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บทคัดย(อ 

 

งานคPนควPาอิสระน้ี มีวัตถุประสงค; 1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตKางของปEจจัยสKวน

บุคคลท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินของนักทKองเท่ียวชาวไทย 2) เพ่ือศึกษา

เปรียบเทียบความแตกตKางของพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณ

ภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทย 3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปEจจัยการใชPบริการท่ีมี

อิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียว

ชาวไทย 

วิธีดำเนินการคPนควPาอิสระ ประกอบดPวย 1) กลุKมตัวอยKาง คือ นักทKองเท่ียวชาวไทยท่ีใชP

บริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองระหวKาง เดือน มีนาคม ปa 2563 ถึง เดือน มีนาคม 

ปa 2564 จำนวน 400 คน 2) แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีเก่ียวขPองกับปEจจัยและพฤติกรรมท่ีมี

อิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทย

ในสถานการณ;โควิด-19 3) สถิติท่ีใชPในการวิเคราะห;ขPอมูล ไดPแกK ความถ่ี คKารPอยละ คKาเฉล่ีย และสKวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน Independent Sample t-test, และ F-test 

จากผลการวิเคราะห;พบวKา พบวKา 1) ปEจจัยสKวนบุคคล ไดPแกK อายุ อาชีพ และรายไดPเฉล่ียตKอ

เดือน แตกตKางกัน การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียว

ชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 แตกตKางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 2) พฤติกรรมของ

ผูPบริโภค ไดPแกK ความถ่ีในการเดินทาง ผูPรKวมเดินทาง และคKาใชPจKายในการเดินทาง แตกตKางกันสKงผล

ใหPการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 แตกตKางกัน ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 3) ปEจจัยการใชPบริการสนามบิน

ท่ีบริการ ไดPแกK ความสะดวกในการเดินทางภายในสนามบิน ส่ิงอำนวยความสะดวกในสนามบิน การ

ใหPบริการของพนักงานภายในอาคารผูPโดยสาร และ ความสะอาดปลอดภัยของสนามบิน การปyองกัน

โรคโควิด - 19 มีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทย ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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ABSTRACT 

 

This independent study aims (1) to compare the differences of demographic 

factor influencing the decision to use the airport service between Suvarnabhumi 

airport and Don Muang airport of Thai tourists. (2) to compare the differences of 

tourist behavior influencing the decision to use the airport service between 

Suvarnabhumi airport and Don Muang airport of Thai tourists And (3) to compare 

service factors influencing the decision to use the airport service between 

Suvarnabhumi airport and Don Muang airport of Thai tourists. 

Methods for conducting independent study consisted of (1) the sample group 

was 400 Thai tourists using Suvarnabhumi Airport and Don Mueang Airport between 

March 2020 and March 2021., (2) questionnaire related to factors and customer 

behaviors that influencing the decision to use Suvarnabhumi Airport and Don Mueang 

Airport of Thai tourists during COVID-19 pandemic., (3) data analysis including 

frequency, percentage, mean, standard deviation, independent sample t-test, and f-

test. 

The research found that (1) demographic factors, which were age, career, and 

income were different influencing the decision to use Suvarnabhumi Airport and Don 

Muang Airport of Thai tourists during COVID-19 pandemic at the had statistical 

significance level of 0.05 (2) consumer behavior which were travel frequency, travel 

companion, and travel expenses were different influencing the decision to use 

Suvarnabhumi Airport and Don Muang Airport of Thai tourists during COVID-19 

pandemic at the statistical significance level of 0.05 (3) service factors which were 

use of travel within the airport, airport facilities, service of staff in the terminal, and 

the cleanliness and safety of the airport preventing COVID-19 influencing the decision 



  
 

to use Suvarnabhumi Airport and Don Muang Airport of Thai tourists during COVID-19 

pandemic at the statistical significance level of 0.05. 

Keywords : Thai Tourists, Decision to use, COVID-19 Pandemic 
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เลือกใชPสนามบิน ดPานการใหPบริการของพนักงานภายในอาคารผูPโดยสาร 

ตารางท่ี 4.7:  คKาเฉล่ียและสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปEจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจ 39 

เลือกใชPสนามบิน ดPานความสะอาดปลอดภัยของสนามบิน ปyองกันโรค 

โควิด - 19 

ตารางท่ี 4.8:  คKาเฉล่ียและสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใชPสนามบิน  40 

สุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ; 

โควิด – 19 

ตารางท่ี 4.9:  คKาเฉล่ียและสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใชPสนามบิน  41 

สุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ; 

โควิด – 19 ดPานช่ือเสียงของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.10:  คKาเฉล่ียและสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใชPสนามบิน  42 

สุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ; 

โควิด – 19 ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน 

 

 

 

ฎ 



  
 

สารบัญตาราง (ต(อ) 

 

         หนPา 

ตารางท่ี 4.11:  คKาเฉล่ียและสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใชPสนามบิน  43 

สุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ; 

โควิด – 19 ดPานความสะดวกในการเดินทาง 

ตารางท่ี 4.12:  คKาเฉล่ียและสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใชPสนามบิน  44 

สุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ; 

โควิด – 19 ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.13:  เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง 45 

ของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามเพศ 

ตารางท่ี 4.14:  เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง 46 

ของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอายุ 

ตารางท่ี 4.15:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 47 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามอายุ โดยรวม 

ตารางท่ี 4.16:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 48 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามอายุ ดPานช่ือเสียงของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.17:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 48 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามอายุ ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.18:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 49 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามอายุ ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.19:  เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน  50 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 



  
 

สารบัญตาราง (ต(อ) 

 

        หนPา 

ตารางท่ี 4.20:  เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน  51 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19  

จำแนกตามอาชีพ 

ตารางท่ี 4.21:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 53 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามอาชีพ โดยรวม 

ตารางท่ี 4.22:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 54 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามอาชีพ ดPานช่ือเสียงของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.23:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 55 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามอาชีพ ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.24:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 56 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามอาชีพ ดPานความสะดวกในการเดินทาง 

ตารางท่ี 4.25:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 57 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามอาชีพ ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.26:  เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน  58 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามรายไดPเฉล่ียตKอเดือน 

ตารางท่ี 4.27:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 59 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามรายไดPเฉล่ียตKอเดือนโดยรวม 

 

 

 

 



  
 

สารบัญตาราง (ต(อ) 

 

        หนPา 

ตารางท่ี 4.28:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 60 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามรายไดPเฉล่ียตKอเดือน ดPานช่ือเสียงของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.29:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 61 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามรายไดPเฉล่ียตKอเดือน ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.30:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 62 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามรายไดPเฉล่ียตKอเดือน ดPานความสะดวกในการเดินทาง 

ตารางท่ี 4.31:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 63 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามรายไดPเฉล่ียตKอเดือน ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.32:  เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน  64

  ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามภูมิลำเนา 

ตารางท่ี 4.33:  เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน  65 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามวัตถุประสงค;ในการเดินทาง 

ตารางท่ี 4.34:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 67 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามวัตถุประสงค;ในการเดินทาง ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน  

ตารางท่ี 4.35:  เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน  68 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามความถ่ีในการเดินทาง 

 

 

 

 



  
 

สารบัญตาราง (ต(อ) 

 

        หนPา 

ตารางท่ี 4.36:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 69 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามความถ่ีในการเดินทาง โดยรวม 

ตารางท่ี 4.37:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 70 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามความถ่ีในการเดินทาง ดPานช่ือเสียงของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.38:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 71 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามความถ่ีในการเดินทาง ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.39:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 71 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามความถ่ีในการเดินทาง ดPานความสะดวกในการเดินทาง 

ตารางท่ี 4.40:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 72 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามความถ่ีในการเดินทาง ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.41:  เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน  73 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามผูPรKวมเดินทาง 

ตารางท่ี 4.42:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 74 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามผูPรKวมเดินทาง โดยรวม 

ตารางท่ี 4.43:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 75 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามผูPรKวมเดินทาง ดPานช่ือเสียงของสนามบิน 

 

 

 

 



  
 

สารบัญตาราง (ต(อ) 

 

        หนPา 

ตารางท่ี 4.44:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 76 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามผูPรKวมเดินทาง ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.45:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 77 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามผูPรKวมเดินทาง ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.46:  เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน  78 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามวิธีในการเดินทางไปสนามบิน 

ตารางท่ี 4.47:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 79 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามวิธีในการเดินทางไปสนามบิน ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.48:  เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน  80 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามคKาใชPจKายในการเดินทาง 

ตารางท่ี 4.49:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 81 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามคKาใชPจKายในการเดินทาง โดยรวม 

ตารางท่ี 4.50:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 82 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามคKาใชPจKายในการเดินทาง ดPานช่ือเสียงของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.51:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 83 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามคKาใชPจKายในการเดินทาง ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน 

 

 

 

 



  
 

สารบัญตาราง (ต(อ) 

 

               หนPา 

ตารางท่ี 4.52:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 84 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามคKาใชPจKายในการเดินทาง ดPานความสะดวกในการเดินทาง 

ตารางท่ี 4.53:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 85 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามคKาใชPจKายในการเดินทาง ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.54:  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปEจจัยการใชPบริการสนามบิน   86 

ท่ีสKงผลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบิน 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทย 

ตารางท่ี 4.55: เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน 88 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามความสะดวกในการเดินทางภายในสนามบิน โดยรวม 

ตารางท่ี 4.56:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน 88

  ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19จำแนกตาม 

ความสะดวกในการเดินทางภายในสนามบิน ดPานช่ือเสียงของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.57: เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน 89 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตาม 

ความสะดวกในการเดินทางภายในสนามบิน ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.58:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน 90 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตาม 

ความสะดวกในการเดินทางภายในสนามบิน ดPานความสะดวกในการเดินทาง 

ตารางท่ี 4.59:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน 90 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตาม 

ความสะดวกในการเดินทางภายในสนามบิน  

ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน 

 

 

 



  
 

สารบัญตาราง (ต(อ) 

 

               หนPา 

ตารางท่ี 4.60:  เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน  92 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามส่ิงอำนวยความสะดวกในสนามบิน 

ตารางท่ี 4.61:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน 93 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามส่ิงอำนวยความสะดวกในสนามบิน โดยรวม 

ตารางท่ี 4.62:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิ   94 

และสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19  

จำแนกตามส่ิงอำนวยความสะดวกในสนามบิน ดPานช่ือเสียงของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.63:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน 94 

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19  

จำแนกตามส่ิงอำนวยความสะดวกในสนามบิน ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.64:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและ  95 

สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19  

จำแนกตามส่ิงอำนวยความสะดวกในสนามบิน ดPานความสะดวก 

ในการเดินทาง 

ตารางท่ี 4.65:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและ  96 

สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19  

จำแนกตามส่ิงอำนวยความสะดวกในสนามบิน ดPานความมีมาตรฐาน 

ของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.66: เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง 97

  ของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามการใหPบริการของพนักงานภายในอาคารผูPโดยสาร 

 

 

 

 

 



  
 

สารบัญตาราง (ต(อ) 

 

               หนPา 

ตารางท่ี 4.67:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและ  98 

สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามการใหPบริการของพนักงานภายในอาคาร 

ผูPโดยสารโดยรวม 

ตารางท่ี 4.68:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและ  99 

สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19  

จำแนกตามการใหPบริการของพนักงานภายในอาคารผูPโดยสาร  

ดPานช่ือเสียงของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.69:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและ  99 

สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19  

จำแนกตามการใหPบริการของพนักงานภายในอาคารผูPโดยสาร  

ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.70:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและ  100 

สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19  

จำแนกตามการใหPบริการของพนักงานภายในอาคารผูPโดยสาร 

ดPานความสะดวกในการเดินทาง 

ตารางท่ี 4.71:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและ  101 

สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19  

จำแนกตามการใหPบริการของพนักงานภายในอาคารผูPโดยสาร  

ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.72:  เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและ   102 

สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19  

จำแนกตามความสะอาดปลอดภัยของสนามบิน ปyองกันโรคโควิด – 19 

 

 

 

 

 



  
 

สารบัญตาราง (ต(อ) 

 

                หนPา 

ตารางท่ี 4.73:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและ  103 

สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19  

จำแนกตามความสะอาดปลอดภัยของสนามบิน  

ปyองกันโรคโควิด - 19 โดยรวม 

ตารางท่ี 4.74:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและ  104 

สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19  

จำแนกตามความสะอาดปลอดภัยของสนามบิน  

ปyองกันโรคโควิด - 19 ดPานช่ือเสียงของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.75:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและ  104 

สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

จำแนกตามความสะอาดปลอดภัยของสนามบิน  

ปyองกันโรคโควิด - 19 ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.76:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและ  105 

สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19  

จำแนกตามความสะอาดปลอดภัยของสนามบิน ปyองกันโรคโควิด - 19  

ดPานความสะดวกในการเดินทาง 

ตารางท่ี 4.77:  เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและ  106 

สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19  

จำแนกตามความสะอาดปลอดภัยของสนามบิน  

ปyองกันโรคโควิด - 19 ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ตารางท่ี 4.78:  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบปEจจัยและ   106 

พฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิ 

และสนามบินดอนเมืองของผูPใชPบริการชาวไทยในสถานการณ;โควิด-19 

 

 

 

 

 



  
 

สารบัญภาพ 
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ภาพท่ี 1.1 ภาพแสดงกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูPบริโภค          11 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

 

1.1 ความเปHนมาและความสำคัญของปLญหา 

การขนสKงทางอากาศมีบทบาทสำคัญตKอเศรษฐกิจและสังคมของโลก เพราะเป�นบริการการ

ขนสKงท่ีมีความปลอดภัยและความสะดวกรวดเร็วกวKาการขนสKงรูปแบบอ่ืน โดยเฉพาะในภาวะปEจจุบัน

ท่ีประเทศตKาง ๆ มีการคมนาคมติดตKอกันมากข้ึนสKงผลใหPการขนสKงทางอากาศของโลกขยายตัวเพ่ิมข้ึน

ตลอดเวลา ซ่ึงภูมิภาคท่ีการขนสKงทางอากาศขยายตัวมากท่ีสุด คือ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก ดังน้ันการ

ขนสKงทางอากาศจึงเป�นกิจการสาธารณูปโภคประเภทหน่ึงท่ีมีความสำคัญตKอการประกอบอาชีพของ

ประชาชน การดำเนินชีวิตประจำวัน และเศรษฐกิจของประเทศ (อภิสิทธ์ิ อำไพฉลวย, 2560) การ

ขนสKงทางอากาศน้ันจะเกิดข้ึนไมKไดPถPาไมKมีสนามบินท่ีใหPบริการ คอยควบคุมดูแลความปลอดภัย 

ควบคุมการจราจรทางอากาศ ดำเนินการในการจัดทำระบบการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

ของทKาอากาศยาน ซ่ึงเป�นส่ิงท่ีสำคัญมากสำหรับทุกสนามบินท่ัวโลก เพ่ือความปลอดภัยของ

ผูPใชPบริการทุกคน และขนสKงใหPไปถึงจุดหมายปลายทางท่ีทุกคนตPองการและพึงพอใจ 

ธุรกิจการบินกำลังเติบโตไปทิศทางท่ีดีและไดPผลตอบรับท่ีดีเย่ียมจากผูPใชPบริการ ผูPใชPบริการ

ตKางยอมรับและเลือกใชPบริการกันอยKางหลากหลาย จนกระท่ังเกิดส่ิงท่ีนKาตกใจสำหรับคนท่ัวโลกท่ีทำ

ใหPทุกอยKางตPองหยุดชะงักทันที ส่ิงน้ัน คือ โรคโควิด-19 ซ่ึงสKงผลในทุก ๆ ดPานตKอเศรษฐกิจท่ัวโลก 

รวมถึงประเทศไทยดPวย โดยเฉพาะธุรกิจการทKองเท่ียวและบริการ ซ่ึงประเทศไทยเป�นสถานท่ี

ทKองเท่ียวท่ีไดPรับความนิยมมากสำหรับนักทKองเท่ียวชาวจีน เม่ือเกิดสถานการณ;โควิด-19 ข้ึนทำใหP

นักทKองเท่ียวจีนหายไปเป�นจำนวนมาก และสKงผลกระทบตKอรายไดPของคนในประเทศดPวย (กระแส

ทัศน; ฉบับท่ี 2780, 2559) 

จากสถานการณ;การแพรKระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 การขนสKงทางอากาศของไทยเร่ิม

ไดPรับผลกระทบ ต้ังแตKปลายเดือนกุมภาพันธ; ปa 2563 และมีแนวโนPมไดPรับผลกระทบตลอดท้ังปa 

2563 โดยมีจำนวนผูPโดยสารระหวKางประเทศในไตรมาสท่ี 1 ลดลง 35 เปอร;เซ็นต;และไตรมาสท่ี 

2  ลดลง 99.4 % จากปaท่ีผKานมา และการขนสKงสินคPาทางอากาศกับจำนวนเท่ียวบินโดยสารลดลง ใน

สKวนของปริมาณเท่ียวบินท้ังภายในประเทศและระหวKางประเทศมีทิศทางสอดคลPองกับจำนวน

ผูPโดยสาร  เน่ืองจากท่ีผKานมาการขนสKงสินคPาทางอากาศของไทยสKวนใหญKจะขนสKงไปกับใตPทPอง

เคร่ืองบินโดยสาร ซ่ึงสำนักงานการบินพลเรือนแหKงประเทศไทย (กพท.) ไดPคาดการณ;จำนวน

ผูPโดยสารระหวKางประเทศในปa 2563 และคาดการณ;วKาจำนวนผูPโดยสารจะกลับมาใกลPเคียงกับ

สถานการณ;ปกติในปa 2566 (สำนักงานการบินพลเรือนแหKงประเทศไทย, 2563) การขนสKงทางอากาศ



   
 

 

ระหวKางประเทศเพ่ือการพาณิชย;ไดPรับผลกระทบรุนแรงกวKาวิกฤตการณ;คร้ังอ่ืน ๆ ท่ีผKานมา โดย

อุตสาหกรรมการบินไดPรับผลกระทบ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1.1 ตารางแสดงอัตราท่ีน่ังลดลงของจำนวนท่ีน่ังโดยสารท่ัวโลกในปa 2563 เปรียบเทียบกับ  

     ปa 2562  

จำนวนท่ีน่ังโดยสาร โลก เอเชียแปซิฟ�ก 

ท้ังหมด -50% -45% 

ระหวKางประเทศ -55% -64% -71.9% -77.5% 

ภายในประเทศ -18% -23% -12.9% -16.2% 

ท่ีมา : Economic Impacts of COVID-19 on Civil Aviation, ICAO, April 2021 อPางถึงใน 

สำนักงานการบินพลเรือนแหKงประเทศไทย (2563) 

ในปa 2563 จำนวนท่ีน่ังของผูPโดยสารท่ัวโลกท้ังหมด มีการลดลงรPอยละ 50 แบKงเป�นจำนวนท่ี

น่ังโดยสารระหวKางประเทศลดลงรPอยละ 55 – 64 และภายในประเทศลดลงรPอยละ 18 – 23 โดย

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�กน้ัน จำนวนท่ีน่ังโดยสารท้ังหมดมีการลดลงรPอยละ 45 แบKงเป�นจำนวนท่ีน่ัง

โดยสารระหวKางประเทศ ลดลงรPอยละ 71.9 – 77.5 ซ่ึงเกิดการลดลงมากท่ีสุดจากทุกภูมิภาคและ

ภายในประเทศลดลงถึงรPอยละ 12.9 – 16.2 ซ่ึงเป�นการลดลงท่ีนPอยท่ีสุดจากทุกภูมิภาค (กอง

เศรษฐกิจการบิน ฝ�ายสKงเสริมอุตสาหกรรมการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแหKงประเทศไทย, 2563)

สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิไดPรับความนิยมจากผูPใชPบริการชาวไทยเป�นอยKางมาก ใน

แตKละปaมีนักทKองเท่ียวเขPาใชPบริการมากข้ึน ทางสนามบินท้ัง 2 แหKงไดPใหPบริการอยKางเต็มรูปแบบท่ี

แตกตKางกันไป ไมKวKาจะเป�นการใหPบริการแกKสายการบินตKาง ๆ ท่ีมาลงจอดรับ-สKงสินคPา ท้ังผูPโดยสาร

และสินคPาประเภทอ่ืน ๆ ยังใหPบริการแกKผูPโดยสารในเร่ืองของสถานท่ีจอดรถ หPองน้ำ สถานท่ีน่ังรอข้ึน

เคร่ือง รPานอาหาร บริการรถเข็น บริการชKวยเหลือสำหรับผูPโดยสารท่ีไมKมีขPอมูลความรูPเร่ืองสายการ

บิน อีกท้ังลKาสุดยังมีใหPบริการเร่ืองความสะอาด ความปลอดภัยจากสถานการณ;โควิด-19 ท่ีกำลังแพรK

ระบาดไปท่ัวโลก ณ ปEจจุบันน้ี เป�นส่ิงปฏิเสธไมKไดPวKา เราจะไดPรับบริการจากสนามบินท้ัง 2 แหKงใน

ระดับดีท่ีแตกตKางกันไป ซ่ึงทำใหPเกิดคำถามข้ึนวKาสนามบินใดใหPบริการท่ีดีกวKา โดย นิตินัย ศิริสมรรถ

การ (2563) กลKาววKา “การทKาอากาศยานแหKงประเทศไทย (AOT) จะมุKงม่ันดำเนินธุรกิจดPวยความ

รับผิดชอบ พรPอมพัฒนาองค;กรอยKางตKอเน่ืองและยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล ควบคูKกับการดูแลสังคม 

ชุมชน และส่ิงแวดลPอม เพ่ือใหP AOT เติบโตและกPาวไปอยKางม่ันคง พรPอมกับการสรPางคุณคKารKวมกับ

สังคมอยKางย่ังยืน” เป�นผลใหPเกิดความพึงพอใจของผูPใชPบริการท่ีจะเลือกใชPสนามบินท้ัง 2 แหKง

ดังกลKาว  



   
 

 

การเดินทางโดยเคร่ืองบินเป�นการเดินทางท่ีรวดเร็วท่ีสุดและประหยัดเวลา แตKท้ังน้ีการเลือก

เดินทางโดยเคร่ืองบินก็ใชPเวลาในการรอท่ีคKอนขPางนาน ซ่ึงทำใหPตPองรอในสนามบินกKอนท่ีจะข้ึนเคร่ือง 

ทางดPานสนามบินก็มีบริการใหPผูPโดยสารท่ีมากมายหลากหลายอยKางเพียงพอกับจำนวนผูPโดยสารท่ีเขPา

ไปใชPบริการ แตKสถานการณ;โควิด-19 ท่ีแพรKระบาดอยูKในตอนน้ีทำใหPสนามบินเกิดการเปล่ียนแปลง

คร้ังย่ิงใหญK สนามบินมีมาตรการท่ีเขPมงวดกับผูPใชPบริการมากข้ึน และการใหPบริการของสนามบิน

บางอยKางตPองป�ดตัวลงและมีมาตรการท่ีเครKงครัดเป�นพิเศษ ในบางกรณีอาจจะวุKนวายทำใหPมี

ผูPใชPบริการลดลง และทำใหPผูPใชPบริการตระหนักถึงการท่ีจะไปใชPบริการสนามบินวKา คุPมคKาท่ีจะเส่ียง

หรือไมK สนามบินมีความสะอาดมากนPอยเพียงใด หรือมีการฆKาเช้ือหรือไมK เป�นตPน และมีผลตKอการ

เลือกใชPบริการสนามบินท้ัง 2 แหKงมากนPอยเพียงใด (กฤษฎา เสกตระกูล, 2563) 

ท้ังน้ี ปEจจัยการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินจึงมีความสำคัญเป�นอยKางมากในการทำวิจัย

คร้ังน้ี เพ่ือท่ีจะไดPรูPถึงขPอปEจจัยและพฤติกรรมตKาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตKอการเขPาใชPบริการสนามบิน เพ่ือใหP

สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองนำไปเป�นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการในการ

ใหPบริการไดPอยKางถูกตPองและเหมาะสมตKอความตPองการของผูPใชPบริการ ประกอบกับการตัดสินใจของ

ผูPบริหารกลยุทธ;ทางการตลาดจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทำใหPผูPใชPบริการไปใชPบริการในสถานการณ;โค

วิด-19 อยKางไมKตPองกังวลใจและเกิดการตัดสินใจท่ีงKายข้ึนตKอการเลือกใชPบริการของสนามบินในแตKละ

คร้ัง 

1.2 วัตถุประสงคQของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตKางของปEจจัยสKวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจ 

เลือกใชPบริการในสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทย 

1.2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตKางของพฤติกรรมนักทKองเท่ียวท่ีมีอิทธิพลตKอการ

ตัดสินใจเลือกใชPบริการในสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียว

ชาวไทย 

1.2.3 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตKางของปEจจัยการใชPบริการในสนามบินท่ีมีอิทธิพลตKอ

การตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียว

ชาวไทย 

 

1.3ขอบเขตของการวิจัย 

     1.3.1 ขอบเขตดPานประชากร การศึกษาคร้ังน้ีผูPศึกษาไดPศึกษาดPานประชากร คือ  

 นักทKองเท่ียวชาวไทยท่ีเคยใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง 



   
 

 

1.3.2     ขอบเขตดPานเน้ือหา 

ตัวแปรอิสระ ไดPแกK 

- ปEจจัยสKวนบุคคล เชKน เพศ อายุ อาชีพ รายไดP ระดับการศึกษา และท่ีพักอาศัย 

- พฤติกรรมนักทKองเท่ียวท่ีมีผลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการ เชKน วัตถุประสงค;

ในการเดินทาง ความถ่ีในการเดินทาง ผูPรKวมเดินทาง วิธีในการเดินทางไป

สนามบิน คKาใชPจKายในการเดินทาง เป�นตPน 

- ปEจจัยท่ีมีผลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการในสนามบิน ไดPแกK ความสะดวกใน

การเดินทางภายในสนามบิน ส่ิงอำนวยความสะดวกในสนามบิน การใหPบริการ

ของพนักงานภายในอาคารผูPโดยสาร และความสะอาดของสนามบินตาม

มาตรฐานความปลอดภัย ปyองกันโควิด-19 

ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอน

เมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทย ไดPแกK ช่ือเสียง ภาพลักษณ; ความสะดวกในการ

เดินทาง และความสะอาดปลอดภัยของสนามบิน 

1.3.3 ขอบเขตดPานเวลา 

ขอบเขตดPานเวลา ดังตารางตKอไปน้ี 

ตารางท่ี 1.2: ตารางแสดงระยะเวลาในการทำงานวิจัยเลKมน้ี 

1.3.4 ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

ขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของการวิจัยน้ี คือ สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง 

1.4 คำถามงานวิจัย 

1.4.1 ความแตกตKางของปEจจัยสKวนบุคคลมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบิน

สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองหรือไมK 

1.4.2 พฤติกรรมนักทKองเท่ียวใดบPางท่ีมีอิทธิพลและไมKมีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชP

บริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองหรือไมK 

รายการ/ 

เดือน 

ม.ค. 

2564 

ก.พ. 

2564 

มี.ค. - พ.ค. 

2564 

มิ.ย. - ก.ย. 

2564 

ต.ล.- ธ.ค. 

2564 

ม.ค.-ก.พ. 

