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การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือความคิดเห็นของผูโดยสารคนไทยที่มีตอสวนผสมทางการตลาดของ
อุตสาหกรรมการบิน ศึกษาความสัมพันธของสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินของสายการบิน
อาเชียนาและสายการบินไทยเพื่อเปนแนวทางในการเสนอแนะและปรับปรุงการบริการของสายการบินอาเชีย
นาและสายการบินไทย กลุมตัวอยาง คือ ผูโดยสารคนไทยที่เคยใชบริการของสายการบินอาเชียนาและผูโดยสาร
คนไทยที่ใชบริการของสายการบินไทย จํานวน 402 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  คารอยละ  คาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความ
แตกตางใชการหาคาที  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  และการวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูใช  
Least  Significant  Difference  (LSD)  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรม SPSS  (Statistical  
Package  for  Social Science) For  Windows Version  10 

ผลการวิจัย พบวา ผูโดยสารสายการบินอาเซียนาและสายการบินไทยเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยสวนใหญมีจุดประสงคในการเดินทางเพ่ือการทองเที่ยวมากที่สุด แต
ผูโดยสารสายอาเชียนาสวนใหญเปนเจาของธุรกิจ อายุ 41-50 ป สวนผูโดยสารสายการบินไทยสวนใหญเปน
พนักงานบริษัทเอกชน มีอายุ 31 – 40 ป สําหรับความคิดเห็นตอสวนผสมการตลาดการบริการภาคพื้น 
พบวา ผูโดยสารเห็นดวยวาขั้นตอนการตรวจเอกสารในการเดินทางไมยุงยาก พนักงานมีความสุภาพในการ
ใหบริการ สถานที่ขณะรอข้ึนเครื่องกวางขวางดี มีการอํานวยความสะดวกในการเลือกที่นั่ง มีความรวดเร็วใน
การตรวจเช็คกระเปาขึ้นเครื่อง แตสายการบินไทยมีความเขมงวดในเร่ืองน้ําหนักของสัมภาระ  การบริการ
บนเคร่ืองบิน  พบวา ผูโดยสารเห็นของทั้งสองสายการบินเห็นดวยวาพนักงานตอนรับมีอัธยาศัยในการ
ใหบริการดี มีระบบการสาธิตความปลอดภัยที่ดี มีความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อใชบริการสายการบิน มี
ความประทับใจในการใหบริการภายในเครื่องมีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัย ในขณะที่เครื่องขึ้น-ลงมีความ
นุมนวล การปรับเพดานบินไมสรางความหวาดกลัว นักบินมีความสามารถในการควบคุมเครื่องขณะตกหลุม
อากาศ  ราคาตั๋วโดยสาร  พบวา ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาเห็นดวยวาราคาตั๋วมีความเหมาะสม และ
ผูโดยสารทั้งสองสายการบินเห็นวาการซื้อตั๋วผานตัวแทนจําหนายจะไดราคาถูกกวา  ความสะดวกในการ
ซื้อตั๋วโดยสาร  พบวา ผูโดยสารตางเห็นดวยวาไมสะดวกในการซื้อต๋ัว ณ สํานักงานสายการบิน มีความ
สะดวกในการชําระเงิน สายการบินควรมีบริการสงตั๋ว การยืนยันการเดินทางเปนส่ิงสําคัญ การสงเสริมการ
ขาย พบวา ผูโดยสารทั้งสองสายการบินเห็นดวยอยางยิ่งวาการเปนพันธมิตรของสายการบินมีผลดีตอ
ผูโดยสาร ผูโดยสารเห็นดวยวาการสะสมไมลทําใหมีความตองการเดินทางกับสายการบินมากขึ้น การโฆษณา
มีผลตอการตัดสินใจในการใชบริการอยางมาก  

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน สรุปดังนี้        
1.  ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทยมีความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาด

ของอุตสาหกรรมการบินโดยรวมดานการบริการภาคพื้นดิน การบริการบนเครื่องบิน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการสงเสริมการตลาด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



  

2.  ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของ               
อุตสาหกรรมการบินโดยรวมดานความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

3.  ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่มีอาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาด
ของอุตสาหกรรมการบินโดยรวมดานดานความสะดวกในการซื้อตั๋ว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  การบริการภาคพื้นดิน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4. ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของ               
อุตสาหกรรมการบินโดยรวมดานการบริการภาคพื้นและความสะดวกในการซื้อต๋ัว แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

5.  ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนผสมทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมการบินโดยทุกดานไมแตกตางกัน 

6.  ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่มีจุดประสงคในการเดินทางแตกตางกันมีความ  คิดเห็นตอ
สวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินโดยรวมราคาตั๋ว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

7. ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่มีความถี่ในการเดินทางแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนผสม
ทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินโดยรวมดานความสะดวกในการซื้อตั๋ว และการสงเสริมการขาย 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

8. ผูโดยสารสายการบินไทยที่มีเพศ อาชีพ และอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนผสมทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมการบินโดยรวมทุกดานไมแตกตางกัน  

9. ผูโดยสารสายการบินไทยที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนผสมทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมการบินโดยรวมดานการบริการบนเครื่องบิน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  

10. ผูโดยสารสายการบินไทยที่มีจุดประสงคในการเดินทางแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนผสม
ทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินโดยรวมดานการบริการภาคพื้นดิน และการสงเสริมการขาย แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

11. ผูโดยสารสายการบินไทยที่มีความถี่ในการเดินทางแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนผสมทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมการบินโดยรวมดานการบริการบนเครื่องบิน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05   
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 This study investigates Thai passengers’ opinions towards marketing mix in airlines industry and 
examines the relationships between the marketing mix of Asiana Airlines and that of Thai Airways 
International, in order to suggest improvements in both airlines’ services.  Subjects of the study were 
402 Thai passengers who traveled by Asiana and Thai Airways. The research collected the data by 
using questionnaires.  The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, T-test, by 
using SPSS (Statistical Package for Social Science) for Windows Version 10. 
 The research finds that most Asiana Airlines and Thai Airways International passengers are 
females graduated in undergraduate level.  Their major purpose of travel is for leisure.  Asiana Airlines 
passengers mostly are business owners aged between 41 – 50 years old while most Thai Airways 
passengers are private company staffs aged between 31 – 40 years old.  Regarding the passengers’ 
opinions towards marketing mix, the results can be categorized into five components.  (1) Ground 
services. The passengers think that Asiana Airlines and Thai Airways International provide convenient 
methods to check travel documents and large space to wait for boarding.  Airlines staffs are polite in 
manner, helpful in seat selection, and quick in baggage loading.  Anyhow, Thai Airways International is 
stricter in baggage allowance.  (2) In-flight services. The passengers are confident in airline security and 
impressed with services.  They view that flight attendants are service-minded and in-flight security 
system is demonstrated clearly.  Take-off, landing, and flight level adjustment are operated safely and 
smoothly.  Pilots are capable in aircraft control during turbulence.  In particular, Asiana Airlines 
passengers think that in-flight instruments are modern and state-of-art.  (3) Ticket fares. The passengers 
of Asiana Airlines think that ticket fares are reasonable.  However, the passengers of both airlines agree 
that tickets purchased from travel agents are cheaper than those purchased at the airline offices.  (4) 
Convenience in ticket purchase. The passengers think that it is inconvenient to purchase tickets at the 
airline offices, but it is more convenient to make payment there.  They suggest that airlines should have 
ticket delivery service.  Travel reconfirmation is still important in the passengers’ views.  (5) Sales 
promotion. The passengers of both airlines strongly agree that they gain many benefits from airline 
alliance.  They also accept that frequent flyer programs stimulate them to fly more.  Lastly, advertising 
has great influences in their decision-making process. 
 The data were analyzed to prove the hypotheses as follows: 

1. Asiana Airlines and Thai Airways International passengers have different opinions towards 
marketing mix in airlines industry.  The differences in ground services and in-flight services have 
statistical significance of .01 while the differences in sales promotion have statistical significance of .05. 



2. There are differences between male and female passengers of Asiana Airlines in regards of 
ticket purchase convenience and ground services, with a significant value of .01 and .05 respectively. 

3. Asiana Airlines passengers with career differences have different opinions towards ticket 
purchase convenience and ground services.  The differences have significant values of .01 and .05 
respectively. 

4. Asiana Airlines passengers of different age ranges have different opinions towards ground 
services and ticket purchase convenience with significance of .01. 

5. The opinions towards all components of Asiana Airlines’ marketing mix are similar, no 
matter what their educational backgrounds are.  

6. Asiana Airlines passengers with different travel purposes also have different opinions 
towards ticket fares with significance of .01. 

7. The passengers of Asiana Airlines with different travel frequencies have different opinions 
towards ticket purchase convenience and sales promotion with statistic significance of .05. 

8. Thai Airways passengers have similar opinions towards the overall marketing mix of airline 
industry, no matter what their gender, career, and age are. 

9. The passengers of Thai Airways with different educational backgrounds hold different 
opinions towards the component of in-flight services.  The difference has .01 statistic significance. 

10. The opinions from Thai Airways passengers with different travel purposes differ significantly 
at .05 in regards of ground services and sales promotion. 

11. Thai Airways passengers with different travel frequencies have different opinions towards 
in-flight services with significance of .05. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

  สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหจากอาจารยที่ปรึกษา อาจารย  ดร.ศิริอร ใชภูพิ
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บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 

ปจจุบันการเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งที่ไดรับความนิยมคอนขางมาก 
ประหยัดเวลา และมีความปลอดภัยสูง ไดแก การเดินทางทางอากาศ ซึ่งเปนการเดินทางที่อํานวยความ
สะดวกสบายและใชเวลาสั้นที่สุดเมื่อเทียบกับการเดินทางดวยวิธีอื่น อีกทั้งความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
ของยานพาหนะที่ใชในการเดินทางทางอากาศนั้นมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ืออํานวยความสะดวกสบายแก
ผูใชบริการตลอดเสนทาง จากปจจัยนี้เองทําใหธุรกิจการเดินทางและการทองเที่ยวเจริญรุงเรืองขึ้นเปน       
เงาตามตัว อีกทั้งผูประกอบการตางก็มีการนําเสนอรูปแบบใหมในการบริการที่แตกตางจากผูประกอบการ    
รายอื่น ๆ ในธุรกิจเดียวกัน เพ่ือสรางความโดดเดนใหแกตัวสินคาหรือบริการ ตลอดจนสรางความสัมพันธอัน
ดีงามและตอเนื่องระหวางผูประกอบการกับลูกคา เพ่ือใหลูกคาเกิดความภักดี เกิดความประทับใจ และกลับมา
ซื้อผลิตภัณฑหรือใชบริการอีก การมีสายการบินประจําชาติ นับวามีประโยชนอยางยิ่งในฐานะเปนหนวยงาน
หนึ่งที่เชิดหนาชูตาประเทศ ดวยการนําพาผูโดยสารที่เปนบุคคลสัญชาติตน และชาวตางชาติเดินทางเขา-ออก
ประเทศตนดวยจุดประสงคตาง ๆ กัน โดยที่แตละเที่ยวบิน เปรียบเสมือนประชาคมเล็ก ๆ ซึ่งประกอบดวย
คนหลายชนชาติ การบริการของสายการบินจึงถือเปนตัวแทนของประเทศในการสรางความสัมพันธที่ดีดวย
การใหบริการดวยความเต็มใจ และความยิ้มแยมแจมใส นอกจากนั้น สายการบินแหงชาติสวนใหญยังสามารถ
ทํารายไดใหรัฐเปนจํานวนมากจากการดําเนินธุรกิจดานการขนสงผูโดยสารและสินคาทางอากาศ สงผลใหมี
การทําธุรกิจที่เกี่ยวของขึ้นมากมาย เชน การทําธุรกิจนําเที่ยว โรงแรม แหลงบันเทิง ธุรกิจการนําเขาและ
สงออกสินคา ซึ่งทําใหมาตรฐานการครองชีพของประชาชนดีขึ้น อันเนื่องจากการมีรายไดจากการประกอบ
อาชีพในองคกรธุรกิจเหลานั้น ในขณะเดียวกันรัฐก็มีรายไดอีกสวนหน่ึงจากการเสียภาษี ของพลเมืองในชาติ 
องคกรธุรกิจ และสายการบิน นอกจากนั้นในบางประเทศรัฐยังมีรายไดจากการเปนผูถือหุนสวนหน่ึงของสาย
การบินอีกดวย  

เมื่อทุกประเทศตางก็มีสายการบินประจําชาติเปนของตนอยางนอยหน่ึงสายการบินและในบาง
ประเทศก็มีบริษัทเอกชนตั้งบริษัทการบินขึ้นทําการแขงขันกันทําใหบริษัทการบินทั้งหลายตองพยายามหา
วิถีทางในการเพิ่มปริมาณผูโดยสารใหแกสายการบินของตน กอใหเกิดการแขงขันที่สามารถสังเกตไดเปน 2 
ดานไดแก ดานที่หนึ่ง การแขงขันทางดานราคา (Price Competition) ถึงแมวาราคาบัตรโดยสารของธุรกิจ
การบินจะถูกควบคุมใหอยูในอัตราเดียวกันแตบริษัทการบินก็สามารถตั้งราคาใหอยูในชวงที่สูงหรือต่ํากวา
อัตราที่กําหนดไวได นอกจากนั้นตัวแทนจําหนายของบริษัทการบินเองยังสามารถจําหนายตั๋วในราคาถูกกวา
ที่บริษัทตั้งไวดวยการตั้งขอจํากัดของตั๋ว (Restriction) มากมาย เพ่ือเพ่ิมจํานวนอุปสงคและดึงลูกคา ทําใหไม
สามารถเปลี่ยนใจไปเดินทางกับสายการบินอ่ืนได เชน การออกตั๋วราคาพิเศษ (Excursion Fare Ticket)  ที่
กําหนดวาจะตองเดินทางกับสายการบินของตนเทานั้น นอกเหนือจากการแขงขันทางดานราคา ประเด็นที่สอง 
ผูใหบริการยังตองคํานึงถึงการใหบริการที่ตองตาและดึงดูดใจลูกคา ในอุตสาหกรรมการเดินทางและการ
ทองเที่ยวในปจจุบันความหลากหลายและคุณภาพของการใหบริการกลายเปนจุดขายที่สายการบินให
ความสําคัญในการนําเสนอตอลูกคาซึ่งกลยุทธและแนวทางที่แตละสายการบินนํามาใชในการใหบริการ
กลายเปนส่ิงจําเปนที่ตองใสใจเปนพิเศษเนื่องจากเปนส่ิงที่ลูกคาใหความสําคัญ สายการบินที่สามารถเสนอ



  2 

การบริการที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคามากที่สุดจึงจะเปนที่ยอมรับและมีศักยภาพในการ
แขงขันในโลกธุรกิจยุคนี้ การบริการไมสามารถถูกเก็บรักษา เพ่ือขายในวันตอไปไดเชนเดียวกับของอุปโภค
หรือบริโภคทั่วไป ดวยลักษณะพิเศษของธุรกิจบริการนี้ ผูขายบริการจึงพยายามที่จะขายบริการใหมากที่สุด
ในแตละวันหรือในชวงเวลาที่ใหบริการ เพราะถามีเวลาวางก็จะสูญเสียโอกาสในการขาย ดังนั้น การบริหาร  
อุปสงคของธุรกิจบริการจึงมีความสําคัญมาก 

เนื่องจากลักษณะพิเศษของธุรกิจบริการ คือการไมสามารถสัมผัสบริการลวงหนา การไมสามารถ
เก็บรักษาบริการไวขายในวันตอไป ทําใหกลยุทธทางการตลาดบริการมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยรวมถึงการ    
ปรับปรุงและดัดแปลงสินคาที่ผลิตออกจําหนาย การเลือกชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) 
และการสงเสริมการจําหนาย (Sales Promotion) ซึ่งในธุรกิจการบินนั้น ไดมีการพัฒนากระบวนการใหบริการ
แกผูโดยสารในหลายดาน เพ่ือสรางขอแตกตางและลักษณะพิเศษแกสายการบินตน ทําใหผูโดยสารมีโอกาสที่
จะเลือกพิจารณาถึงความสะดวกสบายที่จะไดรับเมื่อเดินทางไปกับสายการบินนั้นๆ เชน การออกบัตรที่นั่งให
ผูโดยสารจนถึงจุดหมายปลายทาง (Through Check System) สําหรับผูโดยสารที่เดินทางตอในวันเดียวกัน
ดวยสายการบินของตน หรือสายการบินอื่นที่มีขอตกลงรวมกัน การจัดเที่ยวบินที่บินตรงถึงจดุหมายปลายทาง
โดยไมแวะพักที่อื่น (Direct Flight) การบริการดวยเที่ยวบินที่ไมมีที่นั่งใหสําหรับการสูบบุหรี่ (Non-Smoking  
Fight) และการใหของที่ระลึกตางๆ  เปนตน 

ซึ่งจะเห็นไดวา บริษัทการบินตองพยายามหาวิธีในการใหไดมาซึ่งผูโดยสาร ดวยการแขงขันและ
สรางขอแตกตางแกสายการบินของตน ในขอบเขตของสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) อันไดแก 
การบริการ การกําหนดราคา ความสะดวกในการซื้อ และสํารองที่นั่ง และการสงเสริมการจําหนาย จากเหตุผล
ดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารคนไทยที่มีตอสวนผสม
ทางการตลาดอุตสาหกรรมการบินของสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทย วามีความตองการอยางไร 
เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการและสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น 

ความมุงหมายของการวจิัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูโดยสารคนไทยที่มีตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการ

บินของสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทย 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินของสายการบิน      

อาเชียนาและสายการบินไทย  
3. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ไดแก เพศ อาชีพ อายุ ระดับการศึกษา     

และจุดประสงคการเดินทางของผูโดยสารคนไทยที่มีผลตอความคิดเห็นของสายการบินอาเชียนาและ        
สายการบินไทย 

4. เพ่ือเปนแนวทางในการเสนอแนะและปรับปรุงการบริการของสายการบินอาเชียนาและ       
สายการบินไทย 
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ความสําคัญของการวิจัย 

1. เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็นของผูโดยสารคนไทยที่มีตอการบริการดานตาง ๆ ของสายการบิน
มาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น 

2. เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายที่ตรงตามความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูโดยสารคนไทยที่เดินทางออกจากประเทศไทย       

ดวยสายการบินอาเชียนา และผูโดยสารคนไทยที่เดินทางออกจากประเทศไทยดวยสายการบินไทย  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาผูโดยสารคนไทยที่เคยใชบริการของสายการบิน

อาเซียนาและผูโดยสารคนไทยที่ใชบริการของสายการบินไทย ในการหาขนาดของตัวอยางในกรณีไมทราบ
จํานวนประชากร (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2544 : 4) ขนาดของกลุมตัวอยางเปนจํานวน 385 ตัวอยาง       
และสํารองแบบสอบถามเพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตอบไมครบถวนสมบูรณของ      
แบบสอบถามอีกจํานวน 5 % ตัวอยาง รวมท้ังหมดเปนจํานวน 404 ตัวอยาง ซึ่งจะไดจากการสุมตัวอยาง 
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ดังนี้คือ 

ขั้นที่ 1  เลือกกลุมตัวอยางแบบวิจารญาณ (Judgement Sampling) โดยเลือกสถานที่ในการ
เก็บแบบสอบถามจากทาอากาศยานกรุงเทพ โดยพิจารณาจากผูโดยสารที่มาใชบริการของสายการบินอาเซีย
นาและสายการบินไทย 

ขั้นที่  2  ใชการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota) โดยแบงจํานวนตัวอยางเปนผูโดยสารสาย
การบินอาเชียนา 202 ตัวอยาง และ ผูโดยสารสายการบินไทย 202 ตัวอยาง 

ขั้นที่ 3 การเลือกโดยวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Convenience Sampling) ผูวิจัยจําเปนตอง
เลือกกลุมตัวอยางที่เปนผูโดยสารขาออกที่มีชวงระยะเวลาพอ ขณะรอ Check-in หรือรอเวลาขึ้นเครื่อง 
เพ่ือท่ีจะมีเวลาตอบสอบถาม 

ขอจํากัดของการศึกษาวิจยั 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงการบริการดานตาง ๆ ของสายการบินครอบคลุม

ถึงการบริการบนเครื่องดวย แตไมสามารถใหผูโดยสารตอบแบบสอบถามบนเครื่องได เนื่องจากขอจํากัดบาง
ประการของสายการบิน นอกจากนั้นผูวิจัยก็ไมสามารถเก็บขอมูลกับผูโดยสารหลังจากลงเครื่องบินทันทีได 
เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาที่ผูโดยสารเรงรีบท่ีจะทําการตรวจหนังสือเดินทางและรอรับกระเปา 
ซึ่งแตละทานก็จะพยายามใชสายตามองหากระเปาของตนที่เล่ือนมาตามสายพาน และรีบที่จะเดินทางออก
จากสนามบิน 
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การเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี้จึงทําไดเพียงการแจกแบบสอบถามกับผูโดยสารคนไทยที่กําลังจะ
เดินทางออกนอกประเทศ โดยการตอบแบบสอบถามดังกลาว กลุมตัวอยางจะตองใหขอมูลที่เกิดขึ้นจากการ
เดินทางครั้งสุดทายที่ผานมา นอกจากนั้นในคําถามปลายเปด ซึ่งมีเจตนาที่จะดูเหตุผลของการใชบริการของ
สายการบินไมไดรับความรวมมือจากผูโดยสาร จึงตองศึกษาเฉพาะความคิดเห็นที่ไดจากคําถามปลายปด  
เทานั้น 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แบงเปนดังนี้ 
   1.1 ผูโดยสารสายการบิน ไดแก 

- ผูโดยสารสายการบินอาเชียนา 
- ผูโดยสารสายการบินไทย 

 1.2 ลักษณะผูโดยสารที่ใชบริการสายการบิน ไดแก 
- เพศ 
- อาชีพ 
- อายุ 
- ระดับการการศึกษา 
- จุดประสงคในการเดินทาง 
- ความถี่ในการเดินทาง 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ความคิดเห็นของผูโดยสารคนไทยที่มีตอผสม      
ทางการตลาดอุตสาหกรรมการบินของสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทย  ไดแก 

2.1 การบริการ 
2.2 ราคาตั๋วโดยสาร 
2.3 ความสะดวกในการซื้อต๋ัวโดยสาร 
2.4 การสงเสริมการจําหนาย 

นิยามศัพทเฉพาะ 

ความคิดเห็น 
หมายถึง การแสดงออกดานความรูสึก ความเชื่อ คานิยม การยอมรับ การเห็นดวยหรือไมเห็นดวย

ตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่มีตอการบริการในรูปแบบตาง ๆ ของสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทย 

ผูโดยสาร 
หมายถึง บุคคลที่เดินทางทางอากาศดวยสายการบินในชั้นประหยัด (Economy Class) ในเสนทาง

ระหวางประเทศ (International Route) 

การบริการ ไดแก 
 1. การบริการภาคพื้นดิน (Ground Services) ประกอบดวย 

- การตรวจตั๋ว และเอกสารการเดินทาง 
- การลงทะเบียนของสัมภาระที่จะบรรทุก (Load) และส่ิงที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ือง(Carry-on) 
- การประกาศเรียกขึ้นเคร่ือง 
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2. การบริการบนเครื่องบิน (Inflight Services) ประกอบดวย 
 - ระบบปองกันความปลอดภัย 
 - การสาธิตการชวยเหลือตนเอง ขณะเกิดเหตุขัดของ 
 - การบริการอาหาร และเครื่องดื่ม 
 - การบริการสิ่งบันเทิงตางๆ เชน ภาพยนตร เพลง เปนตน 

ราคาของตั๋ว 
หมายถึง  จํานวนเงินที่ผูโดยสารจายเปนคาเดินทางทางอากาศ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง        

โดยที่ความแตกตางของราคาขึ้นอยูกับอายุของตั๋ว และขอกําหนดตาง ๆ (Restriction) รวมทั้งนโยบายของ
สายการบินในการกําหนดราคาภายใตการควบคุมของสมาคมผูดําเนินกิจการ ขนสงทางอากาศระหวาง
ประเทศ (International Air Transportation Association : IATA)   

ความสะดวกในการซื้อต๋ัวและการสํารองท่ีน่ัง 
หมายถึง ความยากงายในการเดินทางหาสถานที่ของตัวแทนจําหนาย หรือบริษัทการบิน        

เพ่ือซื้อต๋ัว และการสํารองที่นั่ง รวมทั้งความไมสะดวกในการสํารองที่นั่ง อันเนื่องจากการที่เที่ยวบินที่ตองการ
เดินทางทําใหตองสํารองที่นั่งในเที่ยวบินตอไป 

การสงเสริมการจําหนาย 
หมายถึง  การโฆษณาดวยส่ือโฆษณา (Advertisement) ตาง ๆ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร   

โทรทัศน วิทยุ แผนพับตาง ๆ และแผนปายโฆษณา 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารคนไทยที่มีตอสวนผสมทางดาน
การตลาดอุตสาหกรรมการบินของสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทย” มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  

 
 

ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูโดยสารสายการบิน  

- สายการบินอาเชียนา 
- สายการบินไทย 

 

ลักษณะผูโดยสารที่ใชบริการสายการบิน  

- เพศ 

- อาชีพ 

- อายุ 
- ระดับการการศึกษา 
- จุดประสงคในการเดินทาง 
- ความถี่ในการเดินทาง 

 
 

ความคิดเห็นของผูโดยสารคนไทยที่มีตอ
สวนผสมทางการตลาดอุตสาหกรรมการบิน 

- การบริการ 
- ราคาตั๋วโดยสาร 
- ความสะดวกในการซื้อต๋ัวโดยสาร 
- การสงเสริมการจําหนาย 

 

ภาพประกอบ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทยมีความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของ

อุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน  
2. เพศของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทาง

การตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน  
3. อาชีพของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทาง

การตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน  
4. อายุของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทาง

การตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน  
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5. ระดับการศึกษาของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอ
สวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน  

6. จุดประสงคในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็น
ตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน  

7. ความถี่ในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอ
สวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน  

8. เพศของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาด
ของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน  

9. อาชีพของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน  

10. อายุของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นสวนตอผสมทางการตลาด
ของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน  

11. ระดับการศึกษาของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสม
ทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน  

12. จุดประสงคในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอ
สวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน 

13. ความถี่ในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอ
สวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีของอุตสาหกรรมการบิน 
2. แนวคิดและทฤษฎีสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบิน 
3. แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 
4. ประวัติบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
5. ประวัติสายการบินอาเชียนา 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

แนวคิดและทฤษฎีของอุตสาหกรรมการบิน 
ลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรมการบิน 
ในการศึกษาถึงลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรมการบิน (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา. 2532 : 125)         

ที่จะกลาวตอไปนี้ เปนการศึกษาถึงลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรมการบินและสวนผสมทางการตลาดของ    
อุตสาหกรรมการบิน 

อุตสาหกรรมการบิน เปนการดําเนินการทางธุรกิจในดานการขายบริการ (Services) โดยที่มิไดมี
ตัวตนที่จับตองไดของการบริการใหเห็นเหมือนการขายสินคา (Goods) จึงมีลักษณะที่แตกตางจาก           
อุตสาหกรรมผลิตสินคาดังตอไปนี้ 

1. อุตสาหกรรมการบิน เปนอุตสาหกรรมการขายบริการที่ตองเนนการโฆษณาประชาสัมพันธ ซึ่ง
ลูกคาไมสามารถทดลองใชบริการกอนตัดสินใจซ้ือครั้งแรกได การดําเนินการทางดานการตลาด โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การโฆษณาและสงเสริมการขายบริการ จึงตองพยายามชี้ชวนใหลูกคาเห็นถึงประโยชนและขอดีที่จะ
ไดรับจากการบริการที่อุตสาหกรรมการบินเสนอให เชน การพูดถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง      
ความรวดเร็ว ความปลอดภัยและไมเบ่ือหนายตอการเดินทาง เปนตน ซึ่งเปนการกลาวถึงนามธรรม         
เสียสวนใหญ โดยที่ลูกคาไมสามารถสัมผัสไดจนกวาจะตัดสินใจซื้อ และเดินทางกับสายการบินนั้น ๆ 

2. อุตสาหกรรมการบิน เปนอุตสาหกรรมการขายบริการที่ตองมีจํานวนลูกคาที่เพียงพอใน        
เที่ยวบินหนึ่ง ๆ เพ่ือใหถึงจุดคุมทุน ทําใหมีการยกเลิกเที่ยวบินบางเที่ยวที่มียอดขายไมเพียงพอ เมื่อเปน   
เชนนี้  อุตสาหกรรมการบินจึงมีขอจํากัดในการใหบริการ โดยตองใหบริการผูโดยสารจํานวนมากพรอม ๆ กัน
ในเวลาจํากัด จึงทําใหเกิดปญหาในการรอคอยเปนปญหาสําคัญ 

3. อุตสาหกรรมการบิน เปนอุตสาหกรรมการขายบริการที่ตองมีการวางแผนการผลิตบริการ     
ลวงหนา ดวยการกําหนดเที่ยวบินลงในตารางการบินที่เปนสากลรวมกับสายการบินอ่ืนทั่วโลก จึงจําเปนตอง
ใชการโฆษณาและสงเสริมการจําหนายอยางมากในการแสดงลักษณะเดนและขอดีในการเดินทางกับสาย  
การบินตนใหลูกคาทราบ เพ่ือเพ่ิมยอดจําหนายใหเพียงพอแกเท่ียวบินที่กําหนดไวลวงหนานั้น 
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4. อุตสาหกรรมการบิน ตองบริการคนหลายสัญชาติที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน ดังนั้นการบริการให
ลูกคาแตละคนที่ตางสัญชาติและวัฒนธรรมใหไดรับความพอใจเทาเทียมกันจึงเปนการยาก เนื่องจากทุกคน
ยอมมีแนวคิดในการตัดสินคุณคาที่ตางกัน ความไมพอใจของลูกคาที่มีตอสายการบินจึงเกิดขึ้นไดงายเมื่อ
ไมไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตนคาดหวังไว 

5. อุตสาหกรรมการบิน เปนอุตสาหกรรมการขายบริการที่อุปสงคขึ้นลงตามฤดูกาลรวมทั้งสามารถ
ขึ้นลงไดในแตละชวงของวัน เชน อุปสงคในการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังสิงคโปรในชวงบายจะนอยกวา
ชวงเชาและเย็น สวนอุปสงคในการเดินทางในฤดูการทองเที่ยว วันหยุด และชวงเทศกาลตาง ๆ จะมีคา
มากกวาชวงปกติ ซึ่งการขึ้นลงของอุปสงคนี้ ทําใหเกิดความยุงยากตอการวางแผนของระบบทั้งบริษัทการบิน 
ทาอากาศยาน และการบริการเครื่องชวยในการเดินอากาศ 

นอกจากลักษณะของอุตสาหกรรมการบินซึ่งมีสวนที่แตกตางไปจากอุตสาหกรรมผลิตสินคาแลว 
การจัดการดานสวนผสมผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมการบินก็มีลักษณะเฉพาะท่ีสมควรนํามาศึกษา          
เพ่ือเปรียบเทียบกับสวนผสมทางดานการตลาดของผลิตภัณฑ ดังไดกลาวมาแลวขางตน 

แนวคิดและทฤษฎีสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบิน 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2532 :169) จากการศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน พบวา สวนผสม

ทางดานการตลาดของเปนอุตสาหกรรม การบิน  ประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้ 

1. การบริการ (Services) 
การบริการของธุรกิจอุตสาหกรรมการบินในที่นี้แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การบริการภาค    

พ้ืนดิน และการบริการบนเครื่องบิน 
1.1 การบริการภาคพื้นดิน การบริการภาคพื้นดิน เริ่มจากการที่ผูโดยสารเดินทางไปถึงสนามบิน 

เพ่ือทําการตรวจเช็คส่ิงของดวยการ x-ray สัมภาระที่ผูโดยสารตองการบรรทุกเพ่ือความปลอดภัยของ      
การบริการ เพราะถาตรวจพบสิ่งของที่เปนวัตถุอันตราย เชน วัตถุระเบิด แกส ปรอท ดอกไมไฟ ก็จะไม
อนุญาตใหนําขึ้นเคร่ือง 

เมื่อผูโดยสารทําการเอกซเรย (X-ray) สัมภาระเรียบรอยแลวก็จะมาเขาคิวรอเพ่ือทําการ Check-
In โดยเจาหนาที่สายการบินจะทําการตรวจบัตรโดยสาร ตรวจเอกสารการเดินทาง ตรวจเช็คสัมภาระที่จะ      
นําขึ้นเครื่อง และสัมภาระที่ตองการบรรทุกในหองบรรทุกสินคา และสุดทายจึงไดรับบัตรที่นั่ง ซึ่งการจัดที่นั่ง
ของสายการบินโดยทั่วไปเปนไปในลักษณะมากอน ไดกอน 

หลังจากไดรับบัตรที่นั่ง ผูโดยสารจะผานขั้นตอนของการตรวจคนเขาเมือง และไปรอที่หองพัก   
ผูโดยสารขาออก (Departure Hall) เพ่ือฟงประกาศเรียกขึ้นเครื่องของสายการบิน โดยทั่วไปสายการบินจะ
พยายามหาวิถีทางที่ไมใหผูโดยสารหาทางออกขึ้นเคร่ือง (Gate) ไมพบ ซึ่งมักเกิดขึ้นอยูเสมอ ทําใหเครื่องบิน
ตองออกชากวากําหนด (Delay) โดยการติดสัญลักษณของสายการบินที่เส้ือของผูโดยสาร และการใหยาม
รักษาการณคอยดูแลและชี้ทาง 

จะเห็นไดวาการบริการภาคพื้นดินของสายการบินเปนจุดแรกที่ผูโดยสารสัมผัสกับบริการ     
หลังจากที่ซื้อบัตรโดยสารแลว การบริการที่จุดนี้อาจทําใหผูโดยสารไมเลือกเดินทางกับสายการบินอีกเลยก็ได
หากไดรับบริการที่ไมดีตามที่คาดหวังไว เชน การตองจายคาน้ําหนักเกินของสัมภาระที่นําไปเปนเงิน     
จํานวนมาก โดยไมไดรับการผอนผัน การใชเวลานานในการรอคอยที่ทาอากาศยานกอนทําการ Check-in 
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และขณะทําการ Check-in การไมไดที่นั่งตามตองการ โดยเฉพาะผูโดยสารที่ไมสูบบุหรี่ แตตองนั่งในที่      
สูบบุหรี่ตลอดระยะการเดินทาง เปนตน 

นอกจากนั้นการบริการภาคพื้นดินยังประกอบดวยการใหขอมูลในดานเวลาที่แนนอนของ    
เครื่องบินในการเขาและออกแกผูโดยสาร ญาติ และผูเกี่ยวของ เพ่ือความสะดวกในการรับสง และการ
ใหบริการเกี่ยวกับสัมภาระ (Baggage Services) อันไดแก การติดตามสัมภาระที่ผูโดยสารไมไดรับหลังจาก
การเดินทางสิ้นสุดลง รวมถึงการจายเงินชดเชยเมื่อไมพบ หรือสัมภาระของผูโดยสารไดรับความเสียหายจาก
การบรรทุกดวย 

1.2  การบริการบนเครื่องบิน โดยทั่วไป การบริการบนเครื่องบินของสายการบิน ประกอบดวย 
การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และส่ิงบันเทิงระหวางการบิน รวมท้ังบริการที่ประทับใจของพนักงานตอนรับ   
บนเครื่องบิน 

การบริการอาหารและเครื่องดื่มของแตละสายการบิน สามารถสรางความพอใจและความ    
ประทับใจท่ีแตกตางกันไดดวยปริมาณ คุณภาพ รูปแบบการจัดอาหาร และความถี่ในการเสิรฟ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
นโยบายของสายการบิน อันสืบเนื่องมาจากความเหมาะสมกับราคาของบัตรโดยสารที่สายการบินจําหนาย   
ซึ่งความแตกตางนี้เห็นไดชัดในการบริการอาหารและเครื่องดื่มในการเดินทางของผูโดยสารระหวางชั้น
ประหยัด (Economy Class) ชั้นธุรกิจ (Business Class) และชั้นหนึ่ง (First Class) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกัน 

การบริการบนเครื่องบิน นอกจากจะรวมถึงส่ิงบันเทิงที่สายการบินใหระหวางการเดินทาง เชน 
เพลงและภาพยนตรแลว ยังประกอบดวยการมีที่นั่งกวาง เดินเขาออกสะดวก ความกวางขวาง โออา        
ของเครื่องบิน ทําใหผูโดยสารไดรับความสะดวกสบาย ไมเบ่ือหนายในการเดินทาง และการตอนรับที่ยิ้มแยม
แจมใส การดูแลเอาใจใสของพนักงานตอนรับในการบริการสิ่งของที่ตองการ การชวยเก็บสัมภาระบนเครื่อง
อีกดวย 

การบริการบนเครื่องบิน จึงนับเปนจุดสําคัญที่จะสรางความประทับใจแกผูโดยสารที่ใชบริการให
เกิดความจงรักภักดีตอสายการบินได ในขณะเดียวกันก็สามารถสรางลูกคาในอนาคตได ดวยการบอก       
ตอกันของผูที่เคยใชบริการ เนื่องจากการบริการบนเครื่องบินเกือบครอบคลุมถึงบริการ ทั้งหมดที่สายการบิน
ใหแกผูโดยสาร อันไดแก ความสะดวกสบาย การตรงตอเวลา และการถึงที่หมายดวยความปลอดภัย         
ซึ่งผูโดยสารจะประเมินคาความประทับใจท่ีไดรับจากการบริการ เมื่อการเดินทางสิ้นสุดลง 

2. ราคา (Price) 
ราคาของตั๋วเคร่ืองบินอยูในความควบคุมของสมาคมผูดําเนินกิจการขนสงทางอากาศระหวาง

ประเทศ (International Air Transportation Association : IATA)ซึ่งมีหนาที่เปนผูพิจารณากําหนดอัตรา     
คาบริการของอุตสาหกรรมการบินระหวางประเทศตามความเห็นชอบของประเทศสมาชิกและเปนผูชําระบัญชี
ระหวางสายการบินของประเทศสมาชิก พรอมทั้งประสานงานในการจําหนายตั๋วเครื่องบิน การดําเนินงาน 
และการปฏิบัติการเดินอากาศ ซึ่งราคาของตั๋วเครื่องบินแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

2.1 บัตรโดยสารเต็มราคา (Normal Full Fare) ซึ่งจะบินเมื่อใดก็ได ตามกําหนดอายุตั๋วปกติ    
1 ป และจะไปสายการบินอะไรก็ได 

2.2  บัตรโดยสารราคาพิเศษ (Special Full Fare)โดยปกติเปนต๋ัวที่บริษัทการบินขายใหกับ
บริษัททัวรหรือเอเยนตตาง ๆ ซึ่งราคาพิเศษนี้เปนการตกลงระหวางบริษัทการบินดวยกันเองวาจะลดราคา  
เทาไร สังเกตไดจากแผนภูมิ คอื 
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Special Full Fare 

การตกลงราคาระหวางบริษัทการบิน 

กําหนดราคาใหสําหรับเอเยนตตาง ๆ และลูกคา 

ขายใหกับเอนต

ขายตามราคาที่ไดรับสวนลดพิเศษ 

ขายใหกับลูกคา 

ผูควบคุมดูแล
เอเยนต 

ภาพประกอบ 2  ลักษณะการกําหนดราคาของตั๋วราคาพิเศษ  

ที่มา : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2532) อุตสาหกรรมบริการ : 46 
 
 
จากแผนภาพประกอบจะเห็นวา ตั๋วราคาพิเศษนี้ถูกกําหนดราคาโดยบริษัทการบินตาง ๆ วาจะ

ขายในราคาเทาไร ตอจากนั้นก็กําหนดราคาใหสําหรับเอเยนตตาง ๆ ซึ่งทางบริษัทจะขายใหกับเอเยนตและ
ขายใหกับลูกคาโดยตรง ทั้งนี้เอเยนตจะชวยขายใหอีกทางดวย ซึ่งการขายถูกควบคุมโดยทางบริษัทการบิน 
และมีผูควบคุมดูแลเอเยนต ทําหนาที่ดูแลวานอกจากราคาที่ทางบริษัทกําหนดใหเอเยนตแลวนั้น เอเยนตทํา
การละเมิดขายตัดราคาต่ํากวาเอเยนตอื่น ๆ อีกหรือไม ซึ่งการทําเชนนี้จะสงผลใหทุก ๆ เอเยนตทําการขาย    
ตัดราคากันได และกอใหเกิดความปนปวนขึ้นในตลาดอุตสาหกรรมการบิน 

3. ความสะดวกในการซื้อ 
หัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจดานการบิน คือ การขายตั๋ว ซึ่งสามารถทําได 2 ทาง คือ 
1.1 การขายโดยตรง บริษัทการบินจะดําเนินการขายเอง ณ ที่ทําการของบริษัท  โดยทําการ

ขายใหกับบุคคลทั่วไปที่ประสงคออกตั๋วตรงกับทางสายการบิน 
1.2 การขายโดยผานตัวแทนจําหนาย (Agent) วิธีนี้สามารถทํารายไดใหกับบริษัทการบิน   

มากกวาวิธีแรก เนื่องจากตัวแทนจําหนายซึ่งมีอยูหลายแหงทั่วไป สามารถลดราคาตั๋วในอัตราที่สมาคม        
ผูดําเนินกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) ยอมรับ เพ่ือเพ่ิมยอดจําหนายดวยการออกตั๋วที่มี  
ขอกําหนด (Restriction) ตาง ๆ เชน  

- Valid on oz only หมายถึง สามารถเดินทางไดกับสายการบินอาเซียนาเทานั้น 
- Non endorseable หมายถึง ไมสามารถโอนใหสายการบินอื่นได 
- Non reroutable หมายถึง ไมสามารถเปลี่ยนเสนทางการเดินทางได 
- Non refundable หมายถึง ไมสามารถเรียกคืนเงินในเสนทางที่ไมไดเดินทางได 
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- Valid on flight date shown only หมายถึง ตองเดินทางตามกําหนดที่ระบุในหนาตั๋ว    
ไมสามารถเปลี่ยนกําหนดการเดินทางได 

- Penalty will be apply หมายถึง  ถาเปล่ียนหมายกําหนดการเดินทางจะตองมีคาใชจาย
เพ่ิมตามขอกําหนดของตั๋วแตละประเภท 

ดังนั้นตัวแทนจําหนายจึงมีบทบาทสําคัญมาก เนื่องจากสามารถทํารายไดอยางสูงใหกับ
สายการบิน เพราะผูโดยสารที่เดินทางทองเท่ียวสวนใหญจะทราบดีวา ราคาตั๋วที่ตัวแทนจําหนายขายถูกกวา
สายการบิน การมีตัวแทนจําหนายที่มากเพียงพอกระจายอยูทั่วทุกจุดทั้งในและนอกประเทศ และเปนตัว
แทนที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญมากสําหรับบริษัทการบิน 

4. การสงเสริมการจําหนาย (Sales Promotion) 
เดวิด (David. 1966 : 495-496) อธิบายวา การสงเสริมการขาย เปนการแจงขอเท็จจริง

เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการใหลูกคาไดทราบ ซึ่งจะใหการสื่อสารในรูปแบบใด ๆ ก็ไดที่ผูขายเห็นวา
เหมาะสม และมักจะเปนการเนนสวนที่ดีของผลิตภัณฑใหเปนที่ทราบกัน 

การสงเสริมการจําหนาย จึงเปนการทําใหลูกคาทราบถึงจุดเดนของบริษัทการบินของตน     
เกิดความมั่นใจในความปลอดภัย การถึงที่หมายตรงเวลา และความสะดวกสบายในการเดินทาง รวมท้ังเกิด
ความภาคภูมิใจที่ไดใชบริการสายการบินที่ตนเลือก ซึ่งวิธีที่จะทําใหลูกคาทราบเรื่องราวเกี่ยวกับสายการบิน
วิธีหนึ่ง คือ การโฆษณา (Advertising) ซึ่งทําไดโดยการใชส่ือตาง ๆ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน 
วิทยุ และการโฆษณากลางแจง 

การโฆษณาในดานบริการ หมายถึง การจัดบุคคลเพื่อสนองความตองการของบุคคล          
การโฆษณาจึงจําเปนตองเนนดานการบริการที่บริษัทจะใหแกลูกคา ซึ่งตองเนนใหลูกคาทราบถึงการบริการ
ดวยมารยาทที่ดีงามของพนักงาน การดูแลเอาใจใส ความสะดวกสบาย และความทันสมัยของเครื่องบิน    
นอกจากนั้นการโฆษณาของธุรกิจการบิน ยังตองบอกรายละเอียดของเสนทางบินและเวลาดวย เพ่ือลูกคาจะ
ไดทราบถึงความสะดวกที่จะไดรับ เมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินอื่น เนื่องจากตลาดธุรกิจการบินมีการ    
แขงขันทั้งในดานบริการ ความถี่ เที่ยวบิน และตารางเวลา เชน เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ-เกาหลีใต มีสาย      
การบินที่เปดบริการเสนทางนี้ไดแก Thai Airways International, Singapore Airlines, Korean Air, Asiana 
Airlines,โดยท่ีสายการบินตาง ๆ ไดจัดตารางเวลาออกแตกตางกัน ผูโดยสารจึงสิทธิ์ เ ลือกไดมาก             
เมื่อเปรียบเทียบขอแตกตางจากที่ ไดทราบจากการโฆษณาและสื่อตาง ๆ ที่ไดรับนอกจากการโฆษณาดวยส่ือ
โฆษณาซึ่งมีใหเลือกมากมายแลว การสงเสริมการจําหนายของสายการบินยังทําไดโดย การจัดเที่ยวบิน เพ่ือ
แนะนําตัวแทนจําหนาย และบุคคลที่เกี่ยวของในวงการระชาสัมพันธ ในเที่ยวบินปฐมฤกษ เพ่ือใหความรูและ
ขอมูลตาง ๆ กับตัวแทนจําหนายของสายการบินตน ในการที่จะแนะนําและชักชวนลูกคาใหมีการตัดสินใจซื้อ
เพ่ิมขึ้นอีกดวยความสําเร็จของการตลาด นอกจากจะประกอบดวยการผสมผสานองคประกอบทางการ    
ตลาดแลว การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคก็เปนจุดสําคัญ เนื่องจากผูบริโภคซึ่งเปนผูที่ตัดสินใจซื้อสินคา   
และบริการ เมื่อไดรับความพึงพอใจจากการซื้อสินคาและบริการแลว ยอมจะเกิดการซื้อซํ้าและเกิดความนิยม
ในตัวสินคาและบริการนั้น การดําเนินการทางดานการตลาดขององคกรธุรกิจจึงจะบรรลุเปาหมาย 
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แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 

ความหมายเกี่ยวกับความคิดเห็น     มีผูใหความหมายไวตาง ๆ ดังนี้ 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520 : 14) ไดใหความหมายไววา ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออก

ดานเจตคติอยางใดอยางหนึ่ง แตการลงความเห็นนั้น มักมีอารมณเปนสวนประกอบและเปนสวนที่พรอมที่จะ
มีปฏิกิริยาเฉพาะตอสถานการณภายนอก 

ลาวัณย จักรานุวัฒน (2540 : 9) ไดใหความหมายไววา ความคิดเห็น หมายถึง ความเชื่อหรือ   
การลงความเห็นที่ในบางครั้งความคิดเห็นในบางสิ่งบางอยางอาจเปนจริงได 

อัครฤทธิ์ หอมประเสริฐ (2543 : 25) ไดใหความหมายไววา การแสดงออกดานความรูสึก      
ความเชื่อ คานิยม การยอมรับ การเห็นดวยหรือไมเห็นดวยตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจใชการพูด หรือการเขียน 
ใหสอดคลองกับความรูสึกของตนเอง ซึ่งอาจจะมาจากประสบการณหรือสภาพความเปนจริงขณะนั้น 

สิริพร บูญนันทน (2539  : 7) สรุปเกี่ยวกับความคิดเห็นวา เปนการแสดงออกทางดานความรูสึก
หรือความเชื่อมั่นตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือเหตุการณณใดเหตุการณณหน่ึง ซึ่งอาจเกิดจากการประเมินผลส่ิงนั้น
หรือเหตุการณนั้น โดยมีอารมณ ประสบการณ และสภาพแวดลอมในขณะนั้นเปนพ้ืนฐานการแสดงออก ซึ่ง
อาจจะถูกตองหรือไมก็ตาม อาจจะไดรับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอื่นก็ได ความคิดเห็นนี้อาจ
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา การแสดงความคิดเห็นอาจทําดวยคําพูดหรือการเขียนก็ได 

นพมาศ ธีระเวคิน (2539 : 99) อธิบายวา ความคิดเห็นนั้นถูกจัดวาเปนสวนที่มนุษยไดแสดง
ออกมาโดยการพูดหรือเขียน มนุษยจะพูดจากใจจริง พูดตามสังคมหรือพูดเพ่ือเอาใจผูฟงก็ตามนั้นเปนส่ิงที่
สะทอนถึงความในใจ ดวยเหตุนี้จึงเปนที่นิยมกันมากที่จะสํารวจความคิดเห็นตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง หรือเรียกกันวา        
การสํารวจประชามติ (Polling) จึงอาจกลาวไดวาการหยั่งประชามติ เพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญทางวิชาการที่ใช
ศึกษาและสํารวจการแสดงออกทางความคิดเห็นในปจจุบัน 

กูด (Good. 1959 : 376) ใหความหมายของความคิดเห็น (Opinion) ไวหลายความหมาย ไดแก 
1. ความหมายทั่วไป หมายถึง ความเชื่อ ความเห็น ขอพิจารณา ความรูสึก หรือทัศนะที่ยังไมได

รับการพิสูจนอยางแนนอน และยังขาดน้ําหนักทางเหตุผลหรือการวิเคราะห หรือกลาวกวาง ๆ ไดวามีความ
เปนไปมากกวาความรู 

2. ความหมายเฉพาะ หมายถึง การพิจารณาหรือการวินิจฉัยอยางมีแบบแผนจากแหลงขอมูลหรือ
บุคคลที่เชื่อถือได 

3. ความคิดเห็นสาธารณะ (Public Opinion) หมายถึง การพิจารณาหรือขอวินิจฉัยรวม ๆ ของ
กลุมคนในสังคมที่เกี่ยวของกับความเชื่อ หรือขอเท็จจริง 

เวบสเตอร (Webster Dictionary. 1967 : 385) ใหคําจํากัดความของความคิดเห็นไววา ความคิดเห็น 
คือ ความเชื่อท่ีไมไดตั้งอยูบนความแนนอน หรือความรูอันแทจริง แตจะตั้งอยูที่จิตใจ ความคิดและการลง     
ความเห็นของแตละบุคคลที่เห็นวานาจะเปนจริงหรือนาจะตรงตามที่คิดไว 

โคลาซา (Kolasa. 1969 : 386) ใหความหมายของความคิดเห็นวา เปนการแสดงออกของแตละ
บุคคลในอันที่จะพิจารณาถึงขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการประเมินผล (Evaluation) ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
จากสถานการณสิ่งแวดลอม (Circumstances) ตาง ๆ หรือความคิดเห็นเปนการแสดงออกถึงการลงความ
คิดเห็นของบุคคลหนึ่งในดานขอเท็จจริง 
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เบสท (Best. 1977 : 169) กลาววา ความคิดเห็น คือ การแสดงออกในดานความเชื่อท่ีจะนําไปสู
การคาดคะเน หรือการแปลผลเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือเหตุการณตาง ๆ ความคิดเห็นมีความหมายใกลเคียง
กันกับ ทัศนคติมาก ไมสามารถแยกกันออกได เปนการแสดงออกทางดานความรูสึกออกมาเปนคําพูด การ
เขียนที่มีลักษณะเปนการลงมติหรือการตีความ โดยอาศัยประสบการณและสภาพแวดลอม ซึ่งอาจเปน
ลักษณะเห็นดวยหรือไมเห็นดวย 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ และคณะ (2522 : 99) กลาววา ความคิดเห็น คือ การแสดงออกถึง        
วิจารณญาณที่มีตอเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ความคิดเห็นมีความหมายที่แคบกวาเจตคติ เพราะความคิดเห็นเปน
ของบุคคล เปล่ียนแปลงไปตามขอเท็จจริง (Fact) และเจตคติ (Attitude) ของบุคคล ในขณะที่เจตคติแสดง
ความรูสึกทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ความคิดเห็นจะเปนการอธิบายเหตุผลที่มีตอส่ิงหนึ่งโดยเฉพาะ 

พัชรศร การันต (2533 : 29) ใหความหมายของความคิดเห็นวา คือ การแสดงออกถึงทัศนคติ 
ความรูสึก ความเชื่อหรือคานิยมของบุคคลโดยการใชภาษาพูดหรือการเขียน และโดยมากความคิดเห็นจะ  
เปนเรื่องที่เกี่ยวกับความจริง 

จากความหมายตาง ๆ ของความคิดเห็นสรุปไดวา ความคิดเห็น คือ การแสดงออกถึงความรูสึก 
ความคิด หรือความเชื่อของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งจะตองอาศัยพ้ืนฐานความรู ประสบการณ 
และสภาพแวดลอม เปนเครื่องชวยในการพิจารณา ซึ่งการแสดงความคิดเห็นอาจจะออกมาในลักษณะที่เห็น
ดวยหรือไมเห็นดวยก็ได ความคิดเห็นมีความหมายที่แคบและตรงจุดกวาทัศนคติ และมีการเปล่ียนแปลงได 

นิสา สุวรรณประเทศ (2523 : 15) กลาววา ความคิดเห็น เปนการแสดงออกดานความรูสึกของ
บุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งดวยการพูด การเขียน โดยมีพ้ืนฐานความรูเดิม ประสบการณ และสภาพแวดลอม    
เปนหลักในการแสดงความคิดเห็น 

เทิรสโทน (Thurstone. 1967 : 77) กลาววา ทัศนคติเปนแบบรวมทั้งหมดของมนุษยเกี่ยวกับ
ความรูสึก ความคิดเห็น ความกลัวตอบางสิ่งบางอยาง การแสดงออกทางดานคําพูด ความเห็น และความ
คิดเห็นนี้เปนสัญลักษณของทัศนคติ ดังนั้นถาเราอยากวัดทัศนคติ เราทําไดโดยวัดความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอ
ส่ิงตาง ๆ 

