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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นต่างๆที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน 

เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19 โดยใช้ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการ ปัจจัยด้าน

ราคา ปัจจัยด้านความรู้สึกปลอดภัย ปัจจัยด้านความต้องการทางการท่องเที่ยว ประกอบกับปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศ ในช่วงสถานการณ์ Covid 19 และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

สายการบินให้ทราบถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน รวมถึงสามารถน าขอ้มูลที่ได้

จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปรับกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม โดยผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามออนไลน์ โดยท าการกระจายขอ้มูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire Online) ใน

รูปแบบ Google form และก าหนดขนาดตวัอย่างที่ตอ้งการเท่ากับ 400 ตวัอย่าง โดยผูว้ิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบ Voluntary response sample เ ป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวกของผู ้วิจัย  โดยส่ง

แบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างช่องทางออนไลน์ และให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามกลบัมาโดยสมัคร

ใจ และประชากรของงานวิจยัน้ี คือ บุคคลทัว่ไปกบัการตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวใน

ประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19 ก าหนดการในช่วงเดือนธนัวาคม 2564 -มกราคม 2565 

 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวใน
ประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19 สามารถแบ่งออกเป็นปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่าอายุ ระดับ
การศึกษา ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจที่จะเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วง
สถานการณ์ Covid 19 แต่ทางดา้นเพศ รายได ้ไม่พบความแตกต่างหรือไม่ได้ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทาง
โดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19 น้ี อย่างมีนยัส าคญั และในส่วนของ
ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านความรู้สึกปลอดภยั และปัจจัยด้านความต้องการ



ทางการท่องเที่ยว พบว่าตวัแปรอิสระส่งผลต่อการตดัสินใจที่จะเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวใน
ประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 มีเพียงตวัเดียว คือ ปัจจัยด้าน
ความตอ้งการทางการท่องเที่ยว (Travel needs) 
 
ค าส าคัญ: เดินทางโดยเคร่ืองบิน, Covid 19, การตดัสินใจ 

 

บทน า 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

 เน่ืองด้วยในสถานการณ์ปัจจุบนัปัญหาโรคระบาด Covid 19 มีอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทัว่โลก และหน่ึงในธุรกิจที่ไดร้ับผลกระทบเป็นอย่างมาก คือ ธุรกิจ

สายการบิน โดยธุรกิจสายการบินจ าเป็นต้องถูกให้งดการเดินทางหรือมีเที่ยวบินที่ลดนอ้ยลงเพื่อป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรค Covid 19  และการลดการแพร่ระบาดจึงท าให้ต้องลดการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ผู ้คน

จ าเป็นตอ้งอยู่กบับา้นมากข้ึน ลดการออกเดินทางนอกบา้น รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยว หรืออาจมีบางกลุ่ม

คนที่จ  าเป็นจะตอ้งท างานที่บา้นดว้ยเช่นกัน จึงเป็นส่ิงที่บุคคลมีความเบื่อหน่ายกบัการที่ตอ้งอยู่กบับา้น หาก

สถานการณ์ Covid 19 คล่ีคลายลงไปในทิศทางที่ดี จึงท าให้บุคคลอยากออกมาเดินทางท่องเที่ยว 

  การเดินทางดว้ยสายการบินเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่ช่วยตอบโจทยผ์ูเ้ดินทางที่ตอ้งการความรวดเร็ว

และความสะดวกสบาย เมื่อสถานการณ์โรคระบาด Covid 19 ดีข้ึนเป็นระยะ สายการบินต่างๆ จึงไดอ้อกมา

ท าการตลาดเพื่อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคหันกลบัมาเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน ซ่ึงท าให้มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูงข้ึน

ในตลาดของธุรกิจสายการบิน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผูค้นกลบัมาเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้ ง ท าให้มีการปรับตวั

ครั้ งยิ่งใหญ่เพื่อต่อสู่กับสถานการณ์Covid 19 และเน่ืองด้วยจ านวนผูสั้ญจรทางอากาศที่คาดว่าจะเพิ่มข้ึน

อย่างต่อเน่ือง จึงจ าเป็นตอ้งมีมาตราการที่รัดกุม คดักรองอย่างดีภายในประเทศ  มีมาตรการรักษาระยะห่าง

ระหว่างผู้โดยสาร มีมาตรการคุมเข้มทั้ งมีการตรวจวดัอุณหภูมิของผู้โดยสาร ผู้โดยสารทุกคนต้องสวม

หนา้กากอนามยั และมีจุดบริการแอลกอฮอลส์ าหรับลา้งมือทัว่บริเวณท่าอากาศยานและบนเคร่ืองบิน ซ่ึงเป็น

การใชชี้วิตแบบวิถีใหม่ (เฌอศานต ์ศรีสัจจงั, 2563) นอกจากมาตรการต่างๆที่เขม้งวดแลว้ สายการบินต่างๆ

