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บทที ่1 

บทน า 

การศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศ 
โดยใช้แบบจ าลองเนสเต็ดโลจิตในบทแรกจะกล่าวถึงหัวขอ้ส าคญัอนัเป็นประเด็นท่ีน าไปสู่งานวิจยั 
ซ่ึงประกอบดว้ย 6 หวัขอ้หลกัดงัต่อไปน้ี 1) ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 2) วตัถุประสงคข์องการ
วิจัย  3) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  4) นิยามค าศัพท์  5) ขอบเขตของการวิจัยและ  
6) โครงสร้างของเอกสารงานวจิยั 

1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

การขนส่งทางอากาศเป็นอุตสาหกรรมบริการอีกรูปแบบหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายและมี
ความส าคญัต่อเศรษฐกิจโลกในการขนส่งผูโ้ดยสารจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ทั้งผูโ้ดยสารท่ีเดินทาง
เพื่อธุรกิจ การท างาน และผูโ้ดยสารท่ีเดินทางเพื่อการท่องเท่ียว อาจเน่ืองมาจากเหตุผลหลายประการ 
เช่น ความปลอดภยั ความประหยดัเวลาในการเดินทาง ความรวดเร็ว และความสะดวกสบาย เม่ือ
เปรียบเทียบกับการขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ และอาจรวมถึงความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมการบินท่ีท าให้มนุษยเ์ดินทางไปในท่ีต่าง ๆ ในระยะไกลไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึน จึงท าให้
ธุรกิจการบินเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว และก่อใหเ้กิดการพฒันาของสายการบินต่าง ๆ มากมายเกือบ
ทุกประเทศทั่วโลก(บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน), 2556; บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน), 2553; ยศ เลาหศิลป์สมจิตร์, 2555; ศุพฤฒิ ถาวรยติุการต,์ 2550) 

ในหลายประเทศ การขนส่งทางอากาศถือไดว้า่เป็นกิจการสาธารณูปโภคประเภทหน่ึงท่ีมีความส าคญั
และจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน ซ่ึงรูปแบบการขนส่งทางอากาศในระยะเร่ิมแรกของธุรกิจ
การบินจะมีการให้บริการแค่เฉพาะสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service Airline) เท่านั้น
โดยมุ่งเน้นท่ีการผลิตบริการในระดับชั้ น (Class of Service) ต่าง ๆ แก่ผูโ้ดยสารของสายการบิน 
เพื่อให้ผูโ้ดยสารสามารถเลือกใชบ้ริการในระดบัชั้นท่ีตนเองตอ้งการได ้โดยในแต่ละชั้นของบริการ
จะมีระดบัการให้บริการและความสะดวกสบายของท่ีนัง่โดยสารบนเคร่ืองบินท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงมกั
แบ่งชั้นการให้บริการออกเป็น 3 ชั้น ไดแ้ก่ 1) ชั้นหน่ึง (First Class) 2) ชั้นธุรกิจ (Business Class) และ
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3) ชั้นประหยดั (Economy Class) แมว้่าชั้นของบริการของสายการบินจะแบ่งเป็น 3 ระดบัชั้น แต่ไม่
จ  าเป็นท่ีทุกสายการบินจะต้องมีครบทั้ ง 3 ชั้นในแต่ละเท่ียวบิน เช่น สายการบินไทย จะแบ่งเป็น  
3 ส่วน คือ 1) ภายในประเทศ 2) ภูมิภาค และ 3) ขา้มทวีป กล่าวคือ ถ้าเป็นสายการบินท่ีให้บริการ
เฉพาะในประเทศและภูมิภาคจะมีเพียง 2 ชั้นของการใหบ้ริการคือ ชั้นธุรกิจ (Business Class) และชั้น
ประหยดั (Economy Class) แต่ถา้เป็นการบินขา้มทวีปจะมีชั้นของการให้บริการเพิ่มเติม คือ ชั้นหน่ึง 
(First Class) ซ่ึงสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบจะมีลกัษณะโครงสร้างการด าเนินธุรกิจในการ
ให้บริการแบบครบวงจร เน้นความสะดวกสบาย เส้นทางการบินท่ีหลากหลายทั้ งระยะใกล้และ
ระยะไกล มีระดบัราคาตัว๋โดยสารท่ีผนัแปรตามคุณภาพการให้บริการ เช่น ตัว๋ชั้นประหยดั (Economy 
Class) และตัว๋ชั้นธุรกิจ (Business Class) จะมีระบบการจดัจ าหน่ายตัว๋โดยสารผ่านตวัแทนจ าหน่าย
เป็นหลกั ท าให้ตอ้งก าหนดราคาตัว๋โดยสารล่วงหนา้และยงัคงรักษาระดบัราคาตัว๋โดยสารเดิมไวเ้ป็น
ระยะเวลานาน หรือมีเง่ือนไขอนุญาตให้เปล่ียนแปลงวนัเวลาเดินทางไดโ้ดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เป็น
ต้น และในช่วงเวลาต่อมาจึงมีการเปิดท าการของสายการบินต้นทุนต ่าเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกในปี  
พ.ศ. 2514 ท่ีมีแนวคิดมาจากสายการบินราคาถูก โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะเพิ่มทางเลือกของการ
เดินทางด้วยเคร่ืองบินท่ีมีค่าโดยสารถูกกว่าสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบเป็นจุดขาย แต่ลด
บริการดา้นต่าง ๆ ท่ีผูโ้ดยสารเคยไดรั้บจากสายการบินท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบลง เช่น การไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงวนัเวลาเดินทางไดอ้ยา่งอิสระ และการไม่สามารถให้บริการอาหารร้อนหรืออาหารวา่ง 
เป็นตน้ อีกทั้งตัว๋โดยสารของสายการบินราคาประหยดัจะมีประเภทเดียวคือชั้นประหยดั แต่มีหลาย
ระดบั (Dynamic Pricing) ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาจากวนัท่ีส ารองท่ีนัง่จนถึงวนัเดินทาง ตลอดจนราคาของ
แต่ละเท่ียวบินในแต่ละวนัของสัปดาห์จะปรับเปล่ียนไปตามอุปสงค์ของตลาด ซ่ึงเน้นการเดินทาง
ระยะสั้นและระยะกลางภายในภูมิภาค ถึงแมว้า่ผูป้ระกอบธุรกิจสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ
และผูป้ระกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยดัจะมีแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนั แต่ก็ยงั
ประกอบธุรกิจสายการบินในตลาดเดียวกัน จึงท าให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างธุรกิจทั้ งสองข้ึน 
(บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน), 2556; บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548b) โดยจะเห็นไดจ้าก
แนวโน้มของอุตสาหกรรมการบินท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการในการเดินทางของผูโ้ดยสารมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัมีตวัเลขจากการพยากรณ์ของ
ตลาดโลก หรือโกลบอล มาร์เก็ตฟอร์คาสต ์(GMF) ของบริษทัผลิตอากาศยานค่ายยุโรประบุวา่ ในอีก 
20 ปีขา้งหนา้ (ระหวา่ง พ.ศ. 2556-2575) อตัราการเดินทางทางอากาศจะเติบโตข้ึนถึงร้อยละ 4.7 ต่อปี
โดยอากาศยานท่ีมีในปัจจุบนัประมาณ 17,740 ล า ทัว่โลกจะเพิ่มข้ึนเป็นเกือบ 36,560 ล าภายในปี 
2575 ซ่ึงภายในปีดงักล่าวภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะมีอตัราการเดินทางทางอากาศเพิ่มสูงข้ึน แซงหน้า
ภูมิภาคยโุรปและอเมริกาเหนือ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2556a) 
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ส าหรับประเทศไทยการขนส่งทางอากาศไดเ้ร่ิมในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว 
โดยเร่ิมจากการบินทางทหารก่อนด้วยการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี  
23 มิถุนายน พ.ศ. 2463 จากกรุงเทพฯ ไปส่งท่ีจงัหวดันคราราชสีมา และขยายไปยงัเส้นทางอ่ืน ๆ 
ต่อไป ในปี พ.ศ. 2490 ไดจ้ดัตั้งบริษทั เดินอากาศไทย จ ากดัข้ึนรับโอนกิจการขนส่งทางอากาศจาก
กองทพัอากาศมาด าเนินภายในประเทศและประเทศใกลเ้คียง และในปี พ.ศ. 2502 บริษทั เดินอากาศ
ไทย จ ากดั ร่วมกบับริษทัการบินสแกนดิเนเวียน จดัตั้ง บริษทัการบินไทย จ ากดัข้ึนท าการบินระหวา่ง
ประเทศ จนกระทัง่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2531 จึงรวมบริษทั เดินอากาศไทย จ ากดักบับริษทั การบิน
ไทย จ ากดัเขา้ดว้ยกนั โดยใชช่ื้อวา่บริษทั การบินไทย จ ากดั (Thai Airway International) ซ่ึงเป็นสาย
การบินแรกของไทยท่ีท าการเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 จนถึงปัจจุบนั และเป็นสายการบิน
แห่งชาติท่ีเปิดให้บริการในเส้นทางภายในประเทศและต่างประเทศ จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาล
ไทยไดมี้นโยบายเปิดน่านฟ้าเสรีภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขนัดา้นความหลากหลาย
ทางดา้นราคาและบริการเกิดข้ึน ท าให้สายการบินเอกชนสามารถเขา้มาแข่งขนัทางดา้นการให้บริการ
ด้านการขนส่งทางอากาศมากข้ึน (กัญญาณัฏฐ ทรัพย์บุญทยากร และสิทธิศักด์ิ ทองพิลา, 2553;  
ทนงชยั เพช็ร์นอ้ย, 2549; บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548b) 