นันนาลี (Nunnally 1959 : 285) กลาววา ความคิดเห็นนั้นจะใชในเรื่องที่เกี่ยวกับความเห็น 
(Judgements) และความรู (Knowledge) ขณะท่ีทัศนคติมักจะใชกันมากในเรื่องที่เกี่ยวกับความรูสึก 
(Feeling) ความชอบ (Preference) และเรามักใชคําวา “ความคิดเห็น” มากกวา “ทัศนคติ” 

มันน (Munn. 1962 : 77) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึก (Feeling) และความคิดเห็น 
(Opinion) ของบุคคลที่มีตอส่ิงของ บุคคล สถานการณ สถาบัน และขอเสนอใด ๆ ในทางที่ยอมรับหรือปฏิเสธ 
ซึ่งมีผล ทําใหบุคคลพรอมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดานพฤติกรรมอยางเดียวกันตลอดไป 

จากความหมายที่กลาวขางตน อาจสรุปไดวา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกของบุคคล อาจจะ
เปนการพูดหรือการเขียน ซึ่งบุคคลนั้นมีความรูสึกจากประสบการณเดิมและสภาพแวดลอมในขณะนั้น     
และอาจจะนําไปสูการคาดคะเนหรือแปลผลในพฤติกรรมของบุคคลนั้นได แมอาจจะไมถูกตองหรือตรงกับ
ความคิดเห็นของผูอื่นก็ตาม 

เมียร (Maier. 1955 : 52) กลาววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกของทัศนคติสวนหนึ่ง และเปน
การแปลความหมายของขอเท็จจริงอีกสวนหนึ่ง ซึ่งการแปลความหมายยอมขึ้นอยูกับอิทธิพลของทัศนคติของ
บุคคลที่มีตอส่ิงนั้น 
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กมลรัตน หลาสุวงษ (2527 : 174) กลาววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกโดยการพูดหรือการ
เขียนเกี่ยวกับทัศนคติ ความเชื่อ หรือคานิยมของบุคคล ความคิดเห็นไมเหมือนทัศนคติตรงที่ไมจําเปนที่
จะตองแสดงความรูสึก อารมณ หรือแมกระทั่งการแสดงพฤติกรรมที่จะตอบสนองเองหรือไมตอบสนองตอส่ิง
ใดสิ่งหนึ่ง เปนเพียงคําพูดพรอมเหตุผลที่บุคคลคิดขึ้นมา และถามีคนไมเห็นดวย บุคคลนั้นก็อาจเปล่ียนคําพูด
ดังกลาวได ดังนั้นบุคคลที่มีทัศนคติหรือความเชื่อหรือคานิยมอยางหนึ่ง แตถาไมแสดงความคิดเห็นออกมาก็
จะไมมีผูใดทราบเลยวาบุคคลนั้นมีทัศนคติหรือความเชื่อหรือคานิยมเชนใด 

ประเสริฐ แยมกล่ินฟุง (2509 : 31-32) ไดกลาวถึงความคิดเห็นวา ความคิดเห็นเปนการแสดงออก
ถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเทานั้น ความคิดเห็นอาจเปนผลมาจากทัศนคติของบุคคล ความคิดเห็นของ
บุคคลจะเกี่ยวของกับคุณสมบัติประจําตัวของแตละบุคคลอีกดวย ซึ่งคุณสมบัติประจําตัวบางอยาง เชนพ้ืน
ความรู ประสบการณในการทํางาน การติดตอกันระหวางบุคคลนับเปนปจจัยท่ีสําคัญที่ทําใหบุคคลและกลุมมี
ความคิดเห็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ทั้งนี้เพราะพ้ืนความรูอันเปนกระบวนการสังคมที่ไดรับจากการศึกษา
มาเปนเวลานานหลายป จะเปนรากฐานในการกอใหเกิดความคิดเห็นตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ 

สุพัตรา สุภาพ (2520 : 10) กลาววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกของบุคคลหรือกลุมคนที่มีตอ
ส่ิงใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ดวยการพูดหรือการเขียน ซึ่งในการแสดงออกนี้จะตองอาศัยพ้ืนความรูหรือ
ประสบการณและพฤติกรรมระหวางบุคคล เปนเครื่องชวยในการพิจารณาและประเมินคากอนที่จะมีการ
ตัดสินใจแสดงออก ซึ่งการแสดงออกนี้อาจจะไดรับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอื่นก็ได 

สุโท เจริญสุข (2525 : 58-59) กลาวถึงความคิดเห็นวาเปนสภาพความรูสึกทางดานจิตใจที่เกิด
จากประสบการณและการเรียนรูของบุคคล อันเปนผลทําใหบุคคลมีความคิดตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งในลักษณะที่ชอบ 
ไมชอบ หรือเฉย ๆ 

ความคิดเห็นเปนการแสดงออกถึงเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ ความคิดเห็นจะเกี่ยวของกับคานิยม
และทัศนคติ โดยท่ีตางก็เปนเรื่องราวทางจิตชุดหนึ่งที่เร่ิมจากคานิยมอันเปนเรื่องราวทางจิตอยางกวาง ๆ    
และทัศนคติเปนเรื่องราวทางจิตที่แคบลงไปจนกระทั่งถึงความคิดเห็น ซึ่งคุณสมบัติบางอยาง เชน พ้ืนความรู 
ประสบการณในการทํางาน และการติดตอกันระหวางบุคคล นับเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบุคคลและกลุมมีความ
คิดเห็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ทั้งนี้เพราะพ้ืนความรูอันเปนกระบวนการสังคมกรณีที่ไดรับจากการศึกษา
มาเปนเวลานานหลายป จะเปนรากฐานในการกอใหเกิดความคิดเห็นตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดโดยเฉพาะ ซึ่งในทฤษฎี
ตาง ๆ เชน ทฤษฎีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือส่ิงใหม ๆ ของ Rogers กลุมตัวอยางผูมีการศึกษาหรือ  
พ้ืนความรูสูงจะยอมรับส่ิงใหม ๆ ไดรวดเร็วกวาผูมีพ้ืนความรูต่ํา (อางถึงใน ขวัญใจ. 2524 : 8) 

ฟอสเตอร (Foster. 1952 : 119) กลาววา ความคิดเห็นเกิดจากมูลเหตุ 2 ประการ คือ 
1. ประสบการณ (Experiences) ที่บุคคลมีตอส่ิงของ บุคคล หมูคณะ เร่ืองราวตาง ๆ หรือ     

สถานการณ ความคิดเห็นเกิดขึ้นในตัวบุคคลจากการไดพบเห็น คุนเคย อาจถือไดวาเปนประสบการณตรง 
(Direct Experiences) และจากการไดยิน ไดฟง ไดเห็นรูปถาย หรืออานจากหนังสือ โดยไมไดรับพบเห็น   
ของจรงิ ถือวาเปนประสบการณออมละการตัดสินคานิยม (Value System and Judgement) 

เรนเนอร (Renner. 1954 : 6-7) กลาววา ความคิดเห็นเกิดจากความรูความเขาใจ การมีความคิด
ตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด ขึ้นอยูกับความรูความเขาใจที่มีตอส่ิงนั้น เชน ความรูความเขาใจในทางที่ดี ชอบ ยอมรับ เห็น
ดวย ความรูความเขาใจในลักษณะนี้เปนกลางเฉย ๆ ไมมีความคิดเห็น ความรูความเขาใจในทางที่ไมดี ไม
ชอบ   รังเกียจ ไมเห็นดวย 
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ทวี เลรามัญ (2520 : 7) กลาววา ความคิดเห็น เปนการแสดงออกถึงความรูสึกที่อยูบนพ้ืนฐานของ
ขอเท็จจริง และทัศนคติของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปนบุคคล กลุมบุคคลหรือสถานการณเปนตน 
ความคิดเห็นอาจจะเปนไปไดในทางเห็นดวยหรือไมเห็นดวยตอส่ิงนั้นก็ได 

กฤษณี มหาวิรุฬห (2531 : 37-38) กลาววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกดานความรูสึกตอส่ิง
ใดสิ่งหนึ่ง เปนความรูสึกเชื่อถือท่ีไมอยูบนความแนนอน หรือความจริง แตขึ้นอยูกับจิตใจ บุคคลจะแสดงออก
โดยมีขออางหรือการแสดงเหตุผลสนับสนุนหรือปกปองความคิดนั้น ความคิดเห็นบางอยางเปนผลของการ
แปลความหมายของขอเทจ็จริง ซึ่งขึ้นอยูกับคุณสมบัติประจําตัวของแตละบุคคล เชน ความรู ประสบการณใน
การทํางาน สภาพแวดลอม ฯลฯ และมีอารมณเปนสวนประกอบที่สําคัญ การแสดงความคิดเห็นนี้อาจจะไดรับ
การยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอื่น ๆ ก็ได 

อุทัย หิรัญโต (2519 : 30-31) ใหความเห็นวา ความคิดเห็นของคนมีหลายระดับ คือ อยางผิวเผิน  
ก็มี อยางลึกซึ้งก็มี สําหรับความคิดเห็นที่เปนทัศนคติเปนความคิดอยางลึกซึ้ง และติดตัวอยูเปนเวลานาน 
เปนความคิดเห็นทั่วไปไมเฉพาะอยาง ซึ่งมีประจําตัวของคนทุกคน ความคิดเห็นที่ไมลึกซึ้งและเปนความ   
คิดเห็นเฉพาะอยางและมีอยูเปนเวลานานอันส้ัน เรียกวา Opinion เปนความคิดเห็นประเภทหนึ่งที่ไมไดตั้งอยู
บนรากฐานของพยานหลักฐานที่เพียงพอตอการพิสูจน มีความรูสึกแหงอารมณนอย และเกิดขึ้นไดงายแตก็
สลายตัวเร็ว 

สุชา จันทรเอม และ สุรางค จันทรเอม (2520 : 104) กลาววา ความคิดเห็นเปนส่ิงที่ยากที่จะ   
แยกออกจากทัศนคติไดโดยเด็ดขาด เพราะทั้งความคิดเห็นและเจตคติมีลักษณะคลายคลึงกัน แตลักษณะของ
ความคิดเห็นนั้นจะไมลึกซึ้งเหมือนกับเจตคติ 

อรทิพย ลีนะพัฒน (2535 : 15) ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางดานความรูสึก ความเชื่อ
ตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดจากการประเมินผลสิ่งนั้น หรือเหตุการณนั้น โดยมี
อารมณ ประสบการณ และสภาพสิ่งแวดลอมในขณะนั้น เปนพ้ืนฐานการแสดงออก ซึ่งอาจถูกตองหรือไมก็ได 
ความคิดเห็นนี้อาจเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา การแสดงความคิดเห็นอาจทําดวยคําพูดหรือการเขียนก็ได 

ความหมายตามพจนานุกรม เวบสเตอร (Webster. 1967 : 301) ไดสรุปไววา ความคิดเห็น คือ 
ความเชื่อถือท่ีไมไดตั้งอยูบนความแนนอน หรือความรูอันแทจริง แตตั้งอยูที่จิตใจ ความเห็นและการลงความ
คิดเห็นของ   แตละบุคคลที่วานาจะตรงตามที่คิดไวตาง ๆ กัน ดังนี้คือ 

ชอว และไรท (Shaw and Wright. 1967 : 320) กลาววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกซึ่งการ
ตัดสินจากการประเมินคา (Evaluation Judgement) หรือทรรศนะ (Point of View) เกี่ยวกับเรื่องหน่ึง
โดยเฉพาะ           และความคิดเห็นยอมไดรับอิทธิพลจากทัศนคติ 

อีเกิ้ล และ สเนลกรอฟ (Engle and Snellgrove. 1969 : 593) ใหคําจํากัดความของความคิดเห็น
วา ความคิดเห็น คือ การแสดงออกทางดานเจตคติที่ออกมาเปนคําพูด เปนการสรุปหรือการลงความคิดเห็น
โดยอาศัยพ้ืนความรูที่มีอยู 

โคเลสนิค (Kolesnic. 1970 : 296) สรุปนิยามของความคิดเห็นวา ความคิดเห็นเปนการแปล
ความหมายหรือการลงความคิดเห็นที่เกิดจากขอเท็จจริง ซึ่งแตละบุคคลคิดวาถูกตอง แตบุคคลอื่น ๆ อาจไม
เห็นดวยก็ได 

วาหลเมน (Wahlmen. 1973 : 34) ใหความหมายวา ความคิดเห็นเปนภาวะของจิตใจที่ผาน
ประสบการณแลวเกิดการเรียนรูและผลักดันใหเกิดความคิดความรูสึกตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

กูรัลนิก (Guralnik. 1976 : 46) กลาววา ความคิดเห็นมีคําจํากัดความอยู 4 ขอดวยกัน คือ 
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1. เปนความเชื่อที่ไมสามารถยืนยันไดอยางแนนอนวาเปนความรูสึกที่แทจริง แตเปนส่ิงถูกตอง 
และมีเหตุผล หรือความนาจะเปนของความคิดเห็นเฉพาะบุคคลในการตัดสินใจ 

2. การประเมินผลหรือความรูสึกหรือการประมาณคาเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณคาของบุคคลหรือ  
ส่ิงตาง ๆ 

3. รูปแบบการตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาสาระ ซึ่งการใหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเปน   
ส่ิงที่ตองการ 

4. หลักเกณฑในการใชถอยคําโดยมีการตัดสินใจหรือพิจารณาตัดสินส่ิงตาง ๆ โดยมีหลักเกณฑ
สนับสนุนในแตละกรณี 

จากความคิดทางทฤษฎีดังกลาว ผูวิจัยจึงสรุปวา ความคิดเห็น คือ การแสดงออกของบุคคลหรือ
กลุมคนที่มีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดโดยเฉพาะ ดวยการพูดหรือการเขียน ซึ่งในการแสดงออกนี้จะตองอาศัยพ้ืนความรู 
ประสบการณ และพฤติกรรมระหวางบุคคล เปนเคร่ืองชวยในการพิจารณาประเมินคา กอนที่จะมีการตัดสินใจ
แสดงออก ซึ่งการแสดงออกความคิดเห็นนี้อาจจะเปนในทางเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได ในบางสถานการณ 
ความคิดเห็นอาจจะอยูในลักษณะเห็นดวยมากหรือเห็นดวยนอยก็ตาม 

 
ความสําคัญของความคิดเห็น 
เฟลดแมน (Feldman. 1971 : 53) กลาววา การสํารวจความคิดเห็นเปนการศึกษาความรูสึกของ

บุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง แตละคนจะแสดงความเชื่อและความรูสึกใด ๆ ออกมาโดยการพูด การเขียน เปนตน 
การสํารวจความคิดเห็นจะเปนประโยชนตอการวางนโยบายตาง ๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการ
เปล่ียนแปลงระบบงาน รวมท้ังในการฝกหัดการทํางานดวย เพราะจะทําใหการดําเนินการตาง ๆ เปนไปดวย
ความเรียบรอย   และเปนไปตามความพอใจของผูรวมงาน 

เบสท (Best. 1997 : 171) กลาววา ในการศึกษาถึงความคิดเห็นตาง ๆ สวนมากจะใชวิธีแบบวิจัย
ตลาด ไดแก การซักถาม สอบถาม บันทึกและรวบรวมไวเปนขอมูล ซึ่ง Best ไดเสนอแนะวา วิธีที่งายที่สุดใน
การที่จะบอกถึงความคิดเห็นก็คือ การแสดงใหเห็นถึงจํานวนรอยละของคําตอบในแตละขอความ เพราะจะทํา
ใหเห็นวาความคิดเห็นจะออกมาในลักษณะเชนไร และจะไดสามารถทําตามขอคิดเห็นเหลานั้นได หรือในการ
วางนโยบายใด ๆ ก็ตาม ความคิดเห็นที่วัดออกมาไดจะทําใหผูบริหารเห็นสมควรหรือไมในอันที่จะดําเนิน
นโยบายหรือลมเลิกไป 

โทมัส (Thomas. 1971 : 83) กลาววา ความคิดเห็นโดยทั่ว ๆ ไปตองมีส่ิงประกอบ 3 อยาง คือ 
บุคคลที่ถูกวัด ส่ิงเรา และมีการตอบสนอง ซึ่งจะออกมาเปนระดับสูง ต่ํา มาก นอย วิธีวัดความคิดเห็น       
โดยมากจะใชการตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ โดยผูมีจะตอบคําถามเลือกตอบแบบสอบถาม การใช
แบบสอบถามในการวัดอาจใชมาตรวัดแบบ Thurstone Scales, Likert Scales และ Guttman Scales เปนตน 

ประเภทของความคิดเห็น 
เรมเมอร (Remmer. 1954 : 6-7) จําแนกความคิดเห็นเปน 2 ประการดวยกัน คือ 
1. ความคิดเห็นเชิงบวกสุด-เชิงลบสุด (Extreme Opinion) เปนการมีความคิดเห็นที่เกิดจากการ

เรียนรูและประสบการณ ซึ่งสามารถทราบทิศทางได ทิศทางบวกสุด ไดแก ความรักจนหลง ทิศทางลบสุด   
ไดแก ความรังเกียจ ความคิดเห็นนี้รุนแรงเปล่ียนแปลงยาก 
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2. ความคิดเห็นจากความรูความเขาใจ (Cognitive Contents) การมีความคิดเห็นตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
ขึ้นอยูกับความรูความเขาใจที่มีตอส่ิงนั้น เชน ความรูความเขาใจในทางที่ดี ชอบ ยอมรับ เห็นดวย ความรู
ความเขาใจในทางที่ไมดี ไดแก ไมชอบ ไมยอมรับ ไมเห็นดวย 

แบบวัดความคิดเห็น 
ซาดรอซนี (Zadrozny. 1959 : 234) การวัดความคิดเห็นโดยทั่วไป ตองมีสวนประกอบ 3 อยาง 

คือ บุคคลที่จะถูกวัด ส่ิงเรา และการตอบสนอง ซึ่งจะออกมาเปนระดับสูง-ต่ํา มาก-นอย วิธีวัดความคิดเห็น
โดยมากจะใชการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ โดยใหผูที่จะตอบคําถามเลือกตอบแบบสอบถาม  

การใชแบบสอบถามสําหรับวัดความคิดเห็นท่ีนิยมใชกันแพรหลายมากที่สุดแบบหนึ่ง คือ มาตรวัด
แบบ Likert ออกแบบและสรางโดยเรนิส ลิเคิรท (Renis Likert. 1932) ซึ่งเปนมาตรวัดแบบรวมคะแนน 
(Summated Rating Scales) แลวหาคาเฉลี่ย กระบวนการของการสรางแบบสอยถามเพื่อวัดความคิดเห็น
โดยการสราง   ขอความขึ้นมาหลายๆขอความใหครอบคลุมหัวขอท่ีจะศึกษา กําหนดใหทุกขอความในแบบวัด
มีความสําคัญเทากันหมด กําหนดการใหคะแนนโดยใชเกณฑการเบี่ยงเบนมาตรฐานใหคะแนนชวงความรูสึก
เทาๆกันเปน 5 ชวงแบบตอเนื่อง ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เฉย ๆห รือไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็น
ดวยอยางยิ่ง ใหคะแนนเปน 5,4,3,2,1 สําหรับขอความเชิงบวก  

สวนขอความเชิงลบในระดับความคิดเห็นเดียวกันใหคะแนนเปน 1,2,3,4,5 ผูที่มีความคิดเห็นที่ดี
ตอส่ิงใดก็ยอมจะมีโอกาสตอบเห็นดวยกับขอความที่ตอตานส่ิงนั้นนอยและโอกาสที่จะตอบเห็นดวยกับ
ขอความที่จอตานสิ่งนั้นก็จะมีมาก ซึ่งจะเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงความคิดเห็นของผูตอบในแบบวัดความคิดเห็น
วาเปนอยางไร 

การสรางแบบสอบถามตามขั้นตอนของลิเคิรท (Likert) มีดังนี้ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526 : 45-48) 
ขั้นที่ 1 พิจารณาวาเราจะวัดความคิดเห็นของใครที่มีตออะไร และใหความหมายของความคิดเห็น

และส่ิงที่จะวัดนั้นใหแนนอน 
ขั้นที่ 2 เมื่อตีความหมายของสิ่งที่วัดแนนอนแลว ก็สรางขอความในแตละหัวขอน้ันๆ โดยใหคลุม

เน้ือหาในหัวขอเหลานั้น โดยหลักในการสรางแบบสอบถามคือ 
- ขอความที่บรรจุในสเกลจะตองประกอบดวนขอความที่เปนบวกและลบคละกันไป 
- ขอความแตละขอความจะตองส้ัน เขาใจงาย และ ชัดเจน 

ในการสรางขอความนี่ขึ้นอยูกับขอบเขตของแนวคิดหลัก หรือทฤษฎีพ้ืนฐานที่ผูวิจัยมีเกี่ยวกับ
ความคิดเห็น และขอบเขตของส่ิงที่เราจะศึกษา แบบวัดความคิดเห็นของ Likert เปนการวัดที่ครอบคลุมทั้ง
ความคิดเห็นในเชิงบวกและเชิงลบ และสามารถใชจํานวนขอความที่ครอบคลุมเนื้อหาไดมากกวาการวัดแบบ
อื่นๆ ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดเลือกใชวิธีการของ  Likert มาสรางเปนเคร่ืองมือสําหรับใชในการวิจัยครั้งนี้ 

ประวัติบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดําเนินกิจการ 

ดานการบินพาณิชยในประเทศและระหวางประเทศ ในฐานะสายการบินแหงชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งเปน     
รัฐวิสาหกิจของประเทศที่ดําเนินกิจการแขงขันกับตางประเทศในธุรกิจสายการบินโลก และเปนรัฐวิสาหกิจท่ี
สามารถทํากําไรตอเนื่องกันเรื่อยมา ทั้งยังไดรับการยกยองในดานตาง ๆ ใหอยูในระดับสายการบินชั้นนํา   
ของโลกเสมอมา 
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การบินไทย กอต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2503 โดยบริษัท เดินอากาศไทย จํากัด กับบริษัท สายการบิน
สแกนดิเนเวียนแอรไลน ซิสเต็ม จํากัด (SAS) ไดรวมลงทุนกิจการดวยทุนเพียง 2 ลานบาท โดยเดิน     
อากาศไทยถือหุนรอยละ 70 และ SAS ถือหุนรอยละ 30 ซึ่งในเวลาตอมาไดมีการเพิ่มทุนอยางเปนขั้นตอน
ตลอดมา จนถึงป พ.ศ. 2520 เดินอากาศไทยไดซื้อหุนทั้งหมดคืนจาก SAS ตามมติของคณะรัฐมนตรี        
และโอนหุนที่ซื้อมานี้ใหกระทรวงการคลัง ดังนั้น การบินไทย จึงเปนสายการบินของคนไทยอยางแทจริง    
และมีเดินอากาศไทยกับกระทรวงการคลังเปนผูรวมถือหุน ตอมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2531 เดินอากาศไทย
และการบินไทยไดรวมกิจการเขาดวยกัน โดยมติของคณะรัฐมนตรี เปนผลใหเงินทุนของการบินไทยเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว จาก 1,400 ลานบาท เปน 2,230 ลานบาท และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2534 มีการเปล่ียนแปลง
นโยบายการดําเนินธุรกิจที่สําคัญเกิดขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีมีมติใหดําเนินการดังนี้ 

1. นําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
2. เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 3,000 ลานบาท โดยนําหุนเพ่ิมทุนสวนแรกจํานวน 100 ลานหุน 

ในราคาตามมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท ออกจัดสรรกอน 
3. ใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 5 ลานหุน ขายใหพนักงานของบริษัทฯ ในราคาตามมูลคา

หุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
4. จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนสวนที่เหลืออีกจํานวน 95 ลานหุน เสนอขายประชาชนทั่วไป 
5. แปลงกําไรสะสมเปนทุน คิดเปนเงินรวม 10,770 ลานบาท ทั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปนการ

ระดมทุนจากภาคเอกชน อันจะทําใหการบินไทยมีศักยภาพในการแขงขันดานการบินพาณิชย รวมทั้งเปนการ
ใหประชาชนและพนักงานไดมีสวนรวมเปนเจาของสายการบินแหงชาติดวย 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2534 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดรับหุนสามัญของการบินไทย
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งนี้จากการแปลงกําไรสะสมเปนทุน และเพ่ิมทุนจดทะเบียน ตามมติของคณะ  
รัฐมนตรีดังกลาวจะทําใหทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ิมจาก 2,230 ลานบาท เปน 16,000 ลานบาท  จึง
นับเปนบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในป พ.ศ. 2534 บริษัทฯ ไดนําหุนเพ่ิมทุนออกจําหนายแกประชาชนทั่วไปและพนักงานจํานวน 
100 ลานหุน มูลคา 1,000 ลานบาท สวนอีก 200 ลานหุน มูลคา 2,000 ลานบาทนั้น จะนําออกจําหนาย    
เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรตอไป ดังนั้นปจจุบันบริษัทฯ จึงมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 14,000 ลานบาท 
 

ประวัติสายการบินอาเชียนา 

สายการบินเอเชียนาไดเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วนับแตวันที่เริ่มใหบริการขนสงทางอากาศในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีเมื่อ 17 กุมภาพันธ 2531  ความทาทายสําหรับทุกธุรกิจคือการเติบโตอยางรวดเร็วและ   
คุณภาพที่สม่ําเสมอมักเดินสวนทางกัน  โดยเฉพาะในธุรกิจสายการบิน  อยางไรก็ดี อาเชียนายึดถือมาตรฐาน
ความปลอดภัยและคุณภาพการบริการที่ใหแกลูกคาเปนเปาหมายอยางเครงครัดมาตั้งแตแรก มาตรฐาน    
เหลานี้ครอบคลุมทุกสวนของกิจการ ตั้งแตการวางแผนกองบิน, การบํารุงรักษา, การบิน จนถึงการบริการ   
ลูกคาขอกําหนดหลักนี้ทําใหอาเชียนาประสบความสําเร็จมาจนถึงปจจุบัน และจะนําทางสูอนาคต 

การกาวขึ้นมาประสบความสําเร็จในวงการธุรกิจขนสงทางอากาศระดับโลกของอาเชียนามี
ความสําเร็จนาจดจํา  ป 2539 ทางสายการบินมีผูโดยสารเกิน 10,000,000 ลานคนแลวหลังจากดําเนินการได
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เพียง 8 ป  เมื่อเทียบกับสายการบินอื่นๆอยางเชน  สิงคโปรแอรไลนสใชเวลา 22 ป แควนตัส 74 ป และโค
เรียนแอร 20 ปกวาจะถึงหลัก 10 ลานคนเชนนี้ 

การประสบความสําเร็จดานกําไรใชเวลานานกวานั้น โดยสวนใหญเนื่องจากปจจัยภายนอก เชน
สงครามอาวและวิกฤติการเงินในเอเชีย  ถึงกระนั้น ป 2542 เปนปแรกที่อาเชียนามีกําไรตลอดป ซึ่งยังคง
ดําเนินตอมาจนบัดนี้  กําไรสูงสุดเปนประวัติการณคือ 48 ลานดอลลารสหรัฐในไตรมาสแรกของป 2543      
ผลประกอบการทางการเงินของอาเชียนาก็เปนที่สนใจของนักลงทุนและเขาสูตลาดหลักทรัพยเกาหลีเปน   
ครั้งแรก  การระดมทุนทําใหโครงสรางทางการเงินของสายการบินมั่นคงขึ้นและคงมีกําไรอยางตอเนื่อง 

ความสําเร็จเหลานี้ไมไดมาโดยทันที  แตเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ยากลําบากอยางยิ่งคือในชวง
เศรษฐกิจพลิกผัน  ทั้งนี้มาจากบุคลากรมืออาชีพที่มีระบบระเบียบ มีความชํานาญสูง และมีความทุมเท     
เต็มกําลัง สามารถฉกฉวยและสรางผลสําเร็จไดจากทุกโอกาสที่มีอยู  มีสองตัวอยางที่แสดงขั้นตอนดังกลาว  
ไดดี  เราไดรับอนุญาตใหทําการบินสูเมืองเล็กๆ ในญี่ปุนเพ่ิมขึ้นหลายเสนทางและคอยๆ กอรางสรางตัวขึ้น
จนกลายเปนหนึ่งในสายการบินที่ใหบริการการบินระหวางเกาหลี – ญ่ีปุนมากที่สุดในปจจุบันความสําเร็จ    
ดุจเดียวกันก็เกิดขึ้นกับเสนทางสูประเทศจีนจนอาเชียนากลายเปนผูทําการบินระหวางเกาหลี – จีนมากที่สุด
ในโลกการนําโอกาสและแปลงใหเปนประโยชนสูงสุดคือความสําเร็จสูงสุดของอาเชียนา 

เกียรติคุณ 
ความสําเร็จเหลานี้ไมไดถูกละเลย ทางสายการบินไดรับประกาศเกียรติคุณมากมายจากแวดวง

ธุรกิจ การทองเที่ยว รัฐบาล และอุตสาหกรรมการบิน  แตละปตั้งแตป 2539 มา สมาคมการจัดการเกาหลี 
(Korea Management Association – KMA) จัดอันดับใหอาเซียนาเปนที่ 1 ในการประเมินความพึงพอใจของ
ลูกคา  ศูนยเพ่ิมผลผลิตเกาหลี (Korea Productivity Center – KPC)ใหรางวัลชนะเลิศในดานเดียวกัน     
จากการสํารวจตั้งแตป 2541 เปนตนมา  นอกจากนี้ นิตยสารConde Naste Traveler ใหอาเชียนาเปน 1 ใน 
10 สายการบินที่ใหบริการเสนทางขามมหาสมุทรแปซิฟคที่ดีที่สุด  นอกเหนือไปจากรางวัล “สายการบินที่ดี
ที่สุดของเกาหลี” ซึ่งสายการบินอาเชียนาไดรับมากอนแลวถึง 3 ป  ยิ่งกวานั้น รัฐบาลเกาหลียังเล็งเห็นความ
มุงมั่นพยายามของทางสายการบินดวยการมอบรางวัลดานการจัดการความปลอดภัยอันทรงเกียรติ        
ความสําเร็จของสายการบินยังเปนที่ยอมรับจากอุตสาหกรรมการบินดวยรางวัลดานพัฒนาตลาดประจําป 
2539 จาก ATW จากการพัฒนาตลาดใหมๆและศักยภาพการเปนผูนําธุรกิจนี้ในอนาคต  เห็นไดชัดวา บริการ
และความปลอดภัยของอาเชียนาไมเปนสองรองใครดังที่ไดรับการยืนยันจากรางวัลตางๆ ที่กลาวมา 

กําหนดทิศทางเพื่ออนาคต 
เมื่อมองไปขางหนา การปฏิรูปองคกรใหมของอาเชียนาในชวงวิกฤติการเงินไดทําใหทางสายการ

บินพรอมเก็บเกี่ยวโอกาสดีๆ อันเกิดจากการฟนตัวของเศรษฐกิจในเอเชียแลว  เครือขายการบินและขอ
ไดเปรียบทางตลาดของอาเชียนาสรางกําไรไดจากเสนทางตางๆ ที่ขยายตัวออกไป  เมื่อส้ินป 2543 อาเชียนา  
มีกองบินประกอบดวยเครื่องบิน 54 ลําพรอมขยายเสนทางบินตามโอกาสที่ไดรับ 

เปาหมายของผูบริหาร 
วัตถุประสงคของผูบริหารสายการบินอาเชียนาระบุไวไดดีที่สุดในแถลงเปาหมาย “การยกระดับ  

คุณคาของกิจการ”  กลาวงายๆ คือ ผูบริหารมิใชมีหนาที่เพียงใหคุณประโยชนแกองคกรเพื่อพนักงาน, ลูกคา 
และผู ถือหุนเทานั้น แตตองพัฒนาใหอาเชียนาเปนกิจการชั้นนําระดับชาติและสรางประโยชนใหกับ      
ประเทศชาติดวย 

บริการที่มีคุณภาพ 
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ปรัชญาการบริการของทางสายการบินสําหรับศตวรรษที่ 21 ตั้งอยูบนพ้ืนฐานวา มนุษย คือ    
ทรัพยสินที่สําคัญที่สุด  การที่จะอยูในธุรกิจบริการที่กอเกิดจากมนุษยสัมพันธ  ทางสายการบินเชื่อวา
เทคโนโลยีและเครื่องมือไมไดถูกสรางขึ้นแทนที่มนุษยแตเพ่ือเพ่ิมความสามาถใหมนุษยตางหาก  ขณะที่สาย
การบินยึดมั่นกับการพัฒนาเทคโนโลยีลํ้ายุค ส่ิงที่เรายึดมั่นย่ิงกวาคือลูกคาและปฏิสัมพันธระหวางมนุษย     
อันยอมหมายถึงการมีบุคลากรมืออาชีพที่ไดรับการฝกมาอยางดีและมีความทุมเทใหกับลูกคาเชนเดียวกับเรา  
สายการบินจะยังคงสงเสริมบุคลากรเหลานี้ตอไปดวยการฝกอบรมอยางดี เทคโนโลยีลํ้าหนาที่สุดเทาที่หาได 
และเครื่องบินที่ทันสมัย 

ความปลอดภัยสูงสุด 
ทางสายการบินไดลงทุนไปมากกับเทคโนโลยีใหมๆ อุปกรณการฝกอบรม และหลักสูตรการ      

ฝกอบรมแบบมืออาชีพ เพ่ือใหมั่นใจไดวาการบินจะราบรื่นและปลอดภัย  ตัวอยางเชน ศูนยฝกบินที่เพ่ิง   
สรางขึ้นลาสุดพรอมดวยเครื่องจําลองการบินอันทันสมัยและหลักสูตรฝกอบรมการจัดการทรัพยากรในหอง   
นักบิน  หลักสูตรความปลอดภัยของเราไดรับการตรวจสอบโดยบริษัทคูคา, ผูเชี่ยวชาญการบิน และบริษัท
ประกัน  อาเชียนามีชื่อเสียงมากในดานระบบ หลักสูตร และสถิติความปลอดภัยในกลุมผูรับประกันภัยการบิน 
ทําใหเราจายเบี้ยประกันภัยต่ําที่สุดแหงหนึ่งในอุตสาหกรรมการบิน 

ในอนาคต 
เมื่อกาวสูสหัสวรรษใหม  กลยุทธของอาเซียนาคือปรับเปล่ียนและกล่ันกรองใหเขากับความ  

เคล่ือนไหวของอุตสาหกรรมการบินและตลาดอยูเสมอ  การเกิดกลุมการบินระดับโลกทําใหระบบการบิน    
ของโลกเปลี่ยนไปและจะมีผลพวงอันสําคัญย่ิงตออนาคตของการคมนาคมทางอากาศ  พาณิชยอิเลคโทรนิค
เปล่ียนโฉมหนาของชองทางจําหนายแบบเดิม  การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไมส้ินสุด  อาเชียนาจะตองกําหนด
บริการที่เสนอขายใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตางๆ นี้  เมื่ออุตสาหกรรมการบินเขาสูโลกาภิวัฒน อาเซียนา
จะตองเขารวมกับคูคาระดับโลก  เมื่อพาณิชยอิเลคโทรนิคกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน อาเซียนา
จะตองขยายฐานอินเตอรเนตและพาณิชยอิเลคโทรนิคออกไปเรื่อยๆ เพ่ือควบคุมเทคโนโลยีเหลานี้  แตความ
ปลอดภัยยังคงสําคัญสุดและจะไมลดดอยลงแตอยางใด  โดยจะเสริมเติมดวยการคํานึงถึงส่ิงแวดลอมของ
ธุรกิจและการยึดถือความพอใจของลูกคา  จิตวิญญาณของอาเชียนาที่นําพาเราจากเริ่มตนมาถึงความงอกงาม
ในวันนี้ จะยังคงเปนส่ิงนําทางสูความสําเร็จในขณะที่เราบินสูอนาคตตอไป 

ขอมูลสังเขปของบริษัท 
เปาหมาย เปนท่ีรูจักของลูกคา, ผูถือหุน และพนักงานท่ัวโลกในฐานะหนึ่งในสายการบินท่ีดี

ท่ีสุดในโลก 
อาเชียนามุงมั่นทุมเทกําลังในการวางโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน ออกแบบองคกร พัฒนา

ผลิตภัณฑ และใหบริการที่ตรงกับจุดมุงหมายในการเปนผูนําในอุตสาหกรรม  รวมไปถึงกระจายสายงาน
รับผิดชอบ ใหอํานาจพนักงาน บริการเกินความคาดหมายของลูกคา และสรางกระบวนการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องดวยการใหความรูอยูเสมอ  เสนทางไปสูจุดมุงหมายมีแนวทางดังตอไปนี้ 
ไมลดหยอนดานความปลอดภัย 

1. ทําเพ่ือลูกคาทั้งภายในและภายนอก 
2. สรางวัฒนธรรมในการตั้งเปาหมายบริการกอนความคาดหวังของลูกคา 
3. ใหทุกคนและทุกสวนขององคกรมีการปรับปรุงอยูเสมอ 
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4. นําพนักงานทุกคนมามีสวนในกระบวนการตัดสินใจ 
5. วางใจในบุคลากรและความสามารถที่จะนําไปสูเปาหมาย 
6. เนนการปองกันและและการแกปญหาในที่ทํางาน 
7. ปฏิบัติตอเพ่ือนพนักงานและลูกคาดวยศักดิ์ศรีและความเคารพ 

 

ขอกําหนด 
1. ความปลอดภัย 
2. กําไร 
3. การบริการเกินความคาดหมายของลูกคา  การสรางความพึงพอใจ 
4. การเพิ่มกําไรและมูลคาของผูถือหุน 
5. ผลตอบแทนจากการประกอบการเพิ่มขึ้น 
6. ประสิทธิภาพในการทํางานและการจัดการคาใชจาย 
7. การเขาสูเครือขายระดับโลก 
8. การเปนผูนําในอุตสาหกรรมและความมีชื่อเสียง 

 
ประวัติ 
สายการบินอาเชียนากอต้ังเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2531 เปนสายการบินที่สองของเกาหลีใต       

โดยคัมโฮ กรุป หนึ่งในกลุมธุรกิจที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชีย  เริ่มเปดทําการบินภายในประเทศเมื่อเดือน
ธันวาคม 2531 จากสนามบินคิมโป กรุงโซล ไปยังเมืองปูซานและควางจู 

จากจุดเริ่มตน อาเชียนามีแผนขยายกิจการดวยเปาหมายที่จะเปนสุดยอดสายการบินของเกาหลี  
ภายใตภาพลักษณของบริษัทวา “อัญมณีแหงเอเชีย”  ไมชาเราก็มีรากฐานมั่นคงในเกาหลี, เอเชีย และ
สหรัฐอเมริกาดวยเครื่องบินโบอิ้งใหมเอี่ยมทั้งหมด  การใสใจในบริการและความปลอดภัยอยางเครงครัดเริ่ม   
กลายเปนส่ิงที่เรายึดถือปฎิบัติในจนทุกวันนี้ 

ชวงป 2533 – 2538 เปนชวงการวางโครงสรางพ้ืนฐานและเสนทางบิน  การขออนุญาตทําการบิน
ในชวงตนนี้คอนขางลาชา    เนื่องจากตลาดซบเซาอันเปนผลของวิกฤติการณสงครามอาว    แตในป 2539 
อาเชียนาก็กาวขึ้นเปนหนึ่งในสายการบินชั้นนําของเอเชียอยางมั่นคง  ใหบริการผูโดยสารมาแลว 10 ลานคน      
และไดรับรางวัลดานพัฒนาตลาดอันทรงเกียรติจาก Air Transport World 

ในป 2540 สายการบินเอเซียนารวมมือกับสายการบินอเมริกันในการบินรวมรหัสและการจัด    
รายการสะสมไมล  ความรวมมือครั้งนี้ทําใหอาเชียนาและอเมริกันบินรวมรหัสไดในเที่ยวบินระหวาง
สหรัฐอเมริกาและเกาหลีซึ่งทําการบินโดยอาเชียนา และในเที่ยวบินภายในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งทําการบิน    
โดยอเมริกันแอรไลนส  นอกจากนั้นยังบริการสงไปรษณีย ใชอาคารผูโดยสารและหองรับรองรวมกันดวย 

ปจจุบัน สายการบินอาเซียนาทําการบินใน 43 เมือง 12 ประเทศทั่วโลก  และยังขยาย
ความสัมพันธทางการตลาดแบบทวิภาคีตอไปกับคูคาหลักๆ, เพ่ิมเสนทางบิน และเขาสูการเปนหน่ีงในสมาชิก
เครือขายการบินชั้นนําระดับโลกในอนาคตอันใกล 

ขณะนี้อาเชียนาเปนพันธมิตรกับสายการบินชั้นนําของโลกหลายสายทั้งโดยนโยบายและกลยุทธ
ทางการตลาด  นโยบายของเราคือขยายความสัมพันธแบบทวิภาคีกับพันธมิตรระดับโลกที่สําคัญ ๆ อันจะ
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นําไปสูความตกลงเปนพันธมิตรอยางเปนทางการ  ขณะเดียวกัน ความสัมพันธทางกลยุทธก็ดําเนินไปในดาน
ของเสนทางบิน  เพ่ือทําการบินเพ่ิมในเสนทางที่มีอยูหรือเสริมเครือขายเสนทางบินใหสมบูรณ   

เกียรติคุณ 
1. อาเชียนา – หนึ่งใน 10 สายการบินที่ใหบริการบินขามมหาสมุทรแปซิฟคที่ดีที่สุดจากการ

สํารวจความเห็นผูอานนิตยสาร Conde Nast Traveler ฉบับเดือนมิถุนายน 2543 
2. หองโดยสารชั้นหนึ่งของอาเชียนา – อันดับ 4 ของโลก จากการสํารวจของ In-flight Research 

Services (IRS) ป 2541 
3. หองโดยสารชั้นธุรกิจของอาเชียนา – รางวัลยอดเยี่ยม จากการสํารวจของ In-flight Research 

Services (IRS) ป 2540 
4. รางวัลไวนยอดเยี่ยม ป 2541 Business Traveler ยกยองใหไวน Chablis Montmaines 

Ropiteau ของอาเชียนาเปนไวนขาวที่ดีที่สุดที่เสิรฟในชั้นธุรกิจของสายการบินทั่วโลก 
5. รางวัลไวนยอดเยี่ยม ป 2540  Business Traveler ยกยองใหกลุมไวน Chateau Gruaud 

Larose ของอาเชียนาเปนไวนแดงที่ดีที่สุดที่เสิรฟในชั้นธุรกิจของสายการบินทั่วโลก 
6. รางวัลจากประธานาธิบดี ของ IFSA – บริการอาหาร  In-flight Food Service มอบรางวัลจาก

ประธานาธิบดีแกเอเซียนาสําหรับบริการอันทันสมัยและคุณภาพอาหารที่เสิรฟในชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ 
7. รางวัลเพ่ิมผลผลิตของเกาหลีในดานความพึงพอใจของลูกคา ป 2542 รัฐบาลเกาหลีมอบรางวัล

การเพิ่มผลผลิตของเกาหลีอันทรงเกียรติใหกับอาเชียนาในฐานะที่ปรับปรุงบริการที่ใหแกลูกคา 
8. รางวัลยอดเยี่ยมดานความพึงพอใจของลูกคา  ศูนยเพ่ิมผลผลิตเกาหลี, ศูนยวิจัยแหงชาติของ

มหาวิทยาลัยมิชิแกน และสมาคมการจัดการเกาหลีไดจัดใหอาเชียนาเปน “สายการบินที่ดีที่สุดในเกาหลีใน
ดานความพึงพอใจของลูกคา” มาถึง 4 ปติดตอกัน 

นโยบายและโอกาส 
สายการบินอาเซียนาเริ่มบริการเมื่อป 2531 เปนการสิ้นสุดยุคผูกขาดการคมนาคมของโคเรียนแอร  

ตั้งแตนั้นมา เราไดขยายตัวอยางรวดเร็วเปนสายการบินระหวางประเทศชั้นนําที่ทําการบินทั่วโลกมากกวา 40 
เมืองดวยกองบินที่ใหมที่สุดในโลก  บัดนี้อาเซียนาเปนสายการบินที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศเกาหลี 

ความเติบโตของอาเชียนาควบคูไปกับการเติบโตของตลาดในประเทศ  เสนทางบินขยายไปพรอม
กับความตองการเสนทางใหมๆ ของตลาดที่เพ่ิมขึ้น  ในขณะที่การเดินทางออกนอกประเทศเกาหลีเพ่ิมเปน 7 
ลานคน อาเชียนาก็ปรับปรุงกองบิน, ผลิตภัณฑ และบริการเพ่ือใหกาวสูการเปนผูนําธุรกิจการบินโลก        
ในศตวรรษที่ 21 

เมื่อเอเชียผานพนชวงวิกฤติการเงินป 2540/2541 มาได  ความตองการเดินทางทางอากาศของ
เกาหลีก็กลับมาเจริญเติบโตขึ้นอยางมั่นคงอีกครั้ง  ผูเดินทางขาออกปนี้จะเกิน 4 ลานคนและขาเขาจะเกิน 4.5 
ลานคน  เทากับเพ่ิมขึ้น 30.4% และ 7.6% ตามลําดับ  แนวโนมนี้จะยังคงมีตอไปในปหนาและคาดวาจะ     
เติบโตที่ 8% สําหรับการเดินทางในประเทศ และ 5% สําหรับการเดินทางระหวางประเทศ 

ในระดับโลก IATA คาดการณวาความตองการเดินทางทางอากาศจะเพิ่มขึ้นตอเนื่องตลอดจนป
2545 ในอัตราเฉลี่ย 5.1% สําหรับการขนสงผูโดยสาร และ 4.2% สําหรับการขนสงสินคา  และแนวโนมการ
เปดนานฟามากขึ้นจะทําใหรัฐบาลเปดเสรีทางการบินมากขึ้น  สภาพตลาดเชนนี้จะทําใหอาเชียนาขยายตลาด
เชิงรุกไดตอไปในทศวรรษหนา 
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นอกจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้นแลว สภาพการเงินดูจะเปนใจใหกับการริเริ่มใหมๆ ในอนาคตของ    
อาเชียนา เมื่อเราเขาสูตลาดหลักทรัพย KOSDAQ เมื่อเดือนธันวาคม 2542 ทุนของบริษัทเพ่ิมขึ้นถึง 735 
ลานดอลลารสหรัฐ  นับเปนจุดเปล่ียนประวัติศาสตรการเงินของอาเชียนา  ยิ่งกวานั้น คาเงินเยนญี่ปุนที่    
แข็งขึ้นและคาเงินวอนเกาหลีที่คงที่นาจะเปนรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงสําหรับการเพิ่มรายไดสุทธิของ    
อาเชียนา การฟนความสัมพันธระหวางเกาหลีและไตหวัน และความนิยมเดินทางระหวางเกาหลีและจีนก็ยัง
เพ่ิมอํานาจใหกับการประกอบการของบริษัทในอนาคตดวย 

เอเชียนาเปนหน่ึงในบริการสายการบิน (Asiana  E-newsletter  : January,2003) 
สายการบินอาเชียนาประสบความสําเร็จอีกครั้ง  หลังจากไดรับรางวัลบริการผูโดยสารยอดเยี่ยม

ประจําป 2544 จาก Air Transport World จนมีชื่อเสียงทั่วโลกมาแลว  คราวนี้เราไดรับเกียรติอีกครั้งใน
ประเทศจาก “การสํารวจคุณภาพบริการของเกาหลี ป 2545” ของสมาคมมาตรฐานเกาหลี  สายการบิน    
อาเชียนาไดรับเกียรติใหเปนสายการบินอันดับหนึ่งของเกาหลีจากการสํารวจปนี้ซึ่งจัดทําโดย Korea Gallop 
Organization และ NHH ที่สุมตัวอยาง 32,000 คนเกี่ยวกับความเห็นที่มีตอ 150 บริษัทใน 34 ธุรกิจ 

อาเชียนาได 64.0 คะแนนจาก 100 คะแนนเต็ม  ถือเปนอันดับตนๆ ของธุรกิจการบินที่มีคะแนน
เฉล่ีย 61.7 และธุรกิจบริการที่มีคะแนนเฉลี่ย 59.6  เราไดเพ่ิมรางวัลนี้ลงในรายชื่อเกียรติคุณที่ไดรับในเกาหลี
อันได “รางวัลความพึงพอใจของลูกคา ป 2544” จากสมาคมการจัดการเกาหลี และ “รางวัลเพ่ิมผลผลิตของ
เกาหลี ป 2544” จากศูนยเพ่ิมผลผลิตเกาหลี  อาเชียนาภาคภูมิใจที่ไดยึดถือมาตรฐานของเกาหลีในการ
ใหบริการสายการบินอยางมีคุณภาพไปทั่วโลก 

สายการบินของเอเชียและ สตาร อัลไลแอนซนําคุณสูความเปนเลิศ 
การเขารวมกลุมพันธมิตร สตาร อัลไลแอนซ ของเอเซียนาลาสุดนี้จะทําใหผูโดยสารสายการบิน  

อาเชียนามีเสนทางบินใหเลือกมากที่สุดในโลกและไดรับบริการเพิ่มขึ้น  โดยการเชื่อมตอกับเครือขายสาย  
การบิน 14 สายทั่วโลกใน 129 ประเทศ 729 เสนทาง  บริการเช็คอินจุดเดียวอันแสนสะดวกสบายทําให
สามารถเดินทางระหวางสนามบินและสายการบินในเครือขายสตาร อัลไลแอนซไดตลอดเสนทาง  นอกจากนี้ 
รายการสะสมไมลรวมกัน การใชหองรับรองและบริการอ่ืนๆ ที่สนามบินรวมกันในกลุมสมาชิกสตาร อัลไล
แอนซก็ยิ่งเพ่ิมความสะดวกใหมากขึ้น 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
อรุณรัตน นิยม (2537) ไดศึกษาเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารตอบริการการ

บินระหวางสายการบินไทยและสายการบินตางชาติ โดยใชเปนแนวคิดเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ซึ่งประกอบดวยตัวแปรตาง ๆ คือ การบริการ ราคา ชองทาง การจัดจําหนาย และการ
สํารองพ้ืนที่ระวาง และการสงเสริมการจําหนาย ตลอดจนความคิดเห็นของผูโดยสารตอบริการของสายการบิน
แลวนั้น สามารถนําความคิดเห็นของผูโดยสารดังกลาวมาเปนขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
การบริการของสายการบินไทย ผลการศึกษาพบวา สัดสวนของกลุมตัวอยางผูโดยสารสายการบินไทยมี
ความคิดเห็นตอการบริการของสายการบินไทยวา อยูในระดับท่ีดีมากกวาสัดสวนของกลุมตัวอยางผูโดยสาร      
ตางประเทศ อยางไรก็ตาม ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอตัวแปรอื่น ไดแก ราคา ความสะดวกในการ
ซื้อและสํารองที่นั่ง รวมท้ังการไดรับส่ือโฆษณาจากการสงเสริมการจําหนายของสายการบิน พบวา          
กลุมตัวอยางผูโดยสารสายการบินไทยกับสายการบินตางประเทศเห็นวาไมแตกตางกัน จากผลการศึกษา    
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สรุปไดวา ความคิดเห็นของผูโดยสารตางสายการบินที่มีตอสวนผสมทางการตลาดของสายการบินมีความ  
แตกตางกันนอยมาก การดําเนินการดานการตลาดในการที่จะใหผูโดยสารติดยึดกับตรายี่หอโดยเลือกใช
บริการกับสายการบินตนทุกครั้งที่มีโอกาสจึงกระทําไดยาก ดังนั้นการปรับปรุงดานการบริการจึงเปนกลยุทธที่
สําคัญที่สุดของสายการบิน จากงานวิจัยชิ้นนี้ ผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานวิจัยในดานของ
การบริการซึ่งเปนสวนของ 4P’s คือ ดาน Product ซึ่งเปนส่ิงที่ผูโดยสารใหความสําคัญและสามารถนํามาปรับ
กลยุทธได 

นิธนา เมลืองนนท (2534) ศึกษาเรื่อง ปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอการเลือกใชบริการของ          
การบินไทย ศึกษาเฉพาะกรณี : ผูโดยสารชั้นธุรกิจในเสนทางบินระหวางประเทศ ผลของการวิจัยพบวา     
กลุมลูกคาประจําของการบินไทยมีเหตุผลในการเลือกใชบริการ เนื่องจากการบริการดี ภาพพจนดี และการ
โฆษณาดี ตามลําดับ ในดานการสื่อสารระหวางบุคคลของพนักงานตอนรับภาคพ้ืนดินและพนักงานตอนรับ 
ขณะมีปฏิสัมพันธกับผูโดยสารชั้นธุรกิจ พบวาภาษาทาทางของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินอยูในเกณฑที่ดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความสุภาพและการยิ้มแยมแจมใส ในสวนของการบริการของพนักงานตอนรับ              
อยูในเกณฑดี ในดานการใหเกียรติแกผูโดยสารและการเอาใจใสดูแลอยางทั่วถึง ในขณะที่พนักงานตอนรับ
ภาคพื้นดินควรปรับปรุงเรื่องการแกปญหาเฉพาะหนา และพนักงานตอนรับบนเครื่องบินควรปรับปรุงเรื่อง
ความสามารถในการใชภาษาพูด ในดานการโฆษณา พบวา ส่ือโฆษณาที่เห็นและชื่นชอบมากที่สุด คือ       
ส่ือนิตยสารและสื่อ  โทรทัศน ขณะท่ีส่ือท่ีพบเห็นและชอบนอยที่สุด คือ ส่ือภาพยนตรและส่ือวิทยุ ในสวนของ
ภาพพจนของการบินไทย ดานการบริการของพนักงานตอนรับอยูในเกณฑดีมาก รองลงมา คือ ภาพพจน
เกี่ยวกับความสะดวกสบายและความปลอดภัยของเที่ยวบิน สวนภาพพจนที่ยังตองปรับปรุง คือ ภาพพจน
เกี่ยวกับการตรงตอเวลาของเที่ยวบิน จากการศึกษางานวิจัยเรื่องนี้ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช
บริการของสายการบินไทย เปนส่ิงที่ผูโดยสารพึงพอใจ และส่ิงที่ตองปรับปรุงแกไข นํามาเปนแนวทางในการ
กําหนดตัวแปรดานการบริการ 