จ าเป็นต้องมีการศึกษาถึงความต้องการของผูบ้ริโภคหลงัสถานการณ์ดีข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคให้ได้มากที่สุด ซ้ึงการท าการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆเป็นส่วนที่ส าคัญในการสร้างแรงจูงใจ

ให้กบัผูบ้ริโภคได ้



  ดังนั้นการปรับตวัและเรียนรู้ต่อสถานการณ์Covid 19 และหลงัสถานการณ์โรคระบาดนั้นคล่ีคลาย

ลง มีส่วนส าคญัในการหาแนวทางพฒันาประเทศและเศรษฐกิจในทิศทางต่าง ๆ และสามารถศึกษาหาปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid19 ได้

อย่างมีแนวทางการพฒันาไดต้่อไป 

  จากเหตุผลขา้งตน้ ผูว้ิจยัคาดว่าการตลาดทางดา้นการบินในประเทศไทยยงัคงมีการเจริญเติบโตมาก

ข้ึน และความตอ้งการในการเดินทางท่องเที่ยวของคนในประเทศและต่างประเทศก็มีมากข้ึนดว้ยเช่นกันหลัง

สถานการณ์ Covid 19 คล่ีคลาย จึงท าให้การแข่งขนัทางการตลาดของธุรกิจการบินมีแนวโน้มสูงข้ึน แต่ละ

สายการบินต้องมีการปรับตวัและสร้างกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อที่จะด าเนินธุรกิจผ่านช่วงสถานการณ์ Covid 19 น้ี

ไปให้ได้ ดังนั้นผูว้ิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจยัทางด้านต่างๆที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน 

เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19 

    

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

  1.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  รายได้ ที่ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการ

ท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19  

3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑแ์ละบริการ และดา้นราคา ที่ส่งผล

ต่อการตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19  

4. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความรู้สึกปลอดภยั ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการ

ท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19  

5. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นความตอ้งการทางการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน 

เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19  

 

สมมติฐานงานวิจัย 

         สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ(service quality) ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางโดย

เคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19 

         สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นราคา (Price) ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยว

ในประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19 



         สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านความรู้สึกปลอดภัย  (Safe needs) ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางโดย

เคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19 

         สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านความต้องการทางการท่องเที่ยว (Travel needs) ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19 

        สมมติฐานที่ 5  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) 

 

ขอบเขตการวิจัย 

  งานวิจัยฉบบัน้ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบินเพื่อการท่องเที่ยว

ในประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19 ผูว้ิจัยจะศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน 

เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19 โดยศึกษาหาข้อมูลจากการค้นควา้งานวิจัยที่

เ ก่ียวข้องทั้ งในและต่างประเทศ อีกทั้ งวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความ รวมไปถึงข้อมูลต่างๆจาก

อินเทอร์เน็ต และประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคือ กลุ่มประชากรทุกเพศ ทุกวยั ที่เคยมีพฤติกรรมการเดินทาง

โดยเคร่ืองบินเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศ โดยสายการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผ่านแบบสอบถาม

ออนไลน์(Questionnaire Online) ในรูปแบบ Google form ก าหนดการในช่วงเดือนธันวาคม 2564 -มกราคม 

2565 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

          1. การเดินทางอากาศ หมายถึง การเดินทางทางอากาศเป็นรูปแบบของการเดินทางในยานพาหนะ

เช่นเคร่ืองบิน , เฮลิคอปเตอร์ หรือส่ิงอ่ืนที่สามารถรักษาเที่ยวบิน การเดินทางทางอากาศสมยัใหม่ปลอดภยั

กว่าการเดินทางทางถนนมาก การเดินทางทางอากาศ เที่ยวบินจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงภายในประเทศ

เดียวกนัเรียกว่าเที่ยวบินภายในประเทศ เที่ยวบินจากจุดหน่ึงในประเทศหน่ึงไปยงัจุดหน่ึงภายในประเทศอ่ืน

เรียกว่าเที่ยวบินระหว่างประเทศ นกัท่องเที่ยวสามารถใชเ้ที่ยวบินภายในประเทศหรือระหว่างประเทศได้ทั้ง

ในการเดินทางส่วนตวัหรือสาธารณะ 

          2. ความรู้สึกปลอดภยั หมายถึง ตามทฤษฎี maslow นักจิตวิทยาได้ให้ความหมายไวว้่า ความรู้สึก

มัน่คงปลอดภยั ส่ิงที่แสดงถึงความต้องการขั้นน้ีคือ การที่มนุษยช์อบอยู่อย่างสงบ มีระเบียบวินยั ไม่รุกราน

ผูอ่ื้น  



          3. การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานตื่นเตน้หรือเพื่อ

หาความรู้ องคก์รการท่องเที่ยวของสหประชาชาติ (องักฤษ: World Tourism Organization) ก าหนดไวว้่า การ

ท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทาง โดยระยะทางมากกว่า 40 กิโลเมตรจากบา้น เพื่อจุดประสงค์ในการพกัผ่อน