จากการแข่งขนัของธุรกิจการบินภายในประเทศ จะเห็นไดว้า่มีแนวทางการด าเนินธุรกิจ/กลยุทธ์และ
กลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่าง แต่เน่ืองจากเส้นทางท่ีจ ากดัและการให้บริการท่ีสามารถทดแทนกนัได ้จึงท า
ให้เกิดการแข่งขนัระหวา่งกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจสายการบินเกิดข้ึนระหวา่งสายการบินท่ีให้บริการ
เต็มรูปแบบ (Full Service Airline) และสายการบินต้นทุนต ่ า (Low CostAirline) (ธนาคาร ไทย
พาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน), 2556) ดงัจะเห็นไดจ้ากบริษทัการบินไทย ซ่ึงเป็นสายการบินท่ีมีส่วนแบ่ง
ตลาดมากท่ีสุด (มากกว่า ร้อยละ 30) มักใช้กลยุทธ์ราคาท่ียืดหยุ่นในการบริหารในการขายเพื่อ
ประโยชน์สูงสุด และปกป้องตลาดจากสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีจะเขา้มาท าการแข่งขนั เพราะการเขา้มา
ของสายการบินตน้ทุนต ่าไดเ้ขา้มามีส่วนแบ่งตลาดของบริษทัการบินไทยไปบางส่วน แสดงถึงราคาค่า
ตัว๋โดยสารท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูโ้ดยสารอย่างมาก (International Air Transport Association, 
2555; Jeschke, 2006; สถาบนัการบินพลเรือน, 2555) 

จากภาพท่ี 1.1 แสดงถึงส่วนแบ่งทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2556 ซ่ึงมีสายการบินทั้งส้ิน 5 สายการบินหลกัท่ีให้บริการขนส่งผูโ้ดยสารทางอากาศภายในประเทศ
ไทย (Domestic Flight) โดยแบ่งสายการบินไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ สายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ 
และสายการบินตน้ทุนต ่า ซ่ึงสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบมีผูป้ระกอบธุรกิจหลกัอยู ่2 สายการ
บิน ได้แก่ การบินไทย (รวมไทยสมายล์) และบางกอกแอร์เวย์ ท่ีเน้นการบริการแบบครบวงจร 
ส าหรับสายการบินตน้ทุนต ่าประกอบด้วย ผูใ้ห้บริการหลกั 3 สายการบิน ไดแ้ก่ นกแอร์ แอร์เอเชีย 
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และโอเรียนทไ์ทย โดยแต่ละสายการบินมีต าแหน่งทางการตลาดและส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีแตกต่าง
กนั (บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน), 2555) 

 

ท่ีมาบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (2555) 
ภาพที ่1.1 ส่วนแบ่งตลาดส าหรับสายการบินภายในประเทศ ณ ส้ินปี 2555 

