตัดสินใจของ
ผู้โดยสารในการเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้าน
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ และเพื่อศึกษาขั้นตอนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร ณ 
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งใช้รูปแบบการวจิัยแบบเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้คือผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินที่มีจำนวนผู้โดยสารมากเป็น 5 อันดับแรกในปี พ.ศ. 2552 
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งอันดับ 1 คือการบินไทย อันดับ 2 คือไทยแอร์เอเชีย อันดับ 
3 คือคาเธย์แปซิฟิค อันดับ 4 คือไชน่า แอร์ไลน์ และอันดับ 5 คือเอมิเรตส์ จำนวน 400 คน ซึ่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้สายการบิน และ
วิเคราะห์ขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัยด้วยการใช้ค่าสถิติ T-Test 
และ One – Way Analysis of Variance ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าผู้โดยสารที่ตัดสินใจใช้
บริการสายการบินระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มี
อายุต่ำกว่า 30 ปีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีอาชีพรับราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาท ขึ้นไป ส่วนในเรื่องของปัจจัยทางด้านการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศของผู้โดยสารมี 7 ปัจจัย โดยปัจจัยทาง
การตลาดด้านพนักงานมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศของผู้โดยสารสูงสุด 
รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านราคาค่าโดยสาร ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ตามลำดับ อีกทั้งยังพบว่า
ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารมี  5 ขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของผู้โดยสารมากที่สุด คือขั้นการประเมินหลังการซื้อ รองลงมา คือขั้นการซื้อ ขั้นตอน
การตระหนัก ขั้นตอนการหาข้อมูล และขั้นประเมินทางเลือก ตามลำดับ 

    วริศรา สอนจิตร และ ขวัญกมล ดอนขวา (2559)ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องความ
ตั้งใจซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภค
ที่มีผลต่อทัศนคติในการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ และเพื่อศึกษาทัศนคติและบรรทัดฐานของกลุ่ม
อ้างอิงในการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ของผู้บริโภคที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าหรือบริการ
ออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ
กลุ่มวัยรุ่น และวัยทำงานตอนต้นที่มีอายุ 18-33 ปีี ในจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 420 คน ซึ่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมถึงใช้สถิติอนุมานในการวิเคราะห์การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ 
ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยการรับรู้ด้านความเสี่ยงมีผลกระทบต่อทัศนคติในการซื้อสินค้า
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หรือบรกิารออนไลน์ของผูบ้รโิภคมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยการรับรู้ด้านความเพลิดเพลิน ปัจจัยการ
รับรู้ด้านประโยชน์ และปัจจัยการรับรู้ด้านความง่ายในการใช้งาน ตามลำดับ และสำหรับด้านปัจจัย
ทัศนคติในการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ของผู้บริโภคมีผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อสินค้าหรือ
บริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุดรองลงมาปัจจัยบรรทัดฐานของ กลุ่มอ้างอิงกลุ่มทุติยภูมิซึ่ง
คือบล็อกเกอร ์และปัจจัยบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงกลุ่มปฐมภูมิ คือเพ่ือนสนิท ตามลำดับ 

    อมรทิพย์ อาจสมิติ (2549) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผู้โดยสารที่มีต่อการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้โดยสารที่มีต่อสายการบินต้นทุนต่ำและความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้โดยสาร
จำแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์กับความถี่ของการใช้สายการบินต้นทุนต่ำและเพื่อศึกษา
แนวทางการปรับปรุงการให้บริการผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่ำ ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยแบบเชิง
ปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำจากธุรกิจสายการบิน 3 
สายการบิน ได้แก่ สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินโอเรียนท์แอร์ และสายการบินนกแอร์ จำนวน 
400 คน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมถึงทดสอบสมมติฐานด้านทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผู้โดยสารที่มีต่อสายการบินต้นทุนต่ำด้วยสถิติค่าT-test และ F-test อีกทั้งทดสอบค่าเฉลี่ยค่าความ
แตกต่างรายคู่จากสถิติ LSD ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าทัศนคติในภาพรวมของผู้โดยสารสายการ
บินต้นทุนต่ำอยู่ในระดับมาก โดยมีทัศนคติที่ดีต่อสายการบินแอร์เอเชียเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ
สายการบินโอเรียนแอร์ และสายการบินนกแอร์ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทัศนคติ
อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ำสุดตามลำดับ คือความมั่นใจในด้านความปลอดภัย ความ
สะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ราคาค่าตั๋วโดยสารมีราคาต่ำ การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจ 
ความเชื่อมั่นต่อประสบการณ์ของนักบิน มีการโฆษณาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ความ
เที่ยงตรงต่อเวลาขึ้นลงของเที่ยวบิน ความสะดวกในการซื้อหรือจองตั๋ว และความเพียงพอของข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับ และสำหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าทัศนคติของผู้โดยสารหากจำแนกตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำด้านความถี่ในการ
ใช้บริการและด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งแนวทางการ
ปรับปรุงการให้บริการผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่ำควรจะเน้นการให้บริการและทำการตลาดกับ
กลุ่มบุคคลวัยทำงานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มบุคคลที่เดินทางธุรกิจ 

   อริยาภรณ์ ตั้งศรีธนาวงศ์ (2558) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้คุณภาพการ
บริการท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมืองมีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวนานาชาติและเพื่อเปรียบเทียบ เพศ อายุ และถิ่นพำนักของนักท่องเที่ยวนานาชาติที่มีผล
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ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือนักท่องเที่ยวนานาชาติจำนวน 400 คน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
รวมถึงทดสอบสมมติฐานด้วยการใช้สถิติ T-test, One Way Anova และสมการถดถอยเชิงเส้น
พหุคูณ โดยตั้งนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าการรับรู้คุณภาพการบริการ
ของนักท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยรวมพบว่ามาก
เช่นเดียวกัน ในขณะที่เมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่าการรับรู้คุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมืองในด้านการเดินทางเข้าถึงสนามบินและการเดินทางภายในสนามบิน ด้านการ
บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน ด้านร้านอาหารภายในท่าอากาศยาน ด้านร้านค้า
ภายในท่าอากาศยาน ด้านระบบความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ด้านสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป และ
ด้านระบบตรวจคนเข้า/ออกเมืองและระบบศุลกากร มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
นานาชาติ อีกทั้งนักท่องเที่ยวนานาชาติที่มี เพศ อายุ และถิ่นพำนักที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองที่ไม่แตกต่างกัน 

    อารุณี วงค์พุ่ม และ ธนกร น้อยทองเล็ก (2559) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้
คุณค่าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ผู้บริโภคในอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้คุณค่า ส่วน
ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค และเพื่อศึกษาการรับรู้
คุณค่าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ผู้บริโภคในอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 394 
คน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมถึงใช้สถิติอนุมานในการวิเคราะห์หาเส้นทางความสัมพันธ์
ของตัวแปรด้วยเทคนิค SEM ผ่านโปรแกรม Smart PLS ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าระดับความ
คิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มากที่สุดคือด้านราคา รองลงมา คือระดับการรับรู้ในปัจจัยการ
รับรู้คุณค่า และสุดท้ายคือระดับพฤติกรรมในปัจจัยพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งการวิเคราะห์หาเส้นทาง
ความสัมพันธ์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติ กรรมการซื้อมากที่สุด 
รองลงมา คือการรับรู้คุณค่ามีอิทธิพลทางตรงต่อส่วนประสมทางการตลาด และสุดท้ายคือการรับรู้
คุณค่ามีอิทธิพลทางตรงตอ่พฤติกรรมการซื้อ 
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   บทสรุป 
 

  จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาในบทที่ 2 นี้ ได้กล่าวถึง ความหมาย ประเภท และ
การศึกษาที่ผ่านมา โดยผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบิน
ประกอบด้วยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัยการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาด และปัจจัยการ
ตั้งใจซื้อ อย่างไรก็ตามการศึกษาที่ผ่านมาผู้วิจัยได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรม
การตลาดและการต้ังใจซื้อของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรอง และเกิดเป็น
กรอบการวิจัย 



บทที่ 3  

วิธีการวิจัย 

  การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดและพฤติกรรมการตั้งใจ
ใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศยานเมือง
รอง ผู้ศึกษาได้กำหนดระเบียบวิธีวิจัย โดยประกอบไปด้วย 10 องค์ประกอบต่อไปนี้ 3.1 กรอบ
แนวคิดในการวิจัย ซึ่ งเป็นแผนภาพที่แสดงให้ เห็นถึงจำนวนและลักษณะของตัวแปร และ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 3.2 รูปแบบการวิจัย โดยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Method Research) 3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นการกล่าวถึงวิธีการเลือก
ลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ 3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งเป็นการอธิบายการสร้างแบบสอบถามที่จะใช้
เป็นเครื่องมือ 3.5 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ซึ่งเป็นการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ
แบบสอบถามก่อนที่จะนำไปลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล 3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นการกล่าวถึง
วิธีการเก็บข้อมูล 3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นการกล่างถึงวิธีในการใช้สถิติวิเคราะห์ผลการศึกษา 
3.8 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำวิจัย และ 3.9 บทสรุป 

 

  กรอบแนวคิดในการวิจ ัย 

 
 จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 จึงต้องการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้

นวัตกรรมทางการตลาดและพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยใช้บริการ
สายการบินภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรอง และได้มีการกำหนดปัจจัยตัวแปรต้นเป็นปัจจัย
การเลือกใช้บริการสายการบินประกอบด้วยปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก ส่วนปัจจัยการรับรู้
นวัตกรรมทางการตลาดกำหนดให้เป็นทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม และกำหนดปัจจัยพฤติกรรมการ
ตั้งใจซื้อของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรองเป็นตัวแปรตาม ซึ่งปัจจัย
ทั้งหมดนี้จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยาน
เมืองรอง ดังภาพที่ 3.1 
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ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

  รูปแบบการวิจัย 
 

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดและพฤติกรรมการตั้งใจใช้
บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศยานเมือง
รอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้
บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรอง รวมถึงเพื่อประเมินการรับรู้ของผู้โดยสาร
ชาวไทยที่มีต่อนวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยาน
เมืองรอง และเพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดและ
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศที่
ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง โดยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และนำข้อมูลไปวิเคราะห์โดย
ทำการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานดอนเมือง 
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  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.3.1 ประชากร 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต่ำจาก

ท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานเมืองรองโดยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำในท่าอากาศ
ยานเมืองรองในปี พ.ศ.2561 โดยท่าอากาศยานเมืองรองประกอบด้วย พิษณุโลก น่าน แม่สอด แพร่ 
นครพนม ร้อยเอ็ด สกลนคร บุรีรัมย์ เลย นครศรีธรรมราช ตรัง ระนอง และชุมพร รวมทั้งสิ้น 
201,099,697,099 คน 

 
3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือผู้โดยสารที่เดินทางโดยใช้บริการสาย

การบินต้นทุนต่ำในท่าอากาศยานดอนเมือง โดยกำหนดตามเกณฑ์ คือ 1) เป็นท่าอากาศยานที่อยู่ใน
เมืองรองตามแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล 2) เป็นท่าอากาศยานต้องอยู่ในความดูแลของ
กรมท่าอากาศยาน และ 3) เป็นท่าอากาศยานที่มีเพียงสายการบินต้นทุนต่ำเท่านั้นที่ให้บริการ โดยใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Convenience Sampling ) ประกอบด้วย 13 ท่าอากาศยาน คือ ท่า
อากาศยาน พิษณุโลก น่าน แม่สอด แพร่ นครพนม ร้อยเอ็ด สกลนคร บุรีรัมย์ เลย นครศรีธรรมราช 
ตรัง ระนอง และชุมพร โดยผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามจากผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง
ไปยังท่าอากาศยานเมืองรองดังกล่าว 

  โดยใช้วิธคีำนวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้กฎแห่งความชัดเจน (Rule of Thumb) ซึ่ง
เป็นวิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย และได้รับการยอมรับในการ
วิเคราะห์ ซึ่งมีตัวแปรพหุคือ 10-20 เท่า ของตัวแปรสังเกตได้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ซึ่งการ
คำนวณขนาดตัวอย่างในครั้งนี้ มีจำนวนตัวแปรสังเกตไดท้ั้งหมด 67 ตัว  

  ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้ขนาดตัวอย่างจะเท่ากับ 670 คน แต่เพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนในการนำมาวิเคราะห์ข้อมูล จึงขอเก็บแบบสอบถามจากผู้โดยสารที่เดินทางโดยใช้บริการ
สายการบินในท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 710 ชุด 
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  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นคำถามที่ได้มา
จากการทบทวนวรรณกรรมมาเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยได้พัฒนาจากแนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ 
โดยแบบสอบถามสามารถแบง่ออกเป็น 6 ส่วน ดังน้ี 

 ส่วนที่1 คำถามเกี่ยวกับปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบิน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก สำหรับการศึกษาในครั้งนี้กำหนดให้ เป็นทั้ งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
ประกอบด้วย 5 ตัวแปรใหญ่ คือ 1) ปัจจัยการจูงใจ 2) ปัจจัยทัศนคติ และ 3) ปัจจัยการรับรู้ 4) 
ปัจจัยวัฒนธรรม และ 5) ปัจจัยสังคม 

ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการ
บินในท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช สำหรับการศึกษาในครั้งนี้กำหนดให้เป็นทั้งตัวแปรต้นและตัว
แปรตาม ซึ่งประกอบด้วย 7 ตัวแปร คือ 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ราคา (Price) 3) การจัด
จำหน่าย (Place) 4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 5) บุคลากร (People) 6) ลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) และ 7) กระบวนการ (Process) 

ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่า
อากาศยานเมืองรองสำหรับการศึกษาในครั้งนี้กำหนดให้เป็นตัวแปรตาม 
  โดยคำถามในส่วนที่ 1 2 3 และ 4 เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ต้องการระดับความคิดเห็น
ด้วยของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จึงใช้แบบลักษณะคำถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีลักษณะเป็นคำถามปลายปิด โดยใช้ระดับการ
วัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็นระดับการวัด ซึ่งงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและ
การบริการส่วนใหญ่นิยมใช้ระดับการวัดแบบ 5 ระดับเนื่องจากมีความเหมาะสมและสามารถได้
คำตอบที่ชัดเจน (อศัวิน แสงพิกุล, 2556) โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกคำตอบ ดังนี ้
 

5   หมายถึง  มีเกณฑ์ระดับความคิดเห็นด้วยระดับมากที่สุด 
  4   หมายถึง  มีเกณฑ์ระดับความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  3   หมายถึง  มีเกณฑ์ระดับความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
  2   หมายถึง  มีเกณฑ์ระดับความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 

1   หมายถึง  มีเกณฑ์ระดับความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ซึ่งระดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยที่สามารถกำหนดความสำคัญของคะแนน สามารถใช้
หลักการแบ่งช่วงการแปลตามหลักการของการแบ่งตามอันตราภาคชั้น (Class Interval) โดยแบ่ง
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ออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งการแปลความหมายค่าเฉลี่ยในการสรุปผล หาได้จากค่าพิสัยของคะแนนเฉลี่ย 
(วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551) ซึ่งมีวิธีคำนวณ ดังนี้  

 
 

อันตรภาคชั้น =
คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ำสุด

จำนวนชัน้ของคะแนน
 

                                     =
5-1

5
 

                       =  0.80 
 

ดังนั้น เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นด้วยของผู้โดยสาร สามารถ

พิจารณาค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ 
 

คะแนนตั้งแต่  4.21 - 5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 

คะแนนตั้งแต่  3.41 - 4.20 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก  

คะแนนตั้งแต่  2.61 - 3.40 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  

คะแนนตั้งแต่  1.81 - 2.60 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นด้วยอยูใ่นระดับน้อย  

คะแนนตั้งแต่  1.00 - 1.80 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 

ส่วนที่  4 ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการตั้ งใจซื้ อของผู้ โดยสารที่ ใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรอง 

ส่วนที่ 5 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการ
บินในท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และสถานภาพสมรส 
มีลักษณะเป็นคำถามแบบปิด จำนวน 5 ข้อ (Close-Ended Question) ดังนี ้

ข้อที่ 1 เพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อที่ 2 อายุ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทสเกลอันดับ (Ordinal Scale) 
ข้อที่ 3 การศึกษา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 
ข้อที่ 4 รายได้ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 
ข้อที่ 5 สถานภาพสมรส เปน็ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
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ส่วนที่ 6 คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรอง ประกอบด้วย สายการบิน เส้นทาง ความถี่ ช่วงเวลา ผู้ร่วม
เดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ค่าใช้จ่าย มีลักษณะเป็นคำถามแบบปิด จำนวน 8 ข้อ (Close-
Ended Question) ดังนี ้

 
ข้อที่ 1 สายการบิน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อที่ 2 เส้นทาง เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อที่ 3 ความถี่ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทสเกลอันดับ (Ordinal Scale) 
ข้อที่ 4 ช่วงเวลา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อที่ 5 วันที่ใช้บริการ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อที่ 6 ผู้ร่วมเดินทาง เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อที่ 7 วัตถุประสงค์ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อที่ 8 ค่าใช้จ่าย เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทสเกลอันดับ (Ordinal Scale) 

 

  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 

แบบสอบถามที ่ได้สร้างขึ ้นให้กลุ ่มตัวอย่างตอบนั ้น ผู ้ว ิจ ัยได้ทำการทดสอบความตรง 

(Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนนำไปเก็บข้อมูลจริง ดังนี้  

1) การนำข ้อม ูลที ่ได ้จากการศ ึกษาทฤษฎ ีที ่เกี ่ยวข ้องมาใช ้เป ็นกรอบในการสร้าง

แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยสร้างให้ครอบคลุมการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่ง

ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบิน ด้านการรับรู้นวัตกรรมทาง

การตลาด และด้านพฤติกรรมการตั้งใจซื้อ  

2) นำร่างแบบสอบถามที่ได้เสนอแก่อาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้อง และความครอบคลุมของเนื้อหา พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น 

3) นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอให้  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จำนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) เพื่อวัดความสอดคล้องของข้อคำถาม และวัตถุประสงค์ของงานวิจัยตลอดจนความ
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เหมาะสมในการใช้ภาษา และความชัดเจนของคำถามในแบบสอบถาม เพื่อให้แบบสอบถามสามารถ

สื่อความหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย และผู้ตอบแบบสอบถาม 

4) การทดสอบค่ าความ เที่ ย งตรงของแบบสอบถาม  ( Index of Item Objective 

Congruence: IOC) ได้ใช้เกณฑ์ในการทดสอบ โดยที่ ค่า +1 หมายถึง สอดคล้อง ค่า 0 หมายถึง ไม่

แน่ใจ และค่า -1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง โดยการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของความสอดคล้อง (Item-

Objective Congruence Index: IOC) มีสูตรคำนวณดังนี ้
 

𝐼𝑂𝐶 =
ΣR

N
 

 

เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด  

R คือ คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ  

ΣR คือ ผลรวมของคะแนนผู้เช่ียวชาญแต่ละคน  

N คือ จำนวนผู้เชี่ยวชาญ  

ซึ่งจากเกณฑ์สำหรับใช้ในการตัดสินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หาก

พบว่าข้อคำถามส่วนใหญ่มีค่าดัชนีที่คำนวณมากกว่า 0.50 (IOC >.50) จึงจะถือว่าข้อคำถามนั้น

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัย (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2551) ดังนั้นแบบสอบถามทุกข้อในการ

วิจัยในครั้งนี้จึงมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาสามารถนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยต่อไป 

  5) ทำการตรวจสอบเครื ่องม ือโดยการนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับ

ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างทำแบบสอบถามก่อนทั้งหมด 100 ชุด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

และความเข้าใจในแบบสอบถามของผู้โดยสาร รวมถึงทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาของคำถามว่าสามารถ

สื่อได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยต้องการ และเพื่อจะดูว่าแบบสอบถามสามารถใช้วัดได้หรือไม่ใน

การประมวลผล จากนั้นข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้

วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ในการ

ประมาณค่าความน่าเชื ่อถือของเครื่องมือวัด ซึ ่งหากผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวมมากกว่า 0.7 จะเป็นค่าที่ยอมรับได้ (อัจฉรีย์ จันทลักขณา, 2541) 



 85 

 6) วิเคราะห์เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น

มีความน่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได้ 

 7) จัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และนำไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดและ
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยใช้บริการสายการบินภายในประเทศใน
ท่าอากาศยานเมืองรอง โดยเก็บแบบสอบถามที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมจากการตอบแบบสอบถาม
ของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศยานดอนเมือง โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อเช็คความถูกต้องของข้อมูล และเพื่อให้พร้อมในการนำข้อมูลไป
วิเคราะห์ต่อไป ซึ่งการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เอง โดยการติดต่อประสานงานเพื่อขอแจก
แบบสอบถามที่สนามบินดอนเมือง โดยทำหนังสือแจ้งขออนุญาตเจ้าหน้าที่  และขออนุญาต
ผู้ประกอบการในการวางแบบสอบถามไว้ รวมถึงการใช้โปรแกรมการตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์ 
โดยผู้วิจัยได้แบ่งเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นช่วง ๆ เช่น ช่วงแรกไปเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
และวางแบบสอบถามไว้ในสถานประกอบการ และช่วงที่สองผู้วิจัยไปเก็บแบบสอบถามที่วางไว้ในสถาน
ประกอบการ และนำแจกแบบสอบถามกับผู้โดยสารต่อไป จนกว่าจะได้แบบสอบถามครบตามที่ได้
กำหนด และเมื่อรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องของแบบสอบถามเป็น
ที่เรียบร้อย จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้วิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติ และสรุปผลการวิจยั 
 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  การศึกษาครั้งนี้ ได้นำข้อมูลที่ได้ไปคำนวณเพื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น   

  1) การวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  
  การวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนาเป็นการวิเคราะห์เพื่อทราบถึงลักษณะการแจกแจงของ

ตัวอย่าง ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) รวมถึงเพื่อทราบ
ลกัษณะการแจกแจง และการกระจายตัวของตวัแปรในแต่ละด้าน ด้วยการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานซึ่ง 
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ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติพรรณนาในการบรรยายตัวแปรปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์
และพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร 

 
2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis)  

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) เป็นการวิเคราะห์เพื่อหา
องค์ประกอบที่แท้จริงของตัวแปรว่ามีอะไรบ้างด้วยการลดจำนวนตัวแปร ซึ่งผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) ในการวิเคราะห์ปัจจัยการเลือกใช้บริการ
สายการบิน การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาด และพฤติกรรมการตั้งใจซื้อ โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ 
ดังนี้  

  2.1) สุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ
ไปยังท่าอากาศยานเมืองรองในท่าอากาศยานดอนเมือง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  

  2.2 ) นำข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาสกัดองค์ประกอบขั้นต้นและหมุนแกน
องค์ประกอบแบบตั้งฉากเพื่อระบุองค์ประกอบ และพิจารณาคัดเลือกองค์ประกอบที่มีความเหมาะสม 
โดยองค์ประกอบที่มีความเหมาะสมต้องมีค่าตามเกณฑ์ต่อไปนี้ คือ 1) องค์ประกอบต้องมีความ
แปรปรวนมากกว่า 1 ขึ้นไป 2) ค่าของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวในแต่ละองค์ประกอบต้องมีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และ 3) องค์ประกอบแต่ละตัวจะต้องมีตัวแปรสังเกตได้อธิบายตั้งแต่
สามตัวขึ้นไป (เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, 2549) 

3) การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ (Multiple Linear Regression Analysis) ระหว่างปัจจัย
การเลือกใช้บริการ การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาด แลพฤติกรรมการต้ังใจซื้อ 
 

  จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย 
 
 การทำวิจัยครั้งนี้ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการทำงาน และการประพฤติของผู้วิจัย สำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2541) ได้มีการกำหนดหลักหลักจริยธรรมในการทำวิจัย ซึ่งประกอบไป
ด้วย 4 ประการ คือ 1) ผู้วิจัยต้องได้รับหนังสือยินยอมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยก่อน 2) ผู้
ยินยอมมีสิทธิที่จะพิจารณาเงื่อนไขของการมีส่วนร่วม 3) ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องที่ทำวิจัย และ 4) ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยจะไม่ให้บุคคลภายนอกโครงการวิจัยนำไปใช้เพื่อ
การพาณิชย์ หรือวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ทางราชการ โดยหลักพื้นฐานของจริยธรรมในการทำวิจัยมี 3 
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ประการคือ 1) หลีกเลี่ยงการมีอคติในผลการวิจัย 2) ส่งเสริมการใช้ผลการวิจัยรายงานการวิจัยที่ไม่มี
อคติ และ 3) ส่งเสริมงานวิจัยให้เป็นสินค้าสาธารณะ ซึ่งในทางกลับกันประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมในการทำวิจัยในรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานสำหรับผู้วิจัยเพื่อ
นำไปใช้ปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) การเก็บข้อมูลและประมวลผลต้องทำด้วยความถูกต้อง 2) ใช้วิธีการ
ศึกษาที่ตรงกับปัญหาที่จะต้องทำวิจัย 3) การตีความข้อมูลต้องทำอย่างเหมาะสม 3) การรายงาน
ผลการวิจัยต้องถูกต้องไม่มีอคติหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง 3) ต้องไม่เสนอผลการค้นพบจากข้อมูลที่
ไม่ได้เก็บมาเพื่อการวิจัยดังกล่าว และ 4) ต้องไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือตกแต่งข้อมูลให้ต่างจากความ
เป็นจริง ส่วนในเรื่องของจรรยาบรรณของผู้วิจัยเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้วิจัยยึดถือปฏิบัติ ได้มีการกำหนด
เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้วิจัยไว้ 9 ประการสำหรับผู้วิจัยทุกสาขาวิชา ประกอบด้วย 1) ผู้วิจัยต้องมี
ความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 2) ผู้วิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการ
ทำงานวิจัยตามข้อตกลงที่ทำไว้ในหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย 3) ผู้วิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ความ
เข้าใจในสาขาวิชาการที่ทำ 4) ผู้วิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่กำลังศึกษา 5) ผู้วิจัยต้องมีความ
เคารพต่อศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษย์ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 6) ผู้วิจัยต้องมีอิสระทางความคิด
โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการวิจัย 7) ผู้วิจัยต้องนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 
8) ผู้วิจัยต้องเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น และ 9) ผู้วิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ทุกระดับ 

 

3.9 บทสรุป 
 

 จากการกล่าวมาข้างต้นทั้งหมดของบทที่ 3 นี้ เพื่อระบุวิธีการวิจัย ซึ่งได้กำหนดระเบียบวิธี
วิจัยเป็นรูปแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method Research) โดยในส่วนการ
กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นการอธิบายถึงประชากรที่ใช้ในการศึกษาและกลุ่มตัวอย่างที่
เลือกสำหรับการศึกษา ตลอดจนวิธีการสุ่มตัวอย่าง และการกำหนดกลุ่มตัวอย่างอย่างชัดเจน ซึ่งการ
วิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการศึกษาคือ แบบสอบถาม โดยขั้นตอนการเก็บแบบสอบถามเป็นการเก็บ
แบบบังเอิญ รวมถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการศึกษา ตลอดจนวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ 
(Exploratory Factor Analysis) และการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ (Multiple Linear Regression 
Analysis) เพื่อให้ได้ข้อมูลนำมาวิเคราะห์เป็นผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ซึ่งจะนำเสนอ
ผลการศึกษาในบทถัดไป 

 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดและพฤติกรรมการ
ตั้งใจใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศ
ยานเมืองรอง ผู้ศึกษาได้กำหนดระเบียบวิธีวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์
คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรอง 2) เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อ
นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 3) เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของ
ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 4) เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
ของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
และ 5) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการ
สายการบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรอง 
และใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่า
อากาศยานเมืองรอง โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ประเด็น คือ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้โดยสาร 
4.2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร 
4.3 ผลการประเมินการรับรู้ของผู้โดยสารที่มีต่อนวัตกรรมทางการตลาดของสายการบิน 
4.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ 
4.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นวัตกรรม

ทางการตลาด 
4.6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้

บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศยานเมือง
รอง 

4.7 ผลการวิเคราะห์การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้
บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรอง 
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  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้โดยสาร 
 
  ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยาน
เมืองรอง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบถึงลักษณะการแจกแจงของตัวอย่าง ประกอบด้วย 
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) โดยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ
ตารางและแปรผลโดยการบรรยาย ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.1 จำนวนและร้อยละข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้โดยสาร จำแนกตามเพศ 
               (n=710) 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 222 31.3 
หญิง 484 68.2 

รวม 710 100.0 
 

จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ผู้โดยสารที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 710 คน โดยจำแนกตามเพศพบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 484 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2 และเพศชาย จำนวน 222 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.3 
 
ตารางที่ 4.2 จำนวนและร้อยละข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้โดยสาร จำแนกตามอาย ุ

     (n=710) 
อายุ จำนวน (คน) ร้อยละ 

ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 100 14.1 
21 – 30 ปี 329 46.3 
31 – 40 ปี 131 18.5 
41 - 50 ปี 101 14.2 
51 - 60 ปี 37 5.2 
มากกว่า 60 ปี 12 1.7 
รวม 710 100.0 
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จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้โดยสารที่ใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยจำแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี 
จำนวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จำนวน 131 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.5 อายุระหว่าง 41 - 50 ปี จำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 
20 ปี จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 อายุระหว่าง 51 - 60 ปี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.2 และอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.3 จำนวนและร้อยละข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้โดยสาร จำแนกตาม 
                การศึกษา 
               (n=710) 

การศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 176 24.8 
ปริญญาตร ี 378 53.2 
ปริญญาโท 141 19.9 
สูงกว่าปริญญาโท 15 2.1 
รวม 710 100.0 
 

จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้โดยสารที่ใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยจำแนกตามการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จำนวน 378 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 รองลงมาคือ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 176 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.8 ระดับปริญญาโท จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9 และระดับสูงกว่าปริญญาโท 
จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.4 จำนวนและร้อยละข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้โดยสาร จำแนกตามอาชีพ 
               (n=710) 

อาชีพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน/นักศกึษา 122 17.2 
พนักงานเอกชน 233 32.8 
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 191 26.9 
เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ 127 17.9 
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อาชีพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
รับจ้างทั่วไป 22 3.1 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 12 1.7 
ประกอบอาชีพอื่น ๆ  3 0.4 
รวม 710 100.0 
 

จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้โดยสารที่ใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยจำแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 
จำนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ จำนวน 191 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.9 เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 นักเรียน/
นักศึกษา จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 รับจ้างทั่วไป จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1  
ไม่ได้ประกอบอาชีพ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 และประกอบอาชีพอื่น ๆ จำนวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.4 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.5 จำนวนและร้อยละข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้โดยสาร จำแนกตามรายได้ 

(n=710) 
รายได ้ จำนวน (คน) ร้อยละ 

ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 197 27.7 
15,001 – 30,000 บาท 297 41.8 
30,001 – 45,000 บาท 132 18.6 
45,001 – 60,000 บาท 39 5.5 
60,000 ขึ้นไป 45 6.3 
รวม 710 100.0 

 
จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้โดยสารที่ใช้เป็น

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยจำแนกตามรายได้ พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001 – 30,000 
บาท จำนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมาคือ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จำนวน 
197 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 รายได้ 30,001 – 45,000 บาท จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 
รายได้ 60,000 บาทขึ้นไป จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 และรายได้ 45,001 – 60,000 บาท 
จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.6 จำนวนและร้อยละข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้โดยสาร จำแนกตาม
สถานภาพ 
               (n=710) 

สถานภาพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
โสด 504 71.0 
สมรส 193 27.2 
หม้าย / หย่า / แยกกันอยู ่ 13 1.8 
รวม 710 100.0 
 

จากตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้โดยสารที่ใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยจำแนกตามสถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จำนวน 
504 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จำนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 
และสถานภาพหม้าย / หย่า / แยกกันอยู ่จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ตามลำดับ 
 

  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร 
 

  พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยาน
เมืองรอง ประกอบด้วย สายการบินที่ใช้บริการ เส้นทางที่ใช้บริการ ความถี่ในการใช้บริการ ช่วงเวลา
ในการใช้บริการสายการบิน ช่วงวันที่ใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ วันที่ใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ วัตถุประสงค์
ในการใช้บริการ ผู้ร่วมเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสายการบินต่อเที่ยว ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบถึงลักษณะการแจกแจงของตัวอย่าง 
ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) โดยนำเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปแบบตารางและแปรผลโดยการบรรยาย ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 4.7 จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร จำแนกตาม
สายการบินที่ใช้บริการ 

(n=710) 
สายการบิน จำนวน (คน) ร้อยละ 

Thai Air Asia 287 40.4 
Nok Air 321 45.2 
Thai Lion Air 102 14.4 
รวม 710 100.0 
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จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารที่ใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยจำแนกตามสายการบินที่ใช้บริการ พบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ใช้
บริการสายการบิน Nok Air จำนวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 รองลงมาคือ สายการบินThai Air 
Asia  จำนวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 และสายการบิน Thai Lion Air จำนวน 102 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.4 ตามลำดับ  
 
ตารางที่ 4.8 จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร จำแนกตาม
เส้นทางที่ใช้บริการ 
               (n=710) 

เสน้ทางบิน จำนวน (คน) ร้อยละ 
พิษณุโลก – ดอนเมือง 79 11.1 
น่าน – ดอนเมือง 49 6.9 
แม่สอด – ดอนเมือง 25 3.5 
แพร่ – ดอนเมอืง 11 1.5 
นครพนม – ดอนเมือง 56 7.9 
ร้อยเอ็ด – ดอนเมือง 54 7.6 
สกลนคร – ดอนเมือง 48 6.8 
บุรีรัมย์ – ดอนเมือง 39 5.5 
เลย – ดอนเมอืง 34 4.8 
นครศรีธรรมราช – ดอนเมือง 182 25.6 
ตรัง – ดอนเมือง 88 12.4 
ระนอง – ดอนเมือง 28 3.9 
ชุมพร – ดอนเมือง 17 2.4 
รวม 710 100.0 
 

จากตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารที่ใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยจำแนกตามเส้นทางที่ใช้บริการ พบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ใช้
เส้นทางนครศรีธรรมราช – ดอนเมือง จำนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 รองลงมาคือ เส้นทาง
ตรัง – ดอนเมือง จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 เส้นทางพิษณุโลก – ดอนเมือง จำนวน 79 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.1 เส้นทางนครพนม – ดอนเมือง จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 เส้นทาง
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ร้อยเอ็ด – ดอนเมือง จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 เส้นทางน่าน – ดอนเมือง จำนวน 49 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.9 เส้นทางสกลนคร – ดอนเมือง จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 เส้นทางบุรีรัมย์ 
– ดอนเมือง จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 เส้นทางเลย – ดอนเมือง จำนวน 34  คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.8 เส้นทางระนอง – ดอนเมือง จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 เส้นทางแม่สอด – ดอน
เมือง จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 เส้นทางชุมพร – ดอนเมือง จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.4 และ เส้นทางแพร่ – ดอนเมือง จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามลำดับ  
 
ตารางที่ 4.9 จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร จำแนกตาม
ความถี่ในการใช้บริการ 
               (n=710) 

ความถี ่ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1-3 ครั้ง/ป ี 325 45.8 
4-6 ครั้ง/ป ี 213 30.0 
7-10 ครั้ง/ปี 77 10.8 
มากกว่า 10 ครั้ง/ปี 95 13.4 
รวม 710 100.0 
 

จากตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารที่ใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยจำแนกตามความถี่ในการใช้บริการ พบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่มี
ความถี่ในการใช้บริการสายการบิน 1-3 ครั้ง/ปี จำนวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมาคือ 
ความถี่ 4-6 ครั้ง/ป ีจำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ความถี่ มากกว่า 10 ครั้ง/ป ีจำนวน 95 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.4 และความถี ่7-10 ครั้ง/ป ีจำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ตามลำดับ  
 
ตารางที่ 4.10 จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร จำแนกตาม
ช่วงเวลาในการใช้บริการสายการบิน 
               (n=710) 

ช่วงเวลา จำนวน (คน) ร้อยละ 
06.00 – 9.00 น. 162 22.8 
9.01 – 12.00 น. 171 24.1 
12.01 – 15.00 น. 167 23.5 
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ช่วงเวลา จำนวน (คน) ร้อยละ 
15.01 – 18.00 น. 120 16.9 
18.01 – 21.00 น. 87 12.3 
ช่วงเวลาอื่น ๆ  3 0.4 
รวม 710 100.0 
 

จากตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารที่ใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยจำแนกตามช่วงเวลาในการใช้บริการสายการบิน พบว่าผู้โดยสาร
ส่วนใหญ่การใช้บริการสายการบินในช่วงเวลา 9.01 – 12.00 น. จำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.1 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 12.01 – 15.00 น. จำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 ช่วงเวลา 
06.00 – 9.00 น. จำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8  ช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น.จำนวน 120 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 ช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 และ
ช่วงเวลาอื่น ๆ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ  0.4 ตามลำดับ  
 
ตารางที่ 4.11 จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร จำแนกตาม
ช่วงวันที่ใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ 
               (n=710) 

ช่วงวัน จำนวน (คน) ร้อยละ 
วันทำการ/วันปกต ิ 404 56.9 
วันหยุดสุดสัปดาห์ 234 33.0 
วันหยุดนักขัตฤกษ์/เทศกาล 72 10.1 
รวม 710 100.0 
 

จากตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารที่ใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยจำแนกตามช่วงวันที่ใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ พบว่าผู้โดยสารส่วน
ใหญ่การใช้บริการสายการบินในช่วงวันทำการ/วันปกติ จำนวน 404 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9
รองลงมาคือ ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ จำนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 และช่วงวันหยุดนักขัต
ฤกษ์/เทศกาล จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.12 จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร จำแนกตาม
วันที่ใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ 
               (n=710) 

วันที่ใช้บริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
วันจันทร ์ 118 16.6 
วันอังคาร 52 7.3 
วันพุธ 69 9.7 
วันพฤหัสบด ี 93 13.1 
วันศุกร ์ 203 28.6 
วันเสาร์ 111 15.6 
วันอาทิตย์ 64 9.0 
รวม 710 100.0 
 

จากตารางที่ 4.12 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารที่ใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยจำแนกตามวันที่ใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ พบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่
การใช้บริการสายการบินในวันศุกร์ จำนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 รองลงมาคือ วันจันทร์ 
จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 วันเสาร์  จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 วันพฤหัสบดี 
จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 วันพุธจำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 วันอาทิตย์จำนวน 64 
คน คิดเป็นร้อยละ9.0 และวันอังคาร จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 4.13 จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร จำแนกตาม
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ 

              (n=710) 
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 

เพื่อเยี่ยมครอบครัว 147 20.7 
เพื่อการท่องเที่ยว/พักผ่อน 264 37.2 
เพื่อกลับภูมิลำเนา 59 8.3 
เพื่อไปทำธุระส่วนตัว 104 14.6 
เพื่อติดต่อธุรกิจ/ทำงาน 66 9.3 
เพื่อการประชุมสัมมนา 66 9.3 
อื่น ๆ  4 0.6 
รวม 710 100.0 
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จากตารางที่ 4.13 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารที่ใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี โดยจำแนกตามวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ พบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่
มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการสายการบินเพื่อการท่องเที่ยว/พักผ่อน จำนวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.2 รองลงมาคือเพื่อเยี่ยมครอบครัว จำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 เพื่อไปทำธุระส่วนตัว
จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 เพื่อติดต่อธุรกิจ/ทำงาน จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3เพื่อ
การประชุมสัมมนา จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ จำนวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.6 ตามลำดับ 

 
 

ตารางที่ 4.14 จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร จำแนกตามผู้
ร่วมเดินทาง 
               (n=710) 

ผู้ร่วมเดินทาง จำนวน (คน) ร้อยละ 
ครอบครัว/ญาต ิ 229 32.3 
สามี/ภรรยา 50 7.0 
เพื่อน 127 17.9 
เพื่อนร่วมงาน 91 12.8 
เดินทางคนเดียว 210 29.6 
อื่น ๆ 3 0.4 
รวม 710 100.0 

 
จากตารางที่ 4.14 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารที่ใช้เป็น

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยจำแนกตามผู้ร่วมเดินทาง พบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่มีผู้ร่วมเดินทาง
ในการใช้บริการสายการบินคือครอบครัว/ญาติ จำนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมาคือ
เดินทางคนเดียว จำนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 ผู้ร่วมเดินทางคือเพื่อน จำนวน 127 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.9 ผู้ร่วมเดินทางคือเพื่อนร่วมงาน จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 ผู้ร่วมเดินทาง
คือสามี/ภรรยา จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และผู้ร่วมเดินทางคือบุคคลอื่น ๆ จำนวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.4 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.15 จำนวนและรอ้ยละของพฤติกรรมการใช้บรกิารสายการบินของผู้โดยสาร จำแนกตาม
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสายการบินต่อเที่ยว 
               (n=710) 
ค่าใช้จ่ายในการใชบ้ริการสายการบินต่อเที่ยว จำนวน (คน) ร้อยละ 

ต่ำกว่า หรือเท่ากับ 1,000 บาท/เที่ยว 141 19.9 
1,001 – 2,000 บาท/เที่ยว 278 39.2 
2,001 – 3,000 บาท/เที่ยว 206 29.0 
3,001 – 4,000 บาท/เที่ยว 52 7.3 
4,001 – 5,000 บาท/เที่ยว 26 3.7 
มากกว่า 5,000 บาท/เที่ยว 7 1.0 
รวม 710 100.0 
 

จากตารางที่ 4.15 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารที่ใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยจำแนกตามค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสายการบินต่อเที่ยว พบว่า
ผู้โดยสารส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสายการบิน 1,001 – 2,000 บาท/เที่ยว จำนวน 278 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.2 รองลงมามีค่าใช้จ่าย 2,001 – 3,000 บาท/เที่ยว จำนวน 206 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.0 มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า หรือเท่ากับ 1,000 บาท/เที่ยว จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9 มี
ค่าใช้จ่าย 3,001 – 4,000 บาท/เที่ยว จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 มีค่าใช้จ่าย 4,001 – 5,000 
บาท/เที่ยว จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 5,000 บาท/เที่ยวจำนวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลำดับ 
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  ผลการประเมินการรับรู้ของผู้โดยสารที่มีต่อนวัตกรรมทางการตลาดของสาย
การบิน 

 
ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ของผู้โดยสารที่มีต่อนวัตกรรมทาง
การตลาดของสายการบิน  
                          (n=710) 

นวัตกรรมทางการตลาด x̅ S.D. ระดับการรับรู้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 
   

1) เคาน์เตอร์เช็คอินมีการออกแบบตกแต่งสวยงาม 3.62 .787 มาก 
2) ภายในห้องโดยสารปราศจากเสียงรบกวน 3.83 .779 มาก 
3) การขายบัตรโดยสารผ่านสายการบินที่เป็นพันธมิตรมีความ
เหมาะสม 

3.65 .736 มาก 

4) บรรยากาศในห้องโดยสารสดชื่น ไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ 3.84 .766 มาก 
5) เครื่องบินมีที่นั่งกว้างขวาง 3.65 .868 มาก 
6) ห้องน้ำบนเครื่องบินสะอาด 3.80 .776 มาก 
7) การตกแต่งภายในห้องโดยสารมีความสวยงามน่าใช้บริการ 3.77 .766 มาก 
8) สภาพทั่วไปในห้องโดยสารบนเครื่องบินมีความสะอาด 3.91 .702 มาก 
9) ภายในห้องโดยสารมีอุณหภูมิที่เหมาะสม 3.92 .716 มาก 
10) ลวดลายของตัวเครื่องบินมีความสวยงามและมีสัญลักษณ์
ชัดเจน 

3.83 .794 มาก 

11) เครื่องบินมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนตามที่ต้องการ 3.72 .831 มาก 
12) การประชาสัมพันธ์ ของสายการบิน  
(เช่น การออกบูธกิจกรรม เป็นต้น) มีความเหมาะสม 

3.80 .778 มาก 

13) โครงการสะสมคะแนนจากการเป็นสมาชิกของสายการบินมี
ความเหมาะสม 

3.82 .821 มาก 

14) การจำหน่ายตั๋วโดยสารโดยพนักงานมีความเหมาะสม 3.74 .825 มาก 
รวม 3.78 .598 มาก 
 

องค์ประกอบที่ 2 
   

15) พนักงานมีการบริการที่ดีตรงตามความต้องการของท่าน 3.90 .682 มาก 
16) ท่านพึงพอใจในการบริการของพนักงานสายการบิน 3.86 .710 มาก 
17) พนักงานสายการบินสามารถสร้างความแตกต่างจากการใช้
บริการการขนส่งประเภทอื่น 

3.90 .689 มาก 

18) พนักงานให้บริการอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกต้อง 3.91 .695 มาก 
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นวัตกรรมทางการตลาด x̅ S.D. ระดับการรับรู้ 

19) พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 3.82 .718 มาก 
20) พนักงานยิ้มแย้ม มีความเป็นมิตร และอัธยาศัยดี 3.85 .710 มาก 
21) เครื่องมือและระบบการให้บริการมีความทันสมัย สะดวกใน
การให้บริการ 

3.90 .715 มาก 

22) ขั้นตอนในการบริการแต่ละขั้นตอนมีความเชื่อมโยงกัน 3.89 .717 มาก 
23) ขั้นตอนการเช็คอิน และตรวจสอบข้อมูลก่อนขึ้นเครื่องรวดเร็ว
และถูกต้อง 

3.93 .725 มาก 

24) ขั้นตอนการบริการบนเครื่องบินมีความรวดเร็วและถูกต้อง 3.92 .696 มาก 
รวม 3.89 .582 มาก 
 

องค์ประกอบที่ 3 
   

25) ตารางการบินออกตามเวลาที่กำหนด 3.83 .786 มาก 
26) สายการบินมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จัก 

3.95 .720 มาก 

27) การเดินทางด้วยสายการบินมีความปลอดภัยมากกว่าการ
เดินทางประเภทอื่น 

3.84 .761 มาก 

28) สายการบินมีเส้นทางการบินที่หลากหลาย 3.91 .777 มาก 
29) สายการบินให้บริการเที่ยวบินที่หลากหลาย 3.90 .767 มาก 
30) สายการบินมีความถี่ในการให้บริการเที่ยวบิน 3.78 .788 มาก 
31) อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินมีความเหมาะสม 3.48 .90531 มาก 
32) ของที่ระลึกที่จำหน่ายบนเครื่องบินมีความเหมาะสม 3.45 .899 มาก 
33) การขายบัตรโดยสารผ่านทาง Internet มีความเหมาะสม 3.93 .770 มาก 
รวม 3.79 .580 มาก 
 

องค์ประกอบที่ 4 
   

34) การขายบัตรโดยสารผ่านเคาน์ เตอร์สายการบินมีความ
เหมาะสม 

3.65 .785 มาก 

35) การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ของสายการบิน  
(เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ Social Network เป็นต้น) มีความ
เหมาะสม 

3.99 .778 มาก 

36) การจัดโปรโมชั่นราคาตั๋วโดยสารมีความเหมาะสม 3.94 .759 มาก 
รวม 3.86 .655 มาก 
 

องค์ประกอบที่ 5 
   

37) ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับจุดหมายปลายทาง 3.79 .742 มาก 
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นวัตกรรมทางการตลาด x̅ S.D. ระดับการรับรู้ 

38) ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทาง 3.78 .762 มาก 
39) ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับการบริการที่ได้รับ 3.73 .757 มาก 
รวม 3.77 .688 มาก 
 

องค์ประกอบที่ 6 
  มาก 

40) ราคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินมีความเหมาะสม 3.43 .879 มาก 
41) ราคาของที่ระลึกบนเครื่องบินมีความเหมาะสม 3.43 .887 มาก 
42) ราคาค่าประกันภัยการเดินทางมีความเหมาะสม 3.58 .822 มาก 
43) อัตราค่าธรรมเนียมการโหลดสัมภาระมีความเหมาะสม 3.51 .866 มาก 
รวม 3.49 .761 มาก 

รวมนวัตกรรมทางการตลาดทั้งหมด 3.79 .529 มาก 

 
จากตารางที่ 4.16 พบว่า การรับรู้ของผู้โดยสารที่มีต่อนวัตกรรมทางการตลาดของสายการ

บินโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบเท่ากับ 3.79 ซึ่งประกอบด้วย 
องค์ประกอบที่ 1 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 องค์ประกอบที่ 2 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 องค์ประกอบที่ 3 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 องค์ประกอบที่ 4 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86องค์ประกอบที่ 5 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 
และองค์ประกอบที่ 6 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 
 

  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ 
 

  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เป็นการ
วิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบที่แท้จริงของตัวแปรด้วยการลดจำนวนตัวแปร และจัดกลุ่มตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ในการวิเคราะห์
ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบิน นวัตกรรมทางการตลาด และพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสาย
การบินภายในประเทศ แสดงตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
4.4.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบิน 
  4.4.1.1 การตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้นของชุดตัวแปรปัจจัยการเลือกใช้

บริการสายการบินก่อนการนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยผลการตรวจสอบ พบว่า ค่า Kaiser–
Meyer–Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) เท่ากับ 0.928 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.80 
และเข้าสู่ 1 และค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ (Bartlett's Test of Sphericity) พบว่า ค่าไคแสควร์เท่ากับ 
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11202.464 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.00 ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าตัวแปรต่าง ๆ มีความเหมาะสมที่
จะวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป (Cerny & Kaiser, 1977) แสดงในตารางที่ 4.17 
 
ตารางที่ 4.17 ค่า KMO and Bartlett's Test ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบิน 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .928 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 11202.464 
 df 253 
 Sig. .000 
 

  4.4.1.2 การสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis: PCA) ผลการสกัดองค์ประกอบแสดงเฉพาะองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน 
(Eigenvalue) มากกว่าหรือเท่ากับ 1 เพราะถือว่าเป็นไปตามหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Guttman, 1954) พบว่ามีทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ มีพิสัยของค่าไอเกน (Eigenvalue) อยู่ระหว่าง 
1.009–10.393 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of Variance) อยู่ระหว่าง 4.387–45.185 และ
ร้อยละค่าความแปรปรวนสะสม (Cumulative % of Variance) เท่ากับ 62.257 ตามตารางที่ 4.18 
 
ตารางที่ 4.18 การสกัดองค์ประกอบของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบิน 
 

องค์ประกอบ ความแปรปรวน ร้อยละความแปรปรวน ร้อยละความแปรปรวนสะสม 
1 10.393 45.185 45.185 
2 2.467 10.725 55.910 
3 1.460 6.347 62.257 
4 1.009 4.387 66.644 

 
   4.4.1.3 การหมุนแกนองค์ประกอบ ผู้วิจัยหมุนองค์ประกอบแบบมุมมฉาก 

(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax with Kaiser Normalization) เพื่อให้ตัวแปร
มีลักษณะที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งตามเกณฑ์การพิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบที่เหมาะสมต้องมีค่า
น้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และถ้าตัวแปรสังเกตได้มีน้ำหนักใน
องค์ประกอบใดมาก ควรจัดตัวแปรนั้นเข้ากับองค์ประกอบนี้ (Tabachnick & Fidell, 2014) 

    ดังนั้น จึงสามารถแบ่งองค์ประกอบของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินได้ 4 
องค์ประกอบ และ 23 ตัวแปรสังเกตได้ ส่วนตัวแปรอีก 1 ตัวแปรถูกตัดออก คือ M1: ท่านมีความจำ
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เป็นที่ต้องใช้บริการสายการบินในการเดินทาง เนื่องจากมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 
น้อยกว่า 0.50 จากนั้นทำการตั้งช่ือองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านทัศนคติ
และการรับรู้ ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม โดยด้านแรงจูงใจ มีค่า Cronbach's Alpha เท่ากับ 
0.854 ด้านทัศนคติและการรับรู้  มีค่า Cronbach's Alpha เท่ ากับ  0.878 ด้านสังคม มีค่ า 
Cronbach's Alpha เท่ากับ 0.927 และด้านวัฒนธรรมมีค่า Cronbach's Alpha เท่ากับ 0.892  โดย
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแสดงในตารางที่ 4.19 
 
ตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของตัวแปรปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบิน 

รหัส ตัวแปรสังเกตได ้
น้ำหนักองค์ประกอบ 

ด้านแรงจูงใจ ด้านทัศนคติ
และการรับรู้ 

ด้าน
สังคม 

ด้าน
วัฒนธรรม 

M2 ท่านรู้สึกผ่อนคลายเมื่อใช้บริการสายการบิน 0.668    
M3 ท่านรู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้บริการสายการบิน 0.655    
M4 ท่านได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนเมื่อใช้บริการสายการบิน 0.743    
M5 ท่านสามารถยกระดับสถานะของตนจากการใช้บริการสายการบิน 0.761    
M6 การใช้บริการสายการบินเป็นสิ่งที่ท่านปรารถนา 0.624    
A1 ท่านเข้าใจในเงื่อนไขการบริการของสายการบินอย่างชัดเจน  0.524   
A3 ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการสายการบิน  0.657   
A4 ท่านใช้บริการสายการบินเป็นประจำ  0.626   
P1 ท่านมีความเต็มใจที่จะใช้บริการสายการบิน  0.657   
P2 ท่านประทับใจการบริการของสายการบินเหมือนครั้งที่ผ่านมา  0.580   
P3 ท่านมีความรู้สึกที่ดีต่อสายการบินจึงเลือกใช้บริการ  0.673   
P4 ท่านมีความสนใจที่จะเดินทางด้วยสายการบิน  0.718   
P5 ท่านทราบข้อมูลของสายการบินบ่อยครั้งจึงเลือกใช้บริการ  0.667   
S1 ท่านเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของคนรอบข้าง  

(เช่น บุคคลมีชื่อเสียง กลุ่มเพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น) 
  0.785  

S2 ครอบครัว/ญาติแนะนำให้ท่านใช้บริการสายการบิน   0.803  
S3 กลุ่มคนรอบข้างเป็นผู้กำหนดให้ท่านใช้บริการสายการบิน  

(เช่น กลุ่มเพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น) 
  0.832  

S4 ครอบครัว/ญาติเป็นผู้กำหนดให้ท่านใช้บริการสายการบิน   0.837  
S5 องค์กรที่ท่านสังกัดเป็นผู้กำหนดให้ใช้บริการสายการบิน   0.829  
C1 การใช้บริการสายการบินเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย    0.773 
C2 บุคคลในสังคมมีค่านิยมในการใช้บริการสายการบิน    0.722 
C3 การสื่อสารด้วยภาษาไทยของพนักงานทำให้ท่านใช้บริการสายการบิน    0.719 
C4 ความชอบส่วนบุคคลของท่านทำให้ท่านใช้บริการสายการบิน    0.619 
C5 การบริการอย่างไทยของพนักงานทำให้ท่านใช้บริการสายการบิน    0.634 
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4.4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของนวัตกรรมทางการตลาด  
   4.4.2.1 การตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้นของชุดตัวแปรนวัตกรรมทางการตลาด ก่อน

การนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยผลการตรวจสอบ พบว่า ค่า Kaiser–Meyer–Olkin Measure 
of Sampling Adequacy (KMO) เท่ากับ 0.947 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.80 และเข้าสู่ 1 และค่าสถิติของ
บาร์ทเลทท์  (Bartlett's Test of Sphericity) พบว่า ค่าไคแสควร์เท่ากับ 24602.703 ที่ ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.00 ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าตัวแปรต่าง ๆ มีความเหมาะสมที่จะวิเคราะห์
องค์ประกอบต่อไป (Cerny & Kaiser, 1977) แสดงในตารางที ่4.20 
 
ตารางที่ 4.20 ค่า KMO and Bartlett's Test นวัตกรรมทางการตลาด 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .947 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 24602.703 
 df 741 
 Sig. .000 
 

  4.4.2.2 การสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component 
Analysis: PCA) ผลการสกัดองค์ประกอบแสดงเฉพาะองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigenvalue) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 เพราะถือว่าเป็นไปตามหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Guttman, 1954) 
พบว่ามีทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ มีพิสัยของค่าไอเกน (Eigenvalue) อยู่ระหว่าง 1.136–18.606ค่าร้อย
ละของความแปรปรวน (% of Variance) อยู่ระหว่าง 2.913–47.707และร้อยละค่าความแปรปรวน
สะสม (Cumulative % of Variance) เท่ากับ 70.713 ตามตารางที่ 4.20 
 
ตารางที่ 4.21 การสกัดองค์ประกอบของนวัตกรรมทางการตลาด 
 

องค์ประกอบ ความแปรปรวน ร้อยละความแปรปรวน ร้อยละความแปรปรวนสะสม 
1 18.606 47.707 47.707 
2 2.707 6.941 54.648 
3 2.156 5.528 60.177 
4 1.722 4.415 64.592 
5 1.251 3.208 67.800 
6 1.136 2.913 70.713 
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  4.4.2.3 การหมุนแกนองค์ประกอบ ผู้วิจัยหมุนองค์ประกอบแบบมุมมฉาก 
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax with Kaiser Normalization) เพื่อให้ตัวแปร
มีลักษณะที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งตามเกณฑ์การพิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบที่เหมาะสมต้องมี ค่า
น้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และถ้าตัวแปรสังเกตได้มีน้ำหนักใน
องค์ประกอบใดมาก ควรจัดตัวแปรนั้นเข้ากับองค์ประกอบนี้ (Tabachnick & Fidell, 2014) 

    ดังนั้น จึงสามารถแบ่งองค์ประกอบของนวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินได้ 6 
องค์ประกอบ และ 39 ตัวแปรสังเกตได้ ส่วนตัวแปรอีก 4 ตัวแปรถูกตัดออก คือ Pl1: การขายบัตร
โดยสารผ่านเคาน์เตอร์สายการบินมีความเหมาะสม Pl2: การขายบัตรโดยสารผ่านตัวแทนท่องเที่ยวมี
ความเหมาะสม Pl3: การขายบัตรโดยสารผ่านสายการบินที่เป็นพันธมิตรมีความเหมาะสม Pl4: การ
ขายบัตรโดยสารผ่านทาง Internet มีความเหมาะสม และ Ps6: ลวดลายของตัวเครื่องบินมีความ
สวยงามและมีสัญลักษณ์ชัดเจน เนื่องจากมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) น้อยกว่า 
0.50 จากนั้นทำการตั้งชื่อองค์ประกอบทั้ ง 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการให้บริการ ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านราคาบริการเสริม ด้านคุณค่าเฉพาะตัว ด้านการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ และด้านราคาบัตรโดยสาร โดย ด้านการให้บริการ มีค่า Cronbach's Alpha เท่ากับ 
0.948 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีค่า Cronbach's Alpha เท่ากับ 0.925 ด้านราคาบริการ
เสริม มีค่า Cronbach's Alpha เท่ากับ 0.915 ด้านคุณค่าเฉพาะตัว มีค่า Cronbach's Alpha 
เท่ากับ 0.880 ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีค่า Cronbach's Alpha เท่ากับ 0.899 
และด้านราคาบัตรโดยสาร มีค่ า Cronbach's Alpha เท่ ากับ  0.901 โดยผลการวิ เคราะห์
องค์ประกอบแสดงในตารางที่ 4.22 
 
ตารางที่ 4.22 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของตัวแปรนวัตกรรมทางการตลาด 
 

รหัส ตัวแปรสังเกตได ้

น้ำหนักองค์ประกอบ 

ด้านการ
ให้บริการ 

ด้าน
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ 

ด้านราคา
บริการ
เสริม 

ด้านคุณค่า
เฉพาะตัว 

ด้านการสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ 

ด้านราคาบัตร
โดยสาร 

Pc1 เครื่องมือและระบบการให้บริการมี
ความทันสมัย สะดวกในการให้บริการ 

0.662      

Pc2 ขั้นตอนในการบริการแต่ละขั้นตอนมี
ความเชื่อมโยงกัน 

0.684      

Pc3 ขั้นตอนการเช็คอิน และตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนขึ้นเครื่องรวดเร็วและถูกต้อง 

0.689      

Pc4 ขั้นตอนการบริการบนเครื่องบินมีความ
รวดเร็วและถูกต้อง 

0.695      
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รหัส ตัวแปรสังเกตได ้

น้ำหนักองค์ประกอบ 

ด้านการ
ให้บริการ 

ด้าน
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ 

ด้านราคา
บริการ
เสริม 

ด้านคุณค่า
เฉพาะตัว 

ด้านการสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ 

ด้านราคาบัตร
โดยสาร 

Pp1 พนักงานมีการบริการที่ดีตรงตามความ
ต้องการของท่าน 

0.704      

Pp2 ท่ าน พึ งพ อ ใจ ใน ก ารบ ริ ก ารข อ ง
พนักงานสายการบิน 

0.756      

Pp3 พนักงานสายการบินสามารถสร้าง
ความแตกต่างจากการใช้บริการการ
ขนส่งประเภทอื่น 

0.638      

Pp4 พนักงานให้บริการอย่างคล่องแคล่ว 
รวดเร็ว และถูกต้อง 

0.743      

Pp5 พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ด ี

0.716      

Pp6 พนักงานยิ้มแย้ม มีความเป็นมิตร และ
อัธยาศัยด ี

0.728      

Ps1 เครื่องบินมีที่นั่งกว้างขวาง  0.681     
Ps2 เครื่องบินมีสิ่ งอำนวยความสะดวก

ครบถ้วนตามที่ต้องการ 
 0.620     

Ps3 เคาน์ เตอร์ เช็ คอินมี การออกแบบ
ตกแต่งสวยงาม  

 0.606     

Ps5 ห้องน้ำบนเครื่องบินสะอาด  0.669     
Ps7 การตกแต่งภายในห้องโดยสารมีความ

สวยงามน่าใช้บริการ 
 0.565     

Ps8 ส ภ าพ ทั่ ว ไป ใน ห้ อ ง โด ย ส ารบ น
เครื่องบินมีความสะอาด 

 0.649     

Ps9 บรรยากาศในห้องโดยสารสดชื่น ไม่มี
กลิ่นไม่พึงประสงค์ 

 0.708     

Ps11 ภ าย ใน ห้ อ งโดยสารมี อุณ ห ภู มิ ที่
เหมาะสม 

 0.675     

Ps12 ภายในห้องโดยสารปราศจากเสียง
รบกวน 

 0.726     

Pd7 อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินมี
ความเหมาะสม 

  0.745    

Pd8 ของที่ระลึกที่จำหน่ายบนเครื่องบินมี
ความเหมาะสม 

  0.778    

Pr4 ราคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
มีความเหมาะสม 

  0.783    

Pr5 ราคาของที่ระลึกบนเครื่องบินมีความ
เหมาะสม 

  0.809    
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รหัส ตัวแปรสังเกตได ้

น้ำหนักองค์ประกอบ 

ด้านการ
ให้บริการ 

ด้าน
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ 

ด้านราคา
บริการ
เสริม 

ด้านคุณค่า
เฉพาะตัว 

ด้านการสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ 

ด้านราคาบัตร
โดยสาร 

Pr6 ราคาค่าประกันภัยการเดินทางมีความ
เหมาะสม 

  0.587    

Pr7 อัตราค่าธรรมเนียมการโหลดสัมภาระมี
ความเหมาะสม 

  0.614    

Pd1 ตารางการบินออกตามเวลาที่กำหนด    0.557   
Pd2 สายการบินมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ 

และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 
   0.614   

Pd3 การเดินทางด้วยสายการบินมีความ
ปลอดภัยมากกว่าการเดินทางประเภท
อื่น 

   0.666   

Pd4 ส าย ก ารบิ น มี เส้ น ท างก ารบิ น ที่
หลากหลาย 

   0.790   

Pd5 สายการบิ น ให้ บ ริก าร เที่ ย วบิ นที่
หลากหลาย 

   0.776   

Pd6 สายการบินมีความถี่ในการให้บริการ
เที่ยวบิน 

   0.768   

Pm1 การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ของสายการ
บิน (เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ Social 
Network เป็นต้น) มีความเหมาะสม 

    0.744  

Pm2 การประชาสัมพันธ์ ของสายการบิน 
(เช่น การออกบูธกิจกรรม เป็นต้น) มี
ความเหมาะสม 

    0.621  

Pm3 การจัดโปรโมชั่นราคาตั๋วโดยสารมี
ความเหมาะสม 

    0.679  

Pm4 โครงการสะสมคะแนนจากการเป็น
ส ม าชิ ก ข อ งส าย ก ารบิ น มี ค ว าม
เหมาะสม 

    0.624  

Pm5 การจำหน่ายตั๋วโดยสารโดยพนักงานมี
ความเหมาะสม 

    0.522  

Pr1 ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับ
จุดหมายปลายทาง 

     0.772 

Pr2 ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับ
ระยะทาง 

     0.782 

Pr3 ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับ
การบริการที่ได้รับ 

     0.677 
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4.4.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน 
  4.4.3.1 การตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้นของชุดตัวแปรพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการ

สายการบินภายในประเทศก่อนการนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยผลการตรวจสอบ พบว่า ค่า 
Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) เท่ากับ 0.827 ซึ่งมีค่ามากกว่า 
0.80 และเข้าสู่ 1 และค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ (Bartlett's Test of Sphericity) พบว่า ค่าไคแสควร์
เท่ากับ 1596.756 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.00 ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าตัวแปรต่าง ๆ มีความ
เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป (Cerny & Kaiser, 1977) แสดงในตารางที่ 4.23 

 
ตารางที่  4 .23  ค่ า KMO and Bartlett's Test พฤติกรรมการตั้ งใจ ใช้บริการสายการบิ น
ภายในประเทศ 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .827 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1596.756 
 df 6 
 Sig. .000 
 

  4.4.3.2 การสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component 
Analysis: PCA) ผลการสกัดองค์ประกอบแสดงเฉพาะองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigenvalue) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 เพราะถือว่าเป็นไปตามหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Guttman, 1954) 
พบว่ามีทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ มีพิสัยของค่าไอเกน (Eigenvalue) อยู่ระหว่างที่ 18.606 ค่าร้อยละ
ของความแปรปรวน (%  of Variance) อยู่ที่  47.707 และร้อยละค่าความแปรปรวนสะสม 
(Cumulative % of Variance) เท่ากับ 47.707 ตามตารางที่ 4.24 
 

ตารางที่ 4.24 การสกัดองค์ประกอบของพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศ 
 

องค์ประกอบ ความแปรปรวน ร้อยละความแปรปรวน ร้อยละความแปรปรวนสะสม 
1 18.606 47.707 47.707 

 
   4.4.3.3 การหมุนแกนองค์ประกอบ ผู้วิจัยหมุนองค์ประกอบแบบมุมมฉาก (Orthogonal 

Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax with Kaiser Normalization) เพื่อให้ตัวแปรมีลักษณะที่
ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งตามเกณฑ์การพิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบที่เหมาะสมต้องมีค่าน้ำหนัก
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องค์ประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และถ้าตัวแปรสังเกตได้มีน้ำหนักในองค์ประกอบ
ใดมาก ควรจัดตัวแปรนั้นเข้ากับองค์ประกอบน้ี (Tabachnick & Fidell, 2014) 
   ดังนั้น จึงสามารถแบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศได้ 1 องค์ประกอบ และ 4 ตัวแปรสังเกตได้ โดยมีค่า Cronbach's Alpha เท่ากับ 
0.887 โดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแสดงในตารางที่ 4.25 
 
ตารางที่ 4.25 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของตัวแปรพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการ
บินภายในประเทศ 
 

รหัส ตัวแปรสังเกตได้ น้ำหนักองค์ประกอบ 

I1 ท่านจะบอกต่อผู้อื่นให้มาใช้บริการสายการบิน 0.857 
I2 ถ้าท่านต้องเดินทางไปต่างจังหวัดท่านจะใช้บริการสายการบิน 0.840 
I3 หากสายการบินมีการปรับราคาคา่โดยสารท่านยังคงใช้บริการสายการบินต่อไป 0.856 
I4 ท่านคิดว่าจะกลับมาใช้บริการสายการบินอีกครั้ง 0.906 

 

  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้
นวัตกรรมทางการตลาดของผู้ โดยสารชาวไทยที่ ใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรอง......... 
 

