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ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยสารสายการบิน 
เส้นทางกรุงเทพฯ - โตเกียว 

Marketing Factors Affecting Decision Making on The Selection of Airline Services 
Route Bangkok-Tokyo 

 

ณิชานันท์ ลีลาอัมพรสิน1 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโดยสารสาย -การบินเส้นทางกรุงเทพฯ - 
โตเกียว มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้และสายการบินที่เลือกใช้บริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโดยสารสาย -การบิน
เส้นทางกรุงเทพฯ - โตเกียว  และ2) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาด(7Ps) ได้แก่ สินค้า/บริการ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพที่ มี
ผลต่อการเลือกใช้บริการโดยสารสายการบินเส้นทางกรุงเทพฯ-โตเกียว  

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาจากกรอบ
แนวคิดในการวิจัย และผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง  

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ท างานบริษัทเอกชน และมีรายได้ที่ 30,001-40,000 บาท โดยมากมีการเลือก
ซื้อที่นั่งโดยสารชั้นประหยัด มีการช าระค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับที่ราคา 20,001-30,000 บาท มีการช าระ
ผ่านบัตรเครดิตผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าเป็นเวลานาน ในด้านความคิดเห็นต่อสาย
การบินที่เลือกใช้บริการพบว่าเลือกเพราะเป็นสายการบินที่มีการจัดตารางบินที่ตรงต่อเวลาและมี
ภาพลักษณ์เป็นสายการบินแห่งชาติ และให้ความส าคัญกับพนักงานให้บริการเช็คอินที่สนามบินมากที่สุด 
ส่วนด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมความส าคัญอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนในด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านภาพลักษณ์ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยสารสายการบิน
แตกต่างกัน และปัจจัยด้านการตลาดได้แก่ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ  
มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรด์ 
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ทางกายภาพและด้านกระบวนการให้บริการที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยสารสาย
การบินแตกต่างกัน 

 ค าส าคัญ : สายการบิน, การตัดสินใจ, บริการ 

Abstract 

  The objectives of this study were 1) to study the demographical 
characteristics which are gender, age, status, education, occupation, income, and airline 
affecting decision making on the selection of airline service route Bangkok - Tokyo 2) to 
study the marketing factors (7Ps) which are Product, Price, Place, Promotion, People, 
Process and Physical evidence that affected decision making of airline service route 
Bangkok - Tokyo. 
 This is a quantitative research by using questionnaire as a tool of collect data. 
The questionnaire is developed from conceptual framework and also verified by 
professionals and experts. 
 The study concluded that the majority of respondents were female, age 
between 31-40 years old, single, hold bachelor's degree, monthly income 30,001-40,000 
baht. Mostly selected economy class, with the price for round trip at 20,001-30,000 baht, 
payment by credit card/debit card via internet, by booking in advance for a long time. 
The perspective of selection the airline, mostly chosen because on time flight, time 
schedules are well management, the image of national airline and also found that check 
in staff is the most importance from all staff's functions. The marketing factors product, 
price, place and promotion are more importance in selection of airline and  people, 
process and physical evidence are the most importance in selection airline. The test of 
hypothesis founded that the demographical characteristics which is age, affected the 
decision making on the selection of airline service. The marketing factors which are price, 
promotion, people, process and physical evidence, affected decision making on the 
selection of airline service. 
Keywords : Airlines, Decisions, Services 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ในปัจจุบันธุรกิจการบินมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเดินทางโดยเครื่องบินใช้เวลา
น้อยและมีความปลอดภัยสูง สามารถเดินทางไกลไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆได้ทั่วโลก และด้วยเหตุนี้ท า
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ให้มีการแข่งขันสูงมากในธุรกิจการบิน เพ่ือรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของจ านวนผู้ใช้บริการ สายการ
บินหลักของชาติที่ให้บริการเต็มรูปแบบจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศและสร้างความโดด
เด่นแตกต่างจากคู่แข่ง เพ่ือที่จะสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดในเส้น ทางการบินให้ได้มากที่สุด 

 ผู้โดยสารสายการบินจะมีอยู่ 2 กลุ่มหลักๆคือ ผู้โดยสารที่เดินทางเพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและ
ผู้โดยสารที่เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวซึ่งหากจะกล่าวถึงผู้โดยสารที่เดินทางเพ่ือการท่อง - เที่ยวแล้วนั้น 
ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นที่นิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ มีการสนับสนุน   ไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐหรือเอกชนผ่านทางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท าให้คนสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว
ต่างประเทศเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ได้เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ ยิ่ง
มากขึ้น และหนึ่งในประเทศท่ีอยู่ในดวงใจของใครหลายๆคนที่ต้องการไปท่องเที่ยว คือประเทศญี่ปุ่น 

 ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเสน่ห์น่าค้นหาเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา วัฒนธรรม 
สถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นญี่ปุ่นอย่างภูเขาไฟฟูจิ  รถไฟความเร็วสูงชิน-คัน
เซ็น ความอร่อยของปลาดิบที่เรียกกันว่า ซาชิมิ และอีกมากมายที่ท าให้ใครหลายๆคน อยากสั มผัส
ประสบการณ์การท่องเที่ยวญี่ปุ่น เมืองท่องเที่ยวส าคัญและเป็นที่นิยมอย่างมากได้แก่ โตเกียว โอซาก้า 
เกียวโต เป็นต้น  

 มีข้อมูลสถิติจาก Japan National Tourism Organization  ที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีการ
เดินทางเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นสูงขึ้นแทบทุกปีตั้งแต่ปี 2553 - 2557 ยกเว้นในปี พ.ศ. 2554 ปีเดียวซึ่ง
เป็นปีที่มีการเกิดเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2554 ซึ่งข้อมูลสถิตินี้ท าให้ทราบ
ถึงความนิยมของชาวไทยที่มีการเดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก (Japan National Tourism 
Organization, 2557 : ออนไลน์) 

   และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ทางประเทศญี่ปุ่นมีมาตรการการ
ยกเว้น วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย โดยอนุญาตให้ผู้เดินทางประเภทนักท่องเที่ยวสามารถพ านักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งมาตรการนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของ
ประเทศญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี โดยปี พ.ศ. 2556 มีคนไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น 453,642 คน หรือกล่าว
ได้ว่ามีคนไทยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเพ่ิมสูงขึ้นจากปี พ.ศ.2555 ถึง 74% เลยทีเดียว 
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ภาพที่ : สถิติประชาชนไทยที่เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.2552-2556  

ที่มา : Japan National Tourism Organization, 2557 : online 

 จากการเติบโตของจ านวนประชากรไทยที่เดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ท าให้การ
แข่งขันทางด้านธุรกิจสายการบินมีการแข่งขันสูง มีพัฒนาเจริญเติบโตต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพ่ือให้
เพียงพอและรองรับจ านวนผู้โดยสารที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ  

 ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจหรือที่
เรียกว่า AEC (Asean Economics Community) จะมีผลเป็นรูปธรรม โดยประเทศไทยมีจุดเด่นทางด้าน
การท่องเที่ยวและสาขาการบิน เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ตรงใจกลางของกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้นจึง
จะยิ่งเป็นโอกาสของธุรกิจการบินในการที่จะพัฒนาศักยภาพการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางเส้นทางกรุงเทพฯไปสู่ประเทศญี่ปุ่น สายการบินที่มีให้บริการ
ผู้โดยสารจากกรุงเทพฯไปยังโตเกียวซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมีจ านวนไม่น้อย มีการแข่งขันสูงใน
ตลาดธุรกิจการบิน รวมถึงมีการเปิดเส้นทางโดยสารใหม่ของสายการบินต้นทุนต่ าเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาด 

 จากข้อมูลที่กล่าวมาท้ังหมด ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพทางด้านการ
บริการของสายการบิน โดยเฉพาะสายการบินมีการให้บริการเต็มรูปแบบ ซึ่งการเข้าถึงความต้องการของ
ผู้โดยสารอย่างแท้จริงจะช่วยให้สามารถท าการตลาดได้ตรงกับความต้องการของผู้โดยสารมากที่สุด 
สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากขึ้น ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยสารสายการบินเส้นทางกรุงเทพฯ -โตเกียว โดยสายการบินใหญ่ที่มีการบินตรง
จากกรุงเทพฯไปยังโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นและมีการให้บริการแบบเต็มรูปแบบได้แก่ สายการบิน ไทย สาย
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การบินเจแปนแอร์ไลน์ และสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ ผู้วิจัยจะท าการวิจัยเฉพาะสายการบินไทย 
เป็นสายการบินประจ าชาติไทย และสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เป็นสายการบินประจ าชาติญี่ปุ่นเท่านั้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.เพ่ือศึกษาลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สายการ
บินที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยสารสายการบินเส้นทางกรุงเทพฯ-โตเกียว 