จากภาพขา้งตน้แสดงถึงการแข่งขนัดา้นส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจสายการบินภายในประเทศท่ี
ท าการเปิดให้บริการแก่ผูโ้ดยสารตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงแต่ละสายการบินก็จะมีลักษณะท่ี
แตกต่างกนัออกไป โดยสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 1) สายการบินท่ีให้บริการเตม็รูปแบบ ประกอบดว้ย การ
บินไทยถือเป็นผูป้ระกอบธุรกิจท่ีให้บริการทางการบินในประเทศมาอยา่งนาน จึงเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บ
การยอมรับในดา้นการให้บริการท่ีดี ท าให้สามารถก าหนดราคาไดสู้งกว่าคู่แข่งรายอ่ืน ๆ สอดคลอ้ง
กบัลกัษณะการให้บริการตามรูปแบบ Premium Airline1แต่จากภาวการณ์แข่งขนัท่ีสูงข้ึนและความ
นิยมท่ีเพิ่มสูงข้ึนของผูโ้ดยสารของสายการบินตน้ทุนต ่า ท าให้การบินไทยไดมี้การปรับกลยุทธ์โดย
เปิดสายการบินไทยสมายล์เพื่อให้บริการในรูปแบบ Light Premium2ซ่ึงเป็นการให้บริการในรูปแบบ
สายการบินเต็มรูปแบบในราคาย่อมเยาและให้บริการท่ีลดลง และเน้นการให้บริการกบัผูโ้ดยสาร

                                                           
1สายการบินท่ีให้บริการตามมาตรฐานสากลทัว่โลก ซ่ึงจะมีการให้บริการในชั้นธุรกิจ และชั้นประหยดั แต่บางสาย
การบินอาจจะมีการใหบ้ริการในชั้นหน่ึงดว้ย 
2การบริการท่ียงัคงทุกอยา่งไวอ้ยา่งครบถว้น แต่มีการตดัทอนปริมาณของการบริการบางอยา่งลง อาทิ การใหบ้ริการ
ของวา่งและน ้ าด่ืม แทนการให้บริการอาหารและความสะดวกสบายของท่ีนัง่ท่ีระยะห่างระหวา่งแถวท่ีค่อนขา้งนอ้ย
กวา่สายการบินท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบแบบอ่ืน ๆ เพ่ือจะไดร้องรับผูโ้ดยสารไดม้ากข้ึน 



 

5 

ระหวา่งประเทศท่ีตอ้งการเดินทางเช่ือมต่อภายในประเทศเป็นหลกั ซ่ึงในอนาคตการบินไทยมีแผนท่ี
จะขยายเส้นทางการบินใหค้รอบคลุมมากกวา่เดิมและมุ่งขยายฐานผูโ้ดยสารใหมี้ความหลากหลายมาก
ยิ่งข้ึน คือ มุ่งเนน้ลูกคา้ โดยมีความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้อยา่งถ่องแทแ้ละน าเสนอผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีสนองต่อความตอ้งการท่ีส าคญัแก่ผูโ้ดยสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (บริษทั สายการบิน
นกแอร์ จ ากดั (มหาชน), 2555) 

ส าหรับสายการบินบางกอกแอร์เวยซ่ึ์งจดัเป็นสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ แต่มีต าแหน่งทาง
การตลาดแตกต่างจากการบินไทยโดยวางต าแหน่งการตลาดเป็นสายการบินบูติก (Boutique Airline)3

ซ่ึงให้บริการเฉพาะบางเส้นทางการบินท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ อีกทั้งยงัมีกลยุทธ์ในการแข่งขนัดว้ยการ
เป็นเจา้ของท่าอากาศยานท าให้สามารถรักษาความได้เปรียบในเส้นทางการบินบางเส้นทางได ้โดย
สายการบินบางกอกแอร์เวยมี์แผนในอนาคตท่ีจะขยายจ านวนท่ีนั่งผูโ้ดยสารเป็น 5,882 ท่ีนั่งจาก
แผนการจดัหาเคร่ืองบินใหม่ภายในปี 2560 คือ การขยายแผนลงทุนซ้ือเคร่ืองบินเพิ่มเพื่อทดแทนการ
ปลดระวางเคร่ืองบินท่ีมีอายุการใช้งานมานานจ านวน 24 ล าทั้งน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝูงบินและ
รักษาขีดความสามารถในการแข่งขนั (บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน), 2555; รวีพรรณ 
ไพศาลวัฒนการณ์ , 2557) 2) สายการบินต้นทุนต ่ า ประกอบด้วย สายการบินแอร์เอเชียเป็น
ผูป้ระกอบการรายแรกท่ีด าเนินธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่าในประเทศ ท่ีเน้นกลยุทธ์ในการขายตัว๋
โดยสารดว้ยราคาต ่าท่ีสุด โดยราคาหน้าตัว๋โดยสารไม่รวมการให้บริการเสริมอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ
บิน เช่น น ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระ ทั้งน้ี หากผูโ้ดยสารตอ้งการซ้ือบริการเสริมจะตอ้งช าระในส่วนต่าง
จากราคาตัว๋โดยสาร โดยสายการบินแอร์เอเชียตั้งเป้าหมายซ้ือเคร่ืองบินใหม่เพื่อขยายเส้นทางของสาย
การบินในอนาคตพร้อมกบัเร่งปรับปรุงการให้บริการ ดว้ยการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช ้เช่นเช็คอินผา่น
อินเทอร์เน็ตโทรศพัท์มือถือและตูเ้ช็คอินอตัโนมติั เป็นตน้ (Voictv, 2557; บริษทั สายการบินนกแอร์ 
จ ากดั (มหาชน), 2555) 

ส าหรับสายการบินนกแอร์นั้ นต้องการจัดวางต าแหน่งทางการตลาดเป็นสายการบินต้นทุนต ่ า
คุณภาพสูงโดยตั้งราคาตัว๋โดยสารในอตัราท่ีสูงกว่าสายการบินต้นทุนต ่าอ่ืน ๆ แต่เป็นราคาท่ีรวม
บริการทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทาง เช่น บริการอาหารว่างและน ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระไว้
เรียบร้อยแลว้ โดยผูโ้ดยสารไม่ตอ้งช าระเงินส่วนเพิ่มส าหรับบริการดงักล่าว ส าหรับสายการบินนก
แอร์ไดก้ าหนดแผนในอนาคต คือ การเปิดเส้นทางการบินใหม่และการเพิ่มจ านวนเท่ียวบินในประเทศ