      การวิเคราะห์ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นวัตกรรมทาง
การตลาดของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรอง เป็น
การทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม โดยใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคำนวณหาสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ ในการ
อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามว่ามีอิทธิพลต่อกันมากน้อยเพียงใด เพื่อหาตัว
แปรของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทาง
การตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง  โดยได้กำหนด
สมมติฐานการวิจัยและวิเคราะห์ผลตามสมมติฐานหลักที่1 ซึ่งประกอบด้วย 4 สมมติฐานย่อย ดังนี ้ 

  สมมติฐานหลักที่ 1 ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อการ
รับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง  

    สมมติฐานย่อยที่ 1.1 แรงจูงใจของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทาง
การตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
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    สมมติฐานย่อยที่ 1.2 ทัศนคติที่มีต่อสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อการ
รับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 

  สมมติฐานย่อยที่ 1.3 ปัจจัยทางสังคมของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อการรับรู้
นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 

  สมมติฐานย่อยที่ 1.4 ปัจจัยทางวัฒนธรรมของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อการรับรู้
นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 

  โดยผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์เป็นทั้งหมด 4 ส่วน ตามสมมติฐานย่อยที่ 1.1 -1.4 
แสดงตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

   
  สมมติฐานย่อยที่ 1.1 แรงจูงใจของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรม

ทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 

ตารางที่ 4.26 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร  
                  ด้านแรงจูงใจกับการรับรูน้วัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้  
                  บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 

ด้านแรงจูงใจ 
การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบิน 

R p Value 

1) ความผ่อนคลายเมื่อใช้บริการสายการบิน .538 .000 

2) ความปลอดภัยเม่ือใช้บริการสายการบิน .557 .000 

3) การได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเมื่อใช้บริการสายการบิน .442 .000 

4) การสามารถยกระดับสถานะของตนจากการใช้บริการสายการบิน .494 .000 

5) ความปรารถนาในการใช้บริการสายการบิน .528 .000 

 
  จากตางรางที่ 4.26 พบว่า ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้าน

แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับการรับรูน้วัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการ
ในท่าอากาศยานเมืองรอง โดยที่ความปลอดภัยเมื่อใช้บริการสายการบินสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.7 
รองลงมา คือ ความผ่อนคลายเมื่อใช้บริการสายการบิน คิดเป็นร้อยละ 53.8 ความปรารถนาในการใช้
บริการสายการบิน คิดเป็นร้อยละ 52.8 การสามารถยกระดับสถานะของตนจากการใช้บริการสาย
การบิน คิดเป็นร้อยละ 49.4 และการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเมื่อใช้บริการสายการบิน คิดเป็นร้อยละ 
44.2 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.27 ค่าสัมประสทิธิ์สัมพันธ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของ
ผู้โดยสารด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการรับรูน้วัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่
ให้บริการในทา่อากาศยานเมืองรอง 
 

ด้านการจูงใจ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 𝜷 
1) ความปลอดภัยเม่ือใช้บริการสายการบิน .189 .026 .273 7.292 .000 

2) ความปรารถนาในการใช้บริการสายการบิน .142 .025 .214 5.658 .000 

3) ความผ่อนคลายเมื่อใช้บริการสายการบิน .128 .027 .184 4.737 .000 

4) การสามารถยกระดับสถานะของตนจากการ
ใช้บริการสายการบิน 

.092 .024 .145 3.883 .000 

R = .660, 𝑅2= .443, F = 136.206, p value < 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.27 พบว่าปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้านแรงจูงใจที่
ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยาน
เมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 44.3 ซึ่งหากแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยในองค์ประกอบด้านแรงจูงใจ 
พบว่า ความปลอดภัยเมื่อใช้บริการสายการบินส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการ
บินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 27.3 ( 𝜷 = .273, t= 7.292) 
รองลงมา คือ ความปรารถนาในการใช้บริการสายการบินส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาด
ของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ  21.4 ( 𝜷 = 
.214, t= 5.658) ความผ่อนคลายเมื่อใช้บริการสายการบินส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาด
ของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง  คิดเป็นร้อยละ 18.4 ( 𝜷 = 
.184, t= 4.737) และการสามารถยกระดับสถานะของตนจากการใช้บริการสายการบินส่งผลต่อการ
รับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง คิด
เป็นร้อยละ 14.5 ( 𝜷 = .145, t= 3.883) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้าน
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการรับรูน้วัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศทีใ่ห้บริการในท่า
อากาศยานเมืองรอง 
 

สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านแรงจูงใจ ผลการวิเคราะห์ 

H1.1.1 ความผ่อนคลายเม่ือใช้บริการสายการบิน สนับสนุน 

H1.1.2 ความปลอดภัยเมื่อใช้บริการสายการบิน สนับสนุน 

H1.1.3 การได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเมื่อใช้บริการสายการบิน ปฏิเสธ 

H1.1.4 การสามารถยกระดับสถานะของตนจากการใช้บริการสายการบิน สนับสนุน 

H1.1.5 ความปรารถนาในการใช้บริการสายการบิน สนับสนุน 

 
จากตารางที่ 4.28 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้าน

แรงจูงใจ ประกอบด้วย ความผ่อนคลายเมื่อใช้บริการสายการบิน ความปลอดภัยเมื่อใช้บริการสาย
การบิน การสามารถยกระดับสถานะของตนจากการใช้บริการสายการบิน และความปรารถนาในการ
ใช้บริการสายการบินมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของ
สายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง ในขณะที่ ปัจจัยการเลือกใช้บริการ
สายการบินของผู้โดยสารด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย การได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเมื่อใช้บริการสาย
การบิน ไม่มีความสัมพันธอ์ย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการรับรูน้วัตกรรมทางการตลาดของสายการบิน
ภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้านแรงจูงใจที่มี
อิทธิพลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศ
ยานเมืองรอง ได้แก่ ความผ่อนคลายเมื่อใช้บริการสายการบิน ความปลอดภัยเมื่อใช้บริการสายการ
บิน การสามารถยกระดับสถานะของตนจากการใช้บริการสายการบิน และความปรารถนาในการใช้
บริการสายการบิน ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1  ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้านแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้
นวัตกรรมทางการตลาด 
 

 สมมติฐานย่อยที่ 1.2 ทัศนคติที่มีต่อสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อการ
รับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 

ตารางที่ 4.29 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร
ด้านทัศนคติกับการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่า
อากาศยานเมืองรอง 
 

ด้านทัศนคตแิละการรับรู้ 
การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบิน 

R p Value 

1) การเข้าใจในเงื่อนไขการบริการของสายการบินอย่างชัดเจน .401 .000 
2) การได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการสายการบิน .552 .000 

3) การใช้บริการสายการบินเป็นประจำ .410 .000 

4) ความเต็มใจในการใช้บริการสายการบิน .491 .000 

5) ความประทับใจที่ผ่านมาในการใช้บริการของสายการบิน .568 .000 

6) ความรู้สึกที่ดีต่อสายการบิน .566 .000 

7) ความสนใจที่จะเดินทางด้วยสายการบิน .558 .000 

8) การทราบข้อมูลของสายการบินบ่อยครั้ง .485 .000 
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 จากตางรางที่ 4.29 พบว่า ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้าน
ทัศนคติและการรับรู้มีความสัมพันธ์กับการการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบิน
ภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง โดยที่ความประทับใจที่ผ่านมาในการใช้บริการ
ของสายการบินสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.8 รองลงมา คือ ความรู้สึกที่ดีต่อสายการบิน คิดเป็นร้อย
ละ 56.6 ความสนใจที่จะเดินทางด้วยสายการบิน คิดเป็นร้อยละ 55.8 การได้รับประสบการณ์ที่ดีจาก
การใช้บริการสายการบิน คิดเป็นร้อยละ 55.2 ความเต็มใจในการใช้บริการสายการบิน คิดเป็นร้อยละ 
49.1  การทราบข้อมูลของสายการบินบ่อยครั้ง คิดเป็นร้อยละ 48.5 การใช้บริการสายการบินเป็น
ประจำ คิดเป็นร้อยละ  41.0 และการเข้าใจในเงื่อนไขการบริการของสายการบินอย่างชัดเจน คิดเป็น
ร้อยละ 40.1 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.30 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของ
ผู้ โดยสารทัศนคติและการรับรู้ที่ ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบิน
ภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 

ทัศนคติและการรับรู ้

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 𝜷 
1) ความประทับใจที่ผ่านมาในการใช้บริการของสายการบิน .153 .027 .216 5.664 .000 
2) การได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการสายการบิน .144 .025 .209 5.716 .000 

3) ความสนใจที่จะเดินทางด้วยสายการบิน .107 .031 .147 3.510 .000 

4) การเข้าใจในเงื่อนไขการบริการของสายการบินอย่างชัดเจน .084 .023 .116 3.710 .000 

5)ความรู้สึกที่ดีต่อสายการบิน .097 .032 .129 3.049 .002 

6) ความเต็มใจในการใช้บริการสายการบิน .070 .030 .086 2.295 .022 

R = .694, 𝑅2= .477, F = 108.927, p value < 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.30 พบว่าปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารทัศนคติและการ
รับรู้ที่ส่งผลต่อการการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่า
อากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 47.7 ซึ่งหากแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยในองค์ประกอบ
ทัศนคติและการรับรู้ พบว่า ความประทับใจที่ผ่านมาในการใช้บริการของสายการบินส่งผลต่อการรับรู้
นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง คิดเป็น
ร้อยละ 21.6 ( 𝜷 = .216, t= 5.664) รองลงมา คือ การได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการสาย
การบินส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่า
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อากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 20.9 ( 𝜷 = .209, t= 5.716) ความสนใจที่จะเดินทางด้วยสาย
การบินส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่า
อากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 14.7 ( 𝜷 = .147, t= 3.510) ความรู้สึกที่ดีต่อสายการบินส่งผล
ต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมือง
รอง คิดเป็นร้อยละ 12.9 ( 𝜷 = .129, t= 3.049) การเข้าใจในเงื่อนไขการบริการของสายการบิน
อย่างชัดเจนส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่า

อากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 11.6 ( β = .116, t= 3.710) 
และความเต็มใจในการใช้บริการสายการบินส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบิน
ภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 8.6 ( 𝜷 = .086, t= 2.295) 
ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร
ทัศนคติและการรับรู้ที่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่
ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 

สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านทัศนคติและการรับรู ้ ผลการวิเคราะห์ 

H1.2.1 การเข้าใจในเงื่อนไขการบริการของสายการบินอย่างชัดเจน สนับสนุน 

H1.2.2 การได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการสายการบิน สนับสนุน 

H1.2.3 การใช้บริการสายการบินเป็นประจำ ปฏิเสธ 

H1.2.4 ความเต็มใจในการใช้บริการสายการบิน สนับสนุน 

H1.2.5 ความประทับใจที่ผ่านมาในการใช้บริการของสายการบิน สนับสนุน 

H1.2.6 ความรู้สึกที่ดีต่อสายการบิน สนับสนุน 

H1.2.7 ความสนใจที่จะเดินทางด้วยสายการบิน สนับสนุน 

H1.2.8 การทราบข้อมูลของสายการบินบ่อยครั้ง ปฏิเสธ 

 
จากตารางที่ 4.31 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้าน

ทัศนคติและการรับรู้ ประกอบด้วย การเข้าใจในเงื่อนไขการบริการของสายการบินอย่างชัดเจน การ
ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการสายการบิน ความเต็มใจในการใช้บริการสายการบิน ความ
ประทับใจที่ผ่านมาในการใช้บริการของสายการบิน ความรู้สึกที่ดีต่อสายการบิน และความสนใจที่จะ
เดินทางด้วยสายการบินมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการการรับรู้นวัตกรรมทาง
การตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง ในขณะที่ ปัจจัยการ
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เลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารทัศนคติและการรับรู้ ประกอบด้วย การใช้บริการสายการบิน
เป็นประจำ และการทราบข้อมูลของสายการบินบ่อยครั้งไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
กับการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมือง
รอง 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้านทัศนคติและ
การรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการใน
ท่าอากาศยานเมืองรอง ได้แก่ การเข้าใจในเงื่อนไขการบริการของสายการบินอย่างชัดเจน การได้รับ
ประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการสายการบิน ความเต็มใจในการใช้บริการสายการบิน ความ
ประทับใจที่ผ่านมาในการใช้บริการของสายการบิน ความรู้สึกที่ดีต่อสายการบิน และความสนใจที่จะ
เดินทางด้วยสายการบิน ดังแสดงในภาพที่ 4.2 

 

 
 
ภาพที่ 4.2  ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้านทัศนคติและการรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาด 
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  สมมติฐานย่อยที่ 1.3 ปัจจัยทางสังคมของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อการรับรู้
นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 

ตารางที่ 4.32 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร
ด้านปัจจัยทางสังคมกับการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการใน
ท่าอากาศยานเมืองรอง 
 

ปัจจัยทางสังคม 
การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบิน 

R p Value 

1) การเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของคนรอบข้าง  .450 .000 

2) การเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของครอบครัว/ญาติ .464 .000 

3) กลุ่มคนรอบข้างกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน .425 .000 

4) ครอบครัว/ญาติกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน .495 .000 
5) องค์กรที่สังกัดกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน .492 .000 

 
  จากตางรางที่ 4.32 พบว่า ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้าน

ปัจจัยทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่
ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง โดยที่ครอบครัว/ญาติกำหนดให้ใช้บริการสายการบินสูงที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 49.5 รองลงมา คือ องค์กรที่สังกัดกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน คิดเป็นร้อยละ 49.2 
การเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของครอบครัว/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 46.4 การเลือกใช้
บริการสายการบินจากคำแนะนำของคนรอบข้าง คิดเป็นร้อยละ 45.0 และกลุ่มคนรอบข้างกำหนดให้
ใช้บริการสายการบิน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 4.33 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของ
ผู้ โดยสารด้านปัจจัยทางสังคมที่ส่ งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบิน
ภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 

ปัจจัยทางสังคม 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 𝜷 
1) ครอบครัว/ญาติกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน .113 .027 .219 4.194 .000 

2) องค์กรที่สังกัดกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน .104 .025 .214 4.153 .000 

3) การเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของคนรอบข้าง .098 .025 .172 3.967 .000 

R = .539, 𝑅2= .288, F = 96.602, p value < 0.001 
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 จากตารางที่ 4.33 พบว่าปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้านปัจจัยทาง
สังคมที่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่า
อากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 28.8 ซึ่งหากแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยในองค์ประกอบด้าน
ปัจจัยทางสังคม พบว่า ครอบครัว/ญาตกิำหนดให้ใช้บริการสายการบินส่งผลต่อการรับรูน้วัตกรรมทาง
การตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 21.9 ( 
𝜷 = .219, t= 4.194) รองลงมา คือ องค์กรที่สังกัดกำหนดให้ใช้บริการสายการบินส่งผลต่อการรับรู้
นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง คิดเป็น
ร้อยละ 21.4 ( 𝜷 = .214, t= 4.153) และการเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของคนรอบ
ข้างส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศ
ยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 17.2 ( 𝜷 = .172.086, t= 3.967) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้าน
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการ
ในท่าอากาศยานเมืองรอง 

สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านปัจจัยทางสังคม ผลการวิเคราะห์ 

H1.3.1 การเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของคนรอบข้าง  สนับสนุน 

H1.3.2 การเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของครอบครัว/ญาติ ปฏิเสธ 

H1.3.3 กลุ่มคนรอบข้างกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน ปฏิเสธ 

H1.3.4 ครอบครัว/ญาติกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน สนับสนุน 

H1.3.5 องค์กรที่สังกัดกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน สนับสนุน 

 
จากตารางที่ 4.34 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้าน

ปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย การเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของคนรอบข้าง  
ครอบครัว/ญาติกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน และองค์กรที่สังกัดกำหนดให้ใช้บริการสายการบินมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบิน
ภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง ในขณะที่ ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบิน
ของผู้โดยสารด้านปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย การเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของ
ครอบครัว/ญาติ และกลุ่มคนรอบข้างกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติกับการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่า
อากาศยานเมืองรอง 
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้านทัศนคติและ
การรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการใน
ท่าอากาศยานเมืองรอง ได้แก่ การเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของคนรอบข้าง  
ครอบครัว/ญาติกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน และองค์กรที่สังกัดกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน ดัง
แสดงในภาพที่ 4.3 

 

 
 
ภาพที่ 4.3  ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้านปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้นวัตกรรมทางการตลาด 
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 สมมติฐานย่อยที่ 1.4 ปัจจัยทางวัฒนธรรมของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อการรับรู้
นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 

ตารางที่ 4.35 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร
ด้านปัจจัยทางวัฒนธรรมกับการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่
ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 

ปัจจัยทางวัฒนธรรม 
การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบิน 

R p Value 

1) การเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย .529 .000 

2) ค่านิยมในการใช้บริการสายการบิน .514 .000 

3) การสื่อสารด้วยภาษาไทยของพนักงาน .548 .000 

4) ความชอบส่วนบุคคล .570 .000 

5) การบริการอย่างไทย .611 .000 

 
  จากตางรางที่ 4.35 พบว่า ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้าน

ปัจจัยทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบิน
ภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง โดยที่การบริการอย่างไทยสูงที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 61.1 รองลงมา คือ ความชอบส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 57.0 การสื่อสารด้วยภาษาไทยของ
พนักงาน คิดเป็นร้อยละ 54.8 การเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย คิดเป็นร้อยละ 52.9 และค่านิยมใน
การใช้บริการสายการบิน คิดเป็นร้อยละ 51.4 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.36 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของ
ผู้โดยสารด้านปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบิน
ภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 

ปัจจัยทางวัฒนธรรม 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 𝜷 
1) การบริการอย่างไทย .199 .032 .286 6.118 .000 

2) การสื่อสารด้วยภาษาไทยของพนักงาน .122 .024 .192 5.034 .000 

3) การเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย .120 .026 .170 4.549 .000 

4) ความชอบส่วนบุคคล .099 .032 .143 3.129 .002 

R = .672, 𝑅2= .448, F = 144.991, p value < 0.05, p value < 0.001 
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 จากตารางที่ 4.36 พบว่าปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้านปัจจัยทาง
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่า
อากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 44.8 ซึ่งหากแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยในองค์ประกอบด้าน
ปัจจัยทางวัฒนธรรม พบว่า การบริการอย่างไทยส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสาย
การบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 28.6 ( 𝜷 = .286, t= 
6.118) รองลงมา คือ การสื่อสารด้วยภาษาไทยของพนักงานส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาด
ของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ  19.2 ( 𝜷 = 
.192, t= 5.034) การเป็นที่ยอมรับของสังคมไทยส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสาย
การบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 17.0 ( 𝜷 = .170, t= 
4.549) และความชอบส่วนบุคคลส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบิน
ภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 14.3 ( 𝜷 = .143, t= 3.129) 
ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.37 ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารปัจจัย
ทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการ
ในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 

สมมติฐานที่ สมมติฐานปัจจัยทางวัฒนธรรม ผลการวิเคราะห์ 

H1.4.1 การเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย สนับสนุน 

H1.4.2 ค่านิยมในการใช้บริการสายการบิน ปฏิเสธ 

H1.4.3 การสื่อสารด้วยภาษาไทยของพนักงาน สนับสนุน 

H1.4.4 ความชอบส่วนบุคคล สนับสนุน 

H1.4.5 การบริการอย่างไทย สนับสนุน 

 
จากตารางที่ 4.37 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารปัจจัย

ทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย การเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย การสื่อสารด้วยภาษาไทยของพนักงาน 
ความชอบส่วนบุคคล และการบริการอย่างไทยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการรับรู้
นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง ในขณะ
ที่ ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารปัจจัยทางวัฒนธรรมประกอบด้วย ค่านิยมในการ
ใช้บริการสายการบิน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาด
ของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง 
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้านปัจจัยทาง
วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการใน
ท่าอากาศยานเมืองรอง ได้แก่ การเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย การสื่อสารด้วยภาษาไทยของพนักงาน 
ความชอบส่วนบุคคล และการบริการอย่างไทย ดังแสดงในภาพที่ 4.4 
 

 
 
ภาพที่ 4.4  ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้านปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาด 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อการ
รับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรองใน
แต่ละองค์ประกอบ ตามสมมติฐานหลักที่ 1 โดยมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ประกอบด้วย 

1. แรงจูงใจ 
2. ทัศนคต ิ
3. ปัจจัยทางสังคม 
4. ปัจจัยทางวัฒนธรรม 

  ดังนั้น ผู้วิจัยสามารถนำสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของ
ผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการ
ในท่าอากาศยานเมืองรอง ในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบิน
ภายในประเทศที่ให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง มาสรุปผล ดังแสดงตามในภาพที่ 4.5  
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ภาพที่ 4.5  การแสดงผลการทดสอบสมมติฐานหลักที่1 ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของ
ผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการ
ในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 

จากภาพที่ 4.5 สามารถอธิบายเพื่อตอบผลการทดสอบสมมติฐานหลักที่1 โดยเรียงจากการ
ตั้งสมมติฐานการวิจัยเป็นแต่ละสมมติฐานย่อยได้ว่า 

สมมติฐานย่อยที1่.1 ด้านแรงจูงใจ  
    มี 4 สมมติฐานที่สนับสนุน คือ สมมติฐานที่ 1.1.1 คือ ความปลอดภัยเมื่อใช้บริการ

สายการบิน ( β = .273) สมมติฐานที่ 1.1.2 คือ ความปรารถนาในการใช้บริการสายการบิน ( β = 

.214) สมมติฐานที่ 1.1.4 คือ ความผ่อนคลายเมื่อใช้บริการสายการบิน ( β = .184) และสมมติฐานที่ 

1.1.5 คือ การสามารถยกระดับสถานะของตนจากการใช้บริการสายการบิน ( β = .145 )  
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สมมติฐานย่อยที่1.2 ด้านทัศนคติ 
  มี 6 สมมติฐานที่สนับสนุน คือ สมมติฐานที่ 1.2.1 คือ ความประทับใจที่ผ่านมาใน

การใช้บริการของสายการบิน ( β = .216) สมมติฐานที่ 1.2.2 คือ การได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการ

ใช้บริการสายการบิน ( β = .209) สมมติฐานที่ 1.2.4 คือ ความสนใจที่จะเดินทางด้วยสายการบิน ( 

β = .147) สมมติฐานที่ 1.2.5 คือ ความรู้สึกที่ดีต่อสายการบิน ( β = .129) สมมติฐานที่ 1.2.6 คือ 

การเข้าใจในเงื่อนไขการบริการของสายการบินอย่างชัดเจน ( β = .116) และสมมติฐานที่ 1.2.7 คือ 

ความเต็มใจในการใช้บริการสายการบิน ( β = .086)  
สมมติฐานย่อยที่1.3 ปัจจัยทางสังคม 

    มี 3 สมมติฐานที่สนับสนุน คือ สมมติฐานที่ 1.3.1 คือ ครอบครัว/ญาติกำหนดให้ใช้

บริการสายการบิน ( β = .219) สมมติฐานที่ 1.3.4 คือ องค์กรที่สังกัดกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน 

( β = .214) และสมมติฐานที่ 1.3.5 คือ การเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของคนรอบข้าง 

( β = .172.086)  
สมมติฐานย่อยที่1.4 ปัจจัยทางวัฒนธรรม 

    มี 4 สมมติฐานที่สนับสนุน คือ สมมติฐานที่ 1.4.1 คือ การบริการอย่างไทย ( β = 

.286) สมมติฐานที่ 1.4.3 คือ การสื่อสารด้วยภาษาไทยของพนักงาน ( β = .192) สมมติฐานที่ 1.4.4 

คือ การเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย ( β = .170) และสมมติฐานที่ 1.4.5 คือ ความชอบส่วนบุคคล ( 

β = .143)  
 

  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตั้งใจใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรอง 

 
      การวิเคราะห์การวิเคราะห์ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ตั้งใจใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศ
ยานเมืองรอง เป็นการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม โดยใช้สถิติการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคำนวณหาสัมประสิทธิ์
ต่าง ๆ ในการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามว่ามีอิทธิพลต่อกันมากน้อย
เพียงใด เพื่อหาตัวแปรของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมือง
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รอง โดยได้กำหนดสมมติฐานการวิจัยและวิเคราะห์ผลตามสมมติฐานหลักที่  2 ซึ่งประกอบด้วย 4 
สมมติฐานย่อย ดังนี้  

สมมติฐานหลักที่  2 ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยผลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมือง
รอง   

   สมมติฐานย่อยที่ 2.1 แรงจูงใจของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้
บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

   สมมติฐานย่อยที่ 2.2 ทัศนคติและการรับรู้ที่มีต่อสายการบินของผู้โดยสารชาวไทย
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้ โดยสารชาวไทยในท่าอากาศ
ยานเมืองรอง 

   สมมติฐานย่อยที่ 2.3 ปัจจัยทางสังคมของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

   สมมติฐานย่อยที่ 2.4 ปัจจัยทางวัฒนธรรมของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อพฤติกรรม
การต้ังใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

  โดยผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์เป็นทั้งหมด 4 ส่วน ตามสมมติฐานย่อยที่ 2.1-2.4 
แสดงตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 สมมติฐานย่อยที่ 2.1 แรงจูงใจของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้
บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 
ตารางที่ 4.38 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร
ด้านแรงจูงใจกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่า
อากาศยานเมือง 
 

ด้านแรงจูงใจ 

พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยใน 

ท่าอากาศยานเมืองรอง 

R p Value 

1) ความผ่อนคลายเมื่อใช้บริการสายการบิน .473 .000 

2) ความปลอดภัยเม่ือใช้บริการสายการบิน .471 .000 

3) การได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเมื่อใช้บริการสายการบิน .361 .000 
4) การสามารถยกระดับสถานะของตนจากการใช้บริการสายการบิน .438 .000 

5) ความปรารถนาในการใช้บริการสายการบิน .502 .000 
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  จากตางรางที่ 4.38 พบว่า ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้าน
แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาว
ไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง โดยที่ความปรารถนาในการใช้บริการสายการบินสูงที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 50.2 รองลงมา คือ ความผ่อนคลายเมื่อใช้บริการสายการบิน คิดเป็นร้อยละ 47.3 ความปลอดภัย
เมื่อใช้บริการสายการบิน คิดเป็นร้อยละ 47.1 การสามารถยกระดับสถานะของตนจากการใช้บริการ
สายการบิน คิดเป็นร้อยละ 43.8 และการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเมื่อใช้บริการสายการบิน คิดเป็นร้อยละ 
36.1 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.39 ค่าสัมประสทิธิ์สัมพันธ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของ
ผู้โดยสารด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ
ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