 2.เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดการตลาด (7Ps) ได้แก่ สินค้า/บริการ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยสารสายการบินเส้นทางกรุงเทพฯ -โตเกียว 

 ขอบเขตการวิจัย 

 1.เนื้อหาการวิจัย 

 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยสารสายการบินเส้นทางกรุงเทพฯ -โตเกียว 
เฉพาะผู้โดยสารชาวไทยที่เลือกใช้บริการโดยสารสายการบินไทยซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศ
ไทย และผู้โดยสารชาวไทยที่เลือกใช้บริการสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของ
ประเทศญี่ปุ่น 

 2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2.1ประชากร ได้แก่ ผู้โดยสารชาวไทย ที่ใช้บริการหรือเคยใช้บริการโดยสารสายการบิน เส้นทาง
กรุงเทพฯ-โตเกียวกับสายการบินไทยและสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 

 2.2กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการโดยสารสาย การบิน
เส้นทางกรุงเทพฯ -โตเกียว กับสายการบินไทย จ านวน 200 คนและสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ จ านวน 
200 คน ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เพ่ือเป็นการกระจายการเก็บข้อมูลให้ทั่วถึงและหลีกเลี่ยงความล าเอียง
ในการเก็บข้อมูลจากสายการบินแห่งชาติ 

 3.พื้นที่เก็บข้อมูล 

 พ้ืนที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

  4.ระยะเวลาเก็บข้อมูล 

 ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 
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สมมติฐานการวิจัย 

 1.ปัจจัยทางด้านลักษณะของประชากรได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
และสายการบินที่เลือกใช้บริการที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยสารสายการบิน
เส้นทางกรุงเทพฯ -โตเกียว แตกต่างกัน 

 2.ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ สินค้า/บริการ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกโดยสารสายการบินเส้นทางกรุงเทพฯ -โตเกียว แตกต่างกัน 

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.ผลของการวิจัยจะท าให้ทราบถึงปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยสาร
สายการบินเส้นทางกรุงเทพฯ-โตเกียว เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจการบิน ใน
การปรับปรุงธุรกิจการให้บริการให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้ใช้- บริการโดยสารสายการบิน  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-  เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได้ 

- สายการบิน 

 

 

 

 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

โดยสารสายการบิน 

เส้นทางกรุงเทพฯ - โตเกียว 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- สินค้า/บริการ 

- ราคา 

- ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 

- พนักงาน 

- กระบวนการให้บริการ 

ลกัษณะทางกายภาพ
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 2.ผลของการวิจัยจะท าให้เข้าใจถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้โดยสารสายการบินเส้น  ทาง
กรุงเทพฯ-โตเกียวมากขึ้น มีประโยชน์ในด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือให้ผู้โดยสารพึงพอใจ
สูงสุด เพื่อเป็นที่นิยม และกลับมาใช้บริการซ้ าอีก 

 3.เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไป เพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้า และ
สามารถอ้างอิงต่อไปได ้

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยสารสายการบินเส้นทาง

กรุงเทพฯ - โตเกียว เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความ
คิดเห็นของผู้โดยสารที่ให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินเส้นทางกรุงเทพฯ - โตเกียว 
ในด้านลักษณะประชากรและส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ 7 ปัจจัย หรือ 7Ps ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

ผลการวิจัย 
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จ านวน 263 คนคิดเป็นร้อยละ 65.75 และเพศชาย จ านวน 
137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 มีอายุระหว่าง 31-40 ปีมากที่สุด จ านวน 220 คน คิดเป็น ร้อยละ 55 
รองลงมาคืออายุ 20-30 ปี  จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 231 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.75 รองลงมาคือสถานภาพสมรส จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ด้านการศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 รองลงมาคือ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 213 คน คิดเป็น 53.25 รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัว 117 คน  คิดเป็น ร้อยละ 29.25 
ด้านรายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้ 30,001-45,000 บาท จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38  รองลงมาคือ มี
รายได้ 45,001 บาทข้ึนไป จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36  
 