                                                           
3สายการบินท่ีมีกลยทุธ์การให้บริการท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศดา้นการบริการทั้งบนเคร่ืองบินและภาคพ้ืนสนามบิน 
โดยให้ความส าคญักับการบริการท่ีเป็นมิตรต่อผูโ้ดยสารตั้งแต่ก่อนข้ึนเคร่ืองจนถึงจุดหมายปลายทาง ณ อาคาร
ผูโ้ดยสาร นอกจากน้ี ยงัเน้นการให้บริการห้องรับรองแก่ผูโ้ดยสารในทุกระดบัชั้น โดยภายในห้องรับรองมีการ
ใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืม หนงัสือ นิตยสาร และอินเตอร์เน็ตเพ่ืออ านวยความสะดวกในระหวา่งรอข้ึนเคร่ือง 
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เป็นอนัดบัแรกเพื่อรักษาขอ้ได้เปรียบในการแข่งขนัของบริษทัในการให้บริการเส้นทางการบินท่ี
ครอบคลุมมากท่ีสุดในประเทศไทย (บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน), 2555) 

สายการบินโอเรียนทไ์ทยเป็นอีกหน่ึงผูเ้ล่นในกลุ่มสายการบินตน้ทุนต ่า โดยมีกลยุทธ์ในการจ าหน่าย
ตัว๋โดยสารแบบราคาเดียว (One Price) และมุ่งเน้นรับบริการเช่าเหมาล าในสัดส่วนท่ีมากกวา่สายการ
บินตน้ทุนต ่าอ่ืน ๆโดยแผนในอนาคตของสายการบินโอเรียนทไ์ทย คือ การซ้ือเคร่ืองบินเพิ่มและเพิ่ม
จ านวนท่ีนัง่โดยสาร (บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน), 2555) 

และเน่ืองจากภายในเดือนตุลาคมไดมี้การเปิดเท่ียวบินของสายการบินใหม่จากอินโดนีเซียท่ีประสบ
ผลส าเร็จในดา้นการประกอบกิจการมานานกวา่ 12 ปี มาเปิดเท่ียวบินภายในประเทศ ซ่ึงก็คือ สายการ
บินไทยไลออนส์ แอร์ไลน์ (Thai Lion Air) โดยการวางต าแหน่งทางการตลาดของ Thai Lion Air จะ
เป็นคู่แข่งโดยตรงกบั สายการบินแอร์เอเชีย และนกแอร์ ส่วนสายการบินโอเรียนท์ไทยนั้นคงไม่ใช่
คู่แข่งโดยตรง เน่ืองจากปัจจยัหลาย ๆ อย่างขององค์กรเอง โดยเส้นทางบินหลกัภายในประเทศ คือ 
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 3 เท่ียวบินต่อวนั ของสนามบินดอนเมือง ซ่ึงจุดขายจะอยูก่ึ่งกลางระหวา่ง แอร์
เอเชีย (Ultra Low-Cost)4กับ นกแอร์ (Premium Low-Cost)5(BrandBuffet Team, 2013; ประชาชาติ
ธุรกิจออนไลน์, 2556b) 

จากขอ้มูลการแข่งขนัของธุรกิจการบินภายในประเทศท่ีกล่าวมาแล้วขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นว่าการ
ขนส่งทางอากาศนอกจากจะเป็นกิจการสาธารณูปโภคประเภทหน่ึงแล้ว ยงัจดัเป็นส่วนหน่ึงของ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะดา้นอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว การส่งออก การค้าและการลงทุนของประเทศ รวมถึงความส าคญัระหว่างประเทศ  
(ยศ เลาหศิลป์สมจิตร์, 2555; สถาบนัการบินพลเรือน, 2556; อ านาจ กลัยา, 2543) จากตารางท่ี 1.1 
แสดงให้เห็นถึงแนวโนม้ของอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2556 ท่ีสะทอ้น
ถึงการขยายตวัของจ านวนเท่ียวบินและจ านวนผูโ้ดยสารท่ีมีแนวโนม้เดินทางโดยการขนส่งทางอากาศ
เพิ่มมากข้ึน โดยสัดส่วนการเพิ่มข้ึนของปริมาณเท่ียวบินตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ. 2556 คิดเป็นร้อย
ละ 5.12 และสัดส่วนการเพิ่มข้ึนของจ านวนผูโ้ดยสารตั้งแต่ พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ. 2556 คิดเป็นร้อยละ 
7.17 (Airports of Thailand Public, 2012) โดยสังเกตได้จากปริมาณของการใช้บริการการขนส่งทาง
อากาศท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจ านวนนกัท่องเท่ียวภายในประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 

                                                           
4สายการบินตน้ทุนต ่า ท่ียดึรูปแบบ "โลกน้ีไม่มีอะไรฟรี อยากไดอ้ะไรก็ตอ้งซ้ือเพ่ิม"หากไม่ซ้ืออะไรเพ่ิมผูโ้ดยสารก็
จะไดรั้บเพียงการบริการการเดินทางดว้ยความปลอดภยัจนถึงจุดหมายปลายทางและตรงต่อเวลามากท่ีสุดเท่านั้น 
5สายการบินต้นทุนต ่ า ท่ียงัคงให้สิทธ์ิแก่ผู ้โดยสารในการโหลดสัมภาระใต้ท้องเคร่ืองบินได้ฟรีอย่างน้อย  
15 กิโลกรัมทั้งยงัสามารถเลือกท่ีนัง่ไดฟ้รี และยงัมีของวา่งและน ้ าด่ืมในปริมาณท่ีจ ากดัท่ีใหบ้ริการบนเท่ียวบิน 
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2553-2554 ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนเช่นกัน (กรมการท่องเท่ียว, 2554) ดังนั้ นจะเห็นได้ว่าจ  านวน
นกัท่องเท่ียวมีผลต่อการเพิ่มข้ึนของจ านวนเท่ียวบินภายในประเทศในทุก ๆ ท่าอากาศยาน 

ตารางที ่1.1 ปริมาณจ านวนเท่ียวบินและจ านวนผูโ้ดยสารภายในประเทศ 

เดอืน 
2555 2556 

จ านวนเทีย่วบิน
(เทีย่ว) 

จ านวนผู้โดยสาร
(คน) 

จ านวนเทีย่วบิน
(เทีย่ว) 

จ านวนผู้โดยสาร 
(คน) 