2565 

บทท่ี 1 x x     

บทท่ี 2  x x    

บทท่ี 3   x x   

บทท่ี 4     X X 

บทท่ี 5     x x 



   
 

 

 

1.4.3 มีปEจจัยการใชPบริการสนามบินใดบPางท่ีมีอิทธิพลและไมKมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจ 

เลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง 

1.5 ประโยชนQท่ีคาดว(าจะไดYรับ 

1.5.1 เพ่ือใหPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองสามารถนำผลวิจัยไปเป�นแนวทางใน

การพัฒนาและปรับปรุงการใหPบริการไดPอยKางถูกตPองและเหมาะสมตKอความตPองการของนักทKองเท่ียว

ชาวไทย 

1.5.2 เพ่ือใหPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองสามารถนำผลวิจัยไปใชPประกอบกับ

การตัดสินใจในการทำการตลาดใหPมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.5.3 เพ่ือใหPผูPท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกับสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองสามารถนำ

งานวิจัยน้ีไปใชPประโยชน;ในการศึกษา อPางอิง และเป�นตัวอยKางในการวิจัยคร้ังตKอไปในอนาคต 

1.6 คำนิยามศัพทQเฉพาะ 

ปLจจัย หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถทำใหPเกิดผลท่ีตามมา หรือเป�นเง่ือนไขอยKางใดอยKางหน่ึงท่ีจะทำ

ใหPเกิดส่ิงหน่ึงข้ึนเพ่ือดำเนินตKอไป 

การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกอยKางใดอยKางหน่ึงจากหลายๆทาง แลPวนำมาคิด ทบทวน 

ไตรKตรองเพ่ือใหPเกิดกำหนดเปyาหมายและวัตถุประสงค;ท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน 

พฤติกรรม (Behavior)  หมายถึง การแสดงกิริยาอาการท่ีแสดงออกเพ่ือตอบสนองตKอส่ิง

เรPาท้ังภายนอกและในทุกรูปแบบของส่ิงมีชีวิต เป�นการแสดงออกท่ีสามารถเห็นไดPจากภายนอก โดย

พฤติกรรมรูปแบบตKาง ๆ น้ันเป�นผลมาจากการทำงานรKวมกันของส่ิงแวดลPอมและพันธุกรรม 

พฤติกรรมนักท(องเท่ียว (Tourist Behavior) หมายถึง การกระทำหรือปฏิกิริยาของบุคคลท่ี

เป�นนักทKองเท่ียว ผูPซ่ึงแสวงหา จัดซ้ือ ใชPประโยชน; และประเมินสินคPาบริการทางการทKองเท่ียว เพ่ือ

ตอบสนอง ความตPองการของตนเอง และเป�นการกระทำเพ่ือมุKงตอบสนองความตPองการส่ิงใดส่ิงหน่ึง

หรือตอบสนองความตPองการหรือความคิดท่ีเกิดข้ึนของตนเอง 

ท(าอากาศยานหรือสนามบิน หมายถึง สถานท่ีสำหรับใหPบริการจอด แวะพัก ซKอมแซม

เคร่ืองบิน เพ่ือขนสKงผูPโดยสารและขนสKงสินคPา โดยทKาแบKงออกเป�น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ ทKาอากาศ

ยานพาณิชย; และทKาอากาศยานทางการทหาร ซ่ึงจะมีขPอกำหนดในการใหPบริการท่ีแตกตKางกันไปของ

แตKละประเภทสนามบิน ซ่ึงงานวิจัยน้ีไดPเลือกสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองในการศึกษา

ทำวิจัย 

โควิด-19 หมายถึง โรคซ่ึงเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดท่ีมีการคPนพบลKาสุด ไวรัสและโรคอุบัติ

ใหมKน้ีไมKเป�นท่ีรูPจักเลยกKอนท่ีจะมีการระบาดในเมืองอูKฮ่ัน ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปa 2019 ขณะน้ี



   
 

 

โรคโควิด 19 มีการระบาดใหญKไปท่ัว สKงผลกระทบแกKหลายประเทศท่ัวโลก (World Health 

Organization, 2020) 

สถานการณQ หมายถึง เหตุการณ;ท่ีกำลังเป�นไป เชKน บPานเมืองปรกติ เป�นตPน 

สถานการณQโควิด-19 หมายถึง บPานเมืองกำลังเกิดเหตุการณ;โรคท่ีกำลังระบาดจากเช้ือไวรัส

โคโรนาสายพันธ;ใหมKท่ีมีแหลKงตPนกำเนิดมาจากเมืองอูKฮ่ัน ประเทศจีน ซ่ึงสามารถแพรKกระจายไดPอยKาง

รวดเร็วโดยเฉพาะจากคนสูKคน 

สถานการณQการแพร(ระบาดของเช้ือไวรัส COVID - 19 หมายถึง ปรากฎการณ;ของโรค

ระบาดท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ;ใหมK ท่ีแพรKระบาดข้ึนในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง และโรคน้ันไมKใชK

โรคท่ีเป�นอยูKประจำถ่ิน หรือเป�นตามฤดูกาลปกติ โดยโรคระบาดโควิด-19 มีการแพรKกระจายอยKาง

รวดเร็ว ซ่ึงเป�นการระบาดคร้ังใหญKท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก หากการควบคุมการระบาดเกิดความลKาชPา จะย่ิง

ทำใหPเกิดการแพรKกระจายของโรคมากข้ึน และสามารถแพรKกระจายไปไดPท่ัวโลก 

สายการบินตYนทุนต่ำ (Low Cost Airlines) สายการบินท่ีมีรูปแบบการบริหารโดยจะ

มุKงเนPนไปท่ีการลดตPนทุนใหPต่ำ เพ่ือใหPสายการบินสามารถกำหนดราคาโดยสารจากผูPใชPบริการไดPใน

อัตราท่ีถูกกวKาสายการบินปกติ เชKน สายการบินนกแอร; และไทยไลอPอนแอร; เป�นตPน 

สายการบินเต็มรูปแบบ (Full Service Airlines) เป�นสายการบินท่ีมีท้ังการใหPบริการช้ัน

ธุรกิจ และช้ันประหยัดภายในเคร่ืองบิน และมีบริการท่ีไดPมาตรฐานสากลท่ัวโลก แตKในบางสายการ

บินอาจจะมีบริการท่ีน่ังช้ันหน่ึงหรือช้ันประหยัดพิเศษเป�ดใหPบริการอีกดPวย ตัวอยKางสายการบินฟูล

เซอร;วิส เชKน สายการบินไทย (Thai Airlines) ไทยสไมล; และแจแปนแอร;ไลน; (Japan Airlines)  

เป�นตPน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวขYอง 

 

การศึกษาการวิจัย เปรียบเทียบปEจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิ

และสนามบินดอนเมืองของผูPใชPบริการชาวไทยในสถานการณ;โควิด-19 เป�นการคPนควPาหาขPอมูล ซ่ึง

รวมถึงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขPอง ประกอบดPวย 

2.1  ขPอมูลปEจจัยสKวนบุคคล 

2.2  ขPอมูลสนามบินสุวรรณภูมิ 

2.3  ขPอมูลสนามบินดอนเมือง 

2.4  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใชPบริการ 

2.5  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขPองกับธุรกิจบริการ 

2.6  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขPองกับพฤติกรรมนักทKองเท่ียว 

2.7  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขPองกับการสรPางความพึงพอใจ 

2.8  ผลกระทบสถานการณ;โควิด-19 ตKอธุรกิจการบิน 

2.9  งานวิจัยท่ีเก่ียวขPอง 

2.10 กรอบแนวคิดการวิจัย 

2.11 สมมุติฐานงานวิจัย 

2.1 ขYอมูลปLจจัยส(วนบุคคล 

เม่ือการทำงานกับเทคโนโลยีมีการเปล่ียนไปโดยใชPขPอมูลจำนวนมหาศาลเป�นเสมือน

ทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีสำคัญขององค;กร ส่ิงท่ีเล่ียงไมKไดPท่ีมากับการใชPขPอมูลก็คือ ความรับผิดชอบท่ีตPอง

เพ่ิมมากข้ึนกับขPอมูล เพราะธุรกิจน้ันนำขPอมูลของลูกคPามาใชPเพ่ือกิจกรรมทางธุรกิจ บางคร้ังความ

สมดุลในการนำมาใชPกับเร่ืองความเป�นสKวนตัว จึงเป�นส่ิงท่ีตPองคำนึงถึง เพราะถือเป�นเร่ืองสำคัญทาง

กฎหมายในเร่ือง สิทธิความเป�นสKวนตัวในเร่ืองตKาง ๆ ซ่ึงมีองค;ประกอบและเก่ียวพันกันท้ังในทาง

สังคม กฎหมาย จริยธรรม สิทธิความเป�นสKวนตัวทางดPานขPอมูลจึงเป�นเร่ืองท่ีทุกฝ�ายใหPความสนใจเป�น

อยKางมาก ปEจจัยสKวนบุคคล ประกอบดPวย เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลำเนา อาชีพ 

และรายไดPเฉล่ียตKอเดือน ซ่ึงปEจจัยสKวนบุคคลเป�นลักษณะท่ีสำคัญในดPานจิตวิทยาและสังคมท่ีสามารถ

อธิบายถึงความรูPสึกนึกคิดของกลุKมเปyาหมายน้ัน ๆ ขPอมูลดPานประชากรศาสตร;มีลักษณะท่ีแตกตKางกัน 

สามารถเขPาถึงและมีประสิทธิผลตKอการกำหนดตลาดเปyาหมายท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร;ท่ี

แตกตKางกัน (ศูนย;เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมสKงเสริมอุตสาหกรรม, 2020) 

การตัดสินใจท่ีจะใหPเกิดความผิดพลาดนPอยน้ัน ปEจจัยสำคัญประการหน่ึงคือ เร่ืองขPอมูล การใชPขPอมูล

ในการตัดสินใจเป�นส่ิงสำคัญอยKางย่ิง หากผูPตัดสินใจมีการหาขPอมูลและไดPขPอมูลท่ีดีในการตัดสินใจ ก็



   
 

 

จะทำใหPการตัดสินใจน้ันมีโอกาสของความผิดพลาดเกิดข้ึนไดPนPอย ในทางตรงกันขPามหากผูPท่ีจะ

ตัดสินใจละเลยการใชPขPอมูลในการตัดสินใจแลPว โอกาสของความผิดพลาดก็ยKอมเกิดข้ึนไดPมากใน

ทำนองเดียวกัน (ศูนย;วิทยพัฒนา มศจ. อุดรธานี, 2562) 

2.2 ขYอมูลสนามบินสุวรรณภูมิ 

สนามบินสุวรรณภูมิหรือทKาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ต้ังอยูKท่ีถนนบางนา-ตราด 

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงหKางจากใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครโดยประมาณ 25 

กิโลเมตร มีการเป�ดใหPบริการเชิงพาณิชย;เต็มรูปแบบอยKางเป�นทางการเม่ือวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 

2549 รัฐบาลไดPกำหนดใหPทKาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป�นทKาอากาศยานหลักของประเทศไทย

แทนสนามบินดอนเมือง และไดPมีการต้ังเปyาหมายใหPกลายเป�นศูนย;กลางการบินของทวีปเอเชีย อีกท้ัง

ยังตPองมีการเนPนพัฒนาในเร่ืองของคุณภาพการใหPบริการของทKาอากาศยานใหPไดPรับการติดอันดับ 1 

ใน 10 ทKาอากาศยานท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดีท่ีสุดในโลกในปa 2553 สนามบินสุวรรณภูมิรองรับ

ผูPโดยสารไดP 45 ลPานคนตKอปa มีอาคารเทียบเคร่ืองบิน 7 อาคาร จุดจอดเคร่ืองบิน 120 หลุมจอด เป�น

สนามบินขนาดใหญK ในปEจจุบันมีอาคารผูPโดยสารมีความสูง 9 ช้ันเพียงหลังเดียว และเคยมีการบันทึก

สถิติไวPวKาเป�นอาคารผูPโดยสารท่ีมีพ้ืนท่ีใชPสอยกวKา 563,000 ตารางเมตรท่ีใหญKท่ีสุดในโลกดPวย โดย

แบKงอาคารเป�นโซนผูPโดยสารภายในประเทศฝEªงดPานซPายของอาคาร เคาน;เตอร;เช็คอิน ลำดับท่ี 1-5 

และมีการใชPอาคารเทียบเคร่ืองบิน A และ B สKวนท่ีเหลือเป�นโซนของผูPโดยสารระหวKางประเทศ ซ่ึงอีก

ไมKนานสนามบินสุวรรณภูมิจะมีอาคารผูPโดยสาร 2 ท่ีกำลังสรPางอยูK ณ ปEจจุบันน้ี 

สนามบินสุวรรณภูมิเป�นสนามบินท่ีมีจำนวนสายการบินท่ีหลากหลาย ไดPแกK การบินไทย ไทย

สมายล; บางกอกแอร;เวย; และเอเชียแอตแลนติกแอร;ไลน; ลPวนไดPเลือกใหPสนามบินสุวรรณภูมิเป�น

ศูนย;กลางการบิน สนามบินสุวรรณภูมิเป�นฐานการบินหลัก ท่ีสำคัญสำหรับสายการบิน 2 บริษัท คือ

บางกอกแอร;เวย; (Bangkok Airways) และการบินไทย (Thai Airways) และยังเป�นท่ีต้ังของ

สำนักงานของกลุKมสายการบินพันธมิตร Star Alliance อีกดPวย โดยมีสายการบินกวKา 100 สายการ

บินท่ีใหPบริการเสPนทางบินท้ังภายในประเทศและระหวKางประเทศ ครอบคลุมไปท้ังทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย และยุโรป ซ่ึงสายการบินดังกลKาวท่ีกลKาวมาน้ันลPวนเป�นสายการบินท่ีใหPบริการแบบเต็ม

รูปแบบ (Full Service) ตามมาตรฐานสากลท่ัวโลก ซ่ึงในเร่ืองของราคาและการใหPบริการจะมีความ

แตกตKางจากสายการบินตPนทุนต่ำ (Low-Cost) อยKางชัดเจน นอกจากน้ีสนามบินสุวรรณภูมิยังมี

บริการรPานคPา รPานอาหารมากมายท้ังในสKวนของอาคารผูPโดยสารในประเทศ และยังมีใหPบริการสินคPา

ปลอดภาษีในสKวนของอาคารผูPโดยสารตKางประเทศท่ีเปรียบเสมือนแหลKงทKองเท่ียวท่ียอดนิยมสำหรับ

ผูPโดยสารท่ีเดินทางมาถึงกKอนเวลาทำใหPสามารถเดินเลKนผKานรPานคPาแบรนด;ดังตKาง ๆ เชKน Chanel, 

Burberry, Cartier เป�นตPน ทำใหPคนท่ีเขPาไปใชPบริการไดPผKอนคลายระหวKางรอข้ึนเคร่ืองบิน  

(Thaifly travel with style, 2020) 



   
 

 

2.3 ขYอมูลสนามบินดอนเมือง 

สนามบินดอนเมืองหรือทKาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เป�นสนามบินท่ีเป�ดใหPบริการ

มากกวKา 100 ปaเคยเป�นสนามบินหลักของประเทศไทยกKอนจะยPายไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ใน

ปEจจุบันสนามบินแหKงน้ีกลายเป�นศูนย;กลางของสายการบินตPนทุนต่ำท่ีมีเสPนทางบินท้ังในประเทศและ

ตKางประเทศใหPบริการเป�นจำนวนมาก เป�นฐานการบินหลักของสายการบินมากถึง 5 บริษัท ไดPแกK นก

แอร; (Nok Air), ไทยแอร;เอเชียเอ็กซ; (Thai AirAsia X),  ไทยแอร;เอเชีย (Thai AirAsia), โอเรียนท;ไทย

แอร;ไลน; (Orient Thai Airlines), และไทยไลอPอนแอร; (Thai Lion Air) ซ่ึงทำใหPมีผูPใชPบริการจำนวน

มากเน่ืองจากราคาท่ีถูกกวKาสายการบินบริการเต็มรูปแบบ สนามบินดอนเมืองรวมท้ัง 2 อาคาร

ผูPโดยสารสามารถรองรับผูPโดยสารไดPถึง 30 ลPานคนตKอปa มีอาคารเทียบเคร่ืองบิน 6 อาคาร จุดจอด

เคร่ืองบิน 101 หลุมจอด เป�นสนามบินท่ีต้ังอยูKบนถนนวิภาวดีรังสิตฝEªงขาเขPา แขวงสนามบิน เขตดอน

เมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขนาดใหญK หKางจากใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครไปประมาณ 21.6 

กิโลเมตร สนามบินดอนเมืองประกอบดPวยอาคารผูPโดยสาร 3 อาคารดังน้ี อาคารผูPโดยสาร 1 ปEจจุบัน

ใชPเป�นอาคารผูPโดยสารระหวKางประเทศ อาคารผูPโดยสาร 2 มีการป�ดใหPบริการในปa พ.ศ. 2549 แตK

ปEจจุบันใชPเป�นอาคารผูPโดยสารภายในประเทศ และไดPมีการปรับปรุงใหมKและมีการเป�ดใหPบริการในปa 

พ.ศ. 2558 เพียงบางสKวนอีกคร้ัง และในปa พ.ศ. 2559 เป�ดใหPบริการแบบสมบูรณ;แบบ ในปEจจุบัน

ไดPรับการปรับปรุงอาคารผูPโดยสาร 3 (อาคารผูPโดยสารภายในประเทศหลังเดิม) ซ่ึงประกอบไปดPวยตัว

อาคาร 3 สKวน และเป�ดใหPบริการอาคารสKวนท่ี 1 เป�นอาคารผูPโดยสารสKวนบุคคล (สำหรับเคร่ืองบิน

สKวนบุคคล)อาคารสKวนท่ี 2 น้ันไดPถูกใชPเป�นอาคารสำนักงานของทKาอากาศยาน และอาคารสKวนท่ี 3 

ไดPใชPเป�นอาคารสำนักงานของสายการบินและสKวนบริการตKาง ๆ ของทKาอากาศยาน ภายในสนามบิน

ดอนเมืองมีท้ังรPานคPาและรPานอาหารใหPบริการมากมายสำหรับผูPโดยสารท่ีรอข้ึนเคร่ือง ซ่ึงตKางจาก

สนามบินสุวรรณภูมิตรงท่ีไมKมีการจำหนKายผลิตภัณฑ;ท่ีปลอดภาษีและผลิตภัณฑ;คุณภาพสูง เหมาะ

สำหรับนักทKองเท่ียวท่ีเดินทางโดยไมKตPองการการบริการท่ีเต็มรูปแบบจนเกินไปและไมKคิดมากในเร่ือง

ของการใหPบริการแตKจะเนPนเร่ืองราคาเป�นหลัก (Thaifly travel with style, 2020) 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใชYบริการ 

2.3.1 ความหมายของการตัดสินใจ การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการ

ในการเลือกท่ีจะทำอยKางใดอยKางหน่ึงจากทางเลือกท่ีมีหลายตัวเลือกตKาง ๆ ซ่ึงผูPบริโภคจะตPองเกิด

ตัดสินใจในทางเลือกตKาง ๆ ของสินคPาและบริการอยูKอยKางเสมอ โดยสามารถเลือกสินคPาหรือบริการ

ตามขPอมูลและขPอจำกัดของสถานการณ;น้ัน ๆ การตัดสินใจจึงเป�นกระบวนการท่ีสำคัญและอยูKภายใน

จิตใจของผูPบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2556) 



   
 

 

ปEจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอข้ันตอน การตัดสินใจซ้ือของผูPบริโภค ไดPแกK ปEจจัยดPานสKวนประสม

การตลาด ดPานจิตวิสัย สังคม วัฒนธรรม และดPานสถานการณ;ซ้ือ (Kerin, Berkowitz, Hartley และ 

Rudelius 2003 อPางอิงจาก วรปรีชา กมลาศน; ณ อยุธยา. 2558)  

พัชรวลัย วิทย;ไธยสง (2551) อธิบายเพ่ิมเติมถึงลักษณะการตัดสินใจซ้ือ (Decision) วKา

หมายถึง การตัดสินใจซ้ือหรือไมKซ้ือผลิตภัณฑ; จากทางเลือกสองทางเลือกข้ึนไปหรือการตัดสินใจเลือก

ตราสินคPา ชKองทางในการซ้ือผลิตภัณฑ; บุคคลจะอยูKในภาวะท่ีจะตPองการตัดสินใจซ้ือสินคPาและบริการ

น้ัน ๆ 

สรุปไดPวKา การตัดสินใจ เป�นกระบวนการท่ีผูPบริโภคตัดสินใจวKาจะซ้ือผลิตภัณฑ;หรือ บริการใด 

โดยมีปEจจัยท่ีเก่ียวขPอง คือ ขPอมูลเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ;และบริการ สังคมและกลุKมทางสังคม ทัศนคติ 

ของผูPบริโภค เวลา และโอกาส 

2.3.2 ความหมายของกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูPใชPบริการ (กุลชลี ไชยนันตา. 2539 อPาง

ถึงใน ภัทราวุฒิ ชาโคตร. 2018) วKา กระบวนการการตัดสินใจ (Process of decision making) คือ 

การกำหนดข้ันตอนต้ังแตKข้ันตอนแรกสุดไปจนถึงข้ันตอนสุดทPายสุดของการตัดสินใจ ซ่ึงการตัดสินใจ

โดยมีลำดับข้ันตอนของกระบวนการดังกลKาวน้ันเป�นการตัดสินใจโดยใชPเชิงของการมีกฎเกณฑ;และ

หลักเหตุผล ซ่ึงเป�นการตัดสินใจ โดยใชPระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร;เป�นเคร่ืองมือเขPามาชKวยในการ

หาขPอสรุปเท็จจริงเพ่ือการตัดสินใจท่ีงKายข้ึน 

ปรีดี นุกุลสมปรารถนา (2563) กลKาววKา กระบวนการตัดสินใจซ้ือ หมายถึง ข้ันตอนต้ังแตK 2 

ทางเลือกในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ; ซ่ึงพฤติกรรมผูPบริโภคจะพิจารณาในสKวนท่ีเก่ียวขPองกับ

กระบวนการตัดสินใจท้ังดPานความรูPสึกนึกคิด และพฤติกรรมทางกายภาพ กิจกรรมเหลKาน้ีทำใหPเกิด

การซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 

กรมควบคุมโรค กระทรางสาธารณสุข (2558) กลKาววKา กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูPบริโภค 

มี 5 ข้ันตอน ดังน้ี การรับรูPปEญหา (Problem recognition) จากน้ันทำการการคPนหาขPอมูล 

(Information search) และการประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) แลPวเกิดการ

ตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) และเกิดพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post - purchase 

behavior) แสดงรายละเอียด ดังภาพตKอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

ภาพท่ี 1.1 ภาพแสดงกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูPบริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : P.Kotler and K.L.Keller, 2012 อPางใน โมเดล 5 ข้ันตอน ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ

ผูPบริโภค (Five-stage model of the consumer buying process) โดย ดวงรัตน; ภิรมย;รัตน; 

(2555) 

จากขPอมูลขPางตPน สามารถสรุปแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขPองกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ

ผูPใชPบริการ ไดPเป�น 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. การรับรูPปEญหา (Problem recognition) เม่ือผูPบริโภคไดPรับส่ิงเรPาในข้ันท่ี 1 แลPว ส่ิงเรPา

เหลKาน้ันอาจจะจูงใจทำใหPเกิดการรับรูPปEญหาตKาง ๆ การรับรูPปEญหาจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลเผชิญกับ

สถานการณ;ความไมKสมดุลกันระหวKางสภาวะท่ีปรารถนา (desired state) กับสภาวะท่ีเป�น

จริง (actual state) และความพยายามท่ีอยากจะใหPบรรลุสภาวะท่ีปรารถนาของบุคคล จะเป�นผล

สะทPอนทำใหPเกิดความตPองการ และความตPองการน่ีแหละจะเป�นรากเหงPาหรือตPนตอ (root) ท่ีจะ

นำไปสูKพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงหากปราศจากความตPองการท้ังหมดแลPว พฤติกรรมตKาง ๆ ก็จะไมK

เกิดข้ึน (ป�ยะนันท; บุญณะโยไทย, 2555) 

2. การคPนหาขPอมูล (Information search) (Kotler and Armstrong. 1997 อPางถึงใน ผศ.

ดารา ทีปะปาล. 2554) ไดPกลKาวไวPวKา ผูPบริโภคจะแสวงหาขPอมูลจากแหลKงขPอมูลในตัวผูPบริโภคเอง

กKอน (Internal search) โดยพิจารณจากความรูPอันเกิดจากความจำท่ีไดPมาจากประสบการณ;ท่ีบุคคล

เคยไดPรับท่ีผKานมา ท้ังเก่ียวกับผลิตภัณฑ;หรือตราท่ีจะซ้ือน้ำเป�นเบ้ืองแรกกKอนแตKถPาหากมีการพบวKา

ประสบการณ;และความรูPท่ีผKานมาน้ันไมKเพียงพอ ก็มีเหตุจำเป�นท่ีจะตPองแสวงหาขPอมูลความรูPจาก

แหลKงภายนอกเพ่ิมเติม (External search) ซ่ึงในกรณีดังท่ีกลKาวมาน้ันจะเกิดข้ึนก็ตKอเม่ือเม่ือมีการ
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ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ;น้ัน คKาใชPจKายในการรวบรวมขPอมูลเพ่ือนำมาประกอบการตัดสินใจต่ำและมี

ความเส่ียงตKอความผิดพลาดสูงมาก 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) เม่ือผูPบริโภคไดPขPอมูลมาแลPว จะทำ

การตัดสินใจท่ีดีท่ีสุดในการประเมินทางเลือก และดูการใชPวิธีในการประเมินทางเลือกของผูPบริโภค

โดยการเปรียบเทียบคุณสมบัติขPอมูลของสินคPาแตKละอยKางและทำการคัดเลือกท่ีจะตัดสินใจในการ

เลือกซ้ือจากย่ีหPอท่ีหลายหลากใหPเหลือเพียง 1 ย่ีหPอ ซ่ึงข้ึนอยูKกับความเช่ือความนิยมในตราสินคPาน้ัน 

ๆ หรือในบางคร้ังอาจจะข้ึนอยูKกับในอดีตท่ีผKานมา ประสบการณ;ผูPบริโภครวมไปถึงสถานการณ;ท่ีตPอง

ทำใหPเกิดทางเลือกการตัดสินใจท่ีมีอยูK ท้ังน้ีเกิดแนวคิดในการตัดสินใจพิจารณา เพ่ือทำใหPเกิดการ

ตัดสินใจไดPงKายและประเมินการตัดสินใจแตKละทาง 

(ราช ศิริวัฒน;, 2017) 

4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) ระยะเวลาในการตัดสินใจลือกของผูPบริโภครวมท้ัง

ขPอมูลน้ันมีความแตกตKางกันโดยปกติอยูKแลPว กลKาวไดPคือ ผลิตภัณฑ;หรือส่ิงของบางส่ิงมีการตPองการ

ขPอมูลมากและทำใหPการเปรียบเทียบเกิดการใชPเวลานาน แตKบางผลิตภัณฑ;การตัดสินใจเลือกของ

ผูPบริโภคก็ไมKจำเป�นตPองใชPระยะเวลาท่ีนาน 

(ราช ศิริวัฒน;, 2017) 

5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post-purchase behavior) จะเกิดการไดPรับประสบการณ;ใน

การบริโภคภายหลังจากท่ีมีการซ้ือเกิดข้ึนของผูPบริโภค ซ่ึงอาจจะผูPบริโภคไดPรับความพึงพอใจหรือไมK

พึงพอใจตามสถานการณ;ตKาง ๆ ถPาเกิดความพึงพอใจแกKผูPบริโภคใหPไดPรับรูPถึงขPอดีตKาง ๆ ของ

ผลิตภัณฑ; ก็ทำใหPมีการซ้ือซ้ำเกิดข้ึนไดPหรืออาจมีการใหPคำเชิญชวนแนะนำเพ่ือใหPเกิดลูกคPารายใหมK

เขPามา แตKถPาผูPบริโภคไมKพึงพอใจ ก็อาจทำใหPเกิดการเลิกซ้ือสินคPาน้ัน ๆ ในคร้ังถัดไปและสKงผลเสียทํา

ใหPลูกคPาซ้ือผลิตภัณฑ;นPอยลง เน่ืองจากการบอกตKอของผูPบริโภค (ราช ศิริวัฒน;, 2017) 

สรุปไดPวKา ทฤษฎีท่ีกลKาวมาน้ัน สามารถอธิบายพฤติกรรมผูPบริโภคจะเป�นเร่ืองท่ีเก่ียวกับ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูPบริโภคท้ัง 5 ข้ันตอน ตามท่ีแสดงในภาพประกอบขPางตPนน้ัน 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูPบริโภคเกิดความสัมพันธ;ท่ีเก่ียวขPองกับความรูPสึกนึกคิด การแสดงออก

ของการดำรงชีวิตของแตKละคนน้ันไมKจําเป�นตPองเหมือนกันหรือแตกตKางกัน ท้ังน้ีเพราะประสบการณ;

ของผูPบริโภค การรับรูP หรือความคิดทัศนคติภายในและภายนอกมีความแตกตKางกันไป ปEจจัยดังกลKาว

มักจะสKงผลตKอความรูPสึกของผูPบริโภคท่ีนำพาไปสูKกระบวนการการตัดสินใจซ้ือและเกิดพฤติกรรมหลัง

การซ้ือ และเกิดการตัดสินใจซ้ือของผูPซ้ือ 

2.5 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขYองกับธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการเป�นธุรกิจหน่ึงท่ีมีความสำคัญท้ังกับธุรกิจการบริการ เพ่ือสรPางความพึงพอใจ

ใหPกับผูPใชPบริการและเป�นท่ียอมรับของผูPบริโภคท่ัวไปไดP การศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขPองกับ



   
 

 

ธุรกิจบริการ ในสKวนน้ี มีความจำเป�นอยKางย่ิงเพราะโดยลักษณะของธุรกิจสนามบินน้ัน เป�นธุรกิจท่ี

เก่ียวขPองกับการใหPบริการโดยตรง ซ่ึงงานวิจัยน้ีไดPศึกษาถึงความหมาย ลักษณะของธุรกิจบริการ 

รวมถึงประเภทของธุรกิจบริการ เพ่ือใหPเกิดความเขPาใจถึงธุรกิจบริการมากย่ิงข้ึน 

2.4.1 ความหมายของการบริการ เพ่ือใหPเกิดความเขPาใจถึงธุรกิจบริการ เราควรเขPาใจ

ความหมายของการบริการ ดังรายละเอียดตKอไปน้ี 

ราชัน นาสมพงศ; (2012) ไดPใหPความหมายของการบริการวKา การบริการ (Service)  คือ การ

เกิดการใหPความชKวยเหลือ หรือการดำเนินงานเพ่ือประโยชน;ของผูPบริโภค การใหPบริการท่ีดี 

ผูPรับบริการก็จะไดPรับความประทับใจ และช่ืนชมองค;กร ซ่ึงเป�นส่ิงท่ีดีส่ิงหน่ึงท่ีทำใหPเกิดผลดีกับ

องค;กร เบ้ืองหลังความสำเร็จจะพบไดPวKา งานบริการเป�นเคร่ืองมือท่ีคอยสนับสนุนงานในทุก ๆ ดPาน 

ไมKวKาจะเป�น งานบริการดPานวิชาการ งานดPานประชาสัมพันธ; เป�นตPน ดังน้ัน ถPาเกิดการบริการท่ีดี 

ผูPรับบริการทุกคนเกิดความประทับใจในการบริการ ซ่ึงการบริการถือเป�นส่ิงสำคัญขององค;กร ท่ีจะ

สKงผลตKอภาพลักษณ;ขององค;กรท่ีดีหรือไมKไปดPวย 

   บริการ คือ พฤติกรรม กิจกรรม การกระทำ ท่ีบุคคลหน่ึงทำใหPหรือสKงมอบอีกบุคคลหน่ึง 

โดยมีเปyาหมายและมีความต้ังใจในการสKงมอบอันน้ัน (วีรพงษ;. 2539 อPางถึงใน Prasert  RK. 2012) 

Netsakao Arthan (2018) กลKาววKา การบริการ คือ ความสัมพันธ;ระหวKางคนท่ีเกิดการใหP

เป�นหลัก มีการใหPท้ังในทางนามอธรรมและรูปธรรมตKาง ๆ ในกรณีท่ีสะดวก รวดเร็ว และถูกตPองท่ีสุด 

ณธาร สติวรรธน; (2019) ไดPกลKาววKา คำวKาบริการ มีความหมายท่ีซับซPอนอยKางมาก ซ่ึงทำใหP

เกิดความไมKเขPาใจและความสับสนท้ังบุคลากรภายในองค;กรและทีมผูPบริหาร ท่ีตPองการท่ีจะพัฒนา

คุณภาพการบริการของตนแกKผูPบริโภค ผูPท่ีมีความรูP รวมไปถึงผูPท่ีเช่ียวชาญในดPานการบริการหลาย

ทKานไดPมีการใหPความหมายของคำวKา “บริการ” ไวPมากมายแตกตKางกัน บุคคลท่ีสามารถใหPความหมาย

ไดPคKอนขPางชัดเจน และถูกนำมาอPางถึงโดยผูPเช่ียวชาญทKานอ่ืน ๆ คือ Prof. Dr. Leonard L. 

