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บทคัดยอ 

 
การศึกษาครั้งนี ้ มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ ประการแรกเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมของ

ประชาชนในการเลือกใชบริการสายการบินราคาปกติและตนทุนต่ําในการเดินทางเสนทางเชียงใหม 
– กรุงเทพ ประการท่ีสองเพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการสายการบินท้ัง 
2 ประเภทเสนทางเชียงใหม-กรุงเทพ ประการสุดทายเพ่ือสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและ
อุปสรรคในการใชสายการบินท้ัง 2 ประเภทดังกลาวขางตน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บขอมูล กลุมตัวอยางประกอบดวยประชาชนท่ีใชบริการสายการบินราคาปกติจํานวน200 คน
และสายการบินตนทุนต่ําจํานวน 200 คนในการเดินทางเสนทางเชียงใหม–กรุงเทพ การวิเคราะห
ขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบความถ่ี คารอยละ และวิธีการของแบบจําลองโลจิท  
 ผลการศึกษาพบวา ประชาชนท่ีเลือกใชบริการสายการบินราคาปกติและสายการบินตนทุน
ต่ําเสนทางเชียงใหม-กรุงเทพ สวนใหญ เปนเพศหญิง อายุต่ํากวา 40 ป ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญา
ตรี มีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-30,000 บาท ประกอบอาชีพท่ีมีรายไดแนนอน 
 พฤติกรรมของประชาชนท่ีใชบริการสายการบินราคาปกต ิและสายการบินตนทุนต่ํา สวน
ใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทางเพ่ือการพักผอนหรือทองเท่ียว  มีวิธีการจองบัตรโดยสารจากท่ี
จําหนายบัตรโดยสาร ณ ทาอากาศยาน  มีลักษณะการเดินทางคนเดียว มีความบอยครั้งในการ
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เดินทาง 1-3 ครั้งตอป ประชาชนท่ีใชบริการสายการบินราคาปกติสวนใหญเลือกใชบริการสายการ
บินไทย โดยนิยมเดินทางคือวันหยุดนักขัตฤกษ สวนประชาชนท่ีใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา
สวนใหญเลือกใชบริการสายการบินนกแอร โดยนิยมเดินทางในระหวางวันจันทรถึงศุกร  
 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสายการบินราคาปกติและสายการบินตนทุน
ต่ําเสนทางเชียงใหม - กรุงเทพ โดยใชวิธีการของแบบจําลองโลจิท พบวา โอกาสท่ีประชาชนจะใช
บริการสายการบินราคาปกติมากกวาสายการบินตนทุนต่ํา เพราะ ประชาชนมีระดับรายไดตอเดือน
สูง และ สายการบินราคาปกติมีสวนลดคาโดยสารมากกวาสายการบินตนทุนต่ํา สวนโอกาสท่ี
ประชาชนจะใชบริการสายการบินตนทุนต่ํามากกวาสายการบินราคาปกต ิเพราะประชาชนมีระดับ
อายุมากกวา และมีราคาคาโดยสารต่ํากวาสายการบินราคาปกติ 
 ดานปญหาท่ีเกิดขึ้นในการใชบริการสายการบินราคาปกติ 3 อันดับแรกคือ ราคาคาโดยสาร
ของสายการบินราคาปกติแพงเกินไป  รองลงมาคือการไมมีสวนลดคาโดยสาร และเรื่องการไมตรง
ตอเวลาของเครื่องบิน ตามลําดับ สวนปญหาท่ีเกิดขึ้นในการใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา 3 
อันดับแรกคือ เรื่องการไมตรงตอเวลาของเครื่องบิน รองลงมาคือ เวลาท่ีใชในการจองบัตรโดยสาร
ลวงหนานานเกินไป และการลําเลียงสัมภาระคืนลาชามาก ตามลําดับ  
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      ABSTRACT 
 
  The study has 3 main objectives. The first one is to compare the behavior of customers 
in choosing between the service of regular fare air carriers and low fare air carriers flying between 
Chiang Mai and Bangkok. The second one is to analyze the factors affecting the decision of the 
customers in choosing between the services of the carriers of the two types flying the Chiang Mai 
– Bangkok route. The last one is to exploratory survey, by using questionnaires in collecting the 
opinion of customers regarding the problems and obstacles in using both of the aforementioned 
air carriers. The sample in this study consists of 200 customers who used the regular fare carriers 
and another 200 customers who used the low fare carriers flying between Chiang Mai and 
Bangkok. The analysis utilized descriptive statistics by narrating data in frequencies and 
percentages and employed the Logit model. 
 The result has shown that the majority of customers who had chosen to use the services 
of both the regular fare and low fare carriers to commute between Chiang Mai and Bangkok are 
female of age under 40 years old. The highest educational level was Bachelor’s degree. The 
average income was 10,001 – 30,000 Bath per month and the income was sound. 
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  The customers who utilized the services of both regular fare and low fare carriers 
mostly had an objective in commuting for leisure and for travel. The air tickets were booked at 
the air carrier counters at the airport. The journey was made alone. The traveling frequency was 
1-3 times annually. Most of the customers who used the regular fare carrier preferred Thai 
Airways and generally traveled during public holidays. On the other hand, most of the customers 
who used low fare carriers preferred Nok Air and traveled on weekdays. 
  The analysis of the factors that affect the customers’ decision in choosing between 
regular fare and low fare carriers flying between Chiang Mai and Bangkok using the Logit model 
revealed that the chance that the customers would prefer using the service of regular fare carrier 
to that of the low fare carriers are when the customers had high monthly income and because the 
regular fare carriers have higher fare reduction rate than the low fare carriers. On the other hand, 
the customers would prefer using the service of the low fare carriers to that of the regular fare 
carriers when the customers are people of higher ages and because of the lower airfare. 
  The top 3 problems that occurred while using the regular fare carriers are the over – 
priced air fare, the no air fare discount, and the flight delays, respectively. On the other side, the 
top 3 problems that occurred while using the low fare carriers are the flight delays, the too 
extensive in advance air ticket booking time, and the time – consuming luggage returning process. 
 

                                       


