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บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
เชียงใหม่ในการเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ ประชากรใน
การศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีไดซ้ื้อบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ อนั
ประกอบดว้ย สายการบินไทย สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ 
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และ สายการบินกานต์แอร์ ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์สายการบินใน
สนามบิน ส านักงานขายในเมือง/ห้างสรรพสินค้า Call Center สายการบิน  เว็บไซต์สายการบิน 
แอพพลิเคชัน่ของสายการบินบนโทรศพัทมื์อถือ บริษทัทวัร์ตวัแทนจ าหน่าย และ ร้านสะดวกซ้ือ เพื่อ
เดินทางออกจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆ ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557  โดย
คดัเลือกตัวอย่างจ านวน 247 ตัวอย่าง มีการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลกลุ่มผูจ้  าหน่ายบัตรโดยสารและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายบตัรโดยสารในจงัหวดัเชียงใหม่ตามช่องทางต่างๆ และ มีการคดัเลือกโดย
ก าหนดโควตา โดยจะเก็บตวัอย่างตามสัดส่วนของจ านวนผูโ้ดยสาร และจ านวนเท่ียวบินโดยใช้
วิธีการเลือกตวัอย่างแบบสะดวก เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 
สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

 การศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเดินทางกับสายการบิน
ภายในประเทศออกจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ จ  านวน 247 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 
30 ถึง 39 ปีมากท่ีสุด อาชีพลูกจา้ง/พนกังานเอกชน เดินทางกบัสายการบินแอร์เอเชีย ซ้ือบตัรโดยสาร
ผา่นเวบ็ไซต์สายการบิน มีความถ่ีในการเดินทางปีละไม่เกิน 3 คร้ัง ซ้ือบตัรล่วงหน้ามากกวา่ 3 เดือน 
มีคาดหวงัในการซ้ือบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ ในราคาท่ีประหยดัท่ีสุดเม่ือเทียบกบัการ
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จองผา่นช่องทางอ่ืน ติดตามรับขอ้มูลข่าวสารโปรโมชัน่ของสายการบินจากส่ือสังคมออนไลน์อยา่ง 
Facebook / Twitter / LINE Official Account ของสายการบิน ออกค่าใชจ่้ายในการเดินทางดว้ยตนเอง 
นิยมซ้ือบตัรโดยสารผา่นเวบ็ไซตส์ายการบิน โดยมีเหตุผลส าคญัท่ีสุดคือความสะดวกสบาย ช าระเงิน
ค่าโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ โดยวิธีการช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต ณ จุดขาย ท ารายการซ้ือบตัร
โดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศโดยเวบ็ไซตส์ายการบินหรือแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ ท่ีบา้น/
ท่ีพักอาศัย และ รู้สึกว่าการซ้ือบัตรโดยสารด้วยตนเองผ่าน เว็บไซต์ห รือแอพพลิ เคชั่นบน
โทรศพัท์มือถือเป็นเร่ือง ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือบตัรโดยสารตรงกบัสายการบิน ตอ้งการความ
น่าเช่ือถือและความไวว้างใจมากกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือผา่นตวักลางท่ีตอ้งอาศยับุคคลอ่ืนใน
การตดัสินใจเลือกช่องทางการซ้ือ-ขาย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 40 ปีข้ึนไปตอ้งการความรวดเร็วใน
การให้บริการ และความน่าเช่ือถือ ตอ้งการขอ้มูลจากบุคคลรอบขา้งมากกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามอายุ
นอ้ยกวา่ 40 ปีซ่ึงตอ้งการความสะดวกสบาย ราคาถูกท่ีสุด และตดัสินใจเลือกดว้ยตนเองมากกวา่ 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรโดยสารผา่นช่องทางต่างๆ 
คือ ความสะดวกสบายเขา้ถึงได้ง่าย ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรโดยสาร
ผา่นช่องทางต่างๆ คือ ราคาถูกกวา่ช่องทางอ่ืน ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย / สถานท่ีบริการ ท่ีมี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรโดยสารผา่นช่องทางต่างๆ คือ ติดต่อไดง่้ายหลากหลายวิธี ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรโดยสารผา่นช่องทางต่างๆ คือ ไม่มี
ค่าบริการการจองอ่ืนๆ อีก ปัจจยัด้านบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรโดยสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ คือ พนกังานตอบค าถามถูกตอ้ง ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการท่ีมีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบตัรโดยสารผ่านช่องทางต่างๆ คือ ง่ายรวดเร็วไม่ตอ้งรอคิว ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรโดยสารผ่านช่องทางต่างๆ คือ
บรรยากาศผอ่นคลาย ไม่เครียด 
 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ ในการปรับปรุงบริการของช่องทางจ าหน่ายบตัรโดยสารคือ
ปรับปรุงการใหบ้ริการโดยเพิ่มช่องทางออนไลน์มากข้ึน พร้อมประชาสัมพนัธ์และปรับปรุงช่องทางท่ี
ช่วยสนับสนุนเช่น Call Center หรือ Live Chat พร้อมทีมงานท่ีคอยให้ความช่วยเหลือทั้ งในส่วน
ผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการ 
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ABSTRACT 
 