เทพฤทธิ์ ยศประสิทธิ์ (2540) ไดทํางานวิจัยเรื่อง “Global Challenges for Thai Airways 
International : The Star Alliance” เคยทําการศึกษาถึงการวิเคราะหแนวทางในการดําเนินธุรกิจการบิน
เพ่ือที่จะสามารถทําการแขงขันระหวางสายการบินภายในประเทศและระหวางประเทศวา ในการที่จะไปสู
ธุรกิจการบินหรือสายการบินระดับโลกนั้นไมสามารถที่จะดําเนินไปโดยลําพังได แตจะตองอาศัยพันธมิตรการ
บิน      ซึ่งพันธมิตรทางการบินที่มีชื่อเสียงและมีสมาชิกที่เขารวมอยูก็คือ Star Alliance สายการบินที่เขารวม         
ในโครงการนี้ก็จะทําใหเกิดผลประโยชนรวมกันมากมายระหวางของแตละสายการบิน รวมถึงของสาย       
การบินไทยเองดวย จากงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาถึงทฤษฎีและแนวคิดทางดาน   
อุตสาหกรรมการบินและแนวคิดทางดานการบริการ 

บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) (2545 : บทคัดยอ) ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูโดยสาร
ของการบินไทย ประจําไตรมาสที่ 4 ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของป พ.ศ. 2544 โดยมีการทํารายงาน
สรุปความพึงพอใจของผูโดยสารการบินไทย จากจํานวนผูโดยสารที่แสดงความคิดเห็นเขามามีจํานวนทั้งส้ิน 
4,550 คน ซึ่งลดลงจากเดิมรอยละ 13.6 หรือคิดเปนอัตราสวนติชมเทากับ 0.98:1 (ไตรมาสที่ผานมา=1.08:1) 
ในจํานวนเรื่องที่ไดรับคําชมเชยสูงสุดพบวา ยังคงเปนทัศนคติของพนักงานที่ปฏิบัติงานบนเครื่อง (Attitude of 
Cabin Crew) ในทุกชั้นโดยสาร พบวา มีผูโดยสารชทเพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 และการปฎิบัติงานของพนักงานบน
เครื่องไดรับคําชมเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 9.2 นอกจากนี้ยังไดรับคําชมทางดานอาหาร ความสะดวกสบายของที่นั่ง
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และสภาพแวดลอมที่ดีภายในเครื่องตามลําดับ ในสวนของคําติเตียนจากลูกคา พบวาสามารถแบงตาม
ประเภทของการใหบริการเปน 3 ประเภทคือ 

การบริการกอนขึ้นเครื่อง (Pre Flight) พบวาลูกคาใหคําติในเร่ืองของการจองบัตรโดยสาร       
และกระบวนการตางๆในการซื้อบัตรโดยสารโดยมีจํานวนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 6.1 รองลงมาคือ เรื่องความ     
ไมสม่ําเสมอของเที่ยวบิน (Flight Irregularities) โดยมีลูกคาที่ติลดลงรอยละ 5.5 และเรื่องการปฏิบัติงานของ
พนักงานสนามบินลดลงรอยละ 25.4 

 
การบริการบนเครื่อง (In-Flight) เรียงตามลําดับดังนี้ 
1. เร่ืองการปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับ มีลูกคาติเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 16.2 
2. เร่ืองความสะดวกสบายของที่นั่ง มีคําติลดลงจากไตรมาสที่แลวโดยลดลงรอยละ 13.8 
3. เร่ืองทัศนคติของลูกเรือพบวามีจํานวนลูกคาใหคําติลดลงรอยละ 19 
4. เรื่องเมนูอาหารพิเศษ มีลูกคาเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 14.3 โดยสวนใหญเปนผูโดยสารชั้นประหยัดที่

เดินทางในเสนทาง Regional 
5. เร่ืองคุณภาพของอาหารพบวาลูกคาติเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.2 
6.  เรื่องความหลากหลายของอาหารพบวามีลูกคาติเพ่ิมขึ้นรอยละ 37 
7. เร่ืองส่ิงบันเทิงภายในเครื่องบินไดรับคําติลดลงรอยละ 4.3 
การบริการบนเครื่อง (Post –Flight)  พบวามีปญหาเรื่องความลาชาของการเคลื่อนยายกระเปา

เดินทางของผูโดยสารมากที่สุดเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่แลวรอยละ 2.2 รองลงมาคือเรื่องของความเสียหายของ
กระเปาเดินทาง แตมีจํานวนลดลงจากไตรมาสที่ผานมารอยละ 4 และเรื่องกระเปาหาย มีลูกคาติเพ่ิมขึ้นจาก
เดิมรอยละ 6.6 อยางไรก็ตามพบวาตัวเลขการชดใชคาเสียหายในไตรมาสที่ 4 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ผาน
มาถึงรอยละ 8.1 หรือประมาณ 385,620.51 เหรียญดอลลารสหรัฐ จากการแสดงความคิดเห็นของลูกคา         
ไดแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดตางๆในการใหบริการของบริษัทฯแตก็เปนเพียงการวิเคราะหขอมูลในลักษณะ
เปรียบเทียบสัดสวนจากไตรมาสมราผานมาเทานั้น แตส่ิงที่สําคัญคือ การพิจารณาในรายละเอียดของคําติชม
ตางๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาแลว พบวา ลูกคาแตละคนมีความตองการที่แตกตางกัน จึงเปนที่นาสนใจวา เราจะ   
ตอบสนองความตองการที่หลากหลายใหกับลูกคาแตละรายไดอยางไร โดยตองสามารถตอบสนองความ      
พึงพอใจใหไดมากที่สุด เพ่ือท่ีสายการบินของเราจะไดเปนสายการบินที่อยูในใจของผูโดยสารตลอดไป 

พลอย ยี่บัว (2534 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ ทัศนคติของผูโดยสารที่มีตอการบริการ
และส่ิงอํานวยความสะดวก ณ การทาอากาศยานกรุงเทพฯ” โดยศึกษาถึงทัศนคติที่มีตอการใหบริการในเรื่อง
ดานการใหบริการผูโดยสารขาเขา พบวา ผูโดยสารมีทัศนคติตอการใหบริการอยูในเกณฑคอนขางดีแต
ผูโดยสารบางสวนใหขอสังเกตวา ตองใชเวลารอรับกระเปาเดินทางนานเกินไป และบางสวนกระเปาชํารุด
เสียหายซึ่งองคประกอบความลาชามีสาเหตุจากเครื่องบินเขาจอดที่หลุมจอดซึ่งอยูหางจากตัวอาคารผูโดยสาร
มาก และรถลากจูงคอนเทนเนอรบรรทุกกระเปาเดินทางถูกจํากัดความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม.และครั้งละไม
เกิน 4 ตูคอนเทนเนอร สวนสาเหตุการชํารุดเสียหายของกระเปาเดินทาง คือ เจาหนาที่ขนถายกระเปา 
กระทําโดยขาดความระมัดระวังและขาดความรับผิดชอบในหนาที่ สวนดานการใหบริการผูโดยสารขาออก 
พบวา ผูโดยสารมีทัศนคติตอการใหบริการอยูในเกณฑคอนขางสูงกวาแตผูโดยสารไดใหขอสังเกตวาการ
บริการดานนี้เสียเวลามากเกินไป 

 

  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูโดยสารคนไทยที่เดินทางออกจากประเทศไทยดวย          

สายการบินอาเชียนา และผูโดยสารคนไทยที่เดินทางออกจากประเทศไทยดวยสายการบินไทย   

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาผูโดยสารคนไทยที่เคยใชบริการของสายการบิน      

อาเซียนาและผูโดยสารคนไทยที่ใชบริการของสายการบินไทย การคํานวณหาขนาดของตัวอยางกรณีไมทราบ
จํานวนประชากร (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2544 : 4) ใชสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 
n =  Z2

  4E2

Z  แทน  ระดับความมั่นใจที่ผูวิจัยกําหนดไว ที่มีคาเทากับ 95 % 

โดยที่ α = .05        หรือ 1 - α /2 = .975 จะทําให Z = Z0.975 = 1.96 
E แทน ความคลาดเคลื่อนที่จะยอมใหเกิดขึ้นได โดยกําหนดใหคาความคลาดเคลื่อน = 0.05 
 
แทนคา 

n = (1.96)2

  4(.05)2

   = 385   คน 
 
สํารอง 5% n = 385 x 1.05  =   404  คน 
 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจํานวน 404 คน  ผูวิจัยไดแบงการเก็บขอมูลแบบสอบถามผูโดยสาร

สายการบินอาเชียนาและสายการบินไทย กลุมละ 202 คน  โดยขั้นการตอนการเก็บสุมตัวอยางเปนดังนี้ 
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ข้ันตอนในการสุมตัวอยาง 
ขั้นที่ 1 เลือกกลุมตัวอยางแบบวิจารญาณ (Judgement Sampling) โดยเลือกสถานที่ในการเก็บ

แบบสอบถามจากทาอากาศยานกรุงเทพ โดยพิจารณาจากผูโดยสารที่มาใชบริการของสายการบินอาเซียนา
และสายการบินไทย 

ขั้นที่ 2  ใชการสุมตัวอยางแบบโควตา ( Quota) โดยแบงกลุมตัวอยางเปนผูโดยสารสายการบิน
อาเชียนา 202 ตัวอยาง และ ผูโดยสารสายการบนิไทย 202 ตัวอยาง 

ขั้นที่ 3 การเลือกโดยวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Convenience Sampling) ผูวิจัยจําเปนตองเลือก
กลุมตัวอยางที่เปนผูโดยสารขาออกที่มีชวงระยะเวลาพอ ขณะรอ Check-in หรือรอเวลาขึ้นเครื่อง เพ่ือท่ีจะมี
เวลาตอบสอบถาม  

การสรางเครือ่งมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

เครื่องมือและขั้นตอนการสรางเครื่องมือ หรือแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีการ
ดําเนินการสรางตามลําดับ ดังนี้  

1. ศึกษาความรูเกี่ยวกับการบริการของสายการบินจากตํารา เอกสารตาง ๆ และงานวิจัยที่     
เกี่ยวของ เพ่ือนํามาใชในการสรางแบบสอบถาม 

2. ขอบเขตของแบบสอบถามจะเกี่ยวของกับความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของ          
อุตสาหกรรมการบิน  ไดแก  การบริการ  ราคาตั๋วโดยสาร  ความสะดวกในการซื้อต๋ัวโดยสาร และการ        
สงเสริมการจําหนาย   

3.  รูปแบบของแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  แบงออกเปน 2 สวน ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูโดยสารสายการบินที่ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เปนแบบสอบถามปลายปด ไดแก เพศ  อาชีพ  อายุ ระดับการศึกษา จุดประสงคในการเดินทาง และความถี่
ในการเดินทาง  

สวนที่ 2 คําถามขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรม     
การบิน  ไดแก  การบริการ  ราคาตั๋วโดยสาร  ความสะดวกในการซื้อต๋ัวโดยสาร และการสงเสริมการจําหนาย
ลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดปลายปด โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น โดยใชระดับการวัด
ขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เปนการวัดทัศนคติแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ คือ 

ระดับ 5    หมายถึง     ผูตอบเห็นดวยอยางยิ่ง  
ระดับ 4    หมายถึง     ผูตอบเห็นดวย  
ระดับ 3     หมายถึง     ผูตอบเฉย ๆ  
ระดับ 2    หมายถึง     ผูตอบไมเห็นดวย   
ระดับ 1    หมายถึง     ผูตอบไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉล่ียในการอภิปรายผล (ลัดดาวัลย หวังพานิช. 2529 : 27) ดังนี้  
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ความกวางของอันตรภาคชั้น =    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด  
          จํานวนชั้น  

     =     5 – 1     =    0.8 
                5 

จากสูตรขางตนสามารถสรุปเกณฑการแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย ความคิดเห็นเชิงบวก ความคิดเห็นเชิงลบ 
4.21 - 5.00 เห็นดวยอยางยิ่ง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
3.41 - 4.20 เห็นดวย ไมเห็นดวย 
2.61 - 3.40 เฉย ๆ เฉย ๆ 
1.81 - 2.60 ไมเห็นดวย เห็นดวย 
1.00 - 1.80 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวยอยางยิ่ง 
 
ในการวิเคราะหขอมูลคําถามเชิงลบ ผูวิจัยไดทําการกลับขอมูล (Recode) และปรับขอความใหเปน

เชิงบวก ซึ่งคําถามเชิงลบ คือ ขอมูลความคิดเห็นของผูโดยสารตอสวนผสมการตลาดของสายการบิน ไดแก 
การบริการบนเครื่องบินดานอาหารและเครื่องดื่มรสชาติไมถูกใจ   ความสะดวกในการซื้อต๋ัวดานสะดวก
ในการซื้อต๋ัว ณ สํานักงานสายการบิน และการสํารองที่นั่งกับสายการบินมีความยากลําบาก (ไดที่นั่งยาก) 

4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาทาํการตรวจสอบและเสนอแนะเพิ่มเติม 
5. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และความเหมาะสมของเนื้อหา จากนั้นนําปรึกษา

กับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพ่ือปรับปรุงใหมีความชัดเจนกอนนําไปใช 
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน       

และนํามาหาคาความเชื่อมั่น โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)   
 

2   α =   n       ΣSi

      n - 1         St
21 -

  เมื่อ α แทน คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
   n แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 

2    ΣS แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ i
2

    S  แทน คาความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบับ t

ผลลัพธคาสัมประสิทธิ์แอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคา

ระหวาง 0 ≤ α ≤ 1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 แสดงวามีความเชื่อมั่นสูง ซึ่งจากการทดสอบคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามไดคาเทากับ .8715 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

แหลงขอมูล (Source of Data) การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) 
โดยมุงศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารคนไทยที่มีตอสวนผสมทางการตลาดอุตสาหกรรมการบิน
ของสายการบินอาเชียนา และสายการบินไทย  แหลงขอมูลมีดังนี้ 

1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
จํานวน 404 คน 

2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผูรวบรวมไว
ทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน ไดแก หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การจัดกระทาํและการวเิคราะหขอมูล 
1. รวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณ

ของแบบสอบถาม โดยแยกเปน 2 กลุม คือ ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาและผูโดยสารสายการบินไทย 
2. ลงรหัสแลวนําขอมูลมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร   เพ่ือประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) For Windows Version 10   

3.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
     3.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 

3.1.1 การหาคารอยละ (Percentage) เพ่ือใชแปลความหมายของขอมูลตาง ๆ โดยใชใน
แบบสอบถามสวนที่ 1   

   คารอยละ   =    จํานวนผูตอบแบบสอบถามแตละกลุม   x   100 
          จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

3.1.2 การหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใชแปลความหมายของขอมูลดานตาง ๆ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2542 : 255) โดยใชในแบบสอบถามสวนที่ 2 

 

X = ΣX 
   n 

   เมื่อ X แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
    ΣX แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง  

3.1.3 การหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    เพ่ือใชแปลความหมายของ
ขอมูลดานตาง ๆ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2542 : 255)  โดยใชในแบบสอบถามสวนที่ 2 
 

2 2S.D. =  nΣx   -  (Σx)
       n(n – 1)  
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   เมื่อ S.D. แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 
    X แทน คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 
    n แทน จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 
    n – 1 แทน จํานวนตัวแปรอิสระ  
    (Σx)2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

2    Σx  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
    n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

3.2 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน  
3.2.1 การทดสอบคา t-test ใชทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวาง 2 กลุม 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2542 : 360)  เพ่ือใชทดสอบสมมุติฐานขอท่ี 1 – 2  และขอท่ี 8 

กรณีคาความแปรปรวนเทากัน (σ2
1 = σ2

2) 
 

  t =  X1 -  X2
 

        1        1 
     n1      n2 

    df = n1 + n2 - 2 
 

   เมื่อ t แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
    X1 แทน คาเฉล่ียตัวอยางกลุมที่ 1 
    X2 แทน คาเฉล่ียตัวอยางกลุมที่ 2 
    S2

p แทน คาความแปรปรวนรวม 
    n1, n2 แทน ขนาดกลุมตัวอยางที่ 1 และขนาดกลุมตัวอยางที่ 2  
    df แทน องศาความเปนอิสระ 
 

กรณีคาความแปรปรวนไมเทากัน (σ2
1 ≠ σ2

2) 
 

 

  t =  X1 -  X2
 

    S2
1     S

2
2

     n1      n2 

S2
p +  

+ 
    

   S2
1     S

2
2

  df =      n1      n2 

 S2 2
1        S2 2

2   

      n1          n2 

           n - 1      n1 2 - 1 

+  

+ 
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   เมื่อ t แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
    X1 แทน คาเฉล่ียตัวอยางกลุมที่ 1 
    X2 แทน คาเฉล่ียตัวอยางกลุมที่ 2 
    S2

1 แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
    S2

2 แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 
    n1, n2 แทน ขนาดกลุมตัวอยางที่ 1 และขนาดกลุมตัวอยางที่ 2  
    df แทน องศาความเปนอิสระ 

3.2.2 การทดสอบคา F-Test ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) เปรียบเทียบคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไป (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
2542 : 393)   เพ่ือใชทดสอบสมมุติฐาน ขอท่ี 3 – 6 และขอท่ี 7 , 9 - 13    
 

ตาราง 1  ตารางวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
 

ระหวางประชากร 
 
 

ภายในประชากร 

 
k – 1 

 
 

n - k 

 

SS(B) = Σ T2
i  - T

2

                ni     n 
 

SS(W) = Σ ΣX2
ij - Σ T2

i    
                              ni     

 
MS(B) = SS(B) 
            k – 1 

 
MS(W) = SS(W) 
             n - k 

 
MS(B) 
MS(W) 

 
รวม 

 
n - 1 

k 

i=1 

 

SS(T) = Σ ΣX2
ij – T2

                          n 

  

i=1

k nk 

i=1j=1

k n

j=1i=1  

 

เมื่อ k แทน  จํานวนประชากรที่นํามาทดสอบสมมุติฐาน 
n แทน  จํานวนตัวอยางทั้งส้ินที่เลือกมาจากประชากรทุกประชากร 
n  แทน  จํานวนตัวอยางที่เลือกมาจากประชากรที่ i i

X  แทน  คาสังเกตซึ่งไดจากตัวอยางที่ j ที่เลือกมาจากประชากรที่ i ij

T  แทน  ผลรวมของคาสังเกตจากตัวอยางที่เลือกมาจากประชากรที่ i i

T แทน  ผลรวมของคาสังเกตจากตัวอยางที่เลือกมาจากประชากร 
        ทุกประชากร 

SS(B) แทน  ผลรวมกําลังสองระหวางประชากร  
        (Between Sum of Square) 

   k – 1 แทน  องศาแหงความเปนอิสระระหวางประชากร 
            (Between Degree of Freedom) 
   SS(W) แทน  ผลรวมกําลังสองภายในประชากร  
            (Within Sum of Square) 
   n – k แทน  องศาแหงความเปนอิสระของภายในประชากร 
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            (Within Degree of Freedom) 
MS(B) แทน  คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม 

            (Mean Square Between Groups) 
   MS(W) แทน  คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม 

        (Mean Square Within Groups) 
F แทน  คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤติจากการแจกแจง 

        แบบ F เพ่ือทราบนัยสําคัญ 

กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกตาง
เปนรายคู ที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชสูตรตามวิธี Least Significant 
Difference (LSD)  เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง (กัลยา วานิชยปญญา.  2544 : 333)  
 

LSD = t - α ; n - k1      2MSE  

     2        n    i

  โดยที่ n   ≠ ni j

   r   = n – k   

 เมื่อ LSD แทน คาผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับกลุมตัวอยาง 
       กลุมที่ i และ j 

    MSE แทน คา Mean Square Error จากตารางวิเคราะห 
            ความแปรปรวน 
    k แทน จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชทดสอบ 
    n แทน จํานวนขอมูลตัวอยางทั้งหมด 

    α แทน คาความเชื่อมั่น 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารคนไทยที่มีตอสวนผสมทางดาน
การตลาดอุตสาหกรรมการบินของสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทย การวิเคราะหขอมูล และการแปล
ผลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

สัญลักษณทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 

  H0 แทน สมมติฐานหลัก 

  H1 แทน สมมติฐานรอง 
n แทน จํานวนผูโดยสารกลุมตัวอยาง 
X แทน คาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 
S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MS แทน คาเฉล่ียผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 
df แทน ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
t แทน คาที่ใชพิจารณา t - Distribution 

         F-Ratio แทน คาที่ใชพิจารณา F – Distribution 
       F-Prob., p แทน ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 

* แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการนําเสนอ  
ออกเปน 3 ตอน ตามลําดับ ดังนี้ 

ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูโดยสารสายการบินอาเชียนา และสายการบินไทย  
ตอนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูโดยสารตอสวนผสมการตลาดของสายการบิน   

อาเชียนา และสายการบินไทย 
ตอนที่ 3  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูโดยสารสายการบินอาเชียนา และสายการบินไทย  

มูลทั่วไปของผูโดยสารสายการบินอาเชียนา และสายการบินไทย ไดแก  เพศ อาชีพ อายุ ระดับ
การศึกษา จุดประสงคการเดินทาง และความถี่ในการเดินทาง โดยแจกแจงจํานวน  และคารอยละ ดังนี้ 

 
ตาราง 2 แสดงจํานวน และคารอยละ ขอมูลท่ัวไปของผูโดยสารสายการบินอาเชียนา และสายการบินไทย 
 

สถานภาพ สายการบินอาเชยีนา  สายการบินไทย 
 จํานวน รอยละ  จํานวน รอยละ 
      
1. เพศ      
     ชาย 64 31.80  68 33.80 
     หญิง 137 68.20  133 66.20 

รวม 201 100.00  201 100.00 
      
      
2. อาชีพ      
     เจาของธุรกิจ 54 26.90  27 13.40 
     ขาราชการ 32 15.90  17 8.50 
     นักเรียน / นักศึกษา 9 4.50  12 6.00 
     พนักงานบริษัทเอกชน 81 40.30  131 65.10 
     อื่น ๆ 25 12.40  14 7.00 

รวม 201 100.00  201 100.00 
      
      
3. อายุ      
     ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป 6 3.00  - - 
     21 – 30 ป 44 21.90  62 30.80 
     31 – 40 ป 70 34.80  93 46.30 
     41 – 50 ป 46 22.90  39 19.40 
     51 ป ขึ้นไป 35 17.40  7 3.50 

รวม 201 100.00  201 100.00 
      
      
 
 



 37 

 

ตาราง 2  (ตอ) 
 

สถานภาพ สายการบินอาเชียนา  สายการบินไทย 
 จํานวน รอยละ  จํานวน รอยละ 
      
4. ระดับการศึกษา      
     ต่ํากวาปริญญาตรี 45 22.40  16 8.00 
     ปริญญาตรี 103 51.20  121 60.20 
     ปริญญาโท 51 25.40  62 30.80 
     สูงกวาปริญญาโท 2 1.00  2 1.00 

รวม 201 100.00  201 100.00 
      
      
5. จุดประสงคการเดินทาง      
     ทําธุรกิจ 25 12.40  26 12.90 
     ทองเที่ยว 111 55.20  99 49.20 
     ทําธุรกิจและทองเที่ยว 34 17.00  52 25.90 
     เย่ียมครอบครัว - -  4 2.00 
     อื่น ๆ 31 15.40  20 10.00 

รวม 201 100.00  201 100.00 
      
      
6. ความถี่ในการเดินทางตอป      
     1 ครั้ง 97 48.30  77 38.30 
     2 ครั้ง 55 27.40  75 37.30 
     3 ครั้ง 24 11.90  24 11.90 
     4 ครั้ง 11 5.40  10 5.00 
     5 ครั้ง ขึ้นไป 14 7.00  15 7.50 

รวม 201 100.00  201 100.00 
      

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูโดยสารสายการบินอาเชียนา และสายการบินไทย
ที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 402 คน จําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ 

เพศ ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย มีจํานวน 64 คน คิดเปน 
รอยละ 31.80 และเพศหญิง มีจํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 68.20 โดยผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่
ตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
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ผูโดยสารสายการบินไทยที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย มีจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 33.80 
และเพศหญิง มีจํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 66.20 โดยผูโดยสารสายการบินไทยที่ตอบแบบสอบถาม  
สวนใหญจะเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

อาชีพ ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่ตอบแบบสอบถามเปนเจาของธุรกิจ มีจํานวน 54 คน    
คิดเปนรอยละ 26.90 ผูโดยสารที่เปนขาราชการ มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 15.90 ผูโดยสารที่เปน     
นักเรียน / นักศึกษา มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.50  ผูโดยสารที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวน 81 
คน คิดเปนรอยละ 40.30 และผูโดยสารที่มีอาชีพอื่น ๆ มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 12.40 โดยผูโดยสาร
สายการบินอาเชียนาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเปนพนักงานบริษัทเอกชน  รองลงมา คือ เจาของธุรกิจ 
และขาราชการ ตามลําดับ 

ผูโดยสารสายการบินไทยที่ตอบแบบสอบถามเปนเจาของธุรกิจ มีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 
13.40 ผูโดยสารที่เปนขาราชการ มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 8.50 ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา  
มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.00 ผูโดยสารที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 
65.10 และผูโดยสารที่มีอาชีพอื่น ๆ มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 7.00 โดยผูโดยสารสายการบินไทย      
ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเปนพนักงานบริษัทเอกชน  รองลงมา คือ เจาของธุรกิจ และขาราชการ   
ตามลําดับ 

อายุ ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่ตอบแบบสอบถามเปนผูมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป มี
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.00 ผูโดยสารที่มีอายุ 21 - 30 มีจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 21.90  
ผูโดยสารที่มีอายุ 31 - 40 ป มีจํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 34.80  ผูโดยสารที่มีอายุ 41 – 50 ป มีจํานวน 
46 คน คิดเปนรอยละ 22.90 และผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป มีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 17.40 โดย
ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีอายุ 31 - 40 ป รองลงมา คือ มีอายุ 41 – 50  
ป และมีอายุ 21 - 30 ป ตามลําดับ 

ผูโดยสารสายการบินไทยที่ตอบแบบสอบถามเปนผูมีอายุ 21 – 30 ป มีจํานวน 62 คน คิดเปนรอย
ละ 30.80 ผูโดยสารที่มีอายุ 31 - 40 ป มีจํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 46.30 ผูโดยสารที่มีอายุ 41 – 50 ป มี
จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 19.40 และผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.50   
โดยผูโดยสารสายการบินไทยที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีอายุ 31 - 40 ป รองลงมา คือ มีอายุ 21 – 30 
ป และมีอายุ 41 – 50 ป ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา  ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่ตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี มีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 22.40 ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 103 คน 
คิดเปนรอยละ 51.20 ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 25.40 และ
ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาโท มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.00 โดยผูโดยสารสายการบิน
อาเชียนาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมา คือ มีการศึกษาระดับปริญญา
โท และมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ตามลําดับ 
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ผูโดยสารสายการบินไทยที่ตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี มีจํานวน 16 คน 
คิดเปนรอยละ 8.00 ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 60.20 
ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 30.80 และผูโดยสารที่มีการศึกษา
ระดับสูงกวาปริญญาโท มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.00 โดยผูโดยสารสายการบินไทยที่ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมา คือ มีการศึกษาระดับปริญญาโท และมี
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ตามลําดับ 

จุดประสงคในการเดินทาง  ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่ตอบแบบสอบถามที่มีจุดประสงคใน
การเดินทางเพื่อทําธุรกิจ มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 12.40 ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อ
ทองเที่ยว มีจํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 55.20 ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจและ
ทองเที่ยว มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 17.00 และผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางอื่น ๆ มีจํานวน 
31 คน คิดเปนรอยละ 15.40 โดยผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจุดประสงคใน
การเดินทางเพื่อทองเที่ยว รองลงมา คือ เพ่ือทําธุรกิจและทองเที่ยว และอ่ืน ๆ ตามลําดับ 

ผูโดยสารสายการบินไทยที่ตอบแบบสอบถามที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ มีจํานวน 
26 คน คิดเปนรอยละ 12.90 ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว มีจํานวน 99 คน คิดเปน
รอยละ 49.20 ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจและทองเที่ยว มีจํานวน 52 คน คิดเปนรอย
ละ 25.90 ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อเยี่ยมครอบครัว มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.00  
และผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางอื่น ๆ มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 10.00 โดยผูโดยสารสาย
การบินไทยที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว รองลงมา คือ เพ่ือทํา
ธุรกิจและทองเที่ยว และเพ่ือทําธุรกิจ ตามลําดับ 

ความถี่ในการเดินทางตอป  ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่ตอบแบบสอบถามที่มีความถี่ใน
การเดินทาง 1 ครั้ง มีจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 48.30 ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง มี
จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 27.40 ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 3 ครั้ง มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอย
ละ 11.90  ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 4 ครั้ง มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.40 และผูโดยสารที่มี
ความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 7.00 โดยผูโดยสารสายการบินอาเชียนา
ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง รองลงมา คือ 2 ครั้ง และ 3 ครั้ง ตามลําดับ 

ผูโดยสารสายการบินไทยที่ตอบแบบสอบถามที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง มีจํานวน 77 คน 
คิดเปนรอยละ 38.30 ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง มีจํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 37.30 
ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 3 ครั้ง มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 11.90 ผูโดยสารที่มีความถี่ในการ
เดินทาง 4 ครั้ง มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.00 และผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป มี
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 7.50 โดยผูโดยสารสายการบินไทยที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถี่ใน
การเดินทาง 1 ครั้ง รองลงมา คือ 2 ครั้ง และ 3 ครั้ง ตามลําดับ 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูโดยสารตอสวนผสมการตลาดของสายการ
บินอาเชียนา และสายการบินไทย 

การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูโดยสารตอสวนประสมการตลาดของสายการบินอาเชียนา 
และสายการบินไทย โดยแสดงคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 
 
ตาราง 3  แสดงระดับความคิดเห็นของผูโดยสารตอสวนผสมการตลาดของสายการบินอาเชียนา  
     และสายการบินไทย 
 

 สายการบินอาเชียนา  สายการบินไทย 
สวนผสมการตลาดของสายการบิน ระดับความคิดเห็น  ระดับความคิดเห็น 

 X S.D. แปลผล  X S.D. แปลผล 
        

การบริการภาคพื้นดิน        
1. ขั้นตอนการตรวจเอกสารในการ 3.90 .64 เห็นดวย  3.69 .73 เห็นดวย 
   เดินทางไมยุงยาก        

2. พนักงานมีความสุภาพในการ 3.90 .63 เห็นดวย  3.74 .72 เห็นดวย 
    ใหบริการ        

3. สถานที่ขณะรอขึ้นเคร่ือง 3.89 .74 เห็นดวย  3.73 .76 เห็นดวย 
   กวางขวางดี        

4. สายการบินมีความเขมงวด 3.33 .83 ไมแนใจ  3.49 .82 เห็นดวย 
   ในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ        

5. มีการอํานวยความสะดวกในการ 3.67 .78 เห็นดวย  3.44 .85 เห็นดวย 
    เลือกที่นั่ง        

6. มีความรวดเร็วในการตรวจเช็ค 3.77 .82 เห็นดวย  3.54 .97 เห็นดวย 
   กระเปาขึ้นเครื่อง        

การบริการภาคพื้นโดยรวม 3.74 .43 เห็นดวย  3.61 .47 เห็นดวย 
        

การบริการบนเครื่องบิน        
1. พนักงานตอนรับมีอัธยาศัย 4.06 .62 เห็นดวย  3.82 .78 เห็นดวย 
   ในการใหบริการดี        

2. อาหารและเครื่องดื่มรสชาติ 3.33 .91 ไมแนใจ  3.31 .95 ไมแนใจ 
   ถูกใจ        

3. มีระบบการสาธิตความปลอดภัย 3.90 .62 เห็นดวย  3.66 .68 เห็นดวย 
    ที่ดี        
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

 สายการบินอาเชียนา  สายการบินไทย 
สวนผสมการตลาดของสายการบิน ระดับความคิดเห็น  ระดับความคิดเห็น 

 X S.D. แปลผล  X S.D. แปลผล 
        

4. มีความมั่นใจในความ 3.87 .75 เห็นดวย  3.78 .74 เห็นดวย 
   ปลอดภัยเมื่อใชสายการบินนี้        

5. ภายในเครื่องมีอุปกรณและ 3.74 .73 เห็นดวย  3.38 .93 ไมแนใจ 
   เครื่องมือที่ทันสมัย เชน หูฟง  
   จอทีวี รีโมท เกมส 

       

6. มีความลาชาในการขึ้น–ลง 2.88 .84 ไมแนใจ  3.32 .92 ไมแนใจ 
   ของเคร่ืองบอยมาก        

7. มีความประทบัใจในการ 3.83 .72 เห็นดวย  3.59 .81 เห็นดวย 
    ใหบริการ        

8. ในขณะที่เครื่องขึ้น-ลง  4.05 .66 เห็นดวย  3.60 .92 เห็นดวย 
   มีความนุมนวล        

9. การปรับเพดานบินไมสราง 3.89 .70 เห็นดวย  3.68 .89 เห็นดวย 
   ความหวาดกลัว        

10. นักบินมีความสามารถใน 3.93 .63 เห็นดวย  3.70 .74 เห็นดวย 
     การควบคุมเครื่องขณะตกหลุม 
     อากาศ 

       

11. มีอาการหูอือ้มากในขณะ 3.21 1.04 ไมแนใจ  3.28 .91 ไมแนใจ 
     เครื่องขึ้น - ลง        

การบริการบนเครื่องบินโดยรวม 3.70 .33 เห็นดวย  3.56 .40 เห็นดวย 
        

ราคาตั๋ว        
1. ยินดีซื้อตั๋วราคาเต็มเพราะมี 2.99 1.06 ไมแนใจ  3.13 1.03 ไมแนใจ 
    ความยืดหยุนในการเดินทาง        

2. ราคาตั๋วมีความเหมาะสม 3.48 .87 เห็นดวย  2.88 .98 ไมแนใจ 
        

3. การซื้อตั๋วผานตัวแทนจําหนาย 3.65 .88 เห็นดวย  3.70 .87 เห็นดวย 
    จะไดราคาถูกกวา        
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

 สายการบินอาเชียนา  สายการบินไทย 
สวนผสมการตลาดของสายการบิน ระดับความคิดเห็น  ระดับความคิดเห็น 

 X S.D. แปลผล  X S.D. แปลผล 
        

4. มีความมั่นใจในการซื้อตั๋ว 3.15 .97 ไมแนใจ  3.10 1.05 ไมแนใจ 
   จากสายการบินถึงแมราคา 
   จะแพงกวา 

       

ราคาตั๋วโดยรวม 3.32 .61 ไมแนใจ  3.20 .63 ไมแนใจ 

ความสะดวกในการซื้อต๋ัว        
1. มีความยากลําบากในการหา 3.05 .85 ไมแนใจ  3.06 .97 ไมแนใจ 
   ตัวแทนขายของสายการบิน        

2. สะดวกในการซื้อตั๋ว  3.51 .96 เห็นดวย  3.67 .87 เห็นดวย 
   ณ สํานักงานสายการบิน        

3. มีความสะดวกในการชําระเงิน 3.64 .78 เห็นดวย  3.53 .83 เห็นดวย 

4. สายการบินควรมีบริการสงตั๋ว 3.93 .71 เห็นดวย  4.01 .83 เห็นดวย 

5. การสํารองที่นั่งกับสายการบินนี้ 3.25 .84 ไมแนใจ  3.32 .92 ไมแนใจ 
   ไมยากลําบาก        

6. การยืนยันการเดินทางเปน 3.99 .70 เห็นดวย  4.03 .74 เห็นดวย 
   ส่ิงสําคัญ        

ความสะดวกในการซื้อต๋ัว 3.56 .43 เห็นดวย  3.61 .44 เห็นดวย 

โดยรวม        

การสงเสริมการขาย        
1. การสะสมไมลทําใหมีความ 4.10 .79 เห็นดวย  3.99 .94 เห็นดวย 
   ตองการเดินทางกับสายการบิน 
   นี้มากขึ้น 

       

2. การเปนพันธมิตของสายการบิน 4.24 .64 เห็นดวย  4.17 .72 เห็นดวย 
    มีผลดีตอผูโดยสาร   อยางยิ่ง     

3. การโฆษณามีผลตอการตัดสินใจ 3.92 .74 เห็นดวย  3.71 .86 เห็นดวย 
    ในการใชบริการอยางมาก        

การสงเสริมการขายโดยรวม 4.09 .56 เห็นดวย  3.96 .64 เห็นดวย 
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จากตาราง 3 แสดงระดับความคิดเห็นของผูโดยสารตอสวนผสมการตลาดของสายการบินอาเชีย
นา และสายการบินไทย สรุปไดดังนี้ 

 
การบริการภาคพื้นดิน 
ความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาเกี่ยวกับการบริการภาคพื้นดิน พบวา ผูโดยสาร

เห็นดวยวาขั้นตอนการตรวจเอกสารในการเดินทางไมยุงยาก พนักงานมีความสุภาพในการใหบริการ สถานที่
ขณะรอขึ้นเครื่องกวางขวางดี มีการอํานวยความสะดวกในการเลือกที่นั่ง มีความรวดเร็วในการตรวจเช็ค
กระเปาขึ้นเครื่อง และการบริการภาคพื้นโดยรวม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90, 3.90, 3.89, 3.67, 3.77 และ 
3.74 ตามลําดับ  ผูโดยสารไมแนใจวาสายการบินมีความเขมงวดในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.33 

ความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินไทยเกี่ยวกับการบริการภาคพื้นดิน พบวา ผูโดยสารเห็น
ดวยวาขั้นตอนการตรวจเอกสารในการเดินทางไมยุงยาก พนักงานมีความสุภาพในการใหบริการ สถานที่ขณะ
รอขึ้นเคร่ืองกวางขวางดี สายการบินมีความเขมงวดในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ  มีการอํานวยความสะดวกใน
การเลือกที่นั่ง มีความรวดเร็วในการตรวจเช็คกระเปาขึ้นเคร่ือง และการบริการภาคพื้นโดยรวม โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.69, 3.74, 3.73, 3.49, 3.44, 3.54 และ 3.61 ตามลําดับ  

 
การบริการบนเคร่ืองบิน 
ความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาเกี่ยวกับการบริการบนเครื่องบิน พบวา ผูโดยสาร

เห็นดวยวาพนักงานตอนรับมีอัธยาศัยในการใหบริการดี มีระบบการสาธิตความปลอดภัยที่ดี มีความมั่นใจใน
ความปลอดภัยเมื่อใชบริการสายการบิน ภายในเครื่องมีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัย มีความประทับใจใน
การใหบริการ ในขณะที่เครื่องขึ้น-ลงมีความนุมนวล การปรับเพดานบินไมสรางความหวาดกลัว นักบินมี
ความสามารถในการควบคุมเครื่องขณะตกหลุมอากาศ และการบริการบนเครื่องบินโดยรวม โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.06, 3.90, 3.87, 3.74, 3.83, 4.05, 3.89, 3.93 และ 3.70 ตามลําดับ ผูโดยสารไมแนใจเกี่ยวกับ
อาหารและเครื่องดื่มรสชาติถูกใจ มีความลาชาในการขึ้น-ลงของเครื่องบอยมาก และมีอาการหูอื้อมากในขณะ
เครื่องขึ้น-ลง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.33, 2.88 และ 3.21 ตามลําดับ 

ความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินไทยเกี่ยวกับการบริการบนเครื่องบิน พบวา ผูโดยสารเห็น
ดวยวาพนักงานตอนรับมีอัธยาศัยในการใหบริการดี มีระบบการสาธิตความปลอดภัยที่ดี มีความมั่นใจใน
ความปลอดภัยเมื่อใชบริการสายการบิน มีความประทับใจในการใหบริการ ในขณะที่เครื่องขึ้น-ลงมีความ
นุมนวล การปรับเพดานบินไมสรางความหวาดกลัว นักบินมีความสามารถในการควบคุมเครื่องขณะตกหลุม
อากาศ และการบริการบนเครื่องบินโดยรวม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82, 3.66, 3.78, 3.59, 3.60, 3.68, 3.70 
และ 3.56 ตามลําดับ ผูโดยสารไมแนใจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มรสชาติถูกใจ ภายในเครื่องมีอุปกรณและ
เครื่องมือที่ทันสมัย มีความลาชาในการขึ้น-ลงของเคร่ืองบอยมาก และมีอาการหูอื้อมากในขณะเครื่องขึ้น-ลง 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.31, 3.38, 3.32 และ 3.28 ตามลําดับ 
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ราคาตั๋ว 
ความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาเกี่ยวกับราคาตั๋ว พบวา ผูโดยสารเห็นดวยวาราคา

ตั๋วมีความเหมาะสม และการซื้อต๋ัวผานตัวแทนจําหนายจะไดราคาถูกกวา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.48 และ 
3.65 ตามลําดับ ผูโดยสารไมแนใจเกี่ยวกับการยินดีซื้อต๋ัวราคาเต็มเพราะมีความยืดหยุนในการเดินทาง มี
ความมั่นใจในการซื้อต๋ัวจากสายการบินแมราคาจะแพงกวา และราคาตั๋วโดยรวม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.99, 
3.15 และ 3.32 ตามลําดับ 

ความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินไทยเกี่ยวกับราคาตั๋ว พบวา ผูโดยสารเห็นดวยวาการซื้อต๋ัว
ผานตัวแทนจําหนายจะไดราคาถูกกวา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.70 ผูโดยสารไมแนใจเกี่ยวกับการยินดีซื้อต๋ัว
ราคาเต็มเพราะมีความยืดหยุนในการเดินทาง ราคาตั๋วมีความเหมาะสม มีความมั่นใจในการซื้อตั๋วจากสาย
การบินแมราคาจะแพงกวา และราคาตั๋วโดยรวม โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.13, 2.88, 3.10 และ 3.20 ตามลําดับ 

 
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว 
ความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาเกี่ยวกับความสะดวกในการซื้อตั๋ว พบวา 

ผูโดยสารเห็นดวยวาสะดวกในการซื้อต๋ัว ณ สํานักงานสายการบิน มีความสะดวกในการชําระเงิน สายการบิน
ควรมีบริการสงต๋ัว การยืนยันการเดินทางเปนส่ิงสําคัญ และความสะดวกในการซื้อต๋ัวโดยรวม โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.51, 3.64, 3.93, 3.99 และ 3.56 ตามลําดับ ผูโดยสารไมแนใจวามีความยากลําบากในการหา
ตัวแทนขายของสายการบิน และการสํารองที่นั่งกับสายการบินไมยากลําบาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.05 และ 
3.25 ตามลําดับ 

ความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินไทยนาเกี่ยวกับความสะดวกในการซื้อต๋ัว พบวา ผูโดยสาร
เห็นดวยวาสะดวกในการซื้อตั๋ว ณ สํานักงานสายการบิน มีความสะดวกในการชําระเงิน สายการบินควรมี
บริการสงตั๋ว การยืนยันการเดินทางเปนส่ิงสําคัญ และความสะดวกในการซื้อต๋ัวโดยรวม โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  
3.67, 3.53, 4.01, 4.03 และ 3.61 ตามลําดับ ผูโดยสารไมแนใจวามีความยากลําบากในการหาตัวแทนขาย
ของสายการบิน และการสํารองที่นั่งกับสายการบินไมยากลําบาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.06 และ 3.32 
ตามลําดับ 

 
การสงเสริมการขาย 
ความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย พบวา ผูโดยสารเห็น

ดวยอยางยิ่งวาการเปนพันธมิตรของสายการบินมีผลดีตอผูโดยสาร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 ผูโดยสารเห็น
ดวยวาการสะสมไมลทําใหมีความตองการเดินทางกับสายการบินมากขึ้น การโฆษณามีผลตอการตัดสินใจใน
การใชบริการอยางมาก และการสงเสริมการขายโดยรวม โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.10, 3.92 และ 4.09 
ตามลําดับ  

ความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินไทยเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย พบวา ผูโดยสารเห็นดวย
วา การสะสมไมลทําใหมีความตองการเดินทางกับสายการบินมากขึ้น การเปนพันธมิตรของสายการบินมีผลดี
ตอผูโดยสาร การโฆษณามีผลตอการตัดสินใจในการใชบริการอยางมาก และการสงเสริมการขายโดยรวม โดย
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.99, 4.17, 3.71 และ 3.96 ตามลําดับ 
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ตาราง 4 แสดงการสรุปผลระดับความคิดเห็นโดยรวมของผูโดยสารตอสวนผสมการตลาดของสายการบิน 
     อาเชียนา และสายการบินไทย 
 

 สายการบินอาเชียนา  สายการบินไทย 
สวนผสมการตลาดของสายการบิน ระดับความคิดเห็น  ระดับความคิดเห็น 

 X S.D. แปลผล  X S.D. แปลผล 

การบริการภาคพื้นโดยรวม 3.74 .43 เห็นดวย  3.61 .47 เห็นดวย 
        

การบริการบนเครื่องบินโดยรวม 3.70 .33 เห็นดวย  3.56 .40 เห็นดวย 
        

ราคาตั๋วโดยรวม 3.32 .61 ไมแนใจ  3.20 .63 ไมแนใจ 
        

ความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยรวม 3.56 .43 เห็นดวย  3.61 .44 เห็นดวย 
        

การสงเสริมการขายโดยรวม 4.09 .56 เห็นดวย  3.96 .64 เห็นดวย 
        

 
จากตาราง 4 แสดงการสรุปความคิดเห็นของผูโดยสารที่มีตอสวนผสมการตลาด พบวา การบริการ

ภาคพ้ืน การบริการบนเครื่องบิน ราคาตั๋ว และการสงเสริมการขาย ของสายการบินอาเชียนาดีกวาสายการบิน
ไทย แตพบวา ความสะดวกในการซื้อต๋ัวของสายการบินไทยดีกวาสายการบินอาเชียนา ซึ่งสามารถสรุป   
โดยรวมไดวาการบริการของสายการบินอาเชียนาดีกวาสายการบินไทย 
 

ตอนที่ 3  การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐานผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

สมมติฐานขอท่ี 1 ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทยมีความคิดเห็นตอสวนผสม
ทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0 : ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทยมีความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาด
ของอุตสาหกรรมการบินไมแตกตางกัน 

H1 : ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทยมีความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาด
ของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน 

 
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปนอิสระกัน 

โดยใชสถิติทดสอบคาที (t – test) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ    
คา 2-tailed Prob. (p) มีคานอยกวา .05 ผลการทดสอบสมมติฐานเปนดังนี้ 
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ตาราง 5  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูโดยสารตอสวนผสมการตลาดของสายการบิน 
     อาเชียนาและสายการบินไทย 
 

สวนผสมการตลาดของสายการบิน สายการบิน t - test for Equality of Means 
  X S.D. df t p 
       
การบริการภาคพื้นดิน       
1. ขั้นตอนการตรวจเอกสารในการ อาเชียนา 3.90 .640 400 3.118** .002 
   เดินทางไมยุงยาก การบินไทย 3.69 .732    
2. พนักงานมีความสุภาพในการ อาเชียนา 3.90 .632 400 2.362* .019 
    ใหบริการ การบินไทย 3.74 .716    
3. สถานที่ขณะรอขึ้นเคร่ือง อาเชียนา 3.89 .743 400 2.122* .034 
   กวางขวางดี การบินไทย 3.73 .761    
4. สายการบินมีความเขมงวด อาเชียนา 3.33 .832 400 -1.994* .047 
   ในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ การบินไทย 3.49 .819    
5. มีการอํานวยความสะดวกในการ อาเชียนา 3.67 .782 400 2.803** .005 
    เลือกที่นั่ง การบินไทย 3.44 .853    
6. มีความรวดเร็วในการตรวจเช็ค อาเชียนา 3.77 .819 400 2.494* .013 
   กระเปาขึ้นเครื่อง การบินไทย 3.54 .974    

การบริการภาคพื้นโดยรวม อาเชียนา 3.74 .434 400 3.018** .003 
 การบินไทย 3.60 .474    
การบริการบนเครื่องบิน       
1. พนักงานตอนรับมีอัธยาศัย อาเชียนา 4.06 .622 400 3.396** .001 
   ในการใหบริการดี การบินไทย 3.82 .780    
2. อาหารและเครื่องดื่มรสชาติ อาเชียนา 3.33 .907 400 .215 .830 
   ถูกใจ การบินไทย 3.31 .952    
3. มีระบบการสาธิตความปลอดภัย อาเชียนา 3.90 .616 400 3.779** .000 
    ที่ดี การบินไทย 3.66 .676    
4. มีความมั่นใจในความ อาเชียนา 3.87 .746 400 1.144 .253 
   ปลอดภัยเมื่อใชสายการบินนี้ การบินไทย 3.78 .736    
5. ภายในเครื่องมีอุปกรณและ อาเชียนา 3.74 .730 400 4.353** .000 
   เครื่องมือที่ทันสมัย เชน หูฟง  
   จอทีวี รีโมท เกมส 

การบินไทย 3.38 .931    

6. มีความลาชาในการขึ้น–ลง อาเชียนา 2.88 .836 400 -5.046** .000 
   ของเคร่ืองบอยมาก การบินไทย 3.32 .921    
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาดของสายการบิน สายการบิน t - test for Equality of Means 
  X S.D. df t p 
       
7. มีความประทบัใจในการ อาเชียนา 3.83 .715 400 3.138** .002 
    ใหบริการ การบินไทย 3.59 .808    
8. ในขณะที่เครื่องขึ้น-ลง  อาเชียนา 4.05 .657 400 5.727** .000 
   มีความนุมนวล การบินไทย 3.60 .923    
9. การปรับเพดานบินไมสราง อาเชียนา 3.89 .699 400 2.673** .008 
   ความหวาดกลัว การบินไทย 3.68 .894    
10. นักบินมีความสามารถใน อาเชียนา 3.93 .632 400 3.257** .001 
     การควบคุมเครื่องขณะตกหลุม 
     อากาศ 

การบินไทย 3.70 .742    

11. มีอาการหูอือ้มากในขณะ อาเชียนา 3.21 1.039 400 -.716 .475 
     เครื่องขึ้น - ลง การบินไทย 3.28 .908    
การบริการบนเครื่องบินโดยรวม อาเชียนา 3.69 .331 400 3.849** .000 
 การบินไทย 3.55 .409    
ดานราคาตั๋ว       
1. ยินดีซื้อตั๋วราคาเต็มเพราะมี อาเชียนา 2.99 1.056 400 -1.433 .153 
    ความยืดหยุนในการเดินทาง การบินไทย 3.13 1.033    
2. ราคาตั๋วมีความเหมาะสม อาเชียนา 3.48 .867 400 6.514** .000 
 การบินไทย 2.88 .983    
3. การซื้อตั๋วผานตัวแทนจําหนาย อาเชียนา 3.65 .883 400 -.570 .569 
    จะไดราคาถูกกวา การบินไทย 3.70 .867    
4. มีความมั่นใจในการซื้อตั๋ว อาเชียนา 3.15 .968 400 .445 .656 
   จากสายการบินถึงแมราคา 
   จะแพงกวา 

การบินไทย 3.10 1.046    

ดานราคาตั๋วโดยรวม อาเชียนา 3.31 .612 400 1.794 .074 
 การบินไทย 3.20 .638    
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว       
1. มีความยากลําบากในการหา อาเชียนา 3.05 .850 400 -.055 .956 
   ตัวแทนขายของสายการบิน การบินไทย 3.06 .968    
2. สะดวกในการซื้อตั๋ว  อาเชียนา 3.51 .960 400 -1.794 .074 
   ณ สํานักงานสายการบิน การบินไทย 3.67 .873    
3. มีความสะดวกในการชําระเงิน อาเชียนา 3.64 .775 400 1.427 .154 
 การบินไทย 3.53 .831    
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาดของสายการบิน สายการบิน t - test for Equality of Means 
  X S.D. df t p 
       
4. สายการบินควรมีบริการสงตั๋ว อาเชียนา 3.93 .707 400 -1.167 .244 
 การบินไทย 4.01 .828    
5. การสํารองที่นั่งกับสายการบินนี้ อาเชียนา 3.25 .835 400 -.850 .396 
   ไมยากลําบาก การบินไทย 3.32 .922    
6. การยืนยันการเดินทางเปน อาเชียนา 3.99 .696 400 -.695 .487 
   ส่ิงสําคัญ การบินไทย 4.03 .737    

ความสะดวกในการซื้อต๋ัว อาเชียนา 3.56 .431 400 -1.020 .309 
โดยรวม การบินไทย 3.60 .448    

การสงเสริมการขาย       
1. การสะสมไมลทําใหมีความ อาเชียนา 4.10 .790 400 1.383 .168 
   ตองการเดินทางกับสายการบิน 
   นี้มากขึ้น 

การบินไทย 3.99 .935    

2. การเปนพันธมิตของสายการบิน อาเชียนา 4.24 .642 400 .952 .342 
    มีผลดีตอผูโดยสาร การบินไทย 4.17 .717    
3. การโฆษณามีผลตอการตัดสินใจ อาเชียนา 3.92 .740 400 2.552* .011 
    ในการใชบริการอยางมาก การบินไทย 3.71 .858    
การสงเสริมการขายโดยรวม อาเชียนา 4.08 .569 400 2.149* .032 
 การบินไทย 3.95 .635    
       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารที่มีตอสวนประสม

การตลาดของสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทย โดยใชสถิติทดสอบคาที (t – test) จากวิเคราะหขอมูล 
พบวา การบริการภาคพื้นดิน ไดแก พนักงานมีความสุภาพในการใหบริการ สถานที่รอขึ้นเครื่องกวางขวางดี 
สายการบินมีความเขมงวดในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ มีความรวดเร็วในการตรวจเช็คกระเปาขึ้นเครื่อง การ
สงเสริมการขาย ไดแก การโฆษณามีผลตอการตัดสินใจในการใชบริการสายการบิน และการสงเสริมการขาย
โดยรวม มีคา Probability (p) เทากับ .019, .034, .047, .011 และ .032 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05  
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การบริการภาคพื้นดิน ไดแก ขั้นตอนการตรวจเอกสารในการเดินทางไมยุงยาก มีการอํานวยความ
สะดวกในการเลือกที่นั่ง และการบริการภาคพื้นโดยรวม การบริการบนเครื่องบิน ไดแก พนักงานตอนรับมี
อัธยาศัยในการใหบริการดี มีระบบการสาธิตความปลอดภัยที่ดี ภายในมีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัย มี
ความลาชาในการขึ้น-ลงของเครื่องบอยมาก มีความประทับใจในการใหบริการ ในขณะที่เครื่องขึ้น-ลงมีความ
นุมนวล การปรับเพดานบินไมสรางความหวาดกลัว และการบริการบนเครื่องบินโดยรวม  ราคาตั๋ว ไดแก 
ราคาตั๋วมีความเหมาะสม มีคา Probability (p) เทากับ .002, .005, .003, .001, .000, .000, .002, .008, .001, 
.000 และ .000 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทยมีความคิดเห็นตอสวนประสม
การตลาดของสายการบินแตกตางกัน 
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สมมติฐานขอท่ี 2 เพศของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาท่ีแตกตางกันมีผลตอความ
คิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐาน
ทางสถิติไดดังนี้ 

H0 : เพศของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมการบินไมแตกตางกัน 

H1 : เพศของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปนอิสระกัน 
โดยใชสถิติทดสอบคาที (t – test) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ    
คา 2-tailed Prob. (p) มีคานอยกวา .05 ผลการทดสอบสมมติฐานเปนดังนี้ 
 
ตาราง 6  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูโดยสารตอสวนผสมการตลาดของสายการบิน 
     อาเชียนา จําแนกตามเพศ 
 

สวนผสมการตลาดของสายการบิน เพศ t - test for Equality of Means 
  X S.D. df t p 
การบริการภาคพื้นดิน       
1. ขั้นตอนการตรวจเอกสารในการ ชาย 3.95 .60 199 .796 .427 
   เดินทางไมยุงยาก หญิง 3.88 .66    
2. พนักงานมีความสุภาพในการ ชาย 3.86 .61 199 -.629 .530 
    ใหบริการ หญิง 3.92 .64    
3. สถานที่ขณะรอขึ้นเคร่ือง ชาย 3.92 .74 199 .473 .637 
   กวางขวางดี หญิง 3.87 .75    
4. สายการบินมีความเขมงวด ชาย 3.38 .83 199 .542 .588 
   ในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ หญิง 3.31 .84    
5. มีการอํานวยความสะดวกในการ ชาย 3.67 .84 199 .003 .998 
    เลือกที่นั่ง หญิง 3.67 .76    
6. มีความรวดเร็วในการตรวจเช็ค ชาย 3.70 .71 199 -.745 .457 
   กระเปาขึ้นเครื่อง หญิง 3.80 .87    

การบริการภาคพื้นโดยรวม ชาย 3.74 .428 199 .117 .907 
 หญิง 3.73 .438    
การบริการบนเครื่องบิน       
1. พนักงานตอนรับมีอัธยาศัย ชาย 4.05 .70 199 -.199 .842 
   ในการใหบริการดี หญิง 4.07 .58    
2. อาหารและเครื่องดื่มรสชาติถูกใจ ชาย 3.50 .85 199 1.790 .075 
    หญิง 3.26 .92    
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ตาราง 6  (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาดของสายการบิน เพศ t - test for Equality of Means 
  X S.D. df t p 
       
3. มีระบบการสาธิตความปลอดภัย ชาย 3.95 .49 199 .827 .409 
    ที่ดี หญิง 3.88 .67    
4. มีความมั่นใจในความ ชาย 3.88 .60 199 .121 .904 
   ปลอดภัยเมื่อใชสายการบินนี้ หญิง 3.86 .81    
5. ภายในเครื่องมีอุปกรณและ ชาย 3.81 .64 199 .945 .346 
   เครื่องมือที่ทันสมัย เชน หูฟง  
   จอทีวี รีโมท เกมส 

หญิง 3.71 .77    

6. มีความลาชาในการขึ้น–ลง ชาย 3.06 .96 199 2.186* .030 
   ของเคร่ืองบอยมาก หญิง 2.79 .76    
7. มีความประทบัใจในการ ชาย 3.84 .54 199 .174 .862 
    ใหบริการ หญิง 3.82 .78    
8. ในขณะที่เครื่องขึ้น-ลง  ชาย 4.08 .67 199 .344 .731 
   มีความนุมนวล หญิง 4.04 .65    
9. การปรับเพดานบินไมสราง ชาย 3.91 .71 199 .217 .828 
   ความหวาดกลัว หญิง 3.88 .70    
10. นักบินมีความสามารถใน ชาย 3.86 .64 199 -1.012 .313 
     การควบคุมเครื่องขณะตกหลุม 
     อากาศ 

หญิง 3.96 .63    

11. มีอาการหูอือ้มากในขณะ ชาย 3.19 1.05 199 -.246 .806 
     เครื่องขึ้น - ลง หญิง 3.23 1.04    
การบริการบนเครื่องบินโดยรวม ชาย 3.73 .32 199 1.154 .250 
 หญิง 3.68 .33    
ดานราคาตั๋ว       
1. ยินดีซื้อตั๋วราคาเต็มเพราะมี ชาย 2.95 .93 199 -.293 .770 
    ความยืดหยุนในการเดินทาง หญิง 3.00 1.11    
2. ราคาตั๋วมีความเหมาะสม ชาย 3.39 .73 199 -1.028 .305 
 หญิง 3.53 .92    
3. การซื้อตั๋วผานตัวแทนจําหนาย ชาย 3.69 .91 199 .446 .656 
    จะไดราคาถูกกวา หญิง 3.63 .87    
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาดของสายการบิน เพศ t - test for Equality of Means 
  X S.D. df t p 
       
4. มีความมั่นใจในการซื้อตั๋ว ชาย 3.14 1.07 199 -.086 .931 
   จากสายการบินถึงแมราคา 
   จะแพงกวา 

หญิง 3.15 .92    

ดานราคาตั๋วโดยรวม ชาย 3.29 .62 199 -.363 .717 
 หญิง 3.32 .60    
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว       
1. มีความยากลําบากในการหา ชาย 3.23 .64 199 2.065* .040 
   ตัวแทนขายของสายการบิน หญิง 2.97 .92    
2. สะดวกในการซื้อตั๋ว ณ สํานักงาน ชาย 3.56 .87 199 .555 .580 
   สายการบิน หญิง 3.48 1.00    
3. มีความสะดวกในการชําระเงิน ชาย 3.75 .71 199 1.355 .177 
 หญิง 3.59 .80    
4. สายการบินควรมีบริการสงตั๋ว ชาย 4.02 .72 199 1.239 .217 
 หญิง 3.88 .70    
5. การสํารองที่นั่งกับสายการบินนี้ ชาย 3.23 .94 199 -.166 .868 
   ไมยากลําบาก หญิง 3.26 .79    
6. การยืนยันการเดินทางเปน ชาย 4.11 .65 199 1.739 .084 
   ส่ิงสําคัญ หญิง 3.93 .71    

ความสะดวกในการซื้อต๋ัว ชาย 3.65 .46 199 2.047* .042 
โดยรวม หญิง 3.51 .41    

การสงเสริมการขาย       
1. การสะสมไมลทําใหมีความ ชาย 4.02 .72 199 -1.090 .277 
   ตองการเดินทางกับสายการบิน 
   นี้มากขึ้น 

หญิง 4.15 .82    

2. การเปนพันธมิตของสายการบิน ชาย 4.27 .65 199 .404 .687 
    มีผลดีตอผูโดยสาร หญิง 4.23 .64    
3. การโฆษณามีผลตอการตัดสินใจ ชาย 3.86 .73 199 -.733 .464 
    ในการใชบริการอยางมาก หญิง 3.94 .75    
การสงเสริมการขายโดยรวม ชาย 4.04 .58 199 -.668 .505 
 หญิง 4.10 .56    
       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตาราง 6  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารที่มีตอสวนประสม
การตลาดของสายการบินอาเชียนาที่มีเพศแตกตางกัน โดยใชสถิติทดสอบคาที (t – test) จากวิเคราะหขอมูล 
พบวา การบริการบนเครื่องบินดานมีความลาชาในการขึ้น-ลง  ความสะดวกในการซื้อตั๋ว ไดแก มีความ
ยากลําบากในการหาตัวแทนขายของสายการบิน ความสะดวกในการซื้อต๋ัวโดยรวม มีคา Probability (p) 
เทากับ .030 , .040 และ .042 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทยมีความคิดเห็นตอสวน
ประสมการตลาดของสายการบินแตกตางกัน กลาวคือ ผูโดยสารสายการบินไทยเห็นดวยนอยกวาผูโดยสาร
สายการบินอาเชียนาเกี่ยวกับความลาชาในการขึ้น-ลง และความยากลําบากในการหาตัวแทนขายของสาย
การบิน แตความสะดวกในการซื้อต๋ัวโดยรวมนั้นผูโดยสารสายการบินอาเชียนาจะเห็นดวยมากกวาผูโดยสาร
สายการบินไทย 
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สมมติฐานขอท่ี 3 อาชีพของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาท่ีแตกตางกันมีผลตอความ
คิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐาน
ทางสถิติไดดังนี้ 

H0 : อาชีพของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมการบินไมแตกตางกัน 

H1 : อาชีพของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน 
 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อมั่น 
95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ คา F-Prob. นอยกวา .05  และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ที่มีคาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน  จะนําไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)     
เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  ผลการทดสอบสมมติฐานเปนดังนี้ 
 
ตาราง 7  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาตอสวนผสมทางการตลาด 
     ของอุตสาหกรรมการบิน จําแนกตามอาชีพ 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

การบริการภาคพื้นดิน       
1. ขั้นตอนการตรวจเอกสาร ระหวางกลุม 4 2.538 .634 1.565 .185 
   ในการเดินทางไมยุงยาก ภายในกลุม 196 79.472 .405   
 รวม 200 82.010     
       
       
2. พนักงานมีความสุภาพ ระหวางกลุม 4 .687 .172 .425 .791 
    ในการใหบริการ ภายในกลุม 196 79.323 .405   
 รวม 200 80.010     
       
       
3. สถานที่ขณะรอขึ้นเคร่ือง ระหวางกลุม 4 10.773 2.693 5.300** .000 
   กวางขวางดี ภายในกลุม 196 99.595 .508   
 รวม 200 110.368     
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ตาราง 7  (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
4. สายการบินมีความเขมงวด ระหวางกลุม 4 6.380 1.595 2.369 .054 
   ในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ ภายในกลุม 196 131.949 .673   
 รวม 200 138.328     
       
       
5. มีการอํานวยความสะดวก ระหวางกลุม 4 4.600 1.150 1.915 .109 
    ในการเลือกที่นั่ง ภายในกลุม 196 117.728 .601   
 รวม 200 122.328     
       
       
6. มีความรวดเร็วในการตรวจ ระหวางกลุม 4 6.172 1.543 2.366 .054 
   เช็คกระเปาขึน้เคร่ือง ภายในกลุม 196 127.838 .652   

 รวม 200 134.010     
       
       

การบริการภาคพื้นโดยรวม ระหวางกลุม 4 2.462 .616 3.428* .010 
 ภายในกลุม 196 35.199 .180   
 รวม 200 37.661     
       
       
การบริการบนเครื่องบิน       
1. พนักงานตอนรับมีอัธยาศัย ระหวางกลุม 4 2.446 .611 1.601 .176 
   ในการใหบริการดี ภายในกลุม 196 74.838 .382   
 รวม 200 77.284     
       
       
2. อาหารและเครื่องดื่มรสชาติ ระหวางกลุม 4 9.242 2.310 2.914* .023 
   ถูกใจ ภายในกลุม 196 155.425 .793   
 รวม 200 164.667     
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ตาราง 7  (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. มีระบบการสาธิตความ ระหวางกลุม 4 8.617 2.154 6.265** .000 
    ปลอดภัยที่ดี ภายในกลุม 196 67.393 .344   
 รวม 200 76.010     
       
       
4. มีความมั่นใจในความ ระหวางกลุม 4 1.345 .336 .599 .664 
   ปลอดภัยเมื่อใชสายการบินนี้ ภายในกลุม 196 110.028 .561   
 รวม 200 111.373     
       
       
5. ภายในเครื่องมีอุปกรณและ ระหวางกลุม 4 2.498 .625 1.177 .322 
   เครื่องมือที่ทันสมัย เชน หูฟง  ภายในกลุม 196 104.049 .531   
   จอทีวี รีโมท เกมส รวม 200 106.547     
       
       
6. มีความลาชาในการขึ้น–ลง ระหวางกลุม 4 6.698 1.675 2.464* .046 
   ของเคร่ืองบอยมาก ภายในกลุม 196 133.192 .680   
 รวม 200 139.891     
       
       
7. มีความประทบัใจในการ ระหวางกลุม 4 4.282 1.070 2.142 .077 
    ใหบริการ ภายในกลุม 196 97.967 .500   
 รวม 200 102.249     
       
       
8. ในขณะที่เครื่องขึ้น-ลง  ระหวางกลุม 4 2.995 .749 1.759 .139 
   มีความนุมนวล ภายในกลุม 196 83.403 .426   
 รวม 200 86.398     
       
       

 
 



 57 

 

ตาราง 7  (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
9. การปรับเพดานบินไมสราง ระหวางกลุม 4 4.305 1.076 2.261 .064 
   ความหวาดกลัว ภายในกลุม 196 93.287 .476   
 รวม 200 97.592     
       
       
10. นักบินมีความสามารถใน ระหวางกลุม 4 2.996 .749 1.909 .110 
     การควบคุมเครื่องขณะตก ภายในกลุม 196 76.885 .392   
     หลุมอากาศ รวม 200 79.881     
       
       
11. มีอาการหูอือ้มากในขณะ ระหวางกลุม 4 12.406 3.102 2.989* .020 
     เครื่องขึ้น - ลง ภายในกลุม 196 203.395 1.038   
 รวม 200 215.801     
       
       
การบริการบนเครื่องบิน ระหวางกลุม 4 .196 .048 .441 .779 
โดยรวม ภายในกลุม 196 21.729 .111   
 รวม 200 21.925     
       
       
ดานราคาตั๋ว       
1. ยินดีซื้อตั๋วราคาเต็มเพราะมี ระหวางกลุม 4 16.356 4.089 3.879** .005 
    ความยืดหยุนในการเดินทาง ภายในกลุม 196 206.599 1.054   
 รวม 200 222.955     
       
       
2. ราคาตั๋วมีความเหมาะสม ระหวางกลุม 4 19.473 4.868 7.299** .000 
 ภายในกลุม 196 130.716 .667   
 รวม 200 150.189     
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ตาราง 7  (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. การซื้อตั๋วผานตัวแทน ระหวางกลุม 4 .724 .181 .228 .922 
    จําหนายจะไดราคาถูกกวา ภายในกลุม 196 155.197 .792   
 รวม 200 155.920     
       
       
4. มีความมั่นใจในการซื้อตั๋ว ระหวางกลุม 4 1.220 .305 .321 .864 
   จากสายการบินถึงแมราคา ภายในกลุม 196 186.302 .951   
   จะแพงกวา รวม 200 187.522     

       
       

ดานราคาตั๋วโดยรวม ระหวางกลุม 4 5.100 1.275 3.579** .008 
 ภายในกลุม 196 69.839 .356   
 รวม 200 74.939     
       
       
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว       
1. มีความยากลําบากในการหา ระหวางกลุม 4 3.410 .852 1.185 .319 
   ตัวแทนขายของสายการบิน ภายในกลุม 196 140.988 .719   
 รวม 200 144.398     
       
       
2. สะดวกในการซื้อตั๋ว  ระหวางกลุม 4 11.906 2.976 3.385* .011 
   ณ สํานักงานสายการบิน ภายในกลุม 196 172.333 .879   
 รวม 200 184.239     
       
       
3. มีความสะดวกในการ ระหวางกลุม 4 3.697 .924 1.555 .188 
    ชําระเงิน ภายในกลุม 196 116.512 .594   
 รวม 200 120.209     
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ตาราง 7  (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
4. สายการบินควรมีบริการสงตั๋ว ระหวางกลุม 4 2.723 .681 1.374 .245 
 ภายในกลุม 196 97.157 .496   
 รวม 200 99.881     
       
       
5. การสํารองที่นั่งกับสายการบิน ระหวางกลุม 4 2.466 .617 .882 .476 
   นี้ไมยากลําบาก  ภายในกลุม 196 137.096 .699   
 รวม 200 139.562     
       
       
6. การยืนยันการเดินทางเปน ระหวางกลุม 4 2.724 .681 1.416 .230 
   ส่ิงสําคัญ ภายในกลุม 196 94.232 .481   

 รวม 200 96.955     
       
       
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว ระหวางกลุม 4 1.089 .272 1.474 .211 

โดยรวม ภายในกลุม 196 36.202 .185   
 รวม 200 37.291     
       
       
การสงเสริมการขาย       
1. การสะสมไมลทําใหมี ระหวางกลุม 4 6.388 1.597 2.643* .035 
   ความตองการเดินทางกับ ภายในกลุม 196 118.418 .604   
   สายการบินนี้มากขึ้น รวม 200 124.806     
       
       
2. การเปนพันธมิตของสาย ระหวางกลุม 4 3.085 .771 1.903 .112 
    การบินมีผลดีตอผูโดยสาร ภายในกลุม 196 79.452 .405   
 รวม 200 82.537     
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. การโฆษณามีผลตอการ ระหวางกลุม 4 3.669 .917 1.698 .152 
    ตัดสินใจในการใชบริการ ภายในกลุม 196 105.894 .540   
    อยางมาก รวม 200 109.562     
       
       
การสงเสริมการขายโดยรวม ระหวางกลุม 4 1.199 .300 .921 .452 
 ภายในกลุม 196 63.751 .325   
 รวม 200 64.950     
       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่มี

อาชีพแตกตางกันตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบิน โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA : Analysis of Variance)  พบวา การบริการภาคพื้นดิน ไดแก สถานที่ขณะรอ
ขึ้นเคร่ืองกวางขวางดี  การบริการบนเครื่องบิน ไดแก มีระบบการสาธิตความปลอดภัยที่ดี ดานราคาตั๋ว ไดแก 
ยินดีซื้อตั๋วราคาเต็มเพราะมีความยืดหยุนในการเดินทาง ราคาตั๋วมีความเหมาะสม และราคาตั๋วโดยรวม มีคา 
F-Prob. เทากับ .000, .000, .005 และ .000 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01   

การบริการภาคพื้นดินโดยรวม ดานการบริการบนเครื่องบิน ไดแก อาหารและเครื่องดื่มรสชาติ
ถูกใจ มีความลาชาในการขึ้น-ลงของเครื่องบอยครั้ง มีอาการหูหื้อมากในขณะเครื่องขึ้น-ลง ดานความสะดวก
ในการซื้อตั๋ว ไดแก สะดวกในการซื้อต๋ัว ณ สํานักงานสายการบิน ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก การสะสม
ไมลทําใหมีความตองการเดินทางกับสายการบินมากขึ้น   มีคา F-Prob. เทากับ .010, .023, .046, .020, .011 
และ .035  ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) ใชวิธีทดสอบแบบ 
Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
ตามลําดับ ดังนี้   
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ตาราง 8  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอาชีพ 
     แตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการภาคพื้นดินดานสถานที่ขณะรอขึ้นเคร่ืองกวางขวางดี 
 

อาชีพ  เจาของ 
กิจการ 

ขาราชการ นักเรียน / 
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

อื่น ๆ 

 X 4.09 4.06 3.44 3.65 4.12 
       

เจาของกิจการ 4.09  0.03 
(.850) 

0.65* 
(.012) 

0.44** 
(.001) 

0.03 
(.874) 

ขาราชการ 4.06   0.62* 
(.023) 

0.41** 
(.007) 

0.06 
(.763) 

นักเรียน / นักศึกษา 3.44    0.21 
(.403) 

0.68* 
(.016) 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.65     0.47** 
(.005) 

อื่น ๆ 4.12      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิเคราะหตาราง 8 แสดงวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ ขาราชการ และอาชีพอื่น ๆ กับ
ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .012, .023 และ .016 
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05  หมายความวา  ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ ขาราชการ และอาชีพอ่ืน ๆ 
แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา ตอการบริการภาคพื้นดินดานสถานที่ขณะรอขึ้น
เครื่องกวางขวางดี ที่ระดับนัยสําคัญ .05  โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.65, 0.62 และ 0.68 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่ เปนเจาของกิจการ ขาราชการ และอาชีพอื่น ๆ กับผูโดยสารที่ เปนพนักงาน
บริษัทเอกชน จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .001, .007 และ .005 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01  
หมายความวา  ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ ขาราชการ และอาชีพอื่น ๆ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่
เปนพนักงานบริษัทเอกชนตอการบริการภาคพื้นดินดานสถานที่ขณะรอขึ้นเครื่องกวางขวางดี ที่ระดับ
นัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.44, 0.41 และ 0.47 ตามลําดับ 
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ตาราง 9  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอาชีพ 
     แตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการภาคพื้นดินดานการบริการภาคพื้นโดยรวม 
 

อาชีพ  เจาของ 
กิจการ 

ขาราชการ นักเรียน / 
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

อื่น ๆ 

 X 3.80 3.85 3.37 3.67 3.83 
       

เจาของกิจการ 3.80  0.05 
(.585) 

0.43** 
(.005) 

0.13 
(.078) 

0.03 
(.764) 

ขาราชการ 3.85   0.48** 
(.003) 

0.18 
(.090) 

0.02 
(.854) 

นักเรียน / นักศึกษา 3.37    0.30* 
(.045) 

0.46** 
(.005) 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.67     0.16 
(.095) 

อื่น ๆ 3.83      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิเคราะหตาราง 9 แสดงวา ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา กับผูโดยสารที่เปน
พนักงานบริษัทเอกชน จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .045 ซึ่งนอยกวา .05  หมายความวา  
ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน ตอการ
บริการภาคพื้นดินโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ .05  โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.30 

ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ ขาราชการ และอาชีพอื่น ๆ กับผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา 
จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .005, .003 และ .005 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา  
ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ ขาราชการ และอาชีพอ่ืน ๆ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่เปนนักเรียน / 
นักศึกษา ตอการบริการภาคพื้นดินโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.43, 0.48 
และ 0.46 ตามลําดับ 
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ตาราง 10  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอาชีพ 
     แตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานอาหารและเครื่องดื่มรสชาติถูกใจ 
 

อาชีพ  เจาของ 
กิจการ 

ขาราชการ นักเรียน / 
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

อื่น ๆ 

 X 3.46 3.31 4.00 3.31 2.92 
       

เจาของกิจการ 3.46  0.15 
(.450) 

0.69 
(.096) 

0.15 
(.325) 

0.54* 
(.013) 

ขาราชการ 3.31   0.69* 
(.042) 

0.00 
(.983) 

0.39 
(.100) 

นักเรียน / นักศึกษา 4.00    0.69* 
(.028) 

1.08** 
(.002) 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.31     0.39 
(.058) 

อื่น ๆ 2.92      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 10 แสดงวา ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา กับผูโดยสารที่เปน

ขาราชการ และพนักงานบริษัทเอกชน จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .042 และ .028 ตามลําดับ 
ซึ่งนอยกวา .05  หมายความวา  ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่เปน
ขาราชการและพนักงานบริษัทเอกชน ตอการบริการบนเครื่องบินดานอาหารและเครื่องดื่มรสชาติถูกใจ ที่
ระดับนัยสําคัญ .05  โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.69 และ 0.69 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการกับผูโดยสารที่มีอาชีพอื่น ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. 
เทากับ .013 ซึ่งนอยกวา .05  หมายความวา  ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการแตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่
มีอาชีพอื่น ๆ ตอการบริการบนเครื่องบินดานอาหารและเครื่องดื่มรสชาติถูกใจ ที่ระดับนัยสําคัญ .05  โดยมี
ผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.54 

ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา กับผูโดยสารที่มีอาชีพอื่น ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. 
เทากับ .002 ซึ่งนอยกวา .01  หมายความวา  ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีอาชีพอื่น ๆ ตอการบริการบนเครื่องบินดานอาหารและเครื่องดื่มรสชาติถูกใจ ที่ระดับนัยสําคัญ 
.01  โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 1.08 
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ตาราง 11  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอาชีพ 
     แตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานระบบสาธิตความปลอดภัยที่ดี 
 

อาชีพ  เจาของ 
กิจการ 

ขาราชการ นักเรียน / 
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

อื่น ๆ 

 X 4.17 3.94 3.78 3.85 3.48 
       

เจาของกิจการ 4.17  0.23 
(.081) 

0.39 
(.067) 

0.35** 
(.003) 

0.69** 
(.000) 

ขาราชการ 3.94   0.16 
(.471) 

0.09 
(.485) 

0.46** 
(.004) 

นักเรียน / นักศึกษา 3.78    0.07 
(.720) 

0.30 
(.193) 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.85     0.37** 
(.006) 

อื่น ๆ 3.48      

       

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิเคราะหตาราง 11 แสดงวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ กับผูโดยสารที่เปนพนักงาน
บริษัทเอกชน จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .003 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา  ผูโดยสารที่เปน
เจาของกิจการ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน ตอการบริการบนเครื่องบินดาน
ระบบสาธิตความปลอดภัยที่ดี ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.35 

ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ ขาราชการ และพนักงานบริษัทเอกชน กับผูโดยสารที่มีอาชีพอื่น ๆ 
จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .000, .004 และ .006 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา  
ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ ขาราชการ และพนักงานบริษัทเอกชน แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี
อาชีพอ่ืน ๆ ตอการบริการบนเครื่องบินดานระบบสาธิตความปลอดภัยที่ดี ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตาง
คาเฉล่ียเทากับ 0.69, 0.46 และ 0.37 ตามลําดับ 
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ตาราง 12  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอาชีพ 
     แตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานความลาชาในการขึ้นลงบอยคร้ังมาก 
 

อาชีพ  เจาของ 
กิจการ 

ขาราชการ นักเรียน / 
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

อื่น ๆ 

 X 2.69 3.16 3.33 2.88 2.76 
       

เจาของกิจการ 2.69  0.47* 
(.011) 

0.64* 
(.030) 

0.19 
(.188) 

0.07 
(.708) 

ขาราชการ 3.16   0.17 
(.570) 

0.28 
(.106) 

0.40 
(.073) 

นักเรียน / นักศึกษา 3.33    0.45 
(.116) 

0.57 
(.075) 

พนักงานบริษัทเอกชน 2.88     0.12 
(.537) 

อื่น ๆ 2.76      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิเคราะหตาราง 12 แสดงวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ กับผูโดยสารที่เปนขาราชการ 
และนักเรียน / นักศึกษา จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .011 และ .030 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 
หมายความวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่เปนขาราชการและนักเรียน / 
นักศึกษา ตอการบริการบนเครื่องบินดานความลาชาในการขึ้นลงบอยครั้งมาก ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมี
ผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.47 และ 0.64 ตามลําดับ 
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ตาราง 13  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอาชีพ 
     แตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานมีอาการหูอื้อมากในขณะเครื่องขึ้นลง 
 

อาชีพ  เจาของ 
กิจการ 

ขาราชการ นักเรียน / 
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

อื่น ๆ 

 X 2.85 3.22 3.56 3.30 3.60 
       

เจาของกิจการ 2.85  0.37 
(.108) 

0.71 
(.056) 

0.45* 
(.014) 

0.75** 
(.003) 

ขาราชการ 3.22   0.34 
(.382) 

0.08 
(.716) 

0.38 
(.162) 

นักเรียน / นักศึกษา 3.56    0.26 
(.470) 

0.04 
(.911) 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.30     0.30 
(.194) 

อื่น ๆ 3.60      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 13 แสดงวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ กับผูโดยสารที่เปนพนักงาน

บริษัทเอกชน จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .014 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่เปน
เจาของกิจการ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน ตอการบริการบนเครื่องบินดานมี
อาการหูอื้อมากในขณะเครื่องขึ้นลง ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.45 

ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ กับผูโดยสารที่มีอาชีพอื่น ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. 
เทากับ .003 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่
มีอาชีพอ่ืน ๆ ตอการบริการบนเครื่องบินดานมีอาการหูอื้อมากในขณะเครื่องขึ้นลง ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดย
มีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.75 
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ตาราง 14  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอาชีพ 
     แตกตางกันกับความคิดเห็นตอราคาตั๋วดานการยินดีซื้อตั๋วราคาเต็มเพราะมีความยืดหยุนในการเดินทาง 
 

อาชีพ  เจาของ 
กิจการ 

ขาราชการ นักเรียน / 
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

อื่น ๆ 

 X 3.24 3.25 2.11 2.78 3.08 
       

เจาของกิจการ 3.24  0.01 
(.968) 

1.13** 
(.003) 

0.46* 
(.011) 

0.16 
(.518) 

ขาราชการ 3.25   1.14** 
(.004) 

0.47* 
(.029) 

0.17 
(.536) 

นักเรียน / นักศึกษา 2.11    0.67 
(.066) 

0.97* 
(.016) 

พนักงานบริษัทเอกชน 2.78     0.30 
(.200) 

อื่น ๆ 3.08      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 14 แสดงวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการและขาราชการ กับผูโดยสารที่

เปนนักเรียน / นักศึกษา จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .003 และ .004 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 
หมายความวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการและขาราชการ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่เปนนักเรียน / 
นักศึกษา ตอราคาตั๋วดานการยินดีซื้อต๋ัวราคาเต็มเพราะมีความยืดหยุนในการเดินทางที่ระดับนัยสําคัญ .01 
โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 1.13 และ 1.14 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการและขาราชการ กับผูโดยสารที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน จากการ
วิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .011 และ .029 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่เปน
เจาของกิจการและขาราชการ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน ตอราคาตั๋วดาน
การยินดีซื้อตั๋วราคาเต็มเพราะมีความยืดหยุนในการเดินทางที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ีย
เทากับ 1.13 และ 1.14 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา กับผูโดยสารที่มีอาชีพอื่น ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. 
เทากับ .016 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา แตกตางเปนราย
คูกับผูโดยสารที่มีอาชีพอื่น ๆ ตอราคาตั๋วดานการยินดีซื้อต๋ัวราคาเต็มเพราะมีความยืดหยุนในการเดินทางที่
ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.97 
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ตาราง 15  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอาชีพ 
     แตกตางกันกับความคิดเห็นตอราคาตั๋วดานราคาตั๋วมีความเหมาะสม 
 

อาชีพ  เจาของ 
กิจการ 

ขาราชการ นักเรียน / 
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

อื่น ๆ 

 X 3.91 3.28 2.56 3.42 3.36 
       

เจาของกิจการ 3.91  0.63** 
(.001) 

1.35** 
(.000) 

0.49** 
(.001) 

0.55** 
(.006) 

ขาราชการ 3.28   0.72* 
(.020) 

0.14 
(.418) 

0.08 
(.718) 

นักเรียน / นักศึกษา 2.56    0.86** 
(.003) 

0.80* 
(.012) 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.42     0.06 
(.749) 

อื่น ๆ 3.36      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิเคราะหตาราง 15 แสดงวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ กับผูโดยสารที่เปนขาราชการ 
นักเรียน / นักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพอื่น ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .001, 
.000, .001 และ .006 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ แตกตางเปน
รายคูกับผูโดยสารที่เปนขาราชการ นักเรียน / นักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพอื่น ๆ ตอราคาตั๋ว
ดานราคาตั๋วมีความเหมาะสม ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.63, 1.35, 0.49 และ 0.55 
ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่เปนขาราชการ และอาชีพอ่ืน ๆ กับผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา จากการ
วิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .020 และ .012 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่เปน
ขาราชการ และอาชีพอ่ืน ๆ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา ตอราคาตั๋วดานราคาตั๋ว
มีความเหมาะสม ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.72 และ 0.80 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา กับผูโดยสารที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน จากการวิเคราะห 
พบวา คา Sig. เทากับ .003 นอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา แตกตางเปน
รายคูกับผูโดยสารที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน ตอราคาตั๋วดานราคาตั๋วมีความเหมาะสม ที่ระดับนัยสําคัญ 
.01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.86 ตามลําดับ 
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ตาราง 16   แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอาชีพ 
    แตกตางกันกับความคิดเห็นตอราคาตั๋วดานราคาตั๋วโดยรวม 
 

อาชีพ  เจาของ 
กิจการ 

ขาราชการ นักเรียน / 
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

อื่น ๆ 

 X 3.51 3.33 2.81 2.23 3.34 
       

เจาของกิจการ 3.51  0.18 
(.165) 

0.70** 
(.001) 

1.28** 
(.007) 

0.17 
(.230) 

ขาราชการ 3.33   0.52* 
(.021) 

1.10 
(.425) 

0.01 
(.941) 

นักเรียน / นักศึกษา 2.81    0.58* 
(.045) 

0.53* 
(.022) 

พนักงานบริษัทเอกชน 2.23     1.11 
(.415) 

อื่น ๆ 3.34      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 16 แสดงวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ กับผูโดยสารที่เปนขาราชการ 

นักเรียน / นักศึกษา และพนักงานบริษัทเอกชน จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .001 และ .007 
ตามลาํดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่
เปนขาราชการ นักเรียน / นักศึกษา และพนักงานบริษัทเอกชน ตอราคาตั๋วดานราคาตั๋วโดยรวม ที่ระดับ
นัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.70 และ 1.28 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่เปนขาราชการและพนักงานบริษัทเอกชน กับผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา จาก
การวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .021 และ .045 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่
เปนเจาของกิจการ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่เปนขาราชการ นักเรียน / นักศึกษา และพนักงาน
บริษัทเอกชน ตอราคาตั๋วดานราคาตั๋วโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.52 และ 
0.58 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา กับผูโดยสารที่มีอาชีพอื่น ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. 
เทากับ .022 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีอาชีพอื่น ๆ ตอราคาตั๋วดานราคาตั๋วโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
0.53 
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ตาราง 17  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอาชีพ 
     แตกตางกันกับความคิดเห็นตอความสะดวกในการซื้อตั๋ว ดานความสะดวกในการซื้อตั๋ว ณ สํานักงาน 
     สายการบิน 
 

อาชีพ  เจาของ 
กิจการ 

ขาราชการ นักเรียน / 
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

อื่น ๆ 

 X 3.67 3.00 4.00 3.53 3.56 
       

เจาของกิจการ 3.67  0.67** 
(.002) 

0.33 
(.325) 

0.14 
(.411) 

0.11 
(.639) 

ขาราชการ 3.00   1.00** 
(.005) 

0.53** 
(.007) 

0.56* 
(.026) 

นักเรียน / นักศึกษา 4.00    0.47 
(.156) 

0.44 
(.229) 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.53     0.03 
(.892) 

อื่น ๆ 3.56      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 17 แสดงวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ กับผูโดยสารที่เปนขาราชการ 

จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .002 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ 
แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่เปนขาราชการ ตอความสะดวกในการซื้อต๋ัว ดานความสะดวกในการซื้อต๋ัว 
ณ สํานักงานสายการบิน ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.67 

ผูโดยสารที่เปนขาราชการ กับผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา และพนักงานบริษัทเอกชน จาก
การวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .005 และ .007 ตามลําดับ  ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่
เปนขาราชการ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา และพนักงานบริษัทเอกชน ตอความ
สะดวกในการซื้อตั๋ว ดานความสะดวกในการซื้อตั๋ว ณ สํานักงานสายการบิน ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมี
ผลตางคาเฉล่ียเทากับ 1.00 และ 0.53 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่เปนขาราชการ กับผูโดยสารที่มีอาชีพอื่น ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ 
.026 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่เปนขาราชการ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่เปนนักเรียน 
/ นักศึกษา และพนักงานบริษัทเอกชน ตอความสะดวกในการซื้อตั๋ว ดานความสะดวกในการซื้อตั๋ว ณ 
สํานักงานสายการบิน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.56 
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ตาราง 18  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอาชีพ 
     แตกตางกันกับความคิดเห็นตอการสงเสริมการตลาดดานการสะสมไมลทําใหมีความตองการเดินทาง 
     กับสายการบินมากขึ้น 
 

อาชีพ  เจาของ 
กิจการ 

ขาราชการ นักเรียน / 
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

อื่น ๆ 

 X 4.33 4.25 4.11 3.96 3.88 
       

เจาของกิจการ 4.33  0.08 
(.631) 

0.22 
(.428) 

0.37** 
(.007) 

0.45* 
(.017) 

ขาราชการ 4.25   0.14 
(.636) 

0.29 
(.079) 

0.37 
(.076) 

นักเรียน / นักศึกษา 4.11    0.15 
(.588) 

0.23 
(.445) 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.96     0.08 
(.641) 

อื่น ๆ 3.88      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 18 แสดงวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ กับผูโดยสารที่เปนพนักงาน

บริษัทเอกชน จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .007  ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่เปน
เจาของกิจการ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน ตอการสงเสริมการตลาดดานการ
สะสมไมลทําใหมีความตองการเดินทางกับสายการบินมากขึ้น ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ีย
เทากับ 0.37 

ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ กับผูโดยสารที่มีอาชีพอื่น ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. 
เทากับ .017  ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่
มีอาชีพอ่ืน ๆ  ตอการสงเสริมการตลาดดานการสะสมไมลทําใหมีความตองการเดินทางกับสายการบินมากขึ้น 
ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.45 
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สมมติฐานขอท่ี 4 อายุของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาท่ีแตกตางกันมีผลตอความ
คิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐาน
ทางสถิติไดดังนี้ 

H0 : อายุของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมการบินไมแตกตางกัน 

H1 : อายุของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน 
 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อมั่น 
95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ คา F-Prob. นอยกวา .05  และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ที่มีคาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน  จะนําไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)     
เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  ผลการทดสอบสมมติฐานเปนดังนี้ 
 
ตาราง 19  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาตอสวนผสมทางการตลาด 
     ของอุตสาหกรรมการบิน จําแนกตามอายุ 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

การบริการภาคพื้นดิน       
1. ขั้นตอนการตรวจเอกสาร ระหวางกลุม 4 2.279 .570 1.401 .235 
   ในการเดินทางไมยุงยาก ภายในกลุม 196 79.731 .407   
 รวม 200 82.010     
       
       
2. พนักงานมีความสุภาพ ระหวางกลุม 4 3.494 .873 2.237 .066 
    ในการใหบริการ ภายในกลุม 196 76.516 .390   
 รวม 200 80.010     
       
       
3. สถานที่ขณะรอขึ้นเคร่ือง ระหวางกลุม 4 5.325 1.331 2.484* .045 
   กวางขวางดี ภายในกลุม 196 105.043 .536   
 รวม 200 110.368     
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
4. สายการบินมีความเขมงวด ระหวางกลุม 4 7.829 1.957 2.940* .022 
   ในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ ภายในกลุม 196 130.499 .666   
 รวม 200 138.328     
       
       
5. มีการอํานวยความสะดวก ระหวางกลุม 4 3.674 .919 1.517 .199 
    ในการเลือกที่นั่ง ภายในกลุม 196 118.654 .605   
 รวม 200 122.328     
       
       
6. มีความรวดเร็วในการตรวจ ระหวางกลุม 4 3.207 .802 1.201 .312 
   เช็คกระเปาขึน้เคร่ือง ภายในกลุม 196 130.803 .667   

 รวม 200 134.010     
       
       
การบริการภาคพื้นโดยรวม ระหวางกลุม 4 2.514 .628 3.505** .009 

 ภายในกลุม 196 35.147 .179   
 รวม 200 37.661     
       
       
การบริการบนเครื่องบิน       
1. พนักงานตอนรับมีอัธยาศัย ระหวางกลุม 4 3.954 .988 2.642* .035 
   ในการใหบริการดี ภายในกลุม 196 73.330 .374   
 รวม 200 77.284     
       
       
2. อาหารและเครื่องดื่มรสชาติ ระหวางกลุม 4 11.010 2.753 3.511** .009 
   ถูกใจ ภายในกลุม 196 153.656 .784   
 รวม 200 164.667     
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. มีระบบการสาธิตความ ระหวางกลุม 4 .136 .033 .088 .986 
    ปลอดภัยที่ดี ภายในกลุม 196 75.874 .387   
 รวม 200 76.010     
       
       
4. มีความมั่นใจในความ ระหวางกลุม 4 8.039 2.010 3.812** .005 
   ปลอดภัยเมื่อใชสายการบินนี้ ภายในกลุม 196 103.334 .527   
 รวม 200 111.373     
       
       
5. ภายในเครื่องมีอุปกรณและ ระหวางกลุม 4 1.433 .358 .668 .615 
   เครื่องมือที่ทันสมัย เชน หูฟง  ภายในกลุม 196 105.114 .536   
   จอทีวี รีโมท เกมส รวม 200 106.547     
       
       
6. มีความลาชาในการขึ้น–ลง ระหวางกลุม 4 4.050 1.013 1.461 .216 
   ของเคร่ืองบอยมาก ภายในกลุม 196 135.840 .693   
 รวม 200 139.891     
       
       
7. มีความประทบัใจในการ ระหวางกลุม 4 3.824 .956 1.904 .111 
    ใหบริการ ภายในกลุม 196 98.425 .502   
 รวม 200 102.249     
       
       
8. ในขณะที่เครื่องขึ้น-ลง  ระหวางกลุม 4 7.384 1.846 4.579** .001 
   มีความนุมนวล ภายในกลุม 196 79.014 .403   
 รวม 200 86.398     
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
9. การปรับเพดานบินไมสราง ระหวางกลุม 4 8.178 2.044 4.481** .002 
   ความหวาดกลัว ภายในกลุม 196 89.415 .456   
 รวม 200 97.592     
       
       
10. นักบินมีความสามารถใน ระหวางกลุม 4 5.061 1.265 3.315* .012 
     การควบคุมเครื่องขณะตก ภายในกลุม 196 74.819 .382   
     หลุมอากาศ รวม 200 79.881     
       
       
11. มีอาการหูอือ้มากในขณะ ระหวางกลุม 4 2.619 .655 .602 .662 
     เครื่องขึ้น - ลง ภายในกลุม 196 213.182 1.088   
 รวม 200 215.801     
       
       
การบริการบนเครื่องบิน ระหวางกลุม 4 .775 .194 1.795 .131 
โดยรวม ภายในกลุม 196 21.150 .108   
 รวม 200 21.925     
       
       
ดานราคาตั๋ว       
1. ยินดีซื้อตั๋วราคาเต็มเพราะมี ระหวางกลุม 4 7.477 1.869 1.700 .151 
    ความยืดหยุนในการเดินทาง ภายในกลุม 196 215.478 1.099   
 รวม 200 222.955     
       
       
2. ราคาตั๋วมีความเหมาะสม ระหวางกลุม 4 13.247 3.312 4.740** .001 
 ภายในกลุม 196 136.942 .699   
 รวม 200 150.189     
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. การซื้อตั๋วผานตัวแทน ระหวางกลุม 4 3.320 .830 1.066 .375 
    จําหนายจะไดราคาถูกกวา ภายในกลุม 196 152.601 .779   
 รวม 200 155.920     
       
       
4. มีความมั่นใจในการซื้อตั๋ว ระหวางกลุม 4 6.403 1.601 1.732 .144 
   จากสายการบินถึงแมราคา ภายในกลุม 196 181.119 .924   
   จะแพงกวา รวม 200 187.522     
       
       

ดานราคาตั๋วโดยรวม ระหวางกลุม 4 2.044 .511 1.374 .244 
 ภายในกลุม 196 72.895 .372   
 รวม 200 74.939     
       
       
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว       
1. มีความยากลําบากในการหา ระหวางกลุม 4 12.237 3.059 4.537** .002 
   ตัวแทนขายของสายการบิน ภายในกลุม 196 132.161 .674   
 รวม 200 144.398     
       
       
2. สะดวกในการซื้อตั๋ว  ระหวางกลุม 4 12.161 3.040 3.463** .009 
   ณ สํานักงานสายการบิน ภายในกลุม 196 172.078 .878   
 รวม 200 184.239     
       
       
3. มีความสะดวกในการ ระหวางกลุม 4 5.238 1.310 2.233 .067 
    ชําระเงิน ภายในกลุม 196 114.971 .587   
 รวม 200 120.209     
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
4. สายการบินควรมีบริการสงตั๋ว ระหวางกลุม 4 4.118 1.029 2.107 .081 
 ภายในกลุม 196 95.763 .489   
 รวม 200 99.881     
       
       
5. การสํารองที่นั่งกับสายการบิน ระหวางกลุม 4 3.187 .797 1.145 .337 
   นี้ไมยากลําบาก  ภายในกลุม 196 136.376 .696   
 รวม 200 139.562     
       
       
6. การยืนยันการเดินทางเปน ระหวางกลุม 4 3.412 .853 1.787 .133 
   ส่ิงสําคัญ ภายในกลุม 196 93.543 .477   

 รวม 200 96.955     
       
       
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว ระหวางกลุม 4 2.614 .653 3.693** .006 

โดยรวม ภายในกลุม 196 34.677 .177   
 รวม 200 37.291     
       
       
การสงเสริมการขาย       
1. การสะสมไมลทําใหมี ระหวางกลุม 4 .815 .204 .322 .863 
   ความตองการเดินทางกับ ภายในกลุม 196 123.991 .633   
   สายการบินนี้มากขึ้น รวม 200 124.806     
       
       
2. การเปนพันธมิตของสาย ระหวางกลุม 4 .547 .137 .327 .860 
    การบินมีผลดีตอผูโดยสาร ภายในกลุม 196 81.991 .418   
 รวม 200 82.537     
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. การโฆษณามีผลตอการ ระหวางกลุม 4 2.012 .503 .917 .455 
    ตัดสินใจในการใชบริการ ภายในกลุม 196 107.550 .549   
    อยางมาก รวม 200 109.562     
       
       
การสงเสริมการขายโดยรวม ระหวางกลุม 4 .209 .052 .158 .959 
 ภายในกลุม 196 64.741 .330   
 รวม 200 64.950     
       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากตาราง 19 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่มี

อายุแตกตางกันตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบิน โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA : Analysis of Variance)  พบวา ดานการบริการภาคพื้นดิน ไดแก สถานที่
ขณะรอขึ้นเครื่องกวางขวางดี สายการบินมีความเขมงวดในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ  ดานบริการบน
เครื่องบิน ไดแก พนักงานตอนรับมีอัธยาศัยในการใหบริการดี นักบินมีความสามารถในการควบคุมเครื่อง
ขณะตกหลุมอากาศ มีคา F-Prob. เทากับ .045, .022, .035 และ .012 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 

การบริการภาคพื้นโดยรวม ดานการบริการบนเครื่องบิน ไดแก อาหารและเครื่องดื่มรสชาติถูกใจ 
มีความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อใชสายการบินนี้ ในขณะเครื่องขึ้น-ลง มีความนุมนวล การปรับเพดานบิน
ไมสรางความหวาดกลัว ดานราคาตั๋ว ไดแก ราคาตั๋วมีความเหมาะสม ดานความสะดวกในการซื้อต๋ัว ไดแก มี
ความยากลําบากในการหาตัวแทนขายของสายการบิน ไมสะดวกในการซ้ือต๋ัว ณ สํานักงานสายการบิน และ
ความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยรวม มีคา F-Prob. เทากับ .009, .009, .005, .001, .002, .001, .002, .009 และ 
.006  ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดังนั้น 
ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) ใชวิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
ตามลําดับ ดังนี้   
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ตาราง 20  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอายุ 
     แตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการภาคพื้นดินดานสถานที่ขณะรอขึ้นเคร่ืองกวางขวางดี 
 

อายุ  ต่ํากวาหรือ
เทากับ 20 ป 

21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 ป ขึ้นไป 

 X 3.33 3.84 3.80 3.91 4.17 
       

ต่ํากวาหรือ 
เทากับ 20 ป 

3.33  0.51 
(.113) 

0.47 
(.136) 

0.58 
(.070) 

0.84* 
(.010) 

21 – 30 ป 3.84   0.04 
(.772) 

0.07 
(.641) 

0.33* 
(.048) 

31 – 40 ป 3.80    0.11 
(.417) 

0.37* 
(.015) 

41 – 50 ป 3.91     0.36 
(.117) 

51 ป ขึ้นไป 4.17      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิเคราะหตาราง 20 แสดงวา ผูโดยสารที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป อายุ 21 – 30 ป 
และอายุ 31 – 40 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .010, .048 
และ .015  ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป อายุ 21 – 30 ป และ
อายุ 31 – 40 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป ตอการบริการภาคพื้นดินดานสถานที่
ขณะรอขึ้นเครื่องกวางขวางดี ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.84, 0.33 และ 0.37 
ตามลําดับ 
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ตาราง 21  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอายุ 
      แตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการภาคพื้นดินดานสายการบินมีความเขมงวดในเรื่องน้ําหนัก 
      ของสัมภาระ 
 

อายุ  ต่ํากวาหรือ
เทากับ 20 ป 

21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 ป ขึ้นไป 

 X 3.00 3.50 3.24 3.11 3.63 
       

ต่ํากวาหรือ 
เทากับ 20 ป 

3.00  0.50 
(.161) 

0.24 
(.485) 

0.11 
(.759) 

0.63 
(.083) 

21 – 30 ป 3.50   0.26 
(.103) 

0.39* 
(.024) 

0.13 
(.487) 

31 – 40 ป 3.24    0.13 
(.387) 

0.39* 
(.023) 

41 – 50 ป 3.11     0.52** 
(.005) 

51 ป ขึ้นไป 3.63      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิเคราะหตาราง 21 แสดงวา ผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 41 - 50 ป 
จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .024 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป 
แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 41 – 50 ป ตอการบริการภาคพื้นดินดานสายการบินมีความเขมงวด
ในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.39 

ผูโดยสารที่มีอายุ 31 – 40 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. 
เทากับ .023 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 31 – 40 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี
อายุ 51 ปขึ้นไป ตอการบริการภาคพื้นดินดานสายการบินมีความเขมงวดในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.39 

ผูโดยสารที่มีอายุ 41 – 50 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. 
เทากับ .005 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 41 – 50 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี
อายุ 51 ปขึ้นไป ตอการบริการภาคพื้นดินดานสายการบินมีความเขมงวดในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ ที่ระดับ
นัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.52 
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ตาราง 22  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอายุ 
     แตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการภาคพื้นดินโดยรวม 
      

อายุ  ต่ํากวาหรือ
เทากับ 20 ป 

21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 ป ขึ้นไป 

 X 3.44 3.67 3.70 3.75 3.95 
       

ต่ํากวาหรือ 
เทากับ 20 ป 

3.44  0.23 
(.229) 

0.36 
(.154) 

0.31 
(.098) 

0.51** 
(.007) 

21 – 30 ป 3.67   0.03 
(.662) 

0.08 
(.352) 

0.28** 
(.003) 

31 – 40 ป 3.70    0.05 
(.554) 

0.25** 
(.004) 

41 – 50 ป 3.75     0.20* 
(.030) 

51 ป ขึ้นไป 3.95      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิเคราะหตาราง 22 แสดงวา ผูโดยสารที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป อายุ 21 – 30 ป 
อายุ 31 – 40 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .007, .003 และ 
.004 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป อายุ 21 – 30 ป อายุ 31 – 40 
ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป ตอการบริการภาคพื้นดินโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ .01 
โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.51, 0.28 และ 0.25 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีอายุ 41 – 50 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. 
เทากับ .030 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 41 – 50 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี
อายุ 51 ปขึ้นไป ตอการบริการภาคพื้นดินโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.20 
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ตาราง 23  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอายุ 
     แตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานพนักงานตอนรับมีอัธยาศัยในการใหบริการดี 
 

อายุ  ต่ํากวาหรือ
เทากับ 20 ป 

21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 ป ขึ้นไป 

 X 4.00 3.82 4.16 4.04 4.20 
       

ต่ํากวาหรือ 
เทากับ 20 ป 

4.00  0.18 
(.495) 

0.16 
(.547) 

0.04 
(.870) 

0.20 
(.460) 

21 – 30 ป 3.82   0.34** 
(.004) 

0.22 
(.082) 

0.38** 
(.006) 

31 – 40 ป 4.16    0.12 
(.329) 

0.04 
(.735) 

41 – 50 ป 4.04     0.16 
(.255) 

51 ป ขึ้นไป 4.20      

       

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิเคราะหตาราง 23 แสดงวา ผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 31 – 40 ป 
และอายุ 51 ปขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .004 และ .006 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 
หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 31 – 40 ป และอายุ 51 
ปขึ้นไป ตอการบริการบนเครื่องบินดานพนักงานตอนรับมีอัธยาศัยในการใหบริการดี ที่ระดับนัยสําคัญ .01 
โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.34 และ 0.38 ตามลําดับ 
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ตาราง 24  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอายุ 
    แตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานอาหารและเครื่องดื่มรสชาติถูกใจ 
 

อายุ  ต่ํากวาหรือ
เทากับ 20 ป 

21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 ป ขึ้นไป 

 X 3.67 3.68 3.26 3.35 2.97 
       

ต่ํากวาหรือ 
เทากับ 20 ป 

3.67  0.01 
(.969) 

0.41 
(.278) 

0.32 
(.408) 

0.70 
(.077) 

21 – 30 ป 3.68   0.42* 
(.013) 

0.33 
(.075) 

0.71** 
(.000) 

31 – 40 ป 3.26    0.09 
(.590) 

0.29 
(.121) 

41 – 50 ป 3.35     0.38 
(.060) 

51 ป ขึ้นไป 2.97      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิเคราะหตาราง 24 แสดงวา ผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 31 – 40 ป 
จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .013 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป 
แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 31 – 40 ป ตอการบริการบนเครื่องบินดานอาหารและเครื่องดื่มรสชาติ
ถูกใจ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.42 

ผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. 
เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี
อายุ 51 ปขึ้นไป ตอการบริการบนเครื่องบินดานอาหารและเครื่องดื่มรสชาติถูกใจ ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมี
ผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.71 
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ตาราง 25  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอายุ 
     แตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานมีความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อใช 
     สายการบิน 
 

อายุ  ต่ํากวาหรือ
เทากับ 20 ป 

21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 ป ขึ้นไป 

 X 3.67 3.55 3.96 3.85 4.14 
       

ต่ํากวาหรือ 
เทากับ 20 ป 

3.67  0.12 
(.702) 

0.29 
(.348) 

0.18 
(.566) 

0.47 
(.139) 