Berry ซ่ึงทKานไดPอธิบายไวPเม่ือเกิดการเปรียบเทียบความหมายท้ัง 2 ของคำวKา สินคPา (Goods) และ 

บริการ (Service) ดังท่ีจะกลKาวตKอไปน้ี 

สินคPา (Goods) หมายถึง อุปกรณ; (devices) วัตถุ (objects) และส่ิงของ (things) 

บริการ (Services) หมายถึง ความพยายาม (efforts) การกระทำ (deeds) และผลงาน 

(performance)” 

  การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการดำเนินการอยKางใดอยKางหน่ึงของบุคคลหรือ

องค;กร เพ่ือตอบสนองความตPองการของบุคคลอ่ืนใหPไดPรับความสุข และความสะดวกสบาย โดยไมK

สามารถจับตPองและไมKสามารถเป�นเจPาของไดP (ไพรพนา. 2544 อPางถึงใน Prasert RK. 2012)  

จากคำนิยามขPางตPน สามารถสรุปไดPดังตKอไปน้ี ธุรกิจการบริการ เป�นธุรกิจท่ีเกิดการดำเนิน

กิจกรรมการใหPบริการแกKผูPใชPบริการในรูปแบบตKาง ๆ มากมายและเสนอขายใหPแกKผูPใชPบริการ เพ่ือใหP



   
 

 

เกิดความปลอดภัย ความสนุกสนาน ความบันเทิงใจ ความสะดวกสบาย ซ่ึงการบริการดังกลKาวน้ัน

สามารถเกิดการตอบสนองความตPองการและความพึงพอใจของผูPใชPบริการไดP 

2.4.2 ลักษณะของการบริการ ลักษณะของการบริการเป�นลักษณะพิเศษท่ีแตกตKางจาก

ลักษณะของผลิตภัณฑ;อ่ืน ๆ ดังมีผูPใหPคำนิยามไวP ดังน้ี 

ปณิศา ลัญชานนท; (2548) ยังไดPกลKาวถึง ลักษณะของการบริการวKา ลักษณะของการบริการ

แบKงออกไดP 4 ประการ ดังน้ี 

1) ไมKสามารถจับตPองไดP (Intangibility) หมายถึง ผูPบริโภคไมKสามารถไดPยิน รูPสึกมองเห็น ล้ิม

รสหรือไดPกล่ิน ซ่ึงทำใหPไมKสามารถทดลองใชPผลิตภัณฑ;ไดPกKอนท่ีจะเกิดการซ้ือ เชKน การโดยสารบน

เคร่ืองบิน หรือการทำศัลยกรรม ส่ิงเหลKาน้ีผูPบริโภคไมKสามารถทราบถึงผลของการบริการไดPจนกวKาจะ

เกิดการเดินทางจริง ๆ หรือมีการผKาตัดเกิดข้ึน ทำใหPผูPบริโภคพยายามท่ีจะคิดแสวงหาส่ิงท่ีสามารถบKง

บอกถึงคุณภาพของการบริการ (Service quality) ไดP เพ่ือทำใหPตัวของผูPบริโภคน้ันเกิดความม่ันใจ

และเช่ือม่ันท่ีจะใชPบริการน้ัน ๆ นักการตลาดจึงตPองมีการคิดคPนและพยายามทำใหPการบริการเกิด

ความสามารถในจับตPองไดPใหPมากท่ีสุด โดยโปรแกรมการสKงเสริมการตลาดควรช้ีใหPเห็นถึงประโยชน;ท่ี

จะไดPรับจากบริการอยKางชัดเจนมากวKาท่ีจะเนPนตัวบริการเทKาน้ัน 

2) ความไมKสามารถแบKงแยกไดP (Service Inseparability) หมายถึง การผลิตและการบริโภค

เกิดในขณะเดียวกัน ประเด็นน้ีจะตรงขPามกับการผลิตผลิตภัณฑ; ซ่ึงเร่ิมจากการนำวัตถุดิบมาผลิตแลPว

นำไปเก็บไวPในคลังสินคPา และจากท่ีผูPบริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือจึงจะเกิดการบริโภค สKวนการบริการ

จะเร่ิมจากท่ีผูPบริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือแลPว จะเกิดการผลิตและการบริโภคในเวลาเดียวกัน เชKน 

ผูPบริโภคเกิดการตัดสินใจจะตัดผมท่ีรPานทำผมแหKงหน่ึง แลPวชKางตัดผมจะเร่ิมทำการผลิต (การตัดผม) 

และผูPบริโภคไดPผมทรงใหมKในขณะเดียวกัน 

3) ความไมKแนKนอน (Service Variability) คือ คุณภาพของการบริการจะผันแปรไปตามผูPท่ี

ใหPบริการ อยูKท่ีวKาใหPการบริการอะไร เม่ือไหรK ท่ีไหน และอยKางไร ดังตัวอยKาง ภาพรวมของการ

ใหPบริการของโรงแรมแมริออท (Marriott) อาจจะมาตรฐานท่ีสูงกวKาท่ัวไป แตKการใหPบริการของ

พนักงานแตKละคนภายในโรงแรมอาจจะไมKเหมือนกัน บางคร้ังเกิดการใหPบริการท่ีดีกวKาของแตKละ

บุคคล ซ่ึงทำใหPการใหPบริการน้ันเกิดความไมKแนKนอนไดPเป�นอยKางมาก เป�นตPน 

4) ความไมKสามารถเก็บไวPไดP (Perish Ability) การบริการเป�นเร่ืองท่ีเราไมKสามารถกักเก็บไวP

ในโกดังคลังสินคPาไดP เม่ือการบริการเกิดข้ึนนักการตลาดจะไมKสามารถเก็บไวPเพ่ือท่ีจะนำไปขายหรือใชP

ในภายหลังไดP และไมKกKอใหPเกิดปEญหาข้ึนมาถPาความตPองการซ้ือท่ีมีตKอการบริการน้ันคงท่ี แตKเม่ืออุป

สงค;ท่ีมีตKอการบริการน้ันมีความแปรผันคKอนขPางมาก จะทำใหPมีอุปสรรคในการบริหารเกิดข้ึน เชKน 

ในชKวงท่ีไมKใชKวันหยุดเทศกาล โรงแรม รีสอร;ท และท่ีพักตKาง ๆ จะมีการคิดราคาหPองพักในระดับต่ำ 



   
 

 

หรือเกิดกรณีของรPานอาหารทำการจPางพนักงานช่ัวคราวเพ่ือเสิร;ฟอาหารในชKวงท่ีมีลูกคPาเขPาใชPบริการ

มาก เป�นตPน 

ประสิทธ์ิ พรรณพิสุทธ์ิ (2540, อPางถึงใน จิรวัฒน; เขียวสอาด, 2554) ไดPกลKาวไวPวKา ลักษณะ

ของการใหPบริการเพ่ือทำใหPการบริการเกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกตPองทุกข้ันตอน และมีความเสมอ

ภาค 2 ลักษณะ คือ 

1) การใหPบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) หมายถึง การบริการใหPทุกหนKวยงาน

ในสถานท่ีท่ีเดียวกัน และตPองมีการใหPบริการท่ีแลPวเสร็จในเพียงคร้ังเดียว โดยผูPท่ีมาติดตKอเกิดความ

พึงพอใจและใชPเวลานPอยท่ีสุด 

2) การใหPบริการแบบอัตโนมัติ (Automatic Service) เป�นการใหPบริการโดยใชPเคร่ืองมือท่ีมี

ความเป�นสมัยใหมK อุปกรณ;มีเพียงพอท่ีจะทำใหPเกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดท้ังคนและเวลา 

จาการศึกษาขPางตPน สรุปไดPวKาลักษณะของการบริการประกอบไปดPวย  4 ลักษณะ คือ การ

บริการไมKสามารถจับตPองไดP ทำใหPผูPท่ีไดPรับบริการไมKสามารถท่ีจะเป�นเจPาของไดP การบริการไมK

สามารถแบKงแยกผูPใหPบริการและผูPรับบริการไดP การบริการเกิดความไมKแนKนอนเน่ืองจากมีหลายปEจจัย

ท่ีแตกตKางกัน และการบริการไมKสามารถเก็บไวPใชPภายหนPาไดP 

2.6 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขYองกับพฤติกรรมนักท(องเท่ียว 

นักทKองเท่ียวถือวKาเป�นผูPบริโภคสินคPาและบริการทางการทKองเท่ียวประเภทหน่ึง และการท่ีจะ

ทราบวKานักทKองเท่ียวแตKละบุคคลน้ันมีพฤติกรรมการทKองเท่ียวอยKางไร จึงมีแนวคิดและทฤษฎีท่ี

เก่ียวขPอง ดังตKอไปน้ี  

สุรีรัตน; เตชาทวีวรรณ (2545) กลKาววKา พฤติกรรมนักทKองเท่ียว หรือ Tourist Behavior 

หมายถึง การแสดงออกของลักาณะการกระทำของนักทKองเท่ียวน้ัน ๆ 

เนาวรัตน; พลายนPอย (2538, อPางถึงใน บุษา อูKอรุณ, 2018) ไดPอธิบายไวPวKา การท่ีบุคคล ๆ 

หน่ึงมีการตัดสินใจเดินทางทKองเท่ียว เกิดมาจาก 3 ปEจจัยดPวยกัน ประกอบดPวย เวลาสำหรับการ

ทKองเท่ียว คKาใชPจKาย และความต้ังใจในการทKองเท่ียว เพ่ือเป�นการตอบสนองความตPองการของมนุษย; 

และรายไดPและเวลาน้ันเป�นตัวกำหนดท่ีทำใหPนักทKองเท่ียวเดินทางไปใชPบริการไดPอยKางมีคุณภาพทเชKน 

ทKองเท่ียวในสถานท่ีท่ีสวยงาน มีความหรูหรา ทำใหPมีคุณภาพท่ีมากกวKา เป�นตPน 

ชวัลนัช อุทยาน (2552) ไดPใหPความหมายของพฤติกรรมนักทKองเท่ียว คือ เปyนการกระทำท่ี

ไมKวKานักทKองเท่ียวจะรูPตัวหรือไมKก็ตาม หรือจะมีใครสังเกตเหPนพฤติกรรมน้ันหรือไมKก็ตาม ซ่ึงเป�นการ

กระทำทุก ๆ อยKาง เพ่ือมุKงตอบสนองความตPองการส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสภาพใดสภาพหน่ึง โดยสังเกตจาก

พฤติกรรมภายนอก ท่ีเป�นพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตเห็นไดPงKายโดยมีการอาศัยประสามสัมผัส สKวน

พฤติกรรมภายในจะเป�นเร่ืองของอารมณ; ความรูPสึกนึกคิดท่ีถูกควบคุมอยูKภายในและมีความสัมพันธ;

กัน 



   
 

 

ชวัลนัช อุทยาน (2552) กลKาววKา พฤติกรรมนักทKองเท่ียว คือการแสดงออกและใชPบริการ

สถานท่ีน้ัน ๆ โดยท่ีรูPตัวหรือไมKรูPตัวก็ตามของนักทKองเท่ียว มีองค;ประกอบ 7 ประการ คือ 

1) เปyาหมาย คือ การเดินทางเพ่ือพักผKอน เรียนรูP หรือการศึกษาวัฒนธรรม 

2) ความพรPอม การท่ีรKางกายตPองมีความพรPอม เชKน การจะดำน้ำลึกตPองมีรKางกายท่ีพรPอม

และแข็งแรง 

3) สถานการณ; คือ เวลาท่ีมีความเหมาะสมในการเดินทาง เชKน จะไปเท่ียวน้ำตกตPองไป

ตอนไมKมีฝน 

4) การแปลความหมาย คือ การคิดท่ีเปyนวิธีในรูปแบบตKาง ๆ 

5) การตอบสนอง คือ การทำอยKางใดอยKางหน่ึงเพ่ิมใหPบรรลุ เชKน มีการเตรียมตัวลKวงหนPา

กKอนเดินทางไปทKองเท่ียว 

6) ผลลัพธ; คือ การท่ีบุคคลน้ัน ๆ เกิดความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนกระทำ 

7) ปฏิกิริยาตKอความผิดหวัง คือ ความรูPสึกท่ีทำใหPเกิดความไมKพึงพอใจจากการทKองเท่ียว 

สรุปไดPวKา พฤติกรรมของนักทKองเท่ียว (Tourist Behavior)  พฤติกรรมของบุคคลท่ีชอบเสาะ

แสวงหาสถานท่ีทKองเท่ียว โดยมีการใชPเงิน เวลา และความพยายาม พฤติกรรมเหลKาน้ีทำใหPทราบไดP

วKา สามารถบริการอะไร ตPองการการบริการแบบไหน ทำไมถึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไหรK ซ้ือบKอยแคKไหน เพ่ือ

ตอบสนองความตPองการและความพึงพอใจของตนเอง 

2.7 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสรYางความพึงพอใจ  

การสรPางความสัมพันธ;ท่ีดีระหวKางลูกคPากับผูPขายน้ันจะตPองอาศัยความรKวมมือจากทุกฝ�าย 

เพ่ือสรPางความพึงพอใจและตอบสนองความตPองการของบุคคลน้ัน ๆ  ซ่ึงการสรPางความพึงพอใจป�

นส่ิงท่ีมีความสำคัญมากกับงานบริการ เพ่ือความเขPาใจในความหมายของการสรPางความพึงพอใจท่ี

มากข้ึน งานวิจัยน้ีไดPไดPศึกษาความหมายของการสรPางความพึงพอใจ ดังตKอไปน้ี 

ความพึงพอใจ หมายถึงความรูPสึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดPรับผลสำเร็จตามความมุKงหมายหรือเป�น

ความรูPสึกข้ันสุดทPายท่ีไดPรับผลสำเร็จตามวัตถุประสงค; (สงKา. 2540 อPางถึงใน Novabizz. 2550) 

(ประกายดาว. 2536 อPางถึงใน Novabizz. 2550) ไดPเสนอแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ วKา

ความพึงพอใจเป�นความรูPสึกสองแบบของมนุษย; คือ ความรูPสึกทางลบและความรูPสึกทางบวก 

ความรูPสึกทางบวกเป�นความรูPสึกท่ีถPาเกิดข้ึนมาแลPวจะทำใหPเกิดความสุข ซ่ึงเป�นความรูPสึกท่ีแตกตKาง

จากความรูPสึกทางบวกอ่ืน ๆ กลKาว คือ เป�นความรูPสึกท่ีมีระบบสามารถท่ีจะยPอนกลับความสุขและทำ

ใหPเกิดความรูPสึกทางบวกเพ่ิมข้ึนมาอีก ดังน้ันจะเห็นไดPวKาความสุขน้ีจะมีผลตKอบุคคลมากกวKา

ความรูPสึกในทางบวกอ่ืน ๆ และเป�นความรูPสึกท่ีสลับซับซPอน ขณะท่ีวิชัย  (2531, อPางถึงใน 

Novabizz, 2550) กลKาววKา แนวคิดความพึงพอใจ มีสKวนเก่ียวขPองกับความตPองการของมนุษย; 



   
 

 

กลKาวคือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดPก็ตKอเม่ือความตPองการของมนุษย;ไดPรับการตอบสนอง ซ่ึงมนุษย;ไมK

วKาอยูKในท่ีใดยKอมมีความตPองการข้ันพ้ืนฐานไมKตKางกัน 

Kotler and Armstrong (2002, อPางถึงใน ปุณยนุช พวงคำ, 2551) รายงานวKา พฤติกรรม

ของมนุษย;เกิดข้ึนตPองมีส่ิงท่ีสามารถดึงดูด จูงใจ หรือแรงขับดัน ซ่ึงความตPองการของแตKละคนไมK

เหมือนกัน เลยเป�นความตPองการท่ีกดดันมากท่ีจะจูงใจใหPบุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความ

ตPองการและความพอใจของตนเอง  ความตPองการบางอยKางเป�นความตPองการทางชีววิทยา 

(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เชKน ความหิวกระหาย ความอยากท่ีจะกิน หรือความ

ลำบากบางอยKาง เป�นความตPองการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความตPองการการยอมรับ

และอยากถูกยกยKอง หรือการเป�นเจPาของทรัพย;สิน (belonging) ความตPองการสKวนใหญKอาจไมKมาก

พอท่ีจะจูงใจใหPบุคคลกระทำในชKวงเวลาน้ัน เม่ือไดPรับการกระตุPนอยKางเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด 

ความตPองการจะกลายเป�นส่ิงจูงใจทันที 

จากความหมายท่ีกลKาวมาท้ังหมด สามารถสรุปไดPวKา ลักษณะของความพึงพอใจเป�นการ 

แสดงออกทางอารมณ;และความรูPสึกทางบวกของบุคคลหรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดเพ่ือตอบสนาองความ

ตPองการของตนเอง บุคคลจะรับรูPความพึงพอใจและสามารถรูPสึกไดPในข้ันตอนสุดทPายท่ีไดPรับผลตาม

วัตถุประสงค;ของตน  

2.8 ผลกระทบสถานการณQโควิด - 19 ต(อธุรกิจการบิน 

2.7.1 ความหมายของโรคโควิด-19 เป�นโรคระบาดชนิดใหมKท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนมาในปa 2019 ทำใหP

ไมKเขPาใจวKามันคืออะไร มาจากไหน เกิดข้ึนไดPอยKางไร World Health Organization Thailand 

(2019) ไดPใหPความหมายไวPวKา โรคโควิด - 19 เป�นโรคท่ีสามารถเกิดการติดตKอกันไดP ซ่ึงเกิดจากไวรัส

โคโรนาสายพันธุ;ใหมKประเภทท่ีมีการคPนพบลKาสุด ไวรัสและโรคท่ีเกิดข้ึนใหมKน้ีไมKเป�นท่ีรูPจักเลยกKอนท่ี

จะเกิดการระบาดในเมืองอูKฮ่ัน ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปa 2019 ปEจจุบันน้ีโรคโควิด - 19 ไดPมีการ

เกิดการระบาดใหญKไปท่ัวโลกทำใหPสKงผลกระทบแกKหลายประเทศท่ัวโลก 

ศูนย;การแพทย;กาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล (2020) กลKาววKา ไวรัสโคโรนา 

(Coronavirus) เป�นเช้ือไวรัสท่ีถูกพบคร้ังแรกในปa 1960 แตKยังไมKสามารถระบุถึงแหลKงท่ีมาไดPอยKาง

ชัดเจนวKามาจากท่ีใด ประเทศหรือทวีปไหน แตKเป�นไวรัสท่ีสามารถเกิดการติดเช้ือไดPท้ังในมนุษย;และ

สัตว; ปEจจุบันมีการคPนพบไวรัสสายพันธุ;น้ีแลPวรวมท้ังหมด 6 สายพันธุ; สKวนสายพันธุ;ท่ีกำลังแพรK

ระบาดหนักกระจายไปท่ัวทุกมุมโลกตอนน้ีเป�นสายพันธุ;ท่ียังไมKเคยพบมากKอนหนPาน้ี คือ สายพันธุ;ท่ี 7 

จึงถูกเรียกวKาเป�น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ;ใหมK” และในภายหลังไดPถูกต้ังช่ืออยKางเป�นทางการวKา “โค

วิด-19” (COVID-19) น่ันเอง 

แพทย;สภา (2563) กลKาววKา โรค COVID-19 คือ โรคติดตKอจากเช้ือไวรัสชนิดหน่ึง ซ่ึงพบการ

ระบาดกระจายไปท่ัวในชKวงตPนปa 2019 ท่ีเมืองอูKฮ่ัน ประเทศจีน โดยในตอนน้ันเราจะรูPจักกันโรคน้ีใน



   
 

 

ช่ือวKา ไวรัสอูKฮ่ัน กKอนท่ีภายหลังจะมีการระบุเช้ือท่ีไดPกKอโรควKาเป�นเช้ือไวรัสในตระกูลโคโรนาไวรัส แตK

เป�นสายพันธุ;ใหมKท่ียังไมKเคยเกิดข้ึนมากKอน ดังน้ัน ทางองค;การอนามัยโลก จึงไดPต้ังช่ือโรคติดตKอใหมK

ชนิดน้ีอยKางเป�นทางการ โดยมีช่ือวKา COVID-19  เพ่ือไมKใหPพ้ืนท่ีท่ีเกิดการระบาดเกิดรอยมลทินดPวย 

สรุปไดPวKา โรคโควิด-19 คือโรคติดเช้ือชนิดหน่ึงเกิดจากเช้ือไวรัสโคโรนา ซ่ึงสามารถติดตKอไดP

จากคนสูKคนและแพรKกระจายไดPอยKางรวดเร็ว สาเหตุการแพรKกระจายมากจากเมืองอูKฮ่ัน ประเทศจีน 

2.7.2 ผลกระทบสถานการณ;โควิด-19 ตKอธุรกิจการบิน โรคระบาดโควิด-19 สKงผลกระทบ

มากมายท่ัวโลกในลักษณะท่ีแตกตKางกันออกไปท้ังมากและนPอย ดังรายละเอียดตKอไปน้ี 

ทักษิณา แสนเย็น (2020) ไดPกลKาววKา จากการเกิดการระบาดของโรค Coronavirus 

(COVID-19) เป�นเรKืองท่ีทำใหPเกิดความกังวลอยKางมากตKออุตสาหกรรมการบิน และแสดงถึงความทPา

ทายท่ีเฉพาะเจาะจงในแงKของปริมาณ การจราจร รายไดP การเช่ือมตKอและขPอกำหนดตKาง ๆ สำหรับ

ธุรกิจสนามบิน ผูPใหPบริการสนามบินยังคงมาเป�นอันดับแรกและสำคัญท่ีสุดรวมถึงการลดโอกาสในการ

แพรKกระจายของโรคติดตKอ และยังคงเก่ียวกับการปกปyองสุขภาพและสวัสดิการของนักเดินทาง 

พนักงาน และประชาชน การสูญเสียรายไดP การสูญเสียผูPโดยสารและการขนสKงสินคPา ซ่ึงสKงผลกระทบ

ตKอความสามารถของสนามบินในดPานตKาง ๆ ไมKวKาจะเป�นการกูPเงิน ทุนและตPนทุนการดำเนินงาน และ

การยกเลิกเท่ียวบินทำใหPสูญเสียการใหPบริการตKาง ๆ และยังลPวนสรPางภัยคุกคามตKอการดำเนินงาน

ของสนามบิน (ACI Advisory-Bulletin, 2020) สายการบินยังคงมีบทบาทท่ีสำคัญมากตKอไปใน

ปEจจุบันดPวยการขนสKงส่ิงของท่ีจำเป�น รวมไปถึงการสKงกลับของคนหลายพันคนท่ีติดอยูKท่ัวโลกโดย

ขPอจำกัดการเดินทางและเวชภัณฑ; และหลังจากมีการระบาดของโรค COVID-19 น้ัน รัฐบาลแตKละ

ประเทศจะตPองใชPบริการสายการบินเพ่ือสนับสนุนการฟ±²นตัวของเศรษฐกิจ ทำการเช่ือมตKอศูนย;กลาง

การผลิตและสนับสนุนการทKองเท่ียว น่ันจึงเป�นเหตุผลวKาทำไมจึงตPองลงมือแกPไขปEญหาในตอนน้ีและ

เรKงดKวนกKอนท่ีจะสายเกินไป (Clifford, 2020) 

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล (2019) ไดPกลKาววKา เราไดPเห็นสภาพกันชัดเจนอยูKแลPววKาในชKวง

ระบาดของ Covid-19 อยKางรุนแรงน้ัน ประเทศตKาง ๆ พากันป�ดนKานฟyา มีการควบคุมการเดินทาง

ทางอากาศท่ีเขPมงวดจนมีการส่ังใหPสายการบินตKาง ๆ หยุดบิน หรือจำเป�นตPองหยุดบินเพราะทำใหPเสีย

คKาใชPจKายมากและไมKคุPมท่ีจะบิน ธุรกิจการบินตPองปรับตัวอยKางมาก แมPเม่ือมีการผKอนคลายแลPวก็ยังมี

ผลกระทบตKอรูปแบบการเดินทางในอนาคตอยKางมากการเดินทางลักษณะน้ีในขณะท่ียังไมKมีวัคซีนหรือ

ยารักษา  Covid-19   

สรุปไดPวKา ผลกระทบจากสถานการณ;โควิด-19 ตKอธุรกิจการบินน้ัน มีผลกระทบตKอธุรกิจการ

บินท่ัวโลก ซ่ึงเราเห็นกันไดPชัดเจนจาการลดลงของจำนวนเท่ียวบินและนักทKองเท่ียว ท้ังยังสKงผล

กระทบโดยตรงตKอสนามบินสำคัญท่ีสุดในแงKของปริมาณ การจราจร รายไดP และการสูญเสียผูPโดยสาร

และการขนสKงสินคPา ซ่ึงเป�นปEจจัยท่ีสูญเสียมากตKอธุรกิจการบินท้ังไทยและตKางประเทศ 



   
 

 

2.9 งานวิจัยท่ีเก่ียวขYอง 

ยุวลักษณ; เวชวิทยาขลัง, วิญ³ู วีรยางกูร, และ วรพงศ; ภูมิบKอพลับ (2020) ไดPศึกษาเร่ือง 

รูปแบบบริหารการจัดการเมืองสนามบินสุวรรณภูมิของทKาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค; 

เพ่ือศึกษาสภาพในการบริหารจัดการทKาอากาศยานสุวรรณภูมิในปEจจุบันและเพ่ือศึกษารูปแบบการ

บริหารจัดการเมืองสนามบินของทKาอาศยานสุวรรณภูมิ ดPวยการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง

ปริมาณ การวิเคราะห;ขPอมูล ไดPแกK คKาความถ่ี คKารPอยละ คKาเฉล่ีย คKาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะห;เน้ือหา กลุKมตัวอยKางท่ีใชPในการศึกษาวิจัย คือ กลุKมตัวอยKางท่ีใชPเป�นผูPใหPขPอมูลหลักใน

การศึกษาเชิงคุณภาพ คือ ผูPบริหารระดับสูงและระดับกลางของทKาอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 8 

คน และหัวหนPางานของการทKาอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 12 คน และกลุKมตัวอยKางท่ีใชPใน

การศึกษาเชิงปริมาณ คือ ผูPโดยสารชาวไทยและชาวตKางประเทศท่ีมาใชPบริการทKาอากาศยานสุวรรณ

ภูมิท้ังขาเขPาและขาออก จำนวนรวม 400 คน ผูPวิจัยไดPกำหนดเคร่ืองมือการวิจัยไวP 2 ประเภท คือ 

แบบสัมภาษณ;เชิงลึก และแบบสอบถามเชิงปริมาณ ผลท่ีไดPจากการวิจัยจึงสามารถสรุปไดPเป�นรูปแบบ

ดังตKอไปน้ี 

1. บริหารจัดการระบบโลจิสติกส; (ใหPเช่ือมตKอการเดินทาง การขนสKงท่ีเป�นเลิศ ปลอดภัย 

สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและพลังงาน) 

2. บริหารจัดการพ้ืนท่ี (เพ่ือสรPางความประทับใจและสKงมอบคุณคKาอันยอดเย่ียม) 

3. บริหารจัดการผังเมืองและวางแผนธุรกิจ (ใหPนKาร่ืนรมย; ย่ังยืนตKอส่ิงแวดลPอมและสังคม) 

4. บริหารจัดการบริการ (ส่ิงอำนวยความสะดวกใหPเป�นทKาอากาศยานเพ่ือรองรับกลุKมธุรกิจ

และกลุKมทKองเท่ียว) 

อริยาภารณ; ต้ังศรีธนาวงศ; (2558) ไดPศึกษาเร่ือง การรับรูPคุณภาพการบริการทKาอากาศยาน

นานาชาติดอนเมืองท่ีมีผลตKอความพึงพอใจของนักทKองเท่ียวนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค; เพ่ือศึกษา

การรับรูPคุณภาพการบริการทKาอากาศยานดอนเมืองมีผลตKอความพึงพอใจของนักทKองเท่ียวนานาชาติ 

และเพ่ือเปรียบเทียบ เพศ อายุ และถ่ินพำนักของนักทKองเท่ียวนานาชาติท่ีมีผลตKอความพึงพอใจใน

คุณภาพการบริการทKาอากาศยานดอนเมือง วิธีการดำเนินงานวิจัยไดPศึกษากลุKมตัวอยKางนักทKองเท่ียว

นานาชาติท่ีใชPบริการทKาอากาศยาดอนเมือง โดยการใชPแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขPอมูล สรุปไดP

วKาการรับรูPคุณภาพการบริการของทKาอากาศยานดอนเมือง ดPานการเดินทางเขPาถึงสนามบิน การ

เดินทางภายในสนามบิน ส่ิงอำนวยความสะดวกในสนามบิน ดPานรPานอาการภายในสนามบิน ความ

ปลอดภัยของทKาอากาศยาน ดPานส่ิงแวดลPอมท่ัวไป ดPานระบบตรวจคนเขPา-ออกเมือง และระบบ

ศุลกากร มีอิทธิพลตKอความพึงพอใจของนักทKองเท่ียวนานาชาติ 

จันทวัลย; สุKนสวัสด์ิ, วรพงศ; ภูมิบKอพลับ, และ วิญ³ู วีรยางกูร (2020) ไดPศึกษา รูปแบบการ

บริหารจัดการทKาอากาศยานดอนเมืองและทKาอากาศยานสุวรรณภูมิในเร่ืองของการจัดกิจกรรมเชิง



   
 

 

พาณิชย; มีวัตถุประสงค;เพ่ือมุKงศึกษาสภาพในการบริหารจัดการของทKาอากาศยานดอนเมืองและทKา

อากาศยานสุวรรณภูมิ ผูPวิจัยใชPการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากกลุKม

ตัวอยKางท่ีเป�นผูPบริหารและพนักงานท่ีเป�นตัวแทนในการตอบคำถามเก่ียวกับการบริหารจัดการ

กิจกรรมเชิงพาณิชย; จำนวน 28 คน และใชPแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นผูPโดยสารชาวไทยและ

ชาวตKางประเทศ จำนวน 400 คน ท่ีใชPบริการทKาอากาศยานดอนเมือง ผลวิจัยเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพสามารถสรุปประเด็นไดP ดังน้ี สภาพการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย;ของทKาอากาศยาน

ดอนเมือง และทKาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลการศึกษาวิจัย พบวKา การบริหารจัดการกิจกรรมเชิง

พาณิชย;ของทKาอากาศยานดอนเมืองและทKาอากาศยานสุวรรณภูมิมีคKาความคิดเห็นอยูKในระดับมาก

ท่ีสุดทุกดPาน โดยดPานเทคโนโลยี และดPานคุณภาพการบริหารจัดการสภาพแวดลPอม มีคKาเฉล่ียความ

คิดเห็นสูงท่ีสุด ซ่ึงสอดคลPองกับขPอมูลเชิงคุณภาพท่ีบริษัท ทKาอากาศยานไทย จำกัดใหPความสำคัญ

และเตรียมความพรPอมในดPานเทคโนโลยีการบริหารจัดการสภาพแวดลPอมใหPเหมาะสม สKวนดPาน

คุณภาพของการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย; และดPานคุณภาพในการบริการของบุคลากรมีไมK

เพียงพอตKอความตPองการ เน่ืองจากจำนวนผูPโดยสารท่ีมาใชPบริการมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอยKางรวดเร็ว 

ดังน้ัน บริษัท ทKาอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.) ควรมีการวางแผนในการรองรับการใหPบริการใหPมี

ประสิทธิภาพสูงสุดท่ีจำเป�นเพ่ือลดความผิดพลาดใหPมากท่ีสุดเทKาท่ีจะเป�นไปไดPในการดำเนินการตาม