ด้านการจูงใจ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 𝜷 
1) ความปรารถนาในการใช้บริการสายการบิน .206 .033 .257 6.304 .000 

2) ความปลอดภัยเม่ือใช้บริการสายการบิน .166 .034 .199 4.928 .000 

3) ความผ่อนคลายเมื่อใช้บริการสายการบิน .135 .035 .160 3.833 .000 

4) การสามารถยกระดับสถานะของตนจากการ
ใช้บริการสายการบิน 

.084 .031 .110 2.734 .006 

R = .589, 𝑅2= .343, F = 93.476, p value < 0.05, p value < 0.001 

 

 จากตารางที่ 4.39 พบว่าปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้านแรงจูงใจที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศ
ยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 34.3 ซึ่งหากแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยในองค์ประกอบด้านแรงจูงใจ 
พบว่า ความปรารถนาในการใช้บริการสายการบินส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง  คิดเป็นร้อยละ 25.7 ( 𝜷 = .257, t= 
6.304) รองลงมา คือ ความปลอดภัยเมื่อใช้บริการสายการบินส่งผลพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสาย
การบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองคิดเป็นร้อยละ 19.9 ( 𝜷 = 
.199, t= 4.928) ความผ่อนคลายเมื่อใช้บริการสายการบินส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสาย
การบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองคิดเป็นร้อยละ 16.0 ( 𝜷 = . 
.160, t= 3.833) และการสามารถยกระดับสถานะของตนจากการใช้บริการสายการบินส่งผลต่อ
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พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมือง
รองคิดเป็นร้อยละ 11.0 ( 𝜷 = .110, t= 2.734) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.40 ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้าน
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการต้ังใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยใน
ท่าอากาศยานเมืองรอง 

 

สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านแรงจูงใจ ผลการวิเคราะห์ 

H2.1.1 ความผ่อนคลายเม่ือใช้บริการสายการบิน สนับสนุน 

H2.1.2 ความปลอดภัยเมื่อใช้บริการสายการบิน สนับสนุน 

H2.1.3 การได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเมื่อใช้บริการสายการบิน ปฏิเสธ 

H2.1.4 การสามารถยกระดับสถานะของตนจากการใช้บริการสายการบิน สนับสนุน 

H2.1.5 ความปรารถนาในการใช้บริการสายการบิน สนับสนุน 

 
จากตารางที่ 4.40 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้าน

แรงจูงใจ ประกอบด้วย ความผ่อนคลายเมื่อใช้บริการสายการบิน ความปลอดภัยเมื่อใช้บริการสาย
การบิน การสามารถยกระดับสถานะของตนจากการใช้บริการสายการบิน และความปรารถนาในการ
ใช้บริการสายการบินมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการ
บินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองในขณะที่ ปัจจัยการเลือกใช้บริการ
สายการบินของผู้โดยสารด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย การได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเมื่อใช้บริการสาย
การบิน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้านแรงจูงใจ ที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่า
อากาศยานเมืองรอง ได้แก่ ความผ่อนคลายเมื่อใช้บริการสายการบิน ความปลอดภัยเมื่อใช้บริการสาย
การบิน การสามารถยกระดับสถานะของตนจากการใช้บริการสายการบิน และความปรารถนาในการ
ใช้บริการสายการบิน ดังแสดงในภาพที่ 4.6 
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ภาพที่ 4.6  ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้านแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การต้ังใจใช้บริการสายการบิน 
 

  สมมติฐานย่อยที่ 2.2 ทัศนคติและการรับรู้ที่มีต่อสายการบินของผู้โดยสารชาวไทย
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศ
ยานเมืองรอง 

 
ตารางที่ 4.41 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร
ด้านทัศนคติกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่า
อากาศยานเมืองรอง 
 

ด้านทัศนคตแิละการรับรู้ 

พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยใน 

ท่าอากาศยานเมืองรอง 

R p Value 

1) การเข้าใจในเงื่อนไขการบริการของสายการบินอย่างชัดเจน .330 .000 
2) การได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการสายการบิน .450 .000 

3) การใช้บริการสายการบินเป็นประจำ .356 .000 

4) ความเต็มใจในการใช้บริการสายการบิน .401 .000 

5) ความประทับใจที่ผ่านมาในการใช้บริการของสายการบิน .438 .000 
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ด้านทัศนคตแิละการรับรู้ 

พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยใน 

ท่าอากาศยานเมืองรอง 

R p Value 

6) ความรู้สึกที่ดีต่อสายการบิน .423 .000 

7) ความสนใจที่จะเดินทางด้วยสายการบิน .524 .000 

8) การทราบข้อมูลของสายการบินบ่อยครั้ง .414 .000 

 
  จากตางรางที่ 4.41 พบว่า ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้าน

ทัศนคติและการรับรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ
ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองโดยที่ความสนใจที่จะเดินทางด้วยสายการบินสูงที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 52.4 รองลงมา คือ การได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการสายการบินคิดเป็นร้อย
ละ 45.06 ความประทับใจที่ผ่านมาในการใช้บริการของสายการบิน คิดเป็นร้อยละ 43.8 ความรู้สึกที่
ดีต่อสายการบิน คิดเป็นร้อยละ 42.3 การทราบข้อมูลของสายการบินบ่อยครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.4  
ความเต็มใจในการใช้บริการสายการบิน คิดเป็นร้อยละ 40.1 การใช้บริการสายการบินเป็นประจำ คิด
เป็นร้อยละ  35.6 และการเข้าใจในเงื่อนไขการบริการของสายการบินอย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 
33.0 ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 4.42 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของ
ผู้โดยสารทัศนคติและการรับรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ
ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

ทัศนคติและการรับรู ้
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 𝜷 
1) ความสนใจที่จะเดินทางด้วยสายการบิน  .287 .035 .327 8.177 .000 

2) การได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการสายการบิน .117 .033 .141 3.504 .000 
3) ความประทับใจที่ผ่านมาในการใช้บริการของสายการบิน .130 .033 .153 3.992 .000 

4) การเข้าใจในเงื่อนไขการบริการของสายการบินอย่างชัดเจน .098 .031 .112 3.199 .001 

R = .582, 𝑅2= .335, F = 90.260, p value < 0.05, p value < 0.001 

 

 จากตารางที่ 4.42 พบว่าปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารทัศนคติและการ
รับรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่า
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อากาศยานเมืองรองคิดเป็นร้อยละ 33.5 ซึ่งหากแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยในองค์ประกอบทัศนคติ
และการรับรู้ พบว่า ความสนใจที่จะเดินทางด้วยสายการบิน ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการ
สายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองคิดเป็นร้อยละ 32.7 ( 𝜷 
= .327, t= 8.177) รองลงมา คือ ความประทับใจที่ผ่านมาในการใช้บริการของสายการบินส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมือง
รองคิดเป็นร้อยละ 15.3 ( 𝜷 = .153, t= 3.992) การได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการสาย
การบินส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่า
อากาศยานเมืองรองคิดเป็นร้อยละ 14.1 ( 𝜷 = .141, t= 3.504) และการเข้าใจในเงื่อนไขการบริการ
ของสายการบินอย่างชัดเจนส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ
ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 11.2 ( 𝜷 = .112, t= 3.199) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.43 ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร
ทัศนคติและการรับรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสาร
ชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านทัศนคติและการรับรู ้ ผลการวิเคราะห์ 

H2.2.1 การเข้าใจในเงื่อนไขการบริการของสายการบินอย่างชัดเจน สนับสนุน 

H2.2.2 การได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการสายการบิน สนับสนุน 

H2.2.3 การใช้บริการสายการบินเป็นประจำ ปฏิเสธ 

H2.2.4 ความเต็มใจในการใช้บริการสายการบิน ปฏิเสธ 

H2.2.5 ความประทับใจที่ผ่านมาในการใช้บริการของสายการบิน สนับสนุน 

H2.2.6 ความรู้สึกที่ดีต่อสายการบิน ปฏิเสธ 

H2.2.7 ความสนใจที่จะเดินทางด้วยสายการบิน สนับสนุน 

H2.2.8 การทราบข้อมูลของสายการบินบ่อยครั้ง ปฏิเสธ 

 
จากตารางที่ 4.43 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้าน

ทัศนคติและการรับรู้ ประกอบด้วย การเข้าใจในเงื่อนไขการบริการของสายการบินอย่างชัดเจน การ
ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการสายการบิน ความประทับใจที่ผ่านมาในการใช้บริการของสาย
การบิน และความสนใจที่จะเดินทางด้วยสายการบินมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับ
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมือง
รอง ในขณะที่ ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารทัศนคติและการรับรู้ ประกอบด้วย 
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การใช้บริการสายการบินเป็นประจำ ความเต็มใจในการใช้บริการสายการบิน  ความรู้สึกที่ดีต่อสาย
การบิน และการทราบข้อมูลของสายการบินบ่อยครั้งไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับ
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมือง
รอง 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้านทัศนคติและ
การรับรู้ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย
ในท่าอากาศยานเมืองรอง ได้แก่ ความสนใจที่จะเดินทางด้วยสายการบิน การได้รับประสบการณ์ที่ดี
จากการใช้บริการสายการบิน ความประทับใจที่ผ่านมาในการใช้บริการของสายการบิน และการเข้าใจ
ในเงื่อนไขการบริการของสายการบินอย่างชัดเจน ดังแสดงในภาพที่ 4.7 
 

 
 
ภาพที่ 4.7 ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้านทัศนคติและการรับรู้ ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน 
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 สมมติฐานย่อยที่ 2.3 ปัจจัยทางสังคมของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 
ตารางที่ 4.44 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร
ด้านปัจจัยทางสังคมกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย
ในท่าอากาศยานเมืองรอง 

ปัจจัยทางสังคม 

พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยใน 

ท่าอากาศยานเมืองรอง 

R p Value 
1) การเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของคนรอบข้าง  .360 .000 

2) การเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของครอบครัว/ญาติ .313 .000 

3) กลุ่มคนรอบข้างกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน .268 .000 

4) ครอบครัว/ญาติกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน .321 .000 

5) องค์กรที่สังกัดกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน .309 .000 

 
  จากตางรางที่ 4.44 พบว่า ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้าน

ปัจจัยทางสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ
ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองโดยที่การเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของคน
รอบข้าง สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมา คือ ครอบครัว/ญาติกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน
คิดเป็น 32.1  การเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของครอบครัว/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 31.3 
องค์กรที่สังกัดกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน คิดเป็นร้อยละ 30.9 และกลุ่มคนรอบข้างกำหนดให้ใช้
บริการสายการบิน คิดเป็นร้อยละ 26.8 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.45 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของ
ผู้โดยสารด้านปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ
ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

 

ปัจจัยทางสังคม 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 𝜷 
1) การเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของคนรอบข้าง .181 .031 .263 5.752 .000 

2) ครอบครัว/ญาติกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน .094 .028 .151 3.315 .001 

R = .378, 𝑅2= .141, F = 59.107, p value < 0.05, p value < 0.001 

 

 จากตารางที่ 4.45 พบว่าปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้านปัจจัยทาง
สังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่า
อากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 14.1 ซึ่งหากแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยในองค์ประกอบด้าน
ปัจจัยทางสังคม พบว่า การเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของคนรอบข้างส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมือง
รองคิดเป็นร้อยละ 26.3 ( 𝜷 = .263, t= 5.752) รองลงมา คือ ครอบครัว/ญาติกำหนดให้ใช้บริการ
สายการบิน คิดเป็นร้อยละ 15.1 ( 𝜷 = .151, t= 4.153) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.46 ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้าน
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาว
ไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านปัจจัยทางสังคม ผลการวิเคราะห์ 

H2.3.1 การเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของคนรอบข้าง  สนับสนุน 

H2.3.2 การเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของครอบครัว/ญาติ ปฏิเสธ 

H2.3.3 กลุ่มคนรอบข้างกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน ปฏิเสธ 

H2.3.4 ครอบครัว/ญาติกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน สนับสนุน 

H2.3.5 องค์กรที่สังกัดกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน ปฏิเสธ 

 
จากตารางที่ 4.46 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้าน

ปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย การเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของคนรอบข้าง และ
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ครอบครัว/ญาติกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับพฤติกรรม
การตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองใน
ขณะที่ ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้านปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย การ
เลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของครอบครัว/ญาติ กลุ่มคนรอบข้างกำหนดให้ใช้บริการสาย
การบิน และและองค์กรที่สังกัดกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศ
ยานเมืองรอง 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้านปัจจัยทาง
สังคม ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยใน
ท่าอากาศยานเมืองรอง ได้แก่ การเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของคนรอบข้าง และ
ครอบครัว/ญาติกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน ดังแสดงในภาพที่ 4.8 

 
ภาพที่ 4.8  ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้านปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน 
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  สมมติฐานย่อยที่ 2.4 ปัจจัยทางวัฒนธรรมของผู้โดยสารชาวไทยส่งผลต่อพฤติกรรม
การต้ังใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 
ตารางที่ 4.47 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร
ด้านปัจจัยทางวัฒนธรรมกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาว
ไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

ปัจจัยทางวัฒนธรรม 
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศ

ของผูโ้ดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

R p Value 

1) การเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย .409 .000 

2) ค่านิยมในการใช้บริการสายการบิน .467 .000 

3) การสื่อสารด้วยภาษาไทยของพนักงาน .393 .000 

4) ความชอบส่วนบุคคล .469 .000 
5) การบริการอย่างไทย .449 .000 
 

  จากตางรางที่ 4.47 พบว่า ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้าน
ปัจจัยทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ
ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองโดยที่ความชอบส่วนบุคคลสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.9 
รองลงมา คือ ค่านิยมในการใช้บริการสายการบิน คิดเป็นร้อยละ 46.7 การบริการอย่างไทย คิดเป็น
ร้อยละ 44.9 การเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย คิดเป็นร้อยละ 40.9 และการสื่อสารด้วยภาษาไทยของ
พนักงาน คิดเป็นร้อยละ 39.3 ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 4.48 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของ
ผู้โดยสารด้านปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศ
ของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

 

ปัจจัยทางวัฒนธรรม 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 𝜷 
1) ความชอบส่วนบุคคล .149 .045 .179 3.337 .001 

2) การสื่อสารด้วยภาษาไทยของพนักงาน .215 .034 .262 6.306 .000 

3) การบริการอย่างไทย .136 .042 .163 3.215 .001 

R = .529, 𝑅2= .277, F = 91.406, p value < 0.05, p value < 0.001 
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 จากตารางที่ 4.48 พบว่าปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้านปัจจัยทาง
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยใน
ท่าอากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 27.7 ซึ่งหากแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยในองค์ประกอบ
ด้านปัจจัยทางวัฒนธรรม พบว่า การสื่อสารด้วยภาษาไทยของพนักงานส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้
บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองคิดเป็นร้อยละ 26.2 
( 𝜷 = .262, t= 6.306)  
รองลงมา คือ ความชอบส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศ
ของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองคิดเป็นร้อยละ 17.9 ( 𝜷 = .179, t= 3.337)  
และการบริการอย่างไทยส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ
ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 16.3 ( 𝜷 = .163, t= 3.215) ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 4.49 ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารปัจจัย
ทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาว
ไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

 

สมมติฐานที่ สมมติฐานปัจจัยทางวัฒนธรรม ผลการวิเคราะห์ 

H2.4.1 การเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย ปฏิเสธ 

H2.4.2 ค่านิยมในการใช้บริการสายการบิน ปฏิเสธ 

H2.4.3 การสื่อสารด้วยภาษาไทยของพนักงาน สนับสนุน 

H2.4.4 ความชอบส่วนบุคคล สนับสนุน 

H2.4.5 การบริการอย่างไทย สนับสนุน 

 
จากตารางที่ 4.49 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสาร ด้าน

ปัจจัยทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย การสื่อสารด้วยภาษาไทยของพนักงาน ความชอบส่วนบุคคล และ
การบริการอย่างไทยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการ
บินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง ในขณะที่ ปัจจัยการเลือกใช้
บริการสายการบินของผู้โดยสารปัจจัยทางวัฒนธรรมประกอบด้วย การเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย 
และค่านิยมในการใช้บริการสายการบิน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการ
ตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้านปัจจัยทาง
วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาว
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ไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง ได้แก่ การสื่อสารด้วยภาษาไทยของพนักงาน ความชอบส่วนบุคคล 
และการบริการอย่างไทย ดังแสดงในภาพที่ 4.9 
 

 
 
ภาพที่ 4.9 ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารด้านปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยผลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมือง
รอง ในแต่ละองค์ประกอบ ตามสมมติฐานหลักที่ 2 โดยมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ประกอบด้วย 

1. แรงจูงใจ 
2. ทัศนคต ิ
3. ปัจจัยทางสังคม 
4. ปัจจัยทางวัฒนธรรม 

  ดังนั้น ผู้วิจัยสามารถนำสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของ
ผู้โดยสารชาวไทยผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย
ในท่าอากาศยานเมืองรอง ในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองมาสรุปผล ดังแสดงตามในภาพที่ 4.10 
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ภาพที่ 4.10 การแสดงผลการทดสอบสมมติฐานหลักที่2 ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของ
ผู้โดยสารชาวไทยผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย
ในท่าอากาศยานเมืองรอง 

จากภาพ สามารถอธิบายเพื่อตอบผลการทดสอบสมมติฐานหลักที่2 โดยเรียงจากการ
ตั้งสมมติฐานการวิจัยเป็นแต่ละสมมติฐานย่อยได้ว่า 

สมมติฐานย่อยที2่.1 ด้านแรงจูงใจ  
    มี 4 สมมติฐานที่สนับสนุน คือ สมมติฐานที่ 2.2.1 คือ ความปลอดภัยเมื่อใช้บริการ

สายการบิน ( β = .199) สมมติฐานที่ 2.2.2 คือ ความปรารถนาในการใช้บริการสายการบิน ( β = 
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.257) สมมติฐานที่ 2.2.4 คือ ความผ่อนคลายเมื่อใช้บริการสายการบิน ( β = .160) และสมมติฐานที่ 

2.2.5 คือ การสามารถยกระดับสถานะของตนจากการใช้บริการสายการบิน ( β = .110)  
สมมติฐานย่อยที2่.2 ด้านทัศนคติ 
  มี 4 สมมติฐานที่สนับสนุน คือ สมมติฐานที่ 2.2.1 คือ ความประทับใจที่ผ่านมาใน

การใช้บริการของสายการบิน ( β = .153) สมมติฐานที่ 2.2.2 คือ การได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการ

ใช้บริการสายการบิน ( β = .141) สมมติฐานที่ 2.2.4 คือ ความสนใจที่จะเดินทางด้วยสายการบิน ( 

β = .327) และสมมติฐานที่ 2.2.5 คือ การเข้าใจในเงื่อนไขการบริการของสายการบินอย่างชัดเจน ( 

β = .112)  
สมมติฐานย่อยที2่.3 ปัจจัยทางสังคม 

    มี 2 สมมติฐานที่สนับสนุน คือ สมมติฐานที่ 2.3.3 คือ การเลือกใช้บริการสายการ

บินจากคำแนะนำของคนรอบข้าง ( β = .263) และสมมติฐานที่ 2.3.4 คือ ครอบครัว/ญาติกำหนดให้
ใช้บริการสายการบิน  

สมมติฐานย่อยที2่.4 ปัจจัยทางวัฒนธรรม 
    มี 3 สมมติฐานที่สนับสนุน คือ สมมติฐานที่ 2.4.3 คือ การสื่อสารด้วยภาษาไทยของ

พนักงาน ( β = .262) คือ สมมติฐานที่  2.4.4 คือ ความชอบส่วนบุคคล ( β = .179) และคือ 

สมมติฐานที่ 2.4.5 คือ การบริการอย่างไทย ( β = .163)  
 

  ผลการวิเคราะห์การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตั้งใจใช้บริการสายการบินของผู้ โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรอง.................... 

  การวิเคราะห์การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสาย
การบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรอง เป็น
การทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม โดยใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคำนวณหาสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ ในการ
อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามว่ามีอิทธิพลต่อกันมากน้อยเพื่อหาตัวแปรของ
การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้
บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง โดยได้กำหนด
สมมติฐานการวิจัยและวิเคราะห์ผลตามสมมติฐานหลักที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย 6 สมมติฐานย่อย ดังนี ้ 
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    สมมติฐานหลักที่ 3 การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

      สมมติฐานย่อยที่ 3.1 การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านการให้บริการ
ของสายการบินภายในประเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยาน
เมืองรอง 

      สมมติฐานย่อยที่ 3.2 การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพของสายการบินภายในประเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยใน
ท่าอากาศยานเมืองรอง 

      สมมติฐานย่อยที่ 3.3 การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านคุณค่าเฉพาะตัว
ของสายการบินภายในประเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยาน
เมืองรอง 

      สมมติฐานย่อยที่ 3.4 การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการของสายการบินภายในประเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสาร
ชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

      สมมติฐานย่อยที่ 3.5 การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านราคาบัตร
โดยสารของสายการบินภายในประเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยในท่า
อากาศยานเมืองรอง 

      สมมติฐานย่อยที่ 3.6 การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านราคาบริการ
เสริมของสายการบินภายในประเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศ
ยานเมืองรอง 

  โดยผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์เป็นทั้งหมด 6 ส่วน ตามสมมติฐานย่อยที่ 3.1-3.6 
แสดงตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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 สมมติฐานย่อยที่ 3.1 การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านการให้บริการของสาย
การบินภายในประเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการต้ังใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

 

ตารางที่ 4.50 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านการให้บริการ
ของสายการบินภายในประเทศกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ
ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

ด้านการให้บริการของสายการบิน 
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศ

ของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

R p Value 

1) เครื่องมือและระบบการให้บริการมีความทันสมัย .547 .000 

2) ขั้นตอนในการบริการแต่ละขั้นตอนมีความเชื่อมโยงกัน .576 .000 

3) ขั้นตอนการเช็คอิน และตรวจสอบข้อมูลก่อนขึ้นเครื่อง
รวดเร็วและถูกต้อง 

.510 .000 

4) ขั้นตอนการบริการบนเครื่องบินมีความรวดเร็วและ
ถูกต้อง 

.592 .000 

5) พนักงานมีการบริการที่ดีตรงตามความต้องการ .560 .000 

6) ความพึงพอใจในการบริการของพนักงานสายการบิน .565 .000 

7) พนักงานสายการบินสามารถสร้างความแตกต่างจาก
การใช้บริการการขนส่งประเภทอื่น 

.617 .000 

8) พนักงานให้บริการอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และ
ถูกต้อง 

.633 .000 

9) พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี .619 .000 

10) พนักงานยิ้มแย้ม มีความเป็นมิตร และอัธยาศัยด ี .618 .000 

  
จากตางรางที่ 4.50 พบว่า การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านการให้บริการของสายการบิน

ภายในประเทศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ
ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง โดยที่พนักงานให้บริการอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และ
ถูกต้องสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.3 พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี คิดเป็นร้อยละ 
61.9 พนักงานยิ้มแย้ม มีความเป็นมิตร และอัธยาศัยดี คิดเป็นร้อยละ 61.8 พนักงานสายการบิน
สามารถสร้างความแตกต่างจากการใช้บริการการขนส่งประเภทอื่น คิดเป็นร้อยละ 61.7 ขั้นตอนการ
บริการบนเครื่องบินมีความรวดเร็วและถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 59.2 ขั้นตอนในการบริการแต่ละ
ขั้นตอนมีความเชื่อมโยงกันคิดเป็นร้อยละ 57.6 ท่านพึงพอใจในการบริการของพนักงานสายการบิน 
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คิดเป็นร้อยละ 56.5 พนักงานมีการบริการที่ดีตรงตามความต้องการของท่าน  คิดเป็นร้อยละ 56.0 
เครื่องมือและระบบการให้บริการมีความทันสมัย สะดวกในการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ 54.7 และ
ขั้นตอนการเช็คอิน และตรวจสอบข้อมูลก่อนขึ้นเครื่องรวดเร็วและถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 51.0 
ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 4.51 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหสัมพันธ์ของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านการ
ให้บริการของสายการบินภายในประเทศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