หย่อนใจ การท่องเที่ยว 

          4. Covid 19 หมายถึง โรคติดต่อ ซ่ึงเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการ คน้พบล่าสุดไวรัสและโรค

อุบตัิใหม่น้ีไม่เป็นที่รู้จกัเลยก่อนที่จะมีการระบาดใน เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี2019 ขณะน้ี

โรคโควิด19 มีการระบาดใหญ่ไปทัว่ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทัว่โลก 

          5. การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกหลายๆทางเลือก เพื่อให้ได้
ประโยชน์สูงสุด และไม่มีความเสียหายผิดพลาดหรือมีนอ้ยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้ 

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด  

 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 

     พฤติกรรมของผู ้บริโภคมีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้สินค้าและการบริการเป็น

กระบวนการของการตดัสินใจเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลผูท้ี่เลือกใช้สินคา้และบริการและยงัมี

ส่วนส าคัญที่ท าให้ผูป้ระกอบการสร้างกลยุทธ์ให้แก่ผู ้รับบริการที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่

ผูบ้ริโภคและหาแนวทางการที่สามารถสนองความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคให้ไดม้ากที่สุด ด ารงศกัดิ์  ชัยสนิท 

(2543, น.86) ไดใ้ห้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า หมายถึง “การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับ

การตดัสินใจในการซ้ือ การใช ้และการประเมินผลการใชสิ้นคา้หรือบริการของบุคคล  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541, น.128-130) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่ามีปัจจยัหลาย

ด้านที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ได้แก่ ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด และส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ (Stimulus), 

ความรู้สึกนึกคิด (Buyer’s) และการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase)  

 ส่ิงกระตุ้น ความรู้สึกนึกคิด และการตอบสนองของผู้ซ้ือส่งผลต่อพฤติกรรมในการบริโภคเป็น

ส่วนประกอบผูบ้ริโภคเลือกใช้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ การตดัสินใจและเพื่อหาทาง

เลือกที่ดีที่สุด การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีส่วนท าให้ผูป้ระกอบการทายใจหรือเดาใจผูบ้ริโภคว่าต้องการ

อะไร มีพฤติกรรมการซ้ืออย่างไร รวมถึงมีแรงจูงใจในการมาใชบ้ริการเป็นปัจจยัใดบา้งเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการไดอ้ย่างสูงสุด 



  แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

 แรงจูงใจเป็นปัจจัยที่ส าคญัประการหน่ึงซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย ์ค าว่าแรงจูงใจนั้น ได้มี

นกัวิชาการ ไดใ้ห้ความหมายไวแ้ตกต่างกนัหลากหลายความหมายดว้ยกนัดงัน้ี  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, น.150) ไดใ้ห้ความหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึงวิธีการชักน าพฤติกรรม

ของบุคคลให้ปฏิบตัิตามวตัถุประสงค์ตามความต้องการของมนุษย ์ ส่ิงจูงใจจะเกิดข้ึนได้จากภายในและ

ภายนอกตวับุคคล จะเห็นไดว้่าการจูงใจเป็นการกระตุ้นหรือการสร้างส่ิงเร้า เพื่อช่วยให้เกิดการกระท าต่างๆ 

ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซ่ึงเป็นภาวะกระตุ้นให้ปฏิบตัิได้ท างานด้วยความขยนัมีความกระตือรือร้นที่จะอุทิศ

เวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการปฏิบตัิงาน โดยมีความส านึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบควบคู่ไป

ดว้ย เป็นความเต็มใจที่จะใชพ้ลงัภายในของคนปฏิบตัิงานจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยมุ่งหวงัที่

จะได้รับรางวลัเป็นส่ิงตอบแทน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ สมพร สุทศันีย ์(2542, น.29) ได้กล่าวไวว้่า การจูงใจเป็น

การกระตุน้ให้บุคคลมีความกระตือรือร้นหรือมีแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ พฤติกรรมทางสังคม 

และพฤติกรรมการท างาน  

 จากการที่ไดม้ีผูใ้ห้ความหมายของแรงจูงใจไวห้ลายทิศทางน้ี พอสรุปไดว้่า แรงจูงใจ หมายถึง ทุก

ส่ิงทุกอย่างที่เป็นตัวกระตุ้น ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงออกมาอย่างมุ่งมั่น เพื่อการ

ด าเนินการส่ิงใดส่ิงหน่ึง เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงให้ส าเร็จตามที่ตอ้งการ   

 แรงจูงใจเป็นส่วนหน่ึงที่เป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวและเพื่อตอบสนองของความต้องการ

ของผูบ้ริโภค ดังที่ ฉลองศรี พิมลสมพงษ์ (2550) อธิบายว่าแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเป็นตวักระตุน้ให้เกิด

การเคล่ือนที่ของบุคคลไปยงัเป้าหมายเพื่อสนองความพึงพอใจให้กับตนเองในด้านต่างๆ กันไป โดย

แรงจูงใจน้ีแบ่งออกเป็นปัจจยัผลกั (Push Factors) ปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) ซ่ึงปัจจยัผลกัน้ีเป็นเพียงชนวน