21 – 30 ป 3.55   0.41** 
(.004) 

0.33 
(.051) 

0.59** 
(.000) 

31 – 40 ป 3.96    0.11 
(.429) 

0.18 
(.218) 

41 – 50 ป 3.85     0.29 
(.072) 

51 ป ขึ้นไป 4.14      

       

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิเคราะหตาราง 25 แสดงวา ผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 31 – 40 ป 
และอายุ 51 ปขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .004 และ .000 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 
หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 31 – 40 ป และอายุ 51 
ปขึ้นไป ตอการบริการบนเครื่องบินดานมีความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อใชสายการบิน ที่ระดับนัยสําคัญ 
.01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.41 และ 0.59 ตามลําดับ 
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ตาราง 26  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอายุ 
     แตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานในขณะเครื่องขึ้น-ลง มีความนุมนวล 
 

อายุ  ต่ํากวาหรือ
เทากับ 20 ป 

21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 ป ขึ้นไป 

 X 4.00 3.84 4.07 3.96 4.43 
       

ต่ํากวาหรือ 
เทากับ 20 ป 

4.00  0.16 
(.565) 

0.07 
(.792) 

0.04 
(.875) 

0.43 
(.128) 

21 – 30 ป 3.84   0.23 
(.061) 

0.12 
(.389) 

0.59** 
(.000) 

31 – 40 ป 4.07    0.11 
(.342) 

0.36** 
(.007) 

41 – 50 ป 3.96     0.47** 
(.001) 

51 ป ขึ้นไป 4.43      

       

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิเคราะหตาราง 26 แสดงวา ผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป อายุ 31 – 40 ป และอายุ 41 – 
50 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .000, .007 และ .001 
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี
อายุ 31 – 40 ป และอายุ 51 ปขึ้นไป ตอการบริการบนเครื่องบินดานในขณะเครื่องขึ้น-ลง มีความนุมนวล ที่
ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.59, 0.36 และ 0.47 ตามลําดับ 
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ตาราง 27  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอายุ 
     แตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานการปรับเพดานบินไมสรางความหวาดกลัว 
 

อายุ  ต่ํากวาหรือ
เทากับ 20 ป 

21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 ป ขึ้นไป 

 X 3.67 3.86 3.94 3.61 4.23 
       

ต่ํากวาหรือ 
เทากับ 20 ป 

3.67  0.19 
(.504) 

0.27 
(.338) 

0.06 
(.843) 

0.56 
(.061) 

21 – 30 ป 3.86   0.08 
(.543) 

0.25 
(.075) 

0.37* 
(.018) 

31 – 40 ป 3.94    0.33* 
(.010) 

0.29* 
(.042) 

41 – 50 ป 3.61     0.62** 
(.000) 

51 ป ขึ้นไป 4.23      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิเคราะหตาราง 27 แสดงวา ผูโดยสารที่มีอายุ 31 – 40 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 41 – 50 ป 
และอายุ 51 ปขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .010 และ .042 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 
หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 31 – 40 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 41 – 50 ป และอายุ 51 
ปขึ้นไป ตอการบริการบนเครื่องบินดานการปรับเพดานบินไมสรางความหวาดกลัว ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดย
มีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.33 และ 0.29 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. 
เทากับ .018 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี
อายุ 51 ปขึ้นไป ตอการบริการบนเครื่องบินดานการปรับเพดานบินไมสรางความหวาดกลัว ที่ระดับนัยสําคัญ 
.05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.37 

ผูโดยสารที่มีอายุ 41 – 50 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. 
เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 41 – 50 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี
อายุ 51 ปขึ้นไป ตอการบริการบนเครื่องบินดานการปรับเพดานบินไมสรางความหวาดกลัว ที่ระดับนัยสําคัญ 
.05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.62 
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ตาราง 28  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอายุ 
     แตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานนักบินมีความสามารถในการควบคุมเครื่อง 
     ขณะตกหลุมอากาศ 
 

อายุ  ต่ํากวาหรือ
เทากับ 20 ป 

21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 ป ขึ้นไป 

 X 3.67 3.80 4.01 3.76 4.17 
       

ต่ํากวาหรือ 
เทากับ 20 ป 

3.67  0.13 
(.632) 

0.34 
(.187) 

0.09 
(.726) 

0.50 
(.066) 

21 – 30 ป 3.80   0.21 
(.067) 

0.04 
(.791) 

0.37** 
(.008) 

31 – 40 ป 4.01    0.25* 
(.032) 

0.16 
(.221) 

41 – 50 ป 3.76     0.41** 
(.003) 

51 ป ขึ้นไป 4.17      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิเคราะหตาราง 28 แสดงวา ผูโดยสารที่มีอายุ 31 – 40 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 41 – 50 ป 
จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .032 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 31 – 40 ป 
แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 41 – 50 ป ตอการบริการบนเครื่องบินดานนักบินมีความสามารถใน
การควบคุมเครื่องขณะตกหลุมอากาศ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.25 

ผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป และอายุ 41 – 50 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป จากการ
วิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .008 และ .003 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 
21 – 30 ป และอายุ 41 – 50 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป ตอการบริการบน
เครื่องบินดานนักบินมีความสามารถในการควบคุมเครื่องขณะตกหลุมอากาศ ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมี
ผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.37 และ 0.41 ตามลําดับ 
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ตาราง 29  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอายุ 
    แตกตางกันกับความคิดเห็นตอราคาตั๋วดานราคาตั๋วมีความเหมาะสม 
 

อายุ  ต่ํากวาหรือ
เทากับ 20 ป 

21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 ป ขึ้นไป 

 X 2.67 3.45 3.36 3.89 3.37 
       

ต่ํากวาหรือ 
เทากับ 20 ป 

2.67  0.78* 
(.032) 

0.69 
(.054) 

1.32** 
(.001) 

0.70 
(.058) 

21 – 30 ป 3.45   0.09 
(.545) 

0.44* 
(.014) 

0.08 
(.661) 

31 – 40 ป 3.36    0.53** 
(.001) 

0.01 
(.934) 

41 – 50 ป 3.89     0.52** 
(.006) 

51 ป ขึ้นไป 3.37      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิเคราะหตาราง 29 แสดงวา ผูโดยสารที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป และอายุ 41 – 50 ป 
กับผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .032 และ .014 ตามลําดับ ซึ่งนอย
กวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป และอายุ 41 – 50 ป แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป ตอราคาตั๋วดานราคาตั๋วมีความเหมาะสม ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตาง
คาเฉล่ียเทากับ 0.78 และ 0.44 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป อายุ 31 – 40 ป และอายุ 51 ปขึ้นไป กับผูโดยสารที่มี
อายุ 41 – 50 ป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .001, .001 และ .006 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 
หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป อายุ 31 – 40 ป และอายุ 51 ปขึ้นไป แตกตางเปน
รายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 41 – 50 ป ตอราคาตั๋วดานราคาตั๋วมีความเหมาะสม ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมี
ผลตางคาเฉล่ียเทากับ 1.32, 0.53 และ 0.52 ตามลําดับ 
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ตาราง 30  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอายุ 
     แตกตางกันกับความคิดเห็นตอความสะดวกในการซื้อตั๋วดานมีความยากลําบากในการหาตัวแทนขาย 
     ของสายการบิน 
 

อายุ  ต่ํากวาหรือ
เทากับ 20 ป 

21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 ป ขึ้นไป 

 X 3.33 3.16 3.23 3.04 2.54 
       

ต่ํากวาหรือ 
เทากับ 20 ป 

3.33  0.17 
(.626) 

0.10 
(.765) 

0.29 
(.417) 

0.89* 
(.031) 

21 – 30 ป 3.16   0.07 
(.661) 

0.12 
(.505) 

0.72** 
(.001) 

31 – 40 ป 3.23    0.19 
(.236) 

0.69** 
(.000) 

41 – 50 ป 3.04     0.50** 
(.007) 

51 ป ขึ้นไป 2.54      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิเคราะหตาราง 30 แสดงวา ผูโดยสารที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 
51 ปขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .031 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ
ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป ตอความสะดวกในการซื้อต๋ัวดาน
มีความยากลําบากในการหาตัวแทนขายของสายการบิน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 
0.89 

ผูโดยสารที่มีอายุ 21 - 30 ป อายุ 31 – 40 ป และอายุ 41 – 50 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้น
ไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .001, .000 และ .007 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา 
ผูโดยสารที่มีอายุ 21 - 30 ป อายุ 31 – 40 ป และอายุ 41 – 50 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 51 
ปขึ้นไป ตอความสะดวกในการซื้อตั๋วดานมีความยากลําบากในการหาตัวแทนขายของสายการบิน ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.72, 0.69 และ 0.50 ตามลําดับ 
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ตาราง 31  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอายุ 
     แตกตางกันกับความคิดเห็นตอความสะดวกในการซื้อตั๋วดานสะดวกในการซื้อตั๋ว ณ สํานักงานสายการบิน 
      
 

อายุ  ต่ํากวาหรือ
เทากับ 20 ป 

21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 ป ขึ้นไป 

 X 4.00 3.91 3.37 3.46 3.26 
       

ต่ํากวาหรือ 
เทากับ 20 ป 

4.00  0.09 
(.824) 

0.63 
(.116) 

0.54 
(.183) 

0.74 
(.074) 

21 – 30 ป 3.91   0.54** 
(.003) 

0.45* 
(.023) 

0.65** 
(.002) 

31 – 40 ป 3.37    0.09 
(.633) 

0.11 
(.556) 

41 – 50 ป 3.46     0.20 
(.344) 

51 ป ขึ้นไป 3.26      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิเคราะหตาราง 31 แสดงวา ผูโดยสารที่มีอายุ 21 - 30 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 41 - 50 ป 
จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .023 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 21 - 30 ป 
แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 41 - 50 ป ตอความสะดวกในการซื้อต๋ัวดานไมสะดวกในการซื้อต๋ัว ณ 
สํานักงานสายการบิน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.45 

ผูโดยสารที่มีอายุ 21 - 30 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 31 - 40 ป และอายุ 51 ปขึ้นไป จากการ
วิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .003 และ .002 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 
21 - 30 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 31 - 40 ป และอายุ 51 ปขึ้นไป ตอความสะดวกในการซื้อ
ตั๋วดานไมสะดวกในการซื้อตั๋ว ณ สํานักงานสายการบิน ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 
0.54 และ 0.65 
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ตาราง 32  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีอายุ 
     แตกตางกันกับความคิดเห็นตอความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยรวม 
 

อายุ  ต่ํากวาหรือ
เทากับ 20 ป 

21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 ป ขึ้นไป 

 X 3.72 3.65 3.65 3.47 3.37 
       

ต่ํากวาหรือ 
เทากับ 20 ป 

3.72  0.07 
(.684) 

0.07 
(.667) 

0.25 
(.170) 

0.35 
(.061) 

21 – 30 ป 3.65   0.00 
(.975) 

0.18* 
(.048) 

0.28** 
(.004) 

31 – 40 ป 3.65    0.18* 
(.030) 

0.28** 
(.002) 

41 – 50 ป 3.47     0.10 
(.292) 

51 ป ขึ้นไป 3.37      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิเคราะหตาราง 32 แสดงวา ผูโดยสารที่มีอายุ 21 - 30 ป และอายุ 31 – 40 ป กับ
ผูโดยสารที่มีอายุ 41 - 50 ป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .048 และ .030 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 
.05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 21 - 30 ป และอายุ 31 – 40 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 
41 - 50 ป ตอความสะดวกในการซื้อต๋ัวโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.18 และ 
0.18 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีอายุ 21 - 30 ป และอายุ 31 – 40 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป จากการ
วิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .004 และ .002 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 
21 - 30 ป และอายุ 31 – 40 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 51 ป ขึ้นไป ตอความสะดวกในการซื้อ
ตั๋วโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.28 และ 0.28 ตามลําดับ 
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สมมติฐานขอท่ี 5 ระดับการศึกษาของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาท่ีแตกตางกันมีผลตอ
ความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0 : ระดับการศึกษาของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอ
สวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินไมแตกตางกัน 

H1 : ระดับการศึกษาของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอ
สวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน 
 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อมั่น 
95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ คา F-Prob. นอยกวา .05  และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ที่มีคาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน  จะนําไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)     
เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  ผลการทดสอบสมมติฐานเปนดังนี้ 
 
ตาราง 33  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาตอสวนผสมทางการตลาด 
     ของอุตสาหกรรมการบิน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

การบริการภาคพื้นดิน       
1. ขั้นตอนการตรวจเอกสาร ระหวางกลุม 3 .137 .045 .110 .954 
   ในการเดินทางไมยุงยาก ภายในกลุม 197 81.873 .416   
 รวม 200 82.010    
       
       
2. พนักงานมีความสุภาพ ระหวางกลุม 3 .251 .083 .207 .892 
    ในการใหบริการ ภายในกลุม 197 79.759 .405   
 รวม 200 80.010    
       
       
3. สถานที่ขณะรอขึ้นเคร่ือง ระหวางกลุม 3 3.050 1.017 1.866 .137 
   กวางขวางดี ภายในกลุม 197 107.319 .545   
 รวม 200 110.368    
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ตาราง 33 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
4. สายการบินมีความเขมงวด ระหวางกลุม 3 10.173 3.391 5.213** .002 
   ในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ ภายในกลุม 197 128.155 .651   
 รวม 200 138.328    
       
       
5. มีการอํานวยความสะดวก ระหวางกลุม 3 3.063 1.021 1.686 .171 
    ในการเลือกที่นั่ง ภายในกลุม 197 119.265 .605   
 รวม 200 122.328    
       
       
6. มีความรวดเร็วในการตรวจ ระหวางกลุม 3 1.090 .363 .538 .657 
   เช็คกระเปาขึน้เคร่ือง ภายในกลุม 197 132.920 .675   

 รวม 200 134.010    
       
       
การบริการภาคพื้นโดยรวม ระหวางกลุม 3 .336 .112 .590 .622 

 ภายในกลุม 197 37.326 .189   
 รวม 200 37.661    
       
       
การบริการบนเครื่องบิน       
1. พนักงานตอนรับมีอัธยาศัย ระหวางกลุม 3 2.188 .729 1.913 .129 
   ในการใหบริการดี ภายในกลุม 197 75.096 .381   
 รวม 200 77.284    
       
       
2. อาหารและเครื่องดื่มรสชาติ ระหวางกลุม 3 2.163 .721 .874 .455 
   ถูกใจ ภายในกลุม 197 162.503 .825   
 รวม 200 164.667    
       
       

 



 94 

 

ตาราง 33 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. มีระบบการสาธิตความ ระหวางกลุม 3 3.271 1.090 2.953* .034 
    ปลอดภัยที่ดี ภายในกลุม 197 72.739 .369   
 รวม 200 76.010    
       
       
4. มีความมั่นใจในความ ระหวางกลุม 3 1.092 .364 .650 .584 
   ปลอดภัยเมื่อใชสายการบินนี้ ภายในกลุม 197 110.281 .560   
 รวม 200 111.373    
       
       
5. ภายในเครื่องมีอุปกรณและ ระหวางกลุม 3 2.898 .966 1.836 .142 
   เครื่องมือที่ทันสมัย เชน หูฟง  ภายในกลุม 197 103.649 .526   
   จอทีวี รีโมท เกมส รวม 200 106.547    
       
       
6. มีความลาชาในการขึ้น–ลง ระหวางกลุม 3 3.673 1.224 1.771 .154 
   ของเคร่ืองบอยมาก ภายในกลุม 197 136.218 .691   
 รวม 200 139.891    
       
       
7. มีความประทบัใจในการ ระหวางกลุม 3 1.424 .475 .928 .428 
    ใหบริการ ภายในกลุม 197 100.825 .512   
 รวม 200 102.249    
       
       
8. ในขณะที่เครื่องขึ้น-ลง  ระหวางกลุม 3 .487 .162 .373 .773 
   มีความนุมนวล ภายในกลุม 197 85.911 .436   
 รวม 200 86.398    
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ตาราง 33 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
9. การปรับเพดานบินไมสราง ระหวางกลุม 3 3.351 1.117 2.335 .075 
   ความหวาดกลัว ภายในกลุม 197 94.241 .478   
 รวม 200 97.592    
       
       
10. นักบินมีความสามารถใน ระหวางกลุม 3 1.460 .487 1.223 .303 
     การควบคุมเครื่องขณะตก ภายในกลุม 197 78.421 .398   
     หลุมอากาศ รวม 200 79.881    
       
       
11. มีอาการหูอือ้มากในขณะ ระหวางกลุม 3 .676 .225 .206 .892 
     เครื่องขึ้น - ลง ภายในกลุม 197 215.125 1.092   
 รวม 200 215.801    
       
       
การบริการบนเครื่องบิน ระหวางกลุม 3 9.488E-02 .031 .285 .836 
โดยรวม ภายในกลุม 197 21.830 .111   
 รวม 200 21.925    
       
       
ดานราคาตั๋ว       
1. ยินดีซื้อตั๋วราคาเต็มเพราะมี ระหวางกลุม 3 6.052 2.017 1.832 .143 
    ความยืดหยุนในการเดินทาง ภายในกลุม 197 216.903 1.101   
 รวม 200 222.955    
       
       
2. ราคาตั๋วมีความเหมาะสม ระหวางกลุม 3 2.308 .769 1.025 .383 
 ภายในกลุม 197 147.881 .751   
 รวม 200 150.189    
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ตาราง 33 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. การซื้อตั๋วผานตัวแทน ระหวางกลุม 3 .536 .179 .227 .878 
    จําหนายจะไดราคาถูกกวา ภายในกลุม 197 155.384 .789   
 รวม 200 155.920    
       
       
4. มีความมั่นใจในการซื้อตั๋ว ระหวางกลุม 3 1.595 .532 .563 .640 
   จากสายการบินถึงแมราคา ภายในกลุม 197 185.928 .944   
    จะแพงกวา รวม 200 187.522    
       
       

ดานราคาตั๋วโดยรวม ระหวางกลุม 3 .188 .062 .165 .920 
 ภายในกลุม 197 74.751 .379   
 รวม 200 74.939    
       
       
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว       
1. มีความยากลําบากในการหา ระหวางกลุม 3 2.352 .784 1.087 .356 
   ตัวแทนขายของสายการบิน ภายในกลุม 197 142.046 .721   
 รวม 200 144.398    
       
       
2. สะดวกในการซื้อตั๋ว  ระหวางกลุม 3 12.980 4.327 4.977** .002 
   ณ สํานักงานสายการบิน ภายในกลุม 197 171.258 .869   
 รวม 200 184.239    
       
       
3. มีความสะดวกในการ ระหวางกลุม 3 1.690 .563 .937 .424 
    ชําระเงิน ภายในกลุม 197 118.519 .602   
 รวม 200 120.209    
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ตาราง 33 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
4. สายการบินควรมีบริการสงตั๋ว ระหวางกลุม 3 5.108 1.703 3.539* .016 
 ภายในกลุม 197 94.772 .481   
 รวม 200 99.881    
       
       
5. การสํารองที่นั่งกับสายการบิน ระหวางกลุม 3 .857 .286 .406 .749 
   นี้ไมยากลําบาก  ภายในกลุม 197 138.705 .704   
 รวม 200 139.562    
       
       
6. การยืนยันการเดินทางเปน ระหวางกลุม 3 3.701 1.234 2.606 .053 
   ส่ิงสําคัญ ภายในกลุม 197 93.254 .473   

 รวม 200 96.955    
       
       
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว ระหวางกลุม 3 .831 .277 1.497 .217 

โดยรวม ภายในกลุม 197 36.460 .185   
 รวม 200 37.291    
       
       
การสงเสริมการขาย       
1. การสะสมไมลทําใหมี ระหวางกลุม 3 1.322 .441 .703 .551 
   ความตองการเดินทางกับ ภายในกลุม 197 123.484 .627   
   สายการบินนี้มากขึ้น รวม 200 124.806    
       
       
2. การเปนพันธมิตของสาย ระหวางกลุม 3 2.436 .812 1.997 .116 
    การบินมีผลดีตอผูโดยสาร ภายในกลุม 197 80.101 .407   
 รวม 200 82.537    
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ตาราง 33 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. การโฆษณามีผลตอการ ระหวางกลุม 3 4.534 1.511 2.835* .039 
    ตัดสินใจในการใชบริการ ภายในกลุม 197 105.028 .533   
    อยางมาก รวม 200 109.562    
       
       
การสงเสริมการขายโดยรวม ระหวางกลุม 3 .556 .185 .567 .638 
 ภายในกลุม 197 64.394 .327   
 รวม 200 64.950    
       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากตาราง 33 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่มี

ระดับการศึกษาแตกตางกันตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบิน โดยใชสถิติการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA : Analysis of Variance)  พบวา ดานการบริการบนเครื่องบิน ไดแก 
มีการสาธิตระบบความปลอดภัยที่ดี ดานการสงเสริมการขาย ไดแก การโฆษณามีผลตอการตัดสินใจในการใช
บริการอยางมาก มีคา F-Prob. เทากับ .034 และ .039 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 

ดานการบริการภาคพื้นดิน ไดแก สายการบินมีความเขมงวดในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ ดาน
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว ไดแก สะดวกในการซื้อตั๋ว ณ สํานักงานสายการบิน มีคา F-Prob. เทากับ .002  
และ .002  ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01  

นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลการ
วิเคราะหนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) ใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ตามลําดับ ดังนี้   
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ตาราง 34  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีระดับ 
     การศึกษาแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการภาคพื้นดินดานสายการบินมีความเขมงวด 
     ในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ 
 

ระดับการศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกวาปริญญาโท 
 X 3.53 3.12 3.59 3.00 

      

ต่ํากวาปริญญาตรี 3.53  0.41** 
(.004) 

0.06 
(.740) 

0.53 
(.361) 

ปริญญาตรี 3.12   0.47** 
(.001) 

0.12 
(.840) 

ปริญญาโท 3.59    0.59 
(.313) 

สูงกวาปริญญาโท 3.00     

      

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิเคราะหตาราง 34 แสดงวา ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 
กับผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .004 และ .001 
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 
แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี ตอการบริการภาคพื้นดินดานสายการ
บินมีความเขมงวดในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.41 และ 
0.47 ตามลําดับ 
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ตาราง 35  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีระดับ 
     การศึกษาแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานมีการสาธิตความปลอดภัยที่ดี 
 

ระดับการศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกวาปริญญาโท 
 X 4.00 3.94 3.71 4.50 

      

ต่ํากวาปริญญาตรี 4.00  0.06 
(.592) 

0.29* 
(.019) 

0.50 
(.256) 

ปริญญาตรี 3.94   0.23* 
(.024) 

0.56 
(.200) 

ปริญญาโท 3.71    0.71 
(.071) 

สูงกวาปริญญาโท 4.50     

      

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิเคราะหตาราง 35 แสดงวา ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาตรี กับผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับโท จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .019 และ .024 
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีและระดับปริญญา
ตรี แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท ตอการบริการบนเครื่องบินดานมีการสาธิต
ความปลอดภัยที่ดี ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.29 และ 0.23 ตามลําดับ 
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ตาราง 36  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีระดับการ 
     ศึกษาแตกตางกันกับความคิดเห็นตอความสะดวกในการซื้อตั๋วดานสะดวกในการซื้อตั๋ว ณ สํานักงาน 
     สายการบิน 
 

ระดับการศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกวาปริญญาโท 
 X 3.80 3.58 3.10 3.50 

      

ต่ํากวาปริญญาตรี 3.80  0.42 
(.130) 

0.70** 
(.000) 

0.30 
(.657) 

ปริญญาตรี 3.58   0.48** 
(.003) 

0.08 
(.901) 

ปริญญาโท 3.10    0.40 
(.550) 

สูงกวาปริญญาโท 3.50     

      

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ผลการวิเคราะหตาราง 36 แสดงวา ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีและระดับ

ปริญญาตรี กับผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .000 และ 
.003 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาตรี แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท ตอความสะดวกในการซื้อตั๋วดาน
สะดวกในการซื้อต๋ัว ณ สํานักงานสายการบิน ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากบั 0.70 และ 
0.48 ตามลําดับ 
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ตาราง 37  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีระดับ 
     การศึกษาแตกตางกันกับความคิดเห็นตอความสะดวกในการซื้อตั๋วดานสายการบินควรมีบริการสงตั๋ว 
 

ระดับการศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกวาปริญญาโท 
 X 3.98 4.02 3.67 4.50 

      

ต่ํากวาปริญญาตรี 3.98  0.04 
(.737) 

0.31* 
(.029) 

0.52 
(.299) 

ปริญญาตรี 4.02   0.35** 
(.003) 

0.48 
(.333) 

ปริญญาโท 3.67    0.83 
(.097) 

สูงกวาปริญญาโท 4.50     

      

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 37 แสดงวา ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี กับผูโดยสารที่

มีการศึกษาระดับปริญญาโท จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .029 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา 
ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท 
ตอความสะดวกในการซื้อตั๋วดานไมสะดวกในการซื้อต๋ัว ณ สํานักงานสายการบิน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมี
ผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.31 

ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีกับผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท จากการ
วิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .003 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท ตอความสะดวกในการซื้อต๋ัวดานไมสะดวก
ในการซื้อตั๋ว ณ สํานักงานสายการบิน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.35 
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ตาราง 38  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีระดับ 
      การศึกษาแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการสงเสริมการขายดานการโฆษณามีผลตอการตัดสินใจ 
      ใชบริการอยางมาก 
 

ระดับการศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกวาปริญญาโท 
 X 4.02 3.78 4.08 4.50 

      

ต่ํากวาปริญญาตรี 4.02  0.24 
(.061) 

0.06 
(.707) 

0.48 
(.366) 

ปริญญาตรี 3.78   0.30* 
(.017) 

0.72 
(.167) 

ปริญญาโท 4.08    0.42 
(.424) 

สูงกวาปริญญาโท 4.50     

      

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 38 แสดงวา ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี กับผูโดยสารที่มี

การศึกษาระดับปริญญาโท จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .017 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา 
ผูโดยสารที่มกีารศึกษาระดับปริญญาตรี แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท ตอการ
สงเสริมการขายดานการโฆษณามีผลตอการตัดสินใจใชบริการอยางมาก ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตาง
คาเฉล่ียเทากับ 0.30 
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สมมติฐานขอท่ี 6 จุดประสงคในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาท่ีแตกตาง
กันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน สามารถ
เขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0 : จุดประสงคในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความ
คิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินไมแตกตางกัน 

H1 : จุดประสงคในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความ
คิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน 
 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อมั่น 
95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ คา F-Prob. นอยกวา .05  และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ที่มีคาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน  จะนําไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)     
เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  ผลการทดสอบสมมติฐานเปนดังนี้ 
 
ตาราง 39  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาตอสวนผสมทางการตลาด 
     ของอุตสาหกรรมการบิน จําแนกตามจุดประสงคในการเดินทาง 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

การบริการภาคพื้นดิน       
1. ขั้นตอนการตรวจเอกสาร ระหวางกลุม 3 2.505 .835 2.069 .106 
   ในการเดินทางไมยุงยาก ภายในกลุม 197 79.505 .404   
 รวม 200 82.010    
       
       
2. พนักงานมีความสุภาพ ระหวางกลุม 3 2.599 .866 2.205 .089 
    ในการใหบริการ ภายในกลุม 197 77.411 .393   
 รวม 200 80.010    
       
       
3. สถานที่ขณะรอขึ้นเคร่ือง ระหวางกลุม 3 4.935 1.645 3.074* .029 
   กวางขวางดี ภายในกลุม 197 105.433 .535   
 รวม 200 110.368    
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ตาราง 39 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
4. สายการบินมีความเขมงวด ระหวางกลุม 3 7.885 2.628 3.969** .009 
   ในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ ภายในกลุม 197 130.443 .662   
 รวม 200 138.328    
       
       
5. มีการอํานวยความสะดวก ระหวางกลุม 3 2.139 .713 1.169 .323 
    ในการเลือกที่นั่ง ภายในกลุม 197 120.189 .610   
 รวม 200 122.328    
       
       
6. มีความรวดเร็วในการตรวจ ระหวางกลุม 3 2.103 .701 1.047 .373 
   เช็คกระเปาขึน้เคร่ือง ภายในกลุม 197 131.907 .670   

 รวม 200 134.010    
       
       
การบริการภาคพื้นโดยรวม ระหวางกลุม 3 1.212 .404 2.184 .091 

 ภายในกลุม 197 36.449 .185   
 รวม 200 37.661    
       
       
การบริการบนเครื่องบิน       
1. พนักงานตอนรับมีอัธยาศัย ระหวางกลุม 3 3.368 1.123 2.992* .032 
   ในการใหบริการดี ภายในกลุม 197 73.916 .375   
 รวม 200 77.284    
       
       
2. อาหารและเครื่องดื่มรสชาติ ระหวางกลุม 3 23.111 7.704 10.721** .000 
   ถูกใจ ภายในกลุม 197 141.555 .719   
 รวม 200 164.667    
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ตาราง 39 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. มีระบบการสาธิตความ ระหวางกลุม 3 7.125 2.375 6.792** .000 
    ปลอดภัยที่ดี ภายในกลุม 197 68.885 .350   
 รวม 200 76.010    
       
       
4. มีความมั่นใจในความ ระหวางกลุม 3 2.574 .858 1.554 .202 
   ปลอดภัยเมื่อใชสายการบินนี้ ภายในกลุม 197 108.799 .552   
 รวม 200 111.373    
       
       
5. ภายในเครื่องมีอุปกรณและ ระหวางกลุม 3 7.565 2.522 5.019** .002 
   เครื่องมือที่ทันสมัย เชน หูฟง  ภายในกลุม 197 98.982 .502   
   จอทีวี รีโมท เกมส รวม 200 106.547    
       
       
6. มีความลาชาในการขึ้น–ลง ระหวางกลุม 3 6.911 2.304 3.413* .019 
   ของเคร่ืองบอยมาก ภายในกลุม 197 132.979 .675   
 รวม 200 139.891    
       
       
7. มีความประทบัใจในการ ระหวางกลุม 3 2.069 .690 1.357 .257 
    ใหบริการ ภายในกลุม 197 100.179 .509   
 รวม 200 102.249    
       
       
8. ในขณะที่เครื่องขึ้น-ลง  ระหวางกลุม 3 1.887 .629 1.466 .225 
   มีความนุมนวล ภายในกลุม 197 84.511 .429   
 รวม 200 86.398    
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ตาราง 39 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
9. การปรับเพดานบินไมสราง ระหวางกลุม 3 6.035 2.012 4.328** .006 
   ความหวาดกลัว ภายในกลุม 197 91.557 .465   
 รวม 200 97.592    
       
       
10. นักบินมีความสามารถใน ระหวางกลุม 3 8.549 2.850 7.870** .000 
     การควบคุมเครื่องขณะตก ภายในกลุม 197 71.331 .362   
     หลุมอากาศ รวม 200 79.881    
       
       
11. มีอาการหูอือ้มากในขณะ ระหวางกลุม 3 9.517 3.172 3.029* .031 
     เครื่องขึ้น - ลง ภายในกลุม 197 206.284 1.047   
 รวม 200 215.801    
       
       
การบริการบนเครื่องบิน ระหวางกลุม 3 1.209 .403 3.832* .011 
โดยรวม ภายในกลุม 197 20.716 .105   
 รวม 200 21.925    
       
       
ดานราคาตั๋ว       
1. ยินดีซื้อตั๋วราคาเต็มเพราะมี ระหวางกลุม 3 18.864 6.288 6.069** .001 
    ความยืดหยุนในการเดินทาง ภายในกลุม 197 204.091 1.036   
 รวม 200 222.955    
       
       
2. ราคาตั๋วมีความเหมาะสม ระหวางกลุม 3 14.537 4.846 7.037** .000 
 ภายในกลุม 197 135.652 .689   
 รวม 200 150.189    
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ตาราง 39 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. การซื้อตั๋วผานตัวแทน ระหวางกลุม 3 5.649 1.883 2.469 .063 
    จําหนายจะไดราคาถูกกวา ภายในกลุม 197 150.271 .763   
 รวม 200 155.920    
       
       
4. มีความมั่นใจในการซื้อตั๋ว ระหวางกลุม 3 14.973 4.991 5.698** .001 
   จากสายการบินถึงแมราคา ภายในกลุม 197 172.549 .876   
   จะแพงกวา รวม 200 187.522    
       
       

ราคาตั๋วโดยรวม ระหวางกลุม 3 10.823 3.608 11.085** .000 
 ภายในกลุม 197 64.116 .325   
 รวม 200 74.939    
       
       
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว       
1. มีความยากลําบากในการหา ระหวางกลุม 3 3.418 1.139 1.592 .193 
   ตัวแทนขายของสายการบิน ภายในกลุม 197 140.980 .716   
 รวม 200 144.398    
       
       
2. สะดวกในการซื้อตั๋ว  ระหวางกลุม 3 5.115 1.705 1.875 .135 
   ณ สํานักงานสายการบิน ภายในกลุม 197 179.124 .909   
 รวม 200 184.239    
       
       
3. มีความสะดวกในการ ระหวางกลุม 3 7.440 2.480 4.332** .006 
    ชําระเงิน ภายในกลุม 197 112.769 .572   
 รวม 200 120.209    
       
       

 



 109 

 

ตาราง 39 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
4. สายการบินควรมีบริการสงตั๋ว ระหวางกลุม 3 8.760 2.920 6.313** .000 
 ภายในกลุม 197 91.121 .463   
 รวม 200 99.881    
       
       
5. การสํารองที่นั่งกับสายการบิน ระหวางกลุม 3 9.510 3.170 4.802** .003 
   นี้ไมยากลําบาก  ภายในกลุม 197 130.053 .660   
 รวม 200 139.562    
       
       
6. การยืนยันการเดินทางเปน ระหวางกลุม 3 .727 .242 .496 .685 
   ส่ิงสําคัญ ภายในกลุม 197 96.228 .488   

 รวม 200 96.955    
       
       
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว ระหวางกลุม 3 .928 .309 1.676 .173 

โดยรวม ภายในกลุม 197 36.363 .185   
 รวม 200 37.291    
       
       
การสงเสริมการขาย       
1. การสะสมไมลทําใหมี ระหวางกลุม 3 2.065 .688 1.105 .348 
   ความตองการเดินทางกับ ภายในกลุม 197 122.741 .623   
   สายการบินนี้มากขึ้น รวม 200 124.806    
       
       
2. การเปนพันธมิตของสาย ระหวางกลุม 3 5.471 1.824 4.662** .004 
    การบินมีผลดีตอผูโดยสาร ภายในกลุม 197 77.066 .391   
 รวม 200 82.537    
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ตาราง 39 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. การโฆษณามีผลตอการ ระหวางกลุม 3 3.862 1.287 2.400 .069 
    ตัดสินใจในการใชบริการ ภายในกลุม 197 105.700 .537   
    อยางมาก รวม 200 109.562    
       
       
การสงเสริมการขายโดยรวม ระหวางกลุม 3 .340 .113 .346 .792 
 ภายในกลุม 197 64.610 .328   
 รวม 200 64.950    
       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากตาราง 39 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่มี

จุดประสงคในการเดินทางแตกตางกันตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบิน โดยใชสถิติการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA : Analysis of Variance)  พบวา ดานการบริการ
ภาคพ้ืนดิน ไดแก สถานที่ขณะรอข้ึนเครื่องกวางขวางดี ดานการบริการบนเครื่องบิน ไดแก พนักงานตอนรับ
มีอัธยาศัยในการใหบริการดี มีความลาชาในการขึ้น-ลงของเคร่ืองบอยมาก มีอาการหูอื้อมากในขณะเครื่อง
ขึ้น-ลง การบริการบนเครื่องบินโดยรวม มีคา F-Prob. เทากับ .029, .032, .019, .031 และ .011 ตามลําดับ 
ซึ่งนอยกวา .05 

ดานการบริการภาคพื้นดิน ไดแก สายการบินมีความเขมงวดในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ ดานการ
บริการบนเครื่องบิน ไดแก อาหารและเครื่องดื่มรสชาติถูกใจ มีการสาธิตความปลอดภัยที่ดี ภายในมีอุปกรณที่
ทันสมัย การปรับเพดานบินไมสรางความหวาดกลัว ดานราคาตั๋ว ไดแก ยินดีซื้อตั๋วราคาเต็มเพราะมีความ
ยืดหยุนในการเดินทาง ราคาตั๋วมีความเหมาะสม มีความมั่นใจในการซื้อต๋ัวจากสายการบินถึงแมราคาจะแพง
กวา และราคาตั๋วโดยรวม  ดานความสะดวกในการซื้อต๋ัว ไดแก มีความสะดวกในการชําระเงิน สายการบิน
ควรมีบริการสงตั๋ว และการสํารองที่นั่งกับสายการบินมีความยากลําบาก ดานการสงเสริมการขาย ไดแก การ
เปนพันธมิตรของสายการบินมีผลดีตอผูโดยสาร มีคา F-Prob. เทากับ .009, .000, .000, .006, .000, .001, 
.000, .001, .000, .006, .000, .003 และ .004 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 

นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลการ
วิเคราะหนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) ใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ตามลําดับ ดังนี้   
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ตาราง 40 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีจุดประสงค 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการภาคพื้นดินดานสถานที่ขณะรอขึ้นเครื่องกวางขวางดี 
      
 

จุดประสงค  ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจและทองเที่ยว อื่น ๆ 
ในการเดินทาง X 4.04 3.77 3.85 4.19 

      

ทําธุรกิจ 4.04  0.26 
(.103) 

0.19 
(.333) 

0.15 
(.436) 

ทองเที่ยว 3.77   0.08 
(.586) 

0.31** 
(.005) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 3.85    0.34 
(.062) 

อื่น ๆ 4.19     

      

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิเคราะหตาราง 40 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยวกับ
ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางอื่น ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .005 ซึ่งนอยกวา .01 
หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี
จุดประสงคในการเดินทางอื่น ๆ ตอการบริการภาคพื้นดินดานสถานที่ขณะรอขึ้นเครื่องกวางขวางดี ที่ระดับ
นัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.31 
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ตาราง 41  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีจุดประสงค 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการภาคพื้นดินดานสายการบินมีความเขมงวดในเรื่อง 
     น้ําหนักของสัมภาระ 
 

จุดประสงค  ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจและทองเที่ยว อื่น ๆ 
ในการเดินทาง X 3.28 3.31 3.06 3.74 

      

ทําธุรกิจ 3.28  0.03 
(.884) 

0.22 
(.303) 

0.46* 
(.036) 

ทองเที่ยว 3.31   0.25 
(.122) 

0.43** 
(.009) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 3.06    0.68** 
(.001) 

อื่น ๆ 3.74     

      

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 41 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจกับ

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางอื่น ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .036 ซึ่งนอยกวา .05 
หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี
จุดประสงคในการเดินทางอื่น ๆ ตอการบริการภาคพื้นดินดานสายการบินมีความเขมงวดในเร่ืองน้ําหนักของ
สัมภาระ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.46 

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว และทําธุรกิจและทองเที่ยว กับผูโดยสารที่มี
จุดประสงคในการเดินทางอื่น ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .009 และ .001 ซึ่งนอยกวา .01 
หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว และทําธุรกิจและทองเที่ยว แตกตางเปน
รายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางอื่น ๆ ตอการบริการภาคพื้นดินดานสายการบินมีความ
เขมงวดในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.43 และ 0.68 

 
 
 
 
 
 
 
 



 113 

 

ตาราง 42 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีจุดประสงค 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานพนักงานตอนรับมีอัธยาศัย 
     ในการใหบริการดี 
 

จุดประสงค  ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจและทองเที่ยว อื่น ๆ 
ในการเดินทาง X 3.96 3.97 4.26 4.03 

      

ทําธุรกิจ 3.96  0.01 
(.924) 

0.30 
(.060) 

0.07 
(.108) 

ทองเที่ยว 3.97   0.29* 
(.016) 

0.06 
(.064) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 4.26    0.23 
(.798) 

อื่น ๆ 4.03     

      

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิเคราะหตาราง 42 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยวกับ
ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพ่ือทําธุรกิจและทองเที่ยว จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ 
.016 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว แตกตางเปนรายคู
กับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจและทองเที่ยว ตอการบริการบนเครื่องบินดานพนักงาน
ตอนรับมีอัธยาศัยในการใหบริการดี ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.29 
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ตาราง 43  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีจุดประสงค 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานอาหารและเครื่องดื่มรสชาติถูกใจ 
   

จุดประสงค  ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจและทองเที่ยว อื่น ๆ 
ในการเดินทาง X 4.16 3.32 3.00 3.06 

      

ทําธุรกิจ 4.16  0.84** 
(.000) 

1.16** 
(.000) 

1.10** 
(.000) 

ทองเที่ยว 3.32   0.32 
(.052) 

0.26 
(.133) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 3.00    0.06 
(.760) 

อื่น ๆ 3.06     

      

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ผลการวิเคราะหตาราง 43 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจกับ
ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว ทําธุรกิจและทองเที่ยว และอ่ืน ๆ จากการวิเคราะห 
พบวา คา Sig. เทากับ .000, .000 และ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการ
เดินทางเพ่ือทําธุรกิจแตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว ทําธุรกิจและ
ทองเที่ยว และอื่น ๆ ตอการบริการบนเครื่องบินดานอาหารและเครื่องดื่มรสชาติถูกใจ ที่ระดับนัยสําคัญ .01 
โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.84, 1.16 และ 1.10 
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ตาราง 44  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีจุดประสงค 
      ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานมีระบบการสาธิตความปลอดภัย 
      ทีดี 
 

จุดประสงค  ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจและทองเที่ยว อื่น ๆ 
ในการเดินทาง X 4.32 3.77 4.06 3.84 

      

ทําธุรกิจ 4.32  0.55** 
(.000) 

0.26 
(.095) 

0.48** 
(.003) 

ทองเที่ยว 3.77   0.29* 
(.015) 

0.07 
(.595) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 4.06    0.22 
(.135) 

อื่น ๆ 3.84     

      

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 44 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจกับ

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว และอื่น ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ 
.000 และ .003 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจแตกตาง
เปนรายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว และอ่ืน ๆ ตอการบริการบนเครื่องบินดาน
มีระบบการสาธิตความปลอดภัยทีดี ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.55 และ 0.48 

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยวกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทาง
เพ่ือทําธุรกิจและทองเที่ยว จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .015 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา 
ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยวแตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการ
เดินทางเพื่อทําธุรกิจและทองเที่ยว ตอการบริการบนเครื่องบินดานมีระบบการสาธิตความปลอดภัยทีดี ที่
ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.29 
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ตาราง 45  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีจุดประสงค 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานภายในเครื่องมีอุปกรณและ 
     เครื่องมือที่ทันสมัย 
 

จุดประสงค  ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจและทองเที่ยว อื่น ๆ 
ในการเดินทาง X 3.12 3.59 3.74 3.97 

      

ทําธุรกิจ 3.12  0.47** 
(.001) 

0.62* 
(.041) 

0.85 
(.425) 

ทองเที่ยว 3.59   0.15 
(.312) 

0.38* 
(.010) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 3.74    0.23 
(.188) 

อื่น ๆ 3.97     

      

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 45 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจกับ

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอย
กวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจแตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่
มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว ตอการบริการบนเครื่องบินดานภายในเครื่องมีอุปกรณและ
เครื่องมือที่ทันสมัย ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.47 

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อ
ทําธุรกิจและทองเที่ยว จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .041 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา 
ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจแตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการ
เดินทางเพื่อทําธุรกิจและทองเที่ยว ตอการบริการบนเครื่องบินดานภายในเครื่องมีอุปกรณและเครื่องมือที่
ทันสมัย ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.62 

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยวกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางอื่น 
ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .010 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคใน
การเดินทางเพื่อทองเที่ยวแตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเอื่น ๆ ตอการบริการ
บนเครื่องบินดานภายในเครื่องมีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมัย ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ีย
เทากับ 0.38 
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ตาราง 46  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีจุดประสงค 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานมีความลาชาในการขึ้น-ลง ของ 
     เครื่องบอยมาก 
 

จุดประสงค  ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจและทองเที่ยว อื่น ๆ 
ในการเดินทาง X 2.56 2.97 2.62 3.06 

      

ทําธุรกิจ 2.56  0.41* 
(.024) 

0.06 
(.790) 

0.50* 
(.023) 

ทองเที่ยว 2.97   0.35* 
(.029) 

0.09 
(.584) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 2.62    0.44* 
(.030) 

อื่น ๆ 3.06     

      

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 46 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจและเพ่ือ

ทองเที่ยวกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจและทองเที่ยว จากการวิเคราะห พบวา คา 
Sig. เทากับ .024 และ .029 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทํา
ธุรกิจและเพื่อทองเที่ยวแตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพ่ือทําธุรกิจและ
ทองเที่ยว ตอการบริการบนเครื่องบินดานมีความลาชาในการขึ้น-ลงของเครื่องบอยมาก ที่ระดับนัยสําคัญ .05  
โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.41 และ 0.35 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ และทําธุรกิจและทองเที่ยวกับผูโดยสารที่มี
จุดประสงคในการเดินทางอื่น ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .023 และ .030 ซึ่งนอยกวา .05 
หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ และทําธุรกิจและทองเที่ยว แตกตางเปน
รายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางอื่น ๆ ตอการบริการบนเครื่องบินดานมีความลาชาในการขึ้น-
ลงของเครื่องบอยมาก ที่ระดับนัยสําคัญ .05  โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.50 และ 0.30 ตามลําดับ 
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ตาราง 47  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีจุดประสงค 
      ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานการปรับเพดานบินไมสราง 
      ความหวาดกลัว 
 

จุดประสงค  ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจและทองเที่ยว อื่น ๆ 
ในการเดินทาง X 3.60 3.83 4.03 4.19 

      

ทําธุรกิจ 3.60  0.23 
(.131) 

0.43* 
(.018) 

0.59** 
(.001) 

ทองเที่ยว 3.83   0.20 
(.135) 

0.36** 
(.009) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 4.03    0.16 
(.333) 

อื่น ๆ 4.19     

      

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 47 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจกับ

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพ่ือทําธุรกิจและทองเที่ยว จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ 
.018 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจแตกตางเปนรายคู
กับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพ่ือทําธุรกิจและทองเที่ยว ตอการบริการบนเครื่องบินดานการปรับ
เพดานบินไมสรางความหวาดกลัว ที่ระดับนัยสําคัญ .05  โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.43 

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจและเพ่ือทองเที่ยวกับผูโดยสารที่มีจุดประสงค
ในการเดินทางอื่น ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .001 และ .009 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา 
ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจและเพื่อทองเที่ยวแตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี
จุดประสงคในการเดินทางอื่น ๆ ตอการบริการบนเครื่องบินดานการปรับเพดานบินไมสรางความหวาดกลัว ที่
ระดับนัยสําคัญ .01  โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.59 และ 0.36 ตามลําดับ 
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ตาราง 48  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีจุดประสงค 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานนักบินมีความสามารถในการ 
     ควบคุมเครื่องขณะตกหลุมอากาศ 
 

จุดประสงค  ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจและทองเที่ยว อื่น ๆ 
ในการเดินทาง X 3.72 3.80 4.15 4.29 

      

ทําธุรกิจ 3.72  0.08 
(.540) 

0.33** 
(.008) 

0.57** 
(.001) 

ทองเที่ยว 3.80   0.35** 
(.004) 

0.49** 
(.000) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 4.15    0.14 
(.339) 

อื่น ๆ 4.29     

      

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 48 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจกับ

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจและทองเที่ยว และอ่ืน ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. 
เทากับ .008 และ .001 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อ
ทําธุรกิจแตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจและทองเท่ียว และอ่ืน ๆ ตอ
การบริการบนเครื่องบินดานนักบินมีความสามารถในการควบคุมเครื่องขณะตกหลุมอากาศ ที่ระดับนัยสําคัญ 
.01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.33 และ 0.57 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยวกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทาง
เพ่ือทําธุรกิจและทองเที่ยว และอ่ืน ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .004 และ .000 ตามลําดับ ซึ่ง
นอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยวแตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจและทองเที่ยว และอ่ืน ๆ ตอการบริการบนเครื่องบินดาน
นักบินมีความสามารถในการควบคุมเครื่องขณะตกหลุมอากาศ ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ 0.35 และ 0.49 ตามลําดับ 
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ตาราง 49  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีจุดประสงค 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานมีอาการหูอื้อมากในขณะ 
     เครื่องขึ้น-ลง 
 

จุดประสงค  ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจและทองเที่ยว อื่น ๆ 
ในการเดินทาง X 3.00 3.28 3.85 3.55 

      

ทําธุรกิจ 3.00  0.28 
(.219) 

0.85 
(.586) 

0.55* 
(.048) 

ทองเที่ยว 3.28   0.57* 
(.035) 

0.27 
(.197) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 3.85    0.30** 
(.007) 

อื่น ๆ 3.55     

      

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 49 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจกับ

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางอื่น ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .048 ซึ่งนอยกวา .05 
หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจแตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี
จุดประสงคในการเดินทางอื่น ๆ ตอการบริการบนเครื่องบินดานมีอาการหูอื้อมากในขณะเครื่องขึ้น-ลง ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.55 

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยวกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทาง
เพ่ือทําธุรกิจและทองเที่ยว จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .035 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา 
ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยวแตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการ
เดินทางเพื่อทําธุรกิจและทองเที่ยว ตอการบริการบนเครื่องบินดานมีอาการหูอื้อมากในขณะเครื่องขึ้น-ลง ที่
ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.35 

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจและทองเที่ยวกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคใน
การเดินทางอื่น ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .007 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่
มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจและทองเที่ยวแตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการ
เดินทางอื่น ๆ ตอการบริการบนเครื่องบินดานมีอาการหูอื้อมากในขณะเครื่องขึ้น-ลง ที่ระดับนัยสําคัญ .01 
โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.30 
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ตาราง 50  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีจุดประสงค 
      ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินโดยรวม 
 

จุดประสงค  ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจและทองเที่ยว อื่น ๆ 
ในการเดินทาง X 3.75 3.64 3.69 3.86 

      

ทําธุรกิจ 3.75  0.11 
(.161) 

0.06 
(.557) 

0.11 
(.182) 

ทองเที่ยว 3.64   0.05 
(.427) 

0.22** 
(.001) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 3.69    0.17* 
(.039) 

อื่น ๆ 3.86     

      

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 50 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยวกับ

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางอื่น ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .01 
หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยวแตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี
จุดประสงคในการเดินทางอื่น ๆ ตอการบริการบนเครื่องบินโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตาง
คาเฉล่ียเทากับ 0.22 

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจและทองเที่ยวกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคใน
การเดินทางอื่น ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .039 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่
มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจและทองเที่ยวแตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการ
เดินทางอื่น ๆ ตอการบริการบนเครื่องบินโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.17 
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ตาราง 51  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีจุดประสงค 
      ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอราคาตั๋วดานยินดีซื้อตั๋วราคาเต็มเพราะมีความยืดหยุน 
      ในการเดินทาง 
 

จุดประสงค  ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจและทองเที่ยว อื่น ๆ 
ในการเดินทาง X 3.08 2.73 3.26 3.52 

      

ทําธุรกิจ 3.08  0.07 
(.684) 

0.07 
(.667) 

0.25 
(.170) 

ทองเที่ยว 2.73   0.00 
(.975) 

0.18* 
(.048) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 3.26    0.18* 
(.030) 

อื่น ๆ 3.52     

      

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิเคราะหตาราง 51 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว และเพ่ือ
ทําธุรกิจและทองเที่ยวกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางอื่น ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. 
เทากับ .048 และ .030 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว
และเพ่ือทําธุรกิจและทองเที่ยวแตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางอื่น ๆ ตอราคาตั๋ว
ดานยินดีซื้อตั๋วราคาเต็มเพราะมีความยืดหยุนในการเดินทาง ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ีย
เทากับ 0.18 และ 0.18 ตามลําดับ 
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ตาราง 52  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีจุดประสงค 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอราคาตั๋วดานราคาตั๋วมีความเหมาะสม 
 

จุดประสงค  ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจและทองเที่ยว อื่น ๆ 
ในการเดินทาง X 3.68 3.24 3.82 3.81 

      

ทําธุรกิจ 3.68  0.44* 
(.018) 

0.14 
(.512) 

0.13 
(.571) 

ทองเที่ยว 3.24   0.58** 
(.000) 

0.57** 
(.001) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 3.82    0.01 
(.934) 

อื่น ๆ 3.81     

      

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 52 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจกับ

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .018 ซึ่งนอย
กวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจแตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่
มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว ตอราคาตั๋วดานราคาตั๋วมีความเหมาะสม ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.44 

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยวกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทาง
เพ่ือทําธุรกิจและทองเที่ยว และอ่ืน ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .000 และ .001 ตามลําดับ ซึ่ง
นอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยวแตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจและทองเที่ยว และอ่ืน ๆ ตอราคาตั๋วดานราคาตั๋วมีความ
เหมาะสม ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.58 และ 0.57 ตามลําดับ 
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ตาราง 53  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีจุดประสงค 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอราคาตั๋วดานมีความมั่นใจในการซื้อตั๋วจากสายการบิน 
     ถึงแมราคาจะแพงกวา 
 

จุดประสงค  ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจและทองเที่ยว อื่น ๆ 
ในการเดินทาง X 3.12 2.96 3.24 3.74 

      

ทําธุรกิจ 3.12  0.16 
(.452) 

0.12 
(.641) 

0.62* 
(.014) 

ทองเที่ยว 2.96   0.28 
(.141) 

0.78** 
(.000) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 3.24    0.50* 
(.030) 

อื่น ๆ 3.74     

      

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 53 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ และเพ่ือ

ทําธุรกิจและทองเที่ยวกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางอื่น ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. 
เทากับ .014 และ .030 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อ
ทําธุรกิจ และเพ่ือทําธุรกิจและทองเที่ยวแตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางอื่น ๆ ตอ
ราคาตั๋วดานมีความมั่นใจในการซื้อตั๋วจากสายการบินถึงแมราคาจะแพงกวา ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมี
ผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.62 และ 0.50 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยวกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางอื่น 
ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคใน
การเดินทางเพื่อทองเที่ยวแตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางอื่น ๆ ตอราคาตั๋วดาน
มีความมั่นใจในการซื้อต๋ัวจากสายการบินถึงแมราคาจะแพงกวา ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ 0.78 
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ตาราง 54  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีจุดประสงค 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอราคาตั๋วดานราคาตั๋วโดยรวม 
 