ด้านการให้บริการของสายการบิน 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 𝜷 
1) ขั้นตอนในการบริการแต่ละขั้นตอนมีความเชื่อมโยงกัน .185 .041 .208 4.483 .000 

2) พนักงานให้บริการอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกต้อง .177 .035 .192 5.089 .000 

3) ขั้นตอนการเช็คอิน และตรวจสอบข้อมูลก่อนขึ้นเครื่องรวดเร็ว
และถูกต้อง 

.136 .040 .155 3.434 .001 

4) พนักงานมีการบริการที่ดีตรงตามความต้องการ .082 .035 .088 2.331 .020 

5) ขั้นตอนการบริการบนเครื่องบินมีความรวดเร็วและถูกต้อง .102 .043 .111 2.374 .018 
6) เครื่องมือและระบบการให้บริการมีความทันสมัย สะดวกใน
การให้บริการ 

.086 .042 .097 2.063 .040 

R = .720, 𝑅2= .514, F = 125.880, p value < 0.05, p value < 0.001 

 

 จากตารางที่ 4.51 พบว่าการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านการให้บริการของสายการบิน
ภายในประเทศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาว
ไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 51.4 ซึ่งหากแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยใน
องค์ประกอบด้านด้านการให้บริการของสายการบินภายในประเทศที่พบว่า  
ขั้นตอนในการบริการแต่ละขั้นตอนมีความเชื่อมโยงกันส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการ
บินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองคิดเป็นร้อยละ 20.8 ( 𝜷 = .208, 
t= 5.089) รองลงมาคือพนักงานให้บริการอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกต้องส่งผลต่อพฤติกรรม
การตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองคิดเป็น
ร้อยละ 19.2 ( 𝜷 = .192, t= 3.215) ขั้นตอนการเช็คอิน และตรวจสอบข้อมูลก่อนขึ้นเครื่องรวดเร็ว
และถูกต้องส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยใน
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ท่าอากาศยานเมืองรองคิดเป็นร้อยละ 15.5 ( 𝜷 = .155, t= 3.434) ขั้นตอนการบริการบนเครื่องบิน
มีความรวดเร็วและถูกต้องส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ
ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองคิดเป็นร้อยละ 11.1 ( 𝜷 = .111, t= 2.374) เครื่องมือ
และระบบการให้บริการมีความทันสมัย สะดวกในการให้บริการส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการ
สายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองคิดเป็นร้อยละ 9.7 ( 𝜷 = 
.097, t= 2.063) และพนักงานมีการบริการที่ดีตรงตามความต้องการของท่านส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองคิดเป็นร้อย
ละ 8.8 ( 𝜷 = .088, t= 2.331) ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 4.52 ผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านการให้บริการของ
สายการบินภายในประเทศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ
ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

 

สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านการให้บริการของสายการบิน ผลการวิเคราะห์ 

H3.1.1 เครื่องมือและระบบการให้บริการมีความทันสมัย สะดวกในการ
ให้บริการ 

สนับสนุน 

H3.1.2 ขั้นตอนในการบริการแต่ละขั้นตอนมีความเชื่อมโยงกัน สนับสนุน 

H3.1.3 ขั้นตอนการเช็คอิน และตรวจสอบข้อมูลก่อนขึ้นเครื่องรวดเร็วและ
ถูกต้อง 

สนับสนุน 

H3.1.4 ขั้นตอนการบริการบนเครื่องบินมีความรวดเร็วและถูกต้อง สนับสนุน 

H3.1.5 พนักงานมีการบริการที่ดีตรงตามความต้องการ สนับสนุน 

H3.1.6 ความพึงพอใจในการบริการของพนักงานสายการบิน ปฏิเสธ 

H3.1.7 พนักงานสายการบินสามารถสร้างความแตกต่างจากการใช้บริการการ
ขนส่งประเภทอื่น 

ปฏิเสธ 

H3.1.8 พนักงานให้บริการอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกต้อง สนับสนุน 

H3.1.9 พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ปฏิเสธ 

H3.1.10 พนักงานยิ้มแย้ม มีความเป็นมิตร และอัธยาศัยดี ปฏิเสธ 

 
จากตารางที่ 4.52 แสดงให้เห็นว่า การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านการให้บริการของ

สายการบินภายในประเทศ ประกอบด้วย เครื่องมือและระบบการให้บริการมีความทันสมัย สะดวกใน
การให้บริการ ขั้นตอนในการบริการแต่ละขั้นตอนมีความเชื่อมโยงกัน  ขั้นตอนการเช็คอิน และ
ตรวจสอบข้อมูลก่อนขึ้นเครื่องรวดเร็วและถูกต้อง ขั้นตอนการบริการบนเครื่องบินมีความรวดเร็วและ
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ถูกต้อง พนักงานมีการบริการที่ดีตรงตามความต้องการ และพนักงานให้บริการอย่างคล่องแคล่ว 
รวดเร็ว และถูกต้องมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการ
บินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง ในขณะที่ การรับรู้นวัตกรรมทาง
การตลาดด้านการให้บริการของสายการบินภายในประเทศ ประกอบด้วย ความพึงพอใจในการบริการ
ของพนักงานสายการบิน พนักงานสายการบินสามารถสร้างความแตกต่างจากการใช้บริการการขนส่ง
ประเภทอื่นพนักงานสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และพนักงานยิ้มแย้ม มีความเป็นมิตร และ
อัธยาศัยดีไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านการให้บริการของสายการบิน
ภายในประเทศที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้ โดยสาร
ชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง ได้แก่ ขั้นตอนในการบริการแต่ละขั้นตอนมีความเชื่อมโยงกัน 
พนักงานให้บริการอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกต้อง ขั้นตอนการเช็คอิน และตรวจสอบข้อมูล
ก่อนขึ้นเครื่องรวดเร็วและถูกต้อง พนักงานมีการบริการที่ดีตรงตามความต้องการ ขั้นตอนการบริการ
บนเครื่องบินมีความรวดเร็วและถูกต้อง และเครื่องมือและระบบการให้บริการมีความทันสมัย สะดวก
ในการให้บริการ ดังแสดงในภาพที่ 4.11 
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ภาพที่ 4.11  การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านการให้บริการของสายการบินภายในประเทศที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศ
ยานเมืองรอง 
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สมมติฐานย่อยที่ 3.2 การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสายการ
บินภายในประเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการต้ังใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 
ตารางที่ 4.53 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของสายการบินภายในประเทศกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศ
ของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศ

ของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

R p Value 

1) เครื่องบินมีที่นั่งกว้างขวาง .457 .000 

2) เครื่องบินมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน
ตามที่ต้องการ 

.577 .000 

3) เคาน์ เตอร์ เช็คอินมีการออกแบบตกแต่ ง
สวยงาม  

.502 .000 

4)ห้องน้ำบนเครื่องบินสะอาด .521 .000 

5) การตกแต่งภายในห้องโดยสารมีความสวยงาม
น่าใช้บริการ 

.562 .000 

6) สภาพทั่วไปในห้องโดยสารบนเครื่องบินมีความ
สะอาด 

.570 .000 

7) บรรยากาศในห้องโดยสารสดชื่น ไม่มีกลิ่นไม่
พึงประสงค์ 

.588 .000 

8) ภายในห้องโดยสารมีอุณหภูมิที่เหมาะสม .577 .000 

9) ภายในห้องโดยสารปราศจากเสียงรบกวน .524 .000 

 
  จากตางรางที่ 4.53 พบว่า การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพของสายการบินภายในประเทศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง โดยที่บรรยากาศในห้องโดยสารสดชื่น 
ไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ58.8 รองลงมา คือ ภายในห้องโดยสารมีอุณหภูมิที่
เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 57.7 เครื่องบินมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนตามที่ต้องการคิดเป็นร้อย
ละ 57.7 สภาพทั่วไปในห้องโดยสารบนเครื่องบินมีความสะอาด คิดเป็นร้อยละ 57.0 การตกแต่ง
ภายในห้องโดยสารมีความสวยงามน่าใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 56.2 ภายในห้องโดยสารปราศจาก
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เสียงรบกวน คิดเป็นร้อยละ 52.4 ห้องน้ำบนเครื่องบินสะอาด คิดเป็นร้อยละ 52.1 เคาน์เตอร์เช็คอิน
มีการออกแบบตกแต่งสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 50.2 และเครื่องบินมีที่นั่งกว้างขวาง คิดเป็นร้อยละ 
45.7 ตามลำดับ 
 
ตารางที่  4.54 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหสัมพันธ์ของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสายการบินภายในประเทศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการ
สายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 𝜷 
เครื่องบินมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนตามที่ต้องการ .205 .033 .267 6.284 .000 

ภายในห้องโดยสารมีอุณหภูมิที่เหมาะสม .211 .034 .237 6.162 .000 

การตกแต่งภายในห้องโดยสารมีความสวยงามน่าใช้บริการ .125 .034 .150 3.664 .000 

สภาพทั่วไปในห้องโดยสารบนเครื่องบินมีความสะอาด .173 .038 .191 4.623 .000 

เครื่องบินมีที่นั่งกว้างขวาง -.099 .031 -.135 -3.186 .002 

เคาน์เตอร์เช็คอินมีการออกแบบตกแต่งสวยงาม .093 .030 .115 3.070 .002 

R = .693, 𝑅2= .475, F = 107.975, p value < 0.05, p value < 0.001 

 

 จากตารางที่ 4.54 พบว่าการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
สายการบินภายในประเทศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ
ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 47.5 ซึ่งหากแยกพิจารณาตามตัวแปร
ย่อยในองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสายการบินภายในประเทศที่พบว่า  
เครื่องบินมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนตามที่ต้องการส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสาย

การบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองคิดเป็นร้อยละ 26.7 ( β = 
.267, t= 6.284) รองลงมาคือภายในห้องโดยสารมีอุณหภูมิที่เหมาะสมส่งผลต่อพฤติกรรมการต้ังใจใช้
บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองคิดเป็นร้อยละ 23.7 

( β = .237, t= 6.162) สภาพทั่วไปในห้องโดยสารบนเครื่องบินมีความสะอาดส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองคิดเป็นร้อย

ละ 19.1 ( β = .191, t= 4.623) การตกแต่งภายในห้องโดยสารมีความสวยงามน่าใช้บริการส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมือง

รองคิดเป็นร้อยละ 15.0 ( β = .150, t= 3.664) เคาน์เตอร์เช็คอินมีการออกแบบตกแต่งสวยงาม
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ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศ

ยานเมืองรองคิดเป็นร้อยละ 11.5 ( β = .115, t= 3.070) เครื่องบินมีที่นั่งกว้างขวางส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมือง

รองคิดเป็นร้อยละ 13.5 ( β = -.135, t= -3.186) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.55 ผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของสายการบินภายในประเทศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ผลการวิเคราะห์ 

H3.2.1 เครื่องบินมีที่นั่งกว้างขวาง สนับสนุน 

H3.2.2 เครื่องบินมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนตามที่ต้องการ สนับสนุน 

H3.2.3 เคาน์เตอร์เช็คอินมีการออกแบบตกแต่งสวยงาม  สนับสนุน 

H3.2.4 ห้องน้ำบนเครื่องบินสะอาด ปฏิเสธ 

H3.2.5 การตกแต่งภายในห้องโดยสารมีความสวยงามน่าใช้บริการ สนับสนุน 

H3.2.6 สภาพทั่วไปในห้องโดยสารบนเครื่องบินมีความสะอาด สนับสนุน 

H3.2.7 บรรยากาศในห้องโดยสารสดชื่น ไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ปฏิเสธ 

H3.2.8 ภายในห้องโดยสารมีอุณหภูมิที่เหมาะสม สนับสนุน 

H3.2.9 ภายในห้องโดยสารปราศจากเสียงรบกวน ปฏิเสธ 

 
จากตารางที่ 4.55 แสดงให้เห็นว่า การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพของสายการบินภายในประเทศ ประกอบด้วยเครื่องบินมีที่นั่งกว้างขวาง เครื่องบินมีสิ่ง
อำนวยความสะดวกครบถ้วนตามที่ต้องการ เคาน์เตอร์เช็คอินมีการออกแบบตกแต่งสวยงาม การ
ตกแต่งภายในห้องโดยสารมีความสวยงามน่าใช้บริการ สภาพทั่วไปในห้องโดยสารบนเครื่องบินมี
ความสะอาด และภายในห้องโดยสารมีอุณหภูมิที่เหมาะสม มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
กับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยาน
เมืองรอง ในขณะที่ การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสายการบิน
ภายในประเทศ ประกอบด้วย ห้องน้ำบนเครื่องบินสะอาด บรรยากาศในห้องโดยสารสดชื่น ไม่มีกลิ่น
ไม่พึงประสงค์ และภายในห้องโดยสารปราศจากเสียงรบกวน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศ
ยานเมืองรอง 
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของสายการบินภายในประเทศที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศ
ของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง ได้แก่ เครื่องบินมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน
ตามที่ต้องการ ภายในห้องโดยสารมีอุณหภูมิที่เหมาะสม การตกแต่งภายในห้องโดยสารมีความ
สวยงามน่าใช้บริการ สภาพทั่วไปในห้องโดยสารบนเครื่องบินมีความสะอาด เครื่องบินมีที่นั่ง
กว้างขวาง และเคาน์เตอร์เช็คอินมีการออกแบบตกแต่งสวยงาม ดังแสดงในภาพที่ 4.12 

 

 
 
ภาพที่ 4.12  การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสายการบิน
ภายในประเทศที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสาร
ชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 
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สมมติฐานย่อยที่  3.3 การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านคุณค่าเฉพาะตัวของสายการบิน
ภายในประเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการต้ังใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 
ตารางที่ 4.56 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านคุณค่าเฉพาะตัว
ของสายการบินภายในประเทศกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ
ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

ด้านคุณค่าเฉพาะตัว 
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศ

ของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

R p Value 

1) ตารางการบินออกตามเวลาที่กำหนด .309 .000 

2) สายการบินมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และมี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 

.407 .000 

3)การเดินทางด้วยสายการบินมีความปลอดภัย
มากกว่าการเดินทางประเภทอื่น 

.373 .000 

4) สายการบินมีเส้นทางการบินที่หลากหลาย .415 .000 

5) สายการบินให้บริการเที่ยวบินที่หลากหลาย .369 .000 
6) สายการบินมีความถี่ในการให้บริการเที่ยวบิน .304 .000 

 
  จากตางรางที่ 4.56 พบว่า การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านคุณค่าเฉพาะตัวของ

สายการบินภายในประเทศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศ
ของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง โดยที่สายการบินมีเส้นทางการบินที่หลากหลายสูง
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ สายการบินมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักคิดเป็นร้อยละ 40.7 การเดินทางด้วยสายการบินมีความปลอดภัยมากกว่าการเดินทางประเภทอื่น
คิดเป็นร้อยละ 37.3 สายการบินให้บริการเที่ยวบินที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ36.9 ตารางการบิน
ออกตามเวลาที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 30.9 และสายการบินมีความถี่ในการให้บริการเที่ยวบิน คิดเป็น
ร้อยละ 30.4 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.57 ค่าสัมประสทิธิ์สัมพันธ์สหสัมพันธ์ของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านคุณค่า
เฉพาะตัวของสายการบินภายในประเทศทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

ด้านคุณค่าเฉพาะตัว 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 𝜷 
สายการบินมีเส้นทางการบินที่หลากหลาย .187 .035 .228 5.275 .000 

สายการบินมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก .179 .039 .201 4.576 .000 

การเดินทางด้วยสายการบินมีความปลอดภัยมากกว่าการเดินทาง
ประเภทอื่น 

.106 .037 .127 2.906 .004 

R = .473, 𝑅2= .220, F = 67.721, p value < 0.05, p value < 0.001 

 

 จากตารางที่ 4.57 พบว่าการส่งเสริมนวัตกรรมทางด้านคุณค่าเฉพาะตัวของสายการบิน
ภายในประเทศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาว
ไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 22.0 ซึ่งหากแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยใน
องค์ประกอบด้านคุณค่าเฉพาะตัวของสายการบินภายในประเทศที่พบว่า สายการบินมีเส้นทางการบิน
ที่หลากหลายส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย

ในท่าอากาศยานเมืองรองคิดเป็นร้อยละ 22.8 ( β = .228, t= 5.275) รองลงมาคือ สายการบินมี
ภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน

ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองคิดเป็นร้อยละ 20.1 ( β = .201, t= 
4.576) และการเดินทางด้วยสายการบินมีความปลอดภัยมากกว่าการเดินทางประเภทอื่นส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมือง

รองคิดเป็นร้อยละ 12.7 ( β = .127, t= 2.906) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.58 ผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านคุณค่าเฉพาะตัวของ
สายการบินภายในประเทศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ
ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านคุณค่าเฉพาะตัว ผลการวิเคราะห์ 

H3.3.1 ตารางการบินออกตามเวลาที่กำหนด ปฏิเสธ 

H3.3.2 สายการบินมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก สนับสนุน 

H3.3.3 การเดินทางด้วยสายการบินมีความปลอดภัยมากกว่าการเดินทาง
ประเภทอื่น 

สนับสนุน 

H3.3.4 สายการบินมีเส้นทางการบินที่หลากหลาย สนับสนุน 

H3.3.5 สายการบินให้บริการเที่ยวบินที่หลากหลาย ปฏิเสธ 

H3.3.6 สายการบินมีความถี่ในการให้บริการเที่ยวบิน ปฏิเสธ 

 
จากตารางที่ 4.58 แสดงให้เห็นว่า การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านคุณค่าเฉพาะตัวของ

สายการบินภายในประเทศ ประกอบด้วย สายการบินมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จัก การเดินทางด้วยสายการบินมีความปลอดภัยมากกว่าการเดินทางประเภทอื่น และสายการบินมี
เส้นทางการบินที่หลากหลาย มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการต้ังใจใช้บริการ
สายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง ในขณะที่ การรับรู้
นวัตกรรมทางการตลาดด้านคุณค่าเฉพาะตัวของสายการบินภายในประเทศ ประกอบด้วย ตารางการ
บินออกตามเวลาที่กำหนด สายการบินมีความถี่ในการให้บริการเที่ยวบิน และตารางการบินออกตาม
เวลาที่กำหนด ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านคุณค่าเฉพาะตัวของสายการ
บินภายในประเทศที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ
ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง ได้แก่ สายการบินมีเส้นทางการบินที่หลากหลาย สายการ
บินมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และการเดินทางด้วยสายการบินมีความ
ปลอดภัยมากกว่าการเดินทางประเภทอ่ืน ดังแสดงในภาพที่ 4.13 
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ภาพที่ 4.13  การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านคุณค่าเฉพาะตัวของสายการบินภายในประเทศที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศ
ยานเมืองรอง 
 

สมมติฐานย่อยที่ 3.4 การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ
สายการบินภายในประเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมือง
รอง 
 

ตารางที่ 4.59 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการของสายการบินภายในประเทศกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศ

ของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

R p Value 

การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ของสายการบิน มีความ
เหมาะสม 

.437 .000 

การประชาสัมพันธ์ของสายการบิน มีความ
เหมาะสม 

.479 .000 
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ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศ

ของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

R p Value 

การจัดโปรโมชั่นราคาตั๋วโดยสารมีความเหมาะสม .487 .000 

โครงการสะสมคะแนนจากการเป็นสมาชิกของ
สายการบินมีความเหมาะสม 

.493 .000 

การจำหน่ายตั๋วโดยสารโดยพนักงานมีความ
เหมาะสม 

.576 .000 

 
  จากตางรางที่  4.59 พบว่า การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการของสายการบินภายในประเทศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตั้งใจใช้
บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง โดยที่ การจำหน่าย
ตั๋วโดยสารโดยพนักงานมีความเหมาะสม สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.6 รองลงมาคือ โครงการสะสม
คะแนนจากการเป็นสมาชิกของสายการบินมีความเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 49.3 การจัดโปรโมชั่น
ราคาตั๋วโดยสารมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ48.7 การประชาสัมพันธ์ของสายการบินมีความ
เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ47.9 และการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ของสายการบิน มีความเหมาะสมคิด
เป็นร้อยละ 43.7ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 4.60 ค่าสัมประสทิธิ์สัมพันธ์สหสัมพันธ์ของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการของสายการบินภายในประเทศทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสาย
การบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 𝜷 
การจำหน่ายตั๋วโดยสารโดยพนักงาน .292 .034 .377 8.471 .000 
การจัดโปรโมชั่นราคาตั๋วโดยสาร .130 .034 .154 3.768 .000 

การประชาสัมพันธ์ ของสายการบิน .124 .033 .151 3.766 .000 

R = .604, 𝑅2= .362, F = 67.721, p value < 0.05, p value < 0.001 

 

 จากตารางที่ 4.60 พบว่าการส่งเสริมนวัตกรรมทางด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ของสายการบินภายในประเทศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ
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ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 36.2 ซึ่งหากแยกพิจารณาตามตัวแปร
ย่อยในองค์ประกอบด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของสายการบินภายในประเทศที่พบว่า  
การจำหน่ายตั๋วโดยสารโดยพนักงานมีความเหมาะสมส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการ

บินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองคิดเป็นร้อยละ 37.7 ( β = .377, 
t= 8.471) รองลงมาคือการจัดโปรโมชั่นราคาตั๋วโดยสารมีความเหมาะสมส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจ
ใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองคิดเป็นร้อยละ 

15.4 ( β = .154, t= 5.275) และการประชาสัมพันธ์ของสายการบินมีความเหมาะสมส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมือง

รองคิดเป็นร้อยละ 15.1 ( β = .151, t= 3.766) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.61 ผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการของสายการบินภายในประเทศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสาย
การบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ผลการวิเคราะห์ 

H3.4.1 การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ของสายการบิน มีความเหมาะสม ปฏิเสธ 

H3.4.2 การประชาสัมพันธ์ ของสายการบิน มีความเหมาะสม สนับสนุน 

H3.4.3 การจัดโปรโมชั่นราคาต๋ัวโดยสารมีความเหมาะสม สนับสนุน 

H3.4.4 โครงการสะสมคะแนนจากการเป็นสมาชิกของสายการบินมี
ความเหมาะสม 

ปฏิเสธ 

H3.4.5 การจำหน่ายต๋ัวโดยสารโดยพนักงานมีความเหมาะสม สนับสนุน 

 
จากตารางที่ 4.61 แสดงให้เห็นว่า การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการของสายการบินภายในประเทศ ประกอบด้วย การจำหน่ายตั๋วโดยสารโดยพนักงานมี
ความเหมาะสม การจัดโปรโมชั่นราคาตั๋วโดยสารมีความเหมาะสม และการประชาสัมพันธ์ ของสาย
การบินมีความเหมาะสม มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสาย
การบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง ในขณะที่ การรับรู้นวัตกรรม
ทางการตลาดด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของสายการบินภายในประเทศ ประกอบด้วย 
การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ของสายการบิน มีความเหมาะสม และโครงการสะสมคะแนนจากการเป็น
สมาชิกของสายการบินมีความเหมาะสมไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการ
ตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 



 156 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการของสายการบินภายในประเทศที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง ได้แก่  การจำหน่ายตั๋วโดยสารโดย
พนักงานมีความเหมาะสม การจัดโปรโมชั่นราคาตั๋วโดยสารมีความเหมาะสม และการประชาสัมพันธ์ 
ของสายการบิน มีความเหมาะสม ดังแสดงในภาพที่ 4.14 
 