ให้เกิดความอยาก แต่ในกระบวนการที่จะตดัสินใจไปท่องเที่ยวอยู่ที่ปัจจัยดึงดูดว่าสถานที่นั้นๆ มีความ

น่าสนใจ สะดวกสบาย มีภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง หรือมีกิจกรรม มากเพียงพอที่จะต่อการที่จะสนองความอยาก

ของบุคคลหรือไม่ ดงันั้น ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ (Service Quality) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้น
ความต้องการรู้สึกปลอดภยั (Safety needs) ปัจจัยด้านความต้องการทางการท่องเที่ยว(Travel needs) ก็เป็น

แรงจูงใจที่ท าให้อยากที่จะออกไปท่องเที่ยว 

 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  

 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือหรือปัจจัยทางการตลาดที่สามารถ

ควบคุมได้ ที่ ธุรกิจต้องใช้รวมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า



กลุ่มเป้าหมาย หรือกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดความตอ้งการสินคา้และบริการของตน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 

2550, น.35-36) ซ่ึงประกอบปัจจยั ดงัน้ี 

 1.ผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Product) ส่ิงที่เสนอขายให้กบัลูกคา้ โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นและความ

ต้องการของลูกค้า มีทั้ งผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ และไม่สามารถจับต้องได้ ซ่ึงลูกค้าจะได้รับคุณค่าของ

ผลิตภณัฑน์ั้นๆ เช่น รูปแบบ คุณภาพ ตราสินคา้ และช่ือเสียง เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั ชยัสมพล ชาวประเสริฐ 

(2546, น.63) กล่าวว่า ผลิตภณัฑ์ บริการเป็นผลิตภณัฑ์อย่างหน่ึงแต่เป็นผลิตภณัฑ์ที่ไม่มีตวัตน (Intangible 

Product) ไม่สามารถจบัตอ้งได ้  

 2.ราคา (Price) มูลค่าของเงินที่จ่ายไปเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑท์ี่ตอ้งการ ราคาถือเป็นต้นทุนของลูกค้า 
โดยลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑ์กับราคา หากคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกคา้ก็จะท าการ

ตัดสินใจซ้ือ สอดคล้องกับ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546, น.63) กล่าวว่า ราคาเป็นเงินที่ลูกค้าต้องจ่าย

ออกไป เพื่อรับบริการกับธุรกิจ ดังนั้นการที่ธุรกิจตั้งราคาไวสู้งก็หมายความว่าลูกคา้ที่มาบริโภคก็จะต้อง

จ่ายเงินสูงดว้ย ผลตามมาก็คือลูกคา้จะมีการเปรียบเทียบราคากบัคู่แข่ง หรืออย่างนอ้ยจะเปรียบเทียบกบัความ

คุม้ค่ากบัส่ิงที่จะไดร้ับ 

  3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ช่องทางหรือสถานที่ในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือการ

ให้บริการ ซ่ึงควรพิจารณาถึงความสะดวกสบายในการเขา้ถึง ความเหมาะสม การเขา้ถึงได้ง่าย และควร

ค านึงถึงท าเลที่ตั้งเป็นส าคญัในการให้บริการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546, น.56) ได้กล่าวถึงช่องทางการจัด

จ าหน่าย หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วย ที่ตั้งของผูใ้ห้บริการและความยากง่ายในการ

เขา้ถึง ซ่ึงเป็นอีกปัจจยัส าคญัของการบริการทั้งน้ีความยากง่ายในการเขา้ถึงบริการนั้นมิใช่แต่เฉพาะการเน้น

ทางกายภาพเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการติดต่อส่ือสาร ดังนั้น ประเภทของสถานที่ให้บริการจะตอ้งครอบคลุม

เพราะเป็นปัจจยัต่อการเขา้ถึงบริการอีกดว้ย  

 4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลของผลิตภณัฑ์หรือบริการ

ระหว่างผูข้ายหรือลูกคา้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสาร ชักจูงให้เกิดความตอ้งการ หรือสร้างทศันคติ 

และให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ โดยมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของลูกคา้ สามารถท าไดโ้ดย การโฆษณา 

การขายโดยพนกังาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง  

  

 



 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

 ศิ ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538, น.41-42) ได้กล่าวถึงลักษณะด้านประชากรศาสตร์  

(Demographic) ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้เป็นเกณฑท์ี่นิยม

ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคญัที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย 

สอดคล้องกับ พรพิณ ประกายสันติสุข (2550, น.21) กล่าวถึงประชากรศาสตร์ไว้ว่า เป็นการวิเคราะห์

ประชากรในเร่ืองขนาดโครงสร้างการกระจายตวั และการเปล่ียนแปลงประชากรในเชิงที่สัมพนัธ์กับปัจจยั

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมอ่ืนๆ ปัจจยัทางประชากรอาจเป็นไดท้ั้งสาเหตุและผลของปรากฏการณ์

ทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม โดยตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ที่ส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 

 1.เพศ สามารถแบ่งแยกความต้องการของผู ้บริโภคได้ โดยดูเพศของผู ้บริโภคเป็นหลักในการ