จุดประสงค  ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจและทองเที่ยว อื่น ๆ 
ในการเดินทาง X 3.31 3.13 3.56 3.72 

      

ทําธุรกิจ 3.31  0.18 
(.157) 

0.25 
(.099) 

0.41** 
(.008) 

ทองเที่ยว 3.13   0.43** 
(.000) 

0.59** 
(.000) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 3.56    0.16 
(.263) 

อื่น ๆ 3.72     

      

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ผลการวิเคราะหตาราง 54 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ กับ
ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางอื่น ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .008 ซึ่งนอยกวา .01 
หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี
จุดประสงคในการเดินทางอื่น ๆ ตอราคาตั๋วดานราคาตั๋วโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ีย
เทากับ 0.41 

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว กับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทาง
อื่น ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .000 และ .000 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา 
ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพ่ือทองเท่ียว แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการ
เดินทางอื่น ๆ ตอราคาตั๋วดานราคาตั๋วโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.43 และ 
0.59 ตามลําดับ 
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ตาราง 55  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีจุดประสงค 
      ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอความสะดวกในการซื้อตั๋วดานมีความสะดวกในการชําระเงิน 
       

จุดประสงค  ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจและทองเที่ยว อื่น ๆ 
ในการเดินทาง X 3.24 3.60 3.82 3.90 

      

ทําธุรกิจ 3.24  0.36* 
(.031) 

0.58** 
(.004) 

0.66** 
(.001) 

ทองเที่ยว 3.60   0.12 
(.140) 

0.30 
(.053) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 3.82    0.08 
(.672) 

อื่น ๆ 3.90     

      

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 55 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ กับ

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .031 ซึ่งนอย
กวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่
มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว ตอความสะดวกในการซื้อต๋ัวดานมีความสะดวกในการชําระเงิน ที่
ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.36 

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ กับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทาง
เพ่ือทําธุรกิจและทองเที่ยว และอ่ืน ๆ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .004 และ .001 ตามลําดับ ซึ่ง
นอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจและทองเที่ยว และอ่ืน ๆ ตอความสะดวกในการซื้อต๋ัวดาน
มีความสะดวกในการชําระเงิน ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.58 และ 0.66 ตามลําดับ 
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ตาราง 56  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีจุดประสงค 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอความสะดวกในการซื้อตั๋วดานสายการบินควรมีบริการสงตั๋ว 
      

จุดประสงค  ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจและทองเที่ยว อื่น ๆ 
ในการเดินทาง X 4.28 3.83 4.21 3.68 

      

ทําธุรกิจ 4.28  0.45** 
(.003) 

0.07 
(.680) 

0.60** 
(.001) 

ทองเที่ยว 3.83   0.38** 
(.005) 

0.15 
(.274) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 4.21    0.53** 
(.002) 

อื่น ๆ 3.68     

      

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ผลการวิเคราะหตาราง 56 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ และเพ่ือ
ทําธุรกิจและทองเท่ียว กับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว จากการวิเคราะห พบวา คา 
Sig. เทากับ .003 และ .005 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการ
เดินทางเพื่อทําธุรกิจ และเพ่ือทําธุรกิจและทองเที่ยวแตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการ
เดินทางเพื่อทองเที่ยว ตอความสะดวกในการซื้อต๋ัวดานสายการบินควรมีบริการสงตั๋ว ที่ระดับนัยสําคัญ .01 
โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.45 และ 0.38 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ และเพ่ือทําธุรกิจและทองเที่ยว กับผูโดยสารที่
มีจุดประสงคในการเดินทางอื่น จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .001 และ .002 ตามลําดับ ซึ่งนอย
กวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ และเพ่ือทําธุรกิจและทองเที่ยว
แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางอื่น ตอความสะดวกในการซื้อต๋ัวดานสายการบิน
ควรมีบริการสงตั๋ว ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.45 และ 0.38 ตามลําดับ 
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ตาราง 57  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีจุดประสงค 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยรวม 
 

จุดประสงค  ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจและทองเที่ยว อื่น ๆ 
ในการเดินทาง X 3.73 3.53 3.53 3.58 

      

ทําธุรกิจ 3.73  0.20* 
(.030) 

0.20 
(.073) 

0.15 
(.188) 

ทองเที่ยว 3.53   0.00 
(.963) 

0.05 
(.528) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 3.53    0.05 
(.632) 

อื่น ๆ 3.58     

      

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิเคราะหตาราง 57 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ กับ
ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .030 ซึ่งนอย
กวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่
มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว ตอความสะดวกในการซื้อต๋ัวโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมี
ผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.20 
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ตาราง 58  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีจุดประสงค 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการสงเสริมการขายดานการเปนพันธมิตรของสายการบิน 
     มีผลดีตอผูโดยสาร 
 

จุดประสงค  ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจและทองเที่ยว อื่น ๆ 
ในการเดินทาง X 4.28 4.16 4.59 4.10 

      

ทําธุรกิจ 4.28  0.12 
(.396) 

0.31 
(.063) 

0.18 
(.277) 

ทองเที่ยว 4.16   0.43** 
(.001) 

0.06 
(.607) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 4.59    0.49** 
(.002) 

อื่น ๆ 4.10     

      

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ผลการวิเคราะหตาราง 58 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยวและอื่น ๆ  

กับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจและทองเที่ยว จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. 
เทากับ .001 และ .002 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อ
ทองเที่ยว และอื่น ๆ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพ่ือทําธุรกิจและทองเที่ยว 
ตอการสงเสริมการขายดานการเปนพันธมิตรของสายการบินมีผลดีตอผูโดยสาร ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมี
ผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.43 
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สมมติฐานขอท่ี 7 ความถี่ในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาท่ีแตกตางกันมี
ผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0 : ความถี่ในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็น
ตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินไมแตกตางกัน 

H1 : ความถี่ในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็น
ตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน 
 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อมั่น 
95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ คา F-Prob. นอยกวา .05  และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ที่มีคาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน  จะนําไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)     
เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  ผลการทดสอบสมมติฐานเปนดังนี้ 
 
ตาราง 59  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาตอสวนผสมทางการตลาด 
     ของอุตสาหกรรมการบิน จําแนกตามความถี่ในการเดินทาง 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

การบริการภาคพื้นดิน       
1. ขั้นตอนการตรวจเอกสาร ระหวางกลุม 4 5.673 1.418 3.641** .007 
   ในการเดินทางไมยุงยาก ภายในกลุม 196 76.337 .389   
 รวม 200 82.010     
       
       
2. พนักงานมีความสุภาพ ระหวางกลุม 4 3.814 .953 2.453* .047 
    ในการใหบริการ ภายในกลุม 196 76.196 .389   
 รวม 200 80.010     
       
       
3. สถานที่ขณะรอขึ้นเคร่ือง ระหวางกลุม 4 3.422 .855 1.568 .184 
   กวางขวางดี ภายในกลุม 196 106.946 .546   
 รวม 200 110.368     
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ตาราง 59 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
4. สายการบินมีความเขมงวด ระหวางกลุม 4 10.270 2.568 3.930** .004 
   ในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ ภายในกลุม 196 128.058 .653   
 รวม 200 138.328     
       
       
5. มีการอํานวยความสะดวก ระหวางกลุม 4 8.130 2.033 3.489** .009 
    ในการเลือกที่นั่ง ภายในกลุม 196 114.198 .583   
 รวม 200 122.328     
       
       
6. มีความรวดเร็วในการตรวจ ระหวางกลุม 4 7.235 1.809 2.796* .027 
   เช็คกระเปาขึน้เคร่ือง ภายในกลุม 196 126.775 .647   

 รวม 200 134.010     
       
       
การบริการภาคพื้นโดยรวม ระหวางกลุม 4 1.289 .322 1.737 .143 

 ภายในกลุม 196 36.372 .186   
 รวม 200 37.661     
       
       
การบริการบนเครื่องบิน       
1. พนักงานตอนรับมีอัธยาศัย ระหวางกลุม 4 5.837 1.459 4.003** .004 
   ในการใหบริการดี ภายในกลุม 196 71.447 .365   
 รวม 200 77.284     
       
       
2. อาหารและเครื่องดื่มรสชาติ ระหวางกลุม 4 7.265 1.816 2.262 .064 
   ถูกใจ ภายในกลุม 196 157.401 .803   
 รวม 200 164.667     
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ตาราง 59 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. มีระบบการสาธิตความ ระหวางกลุม 4 6.233 1.558 4.377** .002 
    ปลอดภัยที่ดี ภายในกลุม 196 69.777 .356   
 รวม 200 76.010     
       
       
4. มีความมั่นใจในความ ระหวางกลุม 4 8.703 2.176 4.154** .003 
   ปลอดภัยเมื่อใชสายการบินนี้ ภายในกลุม 196 102.670 .524   
 รวม 200 111.373     
       
       
5. ภายในเครื่องมีอุปกรณและ ระหวางกลุม 4 4.360 1.090 2.091 .083 
   เครื่องมือที่ทันสมัย เชน หูฟง  ภายในกลุม 196 102.187 .521   
   จอทีวี รีโมท เกมส รวม 200 106.547     
       
       
6. มีความลาชาในการขึ้น–ลง ระหวางกลุม 4 12.929 3.232 4.990** .001 
   ของเคร่ืองบอยมาก ภายในกลุม 196 126.961 .648   
 รวม 200 139.891     
       
       
7. มีความประทบัใจในการ ระหวางกลุม 4 1.192 .298 .578 .679 
    ใหบริการ ภายในกลุม 196 101.057 .516   
 รวม 200 102.249     
       
       
8. ในขณะที่เครื่องขึ้น-ลง  ระหวางกลุม 4 5.495 1.374 3.328* .012 
   มีความนุมนวล ภายในกลุม 196 80.903 .413   
 รวม 200 86.398     
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ตาราง 59 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
9. การปรับเพดานบินไมสราง ระหวางกลุม 4 3.502 .876 1.824 .126 
   ความหวาดกลัว ภายในกลุม 196 94.090 .480   
 รวม 200 97.592     
       
       
10. นักบินมีความสามารถใน ระหวางกลุม 4 2.660 .665 1.688 .154 
     การควบคุมเครื่องขณะตก ภายในกลุม 196 77.221 .394   
     หลุมอากาศ รวม 200 79.881     
       
       
11. มีอาการหูอือ้มากในขณะ ระหวางกลุม 4 3.208 .802 .739 .566 
     เครื่องขึ้น - ลง ภายในกลุม 196 212.593 1.085   
 รวม 200 215.801     
       
       
การบริการบนเครื่องบิน ระหวางกลุม 4 .360 .090 .819 .515 
โดยรวม ภายในกลุม 196 21.564 .110   
 รวม 200 21.925     
       
       
ดานราคาตั๋ว       
1. ยินดีซื้อตั๋วราคาเต็มเพราะมี ระหวางกลุม 4 10.001 2.500 2.301 .060 
    ความยืดหยุนในการเดินทาง ภายในกลุม 196 212.954 1.086   
 รวม 200 222.955     
       
       
2. ราคาตั๋วมีความเหมาะสม ระหวางกลุม 4 8.973 2.243 3.113* .016 
 ภายในกลุม 196 141.216 .720   
 รวม 200 150.189     
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ตาราง 59 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. การซื้อตั๋วผานตัวแทน ระหวางกลุม 4 11.352 2.838 3.848** .005 
    จําหนายจะไดราคาถูกกวา ภายในกลุม 196 144.569 .738   
 รวม 200 155.920     
       
       
4. มีความมั่นใจในการซื้อตั๋ว ระหวางกลุม 4 23.686 5.922 7.084** .000 
   จากสายการบินถึงแมราคา ภายในกลุม 196 163.836 .836   
   จะแพงกวา รวม 200 187.522     
       
       

ดานราคาตั๋วโดยรวม ระหวางกลุม 4 2.273 .568 1.533 .194 
 ภายในกลุม 196 72.666 .371   
 รวม 200 74.939     
       
       
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว       
1. มีความยากลําบากในการหา ระหวางกลุม 4 1.470 .368 .504 .733 
   ตัวแทนขายของสายการบิน ภายในกลุม 196 142.928 .729   
 รวม 200 144.398     
       
       
2. สะดวกในการซื้อตั๋ว  ระหวางกลุม 4 4.242 1.061 1.155 .332 
   ณ สํานักงานสายการบิน ภายในกลุม 196 179.997 .918   
 รวม 200 184.239     
       
       
3. มีความสะดวกในการ ระหวางกลุม 4 5.834 1.459 2.499* .044 
    ชําระเงิน ภายในกลุม 196 114.375 .584   
 รวม 200 120.209     
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ตาราง 59 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
4. สายการบินควรมีบริการสงตั๋ว ระหวางกลุม 4 4.442 1.110 2.280 .062 
 ภายในกลุม 196 95.439 .487   
 รวม 200 99.881     
       
       
5. การสํารองที่นั่งกับสายการบิน ระหวางกลุม 4 2.138 .535 .762 .551 
   นี้ไมยากลําบาก  ภายในกลุม 196 137.424 .701   
 รวม 200 139.562     
       
       
6. การยืนยันการเดินทางเปน ระหวางกลุม 4 8.652 2.163 4.801** .001 
   ส่ิงสําคัญ ภายในกลุม 196 88.303 .451   

 รวม 200 96.955     
       
       
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว ระหวางกลุม 4 1.777 .444 2.451* .047 

โดยรวม ภายในกลุม 196 35.515 .181   
 รวม 200 37.291     
       
       
การสงเสริมการขาย       
1. การสะสมไมลทําใหมี ระหวางกลุม 4 9.800 2.450 4.176** .003 
   ความตองการเดินทางกับ ภายในกลุม 196 115.006 .587   
   สายการบินนี้มากขึ้น รวม 200 124.806     
       
       
2. การเปนพันธมิตของสาย ระหวางกลุม 4 4.458 1.115 2.798* .027 
    การบินมีผลดีตอผูโดยสาร ภายในกลุม 196 78.079 .398   
 รวม 200 82.537     
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ตาราง 59 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. การโฆษณามีผลตอการ ระหวางกลุม 4 .917 .229 .413 .799 
    ตัดสินใจในการใชบริการ ภายในกลุม 196 108.646 .554   
    อยางมาก รวม 200 109.562     
       
       
การสงเสริมการขายโดยรวม ระหวางกลุม 4 3.451 .863 2.749* .029 
 ภายในกลุม 196 61.499 .314   
 รวม 200 64.950     
       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากตาราง 59 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่มี

ความถี่ในการเดินทางแตกตางกันตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบิน โดยใชสถิติการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA : Analysis of Variance)  พบวา ดานการบริการภาคพื้นดิน 
ไดแก พนักงานมีความสุภาพในการใหบริการ มีความรวดเร็วในการตรวจเช็คกระเปาขึ้นเครื่อง ดานการ
บริการบนเครื่องบิน ไดแก ในขณะที่เครื่องขึ้น-ลงมีความนุมนวล ดานราคาตั๋ว ไดแก ราคาตั๋วมีความ
เหมาะสม ดานความสะดวกในการซื้อต๋ัว ไดแก มีความสะดวกในการชําระเงิน ความสะดวกในการซื้อต๋ัว
โดยรวม ดานการสงเสริมการขาย ไดแก การเปนพันธมิตรของสายการบินมีผลดีตอผูโดยสาร และการสงเสริม
การขายโดยรวม มีคา F-Prob. เทากับ .047, .027, .012, .016, .044, .047, .027 และ .029 ตามลําดับ ซึ่ง
นอยกวา .05  

ดานการบริการภาคพื้นดิน ไดแก ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการเดินทางไมยุงยาก สายการบิน
มีความเขมงวดในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ  ดานการบริการบนเครื่องบิน ไดแก พนักงานตอนรับมีอัธยาศัย
ในการใหบริการดี มีระบบการสาธิตความปลอดภัยที่ดี มีความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อใชสายการบิน มี
ความลาชาในการขึ้น-ลงของเครื่องบอยมาก ดานราคาตั๋ว ไดแก การซื้อต๋ัวผานตัวแทนจําหนายจะไดราคาถูก
กวา และมีความมั่นใจในการซื้อต๋ัวจากสายการบินถึงแมราคาจะแพงกวา ดานความสะดวกในการซื้อต๋ัว 
ไดแก การยืนยันการเดินทางเปนส่ิงสําคัญ ดานการสงเสริมการขาย ไดแก การสะสมไมลทําใหมีความ
ตองการเดินทางกับสายการบินมากขึ้น มีคา F-Prob. เทากับ .007, .004, .009, .004, .0002, .003, .001, 
.005, .000, .001 และ .0003 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 

นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลการ
วิเคราะหนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) ใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference 
(LSD) เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ตามลําดับ ดังนี้   
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ตาราง 60  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีความถี่ 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการภาคพื้นดินดานขั้นตอนการตรวจเอกสารในการ 
     เดินทางไมยุงยาก 
 

ความถี่ในการเดินทาง  1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้งขึ้นไป 
 X 3.76 3.93 4.04 4.09 4.36 

       

1 ครั้ง 3.76  0.17 
(.120) 

0.28 
(.051) 

0.33 
(.100) 

0.60** 
(.001) 

2 ครั้ง 3.93   0.11 
(.455) 

0.16 
(.428) 

0.43* 
(.022) 

3 ครั้ง 4.04    0.05 
(.829) 

0.32 
(.134) 

4 ครั้ง 4.09     0.27 
(.291) 

5 ครั้งขึ้นไป 4.36      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 60 แสดงวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง กับผูโดยสารที่มี

ความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .01 
หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการ
เดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป ตอการบริการภาคพื้นดินดานขั้นตอนการตรวจเอกสารในการเดินทางไมยุงยาก ที่ระดับ
นัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.60 

ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง กับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป 
จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .022 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการ
เดินทาง 2 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป ตอการบริการ
ภาคพ้ืนดินดานขั้นตอนการตรวจเอกสารในการเดินทางไมยุงยาก ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ 0.43 
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ตาราง 61  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีความถี่ 
      ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการภาคพื้นดินดานพนักงานมีความสุภาพในการ 
      ใหบริการ 
 

ความถี่ในการเดินทาง  1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้งขึ้นไป 
 X 3.80 3.91 3.92 4.27 4.21 

       

1 ครั้ง 3.80  0.11 
(.320) 

0.12 
(.429) 

0.47* 

(.019) 

0.41* 
(.022) 

2 ครั้ง 3.91   0.01 
(.960) 

0.36 
(.079) 

0.30 
(.104) 

3 ครั้ง 3.92    0.35 
(.118) 

0.29 
(.157) 

4 ครั้ง 4.27     0.06 
(.816) 

5 ครั้งขึ้นไป 4.21      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ผลการวิเคราะหตาราง 61 แสดงวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง กับผูโดยสารที่มี

ความถี่ในการเดินทาง 4 ครั้ง และ 5 ครั้งขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .019 และ .022 
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 4 ครั้ง และ 5 ครั้งขึ้นไป ตอการบริการภาคพื้นดินดานพนักงานมีความ
สุภาพในการใหบริการ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.47 และ 0.41 ตามลําดับ 
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ตาราง 62  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีความถี่ 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการภาคพื้นดินดานสายการบินมีความเขมงวด 
     ในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ 
 

ความถี่ในการเดินทาง  1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้งขึ้นไป 
 X 3.53 3.18 3.33 3.00 2.79 

       

1 ครั้ง 3.53  0.35* 
(.012) 

0.20 
(.298) 

0.53* 

(.042) 

0.64** 
(.002) 

2 ครั้ง 3.18   0.15 
(.444) 

0.18 
(.497) 

0.29 
(.103) 

3 ครั้ง 3.33    0.33 
(.259) 

0.54 
(.045) 

4 ครั้ง 3.00     0.21 
(.511) 

5 ครั้งขึ้นไป 2.79      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 62 แสดงวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง กับผูโดยสารที่มี

ความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง และ 4 ครั้ง จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .012 และ .042 ตามลําดับ 
ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี
ความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง และ 4 ครั้ง ตอการบริการภาคพื้นดินดานสายการบินมีความเขมงวดในเรื่อง
น้ําหนักของสัมภาระ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.35 และ 0.53 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง กับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป 
จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .002 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการ
เดินทาง 1 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป ตอการบริการ
ภาคพ้ืนดินดานสายการบินมีความเขมงวดในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตาง
คาเฉล่ียเทากับ 0.64 
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ตาราง 63  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีความถี่ 
      ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการภาคพื้นดินดานมีการอํานวยความสะดวก 
      ในการเลือกที่นั่ง 
 

ความถี่ในการเดินทาง  1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้งขึ้นไป 
 X 3.72 3.65 3.65  3.47 

       

1 ครั้ง 3.72  0.07 
(.684) 

0.07 
(.667) 

0.07 

(.667) 

0.25 
(.170) 

2 ครั้ง 3.65   0.00 
(.975) 

0.07 
(.667) 

0.18* 
(.048) 

3 ครั้ง 3.65    0.07 
(.667) 

0.18* 
(.030) 

4 ครั้ง 3.65     0.07 
(.667) 

5 ครั้งขึ้นไป 3.47      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ผลการวิเคราะหตาราง 63 แสดงวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง และ 3 ครั้ง กับ

ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .048 และ .030 
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง และ 3 ครั้ง แตกตาง
เปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป ตอการบริการภาคพื้นดินดานมีการอํานวยความ
สะดวกในการเลือกที่นั่ง ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.18 และ 0.18 ตามลําดับ 
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ตาราง 64  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีความถี่ 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานพนักงานตอนรับมีอัธยาศัย 
     ในการใหบริการดี   
 

ความถี่ในการเดินทาง  1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้งขึ้นไป 
 X 3.98 4.13 3.83 4.36 4.50 

       

1 ครั้ง 3.98  0.15 
(.148) 

0.15 
(.290) 

0.38* 

(.047) 

0.52** 
(.003) 

2 ครั้ง 4.13   0.30* 
(.048) 

0.23 
(.237) 

0.37* 
(.040) 

3 ครั้ง 3.83    0.53* 
(.017) 

0.67** 
(.001) 

4 ครั้ง 4.36     0.14 
(.576) 

5 ครั้งขึ้นไป 4.50      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 64 แสดงวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง และ 3 ครั้ง กับ

ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 4 ครั้ง จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .047 และ .017 
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง และ 3 ครั้ง แตกตาง
เปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 4 ครั้ง ตอการบริการบนเครื่องบินดานพนักงานตอนรับมี
อัธยาศัยในการใหบริการดี ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.38 และ 0.53 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง กับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 3 ครั้ง และ 5 
ครั้งขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .048 และ .040 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
วา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 3 ครั้ง 
และ 5 ครั้งขึ้นไป ตอการบริการบนเครื่องบินดานพนักงานตอนรับมีอัธยาศัยในการใหบริการดี ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.48 และ 0.40 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง และ 3 ครั้ง กับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 
ครั้งขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .003 และ .001 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความ
วา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง และ 3 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการ
เดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป ตอการบริการบนเครื่องบินดานพนักงานตอนรับมีอัธยาศัยในการใหบริการดี ที่ระดับ
นัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.52 และ 0.67 ตามลําดับ 
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ตาราง 65  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีความถี่ 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานมีระบบการสาธิตความปลอดภัย 
     ที่ดี 
 

ความถี่ในการเดินทาง  1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้งขึ้นไป 
 X 3.85 3.85 3.75 4.36 4.36 

       

1 ครั้ง 3.85  0.00 
(.927) 

0.10 
(.484) 

0.51** 

(.007) 

0.51** 
(.003) 

2 ครั้ง 3.85   0.10 
(.475) 

0.51** 
(.001) 

0.51** 
(.005) 

3 ครั้ง 3.75    0.61** 
(.005) 

0.61** 
(.003) 

4 ครั้ง 4.36     0.00 
(.978) 

5 ครั้งขึ้นไป 4.36      

       

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ผลการวิเคราะหตาราง 65 แสดงวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง 2 ครั้ง และ 3 ครั้ง 
กับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 4 ครั้ง จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .007, .001 และ .005 
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง 2 ครั้ง และ 3 ครั้ง 
แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 4 ครั้ง ตอการบริการบนเครื่องบินดานมีระบบการ
สาธิตความปลอดภัยที่ดี ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.51, 0.51 และ 0.61 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีความถ่ีในการเดินทาง 1 ครั้ง 2 ครั้ง และ 3 ครั้ง กับผูโดยสารที่มีความถี่ในการ
เดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .003, .005 และ .003 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 
.01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง 2 ครั้ง และ 3 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป ตอการบริการบนเครื่องบินดานมีระบบการสาธิตความ
ปลอดภัยที่ดี ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.51, 0.51 และ 0.61 ตามลําดับ 
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ตาราง 66  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีความถี่ 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานมีความมั่นใจในความปลอดภัย 
     เมื่อใชบริการสายการบิน 
 

ความถี่ในการเดินทาง  1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้งขึ้นไป 
 X 3.69 3.96 3.88 4.27 4.36 

       

1 ครั้ง 3.69  0.27* 
(.027) 

0.19 
(.265) 

0.58* 

(.012) 

0.57** 
(.001) 

2 ครั้ง 3.96   0.08 
(.617) 

0.31 
(.198) 

0.40 
(.071) 

3 ครั้ง 3.88    0.39 
(.133) 

0.48 
(.059) 

4 ครั้ง 4.27     0.09 
(.773) 

5 ครั้งขึ้นไป 4.36      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 66 แสดงวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง กับผูโดยสารที่มี

ความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง และ 4 ครั้ง จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .027, .012 ตามลําดับ ซึ่ง
นอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี
ความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง และ 4 ครั้ง ตอการบริการบนเครื่องบินดานมีความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อ
ใชบริการสายการบิน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.27 และ 0.58 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง กับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป 
จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการ
เดินทาง 1 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป ตอการบริการบน
เครื่องบินดานมีความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อใชบริการสายการบิน ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตาง
คาเฉล่ียเทากับ 0.57 
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ตาราง 67  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีความถี่ 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานมีความลาชาในการขึ้น-ลง 
     ของเคร่ืองบอยคร้ังมาก 
 

ความถี่ในการเดินทาง  1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้งขึ้นไป 
 X 2.96 2.71 3.38 2.45 2.43 

       

1 ครั้ง 2.96  0.25 
(.068) 

0.42* 
(.024) 

0.51 

(.051) 

0.53* 
(.022) 

2 ครั้ง 2.71   0.66** 
(.001) 

0.26 
(.339) 

0.28 
(.246) 

3 ครั้ง 3.38    0.93** 
(.002) 

0.96 
(.001) 

4 ครั้ง 2.45     0.02 
(.936) 

5 ครั้งขึ้นไป 2.43      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 67 แสดงวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง กับผูโดยสารที่มี

ความถี่ในการเดินทาง 3 ครั้ง และ 5 ครั้งขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .024 และ .022 
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 3 ครั้ง และ 5 ครั้งขึ้นไป ตอการบริการบนเครื่องบินดานมีความลาชาใน
การขึ้น-ลงของเคร่ืองบอยครั้งมาก ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.42 และ 0.53 
ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 3 ครั้ง กับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง และ 4 
ครั้ง จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .001 และ .002 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา 
ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 3 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง 
และ 4 ครั้ง ตอการบริการบนเครื่องบินดานมีความลาชาในการขึ้น-ลงของเคร่ืองบอยครั้งมาก ที่ระดับ
นัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.66 และ 0.93 ตามลําดับ 
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ตาราง 68  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีความถี่ 
      ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานในขณะที่เครื่องขึ้น-ลงมีความ 
      นุมนวล 
 

ความถี่ในการเดินทาง  1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้งขึ้นไป 
 X 3.90 4.25 4.04 4.27 4.21 

       

1 ครั้ง 3.90  0.35** 
(.001) 

0.14 
(.324) 

0.37 

(.067) 

0.31 
(.086) 

2 ครั้ง 4.25   0.21 
(.177) 

0.02 
(.932) 

0.04 
(.834) 

3 ครั้ง 4.04    0.23 
(.325) 

0.17 
(.425) 

4 ครั้ง 4.27     0.06 
(.822) 

5 ครั้งขึ้นไป 4.21      

       

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ผลการวิเคราะหตาราง 68 แสดงวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง กับผูโดยสารที่มี

ความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา 
ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง 
ตอการบริการบนเครื่องบินดานในขณะที่เครื่องขึ้น-ลงมีความนุมนวล ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตาง
คาเฉล่ียเทากับ 0.35 
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ตาราง 69  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีความถี่ 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอราคาตั๋วดานราคาตั๋วมีความเหมาะสม 
 

ความถี่ในการเดินทาง  1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้งขึ้นไป 
 X 3.36 3.69 3.17 3.91 3.71 

       

1 ครั้ง 3.36  0.33* 
(.022) 

0.19 
(.317) 

0.55* 

(.044) 

0.35 
(.147) 

2 ครั้ง 3.69   0.52* 
(.012) 

0.22 
(.437) 

0.02 
(.927) 

3 ครั้ง 3.17    0.74* 
(.017) 

0.54 
(.057) 

4 ครั้ง 3.91     0.20 
(.570) 

5 ครั้งขึ้นไป 3.71      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิเคราะหตาราง 69 แสดงวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง และ 3 ครั้ง กับ
ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .022 และ .012 
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง และ 3 ครั้ง แตกตาง
เปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง ตอราคาตั๋วดานราคาตั๋วมีความเหมาะสม ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.33 และ 0.52 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง และ 3 ครั้ง กับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 4 
ครั้ง จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .044 และ .017 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา 
ผูโดยสารที่มีความถ่ีในการเดินทาง 1 ครั้ง และ 3 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการ
เดินทาง 4 ครั้ง ตอราคาตั๋วดานราคาตั๋วมีความเหมาะสม ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
0.55 และ 0.74 ตามลําดับ 
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ตาราง 70  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีความถี่ 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอราคาตั๋วดานการซื้อตั๋วผานตัวแทนจําหนายจะไดราคาถูกกวา 
 

ความถี่ในการเดินทาง  1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้งขึ้นไป 
 X 3.49 3.65 3.63 4.36 4.14 

       

1 ครั้ง 3.49  0.16 
(.272) 

0.14 
(.507) 

0.87** 

(.002) 

0.65** 
(.009) 

2 ครั้ง 3.65   0.02 
(.888) 

0.71* 
(.013) 

0.49 
(.059) 

3 ครั้ง 3.63    0.73* 
(.019) 

0.51 
(.075) 

4 ครั้ง 4.36     0.22 
(.524) 

5 ครั้งขึ้นไป 4.14      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 70 แสดงวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง กับผูโดยสารที่มี

ความถี่ในการเดินทาง 4 ครั้ง และ 5 ครั้งขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .002 และ .009 
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 4 ครั้ง และ 5 ครั้งขึ้นไป ตอราคาตั๋วดานการซื้อตั๋วผานตัวแทนจําหนายจะ
ไดราคาถูกกวา ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.87 และ 0.65 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง และ 3 ครั้ง กับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 4 
ครั้ง จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .013 และ .019 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา 
ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง และ 3 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการ
เดินทาง 4 ครั้ง ตอราคาตั๋วดานการซื้อต๋ัวผานตัวแทนจําหนายจะไดราคาถูกกวา ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมี
ผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.71 และ 0.73 ตามลําดับ 
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ตาราง 71  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีความถี่ 
      ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอราคาตั๋วดานมีความมั่นใจในการซื้อตั๋วจากสายการบิน 
      แมราคาจะแพงกวา 
 

ความถี่ในการเดินทาง  1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้งขึ้นไป 
 X 3.42 3.07 2.92 2.91 2.14 

       

1 ครั้ง 3.42  0.35* 
(.024) 

0.50* 
(.016) 

0.51 

(.079) 

1.28** 
(.000) 

2 ครั้ง 3.07   0.15 
(.486) 

0.16 
(.589) 

0.93** 
(.001) 

3 ครั้ง 2.92    0.01 
(.982) 

0.78* 
(.013) 

4 ครั้ง 2.91     0.77* 
(.039) 

5 ครั้งขึ้นไป 2.14      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 71 แสดงวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง กับผูโดยสารที่มี

ความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง และ 3 ครั้ง จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .024 และ .016 ตามลําดับ 
ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี
ความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง และ 3 ครั้ง ตอราคาตั๋วดานมีความมั่นใจในการซื้อตั๋วจากสายการบินแมราคาจะ
แพงกวา ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.35 และ 0.50 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง และ 2 ครั้ง กับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 
ครั้งขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .000 และ .001 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความ
วา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง และ 2 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการ
เดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป ตอราคาตั๋วดานมีความมั่นใจในการซื้อต๋ัวจากสายการบินแมราคาจะแพงกวา ที่ระดับ
นัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 1.28 และ 0.93 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 3 ครั้ง และ 4 ครั้ง กับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 
ครั้งขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .013 และ .039 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
วา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 3 ครั้ง และ 4 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการ
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เดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป ตอราคาตั๋วดานมีความมั่นใจในการซื้อต๋ัวจากสายการบินแมราคาจะแพงกวา ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.78 และ 0.77 ตามลําดับ 
ตาราง 72  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีความถี่ 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอความสะดวกในการซื้อตั๋วดานมีความสะดวกในการชําระเงิน 
      

ความถี่ในการเดินทาง  1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 คร้ัง 4 ครั้ง 5 ครั้งขึ้นไป 
 X 3.61 3.64 3.38 4.09 4.00 

       

1 ครั้ง 3.61  0.03 
(.828) 

0.23 
(.182) 

0.48* 

(.048) 

0.39 
(.074) 

2 ครั้ง 3.64   0.26 
(.164) 

0.45 
(.073) 

0.36 
(.113) 

3 ครั้ง 3.38    0.71* 
(.011) 

0.62* 
(.016) 

4 ครั้ง 4.09     0.09 
(.768) 

5 ครั้งขึ้นไป 4.00      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ผลการวิเคราะหตาราง 72 แสดงวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง กับผูโดยสารที่มี

ความถี่ในการเดินทาง 4 ครั้ง จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .048 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา 
ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 4 ครั้ง 
ตอความสะดวกในการซื้อต๋ัวดานมีความสะดวกในการชําระเงิน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ีย
เทากับ 0.48 

ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 3 ครั้ง กับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 4 ครั้ง และ 5 
ครั้งขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .011 และ 0.16 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
วา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 3 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 4 ครั้ง 
และ 5 ครั้งขึ้นไป ตอความสะดวกในการซื้อตั๋วดานมีความสะดวกในการชําระเงิน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมี
ผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.71 และ 0.62 ตามลําดับ 
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ตาราง 73  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีความถี่ 
      ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอความสะดวกในการซื้อตั๋วดานการยืนยันการเดินทางเปนส่ิง 
      สําคัญ 
 

ความถี่ในการเดินทาง  1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้งขึ้นไป 
 X 3.91 3.91 3.92 4.36 4.64 

       

1 ครั้ง 3.91  0.00 
(.987) 

0.01 
(.951) 

0.45* 

(.034) 

0.73** 
(.000) 

2 ครั้ง 3.91   0.01 
(.963) 

0.45* 
(.042) 

0.73** 
(.000) 

3 ครั้ง 3.92    0.44 
(.069) 

0.72** 
(.002) 

4 ครั้ง 4.36     0.28 
(.303) 

5 ครั้งขึ้นไป 4.64      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 73 แสดงวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง และ 2 ครั้ง กับ

ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 4 ครั้ง จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .034 และ .042 
ตามลําดบั ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง และ 2 ครั้ง แตกตาง
เปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 4 ครั้ง ตอความสะดวกในการซื้อตั๋วดานการยืนยันการ
เดินทางเปนส่ิงสําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.45 และ 0.45 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง 2 ครั้ง และ 3 ครั้ง กับผูโดยสารที่มีความถี่ในการ
เดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .000, .000 และ .002 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 
.01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง 2 ครั้ง และ 3 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป ตอความสะดวกในการซื้อต๋ัวดานการยืนยันการเดินทางเปน
ส่ิงสําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.73, 0.73 และ 0.72 ตามลําดับ 
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ตาราง 74  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีความถี่ 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยรวม 
 

ความถี่ในการเดินทาง  1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้งขึ้นไป 
 X 3.54 3.58 3.38 3.73 3.78 

       

1 ครั้ง 3.54  0.04 
(.545) 

0.16 
(.102) 

0.19 

(.171) 

0.24 
(.057) 

2 ครั้ง 3.58   0.20 
(.053) 

0.15 
(.312) 

0.20 
(.140) 

3 ครั้ง 3.38    0.35* 
(.027) 

0.40** 
(.007) 

4 ครั้ง 3.73     0.05 
(.786) 

5 ครั้งขึ้นไป 3.78      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 74 แสดงวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 3 ครั้ง กับผูโดยสารที่มี

ความถี่ในการเดินทาง 4 ครั้ง จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .027 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา 
ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 3 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 4 ครั้ง 
ตอความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.35 

ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 3 ครั้ง กับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป 
จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .007 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการ
เดินทาง 3 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป ตอความสะดวกในการ
ซื้อตั๋วโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.40 
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ตาราง 75  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีความถี่ 
      ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการสงเสริมการขายดานการสะสมไมลทําใหมีความ 
      ตองการเดินทางกับสายการบินมากขึ้น 
 

ความถี่ในการเดินทาง  1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้งขึ้นไป 
 X 3.95 4.27 4.21 3.73 4.64 

       

1 ครั้ง 3.95  0.32* 
(.013) 

0.26 
(.138) 

0.22 

(.365) 

0.69** 
(.002) 

2 ครั้ง 4.27   0.06 
(.731) 

0.54* 
(.032) 

0.37 
(.108) 

3 ครั้ง 4.21    0.48 
(.086) 

0.43 
(.093) 

4 ครั้ง 3.73     0.91** 
(.003) 

5 ครั้งขึ้นไป 4.64      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 75 แสดงวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง และ 4 ครั้ง กับ

ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .013 และ .032 
ตามลําดบั ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง และ 4 ครั้ง แตกตาง
เปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง ตอการสงเสริมการขายดานการสะสมไมลทําใหมี
ความตองการเดินทางกับสายการบินมากขึ้น ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.32 และ 
0.54 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง และ 4 ครั้ง กับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 
ครั้งขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .002 และ .003 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความ
วา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง และ 4 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการ
เดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป ตอการสงเสริมการขายดานการสะสมไมลทําใหมีความตองการเดินทางกับสายการบิน
มากขึ้น ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.69 และ 0.91 ตามลําดับ 
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ตาราง 76  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีความถี่ 
      ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการสงเสริมการขายดานการเปนพันธมิตรของสายการบิน 
      มีผลดีตอผูโดยสาร 
 

ความถี่ในการเดินทาง  1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้งขึ้นไป 
 X 4.13 4.35 4.13 4.36 4.64 

       

1 ครั้ง 4.13  0.22 
(.059) 

0.00 
(.950) 

0.23 

(.254) 

0.51** 
(.005) 

2 ครั้ง 4.35   0.22 
(.155) 

0.01 
(.931) 

0.29 
(.117) 

3 ครั้ง 4.13    0.23 
(.300) 

0.51* 
(.016) 

4 ครั้ง 4.36     0.28 
(.274) 

5 ครั้งขึ้นไป 4.64      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 76 แสดงวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง กับผูโดยสารที่มี

ความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .005 ซึ่งนอยกวา .01 
หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการ
เดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป ตอการสงเสริมการขายดานการเปนพันธมิตรของสายการบินมีผลดีตอผูโดยสาร ที่ระดับ
นัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.51 

ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 3 ครั้ง กับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป 
จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .016 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการ
เดินทาง 3 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป ตอการสงเสริมการขาย
ดานการเปนพันธมิตรของสายการบินมีผลดีตอผูโดยสาร ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
0.51 
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ตาราง 77  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเอเชียนามีความถี่ 
      ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการสงเสริมการขายโดยรวม 
 

ความถี่ในการเดินทาง  1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้งขึ้นไป 
 X 3.98 4.17 4.08 4.03 4.48 

       

1 ครั้ง 3.98  0.19 
(.058) 

0.10 
(.464) 

0.05 

(.820) 

0.50** 
(.003) 

2 ครั้ง 4.17   0.09 
(.529) 

0.14 
(.452) 

0.31 
(.069) 

3 ครั้ง 4.08    0.05 
(.795) 

0.40* 
(.038) 

4 ครั้ง 4.03     0.45 
(.051) 

5 ครั้งขึ้นไป 4.48      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 77 แสดงวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง กับผูโดยสารที่มี

ความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .003 ซึ่งนอยกวา .01 
หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการ
เดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป ตอการสงเสริมการขายโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.50 

ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 3 ครั้ง กับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป 
จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .038 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการ
เดินทาง 3 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป ตอการสงเสริมการขาย
โดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.40 

 

 

 



 155 

 

 

 

 

สมมติฐานขอท่ี 8 เพศของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอ
สวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0 : เพศของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมการบินไมแตกตางกัน 

H1 : เพศของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปนอิสระกัน 
โดยใชสถิติทดสอบคาที (t – test) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ    
คา 2-tailed Prob. (p) มีคานอยกวา .05 ผลการทดสอบสมมติฐานเปนดังนี้ 
 
ตาราง 78  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินไทยตอสวนผสมทางการตลาดของ 
     อุตสาหกรรมการบิน จําแนกตามเพศ 
 

สวนผสมการตลาดของสายการบิน เพศ t - test for Equality of Means 
  X S.D. df t p 
การบริการภาคพื้นดิน       
1. ขั้นตอนการตรวจเอกสารในการ ชาย 3.63 .75 199 -.750 .454 
   เดินทางไมยุงยาก หญิง 3.71 .72    
2. พนักงานมีความสุภาพในการ ชาย 3.78 .73 199 .539 .591 
    ใหบริการ หญิง 3.72 .71    
3. สถานที่ขณะรอขึ้นเคร่ือง ชาย 3.69 .87 199 -.468 .641 
   กวางขวางดี หญิง 3.74 .70    
4. สายการบินมีความเขมงวด ชาย 3.34 .92 199 -1.922 .056 
   ในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ หญิง 3.57 .75    
5. มีการอํานวยความสะดวกในการ ชาย 3.41 .83 199 -.368 .713 
    เลือกที่นั่ง หญิง 3.46 .87    
6. มีความรวดเร็วในการตรวจเช็ค ชาย 3.51 1.00 199 -.286 .775 
   กระเปาขึ้นเครื่อง หญิง 3.56 .96    

การบริการภาคพื้นโดยรวม ชาย 3.56 .53 199 -.941 .348 
 หญิง 3.62 .44    
การบริการบนเครื่องบิน       
1. พนักงานตอนรับมีอัธยาศัย ชาย 3.88 .68 199 .798 .426 
   ในการใหบริการดี หญิง 3.79 .83    
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2. อาหารและเครื่องดื่มรสชาติ ชาย 3.24 .92 199 -.831 .407 
   ถูกใจ หญิง 3.35 .97    

 
 
ตาราง 78  (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาดของสายการบิน เพศ t - test for Equality of Means 
  X S.D. df t p 
3. มีระบบการสาธิตความปลอดภัย ชาย 3.51 .76 199 -2.150* .033 
    ที่ดี หญิง 3.73 .62    
4. มีความมั่นใจในความ ชาย 3.87 .71 199 1.193 .234 
   ปลอดภัยเมื่อใชสายการบินนี้ หญิง 3.74 .75    
5. ภายในเครื่องมีอุปกรณและ ชาย 3.18 1.12 199 -2.218* .028 
   เครื่องมือที่ทันสมัย เชน หูฟง  
   จอทีวี รีโมท เกมส 

หญิง 3.48 .80    

6. มีความลาชาในการขึ้น–ลง ชาย 3.10 .93 199 -2.400* .017 
   ของเคร่ืองบอยมาก หญิง 3.43 .90    
7. มีความประทบัใจในการ ชาย 3.62 .77 199 .321 .749 
    ใหบริการ หญิง 3.58 .83    
8. ในขณะที่เครื่องขึ้น-ลง  ชาย 3.74 .89 199 1.524 .129 
   มีความนุมนวล หญิง 3.53 .93    
9. การปรับเพดานบินไมสราง ชาย 3.69 .92 199 .165 .869 
   ความหวาดกลัว หญิง 3.67 .89    
10. นักบินมีความสามารถใน ชาย 3.62 .75 199 -1.147 .253 
     การควบคุมเครื่องขณะตกหลุม 
     อากาศ 

หญิง 3.74 .73    

11. มีอาการหูอือ้มากในขณะ ชาย 3.32 .95 199 .445 .657 
     เครื่องขึ้น - ลง หญิง 3.26 .89    
การบริการบนเครื่องบินโดยรวม ชาย 3.52 .45 199 -.798 .426 
 หญิง 3.57 .38    
ดานราคาตั๋ว       
1. ยินดีซื้อตั๋วราคาเต็มเพราะมี ชาย 3.01 1.06 199 -1.175 .241 
    ความยืดหยุนในการเดินทาง หญิง 3.20 1.02    
2. ราคาตั๋วมีความเหมาะสม ชาย 2.96 1.00 199 .776 .439 
 หญิง 2.84 .98    
3. การซื้อตั๋วผานตัวแทนจําหนาย ชาย 3.75 .92 199 .624 .533 
    จะไดราคาถูกกวา หญิง 3.67 .84    
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4. มีความมั่นใจในการซื้อตั๋ว ชาย 2.93 1.00 199 -1.734 .084 
   จากสายการบินถึงแมราคา 
   จะแพงกวา 

หญิง 3.20 1.06    

 
ตาราง 78  (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาดของสายการบิน เพศ t - test for Equality of Means 
  X S.D. df t p 

ดานราคาตั๋วโดยรวม ชาย 3.16 .61 199 -.669 .504 
 หญิง 3.22 .65    
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว       
1. มีความยากลําบากในการหา ชาย 3.00 .93 199 -.624 .533 
   ตัวแทนขายของสายการบิน หญิง 3.09 .99    
2. สะดวกในการซื้อตั๋ว ณ สํานักงาน ชาย 3.81 .90 199 1.600 .111 
   สายการบิน หญิง 3.60 .85    
3. มีความสะดวกในการชําระเงิน ชาย 3.40 .90 199 -1.596 .112 
 หญิง 3.59 .79    
4. สายการบินควรมีบริการสงตั๋ว ชาย 4.12 .76 199 1.260 .209 
 หญิง 3.96 .86    
5. การสํารองที่นั่งกับสายการบินนี้ ชาย 3.16 .96 199 -1.787 .075 
   ไมยากลําบาก หญิง 3.41 .90    
6. การยืนยันการเดินทางเปน ชาย 3.96 .63 199 -1.086 .279 
   ส่ิงสําคัญ หญิง 4.08 .78    

ความสะดวกในการซื้อต๋ัว ชาย 3.57 .41 199 -.717 .474 
โดยรวม หญิง 3.62 .46    

การสงเสริมการขาย       
1. การสะสมไมลทําใหมีความ ชาย 4.03 .96 199 .480 .632 
   ตองการเดินทางกับสายการบิน 
   นี้มากขึ้น 

หญิง 3.96 .92    

2. การเปนพันธมิตของสายการบิน ชาย 4.15 .74 199 -.382 .703 
    มีผลดีตอผูโดยสาร หญิง 4.19 .71    
3. การโฆษณามีผลตอการตัดสินใจ ชาย 3.66 .94 199 -.586 .559 
    ในการใชบริการอยางมาก หญิง 3.74 .82    
การสงเสริมการขายโดยรวม ชาย 3.94 .68 199 -.172 .864 
 หญิง 3.96 .61    
       



 158 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 

จากตาราง 78  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารที่มีตอสวนประสม
การตลาดของสายการบินไทยที่มีเพศแตกตางกัน โดยใชสถิติทดสอบคาที (t – test) จากวิเคราะหขอมูล 
พบวา การบริการบนเครื่องบิน ไดแก มีระบบการสาธิตความปลอดภัยที่ดี ภายในเครื่องมีอุปกรณและเคร่ืองมือที่
ทันสมัย และมีความลาชาในการขึ้น-ลงของเครื่องบอยมาก  มีคา Probability (p) เทากับ .038, .028 และ 
.017     ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ผูโดยสารสายการบินไทยที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดของสายการ
บินแตกตางกัน   
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สมมติฐานขอท่ี 9 อาชีพของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็น
ตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติได
ดังนี้ 

H0 : อาชีพของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมการบินไมแตกตางกัน 

H1 : อาชีพของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน 
 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อมั่น 
95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ คา F-Prob. นอยกวา .05  และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ที่มีคาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน  จะนําไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)     
เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  ผลการทดสอบสมมติฐานเปนดังนี้ 
 
ตาราง 79  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินไทยตอสวนผสมทางการตลาดของ 
     อุตสาหกรรมการบิน จําแนกตามอาชีพ 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

การบริการภาคพื้นดิน       
1. ขั้นตอนการตรวจเอกสาร ระหวางกลุม 4 .344 .086 .158 .959 
   ในการเดินทางไมยุงยาก ภายในกลุม 196 106.909 .545   
 รวม 200 107.254    
       
       
2. พนักงานมีความสุภาพ ระหวางกลุม 4 1.354 .339 .656 .624 
    ในการใหบริการ ภายในกลุม 196 101.193 .516   
 รวม 200 102.547    
       
       
3. สถานที่ขณะรอขึ้นเคร่ือง ระหวางกลุม 4 1.672 .418 .717 .581 
   กวางขวางดี ภายในกลุม 196 114.278 .583   
 รวม 200 115.950    
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ตาราง 79 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
4. สายการบินมีความเขมงวด ระหวางกลุม 4 5.678 1.419 2.164 .074 
   ในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ ภายในกลุม 196 128.561 .656   
 รวม 200 134.239    
       
       
5. มีการอํานวยความสะดวก ระหวางกลุม 4 1.234 .308 .419 .795 
    ในการเลือกที่นั่ง ภายในกลุม 196 144.358 .737   
 รวม 200 145.592    
       
       
6. มีความรวดเร็วในการตรวจ ระหวางกลุม 4 11.405 2.851 3.131* .016 
   เช็คกระเปาขึน้เคร่ือง ภายในกลุม 196 178.486 .911   

 รวม 200 189.891    
       
       
การบริการภาคพื้นโดยรวม ระหวางกลุม 4 1.020 .255 1.137 .340 

 ภายในกลุม 196 43.946 .224   
 รวม 200 44.965    
       
       
การบริการบนเครื่องบิน       
1. พนักงานตอนรับมีอัธยาศัย ระหวางกลุม 4 1.960 .490 .803 .525 
   ในการใหบริการดี ภายในกลุม 196 119.592 .610   
 รวม 200 121.552    
       
       
2. อาหารและเครื่องดื่มรสชาติ ระหวางกลุม 4 4.764 1.191 1.323 .263 
   ถูกใจ ภายในกลุม 196 176.490 .900   
 รวม 200 181.254    
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ตาราง 79 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. มีระบบการสาธิตความ ระหวางกลุม 4 6.512 1.628 3.763** .006 
    ปลอดภัยที่ดี ภายในกลุม 196 84.802 .433   
 รวม 200 91.313    
       
       
4. มีความมั่นใจในความ ระหวางกลุม 4 .534 .134 .243 .914 
   ปลอดภัยเมื่อใชสายการบินนี้ ภายในกลุม 196 107.834 .550   
 รวม 200 108.368    
       
       
5. ภายในเครื่องมีอุปกรณและ ระหวางกลุม 4 2.499 .625 .717 .581 
   เครื่องมือที่ทันสมัย เชน หูฟง  ภายในกลุม 196 170.765 .871   
   จอทีวี รีโมท เกมส รวม 200 173.264    
       
       
6. มีความลาชาในการขึ้น–ลง ระหวางกลุม 4 2.525 .631 .741 .565 
   ของเคร่ืองบอยมาก ภายในกลุม 196 167.097 .853   
 รวม 200 169.622    
       
       
7. มีความประทบัใจในการ ระหวางกลุม 4 8.289 2.072 3.322* .012 
    ใหบริการ ภายในกลุม 196 122.258 .624   
 รวม 200 130.547    
       
       
8. ในขณะที่เครื่องขึ้น-ลง  ระหวางกลุม 4 5.496 1.374 1.634 .167 
   มีความนุมนวล ภายในกลุม 196 164.862 .841   
 รวม 200 170.358    
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ตาราง 79 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
9. การปรับเพดานบินไมสราง ระหวางกลุม 4 2.389 .597 .743 .564 
   ความหวาดกลัว ภายในกลุม 196 157.591 .804   
 รวม 200 159.980    
       
       
10. นักบินมีความสามารถใน ระหวางกลุม 4 5.258 1.315 2.458* .047 
     การควบคุมเครื่องขณะตก ภายในกลุม 196 104.831 .535   
     หลุมอากาศ รวม 200 110.090    
       
       
11. มีอาการหูอือ้มากในขณะ ระหวางกลุม 4 2.590 .648 .782 .538 
     เครื่องขึ้น - ลง ภายในกลุม 196 162.245 .828   
 รวม 200 164.836    
       
       
การบริการบนเครื่องบิน ระหวางกลุม 4 .823 .206 1.234 .298 
โดยรวม ภายในกลุม 196 32.690 .167   
 รวม 200 33.514    
       
       
ดานราคาตั๋ว       
1. ยินดีซื้อตั๋วราคาเต็มเพราะมี ระหวางกลุม 4 10.081 2.520 2.430* .049 
    ความยืดหยุนในการเดินทาง ภายในกลุม 196 203.293 1.037   
 รวม 200 213.373    
       
       
2. ราคาตั๋วมีความเหมาะสม ระหวางกลุม 4 1.842 .461 .472 .756 
 ภายในกลุม 196 191.292 .976   
 รวม 200 193.134    
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ตาราง 79 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. การซื้อตั๋วผานตัวแทน ระหวางกลุม 4 2.722 .681 .903 .463 
    จําหนายจะไดราคาถูกกวา ภายในกลุม 196 147.765 .754   
 รวม 200 150.488    
       