2.ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการสายการบิน 

ส่วนใหญ่ผู้โดยสารเลือกเดินทางด้วยที่นั่งชั้นประหยัด จ านวน 389 คน คิดเป็นร้อยละ 97.30 
รองลงมาคือชั้นธุรกิจ จ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 2.8 มีการช าระค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ส่วนใหญ่อยู่ที่
ราคา 20,001-30,000 บาท จ านวน 229 คนคิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมาคือราคาต่ ากว่า 20,000 บาท 
จ านวน 113 คนคิดเป็นร้อยละ 28.3 ด้านการช าระเงินส่วนใหญ่ช าระเงินด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิตทาง
อินเตอร์เน็ตจ านวน 226 คนคิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมาคือ ช าระเงิน โดยผ่านตัวแทนจ าหน่าย/รับช าระ
บัตรโดยสาร จ านวน 134 คนคิดเป็นร้อยละ 33.5 และพบว่ามีการซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าเป็นเวลานาน 
จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8  รองลงมาคือมีการซื้อบัตรโดยสารในราคาพิเศษเมื่อเดินทางเป็นหมู่
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คณะ จ านวน 80 คนคิดเป็นร้อยละ 20 โดยคิดว่าพนักงานส่วนงานบริการเช็คอินที่สนามบินมีความส าคัญ
มากที่สุด จ านวน 150 คนติดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือพนักงานส่วนงานต้อนรับบนเครื่องบิน จ านวน 
141 คนคิดเป็นร้อยละ 35.3 โดยส่วนใหญ่คิดว่าการให้บริการของสายการบินที่เลือกใช้บริการมาเป็นสาย
การบินที่มีการจัดตารางบินที่ดี ตรงต่อเวลามากที่สุด จ านวน 182 คนคิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมาคือ
พนักงานบริการด้วยความเป็นมืออาชีพ จ านวน 145 คนคิดเป็นร้อยละ 36.3 และด้านภาพลักษณ์ของสาย
การบิน ส่วนใหญ่คิดว่าสายการบินที่เลือกใช้บริการเป็นสายการบินแห่งชาติ จ านวน 147 คนคิดเป็นร้อยละ 
36.8 รองลงมาคือภาพลักษณ์การเป็นสายการบินที่มีความปลอดภัยสูงจ านวน 136 คิดเป็นร้อยละ 34  

3.ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโดยสารสายการบินเส้นทางกรุงเทพฯ-โตเกียว 
 ด้านผลิตภัณฑ์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณามีรายละเอียดดังนี้ บรรยากาศในห้อง
โดยสารสะอาด รองลงมาคือที่นั่งโดยสารกว้างนั่งสบาย อาหารและเครื่องดื่มรสชาติดีและมีคุณภาพ และ
ความบันเทิง ภาพยนตร์ เพลง เกมส์ มีให้เลือกมากพอ ตามล าดับ 

 ด้านราคาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณามีรายละเอียดดังนี้ ราคาค่าโดยสาร
สมเหตุสมผล รองลงมาคือ มีการแจ้งอัตราค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆอย่างละเอียด มีการแจ้งอัตราค่า
สัมภาระท่ีน้ าหนักเกินชัดเจน และการรับช าระค่าโดยสารผ่านทางออนไลน์ ตามล าดับ 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณามีรายละเอียดดังนี้ มี
การส ารองที่นั่งหรือซื้อบัตรโดยสารทางอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือมีการส ารองที่นั่งหรือซื้อบัตรโดยสารทาง
โทรศัพท์และมีเคาน์เตอร์จัดจ าหน่ายที่ท่าอากาศยาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และตัวแทนจัดจ าหน่ายบัตรโดยสาร
มากเพียงพอ ตามล าดับ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณามีรายละเอียดดังนี้ มีการ
ลดราคาบัตรโดยสารเมื่อส ารองที่นั่งล่วงหน้า รองลงมาคือมีการสะสมไมค์เพ่ือแลกสิทธิพิเศษและมีการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านอินเตอร์เน็ตและช่องทางสื่ออ่ืนๆหบายช่องทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มีการลดราคา
บัตรโดยสารเมื่อเดินทางเป็นหมู่คณะ ตามล าดับ 

 ด้านกระบวนการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณามีรายละเอียดดังนี้ มี
การให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว รองลงมาคือ เที่ยวบินออกเดินทางและถึงจุดหมายตาม
ก าหนดเวลา มีการจัดตารางเที่ยวบินชัดเจนเข้าใจง่าย และเที่ยวบินมีความถี่และตารางเวลาเหมาะสม 
ตามล าดับ 