กระบวนการของระบบการบริหารคุณภาพ (PDCA) ท้ังทางดPานวางแผน (Plan) คือ การวางแผนจาก

วัตถุประสงค;และเปyาหมายท่ีไดPกำหนดข้ึน ปฏิบัติ (Do) คือ การปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานท่ีไดP

เขียนไวPอยKางเป�นระบบและมีความตKอเน่ือง ตรวจสอบ (Check) คือ มีการตรวจสอบผลการ

ดำเนินงานในแตKละข้ันตอนของแผนงานวKามีปEญหาอะไรเกิดข้ึนจำเป�นตPองเปล่ียนแปลงแกPไขแผนงาน

ในข้ันตอนใดบPาง และการดำเนินการใหPเหมาะสม (Act) ดPวยการนำไปสูKการปรับปรุงแกPไขสKวนท่ีมี

ปEญหาในการดำเนินงาน เพ่ือนำไปใชPในการทำงานคร้ังตKอไปและสKงผลใหPกิจกรรมเชิงพาณิชย;ท่ีเป�น

นโยบายท่ีสำคัญของ การทKาอากาศยานแหKงประเทศไทย (ทอท.) บรรลุเปyาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

2.10 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

 
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 

5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
6. ภูมิลำเนา 

 

ปัจจัยการใช้บริการสนามบินใน

สถานการณ์โควิด-19 

1. ความสะดวกในการ
เดินทางภายในสนามบิน 

2. ส่ิงอำนวยความสะดวกใน
สนามบิน 

3. การให้บริการของพนักงาน
ภายในอาคารผู้โดยสาร 

4. ความสะอาดปลอดภัยของ
สนามบิน การป้องกันโค

วิด-19 
 

ตัวแปรตาม 

 
การตัดสินใจเลือกใช้สนามบินดอน

เมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ 

1. ช่ือเสียง 
2. ภาพลักษณ์ของสนามบิน 
3. ระยะทางในการเดินทางไป
สนามบิน 

4. ความมีมาตรฐานของ
สนามบิน 

พฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

1. วัตถุประสงค์ในการเดินทาง เช่น 
ท่องเท่ียว เย่ียมญาติ ทำงาน เป็นต้น 

2. ความถ่ีในการเดินทาง 
3. ผู้ร่วมเดินทาง 
4. วิธีเดินทางไปสนามบิน 
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 



   
 

 

2.11 สมมุติฐานการวิจัย 

สมมติฐานของงานวิจัยน้ี มีดังน้ี 

2.11.1 ปEจจัยสKวนบุคคล ซ่ึงประกอบดPวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดP ระดับการศึกษา และท่ีพัก

อาศัยท่ีแตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอน

เมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

1) เพศ แตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน 

   ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

2) อายุ แตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและ 

   สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

3) ระดับการศึกษา แตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิ 

   และสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

4) อาชีพ แตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและ 

   สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

5) รายไดPเฉล่ียตKอเดือน แตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณ 

   ภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

2.11.2 พฤติกรรมนักทKองเท่ียวท่ีแตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการ

สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

1) วัตถุประสงค;ในการเดินทาง แตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบิน 

   สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

2) ความถ่ีในการเดินทาง แตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบิน 

   สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

3) ผูPรKวมเดินทาง แตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิ 

   และสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

4) วิธีเดินทางไปสนามบิน แตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบิน 

   สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

5) คKาใชPจKายในการเดินทาง แตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบิน 

   สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

 

 

 

 



   
 

 

2.11.3 ปEจจัยการใชPบริการในสนามบินท่ีแตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบิ 

สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

1) ความสะดวกในการเดินทางภายในสนามบิน แตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจ

เลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทย

แตกตKางกัน 

2) ความถ่ีในการเดินทาง แตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบิน 

     สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

3) ส่ิงอำนวยความสะดวกในสนามบิน แตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการ 

สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

4) การใหPบริการของพนักงานผูPโดยสาร แตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการ 

สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

5) ความสะอาดปลอดภัยของสนามบิน การปyองกันโรคโควิด – 19 แตกตKางกันมีอิทธิพลตKอ 

การตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียว

ชาวไทยแตกตKางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย / วิธีดำเนินการวิจัย 

 

งานวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบปEจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิ

และสนามบินดอนเมืองของผูPใชPบริการชาวไทยในสถานการณ;โควิด-19 มีระเบียบวิจัยดังน้ี 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 

3.2 กลุKมประชากรและกลุKมตัวอยKาง 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชPในการวิจัย 

3.4 การทดสอบเคร่ืองมือ 

3.5 วิธีการเก็บขPอมูล 

3.6 วิธีวิเคราะห;ขPอมูล 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 

งานวิจัยน้ีเป�นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใชPแบบสอบถามแบบปลายป�ด 

(Close-ended Questionnaire) ประกอบไปดPวย ปEจจัยขPอมูลสKวนบุคคล พฤติกรรมนักทKองเท่ียว 

ปEจจัยการใชPในบริการสนามบิน และการตัดสินใจเลือกใชPสนามบิน 

3.2 กลุ(มประชากรและกลุ(มตัวอย(าง 

ประชากรท่ีผูPวิจัยใชPในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักทKองเท่ียวท่ีใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมือง สKวนกลุKมตัวอยKาง คือ นักทKองเท่ียวชาวไทยท่ีใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองระหวKาง เดือน มีนาคม ปa 2563 ถึง เดือน มีนาคม ปa 2564 โดยจะเลือกกลุKม

ตัวอยKางแบบสะดวก (Convenience Sampling) เน่ืองจากประชากรมีจำนวนมาก ผูPวิจัยไมKทราบ

จำนวนของนักทKองเท่ียวชาวไทยท่ีใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองอยKางแนKชัด 

จึงกำหนดขนาดของกลุKมตัวอยKางโดยใชPสูตรคำนวณกรณีท่ีประชากรมีจำนวนไมKแนKนอน (infinite 

Population) หาขนาดกลุKมตัวอยKางของ บุญชม ศรีสะอาด (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 อPางถึงใน ดร. 

กุสุมาลี โพธิปEสสา. (ม.ป.ป.)  โดยกำหนดสัดสKวนของประชากรท่ีผูPวิจัยกำหนดสุKมไวPท่ี 0.5 และมีคKา

ความม่ันใจอยูKท่ี 1.96 หรือในระดับ 95% สัดสKวนของความคลาดเคล่ือนอยูKท่ี 0.05 ซ่ึงไดPขนาดของ

กลุKมตัวอยKางจำนวน 384 คน และผูPวิจัยจะกำหนดขนาดของกลุKมตัวอยKางจำนวน 384 คนจากจำนวน

ผูPใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด-

19 โดยผูPใชPบริการจะตPองเป�นผูPเคยใชPบริการท้ังสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ จากสถิติ

นักทKองเท่ียวชาวไทยเดินทางทKองเท่ียวในประเทศจำนวน 7.4 ลPานคน ในปa 2563 และจากน้ันใชP 

Anova โดยการเลือกตัวอยKางแลPวนำผลมาเปรียบเทียบ 

 



   
 

 

สูตรการคำนวณขนาดตัวอยKางของ บุญชม ศรีสะอาด ดังน้ี 

n = P ( 1- P ) Z2 

e2 

โดยท่ี  n = จำนวนกลุKมตัวอยKาง 

P = สัดสKวนของประชากรท่ีผูPวิจัยกำหนดสุKม 

Z = ระดับความม่ันใจท่ีผูPวิจัยกำหนดไวP ซ่ึงถูกกำหนดคKาไวPท่ี 1.96 หรือ 95% 

e = สัดสKวนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหPเกิดข้ึน 

การแทนคKาในสูตร มีดังน้ี 

n = 0.5 (1 – 0.5) 1.962 

0.052 

n = 0.5 x 0.5 x 3.84 

0.0025 

n =   0.96 

0.0025 

n =  384 คน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชYในการวิจัย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใชPแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงรูปแบบของแบบสอบถามจะเป�น

แบบสอบถามผKานระบบอินเตอร;เน็ต (Internet Questionnaire) เป�นเคร่ืองมือในการศึกษาคPนควPาc

และวิจัยการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบปEจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิ

และสนามบินดอนเมืองของผูPใชPบริการชาวไทยในสถานการณ;โควิด-19 โดยแบKงออกเป�น 5 สKวน

ดPวยกัน คือ 

สKวนท่ี 1 ขPอมูลการใชPบริการสนามบิน ไดPแกK เคยใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิ เคยใชPบริการ

สนามบินดอนเมือง เคยใชPบริการท้ังสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง และไมKเคยใชPบริการ

สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง เป�นลักษณะคำถามปลายป�ด (Closed Ended 

Question) 

สKวนท่ี 2 ปEจจัยสKวนบุคคลของผูPตอบแบบสอบถาม ไดPแกK เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 

รายไดPตKอเดือน และ ภูมิลำเนา เป�นลักษณะคำถามปลายป�ด (Closed Ended Question) มีจำนวน 

6 ขPอ 

สKวนท่ี 3 ปEจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการในสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด-19 โดยแบKงออกเป�น 6 ปEจจัยไดPแกK ปEจจัย

ดPานความสะดวกสบายในการเดินทาง ปEจจัยดPานส่ิงอำนวยความสะดวกในสนามบิน ปEจจัยดPานการ



   
 

 

ใหPบริการของพนักงานภายในอาคารผูPโดยสาร ปEจจัยดPานความสะอาดของสนามบินตามมาตรฐาน

ความปลอดภัย ปyองกันโควิด-19 ปEจจัยดPานความปลอดภัยของสนามบิน และปEจจัยดPานภาพลักษณ;

ขององค;กร เป�นคำถามแบบ Likert Scale มีจำนวนท้ังหมด 6 ขPอ 

เกณฑ;การใหPคะแนนในสKวนแบบสอบถามท่ี 3 ไดPแกK 

ระดับความสำคัญมากท่ีสุดหรือความพึงพอใจมากท่ีสุดใหPคะแนนเทKากับ  5 

ระดับความสำคัญมากหรือความพึงพอใจมากใหPคะแนนเทKากับ   4 

ระดับความสำคัญปานกลางหรือความพึงพอใจปานกลางใหPคะแนนเทKากับ  3 

ระดับความสำคัญนPอยหรือความพึงพอใจนPอยใหPคะแนนเทKากับ   2 

ระดับความสำคัญนPอยท่ีสุดหรือความพึงพอใจนPอยท่ีสุดใหPคะแนนเทKากับ  1 

จากเคร่ืองมือในสKวนท่ี 3 คำตอบท่ีไดPมีเกณฑ;การใหPคะแนน มีการจัดช้ันของคะแนนเฉล่ียโดยกำหนด

ความสำคัญของความพึงพอใจ ดังน้ี 

อันตรภาคช้ัน  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

(ชKวงช้ัน)                                 จำนวนช้ัน 

=  5 – 1  =  0.8 

             5 

ซ่ึงไดPนำมากำหนดเป�นเกณฑ;ดังตKอไปน้ี 

คKาเฉล่ีย 4.20 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

คKาเฉล่ีย 3.40 – 4.19 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

คKาเฉล่ีย 2.60 – 3.39 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

คKาเฉล่ีย 1.80 – 2.59 หมายถึง มีความพึงพอใจนPอย 

คKาเฉล่ีย 1.00 – 1.79 หมายถึง มีความพึงพอใจนPอยท่ีสุด 

สKวนท่ี 4 พฤติกรรมนักทKองเท่ียวชาวไทยท่ีเคยเดินทางมาใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมือง ไดPแกK ความถ่ีในการเดินทาง ผูPรKวมเดินทาง วิธีในการเดินทางไปสนามบิน 

คKาใชPจKายในการเดินทาง และวัตถุประสงค;ของการเดินทาง เชKน ทKองเท่ียว เย่ียมญาติ ทำงาน เป�นตPน 

โดยจะใชPมาตรวัดระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) และมาตรวัดอันดับ (Ordinal Scale) 

สKวนท่ี 5 ขPอมูลระดับการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง มี

จำนวนท้ังหมด 4 หัวขPอ ไดPแกK ช่ือเสียงของสนามบิน ภาพลักษณ;ของสนามบิน ความสะดวกในการ

เดินทาง และความสะอาดปลอดภัยของสนามบิน 

เกณฑ;การใหPคะแนนในสKวนแบบสอบถามท่ี 4 ไดPแกK 

1. ระดับความสำคัญมากท่ีสุดหรือระดับการตัดสินใจมากท่ีสุดใหPคะแนนเทKากับ  5 

2. ระดับความสำคัญมากหรือระดับการตัดสินใจมากใหPคะแนนเทKากับ   4 



   
 

 

3. ระดับความสำคัญปานกลางหรือระดับการปานกลางใหPคะแนนเทKากับ   3 

4. ระดับความสำคัญนPอยหรือระดับการตัดสินใจนPอยใหPคะแนนเทKากับ   2 

5. ระดับความสำคัญนPอยท่ีสุดหรือระดับการตัดสินนPอยท่ีสุดใหPคะแนนเทKากับ  1 

3.4 การทดสอบเคร่ืองมือ 

        การทดสอบเคร่ืองมือของงานวิจัยคร้ังน้ีไดPใชPการทดสอบขPอมูล คือแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เร่ืองการเปรียบเทียบปEจจัยการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของผูPใชPบริการชาวไทยในสถานการณ;โควิด-19 อยูK 2 ข้ันตอน คือ การทดสอบ

ความตรง (Validity) และข้ันตอนการตรวจสอบเพ่ือหาความเช่ือถือไดP (Reliability) ดังน้ี 

3.4.1 ทดสอบความตรง (Validity) คือ ผูPวิจัยศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขPองของการทำ

แบบสอบถาม และนำแบบสอบถามเสนอตKออาจารย;ท่ีปรึกษาและผูPเช่ียวชาญทำการตรวจสอบขPอมูล 

แกPไขขPอมูลท้ังในเร่ืองของภาษา คำถามท่ีเหมาะสม และความชัดเจนของคำถาม ใหPมีความถูกตPอง

และตรงประเด็นมากย่ิงข้ึน โดยผูPทรงคุณวุฒิ 3 ทKานจะไดPทดสอบความตรงและความนKาเช่ือถือของ

แบบสอบถามของแตKละขPอ โดยคำถามของงานวิจัยตPองถูกประเมินและสามารถใชPไดP ถPามีคะแนนต่ำ

กวKา 0.50 ถือวKาไมKสามารถนำมาใชPในงานวิจัยไดP 

3.4.2 การตรวจสอบหาคKาความเช่ือม่ัน (Reliability) ซ่ึงมีการทดลองใชPกับผูPตอบ

แบบสอบถามท่ีไมKใชKกลุKมตัวอยKางของงานวิจัย จำนวน 30 คน และนำมาหาคKาความเช่ือม่ันของ 

ครอนบัค (Cronbach’s alpha Coefficient) ซ่ึงตPองผKานเกณฑ; ต้ังแตK 0.70 ข้ึนไป (ลัดดาวัลย; เพชร

โรจน;, 2545) ไดPคKาความเช่ือม่ันผKานเกณฑ; ทุกขPอเกิน 0.7 โดยไดPความเช่ือม่ันรวมท้ังแบบสอบถาม 

𝛼 = 0.83 

3.5 วิธีการรวบรวมขYอมูล 

          3.5.1 ขPอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ขPอมูลในสKวนน้ีผูPวิจัยไดPเก็บรวบรวมจากกลุKมประชากร

ตัวอยKางโดยตรง โดยการทำแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใชP google form ในการสรPาง

แบบสอบถามข้ึนมา และนำ link แบบสอบถามสKงใหPผูPตอบแบบสอบถามตอบผKานระบบอินเตอร;เน็ต 

(Internet Questionnaire) และมีการแชร;ผKาน social media คือ Line, Facebook ,และ 

Instagram โดยผูPวิจัยไดPทำการกระจายแบบสอบถามออนไลน;ใหPกับกลุKมตัวอยKาง ไดPเเกK นักทKองเท่ียว

ชาวไทยท่ีเคยใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง ต้ังแตKเดือน มีนาคม ปa 2563 ถึง 

เดือน มีนาคม ปa 2564 

3.5.2 ขPอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดPมาจากการศึกษาคPนควPา ขPอมูลจากบทความ 

เอกสารขององค;กร วารสาร ตำรา นิตยสาร รวมท้ังเว็บไซต; เพ่ือใชPในการรวบรวมขPอมูลท่ีเก่ียวกับ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร; พฤติกรรมผูPบริโภค โดยนำผลท่ีไดPมาทำการเปรียบเทียบ และวิเคราะห;

ความแตกตKาง ความคลPายคลึงกันระหวKางผลการศึกษาท่ีไดP 



   
 

 

3.6 วิธีวิเคราะหQขYอมูล 

นำขPอมูลท่ีรวบรวมไดPจากแบบสอบถามมาลงรหัส และวิเคราะห;ขPอมูลโดยใชPสถิติตKอไปน้ี ท่ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดPแกK การแสดงคKารPอยละ (Percentage) 

คKาเฉล่ีย (Mean) และสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Inferential Statistics) เพ่ือสรุปขPอมูลข้ันตPนจาก

แบบสอบถามท่ีเก็บไดP 

2. ใชPสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ไดPแกK 

- การทดสอบความแตกตKางคKาเฉล่ียของสองกลุKมประชากร (T-Test) โดยใชPสถิติในการ

วิเคราะห;ความแตกตKางคKาเฉล่ียการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอน

เมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด-19 จำแนกตามเพศ และวิเคราะห;ความแตกตKาง

คKาเฉล่ียการตัดสินใจในดPานตKาง ๆ ของนักทKองเท่ียวชาวไทย จำแนกตามเพศ โดยจะเป�นการวิเคราะห;

วKาคKาเฉล่ียของตัวแปรตามน้ันจะแตกตKางกันในทุกกลุKมของตัวแปรอิสระหรือไมK ใน 

- การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) โดยใชPในการวิเคราะห;ความ

แตกตKางคKาเฉล่ียการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด-19 จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดP และภูมิลำเนา โดยใชPคKา F-Test ในการทดสอบ ผลการวิเคราะห;ทำใหPทราบวKาคKาเฉล่ียของทุก

กลุKมแตกตKางกันหรือไมK 

การศึกษาขPอมูลปEจจัยสKวนบุคคล ขPอมูลพฤติกรรมของผูPใชPบริการสนามบิน และปEจจัยท่ีมี

อิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยมี

การกำหนดสมมุติฐาน ดังตKอไปน้ี 

3.6.1 ปEจจัยสKวนบุคคล ซ่ึงประกอบดPวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดP ระดับการศึกษา และท่ีพัก

อาศัยท่ีแตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอน

เมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

3.6.2 พฤติกรรมนักทKองเท่ียวท่ีแตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบิน

สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

3.6.3ปEจจัยการใชPบริการสนามบินท่ีแตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบิน

สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

การทดสอบสมมุติฐานท้ัง 3 ขPอ จะทำการทดสอบโดยใชPสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) ดังน้ี 

สมมุติฐานท่ี 1 ปEจจัยสKวนบุคคล ใชPการวิเคราะห;การทดสอบความแตกตKางคKาเฉล่ียของสอง

กลุKมประชากร (T-Test) เพ่ืออธิบายขPอมูลลักษณะปEจจัยสKวนบุคคลของนักทKองเท่ียวชาวไทยและใชP

การวิเคราะห;ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตKางคKาเฉล่ีย



   
 

 

การตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบิน จำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดPตKอเดือน 

และภูมิลำเนา 

สมมุติฐานท่ี 2 ขPอมูลพฤติกรรมนักทKองเท่ียวท่ีใชPบริการในสนามบินในสถานการณ;โควิด-19 

ใชPการวิเคราะห;ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตKางคKาเฉล่ีย

การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทย จำแนกตาม 

วัตถุประสงค;ในการเดินทาง ความถ่ีในการเดินทาง ผูPรKวมเดินทาง วิธีในการเดินทางไปสนามบิน และ

คKาใชPจKายในการเดินทาง 

สมมุติฐานท่ี 3 ปEจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด-19 ใชPการวิเคราะห;ความแปรปรวน

ทางเดียว (One – Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตKางคKาเฉล่ียการตัดสินใจเลือกใชPสนามบิน

สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทย จำแนกตาม ความสะดวกในการเดินทาง

ภายในสนามบิน ส่ิงอำนวยความสะดวกในสนามบิน การใหPบริการของพนักงานภายในอาคาร

ผูPโดยสาร และความสะอาดปลอดภัยของสนามบินปyองกันโรคโควิด -19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 

งานวิจัยเร่ือง“การเปรียบเทียบปEจจัยและพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชP

สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด-19” โดย

เคร่ืองมือในงานวิจัยคือแบบสอบถาม กลุKมตัวอยKางคือ นักทKองเท่ียวชาวไทยท่ีใชPบริการสนามบิน

สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองระหวKาง เดือน มีนาคม ปa 2563 ถึง เดือน มีนาคม ปa 2564 จำนวน 

400 คน ซ่ึงมีผลวิจัยดังน้ี 

4.1 ปEจจัยสKวนบุคคลของผูPตอบแบบสอบถาม 

4.2 พฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

ของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

4.3 ปEจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทย ในสถานการณ;โควิด – 19 

4.4 การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาว

ไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

4.5 การทดสอบสมมติฐาน 

4.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1 ปLจจัยส(วนบุคคลของผูYตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจำนวนและรPอยละของปEจจัยสKวนบุคคล (n = 400) 

 

ปLจจัยส(วนบุคคล จำนวน (คน) รYอยละ 

เพศ   

ชาย 154 38.50 

หญิง 246 61.50 

อายุ   

20-29 ปa 234 58.50 

30-39 ปa 115 28.75 

40-49 ปa 42 10.50 

50-59 ปa 9 2.25 



   
 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจำนวนและรPอยละของขPอมูลสKวนบุคคล (ตKอ)  (n = 400) 

 

ปLจจัยส(วนบุคคล จำนวน (คน) รYอยละ 

ระดับการศึกษา   

ต่ำกวKาปริญญาตรี 34 8.50 

ระดับปริญญาตรี 291 72.75 

ระดับปริญญาโท 72 18.00 

สูงกวKาปริญญาโท 3 0.75 

อาชีพ   

นักเรียน/นักศึกษา 105 26.25 

ขPาราชการ/พนักงานของรัฐ 41 10.25 

พนักงานเอกชน/พนักงานบริษัท 191 47.75 

คPาขาย/ธุรกิจสKวนตัว 63 15.75 

รายไดYเฉล่ียต(อเดือน   

ต่ำกวKา 15,000 บาท 98 24.50 

15,000-30,000 บาท 162 40.50 

30,001-40,000 บาท 63 15.75 

40,001-50,000 บาท 21 5.25 

50,001 บาทข้ึนไป 56 14.00 

ภูมิลำเนา   

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 307 76.75 

ภาคกลาง 10 2.50 

ภาคเหนือ 49 12.25 

ภาคใตP 8 2.00 

ภาคตะวันออก 10 2.50 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 4.00 

รวม 400 100.00 

 

 

 



   
 

 

จากตารางท่ี 4.1 พบวKา ผูPตอบแบบสอบถามสKวนใหญKเป�นเพศหญิง มีจำนวน 246 คน คิด

เป�นรPอยละ 61.50 รองลงมา คือ เพศชาย มีจำนวน 154 คน คิดเป�นรPอยละ 38.50 

ในสKวนของอายุ พบวKา ผูPตอบแบบสอบถามสKวนใหญKมีอายุ 20 – 29 ปa มีจำนวน 234 คน 

คิดเป�นรPอยละ 58.50 รองลงมา คือ อายุ 30-39 ปa มีจำนวน 115 คน คิดเป�นรPอยละ 28.75 ตามดPวย

อายุ 40-49 ปa มีจำนวน 42 คน คิดเป�นรPอยละ 10.50 ตามลำดับ 

ในสKวนของระดับการศึกษา พบวKา ผูPตอบแบบสอบถามสKวนใหญKมีระดับการศึกษาปริญญาตรี       

มีจำนวน 291 คน คิดเป�นรPอยละ 72.70 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท มีจำนวน 72 คน คิดเป�น

รPอยละ 18.00 ตามดPวย ต่ำกวKาปริญญาตรี มีจำนวน 34 คน คิดเป�นรPอยละ 8.50 ตามลำดับ 

ในสKวนของอาชีพ พบวKา ผูPตอบแบบสอบถามสKวนใหญKมีอาชีพ พนักงานเอกชน/พนักงาน

บริษัท มีจำนวน 191 คน คิดเป�นรPอยละ 47.75 รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา มีจำนวน 105 คน 

คิดเป�นรPอยละ 26.25 ตามดPวย คPาขาย/ธุรกิจสKวนตัว มีจำนวน 63 คน คิดเป�นรPอยละ 15.75  

ตามลำดับ 

ในสKวนของรายไดPเฉล่ียตKอเดือน พบวKา ผูPตอบแบบสอบถามสKวนใหญKมีรายไดPเฉล่ียตKอเดือน 

15,000-30,000 บาท มีจำนวน 162 คน คิดเป�นรPอยละ 40.50 รองลงมา คือ รายไดP ต่ำกวKา 15,000 

บาท มีจำนวน 98 คน คิดเป�นรPอยละ 24.50 ตามดPวยรายไดP 30,001-40,000 บาท มีจำนวน 63 คน 

คิดเป�นรPอยละ 15.75 ตามลำดับ 

ในสKวนของภูมิลำเนา พบวKา ผูPตอบแบบสอบถามสKวนใหญKมีภูมิลำเนากรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล มีจำนวน 307 คน คิดเป�นรPอยละ 76.75 รองลงมา คือ ภาคเหนือ มีจำนวน 49 คน คิดเป�น

รPอยละ 12.25 ตามดPวยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวน 16 คน คิดเป�นรPอยละ 4.00 ภาคกลาง 

และภาคตะวันออก มีจำนวน 10 คน คิดเป�นรPอยละ 2.50 ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

4.2 พฤติกรรมนักท(องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลต(อการตัดสินใจเลือกใชYสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักท(องเท่ียวชาวไทยในสถานการณQโควิด – 19 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจำนวนและรPอยละของผูPตอบแบบสอบถาม (n = 400) 

 

พฤติกรรมนักท(องเท่ียว จำนวน (คน) รYอยละ 

วัตถุประสงคQในการเดินทาง   

เดินทางทKองเท่ียว 231 57.75 

เดินทางไปเย่ียมญาติ 59 14.75 

เดินทางไปทำงาน 110 27.50 

ความถ่ีในการเดินทาง   

1 คร้ังตKอสัปดาห; 335 83.75 

2 คร้ังตKอสัปดาห; 33 8.25 

3 คร้ังตKอสัปดาห; 11 2.75 

4 คร้ังตKอสัปดาห; 5 1.25 

มากกวKา 4 คร้ัง/สัปดาห; 16 4.00 

ผูYร(วมเดินทาง   

เพ่ือนรKวมงาน 114 28.50 

ครอบครัว (สามี/ภรรยา) 66 16.50 

ญาติพ่ีนPอง 57 14.25 

เพ่ือน/คนใกลPชิด 143 35.75 

เดินทางคนเดียว 20 5.00 

วิธีในการเดินทางไปสนามบิน   

รถยนต;สKวนตัว 172 43.00 

รถแท็กซ่ี 171 42.75 

รถไฟฟyา 46 11.50 

รถโดยสารประจำทาง 11 2.75 
 
 
 
 

 



   
 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจำนวนและรPอยละของผูPตอบแบบสอบถาม (ตKอ) (n = 400) 
 
พฤติกรรมนักท(องเท่ียว จำนวน (คน) รYอยละ 

ค(าใชYจ(ายในการเดินทาง   

100 - 500 บาท 5 1.25 

501 - 1,000 บาท 17 4.25 

1,001 - 1,500 บาท 137 34.25 

1,501 - 2,000 บาท 124 31.00 

2,001 – 2,500 บาท 117 29.25 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบวKา นักทKองเท่ียวชาวไทยสKวนใหญKมีวัตถุประสงค;ในการเดินทางคือ 

เดินทางทKองเท่ียว มีจำนวน 231 คน คิดเป�นรPอยละ 57.70 รองลงมา คือ เดินทางไปทำงาน มีจำนวน 

110 คน คิดเป�นรPอยละ 27.50 และเดินทางไปเย่ียมญาติ มีจำนวน 59 คน คิดเป�นรPอยละ 14.75 

ตามลำดับ 

ในสKวนของความถ่ีในการเดินทาง พบวKา นักทKองเท่ียวชาวไทยสKวนใหญKมีความถ่ีในการ

เดินทาง 1 คร้ังตKอสัปดาห; มีจำนวน 335 คน คิดเป�นรPอยละ 83.75 รองลงมา คือ 2 คร้ังตKอสัปดาห; มี

จำนวน 33 คน คิดเป�นรPอยละ 8.25 ตามดPวย มากกวKา 4 คร้ัง/สัปดาห; มีจำนวน 16 คน คิดเป�นรPอย

ละ 4.00 ตามลำดับ 

ในสKวนของผูPรKวมเดินทาง พบวKา นักทKองเท่ียวชาวไทยสKวนใหญKมีผูPรKวมเดินทาง คือ เพ่ือน/คน

ใกลPชิด มีจำนวน 143 คน คิดเป�นรPอยละ 35.75 รองลงมา คือ เพ่ือนรKวมงาน มีจำนวน 114 คน คิด

เป�นรPอยละ 28.50 ตามดPวย ครอบครัว (สามี/ภรรยา) มีจำนวน 66 คน คิดเป�นรPอยละ 16.50 

ตามลำดับ 

ในสKวนของวิธีในการเดินทางไปสนามบิน พบวKา นักทKองเท่ียวชาวไทยสKวนใหญKมีผูPวิธีในการ

เดินทางไปสนามบิน คือ รถยนต;สKวนตัว มีจำนวน 172 คน คิดเป�นรPอยละ 43.00 รองลงมา คือ รถ

แท็กซ่ี มีจำนวน 171 คน คิดเป�นรPอยละ 42.75 ตามดPวยรถไฟฟyา มีจำนวน 46 คน คิดเป�นรPอยละ 

11.50 ตามลำดับ 

ในสKวนของคKาใชPจKายในการเดินทาง พบวKา นักทKองเท่ียวชาวไทยสKวนใหญKมีผูPคKาใชPจKายในการ

เดินทาง 1,001 - 1,500 บาท มีจำนวน 137 คน คิดเป�นรPอยละ 34.25 รองลงมา คือ คKาใชPจKายในการ

เดินทาง 1,501 - 2,000 บาท มีจำนวน 124 คน คิดเป�นรPอยละ 31.00 ตามดPวยคKาใชPจKายในการ

เดินทาง 2,001 – 2,500 บาท มีจำนวน 117 คน คิดเป�นรPอยละ 29.25 ตามลำดับ 



   
 