 
 
ภาพที่ 4.14  การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของสายการ
บินภายในประเทศที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ
ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 
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สมมติฐานย่อยที่ 3.5 การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านราคาบัตรโดยสารของสายการบิน
ภายในประเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการต้ังใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 
ตารางที่ 4.62 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านราคาบัตร
โดยสารของสายการบินภายในประเทศกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศ
ของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

ด้านราคาบัตรโดยสาร 
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศ

ของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

R p Value 

ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับจุดหมาย
ปลายทาง 

.454 .000 

ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทาง .477 .000 

ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับการบริการ
ที่ได้รับ 

.454 .000 

 

  จากตางรางที่ 4.62 พบว่า การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านราคาบัตรโดยสาร
ของสายการบินภายในประเทศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง โดยที่ราคาบัตรโดยสารมีความ
เหมาะสมกับระยะทางสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.7 รอลลงมาคือ ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสม
กับจุดหมายปลายทาง คิดเป็นร้อยละ 45.4 และราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับการบริการที่
ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 45.4 ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 4.63 ค่าสัมประสทิธิ์สัมพันธ์สหสัมพันธ์ของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านราคาบัตร
โดยสารของสายการบินภายในประเทศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

ด้านราคาบัตรโดยสาร 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 𝜷 
ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับจุดหมายปลายทาง .190 .050 .227 3.799 .000 

ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทาง .160 .042 .190 3.778 .000 

ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับการบริการที่ได้รับ .117 .049 .136 2.381 .018 

R = .506, 𝑅2= .253, F = 81.174, p value < 0.05, p value < 0.001 
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 จากตารางที่ 4.63 พบว่าการส่งเสริมนวัตกรรมทางด้านราคาบัตรโดยสารของสายการบิน
ภายในประเทศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาว
ไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 25.3 ซึ่งหากแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยใน
องค์ประกอบด้านราคาบัตรโดยสารของสายการบินภายในประเทศที่พบว่า ราคาบัตรโดยสารมีความ
เหมาะสมกับระยะทางส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสาร

ชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 22.7 ( β = .227, t= 3.799) รองลงมา คือราคา
บัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับการบริการที่ได้รับส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน

ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองคิดเป็นร้อยละ 19.0 ( β = .190, t= 
3.778) และราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับการบริการที่ได้รับส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้ งใจใช้
บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองคิดเป็นร้อยละ 13.6 

( β = .136, t= 2.381) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.64 ผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านราคาบัตรโดยสาร
ของสายการบินภายในประเทศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ
ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านราคาบัตรโดยสาร ผลการวิเคราะห์ 

H3.5.1 ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับจุดหมายปลายทาง สนับสนุน 

H3.5.2 ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทาง สนับสนุน 

H3.5.3 ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับการบริการที่ได้รับ สนับสนุน 

 
จากตารางที่ 4.64 แสดงให้เห็นว่า การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านราคาบัตรโดยสาร

ของสายการบินภายในประเทศ ประกอบด้วย ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับจุดหมาย
ปลายทาง ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทาง และราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับ
การบริการที่ได้รับมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการต้ังใจใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านราคาบัตรโดยสารของสายการ
บินภายในประเทศที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ
ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง ได้แก่ ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทาง 
ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับการบริการที่ได้รับ และราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับ
การบริการที่ได้รับ ดังแสดงในภาพที่ 4.15 
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ภาพที่ 4.15  การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านราคาบัตรโดยสารของสายการบินภายในประเทศที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่า
อากาศยานเมืองรอง 
 
สมมติฐานย่อยที่ 3.6 การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านราคาบริการเสริมของสายการบิน
ภายในประเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 
ตารางที่ 4.65 ค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านราคาบริการ
เสริมของสายการบินภายในประเทศกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ
ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

ด้านราคาบริการเสริม 
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศ

ของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

R p Value 

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินมีความเหมาะสม .326 .000 

ของที่ระลึกบนเครื่องบินมีความเหมาะสม .362 .000 

ราคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินมีความ
เหมาะสม 

.448 .000 

ราคาของที่ระลึกบนเครื่องบินมีความเหมาะสม .432 .000 

ราคาค่าประกันภัยการเดินทางมีความเหมาะสม .397 .000 

อัตราค่าธรรมเนียมการโหลดสัมภาระมีความ
เหมาะสม 

.389 .000 
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  จากตางรางที่ 4.65 พบว่า การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านราคาบริการเสริม
ของสายการบินภายในประเทศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง โดยที่ 

ราคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินมีความเหมาะสมสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.8
รองลงมาคือราคาของที่ระลึกบนเครื่องบินมีความเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 43.2 ราคาค่าประกันภัย
การเดินทางมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ39.7 อัตราค่าธรรมเนียมการโหลดสัมภาระมีความ
เหมาะสมคิดเป็นร้อยละ38.9 ของที่ระลึกที่จำหน่ายบนเครื่องบินมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ36.2 
และอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบินมีความเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 32.6 ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 4.66 ค่าสัมประสทิธิ์สัมพันธ์สหสัมพันธ์ของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านราคาบริการ
เสริมของสายการบินภายในประเทศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 
 

ด้านราคาบริการเสริม 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 𝜷 
ราคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินมีความเหมาะสม .217 .033 .298 6.475 .000 

ราคาค่าประกันภัยการเดินทางมีความเหมาะสม .094 .040 .121 2.338 .020 

อัตราค่าธรรมเนียมการโหลดสัมภาระมีความเหมาะสม .082 .038 .111 2.185 .029 

R = .474, 𝑅2= .222, F = 68.376, p value < 0.05, p value < 0.001 

 

 จากตารางที่ 4.66 พบว่าการส่งเสริมนวัตกรรมทางด้านราคาบริการเสริมของสายการบิน
ภายในประเทศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาว
ไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 22.2 ซึ่งหากแยกพิจารณาตามตัวแปรย่อยใน
องค์ประกอบด้านราคาบริการเสริมของสายการบินภายในประเทศที่พบว่า ราคาอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่องบินมีความเหมาะสมส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ

ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง คิดเป็นร้อยละ 29.8 ( β = .298, t= 6.475) รองลงมา 
คือราคาค่าประกันภัยการเดินทางมีความเหมาะสมส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน

ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองคิดเป็นร้อยละ 12.1 ( β = .121, t= 
2.338) และอัตราค่าธรรมเนียมการโหลดสัมภาระมีความเหมาะสมส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้
บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองคิดเป็นร้อยละ 11.1 

( β = .111, t= 2.185) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.67 ผลการทดสอบสมมติฐานของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านราคาบริการเสริม
ของสายการบินภายในประเทศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ
ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

สมมติฐานที่ สมมติฐานด้านราคาบริการเสริม ผลการวิเคราะห์ 

H3.6.1 อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินมีความเหมาะสม ปฏิเสธ 

H3.6.2 ของที่ระลึกบนเครื่องบินมีความเหมาะสม ปฏิเสธ 

H3.6.3 ของที่ระลึกที่จำหน่ายบนเครื่องบินมีความเหมาะสม ปฏิเสธ 

H3.6.4 ราคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินมีความเหมาะสม สนับสนุน 

H3.6.5 ราคาค่าประกันภัยการเดินทางมีความเหมาะสม สนับสนุน 

H3.6.6 อัตราค่าธรรมเนียมการโหลดสัมภาระมีความเหมาะสม สนับสนุน 

 
จากตารางที่ 4.67 แสดงให้เห็นว่า การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านราคาบริการเสริมของ

สายการบินภายในประเทศ ประกอบด้วย ราคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินมีความเหมาะสม 
ราคาค่าประกันภัยการเดินทางมีความเหมาะสม และอัตราค่าธรรมเนียมการโหลดสัมภาระมีความ
เหมาะสม มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรองในขณะที่ การรับรู้นวัตกรรมทาง
การตลาดด้านราคาบริการเสริมของสายการบินภายในประเทศ ประกอบด้วย อาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบินมีความเหมาะสม ของที่ระลึกที่จำหน่ายบนเครื่องบินมีความเหมาะสม และราคาของที่ระลึก
บนเครื่องบินมีความเหมาะสมไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้
บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านราคาบริการเสริมของสายการ
บินภายในประเทศที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของ
ผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง ได้แก่  ราคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินมีความ
เหมาะสม ราคาค่าประกันภัยการเดินทางมีความเหมาะสม และอัตราค่าธรรมเนียมการโหลดสัมภาระ
มีความเหมาะสม ดังแสดงในภาพที่ 4.16 
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ภาพที่ 4.16  การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดด้านราคาบริการเสริมของสายการบินภายในประเทศที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยในท่า
อากาศยานเมืองรอง 
 

สรุปผลการวิเคราะห์การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง ในแต่ละองค์ประกอบ ตาม
สมมติฐานหลักที่ 3 โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ประกอบด้วย 

1. ด้านการให้บริการ 
2. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
3. ด้านคุณค่าเฉพาะตัว 
4. ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
5. ด้านราคาบัตรโดยสาร 
6. ด้านราคาบริการเสริม 

  ดังนั้น ผู้วิจัยสามารถนำสรุปผลการวิเคราะห์การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสายการบิน
ภายในประเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง ในแต่
ละด้านที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยใน
ท่าอากาศยานเมืองรอง มาสรุปผล ดังแสดงตามในภาพที่ 4.11 
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ภาพที่ 4.17  การแสดงผลการทดสอบสมมติฐานหลักที่3 การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของสาย
การบินภายในประเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการต้ังใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยในท่าอากาศยานเมืองรอง 
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จากภาพ สามารถอธิบายเพื่อตอบผลการทดสอบสมมติฐานหลักที่2 โดยเรียงจากการ
ตั้งสมมติฐานการวิจัยเป็นแต่ละสมมติฐานย่อยได้ว่า 

สมมติฐานย่อยที3่.1 ดา้นการให้บริการของสายการบิน 
    มี 6 สมมติฐานที่สนับสนุน คือ สมมติฐานที่ 3.1.1 คือ เครื่องมือและระบบการ

ให้บริการมีความทันสมัย สะดวกในการให้บริการ ( β = .097) สมมติฐานที่ 3.1.2 คือ ขั้นตอนในการ

บริการแต่ละขั้นตอนมีความเชื่อมโยงกัน ( β = .208) สมมติฐานที่ 3.1.3 คือ ขั้นตอนการเช็คอิน และ

ตรวจสอบข้อมูลก่อนขึ้นเครื่องรวดเร็วและถูกต้อง ( β = .155) สมมติฐานที่ 3.1.4 คือ ขั้นตอนการ

บริการบนเครื่องบินมีความรวดเร็วและถูกต้อง ( β = .111) สมมติฐานที่ 3.1.5 คือ พนักงานมีการ

บริการที่ดีตรงตามความต้องการ ( β = .088) และสมมติฐานที่ 3.1.8 คือ พนักงานให้บริการอย่าง

คล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกต้อง ( β = .192)  
สมมติฐานย่อยที3่.2 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสายการบิน 

  มี 6 สมมติฐานที่สนับสนุน คือ สมมติฐานที่ 3.2.1 คือ เครื่องบินมีที่นั่งกว้างขวาง ( β = -

.135) สมมติฐานที่ 3.2.2 คือ เครื่องบินมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนตามที่ต้องการ ( β = .267) 

สมมติฐานที่ 3.2.3 คือ เคาน์เตอร์เช็คอินมีการออกแบบตกแต่งสวยงาม ( β = .115) สมมติฐานที่ 

3.2.5 คือ การตกแต่งภายในห้องโดยสารมีความสวยงามน่าใช้บริการ ( β = .150) สมมติฐานที่ 3.2.6 

คือ สภาพทั่วไปในห้องโดยสารบนเครื่องบินมีความสะอาด ( β = .191) และ สมมติฐานที่ 3.2.8 คือ 

ภายในห้องโดยสารมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ( β = .237)  
สมมติฐานย่อยที3่.3 ด้านคุณค่าเฉพาะตัวของสายการบิน 

  มี 3 สมมติฐานที่สนับสนุน คือ สมมติฐานที่ 3.3.2 คือ สายการบินมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเช่ือถือ 

และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ( β = .201) สมมติฐานที่ 3.3.3 คือ การเดินทางด้วยสายการบินมีความ

ปลอดภัยมากกว่าการเดินทางประเภทอื่น ( β = .127) และสมมติฐานที่ 3.3.4 คือ สายการบินมี

เส้นทางการบินที่หลากหลาย ( β = .228)  
สมมติฐานย่อยที3่.4 ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

  มี 3 สมมติฐานที่สนับสนุน คือ สมมติฐานที่ 3.4.2 คือ การประชาสัมพันธ์ของสายการบินมี

ความเหมาะสม ( β = .151) สมมติฐานที่  3.4.3 คือ การจัดโปรโมชั่นราคาตั๋วโดยสารมีความ

เหมาะสม ( β = .154) สมมติฐานที่ 3.4.5 คือ การจำหน่ายตั๋วโดยสารโดยพนักงานมีความเหมาะสม 

( β = .377)  
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สมมติฐานย่อยที3่.5 ด้านราคาบัตรโดยสาร 
  มี 3 สมมติฐานที่สนับสนุน คือ สมมติฐานที่ 3.5.1 คือ ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับ

จุดหมายปลายทาง ( β = .227) สมมติฐานที่ 3.5.2 คือ ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับ

ระยะทาง ( β = .190) และ สมมติฐานที่ 3.5.3 คือราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับการบริการ

ที่ได้รับ ( β = .136)  
สมมติฐานย่อยที3่.6 ด้านราคาบริการเสริม 

  มี 3 สมมติฐานที่สนับสนุน คือ สมมติฐานที่  3.6.4 คือ ราคาอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบินมีความเหมาะสม ( β = .298) สมมติฐานที่ 3.6.5 คือ ราคาค่าประกันภัยการเดินทางมีความ
เหมาะสม ( β = .121) และสมมติฐานที่ 3.6.6 คือ อัตราค่าธรรมเนียมการโหลดสัมภาระมีความ
เหมาะสม ( β = .111)  



บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดและพฤติกรรมการตั้งใจ
ใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศยานเมือง
รอง” มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาว
ไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรอง 2) เพื่อประเมินการรับรู้ของ
ผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อนวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่า
อากาศยานเมืองรอง 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีต่อการรับรู้
นวัตกรรมทางการตลาดของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการในท่า
อากาศยานเมืองรอง 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีต่อพฤติกรรม
การตั้งใจใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศที่ให้บริการ
ในท่าอากาศยานเมืองรอง และ5) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ นวัตกรรมทางการตลาดที่มีต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ
ในท่าอากาศยานเมืองรอง โดยการวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  และใช้เครื่องมือ
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรอง  
จำนวน 710 คน ทั้งนี้สามารถนำเสนอสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอ ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
 

  สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 สรุปผลการวิเคราะหป์ัจจัยทางดา้นประชากรศาสตร ์
  จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 710 คน พบการจำแนก

ตามประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 274 คน จำนวน 484 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2 
อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จำนวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 
378 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จำนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 
รายได้ 15,001 – 30,000 บาท จำนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 และสถานภาพโสด จำนวน 
504 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0 
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 5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้โดยสาร 
    จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 710 คน พบการจำแนก

ตามพฤติกรรมของผู้โดยสาร คือ ผู้ส่วนใหญ่ใช้บริการสายการบิน Nok Air จำนวน 321 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.2 ใช้เส้นทางนครศรีธรรมราช – ดอนเมือง จำนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 มีความถี่
ในการใช้บริการสายการบิน 1-3 ครั้ง/ปี จำนวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 ใช้บริการสายการบิน
ในช่วงเวลา 9.01 – 12.00 น. จำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 ใช้บริการสายการบินในช่วงวัน
ทำการ/วันปกติ จำนวน 404 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 ใช้บริการสายการบินในวันศุกร์ จำนวน 203 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการสายการบินเพื่อการท่องเที่ยว/พักผ่อน จำนวน 
264 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 มีผู้ร่วมเดินทางในการใช้บริการสายการบินคือครอบครัว/ญาติ จำนวน 
229 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสายการบิน 1 ,001 – 2,000 บาท/เที่ยว 
จำนวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 

 

  5.1.3 สรุปผลการประเมินการรับรู้ของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อนวัตกรรมทางการตลาด
ของสายการบิน 

    การรับรู้ของผู้โดยสารที่มีต่อนวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบเท่ากับ 3.79 ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.78 องค์ประกอบที่  2 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 องค์ประกอบที่  3 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 
องค์ประกอบที่ 4 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 องค์ประกอบที่ 5 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และองค์ประกอบที่ 6 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 

 

5.1.4 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ 
5.1.4.1 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของปัจจัยการเลือกใช้บริการสาย    
          การบิน 

    การวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินสามารถ
แบ่งได้ 4 องค์ประกอบ และ 23 ตัวแปรสังเกตได้ ดังนี้ 

    1) องค์ประกอบที่1 ด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ความผ่อนคลายเมื่อใช้บริการสายการบิน 
ความรู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้บริการสายการบิน การยอมรับจากผู้อื่นเมื่อใช้บริการสายการบิน การ
สามารถยกระดับสถานะของตนจากการใช้บริการสายการบิน และ ความปรารถนาในการใช้บริการ
สายการบิน 

  2) องค์ประกอบที่2 ด้านทัศนคติและการรับรู้ ได้แก่ ความเข้าใจในเงื่อนไขการ
บริการของสายการบินอย่างชัดเจน การรับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการสายการบิน การใช้
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บริการสายการบินเป็นประจำ ความเต็มใจที่จะใช้บริการสายการบิน ความประทับใจการบริการของ
สายการบินในครั้งที่ผ่านมา ความรู้สึกที่ดีต่อสายการบิน ความสนใจที่จะเดินทางด้วยสายการบิน และ
การทราบข้อมูลของสายการบินบ่อยครั้ง 

  3) องค์ประกอบที่3 ด้านปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การเลือกใช้บริการสายการบินตาม
คำแนะนำของคนรอบข้าง การเลือกใช้บริการสายการบินตามคำแนะนำของครอบครัว/ญาติ กลุ่มคน
รอบข้างเป็นผู้กำหนดให้บริการสายการบิน ครอบครัว/ญาติเป็นผู้กำหนดให้ใช้บริการสายการบิน และ
องค์กรที่ท่านสังกัดเป็นผู้กำหนดให้ใช้บริการสายการบิน 

  4)องค์ประกอบที่4 ด้านปัจจัยทางวัฒนธรรม ได้แก่ การใช้บริการสายการบินเป็นที่
ยอมรับของสังคมไทย บุคคลในสังคมมีค่านิยมในการใช้บริการสายการบิน การสื่อสารด้วยภาษาไทย
ของพนักงานทำให้ใช้บริการสายการบิน ความชอบส่วนบุคคลในการใช้บริการสายการบิน และการ
บริการอย่างไทยของพนักงานสายการบิน 

 

  5.1.4.2 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของนวัตกรรมทางการตลาด 
  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของนวัตกรรมทางการตลาดสามารถแบ่งได้ 6 

องค์ประกอบ และ 39 ตัวแปรสังเกตได้ ดังนี้ 
  1) องค์ประกอบที่1 ด้านการให้บริการ ได้แก่ เครื่องมือและระบบการให้บริการมี

ความทันสมัย สะดวกในการให้บริการ ขั้นตอนในการบริการแต่ละขั้นตอนมีความเช่ือมโยงกัน ขั้นตอน
การเช็คอิน และตรวจสอบข้อมูลก่อนขึ้นเครื่องรวดเร็วและถูกต้อง ขั้นตอนการบริการบนเครื่องบินมี
ความรวดเร็วและถูกต้อง พนักงานมีการบริการที่ดีตรงตามความต้องการของท่าน ท่านพึงพอใจในการ
บริการของพนักงานสายการบิน พนักงานสายการบินสามารถสร้างความแตกต่างจากการใช้บริการ
การขนส่งประเภทอื่น พนักงานให้บริการอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกต้อง พนักงานสามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และพนักงานยิ้มแย้ม มีความเป็นมิตรและอัธยาศัยดี 

    2) องค์ประกอบที่2 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ เครื่องบินมีที่นั่ง
กว้างขวาง เครื่องบินมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนตามที่ต้องการ เคาน์เตอร์เช็คอินมีการออกแบบ
ตกแต่งสวยงาม ห้องน้ำบนเครื่องบินสะอาด การตกแต่งภายในห้องโดยสารมีความสวยงามน่าใช้
บริการ สภาพทั่วไปในห้องโดยสารบนเครื่องบินมีความสะอาด บรรยากาศในห้องโดยสารสดชื่น ไม่มี
กลิ่นไม่พึงประสงค์ ภายในห้องโดยสารมีอุณหภูมิที่เหมาะสม และภายในห้องโดยสารปราศจากเสียง
รบกวน 

    3) องค์ประกอบที่3 ด้านราคาบริการเสริม ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
มีความเหมาะสม ของที่ระลึกที่จำหน่ายบนเครื่องบินมีความเหมาะสม ราคาอาหารและเครื่องดื่มบน
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เครื่องบินมีความเหมาะสม ราคาของที่ระลึกบนเครื่องบินมีความเหมาะสม ราคาค่าประกันภัยการ
เดินทางมีความเหมาะสม และอัตราค่าธรรมเนียมการโหลดสัมภาระมีความเหมาะสม 

    4) องค์ประกอบที่4 ด้านคุณค่าเฉพาะตัว ได้แก่ ตารางการบินออกตามเวลาที่
กำหนด สายการบินมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก การเดินทางด้วยสายการบิน
มีความปลอดภัยมากกว่าการเดินทางประเภทอื่น สายการบินมีเส้นทางการบินที่หลากหลาย สายการ
บินให้บริการเที่ยวบินที่หลากหลาย และสายการบินมีความถี่ในการให้บริการเที่ยวบิน 

    5) องค์ประกอบที่5 ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณาผ่าน
สื่อต่าง ๆ ของสายการบิน การประชาสัมพันธ์ ของสายการบิน การจัดโปรโมชั่นราคาตั๋วโดยสาร 
โครงการสะสมคะแนนจากการเป็นสมาชิกของสายการบิน การจำหน่ายต๋ัวโดยสารโดยพนักงาน 

    6) องค์ประกอบที่6 ด้านราคาบัตรโดยสาร ได้แก่ ราคาบัตรโดยสารกับจุดหมาย
ปลายทาง ราคาบัตรโดยสารกับระยะทาง และราคาบัตรโดยสารกับการบริการที่ได้รับ 

 

5.1.4.3 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของพฤติกรรมการต้ังใจใช้บริการสาย 
          การบิน 

    การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
สามารถแบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินภายในประเทศได้ 1 
องค์ประกอบ และ 4 ตัวแปรสังเกตได้ ประกอบด้วย การบอกต่อผู้อื่นให้มาใช้บริการสายการบิน การ
ใช้บริการสายการบินเป็นตัวเลือกแรก ความอ่อนไหวต่อราคาค่าโดยสาร และการกลับมาใช้บริการ
สายการบินอีกครั้ง 

  

  5.1.5 สรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีต่อการ
รับรู้นวัตกรรมทางการตลาด 

 
 

ภาพที่ 5.1  ปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินทีส่่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาด 
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    การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีต่อการรับรู้
นวัตกรรมทางการตลาดสามารถสรุปการวิเคราะห์ผลตัวแปรปัจจัยการเลือกใช้บริการที่ส่งผลต่อการ
รับรู้นวัตกรรมทางการตลาด 4 ด้าน และ 17 ตัวแปรย่อย ดังนี้ 

    1) ด้านแรงจูงใจ ได้แก่ 1) ความปลอดภัยเมื่อใช้บริการสายการบิน 2) ความ
ปรารถนาในการใช้บริการสายการบิน 3) ความผ่อนคลายเมื่อใช้บริการสายการบิน และ4) การ
สามารถยกระดับสถานะของตนจากการใช้บริการสายการบิน เท่ากับคงเหลือตัวแปรที่ส่งผลต่อการ
รับรู้นวัตกรรมทางการตลาด ด้านนี้เพียง 4 ตัวแปร 