ตอบสนองความต้องการซ่ึงเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคญั เพราะปัจจุบนัน้ีตวัแปรด้านเพศมีการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศที่แตกต่างกนัมกัจะมีทศันคติ การรับรู้ และการตดัสินใจในเร่ือง

การซ้ือสินคา้บริโภคต่างๆ กัน โดย ปรมะ สตะเวทิน (2546, น.114) กล่าวว่า เพศชายกับเพศหญิงมีความ

แตกต่างกนัทางความคิด ค่านิยม และทศันคติ รวมถึงพฤติกรรม ตลอดจนการตดัสินใจยอมรับส่ิงต่างๆ 

 2.อายุ กลุ่มผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัย่อมจะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการที่แตกต่างกนั เช่น 

กลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่ และชอบสินคา้แฟชั่น กลุ่มผูสู้งอายุจะสนใจสินคา้เก่ียวกบัสุขภาพและ

ความปลอดภยั กาญจนา แก้วเทพ (2541, น.302) กล่าวถึงอายุ เป็นปัจจัยหน่ึงที่ท าให้คนมีความแตกต่างกนั

ในเร่ืองความคิดและพฤติกรรมโดยทัว่ไปแลว้คนที่มีอายุน้อยมกัจะแสวงหาข่าวสารเบาๆ เพื่อความบนัเทิง 

ท าให้ทศันคติ ความรู้สึกนึกคิด และมีพฤติกรรมแตกต่างกันตามไปด้วย คนที่มีอายุมาก มกัจะใช้ส่ือเพื่อ

แสวงหาข่าวสารหนกัๆมากกว่าเพื่อความบนัเทิง ดงันั้นลกัษณะการใชส่ื้อมวลชนจึงแตกต่างกนัไปดว้ย 

 3.รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมี

ความคิด ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกันในการบริโภคสินคา้และบริการ เป็นตวัแปรที่ส าคัญใน

การก าหนดส่วนตลาด   

 สรุปไดว้่า ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ เป็นส่ิงที่ท าให้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีความแตกต่าง

กันทั้งในส่วนของเพศ  อายุ รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ ซ่ึงเป็นส่วนในการก าหนดแผนกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจที่สร้างความตอ้งการหรือจูงใจ ให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการ เพื่อให้เขา้ถึงและตรงกับ

กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 

 



 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

        จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ 

ขั้นตน้ ที่ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของงานวิจยัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

ด าเนินงาน ดงัน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)                                                  ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  

 

 

 

 

 

 

  

ผลวิเคราะห์ข้อมูล  

 

  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษา “ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วง

สถานการณ์ Covid 19 ” ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามออนไลน์ โดยท าการกระจายขอ้มูลผ่าน

แบบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire Online) ในรูปแบบ Google form และก าหนดขนาดตัวอย่างที่

ต้องการเท่ากับ 400 ตวัอย่าง โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างจะเป็นแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-probability 

sampling) โดยเลือกใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบการสุ่มแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยผู ้วิจัยได้

ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ(service quality) 

ปัจจยัดา้นราคา (price) 

ปัจจยัดา้นความรู้สึกปลอดภยั(safe needs) 

 
ปัจจยัดา้นความตอ้งการทางการท่องเที่ยว 

(Travel needs) 

การตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อ

การท่องเที่ยวในประเทศ ในช่วง

สถานการณ์ Covid 19  

ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ 

1.เพศ (Gender) 

2.อายุ (Age) 

3.ระดบัการศึกษา (Education) 

4.รายได้ (Income) 

 

 



ด าเนินการส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Social Network แบบสุ่มโดยผูว้ิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง

แบบ Voluntary response sample เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างตามสะดวกของผูว้ิจยั โดยส่งแบบสอบถามไปยงั

กลุ่มตวัอย่างช่องทางออนไลน์ และให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามกลบัมาโดยสมคัรใจ และประชากร

ของงานวิจัยน้ี คือ บุคคลทัว่ไปกับการตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วง

สถานการณ์ Covid 19 และได้ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิเป็นขอ้มูลจากหนังสือ วารสาร 

วิทยานิพนธ์ บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง จากนั้นทางผูว้ิจยัจึงน าขอ้มูลมาวิเคราะห์และหาขอ้สรุปทาง

สถิติตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงผลวิเคราะห์แบ่งเป็นส่วนต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณณา (Descriptive Statistics) 

ใช้การวิเคราะห์และแสดงผลส าหรับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึง

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) และการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการ

ท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19 โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

2.การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

เป็นการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน 

(Hypothesis testing) โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดงัน้ี 

ก. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ที่

ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19   

 ข. การทดสอบสมมติฐานการวิจัยนั้นจะใช้สถิติอา้งอิงหรือสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ได้แก่ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ในการทดสอบสมมติฐานซ่ึงการวิจยัครั้ งน้ี

ใช้ค่าความเช่ือมัน่ที่ระดับร้อยละ 95 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