 

 

4.3 ปLจจัยท่ีมีอิทธิพลต(อการตัดสินใจเลือกใชYสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักท(องเท่ียวชาวไทย ในสถานการณQโควิด – 19 

 

ตารางท่ี 4.3 คKาเฉล่ียและสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปEจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชP 

     สนามบิน 

 

ปLจจัยท่ีมีอิทธิพลต(อการตัดสินใจเลือกใชY

สนามบิน 

 S.D. ระดับ ลำดับ 

- ความสะดวกในการเดินทางภายใน

สนามบิน 

3.90 0.85 มาก 2 

- ส่ิงอำนวยความสะดวกในสนามบิน 3.78 0.88 มาก 3 

- การใหPบริการของพนักงานภายในอาคาร

ผูPโดยสาร 

3.77 0.87 มาก 4 

- ความสะอาดปลอดภัยของสนามบิน 

ปyองกันโรคโควิด - 19 

3.94 0.81 มาก 1 

โดยรวม 3.85 0.79 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.3 พบวKา นักทKองเท่ียวชาวไทย มีปEจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบิน 

โดยรวมอยูKในระดับมาก ( = 3.85, S.D. = 0.79) เม่ือพิจารณารายดPานสามารถเรียงลำดับจาก

คKาเฉล่ียมากไปนPอยไดPดังน้ี ดPานความสะอาดปลอดภัยของสนามบิน ปyองกันโรคโควิด - 19  ( = 

3.94, S.D. = 0.81) รองลงมา คือ ความสะดวกในการเดินทางภายในสนามบิน ( = 3.90, S.D. = 

0.85) ตามดPวยส่ิงอำนวยความสะดวกในสนามบิน ( = 3.78, S.D. = 0.88) และการใหPบริการของ

พนักงานภายในอาคารผูPโดยสาร ( = 3.77, S.D. = 0.87) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.4 คKาเฉล่ียและสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปEจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชP 

     สนามบิน ดPานความสะดวกในการเดินทางภายในสนามบิน 

 

ปLจจัยท่ีมีอิทธิพลต(อการตัดสินใจเลือกใชY

สนามบิน ดYานความสะดวกในการ

เดินทางภายในสนามบิน 

 S.D. ระดับ ลำดับ 

- เสPนทางแตKละจุดภายในสนามบิน

เดินทางไปไดPงKาย ไมKซับซPอน 

3.98 0.89 มาก 1 

- ทางเดินภายในตัวอาคารผูPโดยสารมี

ความสะอาดเรียบรPอย ไมKมีส่ิงของวาง

เกะกะ 

3.68 1.03 มาก 3 

- ระยะทางไปท่ีพักคอยกKอนข้ึนเคร่ือง 

ภายในอาคารผูPโดยสาร ไมKไกลจากประตู

ทางข้ึนเคร่ือง (Gate) 

3.97 0.96 มาก 2 

- มีปyายบอกทางไปแตKละสKวนของ

สนามบิน รวมถึงภายในอาคารผูPโดยสารท่ี

ชัดเจน 

3.98 0.92 มาก 1 

โดยรวม 3.90 0.85 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.4 นักทKองเท่ียวชาวไทย มีปEจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบิน  ดPาน

ความสะดวกในการเดินทางภายในสนามบิน โดยรวมอยูKในระดับมาก ( = 3.90, S.D. = 0.85) เม่ือ

พิจารณารายขPอบKอยสามารถเรียงลำดับจากคKาเฉล่ียมากไปนPอยไดPดังน้ี เสPนทางแตKละจุดภายใน

สนามบินเดินทางไปไดPงKาย ไมKซับซPอน และมีปyายบอกทางไปแตKละสKวนของสนามบิน รวมถึงภายใน

อาคารผูPโดยสารท่ีชัดเจน ( = 3.98, S.D. = 0.89, 0.92) รองลงมา คือ ระยะทางไปท่ีพักคอยกKอน

ข้ึนเคร่ือง ภายในอาคารผูPโดยสาร ไมKไกลจากประตูทางข้ึนเคร่ือง (Gate) ( = 3.97, S.D. = 0.96) 

และทางเดินภายในตัวอาคารผูPโดยสารมีความสะอาดเรียบรPอย ไมKมีส่ิงของวางเกะกะ  ( = 3.68, 

S.D. = 1.03) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.5 คKาเฉล่ียและสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปEจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชP 

     สนามบิน ดPานส่ิงอำนวยความสะดวกในสนามบิน 

 

ปLจจัยท่ีมีอิทธิพลต(อการตัดสินใจเลือกใชY

สนามบิน ดYานส่ิงอำนวยความสะดวกใน

สนามบิน 

 S.D. ระดับ ลำดับ 

- มีบริการรถเข็นสำหรับขนสัมภาระท่ี

สามารถมองเห็นไดPงKายและมีบริการหลาย

จุด 

3.84 0.98 มาก 3 

- มีบริการรPานสะดวกซ้ือและรPานอาหาร 3.74 1.01 มาก 5 

- ท่ีพักคอยมีปริมาณท่ีน่ังเพียงพอตKอ

จำนวนผูPโดยสาร 

3.92 0.98 มาก 1 

- มีบริการหPองน้ำทุกจุดท่ีสำคัญ 3.77 1.04 มาก 4 

- มีบริการอินเตอร;เน็ตและ Wi-fi 3.90 0.99 มาก 2 

- มีบริการท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 3.50 1.19 มาก 6 

โดยรวม 3.78 0.88 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.5 นักทKองเท่ียวชาวไทย มีปEจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบิน  ดPานส่ิง

อำนวยความสะดวกในสนามบิน โดยรวมอยูKในระดับมาก ( = 3.78, S.D. = 0.88) เม่ือพิจารณาราย

ขPอยKอยสามารถเรียงลำดับจากคKาเฉล่ียมากไปนPอยไดPดังน้ี ท่ีพักคอยมีปริมาณท่ีน่ังเพียงพอตKอจำนวน

ผูPโดยสาร ( = 3.98, S.D. = 0.88) รองลงมา คือ มีบริการอินเตอร;เน็ตและ Wi-fi  ( = 3.90, S.D. 

= 0.99) ตามดPวยมีบริการรถเข็นสำหรับขนสัมภาระท่ีสามารถมองเห็นไดPงKายและมีบริการหลายจุด (

= 3.84, S.D. = 0.98) มีบริการหPองน้ำทุกจุดท่ีสำคัญ ( = 3.77, S.D. = 1.04) มีบริการรPาน

สะดวกซ้ือและรPานอาหาร ( = 3.74, S.D. = 1.01) และมีบริการท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ ( = 3.50, 

S.D. = 1.19) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.6 คKาเฉล่ียและสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปEจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชP 

     สนามบิน ดPานการใหPบริการของพนักงานภายในอาคารผูPโดยสาร 

 

ปLจจัยท่ีมีอิทธิพลต(อการตัดสินใจเลือกใชY

สนามบิน ดYานการใหYบริการของ

พนักงานภายในอาคารผูYโดยสาร 

 S.D. ระดับ ลำดับ 

- มีจำนวนพนักงานของสนามบินเพียงพอ

ตKอความตPองการของผูPโดยสาร 

3.37 1.28 ปานกลาง 5 

- พนักงานมีความพรPอมในการดูแลและ

ชKวยเหลือผูPโดยสาร 

3.78 0.92 มาก 4 

- พนักงานพูดจาสุภาพ เป�นมิตรตKอ

ผูPโดยสาร 

3.83 0.94 มาก 3 

- พนักงานมีทักษะการส่ือสารท่ีดี ทำใหP

เกิดความเขPาใจไดPงKาย 

3.93 0.89 มาก 2 

- พนักงานแตKละฝ�ายมีความรับผิดชอบตKอ

หนPาท่ีของตนอยKางเหมาะสม 

3.94 0.92 มาก 1 

โดยรวม 3.77 0.87 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.6 นักทKองเท่ียวชาวไทย มีปEจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบิน  ดPานการ

ใหPบริการของพนักงานภายในอาคารผูPโดยสาร โดยรวมอยูKในระดับมาก ( = 3.77, S.D. = 0.87) 

เม่ือพิจารณารายขPอยKอยสามารถเรียงลำดับจากคKาเฉล่ียมากไปนPอยไดPดังน้ี พนักงานแตKละฝ�ายมีความ

รับผิดชอบตKอหนPาท่ีของตนอยKางเหมาะสม ( = 3.94, S.D. = 0.92) รองลงมาคือ พนักงานมีทักษะ

การส่ือสารท่ีดี ทำใหPเกิดความเขPาใจไดPงKาย ( = 3.93, S.D. = 0.89) ตามดPวยมีพนักงานพูดจาสุภาพ 

เป�นมิตรตKอผูPโดยสาร ( = 3.83, S.D. = 0.94) พนักงานมีความพรPอมในการดูแลและชKวยเหลือ

ผูPโดยสาร ( = 3.78, S.D. = 0.92) และมีจำนวนพนักงานของสนามบินเพียงพอตKอความตPองการ

ของผูPโดยสาร ( = 3.37, S.D. = 1.28) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.7 คKาเฉล่ียและสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปEจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชP 

     สนามบิน ดPานความสะอาดปลอดภัยของสนามบิน ปyองกันโรคโควิด - 19 

 

ปLจจัยท่ีมีอิทธิพลต(อการตัดสินใจเลือกใชY

สนามบิน ดYานความสะอาดปลอดภัย

ของสนามบิน ป�องกันโรคโควิด - 19 

 S.D. ระดับ ลำดับ 

- สนามบินมีความสะอาดอยูKสม่ำเสมอ 3.97 0.89 มาก 2 

- สนามบินมีการฆKาเช้ือทุก ๆ ช่ัวโมง 3.82 0.95 มาก 5 

- สนามบินมีบริการสเปรย;และเจล

แอลกอฮอล;สำหรับใหPบริการในจุดท่ี

เหมาะสม 

3.93 0.92 มาก 4 

- สนามบินมีพนักงานคอยดูแลความ

สะอาดตลอดเวลา 

3.95 0.93 มาก 3 

- พนักงานทุกคนในสนามบินใสKหนPากาก

อนามัยอยูKตลอดเวลา 

4.19 0.84 มาก 1 

- มีการทำความสะอาดรถเข็นสัมภาระทุก 

ๆ คร่ึงช่ัวโมง 

3.82 0.96 มาก 5 

โดยรวม 3.94 0.81 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.7 นักทKองเท่ียวชาวไทย มีปEจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบิน  ดPาน

ความสะอาดปลอดภัยของสนามบิน ปyองกันโรคโควิด – 19 โดยรวมอยูKในระดับมาก ( = 3.94, S.D. 

= 0.81) เม่ือพิจารณารายขPอยKอยสามารถเรียงลำดับจากคKาเฉล่ียมากไปนPอยไดPดังน้ี พนักงานทุกคนใน

สนามบินใสKหนPากากอนามัยอยูKตลอดเวลา ( = 4.19, S.D. = 0.84) รองลงมา คือ สนามบินมีความ

สะอาดอยูKสม่ำเสมอ ( = 3.97, S.D. = 0.89) ตามดPวยสนามบินมีพนักงานคอยดูแลความสะอาด

ตลอดเวลา ( = 3.95, S.D. = 0.93) สนามบินมีบริการสเปรย;และเจลแอลกอฮอล;สำหรับใหPบริการ

ในจุดท่ีเหมาะสม ( = 3.93, S.D. = 0.92) และมีสนามบินมีการฆKาเช้ือทุก ๆ ช่ัวโมง และมีการทำ

ความสะอาดรถเข็นสัมภาระทุก ๆ คร่ึงช่ัวโมง ( = 3.82, S.D. = 0.89, 0.96) ตามลำดับ 
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4.4 การตัดสินใจเลือกใชYสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักท(องเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณQโควิด – 19 

 

ตารางท่ี 4.8 คKาเฉล่ียและสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและ 

     สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 

 

การตัดสินใจเลือกใชYสนามบินสุวรรณภูมิ

และสนามบินดอนเมืองของนักท(องเท่ียว

ชาวไทยในสถานการณQโควิด – 19 

 S.D. ระดับ ลำดับ 

- ช่ือเสียงของสนามบิน 3.94 0.83 มาก 1 

- ภาพลักษณ;ของสนามบิน 3.85 0.88 มาก 3 

- ความสะดวกในการเดินทาง 3.61 0.94 มาก 4 

- ความมีมาตรฐานของสนามบิน 3.93 0.82 มาก 2 

โดยรวม 3.83 0.80 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.8 นักทKองเท่ียวชาวไทย มีการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 โดยรวมอยูKในระดับมาก ( = 

3.86, S.D. = 0.83) เม่ือพิจารณารายดPานสามารถเรียงลำดับจากคKาเฉล่ียมากไปนPอยไดPดังน้ี ช่ือเสียง

ของสนามบิน ( = 3.94, S.D. = 0.83) รองลงมา คือ ความมีมาตรฐานของสนามบิน ( = 3.93, 

S.D. = 0.82) ตามดPวยภาพลักษณ;ของสนามบิน ( = 3.85, S.D. = 0.88) และความสะดวกในการ

เดินทาง ( = 3.61, S.D. = 0.94) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.9 คKาเฉล่ียและสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและ 

     สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 ดPานช่ือเสียงของ 

     สนามบิน 

 

การตัดสินใจเลือกใชYสนามบินสุวรรณภูมิ

และสนามบินดอนเมืองของนักท(องเท่ียว

ชาวไทยในสถานการณQโควิด – 19 

ดYานช่ือเสียงของสนามบิน 

 S.D. ระดับ ลำดับ 

- สนามบินเป�นท่ีรูPจักของนักทKองเท่ียวท้ัง

ชาวไทยและชาวตKางชาติ 

4.21 0.83 มากท่ีสุด 1 

- สนามบินมีการบริหารการจัดการไดPดี 3.92 0.92 มาก 3 

- สนามบินพรPอมปรับปรุงแกPไข

ขPอผิดพลาดตามคำติชมจากนักทKองเท่ียว

อยูKเสมอ 

3.71 1.03 มาก 4 

- สนามบินมีการจัดพ้ืนท่ีใชPสอยภายในใหP

มีบรรยากาศท่ีโปรKง สบาย เป�นท่ีจดจำ 

3.93 0.98 มาก 2 

โดยรวม 3.94 0.83 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.9 นักทKองเท่ียวชาวไทย มีการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอน

เมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 ดPานช่ือเสียงของสนามบิน อยูKในระดับมาก (

= 3.94, S.D. = 0.83) เม่ือพิจารณารายขPอยKอย สามารถเรียงลำดับจากคKาเฉล่ียมากไปนPอยไดPดังน้ี 

สนามบินเป�นท่ีรูPจักของนักทKองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตKางชาติ ( = 4.21, S.D. = 0.83) รองลงมา 

คือ สนามบินมีการจัดพ้ืนท่ีใชPสอยภายในใหPมีบรรยากาศท่ีโปรKง สบาย เป�นท่ีจดจำ    ( = 3.93, 

S.D. = 0.98) ตามดPวยสนามบินมีการบริหารการจัดการไดPดี ( = 3.92, S.D. = 0.92) และสนามบิน

พรPอมปรับปรุงแกPไขขPอผิดพลาดตามคำติชมจากนักทKองเท่ียวอยูKเสมอ  ( = 3.71,  S.D. = 1.03) 

ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.10 คKาเฉล่ียและสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและ 

สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 ดPานภาพลักษณ; 

ของสนามบิน 

 

การตัดสินใจเลือกใชYสนามบินสุวรรณภูมิ

และสนามบินดอนเมืองของนักท(องเท่ียว

ชาวไทยในสถานการณQโควิด – 19 

ดYานภาพลักษณQของสนามบิน 

 S.D. ระดับ ลำดับ 

- ความเช่ือม่ันและม่ันใจในบริการของ

สนามบิน 

3.92 0.88 มาก 1 

- การดำเนินงานของสนามบินดPวยความ

โปรKงใส 

3.78 0.99 มาก 3 

- ตัวอาคารสนามบินใหมK มีความทันสมัย 3.85 0.99 มาก 2 

โดยรวม 3.85 0.88 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.10 นักทKองเท่ียวชาวไทย มีการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอน

เมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน อยูKในระดับ

มาก ( = 3.85, S.D. = 0.88) เม่ือพิจารณารายขPอยKอย สามารถเรียงลำดับจากคKาเฉล่ียมากไปนPอย

ไดPดังน้ี ความเช่ือม่ันและม่ันใจในบริการของสนามบิน ( = 3.92, S.D. = 0.88) รองลงมาคือ ตัว

อาคารสนามบินใหมK มีความทันสมัย ( = 3.85, S.D. = 0.99) และการดำเนินงานของสนามบินดPวย

ความโปรKงใส ( = 3.78, S.D. = 0.99) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.11 คKาเฉล่ียและสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและ 

       สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 ดPานความ 

       สะดวกในการเดินทาง 

 

การตัดสินใจเลือกใชYสนามบินสุวรรณภูมิ

และสนามบินดอนเมืองของนักท(องเท่ียว

ชาวไทยในสถานการณQโควิด – 19 

ดYานความสะดวกในการเดินทาง 

 S.D. ระดับ ลำดับ 

- ใชPเวลานPอยในการเดินทางจากท่ีพัก

อาศัยไปและกลับจากสนามบิน 

3.64 1.00 มาก 1 

- ใชPเวลานPอยในการเดินทางจากท่ีทำงาน 

ไปและกลับจากสนามบิน 

3.58 0.98 มาก 2 

โดยรวม 3.61 0.94 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.11 นักทKองเท่ียวชาวไทย มีการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอน

เมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 ดPานความสะดวกในการเดินทาง อยูKในระดับ

มาก ( = 3.61, S.D. = 0.94) เม่ือพิจารณารายขPอยKอย สามารถเรียงลำดับจากคKาเฉล่ียมากไปนPอย

ไดPดังน้ี ใชPเวลานPอยในการเดินทางจากท่ีพักอาศัยไปและกลับจากสนามบิน ( = 3.64, S.D. = 1.00) 

และใชPเวลานPอยในการเดินทางจากท่ีทำงาน ไปและกลับจากสนามบิน ( = 3.58, S.D. = 0.98) 

ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.12 คKาเฉล่ียและสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและ 

       สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 ดPานความมี 

       มาตรฐานของสนามบิน 

 

การตัดสินใจเลือกใชYสนามบินสุวรรณภูมิ

และสนามบินดอนเมืองของนักท(องเท่ียว

ชาวไทยในสถานการณQโควิด – 19 

ดYานความมีมาตรฐานของสนามบิน 

 S.D. ระดับ ลำดับ 

- สนามบินมีมาตรฐานในดPานความ

ปลอดภัย 

3.96 0.87 มาก 2 

- สนามบินมีมาตรฐานในดPานความสะอาด 

ปราศจากเช้ือโควิด - 19 

3.92 0.89 มาก 3 

- สนามบินมีมาตรฐานในการบริการของ

พนักงานภายในสนามบิน 

3.97 0.85 มาก 1 

- สนามบินมีมาตรฐานการจัดการควบคุม

จราจรภายในสนามบินไดPดี 

3.87 0.96 มาก 4 

โดยรวม 3.93 0.82 มาก  

 

จากตารางท่ี 4.12 นักทKองเท่ียวชาวไทย มีการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอน

เมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน อยูKใน

ระดับมาก ( = 3.93, S.D. = 0.82) เม่ือพิจารณารายขPอยKอย สามารถเรียงลำดับจากคKาเฉล่ียมากไป

นPอยไดPดังน้ี สนามบินมีมาตรฐานในการบริการของพนักงานภายในสนามบิน ( = 3.97, S.D. = 

0.85) รองลงมา คือ สนามบินมีมาตรฐานในดPานความปลอดภัย ( = 3.96, S.D. = 0.87) ตามดPวย

สนามบินมีมาตรฐานในดPานความสะอาด ปราศจากเช้ือโควิด – 19 ( = 3.92, S.D. = 0.89) และ

สนามบินมีมาตรฐานการจัดการควบคุมจราจรภายในสนามบินไดPดี ( = 3.87, S.D. = 0.96) 

ตามลำดับ 
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4.5 การทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี 1 ปEจจัยสKวนบุคคล ซ่ึงประกอบดPวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดP ระดับการศึกษา 

และท่ีพักอาศัยท่ีแตกตKางกันสKงผลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

 

ตารางท่ี 4.13 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามเพศ 

 

การตัดสินใจเลือกใชPสนามบิน

สุวรรณภูมิและสนามบินดอน

เมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 

ชาย หญิง t P-

Value  S.D.  S.D. 

- ช่ือเสียงของสนามบิน 3.86 0.83 3.99 0.83 -1.509 0.132 

- ภาพลักษณ;ของสนามบิน 3.81 0.88 3.87 0.89 -0.679 0.498 

- ความสะดวกในการเดินทาง 3.59 0.87 3.61 0.98 -0.203 0.839 

- ความมีมาตรฐานของสนามบิน 3.84 0.84 3.99 0.80 -1.763 0.079 

โดยรวม .378 0.79 3.87 0.80 -1.096 0.274 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

จากตารางท่ี 4.13 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามเพศ พบวKา การตัดสินใจโดยรวม 

นัยสำคัญทางสถิติ (P-Value) มากกวKาระดับ 0.05 น่ัน คือ เพศแตกตKางกัน การตัดสินใจเลือกใชP

สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 ไมK

แตกตKางกันเม่ือพิจารณารายดPานพบวKาทุกดPานมีนัยสำคัญทางสถิติ มากกวKาระดับ 0.05 น่ัน คือ เพศ

แตกตKางกัน การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทย

ในสถานการณ;โควิด – 19 ดPานช่ือเสียงของสนามบิน ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน ดPานความสะดวก

ในการเดินทาง และดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน  ไมKแตกตKางกัน 

 

 

 

 

X X



   
 

 

ตารางท่ี 4.14 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอายุ 

 

การตัดสินใจเลือกใชP

สนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 

SS df MS F P-Value 

ช่ือเสียงของสนามบิน      

ระหวKางกลุKม 11.488 3 3.829 5.725 0.001* 

ภายในกลุKม 264.881 396 0.669   

รวม 276.369 399    

ภาพลักษณQของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 16.566 3 5.522 7.393 0.000* 

ภายในกลุKม 295.798 396 0.747   

รวม 312.364 399    

ความสะดวกในการเดินทาง 

ระหวKางกลุKม 3.982 3 1.327 1.509 0.212 

ภายในกลุKม 348.252 396 0.879   

รวม 352.234 399    

ความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 12.676 3 4.225 6.548 0.000* 

ภายในกลุKม 255.543 396 0.645   

รวม 268.219 399    

โดยรวม      

ระหวKางกลุKม 10.430 3 3.477 5.687 0.001* 

ภายในกลุKม 242.095 396 0.611   

รวม 252.525 399    

 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 



   
 

 

จากตารางท่ี 4.14 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอายุ พบวKา โดยรวม มีนัยสำคัญทางสถิติ 

นPอยกวKาระดับ 0.05 น่ัน คือ อายุแตกตKางกัน การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 โดยรวมแตกตKางกัน จึงเปรียบเทียบเป�น

รายคูKโดยใชPสถิติ LSD ตKอไป เม่ือพิจารณารายดPานพบวKา ช่ือเสียงของสนามบิน ภาพลักษณ;ของ

สนามบิน และความมีมาตรฐานของสนามบิน  นัยสำคัญทางสถิตินPอยกวKาระดับ 0.05 น่ัน คือ อายุ

แตกตKางกัน การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทย

ในสถานการณ;โควิด – 19 ดPานช่ือเสียงของสนามบิน ภาพลักษณ;ของสนามบิน และความมีมาตรฐาน

ของสนามบิน แตกตKางกัน จึงเปรียบเทียบเป�นรายคูKโดยใชPสถิติ LSD ตKอไป 

 

 

ตารางท่ี 4.15 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอายุ โดยรวม 

 

อายุ  20-29 ปa 30-39 ปa 40-49 ปa 50-59 ปa 

3.96 3.66 3.72 3.27 

20-29 ปa 3.96 - 0.30* 0.23 0.69* 

30-39 ปa 3.66 - - -0.07 0.38 

40-49 ปa 3.72 - - - 0.45 

50-59 ปa 3.27    - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.15 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอายุ โดยรวม แตกตKางกัน

อยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 2 คูK ไดPแกK 1) ต่ำ20-29 ปa กับ 30-39 ปa และ 2) 20-29 ปa กับ 50-59 ปa 

 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.16 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอายุ ดPานช่ือเสียงของ 

       สนามบิน 

 

อายุ  20-29 ปa 30-39 ปa 40-49 ปa 50-59 ปa 

4.07 3.47 3.85 3.42 

20-29 ปa 4.07 - 0.33* 0.22 0.66* 

30-39 ปa 3.47 - - -0.11 0.32 

40-49 ปa 3.85 - - - 0.43 

50-59 ปa 3.42    - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.16 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอายุ ดPานช่ือเสียงของ

สนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 2 คูK ไดPแกK 1) ต่ำ20-29 ปa กับ 30-39 ปa และ 2) 20-

29 ปa กับ 50-59 ปa 

 

ตารางท่ี 4.17 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอายุ ดPานภาพลักษณ;ของ 

       สนามบิน 

 

อายุ  20-29 ปa 30-39 ปa 40-49 ปa 50-59 ปa 

4.01 3.62 3.70 3.85 

20-29 ปa 4.01 - 0.40* 0.32* 0.78* 

30-39 ปa 3.62 - - -0.78 0.39 

40-49 ปa 3.70 - - - 0.47 

50-59 ปa 3.85    - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 

X

X



   
 

 

จากตารางท่ี 4.17 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอายุ ดPานภาพลักษณ;ของ

สนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 3 คูK ไดPแกK 1) ต่ำ20-29 ปa กับ 30-39 ปa 2) 20-29 ปa 

กับ 40-49 ปa และ 3) 20-29 ปa กับ 50-59 ปa 

ตารางท่ี 4.18 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอายุ ดPานความมีมาตรฐาน 

       ของสนามบิน 

 

อายุ  20-29 ปa 30-39 ปa 40-49 ปa 50-59 ปa 

4.06 3.75 3.22 3.92 

20-29 ปa 4.06 - 0.32* 0.20 0.84* 

30-39 ปa 3.75 - - -0.11 0.52 

40-49 ปa 3.22 - - - 0.63* 

50-59 ปa 3.92    - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.18 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอายุ ดPานความมีมาตรฐาน

ของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 2 คูK ไดPแกK 1) ต่ำ 20-29 ปa กับ  30-39 ปa 2) 20-

29 ปa กับ 50-59 ปa และ 3) 40-49 ปa กับ 50-59 ปa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.19 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามระดับการศึกษา 

การตัดสินใจเลือกใชP

สนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 

SS df MS F P-Value 

ช่ือเสียงของสนามบิน      

ระหวKางกลุKม 4.890 3 1.630 2.378 0.069 

ภายในกลุKม 271.479 396 0.686   

รวม 276.369 399    

ภาพลักษณQของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 3.379 3 1.126 1.444 0.230 

ภายในกลุKม 308.985 396 0.780   

รวม 312.364 399    

ความสะดวกในการเดินทาง 

ระหวKางกลุKม 0.570 3 0.190 0.214 0.887 

ภายในกลุKม 351.665 396 0.888   

รวม 352.234 399    

ความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 2.560 3 0.853 1.272 0.284 

ภายในกลุKม 265.660 396 0.671   

รวม 268.219 399    

โดยรวม      

ระหวKางกลุKม 2.329 3 0.776 1.229 0.299 

ภายในกลุKม 250.196 396 0.632   

รวม 252.525 399    

 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 



   
 

 

จากตารางท่ี 4.19 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามระดับการศึกษา พบวKา โดยรวม มี

นัยสำคัญทางสถิติ  มากกวKาระดับนัยสำคัญ 0.05 น่ัน คือ ระดับการศึกษาแตกตKางกัน การตัดสินใจ

เลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 

19 โดยรวมไมKแตกตKางกัน เม่ือพิจารณารายดPานพบวKา ทุกดPานมีนัยสำคัญทางสถิติมากกวKาระดับ 

0.05 น่ันคือ ระดับการศึกษาแตกตKางกัน การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอน

เมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 ทุกดPาน ไมKแตกตKางกัน 

 

ตารางท่ี 4.20 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอาชีพ 

การตัดสินใจเลือกใชP

สนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 

SS df MS F P-Value 

ช่ือเสียงของสนามบิน      

ระหวKางกลุKม 23.302 3 7.767 12.154 0.000* 

ภายในกลุKม 253.068 396 0.639   

รวม 276.369 399    

ภาพลักษณQของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 24.003 3 8.001 10.988 0.000* 

ภายในกลุKม 288.361 396 0.728   

รวม 312.364 399    

ความสะดวกในการเดินทาง 

ระหวKางกลุKม 13.703 3 4.568 5.343 0.001* 

ภายในกลุKม 338.531 396 0.855   

รวม 352.234 399    

ความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 18.273 3 6.091 9.650 0.000* 

ภายในกลุKม 249.947 396 0.631   

รวม 268.219 399    



   
 

 

ตารางท่ี 4.20 (ตKอ) 

การตัดสินใจเลือกใชP

สนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 

SS df MS F P-Value 

โดยรวม      

ระหวKางกลุKม 19.535 3 6.512 11.068 0.000* 

ภายในกลุKม 232.990 396 0.588   

รวม 252.525 399    

 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.20 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอาชีพ พบวKา โดยรวม มีนัยสำคัญทางสถิติ 

นPอยกวKาระดับ 0.05 น่ัน คือ อาชีพแตกตKางกัน การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 โดยรวมแตกตKางกัน จึงเปรียบเทียบเป�น

รายคูKโดยใชPสถิติ LSD ตKอไป เม่ือพิจารณารายดPานพบวKา ช่ือเสียงของสนามบิน ภาพลักษณ;ของ

สนามบิน ความสะดวกในการเดินทาง และความมีมาตรฐานของสนามบิน มีนัยสำคัญทางสถิติ นPอย

กวKาระดับ 0.05 น่ัน คือ อาชีพแตกตKางกัน การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอน

เมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 ดPานช่ือเสียงของสนามบิน ภาพลักษณ;ของ

สนามบิน ความสะดวกในการเดินทาง และความมีมาตรฐานของสนามบิน แตกตKางกัน จึง

เปรียบเทียบเป�นรายคูKโดยใชPสถิติ LSD ตKอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

ตารางท่ี 4.21 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอาชีพ โดยรวม 

 

อาชีพ  นักเรียน/

นักศึกษา 

ขPาราชการ/

พนักงาน

ของรัฐ 

พนักงาน

เอกชน/

พนักงาน

บริษัท 

คPาขาย/

ธุรกิจ

สKวนตัว 

4.20 3.73 3.68 3.73 

นักเรียน/นักศึกษา 4.20 - 0.47* 0.52* 0.47* 

ขPาราชการ/พนักงานของรัฐ 3.73 - - 0.05 0.00 

พนักงานเอกชน/พนักงาน

บริษัท 

3.68 - - - -0.05 

คPาขาย/ธุรกิจสKวนตัว 3.73    - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.21 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอาชีพ โดยรวม แตกตKางกัน

อยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 3 คูK ไดPแกK 1) นักเรียน/นักศึกษา กับ ขPาราชการ/พนักงานของรัฐ 2) 

นักเรียน/นักศึกษา กับ พนักงานเอกชน/พนักงานบริษัท และ 3) นักเรียน/นักศึกษา กับ คPาขาย/

ธุรกิจสKวนตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.22 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอาชีพ ดPานช่ือเสียงของ 

       สนามบิน 

 

อาชีพ  นักเรียน/

นักศึกษา 

ขPาราชการ/

พนักงาน

ของรัฐ 

พนักงาน

เอกชน/

พนักงาน

บริษัท 

คPาขาย/

ธุรกิจ

สKวนตัว 

4.35 3.82 3.79 3.81 

นักเรียน/นักศึกษา 4.35 - 0.52* 0.56* 0.53* 

ขPาราชการ/พนักงานของรัฐ 3.82 - - 0.03 0.01 

พนักงานเอกชน/พนักงาน

บริษัท 

3.79 - - - -0.02 

คPาขาย/ธุรกิจสKวนตัว 3.81    - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.22 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอาชีพ ดPานช่ือเสียงของ

สนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 3 คูK ไดPแกK 1) นักเรียน/นักศึกษา กับ ขPาราชการ/

พนักงานของรัฐ 2) นักเรียน/นักศึกษา กับ พนักงานเอกชน/พนักงานบริษัท และ 3) นักเรียน/

นักศึกษา กับ คPาขาย/ธุรกิจสKวนตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.23 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอาชีพ ดPานภาพลักษณ;ของ 

       สนามบิน 

 

อาชีพ  นักเรียน/

นักศึกษา 

ขPาราชการ/

พนักงาน

ของรัฐ 

พนักงาน

เอกชน/

พนักงาน

บริษัท 

คPาขาย/

ธุรกิจ

สKวนตัว 

4.25 3.71 3.68 3.78 

นักเรียน/นักศึกษา 4.25 - 0.55* 0.58* 0.48* 

ขPาราชการ/พนักงานของรัฐ 3.71 - - 0.03 -0.07 

พนักงานเอกชน/พนักงาน

บริษัท 

3.68 - - - -0.10 

คPาขาย/ธุรกิจสKวนตัว 3.78    - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.23 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอาชีพ ดPานภาพลักษณ;ของ

สนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 3 คูK ไดPแกK 1) นักเรียน/นักศึกษา กับ ขPาราชการ/

พนักงานของรัฐ 2) นักเรียน/นักศึกษา กับ พนักงานเอกชน/พนักงานบริษัท และ      3) นักเรียน/

นักศึกษา กับ คPาขาย/ธุรกิจสKวนตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.24 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอาชีพ ดPานความสะดวกใน 

       การเดินทาง 

 

อาชีพ  นักเรียน/

นักศึกษา 

ขPาราชการ/

พนักงาน

ของรัฐ 

พนักงาน

เอกชน/

พนักงาน

บริษัท 

คPาขาย/

ธุรกิจ

สKวนตัว 

3.91 3.55 3.48 3.52 

นักเรียน/นักศึกษา 3.91 - 0.37* 0.44* 0.39* 

ขPาราชการ/พนักงานของรัฐ 3.55 - - 0.07 0.03 

พนักงานเอกชน/พนักงาน

บริษัท 

3.48 - - - -0.03 

คPาขาย/ธุรกิจสKวนตัว 3.52    - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.24 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอาชีพ ดPานความสะดวกใน

การเดินทาง แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 3 คูK ไดPแกK 1) นักเรียน/นักศึกษา กับ ขPาราชการ/

พนักงานของรัฐ 2) นักเรียน/นักศึกษา กับ พนักงานเอกชน/พนักงานบริษัท และ 3) นักเรียน/

นักศึกษา กับ คPาขาย/ธุรกิจสKวนตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.25 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอาชีพ ดPานความมี 

       มาตรฐานของสนามบิน 

 

อาชีพ  นักเรียน/

นักศึกษา 

ขPาราชการ/

พนักงาน

ของรัฐ 

พนักงาน

เอกชน/

พนักงาน

บริษัท 

คPาขาย/

ธุรกิจ

สKวนตัว 

4.29 3.85 3.79 3.81 

นักเรียน/นักศึกษา 4.29 - 0.44* 0.50* 0.47* 

ขPาราชการ/พนักงานของรัฐ 3.85 - - 0.06 0.03 

พนักงานเอกชน/พนักงาน

บริษัท 

3.79 - - - -0.03 

คPาขาย/ธุรกิจสKวนตัว 3.81    - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.25 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอาชีพ ดPานความมีมาตรฐาน

ของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 3 คูK ไดPแกK 1) นักเรียน/นักศึกษา กับ ขPาราชการ/

พนักงานของรัฐ 2) นักเรียน/นักศึกษา กับ พนักงานเอกชน/พนักงานบริษัท และ 3) นักเรียน/

นักศึกษา กับ คPาขาย/ธุรกิจสKวนตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.26 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามรายไดPเฉล่ียตKอเดือน 

การตัดสินใจเลือกใชP

สนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 

SS df MS F P-Value 

ช่ือเสียงของสนามบิน      

ระหวKางกลุKม 16.404 4 4.101 6.231 0.000* 

ภายในกลุKม 259.965 395 0.658   

รวม 276.369 399    

ภาพลักษณQของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 20.244 4 5.061 6.843 0.000* 

ภายในกลุKม 292.121 395 0.740   

รวม 312.364 399    

ความสะดวกในการเดินทาง 

ระหวKางกลุKม 13.768 4 3.442 4.017 0.003* 

ภายในกลุKม 338.466 395 0.857   

รวม 352.234 399    

ความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 12.932 4 3.233 5.002 0.001* 

ภายในกลุKม 255.288 395 0.646   

รวม 268.219 399    

โดยรวม      

ระหวKางกลุKม 15.532 4 3.883 6.472 0.000* 

ภายในกลุKม 236.993 395 0.600   

รวม 252.525 399    

 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 



   
 

 

จากตารางท่ี 4.26 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามรายไดPเฉล่ียตKอเดือน พบวKา โดยรวม มี

นัยสำคัญทางสถิติ  นPอยกวKาระดับ 0.05 น่ัน คือ รายไดPเฉล่ียตKอเดือนแตกตKางกัน การตัดสินใจ

เลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 

19 โดยรวมแตกตKางกัน จึงเปรียบเทียบเป�นรายคูKโดยใชPสถิติ LSD ตKอไป เม่ือพิจารณารายดPานพบวKา 

ทุกดPาน มีนัยสำคัญทางสถิติ นPอยกวKาระดับ 0.05 น่ันคือรายไดPเฉล่ียตKอเดือนแตกตKางกัน การ

ตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;

โควิด – 19 ทุกดPาน แตกตKางกัน จึงเปรียบเทียบเป�นรายคูKโดยใชPสถิติ LSD ตKอไป 

 

 

ตารางท่ี 4.27 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามรายไดPเฉล่ียตKอเดือน  

       โดยรวม 

 

รายไดPเฉล่ียตKอเดือน  ต่ำกวKา 

15,000 

บาท 

15,000-

30,000 

บาท 

30,001-

40,000 

บาท 

40,001-

50,000 

บาท 

50,001 

บาทข้ึน

ไป 

4.05 3.91 3.69 3.58 3.47 

ต่ำกวKา 15,000 บาท 4.05 - 0.14 0.36* 0.48* 0.58* 

15,000-30,000 บาท 3.91 - - 0.21 0.33 0.44* 

30,001-40,000 บาท 3.69 - - - 0.12 0.22 

40,001-50,000 บาท 3.58 - - - - 0.10 

50,001 บาทข้ึนไป 3.47 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.27 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามรายไดPเฉล่ียตKอเดือน 

โดยรวม แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 4 คูK ไดPแกK 1) ต่ำกวKา 15,000 บาท กับ 30,001-

40,000 บาท 2) ต่ำกวKา 15,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท 3) ต่ำกวKา 15,000 บาท กับ 

50,001 บาทข้ึนไป และ 4) 15,000-30,000 บาท กับ 50,001 บาทข้ึนไป 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.28 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามรายไดPเฉล่ียตKอเดือน ดPาน 

       ช่ือเสียงของสนามบิน 

 

รายไดPเฉล่ียตKอเดือน  ต่ำกวKา 

15,000 

บาท 

15,000-

30,000 

บาท 

30,001-

40,000 

บาท 

40,001-

50,000 

บาท 

50,001 

บาทข้ึน

ไป 

4.17 4.02 3.77 3.70 3.59 

ต่ำกวKา 15,000 บาท 4.17 - 0.15 0.41* 0.47* 0.58* 

15,000-30,000 บาท 4.02 - - 0.26* 0.32 0.43* 

30,001-40,000 บาท 3.77 - - - 0.06 0.18 

40,001-50,000 บาท 3.70 - - - - 0.11 

50,001 บาทข้ึนไป 3.59 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.28 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามรายไดPเฉล่ียตKอเดือน ดPาน

ช่ือเสียงของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 5 คูK ไดPแกK 1) ต่ำกวKา 15,000 บาท กับ 

30,001-40,000 บาท 2) ต่ำกวKา 15,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท 3) ต่ำกวKา 15,000 บาท 

กับ 50,001 บาทข้ึนไป 4) 15,000-30,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท  และ 5) 15,000-30,000 

บาท กับ 50,001 บาทข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.29 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามรายไดPเฉล่ียตKอเดือน ดPาน 

       ภาพลักษณ;ของสนามบิน 

 

รายไดPเฉล่ียตKอเดือน  ต่ำกวKา 

15,000 

บาท 

15,000-

30,000 

บาท 

30,001-

40,000 

บาท 

40,001-

50,000 

บาท 

50,001 

บาทข้ึน

ไป 

4.08 3.94 3.74 3.49 3.42 

ต่ำกวKา 15,000 บาท 4.08 - 0.14 0.33* 0.58* 0.56* 

15,000-30,000 บาท 3.94 - - 0.19 0.44* 0.52* 

30,001-40,000 บาท 3.75 - - - 0.26 0.33* 

40,001-50,000 บาท 3.49 - - - - -0.07 

50,001 บาทข้ึนไป 3.42 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.29 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามรายไดPเฉล่ียตKอเดือน ดPาน

ภาพลักษณ;ของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 6 คูK ไดPแกK 1) ต่ำกวKา 15,000 บาท กับ 

30,001-40,000 บาท 2) ต่ำกวKา 15,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท 3) ต่ำกวKา 15,000 บาท 

กับ 50,001 บาทข้ึนไป 4) 15,000-30,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท 5) 15,000-30,000 บาท 

กับ 50,001 บาทข้ึนไป และ  6) 30,001-40,000 บาท กับ 50,001 บาทข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.30 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามรายไดPเฉล่ียตKอเดือน ดPาน 

       ความสะดวกในการเดินทาง 

 

รายไดPเฉล่ียตKอเดือน  ต่ำกวKา 

15,000 

บาท 

15,000-

30,000 

บาท 

30,001-

40,000 

บาท 

40,001-

50,000 

บาท 

50,001 

บาทข้ึน

ไป 

3.83 3.66 3.48 3.33 3.29 

ต่ำกวKา 15,000 บาท 3.83 - 0.16 0.35* 0.49* 0.55* 

15,000-30,000 บาท 3.66 - - 0.17 0.33 0.38* 

30,001-40,000 บาท 3.48 - - - -0.15 0.04 

40,001-50,000 บาท 3.33 - - - - -0.04 

50,001 บาทข้ึนไป 3.29 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.30 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามรายไดPเฉล่ียตKอเดือน ดPาน

ความสะดวกในการเดินทาง แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 4 คูK ไดPแกK 1) ต่ำกวKา 15,000 บาท 

กับ 30,001-40,000 บาท 2) ต่ำกวKา 15,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท 3) ต่ำกวKา 15,000 

บาท กับ 50,001 บาทข้ึนไป และ 4) 15,000-30,000 บาท กับ 50,001 บาทข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.31 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามรายไดPเฉล่ียตKอเดือน ดPาน 

       ความมีมาตรฐานของสนามบิน 

 

รายไดPเฉล่ียตKอเดือน  ต่ำกวKา 

15,000 

บาท 

15,000-

30,000 

บาท 

30,001-

40,000 

บาท 

40,001-

50,000 

บาท 

50,001 

บาทข้ึน

ไป 

4.13 4.00 3.78 3.77 3.59 

ต่ำกวKา 15,000 บาท 4.13 - 0.12 0.34* 0.35 0.53* 

15,000-30,000 บาท 4.00 - - 0.22 0.23 0.41* 

30,001-40,000 บาท 3.78 - - - 0.01 0.18 

40,001-50,000 บาท 3.77 - - - - -0.18 

50,001 บาทข้ึนไป 3.59 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

จากตารางท่ี 4.31 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามรายไดPเฉล่ียตKอเดือน ดPาน

ความมีมาตรฐานของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 3 คูK ไดPแกK 1) ต่ำกวKา 15,000 

บาท กับ 30,001-40,000 บาท 2) ต่ำกวKา 15,000 บาท กับ 50,001 บาทข้ึนไป และ 3) 15,000-

30,000 บาท กับ 50,001 บาทข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.32 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามภูมิลำเนา 

การตัดสินใจเลือกใชP

สนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 

SS df MS F P-Value 

ช่ือเสียงของสนามบิน      

ระหวKางกลุKม 3.037 5 0.607 0.875 0.497 

ภายในกลุKม 273.333 394 0.694   

รวม 276.369 399    

ภาพลักษณQของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 3.429 5 0.686 0.875 0.498 

ภายในกลุKม 308.935 394 0.784   

รวม 312.364 399    

ความสะดวกในการเดินทาง 

ระหวKางกลุKม 1.331 5 0.266 0.299 0.913 

ภายในกลุKม 350.904 394 0.891   

รวม 352.234 399    

ความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 1.765 5 0.353 0.522 0.760 

ภายในกลุKม 266.455 394 0.676   

รวม 268.219 399    

โดยรวม      

ระหวKางกลุKม 1.850 5 0.370 0.582 0.714 

ภายในกลุKม 250.675 394 0.636   

รวม 252.525 399    

 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 



   
 

 

จากตารางท่ี 4.32 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามภูมิลำเนา พบวKา โดยรวม มีนัยสำคัญทาง

สถิติมากกวKาระดับ 0.05 น่ัน คือ ภูมิลำเนาแตกตKางกัน การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 โดยรวมไมKแตกตKางกัน เม่ือ

พิจารณารายดPานพบวKา ทุกดPานมีนัยสำคัญทางสถิติ มกกกวKาระดับ 0.05 น่ันคือภูมิลำเนาแตกตKางกัน 

การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 ทุกดPาน ไมKแตกตKางกัน 

 

สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมท่ีแตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิ

และสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

 

ตารางท่ี 4.33 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามวัตถุประสงค;ในการเดินทาง 

การตัดสินใจเลือกใชP

สนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 

SS df MS F P-Value 

ช่ือเสียงของสนามบิน      

ระหวKางกลุKม 2.303 2 1.151 1.668 0.190 

ภายในกลุKม 274.067 397 0.690   

รวม 276.369 399    

ภาพลักษณQของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 4.548 2 2.274 2.933 0.054 

ภายในกลุKม 307.816 397 0.775   

รวม 312.364 399    

ความสะดวกในการเดินทาง 

ระหวKางกลุKม 2.007 2 1.004 1.138 0.322 

ภายในกลุKม 350.227 397 0.882   

รวม 352.234 399    
 



   
 

 

ตารางท่ี 4.33 (ตKอ) เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

             นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามวัตถุประสงค;ในการ 

             เดินทาง 

การตัดสินใจเลือกใชP

สนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 

SS df MS F P-Value 

ความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 6.005 2 3.002 4.546 0.011* 

ภายในกลุKม 262.214 397 0.660   

รวม 268.219 399    

โดยรวม      

ระหวKางกลุKม 2.967 2 1.484 2.360 0.096 

ภายในกลุKม 249.558 397 0.629   

รวม 252.525 399    

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

จากตารางท่ี 4.33 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามวัตถุประสงค;ในการเดินทาง  พบวKา 

โดยรวม มีนัยสำคัญทางสถิติ  มากกวKาระดับ 0.05 น่ัน คือ วัตถุประสงค;ในการเดินทาง แตกตKางกัน 

การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 โดยรวมไมKแตกตKางกัน เม่ือพิจารณารายดPานพบวKา ดPานความมีมาตรฐานของ

สนามบิน มีนัยสำคัญทางสถิติ นPอยกวKาระดับ 0.05 น่ันคือวัตถุประสงค;ในการเดินทางแตกตKางกัน 

การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน แตกตKางกัน จึงเปรียบเทียบเป�นรายคูKโดย

ใชPสถิติ LSD ตKอไป 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

ตารางท่ี 4.34 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามวัตถุประสงค;ในการเดินทาง  

       ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน 

 

วัตถุประสงค;ในการเดินทาง  เดินทาง

ทKองเท่ียว 

เดินทางไปเย่ียม

ญาติ 

เดินทางไป

ทำงาน 

3.797 4.08 3.73 

เดินทางทKองเท่ียว 3.97 - -0.15 0.24* 

เดินทางไปเย่ียมญาติ 4.08 - - 0.35* 

เดินทางไปทำงาน 3.73 - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.34 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามวัตถุประสงค;ในการเดินทาง 

ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 2 คูK ไดPแกK 1) เดินทาง

ทKองเท่ียว กับ เดินทางไปทำงาน และ 2) เดินทางไปเย่ียมญาติ กับ เดินทางไปทำงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.35 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความถ่ีในการเดินทาง 

การตัดสินใจเลือกใชP

สนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 

SS df MS F P-Value 

ช่ือเสียงของสนามบิน      

ระหวKางกลุKม 11.806 3 3.935 5.890 0.001* 

ภายในกลุKม 264.563 396 0.668   

รวม 276.369 399    

ภาพลักษณQของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 12.303 3 4.101 5.412 0.001* 

ภายในกลุKม 300.061 396 0.758   

รวม 312.364 399    

ความสะดวกในการเดินทาง 

ระหวKางกลุKม 10.803 3 3.601 4.176 0.006* 

ภายในกลุKม 341.432 396 0.862   

รวม 352.234 399    

ความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 8.208 3 2.736 4.167 0.006* 

ภายในกลุKม 260.011 396 0.657   

รวม 268.219 399    

โดยรวม      

ระหวKางกลุKม 10.617 3 3.539 5.794 0.001* 

ภายในกลุKม 241.908 396 0.611   

รวม 252.525 399    

 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 



   
 

 

จากตารางท่ี 4.35 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความถ่ีในการเดินทาง พบวKา โดยรวม มี

นัยสำคัญทางสถิติ นPอยกวKาระดับ 0.05 น่ัน คือ ความถ่ีในการเดินทางแตกตKางกัน การตัดสินใจ

เลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 

19 โดยรวมแตกตKางกัน จึงเปรียบเทียบเป�นรายคูKโดยใชPสถิติ LSD ตKอไป เม่ือพิจารณารายดPานพบวKา 

ทุกดPานมีนัยสำคัญทางสถิติ นPอยกวKาระดับ 0.05 น่ัน คือ ความถ่ีในการเดินทางแตกตKางกัน การ

ตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;

โควิด – 19 ทุกดPานแตกตKางกัน จึงเปรียบเทียบเป�นรายคูKโดยใชPสถิติ LSD ตKอไป 

 

ตารางท่ี 4.36 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความถ่ีในการเดินทาง  

       โดยรวม 

 

ความถ่ีในการเดินทาง  1 คร้ังตKอ

สัปดาห; 

2 คร้ังตKอ

สัปดาห; 

3 คร้ังตKอ

สัปดาห; 

มากกวKา 3 

คร้ัง/

สัปดาห; 

3.80 4.27 4.19 3.49 

1 คร้ังตKอสัปดาห; 3.80 - -0.47* -0.39 0.30 

2 คร้ังตKอสัปดาห; 4.27 - - 0.08 0.78* 

3 คร้ังตKอสัปดาห; 4.19 - - - 0.70* 

มากกวKา 3 คร้ัง/สัปดาห; 3.49 - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.36 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความถ่ีในการเดินทาง 

โดยรวม แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 3 คูK ไดPแกK 1) 1 คร้ังตKอสัปดาห; กับ 2 คร้ังตKอสัปดาห; 2) 

2 คร้ังตKอสัปดาห; กับ มากกวKา 3 คร้ัง/สัปดาห; และ 3) 3 คร้ังตKอสัปดาห; กับ มากกวKา 3 คร้ัง/สัปดาห; 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.37 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความถ่ีในการเดินทาง ดPาน 

       ช่ือเสียงของสนามบิน 

 

ความถ่ีในการเดินทาง  1 คร้ังตKอ

สัปดาห; 

2 คร้ังตKอ

สัปดาห; 

3 คร้ังตKอ

สัปดาห; 

มากกวKา 3 

คร้ัง/

สัปดาห; 

3.90 4.42 4.30 3.60 

1 คร้ังตKอสัปดาห; 3.90 - -0.51* -0.39 0.31 

2 คร้ังตKอสัปดาห; 4.42 - - 0.12 0.83* 

3 คร้ังตKอสัปดาห; 4.30 - - - 0.70* 

มากกวKา 3 คร้ัง/สัปดาห; 3.60 - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

จากตารางท่ี 4.37 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความถ่ีในการเดินทาง ดPาน

ช่ือเสียงของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 3 คูK ไดPแกK ไดPแกK        1) 1 คร้ังตKอ

สัปดาห; กับ 2 คร้ังตKอสัปดาห; 2) 2 คร้ังตKอสัปดาห; กับ มากกวKา 3 คร้ัง/สัปดาห; และ 3) 3 คร้ังตKอ

สัปดาห; กับ มากกวKา 3 คร้ัง/สัปดาห; 

ตารางท่ี 4.38 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความถ่ีในการเดินทาง ดPาน 

       ภาพลักษณ;ของสนามบิน 

 

ความถ่ีในการเดินทาง  1 คร้ังตKอ

สัปดาห; 

2 คร้ังตKอ

สัปดาห; 

3 คร้ังตKอ

สัปดาห; 

มากกวKา 3 

คร้ัง/

สัปดาห; 

3.81 4.28 4.30 3.44 

1 คร้ังตKอสัปดาห; 3.81 - -0.47* -0.48 0.37 

2 คร้ังตKอสัปดาห; 4.28 - - -0.02 0.84* 

3 คร้ังตKอสัปดาห; 4.30 - - - -0.86* 

มากกวKา 3 คร้ัง/สัปดาห; 3.44 - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

X

X



   
 

 

 

จากตารางท่ี 4.38 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความถ่ีในการเดินทาง ดPาน

ภาพลักษณ;ของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 3 คูK ไดPแกK 1) 1 คร้ังตKอสัปดาห; กับ 2 

คร้ังตKอสัปดาห; 2) 2 คร้ังตKอสัปดาห; กับ มากกวKา 3 คร้ัง/สัปดาห; และ 3) 3 คร้ังตKอสัปดาห; กับ 

มากกวKา 3 คร้ัง/สัปดาห; 

 

ตารางท่ี 4.39 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความถ่ีในการเดินทาง ดPาน 

       ความสะดวกในการเดินทาง 

 

ความถ่ีในการเดินทาง  1 คร้ังตKอ

สัปดาห; 

2 คร้ังตKอ

สัปดาห; 

3 คร้ังตKอ

สัปดาห; 

มากกวKา 3 

คร้ัง/

สัปดาห; 

3.57 4.09 4.86 3.31 

1 คร้ังตKอสัปดาห; 3.57 - -0.52* -0.29 0.25 

2 คร้ังตKอสัปดาห; 4.09 - - 0.27 0.78* 

3 คร้ังตKอสัปดาห; 3.86 - - - -0.55* 

มากกวKา 3 คร้ัง/สัปดาห; 3.31 - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.39 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความถ่ีในการเดินทาง ดPาน

ความสะดวกในการเดินทาง แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 3 คูK ไดPแกK 1) 1 คร้ังตKอสัปดาห; กับ 

2 คร้ังตKอสัปดาห; 2) 2 คร้ังตKอสัปดาห; กับ มากกวKา 3 คร้ัง/สัปดาห; และ 3) 3 คร้ังตKอสัปดาห; กับ 

มากกวKา 3 คร้ัง/สัปดาห; 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.40 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความถ่ีในการเดินทาง ดPาน 

       ความมีมาตรฐานของสนามบิน 

 

ความถ่ีในการเดินทาง  1 คร้ังตKอ

สัปดาห; 

2 คร้ังตKอ

สัปดาห; 

3 คร้ังตKอ

สัปดาห; 

มากกวKา 3 

คร้ัง/

สัปดาห; 

3.90 4.30 4.30 3.62 

1 คร้ังตKอสัปดาห; 3.90 - -0.40* -0.95 0.28 

2 คร้ังตKอสัปดาห; 4.30 - - 0.00 0.67* 

3 คร้ังตKอสัปดาห; 4.30 - - - 0.67* 

มากกวKา 3 คร้ัง/สัปดาห; 3.62 - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.40 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความถ่ีในการเดินทาง ดPาน

ความมีมาตรฐานของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 3 คูK ไดPแกK 1) 1 คร้ังตKอสัปดาห; 

กับ 2 คร้ังตKอสัปดาห; 2) 2 คร้ังตKอสัปดาห; กับ มากกวKา 3 คร้ัง/สัปดาห; และ 3) 3 คร้ังตKอสัปดาห; กับ 

มากกวKา 3 คร้ัง/สัปดาห; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.41 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามผูPรKวมเดินทาง 

 

การตัดสินใจเลือกใชP

สนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 

SS df MS F P-Value 

ช่ือเสียงของสนามบิน      

ระหวKางกลุKม 7.828 4 1.957 2.879 0.023* 

ภายในกลุKม 268.541 395 0.680   

รวม 276.369 399    

ภาพลักษณQของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 9.193 4 2.298 2.994 0.019* 

ภายในกลุKม 303.171 395 0.768   

รวม 312.364 399    

ความสะดวกในการเดินทาง 

ระหวKางกลุKม 5.905 4 1.476 1.684 0.153 

ภายในกลุKม 346.330 395 0.877   

รวม 352.234 399    

ความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 6.395 4 1.599 2.412 0.049* 

ภายในกลุKม 261.824 395 0.663   

รวม 268.219 399    

โดยรวม      

ระหวKางกลุKม 6.375 4 1.594 2.558 0.038* 

ภายในกลุKม 246.150 395 0.623   

รวม 252.525 399    

 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 



   
 

 

จากตารางท่ี 4.41 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามผูPรKวมเดินทาง พบวKา โดยรวม มีนัยสำคัญ

ทางสถิติ นPอยกวKาระดับ 0.05 น่ัน คือ ผูPรKวมเดินทางแตกตKางกัน การตัดสินใจเลือกใชPสนามบิน

สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 โดยรวม

แตกตKางกัน จึงเปรียบเทียบเป�นรายคูKโดยใชPสถิติ LSD ตKอไป เม่ือพิจารณารายดPานพบวKา ดPานช่ือเสียง

ของสนามบิน ภาพลักษณ;ของสนามบิน และความมีมาตรฐานของสนามบิน มีนัยสำคัญทางสถิติ นPอย

กวKาระดับ 0.05 น่ัน คือ ผูPรKวมเดินทางแตกตKางกัน การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 ดPานช่ือเสียงของสนามบิน 

ภาพลักษณ;ของสนามบิน และความมีมาตรฐานของสนามบินแตกตKางกัน จึงเปรียบเทียบเป�นรายคูK

โดยใชPสถิติ LSD ตKอไป 

 

ตารางท่ี 4.42 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามผูPรKวมเดินทาง โดยรวม 

 

ผูPรKวมเดินทาง  เพ่ือน

รKวมงาน 

ครอบครัว 

(สามี/

ภรรยา) 

ญาติพ่ี

นPอง 

เพ่ือน/คน

ใกลPชิด 

เดินทาง

คนเดียว 

3.78 4.03 3.85 3.39 3.78 

เพ่ือนรKวมงาน 3.78 - 0.03 -0.21 -0.04 0.42* 

ครอบครัว (สามี/

ภรรยา) 

4.03 - - -0.25 -0.07 0.38 

ญาติพ่ีนPอง 3.85 - - - 0.18 0.64* 

เพ่ือน/คนใกลPชิด 3.39 - - - - 0.46* 

เดินทางคนเดียว 3.78 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.42 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามผูPรKวมเดินทาง โดยรวม 

แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 3 คูK ไดPแกK 1) เพ่ือนรKวมงาน กับ เดินทางคนเดียว 2) ญาติพ่ีนPอง 

กับ เดินทางคนเดียว และ 3) เพ่ือน/คนใกลPชิด กับ เดินทางคนเดียว 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.43 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามผูPรKวมเดินทาง ดPานช่ือเสียง 

       ของสนามบิน 

 

ผูPรKวมเดินทาง  เพ่ือน

รKวมงาน 

ครอบครัว 

(สามี/

ภรรยา) 

ญาติพ่ี

นPอง 

เพ่ือน/คน

ใกลPชิด 

เดินทาง

คนเดียว 

3.91 3.83 4.18 3.98 3.53 

เพ่ือนรKวมงาน 3.91 - 0.07 -0.28* -0.07 0.38 

ครอบครัว (สามี/

ภรรยา) 

3.83 - - -0.35* -0.14 0.31 

ญาติพ่ีนPอง 4.18 - - - 0.20 0.65* 

เพ่ือน/คนใกลPชิด 3.98 - - - - 0.46* 

เดินทางคนเดียว 3.53 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.43 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามผูPรKวมเดินทาง ดPานช่ือเสียง

ของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 4 คูK ไดPแกK 1) เพ่ือนรKวมงาน กับ ญาติพ่ีนPอง 2) 

ครอบครัว (สามี/ภรรยา) กับ ญาติพ่ีนPอง 3) ญาติพ่ีนPอง กับ เดินทางคนเดียว และ 4) เพ่ือน/คน

ใกลPชิด กับ เดินทางคนเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.44 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามผูPรKวมเดินทาง ดPาน 

       ภาพลักษณ;ของสนามบิน 

 

ผูPรKวมเดินทาง  เพ่ือน

รKวมงาน 

ครอบครัว 

(สามี/

ภรรยา) 

ญาติพ่ี

นPอง 

เพ่ือน/คน

ใกลPชิด 

เดินทาง

คนเดียว 

3.81 3.86 4.02 3.89 3.25 

เพ่ือนรKวมงาน 3.81 - -0.05 -0.21 -0.08 0.56* 

ครอบครัว (สามี/

ภรรยา) 