 ด้านลักษณะทางกายภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณามีรายละเอียดดังนี้ 
ห้องโดยสารภายในเครื่องบินมีความสะอาด รองลงมาคือ อุปกรณ์ภายในเครื่องบินมีความใหม่  มีช่อง
ให้บริการเช็คอินมากเพียงพอ และสัญลักษณ์ของสายการบินในพ้ืนที่ให้บริการมีความชัดเจน  หาง่าย 
ตามล าดับ 
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 ด้านบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อแยกพิจารณามีรายละเอียดดังนี้ พนักงาน
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง รองลงมาคือ พนักงานให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบริการได้เป็นอย่างดี 
พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ผู้โดยสาร และพนักงานแต่งกายเรียบร้อย
สะอาด ตามล าดับ 
 
สรุปวิเคราะห์ตามสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อ 1 ปัจจัยทางด้านลักษณะของประชากรศาสตร์คือ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ และสายการบินที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยสารสายการบินเส้นทาง
กรุงเทพฯ -โตเกียว ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านอายุ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยสารสายการบิน
เส้นทางกรุงเทพฯ -โตเกียว แตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดคือ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโดยสารสายการบินเส้นทางกรุงเทพฯ -โตเกียว แตกต่างกัน ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์/การ
บริการ และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยสารสายการบินเส้นทาง
กรุงเทพฯ -โตเกียว ไม่แตกต่างกัน  

 

การอภิปรายผล 
 จากผลการส ารวจปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ผู้โดยสารที่ใช้บริการโดยสายการการบินเส้นทาง
กรุงเทพฯ-โตเกียว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปีและอายุ 20-30 ปี 
ตามล าดับ ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้เป็นช่วงเพ่ิงเริ่มเข้าสู่วัยท างานได้ไม่นานนัก และโดยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมากท างานบริษัทเอกชน และมีรายได้ที่ 30,001-40,000 บาท โดยจาก
ข้อมูลทางด้านลักษณะประชากรนี้ท าให้ทราบว่า ผู้โดยสารกลุ่มนี้เป็นผู้โดยสารที่มีความรู้ อายุยังไม่มากนัก 
อยู่ในช่วงวัยท างานได้ มีรายได้เป็นของตนเองคือเรียกได้ว่าเป็นผู้มีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวและมี
อ านาจในการตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของผู้บริโภคของ 
เสรี วงษ์มณฑา(2542:30) คือต้องเป็นผู้ที่มีความต้องการซื้อ มีอ านาจในการซื้อ ท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ
และพฤติกรรมการใช้ และผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2552) ในด้านลักษณะเฉพาะ
ส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ กล่าวคือจากการวิจัยพบว่าในด้านอายุ เป็นปัจจัย
ส าคัญหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการ ซึ่งการท าการตลาดธุรกิจสายการบินควรมี
การค านึงถึงกลุ่มอายุของผู้ใช้บริการเพราะกลุ่มอายุของผู้ใช้บริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการแตกต่างกัน 
การท าการตลาดจึงควรค านึงถึงและมีความชัดเจนในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความแตกต่างด้านอายุด้วย
เช่นกัน 