และใชก้ารทดสอบความเช่ือมัน่ดว้ย Cronbach’ alpha  

 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มประชากร จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 246 คน 

คิดเป็นร้อยละ 64.5 และเพศชาย จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี



อายุ 25-35 ปี จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี จ านวน 306 

คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 และส่วนใหญ่มีรายได ้30,001-45,000 บาท จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 

เมื่อเปรียบเทียบปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศ

ในช่วงสถานการณ์ Covid19 โดยการเปรียบเทียบรายขอ้พบว่า 

1.ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ (Service Quality) โดยวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมาก 

เป็นอนัดบัแรก คือ สายการบินมีบริการรถเข็นส าหรับผูสู้งอายุหรือผูโ้ดยสารที่ตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษ 

อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากที่สุด รองลงมาคือ พนกังานของสายการบินมีความรู้ที่จะตอบขอ้ซักถามของท่านได้ 

อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก รองลงมาคือ พนกังานของสายการบินมีความตั้งใจและพร้อมให้บริการ อยู่ในระดบั

เห็นดว้ยมากที่สุด รองลงมาคือ พนกังานของสายการบินสามารถแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างทนัท่วงที อยู่ในระดับ

เห็นดว้ยมาก รองลงมาคือ สายการบินให้บริการอย่างมีมาตราฐานตามมาตรการการเดินทางให้ช่วงCovid 19 

อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือ ส่ิงอ านวยความสะดวกบนเคร่ืองบินเหมาะสมเพียงพอพร้อม

ให้บริการ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากและสายการบินออกเดินทางและถึงที่หมายตรงตามตารางการเดินทาง อยู่

ในระดบัเห็นดว้ยมาก  

 2.ปัจจยัดา้นราคา (Price) โดยวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมาก เป็นอนัดบัแรก คือ การ

เดินทางโดยเคร่ืองบินคุม้ค่ากว่าการเดินทางดว้ยวิธีอ่ืน เมื่อเปรียบเทียบในเร่ืองราคาค่าโดยสาร อยู่ในระดับ

เห็นดว้ยมาก รองลงมาคือ การใชบ้ริการเที่ยวบินในประเทศมีคุม้ค่ากบัเงินที่จ่ายไป อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก 

รองลงมาคือ ราคาตัว๋โดยสารในประเทศของสายการบินเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั อยู่ในระดบั

เห็นดว้ย และราคาตัว๋โดยสารของสายการบินมีความเป็นมาตราฐานและเป็นธรรม อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก  

 3.ปัจจัยด้านความต้องการรู้สึกปลอดภัย (Safety needs) โดยวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี

ค่าเฉล่ียมาก เป็นอนัดบัแรก คือ ท่านคิดว่าการเดินทางโดยเคร่ืองบินปลอดภยัที่สุด เมื่อเทียบกบัการเดินทาง

แบบอ่ืนๆ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก รองลงมาคือ สายการบินมีความน่าเช่ือถือ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากที่สุด 

และสายการบินมีมาตรการการรักษาความปลอดภยัในการเดินทางในช่วงสถาณการณ์ Covid 19 อย่างรัดกุม
มีมาตรฐานโดยถูกตอ้งนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากที่สุด  

 4.ปัจจัยด้านความต้องการทางการท่องเที่ยว (Travel needs) โดยวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มี

ค่าเฉล่ียมาก เป็นอนัดับแรก คือ ท่านเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพื่อเปล่ียนบรรยากาศจากการอยู่บ้าน อยู่

ในระดบัเห็นดว้ยมาก รองลงมาคือ ท่านเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลงัสถานการณ์ Covid19 เพื่อตอ้งการ

พกัผ่อนร่างกาย อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือ ท่านเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพื่อหลีกหนี



ชีวิตประจ าวัน อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือ ท่านเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพื่อหา

ประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมาคือ ท่านเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพื่อเรียนรู้

วฒันธรรมใหม่ๆ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก 

 5.ปัจจัยดา้นความคิดเห็น ท่านตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วง

สถานการณ์ Covid19 น้ี โดยวิเคราะห์พบว่า อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก  

 

สรุปอภิปรายผล 

ผลการศึกษากลุ่มประชากร จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง ส่วนใหญมีอายุ 25-35 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่มี

รายได ้30,001-45,000 บาท 

การศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน โดย

ใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ สามารถสรุปไดว้่า 

            ตารางที่ 1 อายุกับการตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วง

สถานการณ์ Covid 19 น้ี   

 N Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ่ากว่า 25 ปี 34 4.235 .7808 3.377 .018 

25 - 35 ปี 302 4.258 .7423   

36 - 45 ปี 35 4.057 .7253   

มากกว่า 45 ปี 29 3.828 .8892   

Total 400 4.208 .7622   

 

จากตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P < .05 แสดงว่าอายุมีผลต่อ

การตดัสินใจที่จะเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19 อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 



ตารางที่ 2 ระดับการศึกษากับ การตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศ

ในช่วงสถานการณ์ Covid 19 น้ี   

 N Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ่ากว่าปริญญาตรี  24 3.667 1.0901 6.874    .001 

ปริญญาตรี                      306 4.229 .7197   

สูงกว่าปริญญาตรี                     70 4.300 .7489   

Total 400 4.208 .7622   

 

จากตารางที่ 2  ผลวิเคราะห์ One-way Anova ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ P < .05 แสดงว่าระดับ

การศึกษามีผลต่อการตดัสินใจที่จะเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสถานการณ์ 

Covid 19 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ก. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวใน

ประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19 พบว่าอายุ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจที่จะ

เดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19 แต่ทางดา้นเพศ รายได ้ไม่

พบความแตกต่างหรือไม่ไดส่้งผลต่อการตดัสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วง

สถานการณ์ Covid 19 น้ี อย่างมีนยัส าคญั    

จากกลุ่มตวัอย่างพบว่าอายุส่งผลต่อการตดัสินใจที่จะเดินทางโดยเคร่ืองบินเพื่อการท่องเที่ยวใน

ประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ายิ่งคนอายุมากข้ึน ความอยากในการเดินทางยิ่งลด

น้อยลงไป มีความกังวลกับการเดินทางมากยิ่งข้ึน และกลุ่มคนที่มีอายุต ่ากว่า 35 ปีลงไป ยงัมีความอยากใน
การท่องเที่ยวอยู่มาก จึงควรท าการตลาดกบัคนกลุ่มน้ี 

 และจากกลุ่มตวัอย่างพบว่าระดบัการศึกษาส่งผลต่อการตดัสินใจที่จะเดินทางโดยเคร่ืองบินเพื่อการ

ท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19 แสดงให้เห็นว่ายิ่งคนมีระดบัการศึกษาที่สูงข้ึนความกลวั

ในการข้ึนเคร่ืองบินจะลดน้อยลง เน่ืองจากการศึกษาท าให้คนรู้จักการข้ึนเคร่ืองบินมากยิ่งข้ึนและมีเหตุผล

ประกอบในการเดินทางมากข้ึน 



ตารางแสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)การวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ(Service quality) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นความรู้สึก

ปลอดภยั (Safe needs) ปัจจัยด้านความต้องการทางการท่องเที่ยว (Travel needs) กับการตดัสินใจเดินทาง

โดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19 

Model Unstandardized 
Coefficients 

 Standardized 
Coefficients 

  

 B Std. Error Beta t Sig. 
 1     (Constant) 4.043 .401  10.089 .000 

      Sevice .117 .098 .070 1.190 .235 

      Price -.132 .073 -.106 -1.811 .071 

     Safety -.120 .092 -.086 -1.310 .191 

      Travel .170 .068 .145 2.497 .013 

 
ข. การทดสอบสมมติฐานการวิจัยนั้นจะใช้สถิติอา้งอิงหรือสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ได้แก่ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ในการทดสอบสมมติฐานซ่ึงการ
วิจัยครั้ งน้ีใช้ค่าความเช่ือมัน่ที่ระดับร้อยละ 95 และการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ปัจจัยด้าน
ราคา ปัจจยัดา้นความรู้สึกปลอดภยั และปัจจยัดา้นความตอ้งการทางการท่องเที่ยว พบว่าตวัแปรอิสระส่งผล
ต่อการตดัสินใจที่จะเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสถานการณ์ Covid 19 อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 มีเพียงตวัเดียว คือ ปัจจัยด้านความตอ้งการทางการท่องเที่ยว (Travel needs)
และมีอิทธิพลทางบวก  (β = .145) ซ่ึงสามารถเขียนสมการถดถอยได้ดังน้ี y = (4.043+.145) โดยจาก
การศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามต้องการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพื่อเปล่ียนบรรยากาศจากการอยู่
บา้นเป็นอนัดบัแรก มีสาเหตุมาจากการล็อกดาวน์ทั้งประเทศเป็นเวลานาน ท าให้ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งอยู่
แต่กบับา้น งดการเดินทางโดยไม่จ าเป็น จึงท าให้ผลของการสอบถามออกมาในทิศทางน้ี และการเก็บขอ้มูล
จากแบบสอบถามท าให้ทราบว่า เมื่อสถานการณ์ Covid 19 คล่ีคลายไปในทางที่ดีข้ึน นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เร่ิมมีความมัน่ใจและคลายความกังวล ท าให้คนอยากออกมาท่องเที่ยว และท าให้ปัจจัยด้านความต้องการ
ทางการท่องเที่ยวส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศในช่วง
สถานการณ์ Covid 19 น้ีเป็นอย่างมาก และการอยากออกมาท่องเที่ยวเพื่อเปล่ียนบรรยากาศ เพื่อพกัผ่อน
ร่างกาย หลีกหนีจากส่ิงเดิม ๆ ในชีวิตเพื่อไปเจอส่ิงใหม่ ๆในการท่องเที่ยว โดยความต้องการและการหลีก
หนีอยู่ในหมวดของแรงจูงใจแบบผลกัซ่ึงเกิดจากตวันกัท่องเที่ยวที่มีความสนใจโดยตรง ซ่ึงแรงจูงใจเกิดจาก
ความต้องการและความพึงพอใจ หากนักท่องเที่ยวไดร้ับประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะ



เกิดการบอกต่อหรือแลกเปล่ียนประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว ท าให้ผูบ้ริโภคอ่ืนๆเกิดความสนใจและเกิด
แรงจูงใจอยากออกเดินทางท่องเที่ยว และการสร้างแรงจูงใจที่ส่งผลให้นกัท่องเที่ยวเกิดความพอใจและภกัดี
ต่อสถานที่ท่องเที่ยว  

 
ข้อเสนอแนะ 

 เพื่อให้ไดข้อ้มูลที่หลากหลายและละเอียดมากยิ่งข้ึน อาจมีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

โดยสอบถามถึงความต้องการในคุณภาพการบริการ  ด้านความปลอดภยั รวมไปถึงเส้นทางบินที่ต้องการ

เดินทาง เพื่อให้เขา้ถึงความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน และเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าขอ้มูลไป

ปรับใช ้เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์โรคระบาด Covid 19 ในปัจจุบนัหรือขยายเส้นทางการบินที่มีความ

หลากหลายมากยิ่งข้ึน  

 ในการวิจยัครั้ งต่อไป ผูท้ี่สนใจสามารถท าการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างที่ตอ้งการเดินทางท่องเที่ยวไป

ยงัต่างประเทศ เพื่อน าขอ้มูลที่ไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในการขยายฐานลูกคา้และวางแผนกลยุทธ์ไดใ้นอนาคต 

 การศึกษาครั้ งน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ไม่มีการศึกษาในรายละเอียด ดงันั้น ในการวิจยัครั้ งต่อไป 

หากผูท้ี่สนใจต้องการขอ้มูลเชิงลึกมากข้ึน ก็สามารถท าการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชิงลึกและ

ชดัเจนมากกว่าการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพียงอย่างเดียว 

 

เอกสารอ้างองิ 

กญัญา หมื่นโฮง้. (2549). ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ายการบินตน้ทุนต ่าของผูบ้ริโภคใน 

   เขตกรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้แบบอิสระ ปริญญามหาบณัฑิต ไม่ไดต้ีพิมพ์,  

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

กญัญาณัฐ อาวรณ์ และคณะ. (2564). ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจ 

  เลือกใชส้ายการบินไทยตน้ทุนต ่าในสถานการณ์โควิด-19, สืบคน้เมื่อ 15 มกราคม 2565. จาก 

  https://so04.tci-thaijo.org 

เกรียงศกัดิ์  เขียวยิ่ง. (2550). การบริหารทรัพยากรมนุษย.์ กรุงเทพฯ : เอ๊กซเปอร์เน็ต. 

จิรายุ อกัษรดี. (2555). ปัจจยัทางการตลาดที่มีอิทธิพล ต่อระดบัความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการ 

https://so04.tci-thaijo.org/


สายการบินในประเทศไทย ในการเดินทางเส้นทางบินในประเทศ (การศึกษาเฉพาะบุคคล).  

มหาวิทยาลยักรุงเทพ,คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. 

ฉัตยาพร เสมอใจ. (2549). การบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ : ซี เอ็ดยูเคชัน่. 

ฉัตยาพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่. 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ.์ (2550). การวางแผนและพฒันาตลาดการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ :  

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ชยั วงศอ์าจ. (2549). ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเดินทางโดยสายการบินในประเทศ. วิทยานิพนธ์ 

 ปริญญามหาบณัฑิต ไม่ไดต้ีพิมพ,์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

ชยัสมพล ชาวประเสริญ. (2546). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่. 

ณัฐฐา อ าไพ. (2556). ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลือกใชส้ายการบิน ตน้ทุนต ่า หรือ สายการบิน 

หลกัของนักศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. (ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต).   สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,คณะพฒันาการเศรษฐกิจ. 

ด ารงศกัดิ์  ชยัสนิท. (2543). พฤติกรรมผูบ้ริโภค. (พิมพค์รั้ งที่ 5) กรุงเทพฯ : วงัอกัษร. 

ศ.ดร.ปิยะฉัตร จารุธีรศานต.์ (2563). ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือบริการซ ้า 

  ของสายการบินตน้ทุนต ่าในประเทศ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2538). พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพฯ : พฒันาการศึกษา. 

สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สวนพลู. (2552). พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพมหานคร : วี.พร้ินท(์1991). 

สมพร สุทศันีย.์ (2542). มนุษยส์ัมพนัธ์. (พิมพค์รั้ งที่ 5 ) กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

Kotler, Philip. (1997). Principles of Marketing. New Jersey : Prentice-Hall,Inc. 

Mclntosh R.W., & Goeldner, C.R. (1986). Tourism principles, practices, philosophies. 

 New York : John Wiley & Son. 

 