ม.ค. 18,272 2,610,720 21,521 2,856,271 
ก.พ. 16,931 2,403,789 20,132 2,728,097 
มี.ค. 18,764 2,460,604 21,685 2,968,293 
เม.ย. 18,748 2,397,372 20,296 2,726,065 
พ.ค. 17,907 2,098,540 20,260 2,544,196 
มิ.ย. 17,083 1,991,105 19,573 2,313,412 
ก.ค. 18,439 2,260,805 20,087 2,619,616 
ส.ค. 18,405 2,467,533 20,736 2,858,626 
ก.ย. 17,449 2,056,979 N/A6 N/A7 
ต.ค. 17,044 2,119,487 18,902 2,442,937 
พ.ย. 15,205 1,973,498 18,894 2,493,063 
ธ.ค. 17,501 2,362,963 21,096 2,754,110 
รวม 211,748 27,203,395 223,182 29,304,686 

ท่ีมา Airports of Thailand Public (2012) 

ช่วงเวลาต่อมาการแข่งขนัของธุรกิจสายการบินเร่ิมมีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนในปี พ.ศ. 2546 เป็นตน้
มา ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้บริษทัสายการบินท่ีเปิดท าการโดยเอกชนท่ีท าการบินแบบประจ า ไดแ้ก่ บริษทั
การบินกรุงเทพจ ากดั, บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย ์จ  ากดั, บริษทันกแอร์จ ากดั, บริษทัไทยแอร์เอเชีย
จ ากัด, บริษทัโอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์จ ากดัและสายการบินอ่ืนๆเพิ่มมากข้ึน (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 
2548a) เน่ืองจากนโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรีเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเปิดให้บริการของธุรกิจสายการ
บินตน้ทุนต ่า (Low Cost Airlines) ท่ีมุ่งเน้นการบริหารกิจการเพื่อให้มีตน้ทุนรวมทั้งราคาและการ
บริการ อาทิการใชว้ธีิลดค่าใชจ่้ายในดา้นการให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆท่ีเห็นวา่ไม่จ  าเป็น
แก่ผูโ้ดยสารลงท าให้รูปแบบการให้บริการโดยทัว่ไปของสายการบินชนิดน้ีมีลกัษณะต่างไปจากของ
สายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ ไดแ้ก่ ไม่มีบริการเสิร์ฟอาหาร เคร่ืองด่ืมหูฟังส าหรับฟังเพลงหรือ
ชมภาพยนตร์การใชเ้คร่ืองบินแบบเดียวกนัเพื่อลดตน้ทุนการซ่อมแซม และการเลือกใชส้นามบินรอง

                                                           
6 Not Applicable (ไม่มีขอ้มูลปรากฏอยู ่ณ ปัจจุบนั) 
7 Not Applicable (ไม่มีขอ้มูลปรากฏอยู ่ณ ปัจจุบนั) 
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แทนท าให้เสียค่าบริการในอตัราท่ีต ่ากวา่ หลีกเล่ียงการใช้สนามบินหลกัท่ีมีการจราจรค่อนขา้งแน่น
ท าให้เสียเวลาในการท าการบิน จึงท าให้สายการบินตน้ทุนต ่าไดข้ยายตวัอยา่งรวดเร็ว (ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากดั (มหาชน), 2556; บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548b; วราภรณ์ เอ้ือการณ์ และอิสระ อุดมประเสริฐ
, 2553) โดยจะเห็นได้ว่าการแข่งขันของธุรกิจการบินภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นสายการบินท่ี
ให้บริการเต็มรูปแบบหรือสายการบินตน้ทุนต ่าท าให้มีการพฒันาอยา่งรวดเร็วซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการ
เพิ่มสูงข้ึนของปริมาณผูโ้ดยสารส่งผลให้แต่ละสายการบินมีการขยายฝงูบิน หรือเส้นทางบิน และเพิ่ม
ความถ่ีของเท่ียวบินให้เพียงพอต่อการรองรับความตอ้งการของผูโ้ดยสารท่ีเพิ่มข้ึน โดยสังเกตไดจ้าก
ปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (Available Seat-Kilometer: ASK) มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึง
ปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสารเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร เช่น จ านวน
เท่ียวบิน จ านวนเคร่ืองบิน จ านวนท่ีนั่งของเคร่ืองบิน และระยะทางการบิน เป็นตน้โดยมีตารางการ
แสดงปัจจยัส าคญัต่อรายไดจ้ากค่าโดยสารของแต่ละสายการบิน ซ่ึงสังเกตไดจ้ากตารางท่ี 1.2 (บริษทั 
สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน), 2556) 

ตางรางที ่1.2ปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสารของสายการบิน 

สายการบิน 

2555 

ปริมาณการผลติด้านผู้โดยสาร 

(Available Seat Kilometer)8 
หน่วย 

การบินไทย (Thai Airways International) 79,225 ลา้นท่ีนัง่-กม 

บางกอกแอร์เวย ์(Bangkok Airways) N/A9 ลา้นท่ีนัง่-กม 

วนัทูโก (One Two Go) N/A10 ลา้นท่ีนัง่-กม 

ไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) 10,499 ลา้นท่ีนัง่-กม 
นกแอร์ (Nok Air) 2,915.7 ลา้นท่ีนัง่-กม 

ไทยสมายลแ์อร์เวย ์(Thai Smile Airways) N/A11 ลา้นท่ีนัง่-กม 

ท่ีมา บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (2555), บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั (2556), บริษทั สายการบินนกแอร์ 
จ ากดั (มหาชน) (2556) 

จากสถิติดังท่ีได้กล่าวไวใ้นข้างต้นแสดงให้เห็นปริมาณการผลิตด้านผูโ้ดยสาร (Available Seat-
Kilometer: ASK) ของแต่ละสายการบินพาณิชยใ์นประเทศไทย ท่ีมีความสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกบั

                                                           
8ปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (Available Seat Kilometer) วดัปริมาณท่ีนัง่ผูโ้ดยสารของสายการบิน โดยค านวณ
จากจ านวนท่ีนัง่บนเท่ียวบินแบบประจ า คูณดว้ยระยะทางบินเป็นกิโลเมตร 
9Not Applicable (ไม่มีขอ้มูลปรากฏอยู ่ณ ปัจจุบนั) 
10 Not Applicable (ไม่มีขอ้มูลปรากฏอยู ่ณ ปัจจุบนั) 
11 Not Applicable (ไม่มีขอ้มูลปรากฏอยู ่ณ ปัจจุบนั) เน่ืองจากเปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
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การเพิ่มข้ึนของจ านวนผูโ้ดยสาร และการเพิ่มของจ านวนเท่ียวบินท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ตั้งแต่มีการเปิด
เสรีทางการบินเกิดข้ึน ท าใหมี้การแข่งขนัทางธุรกิจการบินท่ีเขม้ขน้ข้ึน ซ่ึงประกอบดว้ยสายการบินท่ี
ให้บริการเต็มรูปแบบ (การบินไทย, บางกอกแอร์เวย)์ และสายการบินตน้ทุนต ่า (วนัทูโก, ไทยแอร์
เอเชีย, นกแอร์, ไทยสมายลแ์อร์เวย)์ ท่ีไดเ้ปิดใหบ้ริการจนถึงปัจจุบนั 