     2) ด้านทัศนคติและการรับรู้ ได้แก่ 1) ความประทับใจที่ผ่านมาในการใช้บริการของ
สายการบิน 2) การได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการสายการบิน 3) ความสนใจที่จะเดินทาง
ด้วยสายการบิน 4) การเข้าใจในเงื่อนไขการบริการของสายการบินอย่างชัดเจน 5) ความรู้สึกที่ดีต่อ
สายการบิน และ6) ความเต็มใจในการใช้บริการสายการบิน เท่ากับคงเหลือตัวแปรที่ส่งผลต่อการรับรู้
นวัตกรรมทางการตลาด ด้านนี้เพียง 6 ตัวแปร 

    3) ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ 1) ครอบครัว/ญาติกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน 2) 
องค์กรที่สังกัดกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน และ 3) การเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำ
ของคนรอบข้าง เท่ากับคงเหลือตัวแปรที่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาด ด้านนี้เพียง 3 ตัว
แปร 

    4) ปัจจัยทางวัฒนธรรม ได้แก่ 1) การบริการอย่างไทย 2) การสื่อสารด้วยภาษาไทย
ของพนักงาน 3) การเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย และ 4) ความชอบส่วนบุคคล เท่ากับคงเหลือตัวแปร
ที่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาด ด้านนี้เพียง 4 ตัวแปร 

 
  5.1.6 สรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีต่อ

พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน 

 
 

ภาพที่ 5.2  ปจัจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่ส่งผลตอ่พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน 
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    การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินที่มีต่อพฤติกรรมการ
ตั้งใจใช้บริการสายการบิน สามารถสรุปการวิเคราะห์ผลตัวแปรปัจจัยการเลือกใช้บริการที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน ได้ 4 ด้าน และ 13 ตัวแปรย่อย ดังนี้ 

    1) ด้านแรงจูงใจ ได้แก่ 1) ความปรารถนาในการใช้บริการสายการบิน 2) ความ
ปลอดภัยเมื่อใช้บริการสายการบิน 3) ความผ่อนคลายเมื่อใช้บริการสายการบิน และ4) การสามารถ
ยกระดับสถานะของตนจากการใช้บริการสายการบิน เท่ากับคงเหลือตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตั้งใจใช้บริการสายการบินด้านนี้เพียง 4 ตัวแปร 

    2) ด้านทัศนคติและการรับรู้ ได้แก่ 1) ความสนใจที่จะเดินทางด้วยสายการบิน 2) 
การได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการสายการบิน 3) ความประทับใจที่ผ่านมาในการใช้บริการ
ของสายการบิน และ4) การเข้าใจในเงื่อนไขการบริการของสายการบินอย่างชัดเจน เท่ากับคงเหลือตัว
แปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินด้านนี้เพียง 6 ตัวแปร 

    3) ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ 1) การเลือกใช้บริการสายการบินจากคำแนะนำของคน
รอบข้าง และ2) ครอบครัว/ญาติกำหนดให้ใช้บริการสายการบิน เท่ากับคงเหลือตัวแปรที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินด้านนี้เพียง 2 ตัวแปร 

    4) ปัจจัยทางวัฒนธรรม ได้แก่ 1) ความชอบส่วนบุคคล 2) การสื่อสารด้วยภาษาไทย
ของพนักงาน และ 3) การบริการอย่างไทย เท่ากับคงเหลือตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้
บริการสายการบินด้านนี้เพียง 3 ตัวแปร 
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  5.1.7 สรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรม
การตั้งใจใช้บริการสายการบิน 

 

 
 
ภาพที่ 5.3  การรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการต้ังใจใช้บริการสายการบิน 
 
    วิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้
บริการสายการบินสามารถสรุปการวิเคราะห์ผลตัวแปรการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน ได้ 6 ด้าน และ 24 ตัวแปรย่อย ดังน้ี 

  1) ด้านการให้บริการ ได้แก่ 1) ขั้นตอนในการบริการแต่ละขั้นตอนมีความเชื่อมโยง
กัน 2) พนักงานให้บริการอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกต้อง 3) ขั้นตอนการเช็คอิน และตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนขึ้นเครื่องรวดเร็วและถูกต้อง 4) พนักงานมีการบริการที่ดีตรงตามความต้องการ 5) ขั้นตอน
การบริการบนเครื่องบินมีความรวดเร็วและถูกต้อง และ 6) เครื่องมือและระบบการให้บริการมีความ
ทันสมัย สะดวกในการให้บริการ เท่ากับคงเหลือตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสาย
การบินด้านนี้เพียง 6 ตัวแปร 

    2) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ 1) เครื่องบินมีสิ่งอำนวยความสะดวก
ครบถ้วนตามที่ต้องการ 2) ภายในห้องโดยสารมีอุณหภูมิที่เหมาะสม 3) การตกแต่งภายในห้อง
โดยสารมีความสวยงามน่าใช้บริการ 4) สภาพทั่วไปในห้องโดยสารบนเครื่องบินมีความสะอาด 5) 
เครื่องบินมีที่นั่งกว้างขวาง และ 6) เคาน์เตอร์เช็คอินมีการออกแบบตกแต่งสวยงาม เท่ากับคงเหลือตัว
แปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินด้านนี้เพียง 6 ตัวแปร 
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    3) ด้านคุณค่าเฉพาะตัว ได้แก่ 1) สายการบินมีเส้นทางการบินที่หลากหลาย 2) สาย
การบินมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และ3) การเดินทางด้วยสายการบินมี
ความปลอดภัยมากกว่าการเดินทางประเภทอื่น เท่ากับคงเหลือตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจ
ใช้บริการสายการบินด้านนี้เพียง 3 ตัวแปร 

    4) ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ 1) การจำหน่ายตั๋วโดยสารโดย
พนักงาน 2) การจัดโปรโมชั่นราคาตั๋วโดยสาร 3) การประชาสัมพันธ์ ของสายการบิน เท่ากับคงเหลือ
ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบินด้านนี้เพียง 3 ตัวแปร 

    5) ด้านราคาบัตรโดยสาร ได้แก่ 1) ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับจุดหมาย
ปลายทาง 2) ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทาง และ3) ราคาบัตรโดยสารมีความ
เหมาะสมกับการบริการที่ได้รับ เท่ากับคงเหลือตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการต้ังใจใช้บริการสายการ
บินด้านนี้เพียง 3 ตัวแปร 

    6) ด้านราคาบริการเสริม ได้แก่ 1) ราคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินมีความ
เหมาะสม 2) ราคาค่าประกันภัยการเดินทางมีความเหมาะสม 3) อัตราค่าธรรมเนียมการโหลด
สัมภาระมีความเหมาะสม เท่ากับคงเหลือตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน
ด้านนี้เพียง 3 ตัวแปร 
 

  อภิปรายผล 
 
   จากการสรุปผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลการวิจัยในด้านพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการ นวัตกรรมทางการตลาด และการตั้งใจซื้อได้ดังนี้  

ตารางที่ 5.1  ตารางการอภิปรายผลการวิจัย 

องค์ประกอบ สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ        เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และพิชชาภา ยางเดิม 
(2559) ด้านการจูงใจ ด้านการรับรู้ และด้าน
ทัศนคติ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

 

นวัตกรรมทางการตลาด          กมลฉัตร  ยมภักดี and สันติธร ภูริภักดี 
(2560) สามารถจำแนกปัจจัยได้เป็น 5 ด้าน คือ 
ด้านลักษณะทางกายภาพและผู้ให้บริการ ด้าน
ราคาบัตรโดยสารและความน่าเชื่อถือในการ
ให้บริการ ด้านการบริการพิเศษของสายการบิน 

         เจนจิรา นาทองคำ (2561) ปัจจัย
ทางด้านการส่งเสริมการตลาดและด้าน
กระบวนการไม่มีผลต่อการตั้งใจเลือกใช้สาย
การบิน 
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องค์ประกอบ สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ 

        ปรัชญพัชร วันอุทา และคณะ (2555) 
ปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศในปัจจัยทาง
การตลาดด้านพนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านราคาค่าโดยสาร ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการขาย 
และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 

         สุ รั ส วดี  โป สิ น ธุ์  (2561 ) ปั จจั ย
ทางด้านการส่งเสริมการตลาดและด้าน
ภาพลักษณ์และการนำเสนอการไม่มีผลต่อ
การตั้งใจเลือกใช้สายการบิน 

         รัชกร โชติประดิษฐ์ และคณะ (2558) 
นวัตกรรมทางการตลาดประกอบด้วยการ
ให้บริการด้านราคา การให้บริการ ด้านสถานที่ 
การให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการ
ส่งเสริมการขาย การให้บริการของบุคลากร การ
ให้บริการด้านการประมวลผล และการให้บริการ
ทางกายภาพ 

 

        Jeng (2016) ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในตรา
สินค้าของสายการบินเพิ่มความตั้งใจในการซื้อ
สิ น ค้ า ข อ งผู้ บ ริ โภ ค ด้ ว ย ก า ร เพิ่ ม ค ว าม
สะดวกสบายในการตัดสินใจของผู้บริโภคและ
เพิ่มความมุ่งมั่นในด้านอารมณ์  โดยมีความ
สะดวกในการตัดสินใจเป็นตัวกลางในการสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความน่าเชื่อถือ
ของแบรนด์และความตั้งใจซื้อ 

 

         อมรทิพย์ อาจสมิติ (2549) ความมั่นใจ
ในด้านความปลอดภัย ความสะดวกรวดเร็วใน
การเดินทาง ราคาค่าตั๋วโดยสารมีราคาต่ำ การ
ส่งเสริมการตลาด ความเชื่อมั่นต่อประสบการณ์
ของนักบิน มีการโฆษณาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์
และหนังสือพิมพ์ ความเที่ยงตรงต่อเวลาขึ้นลง
ของเที่ยวบิน ความสะดวกในการซื้อหรือจองตั๋ว 
และความเพียงพอของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ มี
ผลต่อการตั้งใจใช้บริการสายการบิน 

 

         เจนจิ รา  น าทองคำ  (2561 ) ปั จจั ย
ทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการตั้งใจเลือกใช้
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สายการบินระหว่างประเทศในปั จจัยทาง
การตลาดด้านพนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ 

         สุรัสวดี โปสินธุ์ (2561) ปัจจัยทางด้าน
การตลาดที่มีผลต่อการตั้งใจเลือกใช้สายการบิน
ระหว่างประเทศในปัจจัยทางการตลาดด้าน
พนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ด้านกระบวนการ 

 

การตั้งใจซื้อ          พฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ำ ณัฏฐิกา 
ณวรรณโณ  (2542); กนกพรรณ  ทีปกากร 
(2553) ความตั้งใจซื้อ การบอกต่อ และความ
อ่อนไหวปัจจัยด้านราคา ศิมาภรณ์ สิทธิชัย และ 
สิญาธร ขุนอ่อน (2558) พฤติกรรมการบอกต่อ 
ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย (2556) พฤติกรรมการตั้งใจ
ซื้อ และความอ่อนไหวต่อราคา Baldinger and 
Rubinson (1996) ความอ่อนไหวต่อราคา 

         กน กพ รรณ  ที ป ก ากร  (2553 ) ; 
Boshoff (1997) พฤติกรรมการร้องเรียน 

 
จากตารางที่ 5.1 แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและไม่สอดคล้องของผลการวิจัยในด้าน

พฤติกรรมการใช้บริการ นวัตกรรมทางการตลาด และการตั้งใจซื้อ ดังนี้ 
 

5.2.1 ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ 
    ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของพฤติกรรมการใช้บริการ

สามารถแบ่งได้ 4 องค์ประกอบ คือ แรงจูงใจ ทัศนคติและการรับรู้ ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทาง
วัฒนธรรม สอดคล้องกับเกตุวดี สมบูรณ์ทวี และพิชชาภา ยางเดิม (2557) ที่กล่าวว่าพฤติกรรมการใช้
บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย ด้านการจูงใจ ด้านการรับรู้ และด้านทัศนคติ  

 
5.2.2 ด้านนวัตกรรมทางการตลาด 

    ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของนวัตกรรมทางการตลาด
สามารถแบ่งได้ 6 องค์ประกอบ คือ ด้านสภาพแวดล้อมทาง ด้านราคาบริการเสริม ด้านคุณค่า
เฉพาะตัว ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และ ด้านราคาบัตรโดยสาร สอดคล้องกับ กมล
ฉัตร  ยมภักดี และ สันติธร ภูริภักดี (2560) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจสาย
การบินต้นทุนต่ำสำหรับผู้โดยสารกลุ่ม Gen Y  ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสม
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ทางการตลาดบริการนั้น สามารถจำแนกปัจจัยได้เป็น 5 ด้าน คือ ด้านลักษณะทางกายภาพและผู้
ให้บริการ ด้านราคาบัตรโดยสารและความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ด้านการบริการพิเศษของสาย
การบิน ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการลูกค้า และสอดคล้องกับ ปรัชญ
พัชร วันอุทา และคณะ (2555) ที่ศึกษาเรื่องการตัดสินใจของผู้โดยสารในการเลือกใช้สายการบิน
ระหว่างประเทศ ในเรื่องของปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบิน
ระหว่างประเทศในปัจจัยทางการตลาดด้านพนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
ราคาค่าโดยสาร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
และสอดคล้องกับรัชกร โชติประดิษฐ์และคณะ (2558) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของส่วนผสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางการตลาดของ
นักท่องเที่ยวในการเลือกเข้าพักที่โรงแรม จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย ซึ่งพบนวัตกรรมทาง
การตลาดประกอบด้วยการให้บริการด้านราคา การให้บริการ ด้านสถานที่ การให้บริการ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ การให้บริการส่งเสริมการขาย การให้บริการของบุคลากร การให้บริการด้านการ
ประมวลผล และการให้บริการทางกายภาพ    

    ผลวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรม
การตั้งใจใช้บริการสายการบินสามารถสรุปการวิเคราะห์ผลตัวแปรการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการสายการบิน ได้ 6 ด้าน และ 24 ตัวแปรย่อย โดย 1) ด้านการ
ให้บริการ ได้แก่ ขั้นตอนในการบริการแต่ละขั้นตอนมีความเชื่อมโยงกัน พนักงานให้บริการอย่าง
คล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกต้อง ขั้นตอนการเช็คอิน และตรวจสอบข้อมูลก่อนขึ้นเครื่องรวดเร็วและ
ถูกต้อง พนักงานมีการบริการที่ดีตรงตามความต้องการ ขั้นตอนการบริการบนเครื่องบินมีความ
รวดเร็วและถูกต้อง และ เครื่องมือและระบบการให้บริการมีความทันสมัย สะดวกในการให้บริการ 2) 
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ เครื่องบินมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนตามที่ต้องการ 
ภายในห้องโดยสารมีอุณหภูมิที่เหมาะสม การตกแต่งภายในห้องโดยสารมีความสวยงามน่าใช้บริการ 
สภาพทั่วไปในห้องโดยสารบนเครื่องบินมีความสะอาด เครื่องบินมีที่นั่งกว้างขวาง และเคาน์เตอร์
เช็คอินมีการออกแบบตกแต่งสวยงาม 3) ด้านคุณค่าเฉพาะตัว ได้แก่ สายการบินมีเส้นทางการบินที่
หลากหลาย สายการบินมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเช่ือถือ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และการเดินทางด้วยสาย
การบินมีความปลอดภัยมากกว่าการเดินทางประเภทอื่น 4) ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ได้แก่ การจำหน่ายตั๋วโดยสารโดยพนักงาน การจัดโปรโมชั่นราคาตั๋วโดยสาร การประชาสัมพันธ์ ของ
สายการบิน 5) ด้านราคาบัตรโดยสาร ได้แก่ ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับจุดหมายปลายทาง 
ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทาง และราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับการบริการ
ที่ได้รับ 6) ด้านราคาบริการเสริม ได้แก่ ราคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินมีความเหมาะสม 2) 
ราคาค่าประกันภัยการเดินทางมีความเหมาะสม อัตราค่าธรรมเนียมการโหลดสัมภาระมีความ
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เหมาะสม สอดคล้องกับ Jeng (2016) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องความน่าเชื่อถือในตราสินค้าของสาย
การบินที่มีอิทธิพลต่อการตั้งซื้อของผู้บริโภค ซึ่งความน่าเชื่อถือในตราสินค้าของสายการบินเพิ่มความ
ตั้งใจในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคด้วยการเพิ่มความสะดวกสบายในการตัดสินใจของผู้บริโภคและเพิ่ม
ความมุ่งมั่นในด้านอารมณ์ โดยมีความสะดวกในการตัดสินใจเป็นตัวกลางในการสร้างความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างความน่าเชื่อถือของแบรนด์และความตั้งใจซื้อ และสอดคล้องกับอมรทิพย์ อาจสมิติ 
(2549) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของผู้โดยสารที่มีต่อการใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่ำ คือความมั่นใจในด้านความปลอดภัย ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ราคาค่าตั๋ว
โดยสารมีราคาต่ำ การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจ ความเชื่อมั่นต่อประสบการณ์ของนักบิน 
มีการโฆษณาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ความเที่ยงตรงต่อเวลาขึ้นลงของเที่ยวบิน ความ
สะดวกในการซื้อหรือจองตั๋ว และความเพียงพอของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ในทางกลับกัน เจนจิรา นา
ทองคำ (2560) กล่าวว่าปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านกระบวนการไม่มีผลต่อการตั้งใจ
เลือกใช้สายการบิน และสุรัสวดี โปสินธุ์ (2561) กล่าวว่าปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาดและด้าน
ภาพลักษณ์และการนำเสนอการไม่มีผลต่อการตั้งใจเลือกใช้สายการบิน 

 
5.2.2 ด้านการตั้งใจซื้อ 

         ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของการตั้งใจซื้อ สามารถแบ่งได้ 4 องค์ประกอบ คือ
พฤติกรรมการบอกต่อ ความตั้งใจซื้อ ความอ่อนไหวด้านราคา และพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ำด้าน
สภาพแวดล้อมทาง ด้านราคาบริการเสริม ด้านคุณค่าเฉพาะตัว ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ และ ด้านราคาบัตรโดยสาร สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ ณัฏฐิกา ณวรรณโณ (2542); กนก
พรรณ ทีปกากร (2553) ความตั้งใจซื้อ การบอกต่อ และความอ่อนไหวปัจจัยด้านราคา ศิมาภรณ์ 
สิทธิชัย และ สิญาธร ขุนอ่อน (2558) พฤติกรรมการบอกต่อ ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย (2556) พฤติกรรม
การตั้งใจซื้อ และความอ่อนไหวต่อราคา Baldinger, A. L. และ Rubinson, J. (1996) ความอ่อนไหว
ต่อราคา ในทางกลับกัน กนกพรรณ ทีปกากร (2553); Boshoff, C. P. (1997) พฤติกรรมการ
ร้องเรียน 

 

  ข้อเสนอแนะ 
 
  5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช ้
    ธุรกิจการบินหรือสายการบินสามารถสร้างพฤติกรรมการตั้งใจซื้อจากนวัตกรรมทาง
การตลาดในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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5.3.1.1 ด้านการให้บริการ  
1) ควรจัดอบรมพนักงานในเรื่องการบริการอยู่สม่ำเสมอ  
2) พนักงานบริการอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ถูกต้อง  
3) พนักงานมีการบริการที่ดีตรงตามความต้องการของผู้โดยสาร 

    4) ขั้นตอนการเช็คอิน การตรวจสอบข้อมูลก่อนขึ้นเครื่อง และการบริการ
บนเครื่องบินมีความรวดเร็วถูกต้อง และเชื่อมโยงกัน 

5.3.1.2 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
1) มีการออกแบบ ตกแต่งเคาน์เตอร์เช็คอินสวยงาม 

    2) ห้องโดยสารมีที่นั่งกว้างขวาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน สะอาด
มีอุณหภูมิที่เหมาะสม และ3) มีการตกแต่งภายในห้องโดยสารที่สวยงาม 

5.3.1.3 ด้านคุณค่าเฉพาะตัว 
  1) การมีเส้นทางการบินที่หลากหลาย  

2) การมีภาพลักษณ์ที่ดีเพ่ือให้มีความน่าเชื่อถือ 
3) การมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเพื่อให้ผู้โดยสารตัดสินใจเข้ามาใช้บริการ 

5.3.1.4 ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
1) มีการจัดโปรโมชั่นราคาต๋ัวโดยสาร 

    2) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของสายการบินเพื่อกระตุ้นให้
ผู้โดยสารเกิดความต้องการใช้บริการ 

5.3.1.5 ด้านราคาบัตรโดยสาร 
  ราคาบัตรโดยสารควรมีความเหมาะสมกับระยะทาง จุดหมายปลายทาง และบริการ

ที่ได้รับ 
5.3.1.6 ด้านราคาบริการเสริม 

  ราคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ค่าประกันภัยการเดินทาง และค่าธรรมเนียม
การโหลดสัมภาระควรมีความเหมาะสม 

นอกจากนวัตกรรมทางการตลาดของสายการบินแล้ว ธุรกิจการบินหรือสายการบินยังต้อง
คำนึงถึงปัจจัยการเลือกใช้บริการสายการบินด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งใจใช้บริการสายการ
บิน ดังนี้  

5.3.1.7 การจูงใจ  
1) สายการบินมีความปลอดภัย  
2) สายการบินสามารถทำให้รู้สึกผ่อนคลายได ้
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5.3.1.8 ทัศนคติและการรับรู ้
    1) สายการบินสามารถทำให้ผู้โดยสารเข้าใจในเงื่อนไขการบริการอย่าง

ชัดเจน ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารสนใจที่จะเดินทางด้วยสายการบิน  
    2) การสร้างประสบการณ์เดินทางที่ดีในการเดินทางจะทำให้ผู้โดยสารเกิด

ความประทับใจและกลับมาใช้บริการสายการบินอีกครั้ง 
5.3.1.9 ปัจจัยทางสังคม 

    ผู้โดยสารมักใช้บริการสายการบินจากการแนะนำของคนรอบข้างและถูก
กำหนดให้ใช้บริการสายการบินจากครอบครัว ดังนั้น การให้บริการของสายการบินควรมีมาตรฐานที่ดี
สม่ำเสมอเพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความประทับใจและบอกต่อให้ผู้อื่นเข้ามาใช้บริการ 

5.3.1.10 ปัจจัยทางวัฒนธรรม  
    การบริการของสายการบินควรเป็นการบริการอย่างไทย เช่นการไหว้ ยิ้ม 

ทักทายแบบไทย และควรมีการสื่อสารด้วยภาษาไทย 
 
  5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยตรั้งต่อไป 
 
     5.3.2.1 ผู้สนใจสามารถนำผลการวิจัย เกี่ยวกับปัจจัยการเลือกใช้บริการ การรับรู้
นวัตกรรมทางการตลาด และการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมือง
รองไปใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานในการศึกษา หรือต่อยอดงานวิจัยเพื่อพัฒนาการตั้งใจซื้อให้มี
ประสิทธิภาพและชัดเจนมากขึ้น 

  5.3.2.2 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรความพึงพอใจในนวัตกรรมทางการตลาด
ของสายการบินเพื่อนำไปพัฒนาการบริหารจัดการสายการบินที่ดียิ่งขึ้น 

  5.3.2.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับนำผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการเลือกใช้บริการ การ
รับรู้นวัตกรรมทางการตลาดของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินในท่าอากาศยานเมืองรองไปจัดทำ
เป็นแนวทางการการพัฒนาการจัดการสายการบินต้นทุนต่ำ 

  5.3.2.4 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจไป
ต่อยอดสร้างเป็นโมเดลสมการโครงสร้างเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยการเลือกใช้บริการ 
และการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ 
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