       
4. มีความมั่นใจในการซื้อตั๋ว ระหวางกลุม 4 13.762 3.441 3.289* .012 
   จากสายการบินถึงแมราคา ภายในกลุม 196 205.044 1.046   
   จะแพงกวา รวม 200 218.806    
       
       

ดานราคาตั๋วโดยรวม ระหวางกลุม 4 2.737 .684 1.700 .152 
 ภายในกลุม 196 78.900 .403   
 รวม 200 81.637    
       
       
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว       
1. มีความยากลําบากในการหา ระหวางกลุม 4 7.967 1.992 2.177 .073 
   ตัวแทนขายของสายการบิน ภายในกลุม 196 179.317 .915   
 รวม 200 187.284    
       
       
2. สะดวกในการซื้อตั๋ว  ระหวางกลุม 4 .600 .150 .194 .941 
   ณ สํานักงานสายการบิน ภายในกลุม 196 151.728 .774   
 รวม 200 152.328    
       
       
3. มีความสะดวกในการ ระหวางกลุม 4 .828 .207 .296 .881 
    ชําระเงิน ภายในกลุม 196 137.272 .700   
 รวม 200 138.100    
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ตาราง 79 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
4. สายการบินควรมีบริการสงตั๋ว ระหวางกลุม 4 3.319 .830 1.217 .305 
 ภายในกลุม 196 133.637 .682   
 รวม 200 136.955    
       
       
5. การสํารองที่นั่งกับสายการบิน ระหวางกลุม 4 5.836 1.459 1.742 .142 
   นี้ไมยากลําบาก  ภายในกลุม 196 164.144 .837   
 รวม 200 169.980    
       
       
6. การยืนยันการเดินทางเปน ระหวางกลุม 4 .509 .127 .230 .921 
   ส่ิงสําคัญ ภายในกลุม 196 108.248 .552   

 รวม 200 108.756    
       
       
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว ระหวางกลุม 4 .785 .196 .974 .423 

โดยรวม ภายในกลุม 196 39.459 .201   
 รวม 200 40.243    
       
       
การสงเสริมการขาย       
1. การสะสมไมลทําใหมี ระหวางกลุม 4 3.035 .759 .865 .486 
   ความตองการเดินทางกับ ภายในกลุม 196 171.920 .877   
   สายการบินนี้มากขึ้น รวม 200 174.955    
       
       
2. การเปนพันธมิตของสาย ระหวางกลุม 4 1.344 .336 .648 .629 
    การบินมีผลดีตอผูโดยสาร ภายในกลุม 196 101.562 .518   
 รวม 200 102.905    
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ตาราง 79 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. การโฆษณามีผลตอการ ระหวางกลุม 4 2.804 .701 .951 .436 
    ตัดสินใจในการใชบริการ ภายในกลุม 196 144.459 .737   
    อยางมาก รวม 200 147.264    
       
       
การสงเสริมการขายโดยรวม ระหวางกลุม 4 2.048 .512 1.275 .281 
 ภายในกลุม 196 78.690 .401   
 รวม 200 80.737    
       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากตาราง 79 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินไทยที่มีอาชีพ

แตกตางกันตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบิน โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA : Analysis of Variance)  พบวา ดานการบริการภาคพื้นดิน ไดแก มีความรวดเร็ว
ในการตรวจเช็คกระเปาขึ้นเครื่อง ดานการบริการบนเครื่องบิน ไดแก มีความประทับใจในการใหบริการ 
นักบินมีความสามารถในการควบคุมเครื่องขณะตกหลุมอากาศ ดานราคาตั๋ว ไดแก ยินดีซื้อต๋ัวราคาเต็มเพราะ
มีความยืดหยุนในการเดินทาง มีความมั่นใจในการซื้อต๋ัวจากสายการบินถึงแมราคาจะแพงกวา มีคา F-Prob. 
เทากับ .016, .012, ..047, .049 และ .012 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05  ดานการบริการบนเครื่องบิน ไดแก มี
ระบบการสาธิตความปลอดภัยที่ดี มีคา F-Prob. เทากับ .006 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน 
(Multiple Comparison) ใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบาง
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ตามลําดับ ดังนี้   
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ตาราง 80  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยมีอาชีพแตกตาง 
     กันกับความคิดเห็นตอการบริการภาคพื้นดินดานมีความรวดเร็วในการตรวจเช็คกระเปาขึ้นเคร่ือง 
 

อาชีพ  เจาของ 
กิจการ 

ขาราชการ นักเรียน / 
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

อื่น ๆ 

 X 3.56 3.41 2.83 3.56 4.14 
       

เจาของกิจการ 3.56  0.15 
(.627) 

0.73* 
(.030) 

0.00 
(.993) 

0.58 
(.063) 

ขาราชการ 3.41   0.58 
(.110) 

0.15 
(.555) 

0.73* 
(.035) 

นักเรียน / นักศึกษา 2.83    0.63* 
(.013) 

0.31** 
(.001) 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.56     0.58* 
(.030) 

อื่น ๆ 4.14      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 80 แสดงวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการและพนักงานบริษัทเอกชน กับ

ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .030 และ .013 ซึ่งนอยกวา .05 
หมายความวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการและพนักงานบริษัทเอกชน แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่เปน
นักเรียน / นักศึกษา ตอการบริการภาคพื้นดินดานมีความรวดเร็วในการตรวจเช็คกระเปาขึ้นเครื่อง ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.73 และ 0.63 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่เปนขาราชการและพนักงานบริษัทเอกชน กับผูโดยสารที่มีอาชีพอื่น จากการวิเคราะห 
พบวา คา Sig. เทากับ .035 และ .030 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่เปนขาราชการและ
พนักงานบริษัทเอกชน แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอาชีพอ่ืน ตอการบริการภาคพื้นดินดานมีความ
รวดเร็วในการตรวจเช็คกระเปาขึ้นเครื่อง ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.73 และ 0.58 
ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา กับผูโดยสารที่มีอาชีพอื่น จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. 
เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา แตกตางเปนรายคูกับ
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ผูโดยสารที่มีอาชีพอื่น ตอการบริการภาคพื้นดินดานมีความรวดเร็วในการตรวจเช็คกระเปาขึ้นเครื่อง ที่ระดับ
นัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.31 

 
ตาราง 81  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยมีอาชีพแตกตาง 
     กันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานมีระบบการสาธิตความปลอดภัยที่ดี 
 

อาชีพ  เจาของ 
กิจการ 

ขาราชการ นักเรียน / 
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

อื่น ๆ 

 X 3.81 4.00 3.33 3.57 4.00 
       

เจาของกิจการ 3.81  0.19 
(.364) 

0.48* 
(.036) 

0.24 
(.083) 

0.19 
(.394) 

ขาราชการ 4.00   0.67** 
(.008) 

0.43* 
(.012) 

0.00 
(1.00) 

นักเรียน / นักศึกษา 3.33    0.24 
(.229) 

0.67* 
(.011) 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.57     0.43* 
(.022) 

อื่น ๆ 4.00      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 81 แสดงวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการและพนักงานบริษัทเอกชน กับ

ผูโดยสารที่เปนขาราชการ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .036 และ .012 ซึ่งนอยกวา .05 
หมายความวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการและพนักงานบริษัทเอกชน แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่เปน
ขาราชการ ตอการบริการบนเครื่องบินดานมีระบบการสาธิตความปลอดภัยที่ดี ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมี
ผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.48 และ 0.43 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่เปนขาราชการ กับผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา จากการวิเคราะห พบวา คา 
Sig. เทากับ .008 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่เปนขาราชการ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสาร
ที่เปนนักเรียน / นักศึกษา ตอการบริการบนเครื่องบินดานมีระบบการสาธิตความปลอดภัยที่ดี ที่ระดับ
นัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.67 

ผลการวิเคราะหตาราง 23 แสดงวา ผูโดยสารที่ เปนนักเรียน / นักศึกษา และพนักงาน
บริษัทเอกชน กับผูโดยสารที่มีอาชีพอ่ืน จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .011 และ .022 ซึ่งนอยกวา 
.05 หมายความวา ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา และพนักงานบริษัทเอกชน แตกตางเปนรายคูกับ
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ผูโดยสารที่มีอาชีพอื่น ตอการบริการบนเครื่องบินดานมีระบบการสาธิตความปลอดภัยที่ดี ที่ระดับนัยสําคัญ 
.05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.67 และ 0.43 ตามลําดับ 

 
ตาราง 82  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยมีอาชีพแตกตาง 
     กันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานมีความประทับใจในการใหบริการ 
 

อาชีพ  เจาของ 
กิจการ 

ขาราชการ นักเรียน / 
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

อื่น ๆ 

 X 3.63 3.41 3.33 3.56 4.29 
       

เจาของกิจการ 3.63  0.22 
(.374) 

0.30 
(.281) 

0.07 
(.665) 

0.66** 
(.004) 

ขาราชการ 3.41   0.08 
(.793) 

0.15 
(.476) 

0.88** 
(.002) 

นักเรียน / นักศึกษา 3.33    0.23 
(.348) 

0.96** 
(.002) 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.56     0.73** 
(.001) 

อื่น ๆ 4.29      

       

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ผลการวิเคราะหตาราง 82 แสดงวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ ขาราชการ นักเรียน / นักศึกษา 
และพนักงานบริษัทเอกชน กับผูโดยสารที่มีอาชีพอื่น จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .004, .002, 
.002 และ .001 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ ขาราชการ นักเรียน / 
นักศึกษา และพนักงานบริษัทเอกชน แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอาชีพอื่น ตอการบริการบนเครื่องบิน
ดานมีความประทับใจในการใหบริการ ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.66. 0.88, 0.96 
และ 0.73 ตามลําดับ 
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ตาราง 83  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยมีอาชีพแตกตาง 
     กันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานนักบินมีความสามารถในการควบคุมเครื่องขณะตก 
     หลุมอากาศ 
 

อาชีพ  เจาของ 
กิจการ 

ขาราชการ นักเรียน / 
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

อื่น ๆ 

 X 3.78 3.88 3.25 3.66 4.07 
       

เจาของกิจการ 3.78  0.10 
(.645) 

0.53* 
(.039) 

0.12 
(.463) 

0.29 
(.224) 

ขาราชการ 3.88   0.63* 
(.023) 

0.22 
(.248) 

0.19 
(.475) 

นักเรียน / นักศึกษา 3.25    0.41 
(.062) 

0.83** 
(.005) 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.66     0.41 
(.059) 

อื่น ๆ 4.07      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 83 แสดงวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ และขาราชการ กับผูโดยสารที่

เปนนักเรียน / นักศึกษา จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .039 และ .023 ซึ่งนอยกวา .05 
หมายความวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ และขาราชการ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่เปนนักเรียน / 
นักศึกษา ตอการบริการบนเครื่องบินดานนักบินมีความสามารถในการควบคุมเครื่องขณะตกหลุมอากาศ ที่
ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.53 และ 0.63 

ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา กับผูโดยสารที่มีอาชีพอื่น จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. 
เทากับ .005 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีอาชีพอ่ืน ตอการบริการบนเครื่องบินดานนักบินมีความสามารถในการควบคุมเครื่องขณะตกหลุม
อากาศ ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.83 
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ตาราง 84  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยมีอาชีพแตกตาง 
     กันกับความคิดเห็นตอราคาตั๋วดานยินดีซื้อราคาเต็มเพราะมีความยืดหยุนในการเดินทาง 
 

อาชีพ  เจาของ 
กิจการ 

ขาราชการ นักเรียน / 
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

อื่น ๆ 

 X 3.22 3.24 3.50 3.10 3.71 
       

เจาของกิจการ 3.22  0.02 
(.967) 

0.28* 
(.042) 

0.12 
(.568) 

0.49 
(.144) 

ขาราชการ 3.24   0.26 
(.057) 

0.14 
(.605) 

0.47 
(.194) 

นักเรียน / นักศึกษา 3.50    0.40 
(.053) 

0.21** 
(.003) 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.10     0.61* 
(.033) 

อื่น ๆ 3.71      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 84 แสดงวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการ กับผูโดยสารที่เปนนักเรียน / 

นักศึกษา จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .042 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารท่ีเปน
เจาของกิจการ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา ตอราคาตั๋วดานยินดีซื้อราคาเต็ม
เพราะมีความยืดหยุนในการเดินทาง ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.28 

ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา กับผูโดยสารที่มีอาชีพอ่ืน จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. 
เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีอาชีพอ่ืน ตอราคาตั๋วดานยินดีซื้อราคาเต็มเพราะมีความยืดหยุนในการเดินทาง ที่ระดับนัยสําคัญ 
.01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.21 

ผูโดยสารที่เปนพนักงานบริษัทเอกชนกับผูโดยสารที่มีอาชีพอื่น จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. 
เทากับ .033 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีอาชีพอ่ืน ตอราคาตั๋วดานยินดีซื้อราคาเต็มเพราะมีความยืดหยุนในการเดินทาง ที่ระดับนัยสําคัญ 
.05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.61 
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ตาราง 85  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยมีอาชีพแตกตาง 
     กันกับความคิดเห็นตอราคาตั๋วดานมี่ความมั่นใจในการซื้อตั๋วจากสายการบินแมราคาจะแพงกวา 
 

อาชีพ  เจาของ 
กิจการ 

ขาราชการ นักเรียน / 
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

อื่น ๆ 

 X 2.74 3.41 2.50 3.14 3.64 
       

เจาของกิจการ 2.74  0.67* 
(.035) 

0.24 
(.498) 

0.40 
(.068) 

0.90** 
(.008) 

ขาราชการ 3.41   0.91* 
(.019) 

0.27 
(.299) 

0.23 
(.532) 

นักเรียน / นักศึกษา 2.50    0.64* 
(.040) 

1.14** 
(.005) 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.14     0.50 
(.080) 

อื่น ๆ 3.64      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 85 แสดงวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการและนักเรียน / นักศึกษา กับ

ผูโดยสารที่เปนขาราชการ จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .035 และ .019 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 
.05 หมายความวา ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการและนักเรียน / นักศึกษา แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่
เปนขาราชการ ตอราคาตั๋วดานมี่ความมั่นใจในการซื้อตั๋วจากสายการบินแมราคาจะแพงกวา ที่ระดับนัยสําคัญ 
.05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.67 และ 0.91 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา กับผูโดยสารที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน จากการวิเคราะห 
พบวา คา Sig. เทากับ .040 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่เปนนักเรียน / นักศึกษา แตกตางเปน
รายคูกับผูโดยสารที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน ตอราคาตั๋วดานมี่ความมั่นใจในการซื้อต๋ัวจากสายการบินแม
ราคาจะแพงกวา ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.64 

ผูโดยสารที่เปนเจาของกิจการและนักเรียน / นักศึกษา กับผูโดยสารที่มีอาชีพอ่ืน ๆ จากการ
วิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .008 และ .005 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่เปน
เจาของกิจการและนักเรียน / นักศึกษา แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอาชีพอื่น ตอราคาตั๋วดานมี่ความ
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มั่นใจในการซื้อตั๋วจากสายการบินแมราคาจะแพงกวา ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.90 
และ 1.14 ตามลําดับ 
 

สมมติฐานขอท่ี 10 อายุของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็น
ตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติได
ดังนี้ 

H0 : อายุของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมการบินไมแตกตางกัน 

H1 : อายุของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน 
 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อมั่น 
95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ คา F-Prob. นอยกวา .05  และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ที่มีคาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน  จะนําไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)     
เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  ผลการทดสอบสมมติฐานเปนดังนี้ 
 
ตาราง 86  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินไทยตอสวนผสมทางการตลาดของ 
     อุตสาหกรรมการบิน จําแนกตามอายุ 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

การบริการภาคพื้นดิน       
1. ขั้นตอนการตรวจเอกสาร ระหวางกลุม 3 .319 .106 .196 .899 
   ในการเดินทางไมยุงยาก ภายในกลุม 197 106.935 .543   
 รวม 200 107.254     
       
       
2. พนักงานมีความสุภาพ ระหวางกลุม 3 1.191 .397 .771 .511 
    ในการใหบริการ ภายในกลุม 197 101.357 .515   
 รวม 200 102.547     
       
       
3. สถานที่ขณะรอขึ้นเคร่ือง ระหวางกลุม 3 .659 .220 .375 .771 
   กวางขวางดี ภายในกลุม 197 115.292 .585   
 รวม 200 115.950     
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ตาราง 86 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
4. สายการบินมีความเขมงวด ระหวางกลุม 3 8.997 2.999 4.717** .003 
   ในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ ภายในกลุม 197 125.242 .636   
 รวม 200 134.239     
       
       
5. มีการอํานวยความสะดวก ระหวางกลุม 3 2.121 .707 .971 .408 
    ในการเลือกที่นั่ง ภายในกลุม 197 143.471 .728   
 รวม 200 145.592     
       
       
6. มีความรวดเร็วในการตรวจ ระหวางกลุม 3 1.874 .625 .655 .581 
   เช็คกระเปาขึน้เคร่ือง ภายในกลุม 197 188.017 .954   

 รวม 200 189.891     
       
       
การบริการภาคพื้นโดยรวม ระหวางกลุม 3 .700 .233 1.039 .376 

 ภายในกลุม 197 44.265 .225   
 รวม 200 44.965     
       
       
การบริการบนเครื่องบิน       
1. พนักงานตอนรับมีอัธยาศัย ระหวางกลุม 3 3.163 1.054 1.754 .157 
   ในการใหบริการดี ภายในกลุม 197 118.389 .601   
 รวม 200 121.552     
       
       
2. อาหารและเครื่องดื่มรสชาติ ระหวางกลุม 3 3.485 1.162 1.287 .280 
   ถูกใจ ภายในกลุม 197 177.768 .902   
 รวม 200 181.254     
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ตาราง 86 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. มีระบบการสาธิตความ ระหวางกลุม 3 .427 .142 .309 .819 
    ปลอดภัยที่ดี ภายในกลุม 197 90.886 .461   
 รวม 200 91.313     
       
       
4. มีความมั่นใจในความ ระหวางกลุม 3 4.345 1.448 2.743* .044 
   ปลอดภัยเมื่อใชสายการบินนี้ ภายในกลุม 197 104.023 .528   
 รวม 200 108.368     
       
       
5. ภายในเครื่องมีอุปกรณและ ระหวางกลุม 3 5.429 1.810 2.124 .098 
   เครื่องมือที่ทันสมัย เชน หูฟง  ภายในกลุม 197 167.834 .852   
   จอทีวี รีโมท เกมส รวม 200 173.264     
       
       
6. มีความลาชาในการขึ้น–ลง ระหวางกลุม 3 4.619 1.540 1.838 .141 
   ของเคร่ืองบอยมาก ภายในกลุม 197 165.003 .838   
 รวม 200 169.622     
       
       
7. มีความประทบัใจในการ ระหวางกลุม 3 6.158 2.053 3.251* .023 
    ใหบริการ ภายในกลุม 197 124.389 .631   
 รวม 200 130.547     
       
       
8. ในขณะที่เครื่องขึ้น-ลง  ระหวางกลุม 3 1.597 .532 .621 .602 
   มีความนุมนวล ภายในกลุม 197 168.761 .857   
 รวม 200 170.358     
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ตาราง 86 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
9. การปรับเพดานบินไมสราง ระหวางกลุม 3 2.488 .829 1.037 .377 
   ความหวาดกลัว ภายในกลุม 197 157.492 .799   
 รวม 200 159.980     
       
       
10. นักบินมีความสามารถใน ระหวางกลุม 3 5.679 1.893 3.572* .015 
     การควบคุมเครื่องขณะตก ภายในกลุม 197 104.411 .530   
     หลุมอากาศ รวม 200 110.090     
       
       
11. มีอาการหูอือ้มากในขณะ ระหวางกลุม 3 7.722 2.574 3.228* .024 
     เครื่องขึ้น - ลง ภายในกลุม 197 157.114 .798   
 รวม 200 164.836     
       
       
การบริการบนเครื่องบิน ระหวางกลุม 3 1.025 .342 2.072 .105 
โดยรวม ภายในกลุม 197 32.489 .165   
 รวม 200 33.514     
       
       
ดานราคาตั๋ว       
1. ยินดีซื้อตั๋วราคาเต็มเพราะมี ระหวางกลุม 3 6.154 2.051 1.950 .123 
    ความยืดหยุนในการเดินทาง ภายในกลุม 197 207.219 1.052   
 รวม 200 213.373     
       
       
2. ราคาตั๋วมีความเหมาะสม ระหวางกลุม 3 .233 .077 .079 .971 
 ภายในกลุม 197 192.902 .979   
 รวม 200 193.134     
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ตาราง 86 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. การซื้อตั๋วผานตัวแทน ระหวางกลุม 3 4.332 1.444 1.946 .123 
    จําหนายจะไดราคาถูกกวา ภายในกลุม 197 146.156 .742   
 รวม 200 150.488     
       
       
4. มีความมั่นใจในการซื้อตั๋ว ระหวางกลุม 3 6.336 2.112 1.958 .122 
   จากสายการบินถึงแมราคา ภายในกลุม 197 212.470 1.079   
   จะแพงกวา รวม 200 218.806     
       
       

ดานราคาตั๋วโดยรวม ระหวางกลุม 3 1.505 .502 1.233 .299 
 ภายในกลุม 197 80.132 .407   
 รวม 200 81.637     
       
       
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว       
1. มีความยากลําบากในการหา ระหวางกลุม 3 1.831 .610 .648 .585 
   ตัวแทนขายของสายการบิน ภายในกลุม 197 185.452 .941   
 รวม 200 187.284     
       
       
2. สะดวกในการซื้อตั๋ว  ระหวางกลุม 3 .163 .054 .070 .976 
   ณ สํานักงานสายการบิน ภายในกลุม 197 152.165 .772   
 รวม 200 152.328     
       
       
3. มีความสะดวกในการ ระหวางกลุม 3 .897 .299 .429 .732 
    ชําระเงิน ภายในกลุม 197 137.203 .696   
 รวม 200 138.100     
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ตาราง 86 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
4. สายการบินควรมีบริการสงตั๋ว ระหวางกลุม 3 .900 .300 .435 .728 
 ภายในกลุม 197 136.055 .691   
 รวม 200 136.955     
       
       
5. การสํารองที่นั่งกับสายการบิน ระหวางกลุม 3 2.976 .992 1.170 .322 
   นี้ไมยากลําบาก  ภายในกลุม 197 167.004 .848   
 รวม 200 169.980     
       
       
6. การยืนยันการเดินทางเปน ระหวางกลุม 3 1.648 .549 1.010 .389 
   ส่ิงสําคัญ ภายในกลุม 197 107.109 .544   

 รวม 200 108.756     
       
       
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว ระหวางกลุม 3 6.739E-02 .022 .110 .954 

โดยรวม ภายในกลุม 197 40.176 .204   
 รวม 200 40.243     
       
       
การสงเสริมการขาย       
1. การสะสมไมลทําใหมี ระหวางกลุม 3 2.403 .801 .914 .435 
   ความตองการเดินทางกับ ภายในกลุม 197 172.553 .876   
   สายการบินนี้มากขึ้น รวม 200 174.955     
       
       
2. การเปนพันธมิตของสาย ระหวางกลุม 3 3.326 1.109 2.193 .090 
    การบินมีผลดีตอผูโดยสาร ภายในกลุม 197 99.580 .505   
 รวม 200 102.905     



 178 

 

       
       

 
ตาราง 86 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. การโฆษณามีผลตอการ ระหวางกลุม 3 3.308 1.103 1.509 .213 
    ตัดสินใจในการใชบริการ ภายในกลุม 197 143.955 .731   
    อยางมาก รวม 200 147.264     
       
       
การสงเสริมการขายโดยรวม ระหวางกลุม 3 2.784 .928 2.345 .074 
 ภายในกลุม 197 77.953 .396   
 รวม 200 80.737    
       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากตาราง 86 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินไทยที่มีอายุ

แตกตางกันตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบิน โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA : Analysis of Variance)  พบวา ดานการบริการบนเครื่องบิน ไดแก มีความมั่นใจ
ในความปลอดภัยเมื่อใชสายการบิน มีความประทับใจในการใหบริการ นักบินมีความสามารถในการควบคุม
เครื่องขณะตกหลุมอากาศ และมีอาการหูอื้อมากในขณะเครื่องขึ้น-ลง มีคา F-Prob. เทากับ .044, .023, .015
และ .024  ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 ดานการบริการภาคพื้นดิน ไดแก สายการบินมีความเขมงวดในเร่ือง
น้ําหนักของสัมภาระ มีคา F-Prob. เทากับ .003 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) ใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ตามลําดับ ดังนี้   
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ตาราง 87  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยมีอายุแตกตางกัน 
     กับความคิดเห็นตอการบริการภาคพื้นดินดานสายการบินมีความเขมงวดในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ 
 

อายุ  21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 ป ขึ้นไป 
 X 3.81 3.38 3.31 3.29 

      

21 – 30 ป 3.81  0.43** 
(.001) 

0.50** 
(.003) 

0.52 
(.103) 

31 – 40 ป 3.38   0.07 
(.652) 

0.09 
(.772) 

41 – 50 ป 3.31    0.02 
(.947) 

51 ป ขึ้นไป 3.29     

      

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ผลการวิเคราะหตาราง 87 แสดงวา ผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 31 – 40 ป 
และอายุ 41 – 50 ป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .001 และ .003 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 
หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 31 – 40 ป และอายุ 41 
– 50 ป ตอการบริการภาคพื้นดินดานสายการบินมีความเขมงวดในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ ที่ระดับ
นัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.43 และ 0.50 ตามลําดับ 
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ตาราง 88  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยมีอายุแตกตางกัน 
     กับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานมีความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อใชสายการบิน 
 

อายุ  21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 ป ขึ้นไป 
 X 3.84 3.85 3.49 4.00 

      

21 – 30 ป 3.84  0.01 
(.928) 

0.35* 
(.019) 

0.16 
(.578) 

31 – 40 ป 3.85   0.36* 
(.010) 

0.15 
(.598) 

41 – 50 ป 3.49    0.51 
(.087) 

51 ป ขึ้นไป 4.00     

      

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิเคราะหตาราง 88 แสดงวา ผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป และอายุ 31 – 40 ป กับ
ผูโดยสารที่มีอายุ 41 – 50 ป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .019 และ .010 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 
.05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป และอายุ 31 – 40 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ  
41 – 50 ป ตอการบริการบนเครื่องบินดานมีความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อใชสายการบิน ที่ระดับนัยสําคัญ 
.05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.35 และ 0.36 ตามลําดับ 
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ตาราง 89  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยมีอายุแตกตางกัน 
     กับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานมีความประทับใจในการใหบริการ 
 

อายุ  21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 ป ขึ้นไป 
 X 3.60 3.46 3.77 4.29 

      

21 – 30 ป 3.60  0.14 
(.303) 

0.17 
(.290) 

0.69* 
(.031) 

31 – 40 ป 3.46   0.31* 
(.044) 

0.86** 
(.009) 

41 – 50 ป 3.77    0.52 
(.115) 

51 ป ขึ้นไป 4.29     

      

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 89 แสดงวา ผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป 

จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .031 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป 
แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป ตอการบริการบนเครื่องบินดานมีความประทับใจในการ
ใหบริการ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.69 

ผูโดยสารที่มีอายุ 31 – 40 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 41 - 50 ป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. 
เทากับ .044 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 31 – 40 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี
อายุ 41 - 50 ป ตอการบริการบนเครื่องบินดานมีความประทับใจในการใหบริการ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมี
ผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.44 

ผูโดยสารที่มีอายุ 31 – 40 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. 
เทากับ .009 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 31 – 40 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี
51 ปขึ้นไป ตอการบริการบนเครื่องบินดานมีความประทับใจในการใหบริการ ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมี
ผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.86 
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ตาราง 90  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยมีอายุแตกตางกัน 
     กับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานนักบินมีความสามารถในการควบคุมเครื่องขณะตกหลุม 
     อากาศ 
 

อายุ  21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 ป ขึ้นไป 
 X 3.53 3.69 3.90 4.29 

      

21 – 30 ป 3.53  0.16 
(.193) 

0.37* 
(.015) 

0.76* 
(.010) 

31 – 40 ป 3.69   0.21 
(.133) 

0.70* 
(.038) 

41 – 50 ป 3.90    0.39 
(.195) 

51 ป ขึ้นไป 4.29     

      

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ผลการวิเคราะหตาราง 90 แสดงวา ผูโดยสารที่มีอายุ 21 – 30 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 41 – 50 ป 

และอายุ 51 ปขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .031 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสาร
ที่มีอายุ 21 – 30 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 41 – 50 ป และอายุ 51 ปขึ้นไป ตอการบริการบน
เครื่องบินดานนักบินมีความสามารถในการควบคุมเครื่องขณะตกหลุมอากาศ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมี
ผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.37 และ 0.76 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีอายุ 31 – 40 ป กับผูโดยสารที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. 
เทากบั .038 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ 31 – 40 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี
อายุ 51 ปขึ้นไป ตอการบริการบนเครื่องบินดานนักบินมีความสามารถในการควบคุมเครื่องขณะตกหลุม
อากาศ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.70 
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สมมติฐานขอท่ี 11 ระดับการศึกษาของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอ
ความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0 : ระดับการศึกษาของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสม
ทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินไมแตกตางกัน 

H1 : ระดับการศึกษาของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสม
ทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน 
 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อมั่น 
95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ คา F-Prob. นอยกวา .05  และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ที่มีคาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน  จะนําไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)     
เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  ผลการทดสอบสมมติฐานเปนดังนี้ 
 
ตาราง 91  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินไทยตอสวนผสมทางการตลาดของ 
     อุตสาหกรรมการบิน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

การบริการภาคพื้นดิน       
1. ขั้นตอนการตรวจเอกสาร ระหวางกลุม 3 .946 .315 .584 .626 
   ในการเดินทางไมยุงยาก ภายในกลุม 197 106.308 .540   
 รวม 200 107.254     
       
       
2. พนักงานมีความสุภาพ ระหวางกลุม 3 3.827 1.276 2.546 .057 
    ในการใหบริการ ภายในกลุม 197 98.720 .501   
 รวม 200 102.547     
       
       
3. สถานที่ขณะรอขึ้นเคร่ือง ระหวางกลุม 3 1.676 .559 .963 .411 
   กวางขวางดี ภายในกลุม 197 114.275 .580   
 รวม 200 115.950     
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ตาราง 91 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
4. สายการบินมีความเขมงวด ระหวางกลุม 3 1.736 .579 .860 .463 
   ในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ ภายในกลุม 197 132.503 .673   
 รวม 200 134.239     
       
       
5. มีการอํานวยความสะดวก ระหวางกลุม 3 1.074 .358 .488 .691 
    ในการเลือกที่นั่ง ภายในกลุม 197 144.518 .734   
 รวม 200 145.592     
       
       
6. มีความรวดเร็วในการตรวจ ระหวางกลุม 3 6.457 2.152 2.312 .077 
   เช็คกระเปาขึน้เคร่ือง ภายในกลุม 197 183.433 .931   

 รวม 200 189.891     
       
       
การบริการภาคพื้นโดยรวม ระหวางกลุม 3 1.098 .366 1.643 .181 

 ภายในกลุม 197 43.868 .223   
 รวม 200 44.965     
       
       
การบริการบนเครื่องบิน       
1. พนักงานตอนรับมีอัธยาศัย ระหวางกลุม 3 1.109 .370 .605 .613 
   ในการใหบริการดี ภายในกลุม 197 120.443 .611   
 รวม 200 121.552     
       
       
2. อาหารและเครื่องดื่มรสชาติ ระหวางกลุม 3 2.976 .992 1.096 .352 
   ถูกใจ ภายในกลุม 197 178.278 .905   
 รวม 200 181.254     
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ตาราง 91 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. มีระบบการสาธิตความ ระหวางกลุม 3 1.545 .515 1.130 .338 
    ปลอดภัยที่ดี ภายในกลุม 197 89.769 .456   
 รวม 200 91.313     
       
       
4. มีความมั่นใจในความ ระหวางกลุม 3 2.737 .912 1.702 .168 
   ปลอดภัยเมื่อใชสายการบินนี้ ภายในกลุม 197 105.631 .536   
 รวม 200 108.368     
       
       
5. ภายในเครื่องมีอุปกรณและ ระหวางกลุม 3 3.087 1.029 1.191 .314 
   เครื่องมือที่ทันสมัย เชน หูฟง  ภายในกลุม 197 170.177 .864   
   จอทีวี รีโมท เกมส รวม 200 173.264     
       
       
6. มีความลาชาในการขึ้น–ลง ระหวางกลุม 3 2.627 .876 1.033 .379 
   ของเคร่ืองบอยมาก ภายในกลุม 197 166.994 .848   
 รวม 200 169.622     
       
       
7. มีความประทบัใจในการ ระหวางกลุม 3 10.523 3.508 5.757** .001 
    ใหบริการ ภายในกลุม 197 120.025 .609   
 รวม 200 130.547     
       
       
8. ในขณะที่เครื่องขึ้น-ลง  ระหวางกลุม 3 4.315 1.438 1.707 .167 
   มีความนุมนวล ภายในกลุม 197 166.043 .843   
 รวม 200 170.358     
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ตาราง 91 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
9. การปรับเพดานบินไมสราง ระหวางกลุม 3 1.217 .406 .504 .680 
   ความหวาดกลัว ภายในกลุม 197 158.763 .806   
 รวม 200 159.980     
       
       
10. นักบินมีความสามารถใน ระหวางกลุม 3 4.341 1.447 2.695* .047 
     การควบคุมเครื่องขณะตก ภายในกลุม 197 105.749 .537   
     หลุมอากาศ รวม 200 110.090     
       
       
11. มีอาการหูอือ้มากในขณะ ระหวางกลุม 3 2.568 .856 1.039 .376 
     เครื่องขึ้น - ลง ภายในกลุม 197 162.267 .824   
 รวม 200 164.836     
       
       
การบริการบนเครื่องบิน ระหวางกลุม 3 1.893 .631 3.932** .009 
โดยรวม ภายในกลุม 197 31.620 .161   
 รวม 200 33.514     
       
       
ดานราคาตั๋ว       
1. ยินดีซื้อตั๋วราคาเต็มเพราะมี ระหวางกลุม 3 5.551 1.850 1.754 .157 
    ความยืดหยุนในการเดินทาง ภายในกลุม 197 207.822 1.055   
 รวม 200 213.373     
       
       
2. ราคาตั๋วมีความเหมาะสม ระหวางกลุม 3 4.626 1.542 1.612 .188 
 ภายในกลุม 197 188.508 .957   
 รวม 200 193.134     
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ตาราง 91 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. การซื้อตั๋วผานตัวแทน ระหวางกลุม 3 .187 .062 .082 .970 
    จําหนายจะไดราคาถูกกวา ภายในกลุม 197 150.301 .763   
 รวม 200 150.488     
       
       
4. มีความมั่นใจในการซื้อตั๋ว ระหวางกลุม 3 4.873 1.624 1.496 .217 
   จากสายการบินถึงแมราคา ภายในกลุม 197 213.933 1.086   
   จะแพงกวา รวม 200 218.806     
       
       

ดานราคาตั๋วโดยรวม ระหวางกลุม 3 2.639 .880 2.194 .090 
 ภายในกลุม 197 78.998 .401   
 รวม 200 81.637     
       
       
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว       
1. มีความยากลําบากในการหา ระหวางกลุม 3 2.910 .970 1.037 .378 
   ตัวแทนขายของสายการบิน ภายในกลุม 197 184.373 .936   
 รวม 200 187.284     
       
       
2. สะดวกในการซื้อตั๋ว  ระหวางกลุม 3 3.295 1.098 1.452 .229 
   ณ สํานักงานสายการบิน ภายในกลุม 197 149.033 .757   
 รวม 200 152.328     
       
       
3. มีความสะดวกในการ ระหวางกลุม 3 4.551 1.517 2.238 .085 
    ชําระเงิน ภายในกลุม 197 133.548 .678   
 รวม 200 138.100     
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ตาราง 91 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
4. สายการบินควรมีบริการสงตั๋ว ระหวางกลุม 3 .344 .115 .165 .920 
 ภายในกลุม 197 136.611 .693   
 รวม 200 136.955     
       
       
5. การสํารองที่นั่งกับสายการบิน ระหวางกลุม 3 4.147 1.382 1.642 .181 
   นี้ไมยากลําบาก  ภายในกลุม 197 165.833 .842   
 รวม 200 169.980     
       
       
6. การยืนยันการเดินทางเปน ระหวางกลุม 3 .604 .201 .367 .777 
   ส่ิงสําคัญ ภายในกลุม 197 108.152 .549   

 รวม 200 108.756     
       
       
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว ระหวางกลุม 3 .444 .148 .732 .534 

โดยรวม ภายในกลุม 197 39.799 .202   
 รวม 200 40.243     
       
       
การสงเสริมการขาย       
1. การสะสมไมลทําใหมี ระหวางกลุม 3 .398 .133 .150 .930 
   ความตองการเดินทางกับ ภายในกลุม 197 174.557 .886   
   สายการบินนี้มากขึ้น รวม 200 174.955     
       
       
2. การเปนพันธมิตของสาย ระหวางกลุม 3 2.638 .879 1.728 .163 
    การบินมีผลดีตอผูโดยสาร ภายในกลุม 197 100.267 .509   
 รวม 200 102.905     
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ตาราง 91 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. การโฆษณามีผลตอการ ระหวางกลุม 3 1.577 .526 .711 .547 
    ตัดสินใจในการใชบริการ ภายในกลุม 197 145.687 .740   
    อยางมาก รวม 200 147.264     
       
       
การสงเสริมการขายโดยรวม ระหวางกลุม 3 .817 .272 .672 .570 
 ภายในกลุม 197 79.920 .406   
 รวม 200 80.737     
       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากตาราง 91 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินไทยที่มีระดับ

การศึกษาแตกตางกันตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบิน โดยใชสถิติการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA : Analysis of Variance)  พบวา ดานการบริการบนเครื่องบิน ไดแก 
นักบินมีความสามารถในการควบคุมเครื่องขณะตกหลุมอากาศ มีคา F-Prob. เทากับ .047 ซึ่งนอยกวา .05 
ดานการบริการบนเครื่องบิน ไดแก มีความประทับใจในการใหบริการ และการบริการบนเครื่องบินโดยรวม มี
คา F-Prob. เทากับ .001 และ .009 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) ใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ตามลําดับ ดังนี้   
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ตาราง 92  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยมีระดับการศึกษา 
     แตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานมีความประทับใจในการใหบริการ 
 

ระดับการศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกวาปริญญาโท 
 X 4.00 3.69 3.27 4.00 

      

ต่ํากวาปริญญาตรี 4.00  0.31 
(.142) 

0.73** 
(.001) 

0.00 
(1.00) 

ปริญญาตรี 3.69   0.42** 
(.001) 

0.31 
(.583) 

ปริญญาโท 3.27    0.73 
(.197) 

สูงกวาปริญญาโท 4.00     

      

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ผลการวิเคราะหตาราง 92 แสดงวา ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีและระดับ

ปริญญาตรี กับผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .001 และ 
.001 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาตรี แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท ตอการบริการบนเครื่องบินดานมี
ความประทับใจในการใหบริการ ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.73 และ 0.42 ตามลําดับ 
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ตาราง 93  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยมีระดับการศึกษา 
     แตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินดานนักบินมีความสามารถในการควบคุมเครื่อง 
     ขณะตกหลุมอากาศ 
 

ระดับการศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกวาปริญญาโท 
 X 4.13 3.70 3.61 3.00 

      

ต่ํากวาปริญญาตรี 4.13  0.43* 
(.031) 

0.52* 
(.014) 

1.13* 
(.042) 

ปริญญาตรี 3.70   0.09 
(.435) 

0.70 
(.180) 

ปริญญาโท 3.61    0.61 
(.246) 

สูงกวาปริญญาโท 3.00     

      

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ผลการวิเคราะหตาราง 93 แสดงวา ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี กับผูโดยสารที่

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และสูงกวาปริญญาโท จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ 
.031, .014 และ .042 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา
ตรี แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และสูงกวาปริญญาโท ตอการ
บริการบนเครื่องบินดานนักบินมีความสามารถในการควบคุมเครื่องขณะตกหลุมอากาศ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.43, 0.52 และ 1.13 ตามลําดับ 
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ตาราง 94  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยมีระดับการศึกษา 
     แตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินโดยรวม 
 

ระดับการศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกวาปริญญาโท 
 X 3.81 3.58 3.45 3.32 

      

ต่ํากวาปริญญาตรี 3.81  0.23* 
(.036) 

0.36** 
(.002) 

0.49 
(.106) 

ปริญญาตรี 3.58   0.13* 
(.037) 

0.26 
(.358) 

ปริญญาโท 3.45    0.13 
(.647) 

สูงกวาปริญญาโท 3.32     

      

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 94 แสดงวา ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาโท 

กับผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .036 และ .037 
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรีและปริญญาโท 
แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ตอการบริการบนเครื่องบินโดยรวม ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.23 และ 0.13 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี กับผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท จาก
การวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .002 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับต่ํา
กวาปริญญาตรี แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท ตอการบริการบนเครื่องบิน
โดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.36 
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สมมติฐานขอท่ี 12 จุดประสงคในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมี
ผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0 : จุดประสงคในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอ
สวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินไมแตกตางกัน 

H1 : จุดประสงคในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอ
สวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน 
 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อมั่น 
95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ คา F-Prob. นอยกวา .05  และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ที่มีคาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน  จะนําไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)     
เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  ผลการทดสอบสมมติฐานเปนดังนี้ 
 
ตาราง 95  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินไทยตอสวนผสมทางการตลาดของ 
     อุตสาหกรรมการบิน จําแนกตามจุดประสงคในการเดินทาง 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

การบริการภาคพื้นดิน       
1. ขั้นตอนการตรวจเอกสาร ระหวางกลุม 4 4.599 1.150 2.195 .071 
   ในการเดินทางไมยุงยาก ภายในกลุม 196 102.655 .524   
 รวม 200 107.254     
       
       
2. พนักงานมีความสุภาพ ระหวางกลุม 4 2.758 .689 1.354 .251 
    ในการใหบริการ ภายในกลุม 196 99.790 .509   
 รวม 200 102.547     
       
       
3. สถานที่ขณะรอขึ้นเคร่ือง ระหวางกลุม 4 2.951 .738 1.280 .279 
   กวางขวางดี ภายในกลุม 196 112.999 .577   
 รวม 200 115.950     
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ตาราง 95 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
4. สายการบินมีความเขมงวด ระหวางกลุม 4 1.416 .354 .523 .719 
   ในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ ภายในกลุม 196 132.822 .678   
 รวม 200 134.239     
       
       
5. มีการอํานวยความสะดวก ระหวางกลุม 4 3.444 .861 1.187 .318 
    ในการเลือกที่นั่ง ภายในกลุม 196 142.148 .725   
 รวม 200 145.592     
       
       
6. มีความรวดเร็วในการตรวจ ระหวางกลุม 4 16.660 4.165 4.712** .001 
   เช็คกระเปาขึน้เคร่ือง ภายในกลุม 196 173.231 .884   

 รวม 200 189.891     
       
       
การบริการภาคพื้นโดยรวม ระหวางกลุม 4 2.124 .531 2.429* .049 

 ภายในกลุม 196 42.842 .219   
 รวม 200 44.965     
       
       
การบริการบนเครื่องบิน       
1. พนักงานตอนรับมีอัธยาศัย ระหวางกลุม 4 3.598 .899 1.495 .205 
   ในการใหบริการดี ภายในกลุม 196 117.954 .602   
 รวม 200 121.552     
       
       
2. อาหารและเครื่องดื่มรสชาติ ระหวางกลุม 4 3.469 .867 .956 .433 
    ถูกใจ ภายในกลุม 196 177.785 .907   
 รวม 200 181.254     
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ตาราง 95 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. มีระบบการสาธิตความ ระหวางกลุม 4 1.679 .420 .918 .455 
    ปลอดภัยที่ดี ภายในกลุม 196 89.635 .457   
 รวม 200 91.313     
       
       
4. มีความมั่นใจในความ ระหวางกลุม 4 3.418 .854 1.596 .177 
   ปลอดภัยเมื่อใชสายการบินนี้ ภายในกลุม 196 104.950 .535   
 รวม 200 108.368     
       
       
5. ภายในเครื่องมีอุปกรณและ ระหวางกลุม 4 4.424 1.106 1.284 .278 
   เครื่องมือที่ทันสมัย เชน หูฟง  ภายในกลุม 196 168.840 .861   
   จอทีวี รีโมท เกมส รวม 200 173.264     
       
       
6. มีความลาชาในการขึ้น–ลง ระหวางกลุม 4 1.797 .449 .525 .718 
   ของเคร่ืองบอยมาก ภายในกลุม 196 167.824 .856   
 รวม 200 169.622     
       
       
7. มีความประทบัใจในการ ระหวางกลุม 4 3.909 .977 1.512 .200 
    ใหบริการ ภายในกลุม 196 126.639 .646   
 รวม 200 130.547     
       
       
8. ในขณะที่เครื่องขึ้น-ลง  ระหวางกลุม 4 5.600 1.400 1.666 .160 
   มีความนุมนวล ภายในกลุม 196 164.758 .841   
 รวม 200 170.358     
       
       

 
 



 196 

 

ตาราง 95 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
9. การปรับเพดานบินไมสราง ระหวางกลุม 4 7.490 1.872 2.407 .051 
   ความหวาดกลัว ภายในกลุม 196 152.491 .778   
 รวม 200 159.980     
       
       
10. นักบินมีความสามารถใน ระหวางกลุม 4 2.195 .549 .997 .410 
     การควบคุมเครื่องขณะตก ภายในกลุม 196 107.895 .550   
     หลุมอากาศ รวม 200 110.090     
       
       
11. มีอาการหูอือ้มากในขณะ ระหวางกลุม 4 3.070 .768 .930 .448 
     เครื่องขึ้น - ลง ภายในกลุม 196 161.765 .825   
 รวม 200 164.836     
       
       
การบริการบนเครื่องบิน ระหวางกลุม 4 1.023 .256 1.543 .191 
โดยรวม ภายในกลุม 196 32.490 .166   
 รวม 200 33.514     
       
       
ดานราคาตั๋ว       
1. ยินดีซื้อตั๋วราคาเต็มเพราะมี ระหวางกลุม 4 6.077 1.519 1.436 .223 
    ความยืดหยุนในการเดินทาง ภายในกลุม 196 207.296 1.058   
 รวม 200 213.373     
       
       
2. ราคาตั๋วมีความเหมาะสม ระหวางกลุม 4 3.333 .833 .860 .489 
 ภายในกลุม 196 189.802 .968   
 รวม 200 193.134     
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ตาราง 95 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. การซื้อตั๋วผานตัวแทน ระหวางกลุม 4 1.474 .368 .485 .747 
    จําหนายจะไดราคาถูกกวา ภายในกลุม 196 149.014 .760   
 รวม 200 150.488     
       
       
4. มีความมั่นใจในการซื้อตั๋ว ระหวางกลุม 4 9.637 2.409 2.258 .064 
   จากสายการบินถึงแมราคา ภายในกลุม 196 209.169 1.067   
   จะแพงกวา รวม 200 218.806     
       
       

ดานราคาตั๋วโดยรวม ระหวางกลุม 4 2.137 .534 1.317 .265 
 ภายในกลุม 196 79.500 .406   
 รวม 200 81.637     
       
       
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว       
1. มีความยากลําบากในการหา ระหวางกลุม 4 .626 .156 .164 .956 
   ตัวแทนขายของสายการบิน ภายในกลุม 196 186.658 .952   
 รวม 200 187.284     
       
       
2. สะดวกในการซื้อตั๋ว  ระหวางกลุม 4 1.376 .344 .447 .775 
   ณ สํานักงานสายการบิน ภายในกลุม 196 150.952 .770   
 รวม 200 152.328     
       
       
3. มีความสะดวกในการ ระหวางกลุม 4 2.757 .689 .998 .410 
    ชําระเงิน ภายในกลุม 196 135.343 .691   
 รวม 200 138.100     
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ตาราง 95 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
4. สายการบินควรมีบริการสงตั๋ว ระหวางกลุม 4 .990 .247 .357 .839 
 ภายในกลุม 196 135.965 .694   
 รวม 200 136.955     
       
       
5. การสํารองที่นั่งกับสายการบิน ระหวางกลุม 4 4.170 1.043 1.232 .298 
   นี้ไมยากลําบาก  ภายในกลุม 196 165.810 .846   
 รวม 200 169.980     
       
       
6. การยืนยันการเดินทางเปน ระหวางกลุม 4 2.097 .524 .963 .429 
   ส่ิงสําคัญ ภายในกลุม 196 106.659 .544   

 รวม 200 108.756     
       
       
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว ระหวางกลุม 4 .353 .088 .433 .785 

โดยรวม ภายในกลุม 196 39.891 .204   
 รวม 200 40.243     
       
       
การสงเสริมการขาย       
1. การสะสมไมลทําใหมี ระหวางกลุม 4 6.381 1.595 1.855 .120 
   ความตองการเดินทางกับ ภายในกลุม 196 168.574 .860   
   สายการบินนี้มากขึ้น รวม 200 174.955     
       
       
2. การเปนพันธมิตของสาย ระหวางกลุม 4 5.013 1.253 2.509* .043 
    การบินมีผลดีตอผูโดยสาร ภายในกลุม 196 97.893 .499   
 รวม 200 102.905     
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ตาราง 95 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. การโฆษณามีผลตอการ ระหวางกลุม 4 6.984 1.746 2.440* .048 
    ตัดสินใจในการใชบริการ ภายในกลุม 196 140.280 .716   
    อยางมาก รวม 200 147.264     
       
       
การสงเสริมการขายโดยรวม ระหวางกลุม 4 5.024 1.256 3.251* .013 
 ภายในกลุม 196 75.714 .386   
 รวม 200 80.737     
       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากตาราง 95 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินไทยที่มี

จุดประสงคในการเดินทางแตกตางกันตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบิน โดยใชสถิติการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA : Analysis of Variance)  พบวา ดานการบริการ
ภาคพ้ืนดิน ไดแก การบริการภาคพื้นดินโดยรวม ดานการสงเสริมการขาย ไดแก การเปนพันธมิตรของสาย
การบินมีผลดีตอผูโดยสาร การโฆษณามีผลตอการตัดสินใจในการใชบริการอยางมาก และการสงเสริมการ
ขายโดยรวม มีคา F-Prob. เทากับ .049, .043, .048 และ .013 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 ดานการบริการ
ภาคพื้นดิน ไดแก มีความรวดเร็วในการตรวจเช็คกระเปาขึ้นเครื่อง มีคา F-Prob. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา 
.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะห
นําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) ใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ตามลําดับ ดังนี้   
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ตาราง 96  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยมีจุดประสงค 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการภาคพื้นดินดานมีความรวดเร็วในการตรวจ 
     เช็คกระเปาขึ้นเคร่ือง 
 

จุดประสงค 
ในการเดินทาง 

 ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจ 
และทองเท่ียว 

เย่ียม 
ครอบครัว 

อื่น ๆ 

 X 3.85 3.60 3.63 2.75 2.80 
       

ทําธุรกิจ 3.85  0.25 
(.229) 

0.22 
(.350) 

1.10* 
(.031) 

1.05** 
(.000) 

ทองเที่ยว 3.60   0.03 
(.811) 

0.85 
(.079) 

0.80** 
(.001) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 3.63    0.88 
(.071) 

0.83** 
(.001) 

เย่ียมครอบครัว 2.75     0.05 
(.923) 

อื่น ๆ 2.80      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 96 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ กับ

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อเย่ียมครอบครัว จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .031 ซึ่ง
นอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อเยี่ยมครอบครัว ตอการบริการภาคพื้นดินดานมีความรวดเร็วใน
การตรวจเช็คกระเปาขึ้นเคร่ือง ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 1.10 

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ ทองเที่ยว และ ทําธุรกิจและทองเที่ยว กับ
ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางอื่น จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .000, .001 และ .001 
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพ่ือทําธุรกิจ ทองเที่ยว 
และ ทําธุรกิจและทองเที่ยว แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางอื่น ตอการบริการ
ภาคพ้ืนดินดานมีความรวดเร็วในการตรวจเช็คกระเปาขึ้นเครื่อง ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ีย
เทากับ 1.05, 0.80 และ 0.83 ตามลําดับ 
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ตาราง 97  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยมีจุดประสงค 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการภาคพื้นดินโดยรวม 
 

จุดประสงค 
ในการเดินทาง 

 ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจ 
และทองเท่ียว 

เย่ียม 
ครอบครัว 

อื่น ๆ 

 X 3.74 3.60 3.67 3.42 3.35 
       

ทําธุรกิจ 3.74  0.14 
(.172) 

0.07 
(.550) 

0.32 
(.203) 

0.29** 
(.006) 

ทองเที่ยว 3.60   0.07 
(.357) 

0.18 
(.453) 

0.25* 
(.033) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 3.67    0.25 
(.298) 

0.32* 
(.010) 

เย่ียมครอบครัว 3.42     0.07 
(.795) 

อื่น ๆ 3.35      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 97 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ กับ

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางอื่น จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .006 ซึ่งนอยกวา .01 
หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี
จุดประสงคในการเดินทางอื่น ตอการบริการภาคพื้นดินโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ีย
เทากับ 0.29 

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว และ ทําธุรกิจและทองเที่ยว กับผูโดยสารที่มี
จุดประสงคในการเดินทางอื่น จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .033 และ .010 ตามลําดับ ซึ่งนอย
กวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ และ ทําธุรกิจและทองเที่ยว 
แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางอื่น ตอการบริการภาคพื้นดินโดยรวม ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.25 และ 0.32 ตามลําดับ 
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ตาราง 98  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยมีจุดประสงค 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการสงเสริมการขายดานการเปนพันธมิตรของสายการบิน 
     มีผลดีตอผูโดยสาร 
 

จุดประสงค 
ในการเดินทาง 

 ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจ 
และทองเท่ียว 

เย่ียม 
ครอบครัว 

อื่น ๆ 

 X 3.92 4.18 4.35 3.50 4.15 
       

ทําธุรกิจ 3.92  0.26 
(.098) 

0.43* 
(.014) 

0.42 
(.266) 

0.23 
(.282) 

