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บทที ่1 

 

บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 
 จงัหวดัเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัทางภาคเหนือของประเทศไทย 

และเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ซ่ึงมีความพร้อมในหลาย ๆ

ดา้นไม่วา่จะเป็นโรงแรมท่ีพกั  แหล่งท่องเท่ียว  ส่ิงอ านวยความสะดวก  การคา้การลงทุน  ดงันั้น

รัฐบาลจึงมีนโยบายให้จงัหวดัเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางการขนส่งทางอากาศของภาคเหนือในภูมิภาค

เอเชีย  เน่ืองจากเล็งเห็นถึงศกัยภาพของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีจุดเด่นในดา้นเป็นเมืองศิลปวฒันธรรม           

มีขนบธรรมเนียมประเพณี และประวติัศาสตร์อนัยาวนาน  ประกอบกบัท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์  ซ่ึงเป็น

ศูนยก์ลางทางวฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้นในภูมิภาคน้ี (ผูจ้ดัการรายเดือน, 2546)  และอีกหน่ึง

ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการเป็นศูนยก์ลางทางการบินของจงัหวดัเชียงใหม่ในปัจจุบนัก็คือ   นโยบายการ

เปิดน่านฟ้าเสรีภายในประเทศซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือปี พ.ศ. 2545  ผลจากนโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรี

ท าให้สายการบินของบริษทัเอกชนสามารถท่ีจะใชเ้ส้นทางบินเส้นทางเดียวกบัการบินไทย   ซ่ึงเป็น

สายการบินแห่งชาติได ้ ส่งผลให้ธุรกิจการบินภายในประเทศนั้นแตกต่างจากในอดีตท่ีการบินไทย

นั้นผูกขาดเส้นทางบินหลักท่ีเป็นเส้นทางในการติดต่อกับเมืองส าคัญ ๆ ภายในประเทศ เช่น  

เชียงใหม่  อุดรธานี  ภูเก็ต  เป็นตน้  ซ่ึงมีผูใ้ชบ้ริการเป็นจ านวนมาก ส่วนสายการบินเอกชนรายอ่ืน

สามารถบินได้เฉพาะบนเส้นทางท่ีไม่ใช่เส้นทางเดียวกบัการบินไทยซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีมีจ  านวน

ผูโ้ดยสารนอ้ย  

  อุตสาหกรรมการบินในประเทศมีหลากหลายสายการบินท าให้มีรายได้เข้ามาใน

ประเทศเป็นจ านวนมาก และในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการบินเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการคมนาคม

ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายในกลุ่มนกัท่องเท่ียวและนกัธุรกิจ อนัเน่ืองมาจากมีความสะดวก 

สบายและประหยดัเวลาในการเดินทางซ่ึงท าให้ธุรกิจการบินเติบโตข้ึน โดยเป็นส่วนส าคญัในการ

พฒันาเศรษฐกิจการท่องเท่ียวของประเทศไทย  ธุรกิจดา้นอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบนัน้ีมีการ
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เติบโตอย่างรวดเร็วจึงท าให้มีการแข่งขนัอย่างสูง ซ่ึงในอดีตประเทศไทยมีบริษทัท่ีด าเนินงาน

ทางด้านการเดินทางโดยทางอากาศเพียงแห่งเดียว คือ บริษทั เดินอากาศไทย จ ากัดซ่ึงต่อมาได้

เปล่ียนเป็น บริษทั การบินไทย จ ากดั ในขณะท่ีมีจ านวนผูโ้ดยสารมากข้ึนเร่ือย ๆ จึงน ามาซ่ึงการ

แข่งขนัในธุรกิจการเดินทางทางอากาศ การเปิดเสรีทางการบินถือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่สาย

การบินในประเทศไทยไดส้ามารถพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั และขยายตลาดบริการในระดบั

ภูมิภาค จึงท าใหมี้สายการบินภายในประเทศหลายสาย   

 ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานในฝ่ายพนกังานภาคพื้นประจ าท่าอากาศยาน

นานาชาติเชียงใหม่  จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินบางกอก

แอร์เวยส์  เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพ  เน่ืองจากจงัหวดัเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของ

ภาคเหนือ และเป็นเส้นทางท่ีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางเป็นจ านวนมาก  การหาแนวทางเพื่อพฒันาและ

ปรับปรุงระบบการขนส่ง  การให้บริการ  การส่งเสริมการตลาด  และพฒันาบุคลากรให้สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูโ้ดยสารเพื่อท่ีจะให้ผูโ้ดยสารเกิดความประทบัใจและกลบัมาใชบ้ริการอีกจึง

เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ 

 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 

 
1.  เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกใช้บริการของผูโ้ดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวยส์  

เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ   

2.  เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกใช้บริการของผูโ้ดยสารสายการบินบางกอกแอร์

เวยส์  เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ  ในทศันะของผูใ้ชบ้ริการจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 

 