 
6-149 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   

 จากผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ เลือกที่นั่งโดยสารชั้นประหยัดในการเดินทางเส้นทางกรุงเทพฯ
โตเกียว มีการช าระค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับที่ราคา 20,001-30,000 บาทโดยช าระผ่าน บัตรเครดิต/บัตรเด
บิต ผ่านทาง อินเตอร์เน็ต มีการซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าเป็นเวลานาน ส่วนในด้านความคิดเห็นต่อสายการ
บินที่เลือกใช้บริการพบว่า เลือกเพราะคิดว่าเป็นสายการบินที่มีการจัดตารางบินที่ดี ตรงต่อเวลา และมี
ภาพลักษณ์เป็นสายการบินแห่งชาติ และยังพบว่าให้ความส าคัญกับพนักงานให้บริการเช็คอินที่สนามบิน
เป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของชัยธัช จิตรุจิวัฒน์ (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ "ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกใช้บริการโดยสารสายการบินไทยของบริษัท การบินไทย จ ากัด(มหาชน) ในเส้นทางบิน
กรุงเทพฯ-สิงคโปร์" ซึ่งพบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มี
รายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าภาพลักษณ์ของการเป็นสายการบิน
แห่งชาติมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ผลการศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของชลลดา ไชย
กุล (2555) ที่ได้ศีกษาเกี่ยวกับ "ภาพลักษณ์องค์กร คุณค่าตราสินค้า และความพึงพอใจในส่วนประสม
การตลาดธุรกิจบริการ ที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด " ซึ่งจากงานวิจัย
พบว่าการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรและคุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ โดยอาจกล่าวได้ว่าการตัดสินใจเลือกโดยสารสายการบินใดนั้น ภาพลักษณ์การเป็นสายการ
บินแห่งชาติ กระบวนการให้บริการ และการให้บริการของพนักงานมีผลอย่างมากในการตัดสินใจเลือกซื้อ
บัตรโดยสาร  
 ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของทนงชัย เพ็ชรน้อย (2549) ซึ่งท าการวิจัยเรื่อง"ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการของสายการบินไทย" ซึ่งพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการของสาย
การบินไทยคือด้านภาพพจน์ของสายการบิน ด้านการให้บริการของพนักงาน มีความส าคัญระดับมาก และ
งานวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญเรือน ทะประสพ (2548) ซึ่งท าการศึกษาวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่มีผล
ต่อการใช้บริการของผู้โดยสาร : กรณีศึกษาบริษัทสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด" ซึ่ง
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมากอายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือ การท่องเที่ยว โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการมีภาพ
รวมอยู่ในระดับสูงคือด้านราคา ด้านการบริการ ด้านความปลอดภัย และด้านชื่อเสียงการประชาสัมพันธ์  
 กล่าวโดยสรุปคือจากการวิจัยพบว่าความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกโดยใช้บริการโดยสารสายการบินเส้นทางกรุงเทพฯ -โตเกียว ในภาพรวมความส าคัญอยู่ใน
ระดับมากได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วน
ภาพรวมที่มีความส าคัญมากที่สุดได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านภาพลักษณ์ และเมื่อ
ท าการทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านราคา ด้านการ ส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ การ
ให้บริการของบุคลากร และภาพลักษณ์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยสารสายการบิน
เส้นทางกรุงเทพฯ-โตเกียวแตกต่างกัน เนื่องจากธุรกิจการบินเป็นธุรกิจการให้บริการที่ไม่สามารถจับต้องได้ 
ดังนั้นความส าคัญของการตัดสินใจเลือกใช้บริการจะขึ้นอยู่กับมุมมองการรับรู้ของผู้โดยสารเป็นส าคัญ การ
เข้าใจถึงปัจจัยทางด้านการตลาดของธุรกิจสายการบินจะสามารถช่วยน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการของสายการบินมากยิ่งขึ้น เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของผู้โดยสารซึ่งถึงแม้ว่าด้าน
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ราคาอาจจะมีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอย่างมาก แต่จากการศึกษาวิจัยท าให้ทราบว่า
องค์ประกอบด้านอ่ืนๆอย่างการให้บริการของพนักงาน กระบวนการจัดการระบบของสายการบิน 
ตารางเวลาบิน ความสะดวกสบายของผู้โดยสาร รวมถึงภาพลักษณ์ของสายการบินก็มีส่วนส าคัญอย่างมาก
ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้วยเช่นกัน ทั้งนี้จากการวิจัยสามารถกล่าวได้อีกว่า การพัฒนาด้านการ
ให้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น หากสามารถน ามาประยุกต์เข้า
ได้กับการให้บริการทางสายการบิน จะยิ่งช่วยพัฒนาภาพลักษณ์ของสายการบินให้ดูดีและทันสมัยมากขึ้น
ไปอีก 
  

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยสารสายการบิน
เส้นทางกรุงเทพฯ-โตเกียว สามารถน ามาก าหนดเป็นข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการกับแผนธุรกิจสายการบิน
หรือธุรกิจที่เก่ียวข้องได้ดังนี้คือ 

 1. ควรใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ การโฆษณาทางโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ตและอ่ืนๆ เพ่ือสร้าง
การรับรู้ในด้านภาพลักษณ์อยู่เสมอ ซึ่งจะท าให้เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น เป็นการกระตุ้นการรับรู้
ข่าวสารและภาพลักษณ์ที่ดีของสายการบิน ให้ผู้ที่พบเห็นโฆษณามีการรับรู้จดจ าภาพลักษณ์ของสายการ
บินเชิงบวก และจะท าให้ผู้โดยสารกลุ่มเดิมมีความรู้สึกและทัศนคติที่ดีมีโอกาสกลับมาใช้บริการสายการบิน
เดิมนี้ซ้ าอีก และรวมถึงมีโอกาสส าหรับผู้ที่ไม่เคยใช้บริการของสายการบินนั้นๆมาเป็นผู้ใช้บริการสายการ
บินนั้นๆในอนาคตได้  