ตารางที ่1.3 สัดส่วนการเพิ่มข้ึนระหวา่งจ านวนผูโ้ดยสารสายการบินท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบและสาย 
 การบินตน้ทุนต ่า 

ปี สายการบินต้นทุนต า่ 
สายการบินทีใ่ห้บริการเตม็

รูปแบบ 
รวม 

2547 2,275,630 13,722,364 15,997,994 
2548 5,473,932 11,958,016 17,431,948 

2549 6,972,576 11,814,695 18,787271 

2550 9,110,947 11,708,470 20,819,417 

2551 9,018,026 12,449,305 21,467,331 
2552 6,720,368 12,753,326 19,473,694 

2553 9,202,821 12,391,920 21,594,741 

2554 11,841,284 12,348,576 24,189,860 

2555 13,459,202 13,744,193 27,203395 
ท่ีมา Airports of Thailand Public (2012) 

เม่ือพิจารณาจากสัดส่วนการเพิ่มข้ึนในทุก ๆ ปีของจ านวนผู ้โดยสารท่ีใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากตารางท่ี 1.3 ท่ีแสดงถึงสัดส่วนการเพิ่มข้ึนของจ านวนผูโ้ดยสารท่ีใช้
บริการสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบและสายการบินตน้ทุนต ่าภายในประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 
ถึง พ.ศ. 2555 โดยจะเห็นได้จากการตดัสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางของผูโ้ดยสารท่ีมีแนวโน้ม
เลือกการเดินทางโดยการขนส่งทางอากาศเพิ่มสูงข้ึน 

จากแนวโน้มการเพิ่มข้ึนของจ านวนผูโ้ดยสารและจ านวนเท่ียวบิน ประกอบกบัขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของธุรกิจการบินภายในประเทศจึงน าไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในหลาย ๆ ดา้น 
ไดแ้ก่ 

1) ธุรกิจการบินต่อการพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศ 

เน่ืองจากการแข่งขันระหว่างธุรกิจการบินไม่ว่าจะเป็นสายการบินท่ีให้บริการเต็ม
รูปแบบหรือสายการบินตน้ทุนต ่าต่างส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งส้ิน ดงัจะ



 

10 

เห็นได้จากการแข่งขนัท่ีมีผลต่อการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจโดยสามารถแบ่งได้เป็น  
2 มิติ ไดแ้ก่  

1.1) มิติของการประกอบกิจกรรมทางตรง จะประกอบดว้ยสายการบิน คือ การขนส่ง
ผู ้โดยสารและสินค้า และกิจกรรมภาคพื้น คือ การอ านวยความสะดวกต่อ
ผูโ้ดยสารภายในท่าอากาศยา่น เช่น บริการจ าหน่ายตัว๋ ขนส่งกระเป๋า และ บริการ
ร้านคา้ปลีก เป็นตน้  

1.2) มิติกิจกรรมทางออ้มท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ก) การท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
บริการท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม ท่ีพกั และร้านอาหาร ข) การส่งออกสินคา้ และ 
ค) การลงทุนจากต่างประเทศ จากท่ีได้กล่าวมาทั้งหมดน้ีสามารถแบ่งประเด็น
ส าคญั ๆ ออกไดด้งัต่อไปน้ี (ปรเมธี วมิลศิริ, 2556) 

1) การแข่งขนัดา้นอุตสาหกรรมการบิน ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
ภาคบริการขนส่งทางอากาศ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของ ผลิตภณัฑ์
มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product, GDP)  

2) การสร้างมูลค่าการจา้งงานในภาคบริการขนส่งทางอากาศ คิดเป็นร้อยละ 
1.5 ของ GDP กล่าวได้คือ มีความหลากหลายในทางเศรษฐกิจท่ีมีการ
กระจายรายได้สู่ภาคส่วนต่าง ๆ เป็นจ านวนมากเช่น ภาคครัวเรือน และ
ภาคการบริการ เป็นตน้ 

3) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคบริการท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของ 
GDP ซ่ึงก่อให้เกิดการจา้งงานในภาคบริการการขนส่งทางอากาศและภาค
การท่องเท่ียวประมาณ 393,000 คน โดยมีมูลค่าการจา้งงาน คิดเป็นร้อยละ 
5.8 ของ GDP 

4) การสร้างประโยชน์ต่อภาครัฐท่ีมีการรับภาษีจากธุรกิจบริการการขนส่ง
ทางอากาศ และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง รวมทั้งจากการจา้งงาน ประมาณ 17.2 
พนัลา้นบาท ส่วนหน่ึงจะน ามาจดัสรรเป็นงบประมาณส าหรับด าเนินการ
พฒันาสังคม ซ่ึงจะสังเกตไดจ้ากบริเวณรอบท่ีตั้งของธุรกิจการบินมกัจะมี
การพฒันามากข้ึน เช่น การขยายถนน ระบบไฟฟ้าขนส่งมวลชน การ
พฒันาระบบน ้ า และการขนส่ง มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง จึงท าให้เกิดการ
เดินทางท่ีสะดวกรวดเร็ว สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตท่ี ดีแก่สังคมและ
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ชุมชนมากข้ึน (IATA, 2013; Oxford Economics, 2012; ปรเมธี วิมลศิริ, 
2556) 

2) ธุรกิจการบินต่อการพฒันาสังคม 

นอกจากน้ีการเพิ่มข้ึนของธุรกิจการบินไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจเท่าน้ีแต่
ยงัส่งต่อการพฒันาสังคมภายในประเทศอีกดว้ย ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

2.1) ธุรกิจการบินก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนข่าวสารทางสังคมเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การแลกเปล่ียนไปรษณียภณัฑ์และส่ิงตีพิมพจ์ากประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศ
หน่ึง รวมทั้ งการแลกเปล่ียนนักท่องเท่ียวไปยงัประเทศต่าง ๆ ท าให้ทราบถึง
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแต่ภายในประเทศ ตลอดจนวฒันธรรม 
ความนึกคิด และสังคมภายในประเทศ 