3.86 - - -0.16 -0.02 0.61* 

ญาติพ่ีนPอง 4.02 - - - -0.03 0.61* 

เพ่ือน/คนใกลPชิด 3.89 - - - - 0.77* 

เดินทางคนเดียว 3.25 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.44 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามผูPรKวมเดินทาง ดPาน

ภาพลักษณ;ของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 4 คูK ไดPแกK 1) เพ่ือนรKวมงาน กับ 

เดินทางคนเดียว 2) ครอบครัว (สามี/ภรรยา) กับ เดินทางคนเดียว 3) ญาติพ่ีนPอง กับ เดินทางคน

เดียว และ 4) เพ่ือน/คนใกลPชิด กับ เดินทางคนเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.45 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามผูPรKวมเดินทาง ดPานความมี 

       มาตรฐานของสนามบิน 

 

ผูPรKวมเดินทาง  เพ่ือน

รKวมงาน 

ครอบครัว 

(สามี/

ภรรยา) 

ญาติพ่ี

นPอง 

เพ่ือน/คน

ใกลPชิด 

เดินทาง

คนเดียว 

3.86 3.84 4.16 3.98 3.63 

เพ่ือนรKวมงาน 3.86 - 0.02 -0.31* -0.12 0.23 

ครอบครัว (สามี/

ภรรยา) 

3.84 - - -0.32* -0.14 0.21 

ญาติพ่ีนPอง 4.16 - - - -0.14 0.53* 

เพ่ือน/คนใกลPชิด 3.98 - - - - 0.36 

เดินทางคนเดียว 3.63 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.45 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามผูPรKวมเดินทาง ดPานความมี

มาตรฐานของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 3 คูK ไดPแกK 1) เพ่ือนรKวมงาน กับ ญาติพ่ี

นPอง 2) ครอบครัว (สามี/ภรรยา) กับ ญาติพ่ีนPอง และ 3) ญาติพ่ีนPอง กับ เดินทางคนเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.46 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามวิธีในการเดินทางไป 

       สนามบิน 

 

การตัดสินใจเลือกใชP

สนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 

SS df MS F P-Value 

ช่ือเสียงของสนามบิน      

ระหวKางกลุKม 4.009 3 1.336 1.943 0.122 

ภายในกลุKม 272.360 396 0.688   

รวม 276.369 399    

ภาพลักษณQของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 6.222 3 2.074 2.683 0.046* 

ภายในกลุKม 306.142 396 0.773   

รวม 312.364 399    

ความสะดวกในการเดินทาง 

ระหวKางกลุKม 5.140 3 1.713 1.955 0.120 

ภายในกลุKม 347.095 396 0.877   

รวม 352.234 399    

ความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 4.465 3 1.488 2.234 0.084 

ภายในกลุKม 263.755 396 0.666   

รวม 268.219 399    

โดยรวม      

ระหวKางกลุKม 4.053 3 1.351 2.153 0.093 

ภายในกลุKม 248.472 396 0.627   

รวม 252.525 399    

 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 



   
 

 

จากตารางท่ี 4.46 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามวิธีในการเดินทางไปสนามบิน พบวKา 

โดยรวม มีนัยสำคัญทางสถิติ มากกวKาระดับ 0.05 น่ัน คือ วิธีในการเดินทางไปสนามบินแตกตKางกัน 

การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 โดยรวมไมKแตกตKางกัน เม่ือพิจารณารายดPานพบวKา ดPานภาพลักษณ;ของ

สนามบิน มีนัยสำคัญทางสถิติ นPอยกวKาระดับ 0.05 น่ัน คือ วิธีในการเดินทางไปสนามบินแตกตKางกัน 

การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 ดPาน ภาพลักษณ;ของสนามบิน แตกตKางกัน จึงเปรียบเทียบเป�นรายคูKโดยใชP

สถิติ LSD ตKอไป 

 

ตารางท่ี 4.47 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามวิธีในการเดินทางไป 

       สนามบิน ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน 

 

ความถ่ีในการเดินทาง  รถยนต;

สKวนตัว 

รถแท็กซ่ี รถไฟฟyา รถโดยสาร

ประจำทาง 

3.75 3.86 4.14 4.03 

รถยนต;สKวนตัว 3.75 - -0.11 -0.40* -0.28 

รถแท็กซ่ี 3.86 - - -0.28* -0.17 

รถไฟฟyา 4.14 - - - 0.11 

รถโดยสารประจำทาง 4.03 - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.46 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามวิธีในการเดินทางไป

สนามบิน ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 2 คูK ไดPแกK      1) 

รถยนต;สKวนตัว กับ รถไฟฟyา และ 2) รถแท็กซ่ี กับ รถไฟฟyา 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.48 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามคKาใชPจKายในการเดินทาง 

 

การตัดสินใจเลือกใชP

สนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 

SS df MS F P-Value 

ช่ือเสียงของสนามบิน      

ระหวKางกลุKม 125.774 4 31.444 82.474 0.000* 

ภายในกลุKม 150.595 395 0.381   

รวม 276.369 399    

ภาพลักษณQของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 126.872 4 31.718 67.543 0.000* 

ภายในกลุKม 185.492 395 0.470   

รวม 312.364 399    

ความสะดวกในการเดินทาง 

ระหวKางกลุKม 126.622 4 31.656 55.422 0.003* 

ภายในกลุKม 225.612 395 0.571   

รวม 352.234 399    

ความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 109.274 4 27.318 67.890 0.001* 

ภายในกลุKม 158.945 395 0.402   

รวม 268.219 399    

โดยรวม      

ระหวKางกลุKม 121.625 4 30.406 91.752 0.000* 

ภายในกลุKม 130.900 395 0.331   

รวม 252.525 399    

 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 



   
 

 

จากตารางท่ี 4.48 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามคKาใชPจKายในการเดินทาง พบวKา โดยรวม มี

นัยสำคัญทางสถิติ  นPอยกวKาระดับ 0.05 น่ันคือคKาใชPจKายในการเดินทางแตกตKางกัน การตัดสินใจ

เลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 

19 โดยรวมแตกตKางกัน จึงเปรียบเทียบเป�นรายคูKโดยใชPสถิติ LSD ตKอไป เม่ือพิจารณารายดPานพบวKา 

ทุกดPาน มีนัยสำคัญทางสถิติ นPอยกวKาระดับ 0.05 น่ันคือคKาใชPจKายในการเดินทางแตกตKางกัน การ

ตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;

โควิด – 19 ทุกดPาน แตกตKางกัน จึงเปรียบเทียบเป�นรายคูKโดยใชPสถิติ LSD ตKอไป 

 

ตารางท่ี 4.49 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามคKาใชPจKายในการเดินทาง  

       โดยรวม 

 

คKาใชPจKายในการ

เดินทาง 
 100 - 500 

บาท 

501 - 

1,000 

บาท 

1,001 - 

1,500 

บาท 

1,501 - 

2,000 

บาท 

2,001 – 

2,500 

บาท 

3.04 2.83 3.35 3.80 4.61 

100 - 500 บาท 3.04 - 0.20 -0.32 -0.76* -1.58* 

501 - 1,000 บาท 2.83 - - -0.52* -0.96* -1.78* 

1,001 - 1,500 บาท 3.35 - - - -0.44* -1.26* 

1,501 - 2,000 บาท 3.80 - - - - -0.81* 

2,001 – 2,500 บาท 4.61 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.49 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามคKาใชPจKายในการเดินทาง 

โดยรวม แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ ทุกคูK ยกเวPน 1) 100 - 500 บาท กับ 501 - 1,000 บาท และ 

2) 100 - 500 บาท กับ 1,001 - 1,500 บาท 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.50 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามคKาใชPจKายในการเดินทาง  

       ดPานช่ือเสียงของสนามบิน 

 

คKาใชPจKายในการ

เดินทาง 
 100 - 500 

บาท 

501 - 

1,000 

บาท 

1,001 - 

1,500 

บาท 

1,501 - 

2,000 

บาท 

2,001 – 

2,500 

บาท 

3.10 2.93 3.45 3.91 4.73 

100 - 500 บาท 3.10 - 0.17 -0.35 -0.81* -1.63* 

501 - 1,000 บาท 2.93 - - -0.53* -0.98* -1.80* 

1,001 - 1,500 บาท 3.45 - - - -0.46* -1.27* 

1,501 - 2,000 บาท 3.91 - - - - -0.82* 

2,001 – 2,500 บาท 4.73 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.50 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามคKาใชPจKายในการเดินทาง 

ดPานช่ือเสียงของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 5 คูK ไดPแกK 1) ต่ำกวKา 15,000 บาท 

กับ 30,001-40,000 บาท 2) ต่ำกวKา 15,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท 3) ต่ำกวKา 15,000 

บาท กับ 50,001 บาทข้ึนไป 4) 15,000-30,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท  และ 5) 15,000-

30,000 บาท กับ 50,001 บาทข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.51 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามคKาใชPจKายในการเดินทาง  

       ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน 

 

คKาใชPจKายในการ

เดินทาง 
 100 - 500 

บาท 

501 - 

1,000 

บาท 

1,001 - 

1,500 

บาท 

1,501 - 

2,000 

บาท 

2,001 – 

2,500 

บาท 

3.00 2.90 3.34 3.82 4.64 

100 - 500 บาท 3.00 - 0.09 -0.34 -0.82* -1.64* 

501 - 1,000 บาท 2.90 - - -0.44* -0.92* -1.73* 

1,001 - 1,500 บาท 3.34 - - - -0.48* -1.30* 

1,501 - 2,000 บาท 3.82 - - - - -0.82* 

2,001 – 2,500 บาท 4.64 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.51 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามคKาใชPจKายในการเดินทาง 

ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 6 คูK ไดPแกK 1) ต่ำกวKา 15,000 

บาท กับ 30,001-40,000 บาท 2) ต่ำกวKา 15,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท 3) ต่ำกวKา 

15,000 บาท กับ 50,001 บาทข้ึนไป 4) 15,000-30,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท 5) 

15,000-30,000 บาท กับ 50,001 บาทข้ึนไป และ  6) 30,001-40,000 บาท กับ 50,001 บาทข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.52 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามคKาใชPจKายในการเดินทาง  

       ดPานความสะดวกในการเดินทาง 

 

คKาใชPจKายในการ

เดินทาง 
 100 - 500 

บาท 

501 - 

1,000 

บาท 

1,001 - 

1,500 

บาท 

1,501 - 

2,000 

บาท 

2,001 – 

2,500 

บาท 

2.80 2.38 3.16 3.57 4.38 

100 - 500 บาท 2.80 - 0.42 -0.36 -0.77* -1.58* 

501 - 1,000 บาท 2.38 - - -0.77* -1.19* -2.00* 

1,001 - 1,500 บาท 3.16 - - - -0.42* -1.22* 

1,501 - 2,000 บาท 3.57 - - - - -0.80* 

2,001 – 2,500 บาท 4.38 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.52 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามคKาใชPจKายในการเดินทาง 

ดPานความสะดวกในการเดินทาง แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 4 คูK ไดPแกK 1) ต่ำกวKา 15,000 

บาท กับ 30,001-40,000 บาท 2) ต่ำกวKา 15,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท 3) ต่ำกวKา 

15,000 บาท กับ 50,001 บาทข้ึนไป และ 4) 15,000-30,000 บาท กับ 50,001 บาทข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.53 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามคKาใชPจKายในการเดินทาง  

       ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน 

 

คKาใชPจKายในการ

เดินทาง 
 100 - 500 

บาท 

501 - 

1,000 

บาท 

1,001 - 

1,500 

บาท 

1,501 - 

2,000 

บาท 

2,001 – 

2,500 

บาท 

3.25 3.12 3.46 3.88 4.68 

100 - 500 บาท 3.25 - 0.13 -0.321 -0.62* -1.43* 

501 - 1,000 บาท 3.12 - - -0.34* -0.76* -1.56* 

1,001 - 1,500 บาท 3.46 - - - -0.42* -1.21* 

1,501 - 2,000 บาท 3.88 - - - - -0.80* 

2,001 – 2,500 บาท 4.68 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.53 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามคKาใชPจKายในการเดินทาง 

ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 3 คูK ไดPแกK 1) ต่ำกวKา 

15,000 บาท กับ 30,001-40,000 บาท 2) ต่ำกวKา 15,000 บาท กับ 50,001 บาทข้ึนไป และ 3) 

15,000-30,000 บาท กับ 50,001 บาทข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

สมมติฐานท่ี 3 ปEจจัยการใชPบริการสนามบินท่ีแตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบิน

สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

 

ตารางท่ี 4.54 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะดวกในการเดินทาง 

       ภายในสนามบิน 

การตัดสินใจเลือกใชP

สนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 

SS df MS F P-Value 

ช่ือเสียงของสนามบิน      

ระหวKางกลุKม 149.852 4 37.463 116.963 0.000* 

ภายในกลุKม 126.517 395 0.320   

รวม 276.369 399    

ภาพลักษณQของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 141.860 4 35.465 82.161 0.000* 

ภายในกลุKม 170.504 395 0.432   

รวม 312.364 399    

ความสะดวกในการเดินทาง 

ระหวKางกลุKม 123.759 4 30.940 53.491 0.000* 

ภายในกลุKม 228.475 395 0.578   

รวม 352.234 399    

ความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 134.949 4 33.737 99.994 0.000* 

ภายในกลุKม 133.270 395 0.337   

รวม 268.219 399    

 

 

 

 



   
 

 

ตารางท่ี 4.54 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะดวกในการเดินทาง 

       ภายในสนามบิน (ตKอ) 

การตัดสินใจเลือกใชP

สนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 

SS df MS F P-Value 

โดยรวม      

ระหวKางกลุKม 136.287 4 34.072 115.783 0.000* 

ภายในกลุKม 116.238 395 0.294   

รวม 252.525 399    

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.54 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะดวกในการเดินทางภายใน

สนามบิน พบวKา โดยรวม มีนัยสำคัญทางสถิติ  นPอยกวKาระดับ 0.05 น่ัน คือ ความสะดวกในการ

เดินทางภายในสนามบินแตกตKางกัน การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

ของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 โดยรวมแตกตKางกัน จึงเปรียบเทียบเป�นรายคูKโดย

ใชPสถิติ LSD ตKอไป เม่ือพิจารณารายดPานพบวKา ทุกดPาน มีนัยสำคัญทางสถิติ นPอยกวKาระดับ 0.05 น่ัน

คือความสะดวกในการเดินทางภายในสนามบินแตกตKางกัน การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิ

และสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 ทุกดPาน แตกตKางกัน จึง

เปรียบเทียบเป�นรายคูKโดยใชPสถิติ LSD ตKอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

ตารางท่ี 4.55 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะดวกในการเดินทาง 

       ภายในสนามบิน โดยรวม 

 

ความสะดวกในการ

เดินทางภายใน

สนามบิน 

 นPอยท่ีสุด นPอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

2.93 2.78 3.21 3.68 4.48 

นPอยท่ีสุด 2.93 - 0.15 -0.28 0.79 -1.55* 

นPอย 2.78 - - -0.44* -0.90* -1.71* 

ปานกลาง 3.21 - - - -0.47* -1.28* 

มาก 3.68 - - - - -0.80* 

มากท่ีสุด 4.48 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

จากตารางท่ี 4.55 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะดวกในการเดินทาง

ภายในสนามบิน โดยรวม แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 7 คูK ไดPแกK 1) นPอยท่ีสุด กับ มากท่ีสุด 

2) นPอย กับ ปานกลาง 3) นPอย กับ มาก 4) นPอย กับ มากท่ีสุด 5) ปานกลาง กับมาก 6)ปานกลาง 

กับ มากท่ีสุด และ 7) มาก กับ มากท่ีสุด 

ตารางท่ี 4.56 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะดวกในการเดินทาง 

       ภายในสนามบิน ดPานช่ือเสียงของสนามบิน 

 

ความสะดวกในการ

เดินทางภายใน

สนามบิน 

 นPอยท่ีสุด นPอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

3.00 2.78 3.26 3.84 4.59 

นPอยท่ีสุด 3.00 - 0.21 -0.26 -0.83* -1.59* 

นPอย 2.78 - - -0.46* -1.05* -1.81* 

ปานกลาง 3.26 - - - -0.58* -1.34* 

มาก 3.84 - - - - -0.76* 

มากท่ีสุด 4.59 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

X

X



   
 

 

 

จากตารางท่ี 4.56 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะดวกในการเดินทาง

ภายในสนามบิน ดPานช่ือเสียงของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 8 คูK ไดPแกK 1) นPอย

ท่ีสุด กับ มาก 2) นPอยท่ีสุด กับ มากท่ีสุด 3) นPอย กับ ปานกลาง 4) นPอย กับ มาก 5) นPอย กับ มาก

ท่ีสุด 6) ปานกลาง กับ มาก 7) ปานกลาง กับ มากท่ีสุด และ 8) มาก กับ มากท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 4.57 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะดวกในการเดินทาง 

       ภายในสนามบิน ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน 

 

ความสะดวกในการ

เดินทางภายใน

สนามบิน 

 นPอยท่ีสุด นPอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

3.33 2.70 3.25 3.69 4.51 

นPอยท่ีสุด 3.33 - 0.62 0.08 -0.35 -1.17* 

นPอย 2.70 - - -0.54* -0.91* -1.79* 

ปานกลาง 3.25 - - - -0.44* -1.26* 

มาก 3.69 - - - - -0.82* 

มากท่ีสุด 4.51 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.57 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะดวกในการเดินทาง

ภายในสนามบิน ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 7 คูK ไดPแกK 1) 

นPอยท่ีสุด กับ มากท่ีสุด 2) นPอย กับ ปานกลาง 3) นPอย กับ มาก 4) นPอย กับ มากท่ีสุด 5) ปานกลาง 

กับมาก 6)ปานกลาง กับ มากท่ีสุด และ 7) มาก กับ มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.58 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะดวกในการเดินทาง 

       ภายในสนามบิน ดPานความสะดวกในการเดินทาง 

 

ความสะดวกในการ

เดินทางภายใน

สนามบิน 

 นPอยท่ีสุด นPอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

2.00 2.76 3.05 3.38 4.25 

นPอยท่ีสุด 2.00 - 0.75 -1.04 -1.38* -2.25* 

นPอย 2.76 - - -0.29 -0.62* -1.49* 

ปานกลาง 3.05 - - - -0.33* -1.20* 

มาก 3.38 - - - - -0.88* 

มากท่ีสุด 4.25 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

จากตารางท่ี 4.58 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะดวกในการเดินทาง

ภายในสนามบิน ดPานความสะดวกในการเดินทาง แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 7 คูK ไดPแกK 1) 

นPอยท่ีสุด กับ มาก 2) นPอยท่ีสุด กับ มากท่ีสุด 3) นPอย กับ มาก 4) นPอย กับ มากท่ีสุด 5) ปานกลาง 

กับมาก 6)ปานกลาง กับ มากท่ีสุด และ 7) มาก กับ มากท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 4.59 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะดวกในการเดินทาง 

       ภายในสนามบิน ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ความสะดวกในการ

เดินทางภายใน

สนามบิน 

 นPอยท่ีสุด นPอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

3.38 2.85 3.29 3.80 4.56 

นPอยท่ีสุด 3.38 - 0.52 0.08 -0.42 -1.19* 

นPอย 2.85 - - -0.44* -0.95* -1.71* 

ปานกลาง 3.29 - - - -0.51* -1.27* 

มาก 3.80 - - - - -0.77* 

มากท่ีสุด 4.56 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

X

X



   
 

 

 

จากตารางท่ี 4.59 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะดวกในการเดินทาง

ภายในสนามบิน ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 7 คูK ไดPแกK 

1) นPอยท่ีสุด กับ มากท่ีสุด 2) นPอย กับ ปานกลาง 3) นPอย กับ มาก 4) นPอย กับ มากท่ีสุด 5) ปาน

กลาง กับมาก 6)ปานกลาง กับ มากท่ีสุด และ 7) มาก กับ มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

ตารางท่ี 4.60 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามส่ิงอำนวยความสะดวกใน 

       สนามบิน 

การตัดสินใจเลือกใชP

สนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 

SS df MS F P-Value 

ช่ือเสียงของสนามบิน      

ระหวKางกลุKม 169.410 4 42.352 156.407 0.000* 

ภายในกลุKม 106.959 395 0.271   

รวม 276.369 399    

ภาพลักษณQของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 168.362 4 42.090 115.454 0.000* 

ภายในกลุKม 144.003 395 0.365   

รวม 312.364 399    

ความสะดวกในการเดินทาง 

ระหวKางกลุKม 155.278 4 38.819 77.853 0.000* 

ภายในกลุKม 196.956 395 0.499   

รวม 352.234 399    

ความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 150.671 4 37.668 126.576 0.000* 

ภายในกลุKม 117.548 395 0.298   

รวม 268.219 399    

โดยรวม      

ระหวKางกลุKม 159.937 4 39.984 170.581 0.000* 

ภายในกลุKม 92.588 395 0.234   

รวม 252.525 399    

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 



   
 

 

จากตารางท่ี 4.60 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามส่ิงอำนวยความสะดวกในสนามบิน พบวKา 

โดยรวม มีนัยสำคัญทางสถิติ  นPอยกวKาระดับ 0.05 น่ัน คือ ส่ิงอำนวยความสะดวกในสนามบิน

แตกตKางกัน การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทย

ในสถานการณ;โควิด – 19 โดยรวมแตกตKางกัน จึงเปรียบเทียบเป�นรายคูKโดยใชPสถิติ LSD ตKอไป เม่ือ

พิจารณารายดPานพบวKา ทุกดPาน มีนัยสำคัญทางสถิติ นPอยกวKาระดับ 0.05 น่ันคือส่ิงอำนวยความ

สะดวกในสนามบินแตกตKางกัน การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 ทุกดPาน แตกตKางกัน จึงเปรียบเทียบเป�นรายคูKโดยใชP

สถิติ LSD ตKอไป 

 

ตารางท่ี 4.61 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามส่ิงอำนวยความสะดวกใน 

       สนามบิน โดยรวม 

 

ส่ิงอำนวยความ

สะดวกในสนามบิน 
 นPอยท่ีสุด นPอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

2.28 2.79 3.20 3.92 4.58 

นPอยท่ีสุด 2.28 - -0.51 -0.91* -1.64* -2.30* 

นPอย 2.79 - - -0.40* -1.29* -1.79* 

ปานกลาง 3.20 - - - -0.72* -1.38* 

มาก 3.92 - - - - -0.66* 

มากท่ีสุด 4.58 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.61 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามส่ิงอำนวยความสะดวกใน

สนามบิน โดยรวม แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ ทุกคูK ยกเวPน นPอยท่ีสุด กับ นPอย 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.62 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามส่ิงอำนวยความสะดวกใน 

       สนามบิน ดPานช่ือเสียงของสนามบิน 

 

ส่ิงอำนวยความ

สะดวกในสนามบิน 
 นPอยท่ีสุด นPอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1.92 2.84 3.30 4.07 4.69 

นPอยท่ีสุด 1.92 - -0.92* -1.38* -2.15* -2.78* 

นPอย 2.84 - - -0.46* -1.23* -1.85* 

ปานกลาง 3.30 - - - -0.77* -1.39* 

มาก 4.07 - - - - -0.62* 

มากท่ีสุด 4.69 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.62 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามส่ิงอำนวยความสะดวกใน

สนามบิน ดPานช่ือเสียงของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ ทุกคูK 

 

ตารางท่ี 4.63 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามส่ิงอำนวยความสะดวกใน 

       สนามบิน ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน 

 

ส่ิงอำนวยความ

สะดวกในสนามบิน 
 นPอยท่ีสุด นPอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

2.11 2.82 3.22 3.89 4.64 

นPอยท่ีสุด 2.11 - -0.76 -1.10* -1.77* -2.53* 

นPอย 2.82 - - -0.40* -1.07* -1.83* 

ปานกลาง 3.22 - - - -0.67* -1.42* 

มาก 3.89 - - - - -0.76* 

มากท่ีสุด 4.64 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

X

X



   
 

 

จากตารางท่ี 4.63 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามส่ิงอำนวยความสะดวกใน

สนามบิน ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ ทุกคูK ยกเวPน นPอยท่ีสุด กับ นPอย 

 

ตารางท่ี 4.64 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามส่ิงอำนวยความสะดวกใน 

       สนามบิน ดPานความสะดวกในการเดินทาง 

 

ส่ิงอำนวยความ

สะดวกในสนามบิน 
 นPอยท่ีสุด นPอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

2.83 2.61 2.95 3.68 4.36 

นPอยท่ีสุด 2.83 - 0.22 -0.11 -0.85* -1.53* 

นPอย 2.61 - - -0.33* -1.07* -1.74* 

ปานกลาง 2.95 - - - -0.73* -1.41* 

มาก 3.68 - - - - -0.68* 

มากท่ีสุด 4.36 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.64 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามส่ิงอำนวยความสะดวกใน

สนามบิน ดPานความสะดวกในการเดินทาง แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 8 คูK ไดPแกK 1) นPอย

ท่ีสุด กับ มาก 2) นPอยท่ีสุด กับ มากท่ีสุด 3) นPอย กับ ปานกลาง 4) นPอย กับ มาก 5) นPอย กับ มาก

ท่ีสุด 6) ปานกลาง กับมาก 7) ปานกลาง กับ มากท่ีสุด และ 8) มาก กับ มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.65 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามส่ิงอำนวยความสะดวกใน 

       สนามบิน ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน 

 

ส่ิงอำนวยความ

สะดวกในสนามบิน 
 นPอยท่ีสุด นPอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

2.25 2.89 3.32 4.03 4.64 

นPอยท่ีสุด 2.25 - -0.64 -1.07* -1.78* -2.39* 

นPอย 2.89 - - -0.43* -1.05* -1.75* 

ปานกลาง 3.32 - - - -0.71* -1.32* 

มาก 4.03 - - - - -0.61* 

มากท่ีสุด 4.64 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.65 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามส่ิงอำนวยความสะดวกใน

สนามบิน ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ ทุกคูK ยกเวPน นPอยท่ีสุด กับ 

นPอย 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.66 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามการใหPบริการของพนักงาน 

       ภายในอาคารผูPโดยสาร 

การตัดสินใจเลือกใชP

สนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 

SS df MS F P-Value 

ช่ือเสียงของสนามบิน      

ระหวKางกลุKม 178.122 4 44.530 179.032 0.000* 

ภายในกลุKม 98.248 395 0.249   

รวม 276.369 399    

ภาพลักษณQของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 194.416 4 48.604 162.771 0.000* 

ภายในกลุKม 117.948 395 0.299   

รวม 312.364 399    

ความสะดวกในการเดินทาง 

ระหวKางกลุKม 169.267 4 42.317 91.356 0.000* 

ภายในกลุKม 182.967 395 0.463   

รวม 352.234 399    

ความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 181.389 4 45.347 206.291 0.000* 

ภายในกลุKม 86.830 395 0.220   

รวม 268.219 399    

โดยรวม      

ระหวKางกลุKม 179.174 4 44.794 241.216 0.000* 

ภายในกลุKม 73.351 395 0.186   

รวม 252.525 399    

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 



   
 

 

จากตารางท่ี 4.66 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามการใหPบริการของพนักงานภายในอาคาร

ผูPโดยสาร พบวKา โดยรวม มีนัยสำคัญทางสถิติ  นPอยกวKาระดับ 0.05 น่ัน คือ การใหPบริการของ

พนักงานภายในอาคารผูPโดยสารแตกตKางกัน การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 โดยรวมแตกตKางกัน จึงเปรียบเทียบเป�น

รายคูKโดยใชPสถิติ LSD ตKอไป เม่ือพิจารณารายดPานพบวKา ทุกดPาน มีนัยสำคัญทางสถิติ นPอยกวKาระดับ 

0.05 น่ันคือการใหPบริการของพนักงานภายในอาคารผูPโดยสารแตกตKางกัน การตัดสินใจเลือกใชP

สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 ทุก

ดPาน แตกตKางกัน จึงเปรียบเทียบเป�นรายคูKโดยใชPสถิติ LSD ตKอไป 

 

ตารางท่ี 4.67 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามการใหPบริการของพนักงาน 

       ภายในอาคารผูPโดยสาร โดยรวม 

 

การใหPบริการของ

พนักงานภายใน

อาคารผูPโดยสาร 

 นPอยท่ีสุด นPอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

2.63 2.69 3.13 3.76 4.65 

นPอยท่ีสุด 2.63 - -0.07 -0.50* -1.13* -2.20* 

นPอย 2.69 - - -0.43* -1.06* -1.95* 

ปานกลาง 3.13 - - - -0.62* -1.52* 

มาก 3.76 - - - - -0.90* 

มากท่ีสุด 4.65 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.67 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามการใหPบริการของพนักงาน

ภายในอาคารผูPโดยสาร โดยรวม แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ ทุกคูK ยกเวPน นPอยท่ีสุด กับ นPอย 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.68 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามการใหPบริการของพนักงาน 

       ภายในอาคารผูPโดยสาร ดPานช่ือเสียงของสนามบิน 

 

การใหPบริการของ

พนักงานภายใน

อาคารผูPโดยสาร 

 นPอยท่ีสุด นPอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

3.00 2.76 3.20 3.93 4.73 

นPอยท่ีสุด 3.00 - 0.24 -0.20 -0.92* -1.73* 

นPอย 2.76 - - -0.44* -1.16* -1.97* 

ปานกลาง 3.20 - - - -0.73* -1.53* 

มาก 3.93 - - - - -0.80* 

มากท่ีสุด 4.73 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

จากตารางท่ี 4.68 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามการใหPบริการของพนักงาน

ภายในอาคารผูPโดยสาร ดPานช่ือเสียงของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ 8 คูK ไดPแกK 1) นPอย

ท่ีสุด กับ มาก 2) นPอยท่ีสุด กับ มากท่ีสุด 3) นPอย กับ ปานกลาง 4) นPอย กับ มาก 5) นPอย กับ มาก

ท่ีสุด 6) ปานกลาง กับมาก 7) ปานกลาง กับ มากท่ีสุด และ 8) มาก กับ มากท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 4.69 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามการใหPบริการของพนักงาน 

       ภายในอาคารผูPโดยสาร ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน 

การใหPบริการของ

พนักงานภายใน

อาคารผูPโดยสาร 

 นPอยท่ีสุด นPอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

2.33 2.65 3.10 3.81 4.68 

นPอยท่ีสุด 2.33 - -0.32 -0.76* -1.47* -2.35* 

นPอย 2.65 - - -0.46* -1.15* -2.03* 

ปานกลาง 3.10 - - - -0.70* -1.58* 

มาก 3.81 - - - - -0.88* 

มากท่ีสุด 4.68 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

X

X



   
 