ทองเที่ยว 4.18   0.17 
(.176) 

0.68 
(.060) 

0.03 
(.854) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 4.35    0.85* 
(.022) 

0.20 
(.293) 

เย่ียมครอบครัว 3.50     0.65 
(.095) 

อื่น ๆ 4.15      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

ผลการวิเคราะหตาราง 98 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ และเยี่ยม
ครอบครัว กับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจและทองเที่ยว จากการวิเคราะห พบวา คา 
Sig. เทากับ .014 และ .022 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการ
เดินทางเพื่อทําธุรกิจ และเยี่ยมครอบครัว แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทํา
ธุรกิจและทองเที่ยว ตอการบริการภาคพื้นดินโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.43 
และ 0.85 ตามลําดับ 
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ตาราง 99  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยมีจุดประสงค 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการสงเสริมการขายดานการโฆษณามีผลตอการตัดสินใจ 
     ในการใชบริการอยางมาก 
 

จุดประสงค 
ในการเดินทาง 

 ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจ 
และทองเท่ียว 

เย่ียม 
ครอบครัว 

อื่น ๆ 

 X 3.35 3.84 3.77 3.25 3.50 
       

ทําธุรกิจ 3.35  0.49** 
(.009) 

0.42* 
(.039) 

0.10 
(.833) 

0.15 
(.542) 

ทองเที่ยว 3.84   0.07 
(.634) 

0.59 
(.174) 

0.34 
(.104) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 3.77    0.52 
(.238) 

0.27 
(.228) 

เย่ียมครอบครัว 3.25     0.25 
(.590) 

อื่น ๆ 3.50      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 99 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ กับ

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .009 ซึ่งนอย
กวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่
มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว ตอการสงเสริมการขายดานการโฆษณามีผลตอการตัดสินใจในการ
ใชบริการอยางมาก ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.49 

ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ กับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทาง
เพ่ือทําธุรกิจทองเที่ยว จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .039 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา 
ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการ
เดินทางเพื่อทําธุรกิจและทองเที่ยว ตอการสงเสริมการขายดานการโฆษณามีผลตอการตัดสินใจในการใช
บริการอยางมาก ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.42 
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ตาราง 100  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยมีจุดประสงค 
     ในการเดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการสงเสริมการขายโดยรวม 
 

จุดประสงค 
ในการเดินทาง 

 ทําธุรกิจ ทองเที่ยว ทําธุรกิจ 
และทองเท่ียว 

เย่ียม 
ครอบครัว 

อื่น ๆ 

 X 3.60 4.04 4.04 3.58 3.87 
       

ทําธุรกิจ 3.60  0.44** 
(.002) 

0.44** 
(.003) 

0.02 
(.954) 

0.27 
(.155) 

ทองเที่ยว 4.04   0.00 
(.941) 

0.46 
(.154) 

0.17 
(.265) 

ทําธุรกิจและทองเที่ยว 4.04    0.46 
(.154) 

0.17 
(.277) 

เย่ียมครอบครัว 3.58     0.29 
(.406) 

อื่น ๆ 3.87      

       

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  

ผลการวิเคราะหตาราง 100 แสดงวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ กับ
ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว และทําธุรกิจและทองเที่ยว จากการวิเคราะห พบวา คา 
Sig. เทากับ .002 และ .003 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการ
เดินทางเพื่อทําธุรกิจ แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อทองเที่ยว และทําธุรกิจ
และทองเที่ยว ตอการสงเสริมการขายโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.44 และ 
0.44 ตามลําดับ 
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สมมติฐานขอท่ี 13 ความถี่ในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผล
ตอความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน สามารถเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0 : ความถี่ในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอ
สวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินไมแตกตางกัน 

H1 : ความถี่ในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอ
สวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน 
 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อมั่น 
95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ คา F-Prob. นอยกวา .05  และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ที่มีคาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน  จะนําไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)     
เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  ผลการทดสอบสมมติฐานเปนดังนี้ 
 
ตาราง 101  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินไทยตอสวนผสมทางการตลาดของ 
     อุตสาหกรรมการบิน จําแนกตามความถี่ในการเดินทาง 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

การบริการภาคพื้นดิน       
1. ขั้นตอนการตรวจเอกสาร ระหวางกลุม 4 4.864 1.216 2.328 .058 
   ในการเดินทางไมยุงยาก ภายในกลุม 196 102.390 .522   
 รวม 200 107.254     
       
       
2. พนักงานมีความสุภาพ ระหวางกลุม 4 1.637 .409 .795 .530 
    ในการใหบริการ ภายในกลุม 196 100.910 .515   
 รวม 200 102.547     
       
       
3. สถานที่ขณะรอขึ้นเคร่ือง ระหวางกลุม 4 1.564 .391 .670 .613 
   กวางขวางดี ภายในกลุม 196 114.386 .584   
 รวม 200 115.950     
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ตาราง 101 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
4. สายการบินมีความเขมงวด ระหวางกลุม 4 1.057 .264 .389 .817 
   ในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ ภายในกลุม 196 133.182 .680   
 รวม 200 134.239     
       
       
5. มีการอํานวยความสะดวก ระหวางกลุม 4 5.088 1.272 1.774 .135 
    ในการเลือกที่นั่ง ภายในกลุม 196 140.504 .717   
 รวม 200 145.592     
       
       
6. มีความรวดเร็วในการตรวจ ระหวางกลุม 4 13.971 3.493 3.891** .005 
   เช็คกระเปาขึน้เคร่ือง ภายในกลุม 196 175.919 .898   

 รวม 200 189.891     
       
       
การบริการภาคพื้นโดยรวม ระหวางกลุม 4 1.840 .460 2.090 .084 

 ภายในกลุม 196 43.126 .220   
 รวม 200 44.965     
       
       
การบริการบนเครื่องบิน       
1. พนักงานตอนรับมีอัธยาศัย ระหวางกลุม 4 3.063 .766 1.267 .285 
   ในการใหบริการดี ภายในกลุม 196 118.490 .605   
 รวม 200 121.552     
       
       
2. อาหารและเครื่องดื่มรสชาติ ระหวางกลุม 4 6.995 1.749 1.967 .101 
   ถูกใจ ภายในกลุม 196 174.259 .889   
 รวม 200 181.254     
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ตาราง 101 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. มีระบบการสาธิตความ ระหวางกลุม 4 1.725 .431 .944 .440 
    ปลอดภัยที่ดี ภายในกลุม 196 89.588 .457   
 รวม 200 91.313     
       
       
4. มีความมั่นใจในความ ระหวางกลุม 4 3.260 .815 1.520 .198 
   ปลอดภัยเมื่อใชสายการบินนี้ ภายในกลุม 196 105.108 .536   
 รวม 200 108.368     
       
       
5. ภายในเครื่องมีอุปกรณและ ระหวางกลุม 4 5.783 1.446 1.692 .153 
   เครื่องมือที่ทันสมัย เชน หูฟง  ภายในกลุม 196 167.480 .854   
   จอทีวี รีโมท เกมส รวม 200 173.264     
       
       
6. มีความลาชาในการขึ้น–ลง ระหวางกลุม 4 2.024 .506 .592 .669 
   ของเคร่ืองบอยมาก ภายในกลุม 196 167.598 .855   
 รวม 200 169.622     
       
       
7. มีความประทบัใจในการ ระหวางกลุม 4 3.406 .852 1.313 .267 
    ใหบริการ ภายในกลุม 196 127.141 .649   
 รวม 200 130.547     
       
       
8. ในขณะที่เครื่องขึ้น-ลง  ระหวางกลุม 4 1.637 .409 .475 .754 
   มีความนุมนวล ภายในกลุม 196 168.721 .861   
 รวม 200 170.358     
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ตาราง 101 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
9. การปรับเพดานบินไมสราง ระหวางกลุม 4 3.448 .862 1.079 .368 
   ความหวาดกลัว ภายในกลุม 196 156.532 .799   
 รวม 200 159.980     
       
       
10. นักบินมีความสามารถใน ระหวางกลุม 4 4.169 1.042 1.929 .107 
     การควบคุมเครื่องขณะตก ภายในกลุม 196 105.920 .540   
     หลุมอากาศ รวม 200 110.090     
       
       
11. มีอาการหูอือ้มากในขณะ ระหวางกลุม 4 3.019 .755 .914 .457 
     เครื่องขึ้น - ลง ภายในกลุม 196 161.817 .826   
 รวม 200 164.836     
       
       
การบริการบนเครื่องบิน ระหวางกลุม 4 1.828 .457 2.827* .026 
โดยรวม ภายในกลุม 196 31.685 .162   
 รวม 200 33.514     
       
       
ดานราคาตั๋ว       
1. ยินดีซื้อตั๋วราคาเต็มเพราะมี ระหวางกลุม 4 2.693 .673 .626 .644 
    ความยืดหยุนในการเดินทาง ภายในกลุม 196 210.680 1.075   
 รวม 200 213.373     
       
       
2. ราคาตั๋วมีความเหมาะสม ระหวางกลุม 4 6.381 1.595 1.674 .157 
 ภายในกลุม 196 186.754 .953   
 รวม 200 193.134     
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ตาราง 101  (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. การซื้อตั๋วผานตัวแทน ระหวางกลุม 4 4.498 1.124 1.510 .201 
    จําหนายจะไดราคาถูกกวา ภายในกลุม 196 145.990 .745   
 รวม 200 150.488     
       
       
4. มีความมั่นใจในการซื้อตั๋ว ระหวางกลุม 4 1.198 .300 .270 .897 
   จากสายการบินถึงแมราคา ภายในกลุม 196 217.608 1.110   
   จะแพงกวา รวม 200 218.806     
       
       

ดานราคาตั๋วโดยรวม ระหวางกลุม 4 1.317 .329 .803 .524 
 ภายในกลุม 196 80.320 .410   
 รวม 200 81.637     
       
       
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว       
1. มีความยากลําบากในการหา ระหวางกลุม 4 2.117 .529 .560 .692 
   ตัวแทนขายของสายการบิน ภายในกลุม 196 185.167 .945   
 รวม 200 187.284     
       
       
2. สะดวกในการซื้อตั๋ว  ระหวางกลุม 4 5.424 1.356 1.809 .129 
   ณ สํานักงานสายการบิน ภายในกลุม 196 146.905 .750   
 รวม 200 152.328     
       
       
3. มีความสะดวกในการ ระหวางกลุม 4 6.500 1.625 2.420 .051 
    ชําระเงิน ภายในกลุม 196 131.599 .671   
 รวม 200 138.100     
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ตาราง 101 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
4. สายการบินควรมีบริการสงตั๋ว ระหวางกลุม 4 2.854 .713 1.043 .386 
 ภายในกลุม 196 134.101 .684   
 รวม 200 136.955     
       
       
5. การสํารองที่นั่งกับสายการบิน ระหวางกลุม 4 2.684 .671 .786 .535 
   นี้ไมยากลําบาก  ภายในกลุม 196 167.296 .854   
 รวม 200 169.980     
       
       
6. การยืนยันการเดินทางเปน ระหวางกลุม 4 3.228 .807 1.499 .204 
   ส่ิงสําคัญ ภายในกลุม 196 105.528 .538   

 รวม 200 108.756     
       
       
ความสะดวกในการซื้อต๋ัว ระหวางกลุม 4 .693 .173 .859 .490 

โดยรวม ภายในกลุม 196 39.550 .202   
 รวม 200 40.243     
       
       
การสงเสริมการขาย       
1. การสะสมไมลทําใหมี ระหวางกลุม 4 3.655 .914 1.045 .385 
   ความตองการเดินทางกับ ภายในกลุม 196 171.300 .874   
   สายการบินนี้มากขึ้น รวม 200 174.955     
       
       
2. การเปนพันธมิตของสาย ระหวางกลุม 4 1.048 .262 .504 .733 
    การบินมีผลดีตอผูโดยสาร ภายในกลุม 196 101.858 .520   
 รวม 200 102.905     
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ตาราง 101 (ตอ) 
 

สวนผสมการตลาด แหลงความ df SS MS F- F- 
ของสายการบิน แปรปรวน    Ratio Prob. 

       
3. การโฆษณามีผลตอการ ระหวางกลุม 4 6.055 1.514 2.101 .082 
    ตัดสินใจในการใชบริการ ภายในกลุม 196 141.209 .720   
    อยางมาก รวม 200 147.264     
       
       
การสงเสริมการขายโดยรวม ระหวางกลุม 4 2.109 .527 1.314 .266 
 ภายในกลุม 196 78.628 .401   
 รวม 200 80.737     
       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากตาราง 101 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารสายการบินไทยที่มีความถี่

ในการเดินทางแตกตางกันตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบิน โดยใชสถิติการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA : Analysis of Variance)  พบวา การบริการบนเครื่องบินโดยรวม    
มีคา F-Prob. เทากับ .026 ซึ่งนอยกวา .05 ดานการบริการภาคพื้นดิน ไดแก มีความรวดเร็วในการตรวจเช็ค
กระเปาขึ้นเครื่อง มีคา F-Prob. เทากับ .005 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) 
ใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 ตามลําดับ ดังนี้   
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ตาราง 102  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยมีความถี่ในการ 
    เดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการภาคพื้นดินดานมีความรวดเร็วในการตรวจเช็คกระเปา 
    ขึ้นเคร่ือง 
 

ความถี่ในการเดินทาง  1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้งขึ้นไป 
 X 3.69 3.33 3.92 3.90 3.00 

       

1 ครั้ง 3.69  0.36** 
(.002) 

0.23 
(.304) 

0.21 

(.507) 

0.69* 
(.011) 

2 ครั้ง 3.33   0.59** 
(.009) 

0.57 
(.077) 

0.33 
(.215) 

3 ครั้ง 3.92    0.02 
(.963) 

0.92** 
(.004) 

4 ครั้ง 3.90     0.90* 
(.021) 

5 ครั้งขึ้นไป 3.00      

       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ผลการวิเคราะหตาราง 102 แสดงวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง และ 3 ครั้ง กับ

ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .002 และ .009 
ตามลําดบั ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง และ 3 ครั้ง แตกตาง
เปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้ง ตอการบริการภาคพื้นดินดานมีความรวดเร็วในการ
ตรวจเช็คกระเปาขึ้นเคร่ือง ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.36 และ 0.59 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง และ 4 ครั้ง กับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 
ครั้งขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .011 และ .021 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความ
วา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง และ 4 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการ
เดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป ตอการบริการภาคพื้นดินดานมีความรวดเร็วในการตรวจเช็คกระเปาขึ้นเครื่อง ที่ระดับ
นัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.69 และ 0.90 ตามลําดับ 

ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 3 ครั้ง กับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป 
จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .004 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการ
เดินทาง 3 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป ตอการบริการ
ภาคพ้ืนดินดานมีความรวดเร็วในการตรวจเช็คกระเปาขึ้นเครื่อง ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ีย
เทากับ 0.92 
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ตาราง 103  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยมีความถี่ในการ 
     เดินทางแตกตางกันกับความคิดเห็นตอการบริการบนเครื่องบินโดยรวม 
 

ความถี่ในการเดินทาง  1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้งขึ้นไป 
 X 3.56 3.56 3.64 3.69 3.24 

       

1 ครั้ง 3.56  0.00 
(.919) 

0.08 
(.475) 

0.13 

(.368) 

0.32** 
(.004) 

2 ครั้ง 3.56   0.08 
(.434) 

0.13 
(.344) 

0.32** 
(.005) 

3 ครั้ง 3.64    0.05 
(.719) 

0.40** 
(.003) 

4 ครั้ง 3.69     0.45** 
(.007) 

5 ครั้งขึ้นไป 3.24      

       

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ผลการวิเคราะหตาราง 103 แสดงวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง และ 
4 ครั้ง กับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป จากการวิเคราะห พบวา คา Sig. เทากับ .004, 
.005, .003 และ .007 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา ผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้ง 2 
ครั้ง 3 ครั้ง และ 4 ครั้ง แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีความถี่ในการเดินทาง 5 ครั้งขึ้นไป ตอการบริการ
บนเครื่องบินโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ .01 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.32, 0.32 0.40 และ 0.45 
ตามลําดับ 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

การวิจัยนี้มุงศึกษาความคิดเห็นของผูโดยสารคนไทยที่มีตอสวนผสมทางดานการตลาด           
อุตสาหกรรมการบินของสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทย  เพ่ือเปนแนวทางในการเสนอแนะและ   
ปรับปรุงการบริการของสายการบินอาเชียนา และสายการบินไทยในการกําหนดนโยบายที่ตรงตามความ
ตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 

ความมุงหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูโดยสารคนไทยที่มีตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรม  

การบินของสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทย 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินของสายการบิน    

อาเชียนาและสายการบินไทย  
3. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ไดแก เพศ อาชีพ อายุ ระดับการศึกษา      

และจุดประสงคการเดินทางของผูโดยสารคนไทยที่มีผลตอความคิดเห็นของสายการบินอาเชียนาและ       
สายการบินไทย 

4. เพ่ือเปนแนวทางในการเสนอแนะและปรับปรุงการบริการของสายการบินอาเชียนาและ       
สายการบินไทย 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทยมีความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของ

อุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน  
2. เพศของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทาง

การตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน  
3. อาชีพของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทาง

การตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน  
4. อายุของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทาง

การตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน  
5. ระดับการศึกษาของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอ

สวนผสมทางการตลาดของอตุสาหกรรมการบินแตกตางกัน  
6. จุดประสงคในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็น

ตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน  
7. ความถี่ในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอ

สวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน  
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8. เพศของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาด
ของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน  

9. อาชีพของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน  

10. อายุของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นสวนตอผสมทางการตลาด
ของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน  

11. ระดับการศึกษาของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสม
ทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน  

12. จุดประสงคในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอ
สวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน 

13. ความถี่ในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอ
สวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูโดยสารคนไทยที่เดินทางออกจากประเทศไทยดวย   

สายการบินอาเชียนา และผูโดยสารคนไทยที่เดินทางออกจากประเทศไทยดวยสายการบินไทย  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาผูโดยสารคนไทยที่เคยใชบริการของสายการบิน

อาเซียนาและผูโดยสารคนไทยที่ใชบริการของสายการบินไทย ในการหาขนาดของตัวอยางในกรณีไมทราบ
จํานวนประชากร (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2544 : 4) ขนาดของกลุมตัวอยางเปนจํานวน 385 ตัวอยาง       
และสํารองแบบสอบถามเพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตอบไมครบถวนสมบูรณของ      
แบบสอบถามอีกจํานวน 5 % ตัวอยาง รวมทั้งหมดเปนจํานวน 404 ตัวอยางซึ่งจะไดจากการสุมตัวอยาง 
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ดังนี้คือ 

1. ผูโดยสารคนไทยที่ใชบริการของสายการบินอาเชียนา  202 คน 
2. ผูโดยสารคนไทยที่ใชบริการของสายการบินไทย  202  คน    
 

ข้ันตอนในการสุมตัวอยาง 
ขั้นที่1 เลือกกลุมตัวอยางแบบวิจารญาณ (Judgement Sampling) โดยเลือกสถานที่ในการเก็บ

แบบสอบถามจากทาอากาศยานกรุงเทพ โดยพิจารณาจากผูโดยสารที่มาใชบริการของสายการบินอาเซียนา
และสายการบินไทย 

ขั้นที่ 2 การเลือกโดยวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Convenience Sampling) ผูวิจัยจําเปนตองเลือก
กลุมตัวอยางที่เปนผูโดยสารขาออกที่มีชวงระยะเวลาพอ ขณะรอ Check-in หรือรอเวลาขึ้นเครื่อง เพ่ือท่ีจะมี
เวลาตอบสอบถามชวงเวลาที่ทําการศึกษา หมายถึง ชวงเวลาตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม 2546 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
เครื่องมือหรือแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูโดยสารสายการบินที่ตอบแบบสอบถาม         
มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด ไดแก เพศ  อาชีพ  อายุ ระดับการศึกษา และจุดประสงคในการเดินทาง  

สวนที่ 2 คําถามขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรม   
การบิน  ไดแก  การบริการ  ราคาตั๋วโดยสาร  ความสะดวกในการซื้อต๋ัวโดยสาร และการสงเสริมการจําหนาย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
แหลงขอมูล (Source of Data) การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory 

Research) โดยมุงศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารคนไทยที่มีตอสวนผสมทางการตลาด       
อุตสาหกรรมการบินของสายการบินอาเชียนา และสายการบินไทย  แหลงขอมูลมีดังนี้ 

1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจาก       
กลุมตัวอยาง จํานวน 404 คน 

2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผู
รวบรวมไวทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน ไดแก หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ และรายงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

1. รวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณ
ของแบบสอบถาม และนํามาใชวิเคราะหขอมูลท้ังหมด 404 ชุด 

2. ลงรหัสแลวนําขอมูลมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือประมวลผลดวยโปรแกรม 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) For Windows Version 10 

3.  การวิเคราะหขอมูล  
3.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไป วิเคราะหโดยการแจกแจงจํานวน คารอยละ คาเฉล่ีย     

และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
3.2 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานขอท่ี 1 ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทยมี          
ความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินที่แตกตางกัน ใชการทดสอบคา t-Test 
ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวาง 2 กลุม คือ กลุมผูใชบริการสายการบินเอเชียนา และกลุม
ผูใชบริการสายการบินไทย 

สมมติฐานขอท่ี 2  เพศของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอ
ความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน ใชการทดสอบคา t-Test ทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉล่ียระหวาง 2 กลุม คือ เพศชายและเพศหญิง  

 

 



 217 

สมมติฐานขอท่ี 3 อาชีพของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอ
ความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน ใชการทดสอบคา F-Test        
ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีอาชีพ
แตกตางกัน  

สมมติฐานขอท่ี 4  อายุของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกันมีผลตอ
ความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดอาชีพของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน ใชการทดสอบคา F-Test        
ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีอายุ
แตกตางกัน  

สมมติฐานขอท่ี 5  ระดับการศึกษาของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่แตกตางกัน
มีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน ใชการทดสอบคา F-Test 
ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)   เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกัน  

สมมติฐานขอท่ี 6   จุดประสงคในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินอาเชียนา    
ที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน ใชการ
ทดสอบคา F-Test ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เปรียบเทียบคาเฉล่ียของ   
กลุมตัวอยางที่มีจุดประสงคในการเดินทางแตกตางกัน  

สมมติฐานขอท่ี 7  ความถี่ในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่
แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน ใชการ
ทดสอบคา F-Test ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เปรียบเทียบคาเฉล่ียของกลุม
ตัวอยางที่มีความถี่ในการเดินทางในการเดินทางแตกตางกัน  

สมมติฐานขอท่ี 8  เพศของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความ   
คิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน ใชการทดสอบคา t-Test ทดสอบความ
แตกตางของคาเฉล่ียระหวาง 2 กลุม คือ เพศชายและเพศหญิง  

สมมติฐานขอท่ี 9 อาชีพของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความ
คิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน ใชการทดสอบคา F-Test ใชวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เปรียบเทียบคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางที่มีอาชีพแตกตางกัน  

สมมติฐานขอท่ี 10 อายุของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความ
คิดเห็นสวนตอผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน ใชการทดสอบคา F-Test ใชวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เปรียบเทียบคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน  

สมมติฐานขอท่ี 11 ระดับการศึกษาของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมี
ผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน ใชการทดสอบคา F-Test 
ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เปรียบเทียบคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกัน  
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สมมติฐานขอท่ี 12 จุดประสงคในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินไทยที่ 
แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน ใชการ
ทดสอบคา F-Test ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เปรียบเทียบคาเฉล่ียของ   
กลุมตัวอยางที่มีจุดประสงคในการเดินทางแตกตางกัน  

สมมติฐานขอท่ี 13 ความถี่ในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตาง
กันมีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน ใชการทดสอบคา F-
Test ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มี
ความถี่ในการเดินทางในการเดินทางแตกตางกัน  

สรุปผลการศึกษาคนควา 

ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารคนไทยที่มีตอสวนผสมทางดานการตลาด           
อุตสาหกรรมการบินของสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทย สรุปผลไดดังนี้ 

ขอมูลท่ัวไปของผูโดยสาร  แบงเปนดังนี้ 

ผูโดยสารสายการบินอาเชียนา 
จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา ผูโดยสารกลุมตัวอยางเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 31.80 และเพศหญิง           

คิดเปนรอยละ 68.20  โดยผูโดยสารสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 40.30  รองลงมา คือ 
เจาของธุรกิจ และขาราชการ คิดเปนรอยละ 26.90 และ 15.90 ตามลําดับ  ซึ่งผูโดยสารสวนใหญมีอายุ 31 – 
40 ป คิดเปนรอยละ 34.80 รองลงมา คือ มีอายุ 41 – 50 ป และอายุ 21 – 30 ป คิดเปนรอยละ 22.90 และ 
21.90 ตามลําดับ  ดานการศึกษา พบวา ผูโดยสารสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
51.20 รองลงมา คือ ระดับระดับปริญญาโท และระดับต่ํากวาปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 25.40 และ 22.40 
ตามลําดับ โดยผูโดยสารมีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อการทองเท่ียวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.20 
รองลงมา คือ เพ่ือทําธุรกิจและทองเที่ยว และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 17.00 และ 15.40 ตามลําดับ ซึ่งผูโดยสาร
สวนใหญมีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 48.30 รองลงมาคือ มีความถี่ในการเดินทาง 2 
ครั้งตอป และ 3 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 48.30 และ 27.40 ตามลําดับ  

ผูโดยสารสายการบินไทย 
จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา ผูโดยสารกลุมตัวอยางเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 33.80 และเพศหญิง           

คิดเปนรอยละ 66.20 โดยผูโดยสารสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 65.10  รองลงมา คือ  
เจาของธุรกิจ และขาราชการ คิดเปนรอยละ 13.40 และ 8.50 ตามลําดับ  ซึ่งผูโดยสารสวนใหญมีอายุ 31 – 
40 ป คิดเปนรอยละ 46.30 รองลงมา คือ มีอายุ 21 – 30 ป และอายุ 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 30.80 และ 
19.40 ตามลําดับ ดานการศึกษา พบวา ผูโดยสารสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 60.20 
รองลงมา คือ ระดับระดับปริญญาโท และระดับต่ํากวาปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 30.80 และ 8.00 ตามลําดับ    
โดยผูโดยสารมีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อการทองเที่ยวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.20 รองลงมา คือ เพ่ือ
ทําธุรกิจและทองเที่ยว และเพ่ือทําธุรกิจ คิดเปนรอยละ 25.90 และ 12.90 ตามลําดับ   ซึ่งผูโดยสารสวนใหญ
มีความถี่ในการเดินทาง 1 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 38.30 รองลงมาคือ มีความถี่ในการเดินทาง 2 ครั้งตอป 
และ 3 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 37.30 และ 11.90 ตามลําดับ 
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การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหรรมการบิน       
แบงเปนดังนี้  

สายการบินอาเชียนา  เปนดังนี้ 
การบริการภาคพื้น พบวา ผูโดยสารเห็นดวยวาขั้นตอนการตรวจเอกสารในการเดินทางไม

ยุงยาก พนักงานมีความสุภาพในการใหบริการ สถานที่ขณะรอขึ้นเครื่องกวางขวางดี มีการอํานวยความ
สะดวกในการเลือกที่นั่ง มีความรวดเร็วในการตรวจเช็คกระเปาขึ้นเครื่อง และการบริการภาคพื้นโดยรวม 
ผูโดยสารไมแนใจวาสายการบินมีความเขมงวดในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ  

การบริการบนเครื่องบิน  พบวา ผูโดยสารเห็นดวยวาพนักงานตอนรับมีอัธยาศัยในการ
ใหบริการดี มีระบบการสาธิตความปลอดภัยที่ดี มีความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อใชบริการสายการบิน 
ภายในเครื่องมีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมัย มีความประทับใจในการใหบริการ ในขณะที่เครื่องขึ้น-ลงมี
ความนุมนวล การปรับเพดานบินไมสรางความหวาดกลัว นักบินมีความสามารถในการควบคุมเครื่องขณะตก
หลุมอากาศ และการบริการบนเครื่องบินโดยรวม ผูโดยสารไมแนใจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มรสชาติไมถูก
ปาก มีความลาชาในการขึ้น-ลงของเคร่ืองบอยมาก และมีอาการหูอื้อมากในขณะเครื่องขึ้น-ลง   

ราคาต๋ัวโดยสาร  พบวา ผูโดยสารเห็นดวยวาราคาตั๋วมีความเหมาะสม และการซื้อต๋ัวผาน
ตัวแทนจําหนายจะไดราคาถูกกวา ผูโดยสารไมแนใจเกี่ยวกับการยินดีซื้อต๋ัวราคาเต็มเพราะมีความยืดหยุนใน
การเดินทาง มีความมั่นใจในการซื้อต๋ัวจากสายการบินแมราคาจะแพงกวา และราคาตั๋วโดยรวม   

ความสะดวกในการซื้อต๋ัวโดยสาร  พบวา ผูโดยสารเห็นดวยวาไมสะดวกในการซื้อตั๋ว ณ 
สํานักงานสายการบิน มีความสะดวกในการชําระเงิน สายการบินควรมีบริการสงตั๋ว การยืนยันการเดินทาง
เปนส่ิงสําคัญ และความสะดวกในการซื้อต๋ัวโดยรวม ผูโดยสารไมแนใจวามีความยากลําบากในการหาตัวแทน
ขายของสายการบิน และการสํารองที่นั่งกับสายการบินมีความยากลําบาก (ไดที่นั่งยาก)   

การสงเสริมการขาย พบวา ผูโดยสารเห็นดวยอยางยิ่งวาการเปนพันธมิตรของสายการบินมีผลดี
ตอผูโดยสาร ผูโดยสารเห็นดวยวาการสะสมไมลทําใหมีความตองการเดินทางกับสายการบินมากขึ้น การ
โฆษณามีผลตอการตัดสินใจในการใชบริการอยางมาก และการสงเสริมการขายโดยรวม   

สายการบินไทย  เปนดังนี้ 
บริการภาคพื้น พบวา ผูโดยสารเห็นดวยวาขั้นตอนการตรวจเอกสารในการเดินทางไมยุงยาก 

พนักงานมีความสุภาพในการใหบริการ สถานที่ขณะรอขึ้นเครื่องกวางขวางดี สายการบินมีความเขมงวดใน
เรื่องน้ําหนักของสัมภาระ  มีการอํานวยความสะดวกในการเลือกที่นั่ง มีความรวดเร็วในการตรวจเช็คกระเปา
ขึ้นเคร่ือง และการบริการภาคพื้นโดยรวม   

การบริการบนเครื่องบิน  พบวา ผูโดยสารเห็นดวยวาพนักงานตอนรับมีอัธยาศัยในการ
ใหบริการดี มีระบบการสาธิตความปลอดภัยที่ดี มีความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อใชบริการสายการบิน มี
ความประทับใจในการใหบริการ ในขณะที่เครื่องขึ้น-ลงมีความนุมนวล การปรับเพดานบินไมสรางความ
หวาดกลัว นักบินมีความสามารถในการควบคุมเครื่องขณะตกหลุมอากาศ และการบริการบนเครื่องบิน
โดยรวม ผูโดยสารไมแนใจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มรสชาติไมถูกปาก ภายในเครื่องมีอุปกรณและ
เครื่องมือท่ีทันสมัย มีความลาชาในการขึ้น-ลงของเคร่ืองบอยมาก และมีอาการหูอื้อมากในขณะเครื่องขึ้น-ลง  
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ราคาตั๋วโดยสาร พบวา ผูโดยสารเห็นดวยวาการซื้อต๋ัวผานตัวแทนจําหนายจะไดราคาถูกกวา   
ผูโดยสารไมแนใจเกี่ยวกับการยินดีซื้อต๋ัวราคาเต็มเพราะมีความยืดหยุนในการเดินทาง ราคาตั๋วมีความ
เหมาะสม มีความมั่นใจในการซื้อต๋ัวจากสายการบินแมราคาจะแพงกวา และราคาตั๋วโดยรวม   

ความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสาร พบวา ผูโดยสารเห็นดวยวาไมสะดวกในการซื้อต๋ัว ณ 
สํานักงานสายการบิน มีความสะดวกในการชําระเงิน สายการบินควรมีบริการสงตั๋ว การยืนยันการเดินทาง
เปนส่ิงสําคัญ และความสะดวกในการซื้อต๋ัวโดยรวม ผูโดยสารไมแนใจวามีความยากลําบากในการหาตัวแทน
ขายของสายการบิน และการสํารองที่นั่งกับสายการบินมีความยากลําบาก (ไดที่นั่งยาก)   

การสงเสริมการจําหนาย พบวา ผูโดยสารเห็นดวยวา การสะสมไมลทําใหมีความตองการ
เดินทางกับสายการบินมากขึ้น การเปนพันธมิตรของสายการบินมีผลดีตอผูโดยสาร การโฆษณามีผลตอการ
ตัดสินใจในการใชบริการอยางมาก และการสงเสริมการขายโดยรวม  

การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานขอท่ี 1  ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทยมีความคิดเห็นตอ

สวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินท่ีแตกตางกัน   จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา       
ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทยมีความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของ              
อุตสาหกรรมการบินดานการบริการภาคพื้นดิน ไดแก พนักงานมีความสุภาพในการใหบริการ สถานที่รอขึ้น
เครื่องกวางขวางดี สายการบินมีความเขมงวดในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ มีความรวดเร็วในการตรวจเช็ค
กระเปาขึ้นเครื่อง การสงเสริมการขาย ไดแก การโฆษณามีผลตอการตัดสินใจในการใชบริการสายการบิน 
และการสงเสริมการขายโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว  การบริการภาคพื้นดิน ไดแก ขั้นตอนการตรวจเอกสารในการเดินทางไมยุงยาก มีการอํานวยความ
สะดวกในการเลือกที่นั่ง และการบริการภาคพื้นโดยรวม การบริการบนเครื่องบิน ไดแก พนักงานตอนรับมี
อัธยาศัยในการใหบริการดี มีระบบการสาธิตความปลอดภัยที่ดี ภายในมีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัย มี
ความลาชาในการขึ้น-ลงของเครื่องบอยมาก มีความประทับใจในการใหบริการ ในขณะที่เครื่องขึ้น-ลงมีความ
นุมนวล การปรับเพดานบินไมสรางความหวาดกลัว และการบริการบนเครื่องบินโดยรวม  ราคาตั๋ว ไดแก 
ราคาตั๋วมีความเหมาะสม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   
สวนความคิดเห็นดานอื่นไมแตกตางกัน 

สมมติฐานขอท่ี 2  เพศของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาท่ีแตกตางกันมีผลตอความ     
คิดเห็นสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน   จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา       
ผู โดยสารสายการบินอาเชียนาที่มี เพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของ               
อุตสาหกรรมการบินดานการบริการบนเครื่องบินดานมีความลาชาในการขึ้น-ลง  ความสะดวกในการซื้อตั๋ว 
ไดแก มีความยากลําบากในการหาตัวแทนขายของสายการบิน ความสะดวกในการซื้อต๋ัวโดยรวม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  สวนความคิดเห็นดานอื่นไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานขอท่ี 3  อาชีพของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาท่ีแตกตางกันมีผลตอ      
ความคิดเห็นสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน   จากการวิเคราะหขอมูล 
สรุปไดวา  ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่มีอาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของ               
อุตสาหกรรมการบินดานการบริการภาคพื้นดินโดยรวม ดานการบริการบนเครื่องบิน ไดแก อาหารและ
เครื่องดื่มรสชาติไมถูกปาก มีความลาชาในการขึ้น-ลงของเครื่องบอยครั้ง มีอาการหูหื้อมากในขณะเครื่องขึ้น-
ลง ดานความสะดวกในการซื้อตั๋ว ไดแก ไมสะดวกในการซื้อตั๋ว ณ สํานักงานสายการบิน ดานการสงเสริม
การตลาด ไดแก การสะสมไมลทําใหมีความตองการเดินทางกับสายการบินมากขึ้นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การบริการภาคพื้นดิน ไดแก สถานที่ขณะรอขึ้นเครื่องกวางขวางดี  การบริการ
บนเครื่องบิน ไดแก มีระบบการสาธิตความปลอดภัยที่ดี ดานราคาตั๋ว ไดแก ยินดีซื้อต๋ัวราคาเต็มเพราะมี
ความยืดหยุนในการเดินทาง ราคาตั๋วมีความเหมาะสม และราคาตั๋วโดยรวม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สวนความคิดเห็นดานอื่นไมแตกตางกัน 

สมมติฐานขอท่ี 4  อายุของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาท่ีแตกตางกันมีผลตอความ
คิดเห็นสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน   จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา    
ผู โดยสารสายการบินอาเชียนาที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของ               
อุตสาหกรรมการบินดานดานการบริการภาคพื้นดิน ไดแก สถานที่ขณะรอขึ้นเครื่องกวางขวางดี สายการบินมี
ความเขมงวดในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ  ดานบริการบนเครื่องบิน ไดแก พนักงานตอนรับมีอัธยาศัยในการ
ใหบริการดี นักบินมีความสามารถในการควบคุมเครื่องขณะตกหลุมอากาศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  การบริการภาคพื้นโดยรวม ดานการบริการบนเครื่องบิน ไดแก อาหารและเครื่องดื่มรสชาติ
ไมถูกใจ มีความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อใชสายการบินนี้ ในขณะเครื่องขึ้น-ลง มีความนุมนวล การปรับ
เพดานบินไมสรางความหวาดกลัว ดานราคาตั๋ว ไดแก ราคาตั๋วมีความเหมาะสม ดานความสะดวกในการซื้อ
ตั๋ว ไดแก มีความยากลําบากในการหาตัวแทนขายของสายการบิน ไมสะดวกในการซื้อต๋ัว ณ สํานักงานสาย
การบิน และความสะดวกในการซื้อต๋ัวโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว สวนความคิดเห็นดานอื่นไมแตกตางกัน  

สมมติฐานขอท่ี 5  ระดับการศึกษาของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาท่ีแตกตางกันมีผล
ตอความคิดเห็นสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน   จากการวิเคราะหขอมูล 
สรุปไดวา  ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนผสมทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมการบินดานการบริการบนเครื่องบิน ไดแก มีการสาธิตระบบความปลอดภัยที่ดี 
ดานการสงเสริมการขาย ไดแก การโฆษณามีผลตอการตัดสินใจในการใชบริการอยางมาก แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการบริการภาคพื้นดิน ไดแก สายการบินมีความเขมงวดในเรื่องน้ําหนัก
ของสัมภาระ ดานความสะดวกในการซื้อต๋ัว ไดแก ไมสะดวกในการซื้อต๋ัว ณ สํานักงานสายการบิน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สวนความคิดเห็นดานอื่นไมแตกตาง
กัน 

สมมติฐานขอท่ี 6  จุดประสงคในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาท่ีแตกตาง
กันมีผลตอความคิดเห็นสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน   จากการ
วิเคราะหขอมูล สรุปไดวา  ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่มีจุดประสงคในการเดินทางแตกตางกันมีความ  
คิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินดานการบริการภาคพื้นดิน ไดแก สถานที่ขณะรอ
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ขึ้นเครื่องกวางขวางดี ดานการบริการบนเครื่องบิน ไดแก พนักงานตอนรับมีอัธยาศัยในการใหบริการดี มี
ความลาชาในการขึ้น-ลงของเคร่ืองบอยมาก มีอาการหูอื้อมากในขณะเครื่องขึ้น-ลง การบริการบนเครื่องบิน
โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการบริการภาคพื้นดิน ไดแก สายการบินมีความ
เขมงวดในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ ดานการบริการบนเครื่องบิน ไดแก อาหารและเครื่องดื่มรสชาติไมถูกใจ 
มีการสาธิตความปลอดภัยที่ดี ภายในมีอุปกรณที่ทันสมัย การปรับเพดานบินไมสรางความหวาดกลัว ดาน
ราคาตั๋ว ไดแก ยินดีซื้อตั๋วราคาเต็มเพราะมีความยืดหยุนในการเดินทาง ราคาตั๋วมีความเหมาะสม มีความ
มั่นใจในการซื้อต๋ัวจากสายการบินถึงแมราคาจะแพงกวา และราคาตั๋วโดยรวม  ดานความสะดวกในการซื้อต๋ัว 
ไดแก มีความสะดวกในการชําระเงิน สายการบินควรมีบริการสงตั๋ว และการสํารองที่นั่งกับสายการบินมีความ
ยากลําบาก ดานการสงเสริมการขาย ไดแก การเปนพันธมิตรของสายการบินมีผลดีตอผูโดยสาร แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  สวนความคิดเห็นดานอื่นไมแตกตางกัน 

สมมติฐานขอท่ี 7  ความถี่ในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินอาเชียนาท่ีแตกตางกัน
มีผลตอความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน   จากการ
วิเคราะหขอมูล สรุปไดวา ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาที่มีความถี่ในการเดินทางแตกตางกันมีความคิดเห็น
ตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินดานการบริการภาคพื้นดิน ไดแก พนักงานมีความสุภาพใน
การใหบริการ มีความรวดเร็วในการตรวจเช็คกระเปาขึ้นเครื่อง ดานการบริการบนเครื่องบิน ไดแก ในขณะท่ี
เครื่องขึ้น-ลงมีความนุมนวล ดานราคาตั๋ว ไดแก ราคาตั๋วมีความเหมาะสม ดานความสะดวกในการซื้อต๋ัว 
ไดแก มีความสะดวกในการชําระเงิน ความสะดวกในการซื้อต๋ัวโดยรวม ดานการสงเสริมการขาย ไดแก การ
เปนพันธมิตรของสายการบินมีผลดีตอผูโดยสาร และการสงเสริมการขายโดยรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการบริการภาคพื้นดิน ไดแก ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการเดินทางไม
ยุงยาก สายการบินมีความเขมงวดในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระ  ดานการบริการบนเครื่องบิน ไดแก พนักงาน
ตอนรับมีอัธยาศัยในการใหบริการดี มีระบบการสาธิตความปลอดภัยที่ดี มีความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อใช
สายการบิน มีความลาชาในการขึ้น-ลงของเคร่ืองบอยมาก ดานราคาตั๋ว ไดแก การซื้อต๋ัวผานตัวแทนจําหนาย
จะไดราคาถูกกวา และมีความมั่นใจในการซื้อต๋ัวจากสายการบินถึงแมราคาจะแพงกวา ดานความสะดวกใน
การซื้อต๋ัว ไดแก การยืนยันการเดินทางเปนส่ิงสําคัญ ดานการสงเสริมการขาย ไดแก การสะสมไมลทําใหมี
ความตองการเดินทางกับสายการบินมากขึ้น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว  สวนความคิดเห็นดานอื่นไมแตกตางกัน 

สมมติฐานขอท่ี 8  เพศของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็น
สวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา 
ผูโดยสารสายการบินไทยที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรม     
การบินดานการบริการบนเครื่องบิน ไดแก มีระบบการสาธิตความปลอดภัยที่ดี ภายในเครื่องมีอุปกรณและ
เครื่องมือท่ีทันสมัย และมีความลาชาในการขึ้น-ลงของเคร่ืองบอยมาก  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  สวนความคิดเห็นดานอื่นไมแตกตางกัน 

สมมติฐานขอท่ี 9  อาชีพของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็น
สวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน   จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา         
ผูโดยสารสายการบินไทยที่มีอาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรม     
การบินดานการบริการภาคพื้นดิน ไดแก มีความรวดเร็วในการตรวจเช็คกระเปาขึ้นเครื่อง ดานการบริการบน
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เครื่องบิน ไดแก มีความประทับใจในการใหบริการ นักบินมีความสามารถในการควบคุมเคร่ืองขณะตกหลุม
อากาศ ดานราคาตั๋ว ไดแก ยินดีซื้อต๋ัวราคาเต็มเพราะมีความยืดหยุนในการเดินทาง มีความมั่นใจในการซื้อ
ตั๋วจากสายการบินถึงแมราคาจะแพงกวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการบริการบน
เครื่องบิน ไดแก มีระบบการสาธิตความปลอดภัยที่ดี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  สวนความคิดเห็นดานอื่นไมแตกตางกัน 

สมมติฐานขอท่ี 10  อายุของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็น
สวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน   จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดวา         
ผูโดยสารสายการบินไทยที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรม     
การบินดานการบริการบนเครื่องบิน ไดแก มีความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อใชสายการบิน มีความประทับใจ
ในการใหบริการ นักบินมีความสามารถในการควบคุมเครื่องขณะตกหลุมอากาศ และมีอาการหูอื้อมากในขณะ
เครื่องขึ้น-ลง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการบริการภาคพื้นดิน ไดแก สายการบิน
มีความเขมงวดในเรื่องน้ําหนักของสัมภาระแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว  สวนความคิดเห็นดานอื่นไมแตกตางกัน 

สมมติฐานขอท่ี 11 ระดับการศึกษาของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผลตอ
ความคิดเห็นสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน   จากการวิเคราะหขอมูล 
สรุปไดวา ผูโดยสารสายการบินไทยที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาด
ของอุตสาหกรรมการบินดานการบริการบนเครื่องบิน ไดแก นักบินมีความสามารถในการควบคุมเครื่องขณะ
ตกหลุมอากาศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการบริการบนเครื่องบิน ไดแก มีความ
ประทับใจในการใหบริการ และการบริการบนเครื่องบินโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  สวนความคิดเห็นดานอื่นไมแตกตางกัน 

สมมติฐานขอท่ี 12  จุดประสงคในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกัน
มีผลตอความคิดเห็นสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน   จากการวิเคราะห
ขอมูล สรุปไดวา ผูโดยสารสายการบินไทยที่มีจุดประสงคในการเดินทางแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ      
สวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินดานการบริการภาคพื้นดิน ไดแก การบริการภาคพื้นดิน
โดยรวม ดานการสงเสริมการขาย ไดแก การเปนพันธมิตรของสายการบินมีผลดีตอผูโดยสาร การโฆษณามี
ผลตอการตัดสินใจในการใชบริการอยางมาก และการสงเสริมการขายโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการบริการภาคพื้นดิน ไดแก มีความรวดเร็วในการตรวจเช็คกระเปาขึ้นเครื่อง 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สวนความคิดเห็นดานอื่นไม
แตกตางกัน 

สมมติฐานขอท่ี 13  ความถี่ในการเดินทางของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางกันมีผล
ตอความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินแตกตางกัน   จากการวิเคราะห
ขอมูล สรุปไดวา ผูโดยสารสายการบินไทยที่มีความถี่ในการเดินทางแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนผสม
ทางการตลาดของอุตสาหกรรมการบินดานการบริการบนเครื่องบินโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ดานการบริการภาคพื้นดิน ไดแก มีความรวดเร็วในการตรวจเช็คกระเปาขึ้นเครื่อง แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สวนความคิดเห็นดานอื่นไมแตกตาง
กัน  
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อภิปรายผล 

ผลการวิจัยความคิดเห็นของผูโดยสารคนไทยที่มีตอสวนผสมทางดานการตลาดอุตสาหกรรม    
การบินของสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทย สรุปไดวา ผูโดยสารสายการบินอาเชียนาและสายการ
บินไทยมีความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดดานบริการบนเครื่องบินดานบริการภาคพื้นดินแตกตางกัน 
โดยผูโดยสารสายการบินอาเชียนาเห็นดวยมากกวาผูโดยสารสายการบินไทยวาขั้นตอนการตรวจเอกสารใน
การเดินทางไมยุงยาก พนักงานมีความสุภาพในการใหบริการ สถานที่ขณะรอเครื่องกวางขวางดี มีการอํานวย
ความสะดวกในการเลือกที่นั่ง และมีความรวดเร็วในการตรวจเช็คกระเปาขึ้นเครื่อง  ดานบริการบนเครื่องบิน
นั้นผูโดยสารสายการบินอาเชียนาเห็นดวยมากกวาผูโดยสารสายการบินไทยวาพนักงานตอนรับมีอัธยาศัยใน
การใหบริการดี มีระบบสาธิตความปลอดภัยท่ีดี มีอุปกรณเครื่องมือทันสมัย การขึ้นและลงของเครื่องรวดเร็ว 
นุมนวล และไมสรางความหวาดกลัว และนักบินมีความสามารถในการควบคุมเครื่องขณะตกหลุมอากาศ  
ดานราคาตั๋วเครื่องบินนั้นผูโดยสารสายการบินอาเชียนาเห็นดวยมากกวาผูโดยสารสายการบินไทยวาราคาตั๋ว
มีความเหมาะสม ดานความสะดวกในการซื้อตั๋วผูโดยสารทั้งสองสายการบินมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  
ดานการสงเสริมการตลาดนั้นผูโดยสารสายการบินอาเชียนาเห็นดวยมากกวาผูโดยสารสายการบินไทยวาการ
โฆษณามีผลตอการตัดสินใจใชบริการอยางมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของอรุณรัตน นิยม (2537) ได
ทําการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูโดยสารตอบริการการบินระหวางสายการบินไทยและสายการบิน
ตางชาติ โดยใชเปนแนวคิดเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งประกอบดวยตัวแปรตาง ๆ 
คือ การบริการ ราคา ชองทาง การจัดจําหนาย และการสํารองพื้นที่ระวาง และการสงเสริมการจําหนาย ผล
การศึกษาพบวา สัดสวนของกลุมตัวอยางผูโดยสารสายการบินไทยมีความคิดเห็นตอการบริการของสายการ
บนไทยวา อยูในระดับที่ดีมากกวาสัดสวนของกลุมตัวอยางผูโดยสารตางประเทศ นิ อกจากนี้ ผลการศึกษายัง
พบวาสวนผสมทางการตลาดดานราคาตั๋วโดยสารนั้นผูโดยสารทั้งสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทย
ยังใหความสําคัญกับราคาตั๋วโดยสาร กลาวคือ ผูโดยสารยังไมยินดีที่จะซื้อต๋ัวโดยสารราคาแพงแมจะมีความ
ยืดหยุนในการเดินทาง หมายความวา ผูโดยสารยังใหความสําคัญกับราคาตั๋วที่มีราคาถูก  และจากการศึกษา
ยังพบวา ผูโดยสารยังเห็นดวยกับการซื้อต๋ัวผานตัวแทนขายเพราะมีความสะดวกกวาซื้อต๋ัว ณ สํานักงานสาย
การบิน สอดคลองกับการศึกษาของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2532 : 169) พบวา ตัวแทนจําหนายจึงมีบทบาท
สําคัญมาก เนื่องจากสามารถทํารายไดอยางสูงใหกับสายการบิน เพราะผูโดยสารที่เดินทางทองเที่ยวสวน
ใหญจะทราบดีวา ราคาตั๋วที่ตัวแทนจําหนายขายถูกกวาสายการบิน การมีตัวแทนจําหนายที่มากเพียงพอ
กระจายอยูทั่วทุกจุดทั้งในและนอกประเทศ และเปนตัวแทนที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญมากสําหรับ
บริษัทการบิน   และจากการศึกษาดานการสงเสริมการจําหนาย พบวา การโฆษณาของสายการบินมีผลตอ
การตัดสินใจในการใชบริการอยางมาก  ซึ่งสรุปโดยรวมแลวความสําเร็จของสายการบินนั้นจะตองผสมผสาน
องคประกอบทางการตลาด  และตองมีการศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคดวย เนื่องจากผูบริโภคซึ่งเปนผูที่
ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ เมื่อไดรับความพึงพอใจจากการซื้อสินคาและบริการแลว ยอมจะเกิดการซื้อซ้ํา
และเกิดความนิยมในตัวสินคาและบริการนั้นการดําเนินการทางดานการตลาดขององคกรธุรกิจจึงจะบรรลุ
เปาหมาย   
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ขอเสนอแนะ 
1. ดานการบริการภาคพื้นดิน พบวา ผูโดยสารทั้งสายการบินอาเชียนาและสายการบินไทยเห็น

ดวยกับการบริการ แตส่ิงท่ีควรปรับปรุงใหดีขึ้น คือ การอํานวยความสะดวกในการเลือกที่นั่ง 
2. ดานบริการบนเครื่องบิน ควรมีการปรับปรุงดานรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม และความรวดเร็ว

ในการขึ้นลงของเครื่อง 
3. ดานราคาตั๋ว ควรสรางความมั่นใจใหลูกคาที่ไดซื้อต๋ัวโดยตรงจากสายการบินแมราคาจะแพง

กวา โดยใหลูกคาทราบเหตุผลวาเพราะเหตุใดราคาจึงแพงกวาการซื้อจากตัวแทน 

ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยครั้งตอไป 

ดวยลักษณะพิเศษของธุรกิจอุตสาหกรรมการบินเปนธุรกิจบริการซึ่งผูบริโภคไมสามารถทดลอง
หรือสัมผัสกอนตัดสินใจซื้อได ดังนั้นผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา หากทีการทําวิจัยในครั้งตอไปควรทําการวิจัย 
เพ่ิมในสวนของความคาดหวังของลูกคาและการบริการที่เกินความคาดหวังซึ่งอาจศึกษาไดจากปจจัยทางดาน
ภาพลักษณของสายการบิน พนักงานที่ใหบริการ ขบวนการสงมอบคุณคาของการใหบริการลูกคา เปนตน 
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ประวตัิยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อวิจัย            นางสาวทิพวรรณ  เลิศวิทยวรเทพ 
วันเดือนปเกิด                           20  กุมภาพันธ  2513 
สถานที่เกิด                              กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน                     164/194  หมูบานดิเอมเมอรัลคพารค 2  ซอยราชพฤกษ 1  
                                            ถนนเทศบาล  บางบัวทอง  นนทบุรี  11110 
 
ตําแหนงหนาที่การงานในอดีต       Reservations &  Ticketing  Supervisor 
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน   Reservations &  Ticketing  Manager 
สถานที่ทํางานปจจุบัน                 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร  ชั้น 18  สายการบินอาเชียนา 
                                             ถนนสุขุมวิท  คลองเตย  กรุงเทพ ฯ 
 
 
ประวัติการศึกษา         
   พ.ศ.  2524               โรงเรียนวัดพลับพลาชัย  
              พ.ศ. 2530                มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
              พ.ศ. 2534                การศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ 
                                           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
              พ.ศ. 2546                บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ  
                                           มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
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