2.2) ธุรกิจการบินท าให้มาตรฐานการครองชีพของท้องถ่ินดีข้ึนโดยเฉพาะท้องถ่ิน
ทุรกนัดาร เน่ืองจากธุรกิจการบินจะน าการเปล่ียนแปลงของสังคมหน่ึงไปยงัอีก
สังคมหน่ึงโดยเฉพาะสินคา้ประเภทแฟชัน่ อนัเป็นการเลียนแบบของสังคมนั้นหรื
อน าผลิตผลจากท้องถ่ินอ่ืนไปจ าหน่ายให้ ท าให้มาตรฐานการคลองชีพของ
ทอ้งถ่ินดีข้ึน (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548b) 

ดงันั้นจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจการบินในปัจจุบนั และมีการคาดการณ์ว่าจะมีการ
เจริญเติบโตต่อไปในอนาคต และดว้ยสาเหตุน้ีเองส่งผลให้ในปัจจุบนัธุรกิจการบินมีการแข่งขนักนั
อยา่งรุนแรงท าใหส้ายการบินจ านวนมากต่างก็คิดกลยทุธ์หลากหลายวิธีข้ึนมาเพื่อใชใ้นการแข่งขนักบั
สายการบินต่าง ๆในตลาดและส่ิงส าคญัท่ีท าให้ธุรกิจสายการบินสามารถอยู่รอดในตลาดได้ก็คือ
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แต่อยา่งไรก็ตามยงัไม่ทราบแน่ชดัวา่ในแต่ละ
บุคคลมีปัจจยัใดบา้งท่ีท าให้ผูโ้ดยสารตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบและ
สายการบินตน้ทุนต ่าภายในประเทศ จึงท าให้การวิจยัคร้ังน้ีไดน้ าโมเดลเนสเต็ดโลจิตมาประยุกต์ใช้
กับการศึกษา เพื่อท าให้ทราบถึงล าดับขั้นของการตดัสินใจในการหาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในแต่ละล าดบัขั้นของผูโ้ดยสารในการใชบ้ริการสายการบินภายในประเทศ  
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในเลือกลกัษณะการให้บริการสายการบิน
ของผูโ้ดยสาร 

1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกประเภทในแต่ละสายการบินของ
ผูโ้ดยสาร 

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

1.3.1 ผูป้ระกอบการสายการบินต่าง ๆ สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อสายการบิน
ตนเองเพื่อปรับนโยบายและวางแผนพัฒนากลยุทธ์ให้ตรงกับความต้องการของ
ผูโ้ดยสารใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

1.3.2 ภาครัฐบาลสามารถน าผลการศึกษาไปพฒันาวางแผนการด าเนินงานดา้นนโยบายต่าง ๆ 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขและรองรับให้ตรงกับความต้องการของผู ้โดยสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

1.4 นิยามศัพท์ 

สายการบินปกติ (Full-serviceAirlines) เป็นสายการบินปกติท่ีเก็บค่าโดยสารราคาปกติ (Full-fare) 
ให้บริการทั้งเท่ียวบินภายในประเทศ (Domestic Flight) และเท่ียวบินระหว่างประเทศ (International 
Flight) ซ่ึงจะเน้นเส้นทางบินตามเส้นทางหลกัๆและลงจอดตามสนามบินหลกัหรือสนามบินภูมิภาค
เป็นหลกั (Primary/Regional Airport)  

สายการบินต้นทุนต ่า (Low Cost Airlines) คือสายการบินท่ีมีการควบคุมขององค์กรให้มีค่าใช้จ่าย
นอ้ยท่ีสุดเนน้การบริการดว้ยตนเองโดยไม่ผา่นการบริการของตวัแทนจ าหน่ายซ่ึงอตัราค่าตัว๋เคร่ืองบิน
จะต ่ากวา่สายการบินปกติ 

ผู้โดยสารหรือผู้บริโภคคือบุคคลท่ีใชบ้ริการสายการบินในการเดินทาง 

ช้ันหน่ึง (First Class) หรือเรียกย่อว่า P Class เป็นชั้นท่ีมีการบริการพิเศษสุดมีท่ีนั่งขนาดใหญ่นั่ง
สบายมีส่ิงอ านวยความสะดวกหลายประเภทเช่นท่ีรองขาโทรทัศน์หรือวิทยุส่วนตวัมีสิทธ์ิเลือก
รายการอาหารได้ดงันั้นราคาค่าโดยสารของชั้นน้ีจึงมีราคาค่อนขา้งสูงท่ีสุดโดยทัว่ไปท่ีนั่งชั้นหน่ึง
มกัจะถูกจดัไวบ้ริเวณส่วนหนา้ของเคร่ืองบิน 
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ช้ันธุรกิจ (Business Class) หรือเรียกยอ่วา่ J Class เป็นชั้นท่ีมีบริการพิเศษรองลงมาจากชั้นหน่ึง โดย
ส่วนใหญ่จดัข้ึนเพื่อให้บริการแก่นกัธุรกิจและบุคคลทัว่ไปท่ีตอ้งการความสะดวกสบายมากกวา่ชั้น
ประหยดัแต่มีความตอ้งการน้อยกวา่ผูโ้ดยสารชั้นหน่ึงราคาค่าโดยสารในชั้นน้ีจึงอยูร่ะหวา่งชั้นหน่ึง
และชั้นประหยดั 

ช้ันประหยัด (Economy Class) หรือเรียกยอ่ว่า Y Class เป็นชั้นธรรมดา ซ่ึงจะจดัข้ึนให้แก่ผูโ้ดยสาร
ส่วนใหญ่ท่ีเดินทางในแต่ละเท่ียวบินใช้บริการมีส่ิงอ านวยความสะดวกจ ากัดและไม่มีความ
หลากหลายของอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีใหบ้ริการมากนกัจึงเป็นชั้นท่ีมีราคาค่าโดยสารต ่าสุด 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการ
บินภายในประเทศ โดยใช้แบบจ าลองเนสเต็ดโลจิตซ่ึงท าการศึกษาการก าหนดรูปแบบทางเลือกใน
การตดัสินใจใช้สายการบินของผูโ้ดยสารแบบเป็นล าดบัขั้น โดยให้ผูโ้ดยสารท าการตดัสินใจเลือก
ระหว่างสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ และสายการบินตน้ทุนต ่าเป็นล าดบัขั้นแรก เม่ือท าการ
ตดัสินใจในล าดบัขั้นแรกแลว้ขั้นต่อมาจึงท าการตดัสินใจในขั้นท่ีสอง คือ การตดัสินใจเลือกประเภท
ของการใหบ้ริการของแต่ละสายการบิน ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดม้าจาก
การเก็บแบบสอบถาม โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา้จากกลุ่มผูโ้ดยสารท่ีใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศ จ านวน 400 ตวัอยา่ง 