 2. ควรใช้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ผสมผสานทางธุรกิจการบินให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด สร้างภาพลักษณ์การเป็นสายการบินที่ทันสมัยอยู่เสมอ และอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้โดยสารสูงสุด อย่างเช่นการพัฒนา Mobile Application ให้เข้ากับสายการบินใน ด้านการบริการ การ
จองตั๋วเครื่องบิน การเช็คอิน การเลือกเมนูอาหาร การเลือกบริการเสริมพิเศษต่างๆผ่านทาง Mobile 
Application รวมถึงการพัฒนาการเชื่อมต่อ Mobile Application กับจอ Monitor บนเครื่องบิน รวมถึง
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือแม้แต่การสั่งอาหารหรือค าสั่งพิเศษผ่านหน้าจอ Monitor บนเครื่องไปยัง
พนักงานให้บริการบนเครื่องขณะก าลังบินแทนการกดปุ่มเรียกพนักงาน เป็นต้น 

 3. ควรจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเป็นระยะๆแต่สามารถครอบคลุมได้ตลอดทั้งปี และจัด
โปรโมชั่นให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากมีการแข่งขันสูงมากในตลาดธุรกิจการบิน ดังนั้นการจัด
โปรโมชั่นส่งเสริมการขายให้ทันต่อสถานการณ์ก็เป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง ส่วนรูปแบบการจัดโปรโมชั่นควรให้มี
รูปแบบที่แตกต่างจากเดิม เพ่ือดึงดูดความสนใจในมุมมองของลูกค้าและเป็นการกระตุ้นความต้องการ
เดินทางท่องเที่ยวตลอดปี 

 4. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานอยู่เสมอ ควรมีการจัดอบรมพนักงานด้าน
การให้บริการ ทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ โดยควรมีการกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รัก
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ในวิชาชีพและการบริการอยู่เสมอ นอกจากนี้ควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็น
การพัฒนาศักยภาพด้านพนักงานให้บริการเต็มที่ 

 5. เข้าใจความต้องการลูกค้าด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดผู้โดยสารที่ชื่นชอบการเดินทางเพ่ือ
การท่องเที่ยวและเดินทางเพ่ือธุรกิจ และท าการตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการลูกค้าให้สูงเกินกว่าลูกค้า
คาดหวัง เพ่ือให้เกิดความรู้สึกประทับใจ 

 6. มีการวัดความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นระยะๆและมีการติดตามผลอยู่เสมอ เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มา
อัพเดททันสมัย ทราบถึงความต้องการของลูกค้าที่อัพเดทมากข้ึน และน าไปใช้พัฒนาธุรกิจการบินต่อไป 

 7. ศึกษาเส้นทางการบินที่ท ารายได้สูง ส าหรับผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพ่ือท า 
การตลาด จัดโปรโมชั่นให้ตรงกับความต้องการตามลักษณะพ้ืนฐานความต้องการแต่ละชนชาติ รวมถึงการ
ท าการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของสายการบินเพ่ือสร้างความได้เปรียบด้านการค้าและเพ่ือครองส่วนแบ่ง
ตลาดให้ได้มากที่สุด 

 
 

ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาไปที่ส่วนประสมทางการตลาดแต่เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น ดังนั้นแนะน าการท าการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยสามารถวิจัยท าการวิจัยในด้านทัศนคติ ความพึงพอใจ 
ความคาดหวังของผู้โดยสารแบบเจาะลึกได้ เพ่ือให้เข้าใจถึงมุมมองด้านต่างๆของความต้องการของลูกค้า
หรือผู้โดยสาร 

 2. การท าการวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย การเปรียบเทียบการ
ให้บริการเต็มรูปแบบของสายการบินในระดับเดียวกันและ Low Cost Airlines เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุง
พัฒนาและเพ่ิมช่องทางการท าธุรกิจให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น ท่านกลางการแข่งขันท่ีสูงในปัจจุบัน 

 3. ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับความก้าวหน้าและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการธุรกิจ
การบินเพ่ือศึกษาความต้องการในมุมมองของลูกค้าหรือผู้โดยสาร 

 4. การศึกษากลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีการเก็บตัวอย่างที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เท่านั้น ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มอ่ืนๆได้อีก 
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