 This study aimed to examine behavior of consumers in Chiang Mai province towards 
choosing channels to purchase domestic air tickets. Sample of this study divided into two groups. 
First, consumers in Chiang Mai who purchased domestic air tickets from 6 airlines which are Thai 
Airways International, Bangkok Airways, AirAsia, Nok Air, Thai Lion Air and Kan Air to fly 
domestic flights from Chiang Mai International Airport in July-August 2014 for 300 samples. 
Second, airlines’ and travel agents’ staffs who work in airline’s sale counter at Chiang Mai 
International Airport, travel agents’ staffs, airline’s sale office in town or department stores and 
convenience store’s staffs for 32 samples. The sampling method is quota sampling technique based 
on frequency and amount of passengers in each airlines. The data was collected by using 
questionnaires and analyzed by descriptive statistics. 
 The study found that the majority of the respondents were women, ages 30-39 years 
old, being the business employee, frequently flying with AirAsia and booked the ticket via airline 
website. The frequency in travelling domestic flights were not over 3 times annual, bought tickets 3 
months  prior departure date, expected in the lowest fare when comparing with another ticketing 
channels,  following social media such as Facebook, Twitter, LINE Official Account for the airline 
news and promotions, making the ticketing channels decision and payment by themselves, booked 
the ticket via airline website from convenient cause and paid by credit card at point of purchase,  
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making online transactions at home or residence and feeling easy for online booking. The passenger 
who booked the ticket via Airline Channels needs firm and reliable services than the passenger who 
booked the ticket via Travel Agents and need more information from another one for choosing 
ticketing channels. Young respondents aged below 40 years old need convenient service and lowest 
fare, choosing the ticketing channels by themselves. 

 The marketing mix factor affecting towards choosing channels to purchase domestic air 
tickets, Product factors that are important to the decision to purchase tickets through various 
channels, is comfortable, easy access. Price Factors that are important to the decision to purchase 
tickets through various channels is cheaper than other channels. Factors on the distribution channel / 
service location. With a focus on purchasing tickets through various channels is variety of ticketing 
and payment channels. Promoting factors that are important to the decision to purchase tickets 
through various channels is No more Admin or Service Fee. People factors that are important to the 
decision to purchase tickets through the various channels are Airline or Agency Staffs answer the 
question correctly. Process factors that are important to the decision to purchase tickets through 
various channels is simple, fast, no waiting. Physical Evidence and Presentation Factors are 
important to the decision to purchase tickets through various channels, the atmosphere is relaxed. 

 Problems and Suggestions to improve the services of the channel ticketing is to 
improve the service by adding more channels online. And improve relations with the channels, such 
as Call Center or Live Chat support team ready to assist both clients and service providers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