1.6 โครงสร้างงานวจัิย 

การศึกษาถึงการการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศ 
โดยใชแ้บบจ าลองเนสเตด็โลจิต มีโครงสร้างงานวจิยัแบ่งออกเป็น 5 บท ดงัน้ี 

บทที ่1 บทน า 

ในส่วนบทน าจะกล่าวถึงองคป์ระกอบโดยรวมของงานวจิยัน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ท่ีมาและความส าคญั
ของปัญหา 2) วตัถุประสงค ์3) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ และ 4) นิยามศพัท์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการวิจยั 
ตามล าดบั ซ่ึงยงัไดก้ล่าวถึงขอบเขตของการศึกษาและโครงสร้างของเอกสารงานวิจยั เพื่อท าให้เกิด
ระเบียบในการจดัท าและเรียบเรียงขอ้มูล โดยในส่วนของทฤษฏี แนวคิด และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานวจิยัคร้ังน้ี จะมีการน าเสนอและอธิบายอยา่งละเอียดในบทต่อไป 

 

 



 

14 

บทที ่2 ทบทวนวรรณกรรม 

การทบทวนวรรณกรรมไดศึ้กษาถึงแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัในคร้ังน้ี โดยแนวคิดและ
ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องสามารถแบ่งออกได้ ดังต่อไปน้ี 1) การแข่งขันในตลาดท่ีมีผู ้แข่งขันน้อยราย 
(Oligopoly) 2) ทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Theory) 3) พฤติกรรมการบริโภคและ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ (The Buyer-Decision Process) 4) ทฤษฏีแรงจูงใจ (Motivation Theory) 
5) การขนส่งกบัการพฒันา 6) การขนส่งทางอากาศกบัการพฒันา 7) อุปสงคท์างเลือกของการเดินทาง
ทางอากาศ 8) อุปสงคก์ารขนส่งผูโ้ดยสาร (Demand for Passenger Transportation) 9) แนวคิดเก่ียวกบั
การทดสอบทางเลือก 10) พฤติกรรมการเดินทางของผูโ้ดยสารสายการบิน 11) Discrete Choice 
Model 12) แบบจ าลอง Random Utility 13) การทดสอบ คุณสมบัติ  Independence of Irrelevant 
Alternatives (IIA) 14) แบบจ าลองโลจิต (Logit Model) และ 15) แบบจ าลองเนสเต็ดโลจิตซ่ึงยงัรวม
ไปถึงงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบจ าลองเนสเตด็โลจิตและเคร่ืองมือทางเศรษฐมิติในการศึกษา 

บทที ่3 ระเบียบวธีิวจัิย 

ระเบียบวิธีวิจยัแสดงให้เห็นถึงการก าหนดกรอบแนวคิดแบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษาสมมติฐานของ
การวิจยั ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา วิธีการศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย การก าหนดประชาการท่ีใช้ใน
การศึกษาและขนาดของกลุ่มตวัอย่าง การออกแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงมีทั้ งหมด 2 
ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป และ 2) การวิเคราะห์รูปแบบจ าลอง รวมทั้งไดก้ล่าวถึง
การวจิยัและจริยธรรม 

บทที ่4 ผลการศึกษา 

หลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนของผลการศึกษา กล่าวถึง ผลการศึกษาจาก
การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูโ้ดยสารท่ีตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศซ่ึงขอ้มูลท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์คร้ังน้ีเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด
จ านวน 400 ตวัอยา่ง มาท าการวิเคราะห์โดยในการวิเคราะห์ผลการศึกษาคร้ังน้ี โดยแบ่งการวิเคราะห์
ผลออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังต่อไปน้ี 1) ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของผู ้โดยสารสายการบิน
ภายในประเทศ 2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินของ
ผูโ้ดยสารภายในประเทศดว้ยแบบจ าลองเนสเตด็โลจิต 

บทที ่5 สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษาเพื่อก่อให้เกิดความง่ายต่อการเขา้ใจ ซ่ึงประกอบดว้ย 1) องคค์วามรู้จากวรรณกรรม 
2) ช่องว่างองค์ความรู้เช่ือมโยงวตัถุประสงค์ และ 3) ผลการวิจยัท่ีส าคัญ โดยได้แสดงให้เห็นถึง
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แนวคิดและขอ้เสนอแนะ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงยงักล่าวถึง
ขอ้จ ากดัในการท างานวจิยั เพื่อท าใหเ้กิดแนวทางและยงัท าใหเ้กิดการพฒันางานวจิยัอ่ืน ๆ ในอนาคต 

ทั้งน้ีโครงสร้างของงานวิจยัทั้ ง 5 บทท่ีกล่าวมา สามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดงความเช่ือมโยง
ระหวา่งบทต่าง ๆ ไดด้งัภาพท่ี 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.2แผนภาพโครงสร้างของงานวจิยั 

 

 

บทน าสู่งานวจิยั 
(บทท่ี 1) 

ทบทวนวรรณกรรม 
(บทท่ี 2) 

ระเบียบวธีิวจิยั 
(บทท่ี 3) 

ผลการวจิยั 
(บทท่ี 4) 

บทสรุป 
(บทท่ี 5) 
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1.7 สรุป 

ในบทท่ี 1 ไดท้  าการรวบรวมประเด็นท่ีส าคญัต่าง ๆ ท่ีเป็นแนวทางสู่งานวิจยั โดยสามารถกล่าวไดว้า่
เป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อให้ผูท่ี้สนใจไดท้  าการศึกษาและท าความเขา้ใจเร่ืองราวของงานวจิยั โดยเร่ิมจาก
การกล่าวถึงท่ีมาและความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงค์ ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ รวมถึงนิยาม
ศพัท์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในงานวิจยัตามล าดบั ทั้งน้ียงัไดก้ล่าวถึงขอบเขตของการศึกษา และโครงสร้างของ
เอกสารงานวิจยั เพื่อท าให้เกิดระเบียบในการจดัท าและเรียบเรียงข้อมูล โดยในส่วนของ ทฤษฏี 
แนวคิด และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี จะมีการน าเสนอและอธิบายอย่างละเอียดในบท
ต่อไป 