สมมุติฐำนของกำรวจิัย 

 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูโ้ดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  เส้นทาง

เชียงใหม่ - กรุงเทพ   ในทศันะของผูใ้ชบ้ริการจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
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ขอบเขตของกำรวจิัย 

 
 1.  ขอบเขตด้ำนประชำกร 

    ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูใ้ช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ เส้นทาง

เชียงใหม่ - กรุงเทพ จ านวนประมาณ 14,000 คน  (ท่ีมา: จากสถิติของผู ้ใช้บริการสายการบิน

บางกอกแอร์เวยส์โดยเฉล่ียต่อเดือน  ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  2555) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช ้          

ในการศึกษา ได้จากการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) จากกลุ่มประชากร โดย

ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, 

p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 375  คน 

 2.  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
2.1  ตวัแปรอิสระ  (independent variable)  คือ  ลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการ

ไดแ้ก่เพศ  อาย ุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง  ความถ่ี
ในการใชบ้ริการ  และช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ 
       2.2//ตัวแปรตาม (dependent  variable) ได้แก่  การตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
ผูโ้ดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย ์ มี  7  ดา้น  คือ   ดา้นการบริการ   ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย    ดา้นกระบวนการบริการ  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

3.  ระยะเวลำด ำเนินกำรวจัิย 
      ระหวา่งวนัท่ี  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2556  ถึงวนัท่ี  14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556 
 

กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 
 
 การศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใช้บริการของผูโ้ดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวยส์  
เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ  ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงมาจากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด
บริการ (7 P’s) ของ ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547) มาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดใน
การวจิยัดงัน้ี 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 
   - เพศ 
   - อายุ 
   - ระดบัการศึกษา 
   - อาชีพ 
  - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

 - วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 
 -   ความถ่ีในการใชบ้ริการ  
 -   ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ   
   

ตัวแปรอสิระ    ตัวแปรตำม 
              
 
 
 
                          
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 
 ผู้ใช้บริกำร หมายถึง บุคคลท่ีเดินทางทางอากาศด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  

เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ 

  ผู้ให้บริกำร หมายถึง พนักงานของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติเชียงใหม่ 

 สำยกำรบินภำยในประเทศ   หมายถึง  สายการบินท่ีให้บ ริการในเส้นทางบิน

ภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  ไดแ้ก่  สายการบินไทย  สายการบินบางกอก

แอร์เวยส์  สายการบินนกแอร์  สายการบินไทยแอร์เอเชีย  และสายการบินโอเรียนทไ์ทยแอร์ไลน์ 

  กำรขนส่งทำงอำกำศ หมายถึง  การขนส่งทางอากาศดว้ยเคร่ืองบิน ซ่ึงเป็นการเดินทาง

เพื่อปฏิบติัการทางธุรกิจ ท่องเท่ียว พกัผ่อนและการขนส่งสินคา้และไปรษณียภณัฑ์ จากท่าอากาศ

ยานแห่งหน่ึงไปยงัอีกแห่งหน่ึง อนัเป็นพาณิชยก์ารบิน 

  ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเชียงใหม่  หมายถึง  ท่าอากาศยานประจ าจงัหวดัเชียงใหม่  และ

เป็น 1 ใน 5 ท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศไทย  ภายใตก้ารบริหารงานของ บริษทั  ท่าอากาศ

กำรตัดสินใจเลอืกใช้บริกำรของผู้โดยสำร
สำยกำรบินบำงกอกแอร์เวย์ส เส้นทำง
เชียงใหม่ - กรุงเทพ 
   - ดา้นการบริการ 
   - ดา้นราคา 
   -  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
   -  ดา้นกระบวนการบริการ 
   -  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
   -  ดา้นบุคคลากร 
   -  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   
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ยานไทย  จ  ากดั (มหาชน) มีพื้นท่ีประมาณ 85,996  ตารางเมตร  ตั้งอยู่บนเลขท่ี  60  ถนน สุเทพ  

ต าบล สุเทพ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่   

 กำรตัดสินใจ หมายถึง ขบวนการในการเลือก ทางเลือกในการปฏิบติั เพื่อให้บรรลุ 
วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 กำรเลือกใช้บริกำร  หมายถึง  ปัจจัยท่ีผู ้ใช้บริการสายการบินภายในประเทศให้
ความส าคญัในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ  ประกอบดว้ย  คือ   ดา้นการบริการ   ดา้นราคา  ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย    ดา้นกระบวนการบริการ  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  และดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ 
 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.  เพื่อทราบถึงการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผูโ้ดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวยส์   
เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพของผูใ้ชบ้ริการ 

2.  เพื่อเสนอแนะสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเพื่อเป็นข้อมูลของผู ้บริหาร เพื่อ
พฒันาการให้บริการ และก าหนดนโยบายให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ช้บริการสายการบิน
บางกอกแอร์เวยส์ เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ 

3.  เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูส้นใจน าไปท าการศึกษาวจิยัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