 

 

จากตารางท่ี 4.69 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามการใหPบริการของพนักงาน

ภายในอาคารผูPโดยสาร ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ ทุกคูK ยกเวPน นPอย

ท่ีสุด กับ นPอย 

 

ตารางท่ี 4.70 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามการใหPบริการของพนักงาน 

       ภายในอาคารผูPโดยสาร ดPานความสะดวกในการเดินทาง 
 

การใหPบริการของ

พนักงานภายใน

อาคารผูPโดยสาร 

 นPอยท่ีสุด นPอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

2.67 2.50 3.03 3.40 4.45 

นPอยท่ีสุด 2.67 - 0.16 -0.38 -0.73 -1.78* 

นPอย 2.50 - - -0.53* -0.90* -1.95* 

ปานกลาง 3.03 - - - -0.37* -1.42* 

มาก 3.40 - - - - -1.05* 

มากท่ีสุด 4.45 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

จากตารางท่ี 4.70 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามการใหPบริการของพนักงาน

ภายในอาคารผูPโดยสาร ดPานความสะดวกในการเดินทาง แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 7 คูK 

ไดPแกK 1) นPอยท่ีสุด กับ มากท่ีสุด 2) นPอย กับ ปานกลาง 3) นPอย กับ มาก 4) นPอย กับ มากท่ีสุด 5) 

ปานกลาง กับมาก 6) ปานกลาง กับ มากท่ีสุด และ 7) มาก กับ มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.71 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามการใหPบริการของพนักงาน 

       ภายในอาคารผูPโดยสาร ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน 

 

การใหPบริการของ

พนักงานภายใน

อาคารผูPโดยสาร 

 นPอยท่ีสุด นPอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

2.50 2.86 3.18 3.89 4.74 

นPอยท่ีสุด 2.50 - -0.38 -0.68* -1.38* -2.25* 

นPอย 2.86 - - -0.32* -1.03* -1.88* 

ปานกลาง 3.18 - - - -0.70* -1.56* 

มาก 3.89 - - - - -0.86* 

มากท่ีสุด 4.74 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.71 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามการใหPบริการของพนักงาน

ภายในอาคารผูPโดยสาร ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ ทุกคูK ยกเวPน 

นPอยท่ีสุด กับ นPอย 
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ตารางท่ี 4.72 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะอาดปลอดภัยของ 

       สนามบิน ปyองกันโรคโควิด - 19 

การตัดสินใจเลือกใชP

สนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยใน

สถานการณ;โควิด – 19 

SS df MS F P-Value 

ช่ือเสียงของสนามบิน      

ระหวKางกลุKม 162.329 4 40.582 140.565 0.000* 

ภายในกลุKม 114.040 395 0.289   

รวม 276.369 399    

ภาพลักษณQของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 171.362 4 42.840 120.012 0.000* 

ภายในกลุKม 141.002 395 0.357   

รวม 312.364 399    

ความสะดวกในการเดินทาง 

ระหวKางกลุKม 133.943 4 33.486 60.593 0.000* 

ภายในกลุKม 218.292 395 0.553   

รวม 352.234 399    

ความมีมาตรฐานของสนามบิน 

ระหวKางกลุKม 159.698 4 39.924 145.318 0.000* 

ภายในกลุKม 108.522 395 0.275   

รวม 268.219 399    

โดยรวม      

ระหวKางกลุKม 155.877 4 38.969 159.268 0.000* 

ภายในกลุKม 96.648 395 0.245   

รวม 252.525 399    

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 



   
 

 

จากตารางท่ี 4.72 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะอาดปลอดภัยของสนามบิน 

ปyองกันโรคโควิด - 19 พบวKา โดยรวม มีนัยสำคัญทางสถิติ  นPอยกวKาระดับ 0.05 น่ัน คือ ความ

สะอาดปลอดภัยของสนามบิน ปyองกันโรคโควิด - 19แตกตKางกัน การตัดสินใจเลือกใชPสนามบิน

สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 โดยรวม

แตกตKางกัน จึงเปรียบเทียบเป�นรายคูKโดยใชPสถิติ LSD ตKอไป เม่ือพิจารณารายดPานพบวKา ทุกดPาน มี

นัยสำคัญทางสถิติ นPอยกวKาระดับ 0.05 น่ันคือความสะอาดปลอดภัยของสนามบิน ปyองกันโรคโควิด - 

19แตกตKางกัน การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาว

ไทยในสถานการณ;โควิด – 19 ทุกดPาน แตกตKางกัน จึงเปรียบเทียบเป�นรายคูKโดยใชPสถิติ LSD ตKอไป 

 

ตารางท่ี 4.73 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะอาดปลอดภัยของ 

       สนามบิน ปyองกันโรคโควิด - 19 โดยรวม 

 

ความสะอาดปลอดภัย

ของสนามบิน ปyองกัน

โรคโควิด - 19 

 นPอยท่ีสุด นPอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

2.33 2.76 3.09 3.71 4.58 

นPอยท่ีสุด 2.33 - -0.42 -0.75* -1.37* -2.25* 

นPอย 2.76 - - -0.33* -0.94* -1.82* 

ปานกลาง 3.09 - - - -0.62* -1.50* 

มาก 3.71 - - - - -0.88* 

มากท่ีสุด 4.58 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.73 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะอาดปลอดภัยของ

สนามบิน ปyองกันโรคโควิด - 19 โดยรวม แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ ทุกคูK ยกเวPน นPอยท่ีสุด กับ 

นPอย 

 

 

 

X



   
 

 

ตารางท่ี 4.74 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะอาดปลอดภัยของ 

       สนามบิน ปyองกันโรคโควิด - 19 ดPานช่ือเสียงของสนามบิน 

 

ความสะอาดปลอดภัย

ของสนามบิน ปyองกัน

โรคโควิด - 19 

 นPอยท่ีสุด นPอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

2.50 2.76 3.18 3.84 4.70 

นPอยท่ีสุด 2.50 - -0.26 -0.68 -1.35* -2.20* 

นPอย 2.76 - - -0.41* -1.07* -1.94* 

ปานกลาง 3.18 - - - -0.65* -1.51* 

มาก 3.84 - - - - -0.89* 

มากท่ีสุด 4.70 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

จากตารางท่ี 4.74 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะอาดปลอดภัยของ

สนามบิน ปyองกันโรคโควิด - 19 ดPานช่ือเสียงของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ 8 คูK ไดPแกK 1) 

นPอยท่ีสุด กับ มาก 2) นPอยท่ีสุด กับ มากท่ีสุด 3) นPอย กับ ปานกลาง 4) นPอย กับ มาก 5) นPอย กับ 

มากท่ีสุด 6) ปานกลาง กับมาก 7) ปานกลาง กับ มากท่ีสุด และ 8) มาก กับ มากท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 4.75 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะอาดปลอดภัยของ 

       สนามบิน ปyองกันโรคโควิด - 19 ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน 

ความสะอาดปลอดภัย

ของสนามบิน ปyองกัน

โรคโควิด - 19 

 นPอยท่ีสุด นPอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1.83 2.61 3.08 3.75 4.61 

นPอยท่ีสุด 1.83 - -0.77 -1.28* -1.92* -2.78* 

นPอย 2.61 - - -0.47* -1.14* -2.00* 

ปานกลาง 3.08 - - - -0.67* -1.53* 

มาก 3.75 - - - - -0.86* 

มากท่ีสุด 4.61 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

X

X



   
 

 

 

จากตารางท่ี 4.75 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะอาดปลอดภัยของ

สนามบิน ปyองกันโรคโควิด - 19 ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ ทุกคูK 

ยกเวPน นPอยท่ีสุด กับ นPอย 

 

ตารางท่ี 4.76 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะอาดปลอดภัยของ 

       สนามบิน ปyองกันโรคโควิด - 19 ดPานความสะดวกในการเดินทาง 
 

ความสะอาดปลอดภัย

ของสนามบิน ปyองกัน

โรคโควิด - 19 

 นPอยท่ีสุด นPอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

2.50 2.79 2.93 3.44 4.33 

นPอยท่ีสุด 2.50 - -0.29 -0.42 -0.93 -1.83* 

นPอย 2.79 - - -0.13 -0.64* -1.54* 

ปานกลาง 2.93 - - - -0.50* -1.41* 

มาก 3.44 - - - - -0.89* 

มากท่ีสุด 4.33 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

จากตารางท่ี 4.76 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะอาดปลอดภัยของ

สนามบิน ปyองกันโรคโควิด - 19 ดPานความสะดวกในการเดินทาง แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ 

จำนวน 6 คูK ไดPแกK 1) นPอยท่ีสุด กับ มากท่ีสุด 2) นPอย กับ มาก 3) นPอย กับ มากท่ีสุด 4) ปานกลาง 

กับมาก 5) ปานกลาง กับ มากท่ีสุด และ 6) มาก กับ มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.77 เปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ 

       นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะอาดปลอดภัยของ 

       สนามบิน ปyองกันโรคโควิด - 19 ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน 

 

ความสะอาดปลอดภัย

ของสนามบิน ปyองกัน

โรคโควิด - 19 

 นPอยท่ีสุด นPอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

2.50 2.87 3.17 3.81 4.69 

นPอยท่ีสุด 2.50 - -0.36 -0.67 -1.30* -2.19* 

นPอย 2.87 - - -0.29* -0.94* -1.82* 

ปานกลาง 3.17 - - - -0.64* -1.52* 

มาก 3.81 - - - - -0.89* 

มากท่ีสุด 4.69 - - - - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.77 พบวKา ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะอาดปลอดภัยของ

สนามบิน ปyองกันโรคโควิด - 19 ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ 8 คูK 

ไดPแกK 1) นPอยท่ีสุด กับ มาก 2) นPอยท่ีสุด กับ มากท่ีสุด 3) นPอย กับ ปานกลาง 4) นPอย กับ มาก 5) 

นPอย กับ มากท่ีสุด 6) ปานกลาง กับมาก 7) ปานกลาง กับ มากท่ีสุด และ 8) มาก กับ มากท่ีสุด 

 

4.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางท่ี 4.78 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบปEจจัยและพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลตKอ

การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของผูPใชPบริการชาวไทยในสถานการณ;

โควิด-19 
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สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และท่ีพัก

อาศัยท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอน

เมืองของนักท่องเท่ียวชาวไทยแตกต่างกัน 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1.1 เพศท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของนักท่องเท่ียวชาวไทย

แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

1.2 อายุท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของนักท่องเท่ียวชาวไทย

แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

1.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ

และสนามบินดอนเมืองของนักท่องเท่ียวชาว

ไทยแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของนักท่องเท่ียวชาวไทย

แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

1.5 รายไดPเฉล่ียตKอเดือนท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามบินสุวรรณ

ภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักท่องเท่ียวชาว

ไทยแตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

1.6 ภูมิลำเนาท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของนักท่องเท่ียวชาวไทย

แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 



   
 

 

สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเดินทางท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามบิน

สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักท่องเท่ียวชาวไทยแตกต่างกัน 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

2.1 วัตถุประสงค์การเดินทางท่ีแตกต่างกันมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามบิน

สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

2.2 ความถ่ีในการเดินทางท่ีแตกต่างกันมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามบิน

สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยแตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

2.3 ผูPรKวมเดินทางท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของนักท่องเท่ียวชาวไทย

แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

2.4 วิธีการเดินทางท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ

และสนามบินดอนเมืองของนักท่องเท่ียวชาว

ไทยแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

2.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่ีแตกต่างกันมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามบิน

สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยแตกต่างกันท่ี 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยการใช้บริการสนามบินท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักท่องเท่ียวชาวไทยแตกต่างกัน 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

3.1 ความสะดวกในการเดินทางภายใน

สนามบินท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของนักท่องเท่ียวชาวไทย

แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

3.2 ส่ิงอำนวยความสะดวกในสนามบินท่ี

แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอน

เมืองของนักท่องเท่ียวชาวไทยแตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

3.3 การให้บริการของพนักงานภายในอาคาร

ผู้โดยสารท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของนักท่องเท่ียวชาวไทย

แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

3.4 ความสะอาดปลอดภัยของสนามบินตาม

มาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 ท่ี

แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอน

เมืองของนักท่องเท่ียวชาวไทยแตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล ขYอเสนอแนะ 

 

งานวิจัยเร่ือง“การเปรียบเทียบปEจจัยและพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชP

สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด-19” มี

วัตถุประสงค;เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตKางของปEจจัยสKวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตKอการ

ตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินของนักทKองเท่ียวชาวไทย (2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตKาง

ของพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

ของนักทKองเท่ียวชาวไทยและ (3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตKางของปEจจัยการใชPบริการท่ีมี

อิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียว

ชาวไทยโดยมีรายละเอียดสรุปผล อภิปรายผล ขPอเสนอแนะ ดังน้ี 

5.1 สรุปผล 

5.2 อภิปรายผล 

5.3 ขPอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 

5.1.1 ปLจจัยส(วนบุคคลของผูYตอบแบบสอบถาม 

ผูPตอบแบบสอบถามสKวนใหญKเป�นเพศหญิง มีจำนวน 246 คน คิดเป�นรPอยละ 61.50  มีอายุ 

20 – 29 ปa มีจำนวน 234 คน คิดเป�นรPอยละ 58.50 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจำนวน 291 คน 

คิดเป�นรPอยละ 72.70 มีอาชีพ พนักงานเอกชน/พนักงานบริษัท มีจำนวน 191 คน คิดเป�นรPอยละ 

47.75 มีรายไดPเฉล่ียตKอเดือน 15,000-30,000 บาท มีจำนวน 162 คน คิดเป�นรPอยละ 40.50 

ภูมิลำเนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจำนวน 307 คน คิดเป�นรPอยละ 76.75 

5.1.2 พฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต(อการตัดสินใจเลือกใชYสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักท(องเท่ียวชาวไทยในสถานการณQโควิด – 19 

นักทKองเท่ียวชาวไทยสKวนใหญKมีวัตถุประสงค;ในการเดินทาง คือ เดินทางทKองเท่ียว มีจำนวน 

231 คน คิดเป�นรPอยละ 57.70  มีความถ่ีในการเดินทาง 1 คร้ังตKอสัปดาห; มีจำนวน 335 คน คิดเป�น

รPอยละ 83.75 มีผูPรKวมเดินทาง คือ เพ่ือน/คนใกลPชิด มีจำนวน 143 คน คิดเป�นรPอยละ 35.75 มีผูPวิธี

ในการเดินทางไปสนามบิน คือ รถยนต;สKวนตัว มีจำนวน 172 คน คิดเป�นรPอยละ 43.00 มีผูPคKาใชPจKาย

ในการเดินทาง 1,001 - 1,500 บาท มีจำนวน 137 คน คิดเป�นรPอยละ 34.25 

 

 



   
 

 

5.1.3 ปLจจัยท่ีมีอิทธิพลต(อการตัดสินใจเลือกใชYสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอน

เมืองของนักท(องเท่ียวชาวไทย ในสถานการณQโควิด – 19 

1. นักทKองเท่ียวชาวไทยมีปEจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินโดยรวมอยูKใน

ระดับมาก ( = 3.85) เม่ือพิจารณารายดPานพบวKาขPอท่ีมีคKาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดPานความสะอาด

ปลอดภัยของสนามบิน ปyองกันโรคโควิด - 19  ( = 3.94) รองลงมาคือความสะดวกในการเดินทาง

ภายในสนามบิน ( = 3.90) ตามดPวยส่ิงอำนวยความสะดวกในสนามบิน ( = 3.78) และการ

ใหPบริการของพนักงานภายในอาคารผูPโดยสาร ( = 3.77) 

2. ปEจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบิน  ดPานความสะดวกในการเดินทาง

ภายในสนามบินโดยรวมอยูKในระดับมาก ( = 3.90) เม่ือพิจารณารายขPอบKอยพบวKา ขPอท่ีมีคKาเฉล่ีย

มากท่ีสุดคือ เสPนทางแตKละจุดภายในสนามบินเดินทางไปไดPงKาย ไมKซับซPอน และมีปyายบอกทางไปแตK

ละสKวนของสนามบิน รวมถึงภายในอาคารผูPโดยสารท่ีชัดเจน ( = 3.98) 

3. ปEจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบิน  ดPานส่ิงอำนวยความสะดวกใน

สนามบิน โดยรวมอยูKในระดับมาก ( = 3.78) เม่ือพิจารณารายขPอบKอยพบวKาขPอท่ีมีคKาเฉล่ียมากท่ีสุด

คือ ท่ีพักคอยมีปริมาณท่ีน่ังเพียงพอตKอจำนวนผูPโดยสาร ( = 3.98) 

4. ปEจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบิน  ดPานการใหPบริการของพนักงานภายใน

อาคารผูPโดยสาร โดยรวมอยูKในระดับมาก ( = 3.77) เม่ือพิจารณารายขPอบKอยพบวKาขPอท่ีมีคKาเฉล่ีย

มากท่ีสุดคือ พนักงานแตKละฝ�ายมีความรับผิดชอบตKอหนPาท่ีของตนอยKางเหมาะสม ( = 3.94) 

5. ปEจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบิน  ดPานความสะอาดปลอดภัยของ

สนามบิน ปyองกันโรคโควิด – 19 โดยรวมอยูKในระดับมาก ( = 3.94) เม่ือพิจารณารายขPอบKอยพบวKา

ขPอท่ีมีคKาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ พนักงานทุกคนในสนามบินใสKหนPากากอนามัยอยูKตลอดเวลา ( = 4.19) 

5.1.4 การตัดสินใจเลือกใชYสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักท(องเท่ียว

ชาวไทยในสถานการณQโควิด – 19 

1. การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทย

ในสถานการณ;โควิด – 19 โดยรวมอยูKในระดับมาก ( = 3.86) เม่ือพิจารณารายดPานพบวKาขPอท่ีมี

คKาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ช่ือเสียงของสนามบิน ( = 3.94) รองลงมาคือความมีมาตรฐานของสนามบิน   

( = 3.93) ตามดPวยภาพลักษณ;ของสนามบิน ( = 3.85) และความสะดวกในการเดินทาง ( = 

3.61) ตามลำดับ 

2. นักทKองเท่ียวชาวไทย มีการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

ของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 ดPานช่ือเสียงของสนามบิน อยูKในระดับมาก ( = 

3.94) เม่ือพิจารณารายขPอบKอย พบวKาขPอท่ีมีคKาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ สนามบินเป�นท่ีรูPจักของนักทKองเท่ียว

ท้ังชาวไทยและชาวตKางชาติ ( = 4.21) รองลงมาคือสนามบินมีการจัดพ้ืนท่ีใชPสอยภายในใหPมี
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บรรยากาศท่ีโปรKง สบาย เป�นท่ีจดจำ ( = 3.93) ตามดPวยสนามบินมีการบริหารการจัดการไดPดี (

= 3.92) และสนามบินพรPอมปรับปรุงแกPไขขPอผิดพลาดตามคำติชมจากนักทKองเท่ียวอยูKเสมอ ( = 

3.71) ตามลำดับ 

3. การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทย

ในสถานการณ;โควิด – 19 ดPานภาพลักษณ;ของสนามบิน อยูKในระดับมาก ( = 3.85) เม่ือพิจารณา

รายขPอบKอย พบวKาขPอท่ีมีคKาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ความเช่ือม่ันและม่ันใจในบริการของสนามบิน ( = 

3.92) 

4. นักทKองเท่ียวชาวไทย มีการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

ของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 ดPานความสะดวกในการเดินทาง อยูKในระดับมาก 

( = 3.61) เม่ือพิจารณารายขPอบKอย พบวKาขPอท่ีมีคKาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ใชPเวลานPอยในการเดินทาง

จากท่ีพักอาศัยไปและกลับจากสนามบิน ( = 3.64) 

5. นักทKองเท่ียวชาวไทย มีการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

ของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 ดPานความมีมาตรฐานของสนามบิน อยูKในระดับ

มาก ( = 3.93) เม่ือพิจารณารายขPอบKอย พบวKาขPอท่ีมีคKาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ สนามบินมีมาตรฐานใน

การบริการของพนักงานภายในสนามบิน ( = 3.97) 

5.1.5 การทดสอบสมมติฐาน 

1. สมมติฐานท่ี 1 ปEจจัยสKวนบุคคล ซ่ึงประกอบดPวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดP ระดับการศึกษา 

และท่ีพักอาศัยท่ีแตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน

ดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

อายุ อาชีพ และรายไดPเฉล่ียตKอเดือน แตกตKางกัน การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิ

และสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 แตกตKางกัน 

1.1 ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

ของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอายุ โดยรวม แตกตKางกันอยKางมี

นัยสำคัญ จำนวน 2 คูK ไดPแกK 1) ต่ำ20-29 ปa กับ 30-39 ปa และ 2) 20-29 ปa กับ 50-59 ปa 

1.2 ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

ของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามอาชีพ โดยรวม แตกตKางกันอยKางมี

นัยสำคัญ จำนวน 3 คูK ไดPแกK 1) นักเรียน/นักศึกษา กับ ขPาราชการ/พนักงานของรัฐ 2) นักเรียน/

นักศึกษา กับ พนักงานเอกชน/พนักงานบริษัท และ 3) นักเรียน/นักศึกษา กับ คPาขาย/ธุรกิจสKวนตัว 

1.3 ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

ของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามรายไดPเฉล่ียตKอเดือน โดยรวม 

แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 4 คูK ไดPแกK 1) ต่ำกวKา 15,000 บาท กับ 30,001-40,000 บาท 2) 
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ต่ำกวKา 15,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท 3) ต่ำกวKา 15,000 บาท กับ 50,001 บาทข้ึนไป และ 

4) 15,000-30,000 บาท กับ 50,001 บาทข้ึนไป 

2. สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมท่ีแตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบิน

สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

ความถ่ีในการเดินทาง ผูPรKวมเดินทาง และคKาใชPจKายในการเดินทาง แตกตKางกัน การตัดสินใจ

เลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 

19 แตกตKางกัน 

2.1 ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

ของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความถ่ีในการเดินทาง โดยรวม 

แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 3 คูK ไดPแกK 1) 1 คร้ังตKอสัปดาห; กับ 2 คร้ังตKอสัปดาห; 2) 2 คร้ัง

ตKอสัปดาห; กับ มากกวKา 3 คร้ัง/สัปดาห; และ 3) 3 คร้ังตKอสัปดาห; กับ มากกวKา 3 คร้ัง/สัปดาห; 

2.2 ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

ของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามผูPรKวมเดินทาง โดยรวม แตกตKางกัน

อยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 3 คูK ไดPแกK 1) เพ่ือนรKวมงาน กับ เดินทางคนเดียว 2) ญาติพ่ีนPอง กับ 

เดินทางคนเดียว และ 3) เพ่ือน/คนใกลPชิด กับ เดินทางคนเดียว 

2.3 ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

ของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามคKาใชPจKายในการเดินทาง โดยรวม 

แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ ทุกคูK ยกเวPน 1) 100 - 500 บาท กับ 501 - 1,000 บาท และ 2) 100 - 

500 บาท กับ 1,001 - 1,500 บาท 

3. สมมติฐานท่ี 3 ปEจจัยการใชPบริการสนามบินท่ีแตกตKางกันมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชP

สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยแตกตKางกัน 

ความสะดวกในการเดินทางภายในสนามบิน ส่ิงอำนวยความสะดวกในสนามบิน การ

ใหPบริการของพนักงานภายในอาคารผูPโดยสาร และ ความสะอาดปลอดภัยของสนามบิน การปyองกัน

โรคโควิด - 19 แตกตKางกัน การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 แตกตKางกัน 

3.1 ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

ของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะดวกในการเดินทางภายใน

สนามบิน โดยรวม แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ จำนวน 7 คูK ไดPแกK 1) นPอยท่ีสุด กับ มากท่ีสุด 2) 

นPอย กับ ปานกลาง 3) นPอย กับ มาก 4) นPอย กับ มากท่ีสุด 5) ปานกลาง กับมาก 6) ปานกลาง กับ 

มากท่ีสุด และ 7) มาก กับ มากท่ีสุด 



   
 

 

3.2 ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

ของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามส่ิงอำนวยความสะดวกในสนามบิน 

โดยรวม แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ ทุกคูK ยกเวPน นPอยท่ีสุด กับ นPอย 

3.3 ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

ของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามการใหPบริการของพนักงานภายใน

อาคารผูPโดยสาร โดยรวม แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ ทุกคูK ยกเวPน นPอยท่ีสุด กับ นPอย 

3.4 ผลเปรียบเทียบรายคูKการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

ของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 จำแนกตามความสะอาดปลอดภัยของสนามบิน 

การปyองกันโรคโควิด - 19 โดยรวม แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ ทุกคูK ยกเวPน นPอยท่ีสุด กับ นPอย 

5.2 อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย ผูPวิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค;ท่ี 1 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตKางของปEจจัยสKวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตKอ

การตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินของนักทKองเท่ียวชาวไทย 

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวKา อายุ อาชีพ และรายไดPเฉล่ียตKอเดือน แตกตKางกัน การ

ตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;

โควิด – 19 แตกตKางกัน เน่ืองจากลักษณะสKวนบุคคลท่ีตKางกันทำใหPแตKละบุคคลมีการตัดสินใจท่ี

แตกตKางกันออกไป สอดคลPองกับงานวิจัยของ ป�ยวรรณ ไกรเลิศ (2556) ศึกษาเร่ือง “ปEจจัยท่ีมีผลตKอ

ความต้ังใจซ้ือบริการสายการบิน ศึกษาเปรียบเทียบระหวKางสายการบินไทยสมายด;และสายการบิน

ไทยแอร;เอเชีย เสPนทางกรุงเทพฯ-กระบ่ี” พบวKา อาชีพ และอาชีพ แตกตKางกันมีความต้ังใจใชPบริการ

สายการบินไทยสมายล; เสPนทางกรุงเทพฯ-กระบ่ี และจะยังคงใชPการบริการจากสายการบินน้ีตKอไป 

แตกตKางกัน อยKางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และงานวิจัยของ กมลทิพย; พูลผล (2559) ศึกษา

เร่ือง “ปEจจัยท่ีมีผลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสายการบินไทยสมายล;เสPนทางระหวKางประเทศของ

ผูPโดยสารชาวไทย” พบวKา รายไดPเฉล่ียตKอเดือน แตกตKางกันมีความคิดเห็นในการตัดสินใจเดินทางมา

ใชPบริการสวนสนุกแตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2. วัตถุประสงค;ท่ี 2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตKางของพฤติกรรมท่ีอิทธิพลตKอการ

ตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทย 

ผลการวิจัยพบวKา ความถ่ีในการเดินทาง ผูPรKวมเดินทาง และคKาใชPจKายในการเดินทาง 

แตกตKางกัน การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทย

ในสถานการณ;โควิด – 19 แตกตKางกัน อาจเป�นเพราะ พฤติกรรมของผูPบริโภค คือ กระบวนการท่ี

ผูPบริโภคใชPในการเลือก คำนึงถึง การตัดท้ิงเก่ียวกับผลิตภัณฑ;บริการ ประสบการณ; หรือแนวคิด เพ่ือ

สนองความตPองการและผลท่ีคาดวKาจะเกิดข้ึนตKอการตัดสินใจของผูPบริโภค ซ่ึงเป�นปEจจัยท่ีมีผลตKอการ



   
 

 

ตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทย เชKน ผูPท่ี

มีความถ่ีในการเดินทางดPวยเคร่ืองบินบKอย ยKอมมีระดับการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินมากกวKา 

ผูPท่ีมีคKาใชPจKายในการเดินทางท่ีสูงกวKา ยKอมมีอำนาจในการจKายท่ีมากกวKา สอดคลPองกับงานวิจัยของ 

ฐิตวัฒน; ขันทอง (2562) ศึกษาเร่ือง “แนวทางการพัฒนาการใหPบริการของสนามบินนานาชาติอูK

ตะเภา ระยอง พัทยา” ผลการวิจัยพบวKา พฤติกรรมดPานเหตุผล ความถ่ี ในการเลือกใชPบริการ 

ระยะเวลาเดินทาง คKาใชPจKายเฉล่ีย ชKวงเวลาท่ีใชPบริการ ลักษณะการเดินทาง และแหลKงขPอมูลในการ

รับขKาวสาร ตKางกันมีผลทำใหPระดับความคิดเห็นตKอการใชPบริการของสนามบินนานาชาติอูKตะเภา 

ระยอง พัทยา ตKางกัน ในดPานส่ิงอำนวยความสะดวก ผูPรKวมเดินทาง และคKาใชPจKายในการเดินทาง 

3. วัตถุประสงค;ท่ี 3 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตKางของปEจจัยการใชPบริการท่ีอิทธิพล

ตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทย 

ผลการวิจัยพบวKา ความสะดวกในการเดินทางภายในสนามบิน ส่ิงอำนวยความสะดวกใน

สนามบิน การใหPบริการของพนักงานภายในอาคารผูPโดยสาร และ ความสะอาดปลอดภัยของสนามบิน 

การปyองกันโรคโควิด - 19 แตกตKางกัน การตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอน

เมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด – 19 แตกตKางกันโดยความสะดวกในการเดินทาง

ภายในสนามบิน มีสKวนสำคัญตKอการตัดสินใจของผูPบริโภค หากมีปyายบอกทางไปแตKละสKวนของ

สนามบิน ทางเดินภายในตัวอาคารผูPโดยสารมีความสะอาดเรียบรPอย เสPนทางแตKละจุดภายใน

สนามบินเดินทางไปไดPงKาย ไมKซับซPอน ยKอมสรPางความพึงพอใจใหPแกKผูPใชPบริการ หากสามารถ

ตอบสนองความตPองการของลูกคPาไดP จะสรPางความพึงพอใจของผูPบริโภคไดP (ปณิศา ลัญชานนท;, 

2548)  ในสKวนของส่ิงอำนวยความสะดวกในสนามบิน สKวนสำคัญตKอการตัดสินใจของผูPบริโภค หาก

สนามบินมีส่ิงอำนวยความสะดวกครบครัน ยKอสรPางความพึงพอใจตKอผูPใชPบริการ ในสKวนของการ

ใหPบริการของพนักงานภายในอาคารผูPโดยสารน้ันมีสKวนสำคัญตKอการตัดสินใจของผูPบริโภค หาก

พนักงานทำงานดPวยความเต็มใจ บริการดPวยความรวดเร็ว สามารถตอบสนองความตPองการของลูกคPา

ไดP ลPวนเป�นส่ิงสำคัญท่ีทำใหPผูPใชPบริการการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน 

ในสKวนของความสะอาดปลอดภัยของสนามบิน การปyองกันโรคโควิด – 19 เน่ืองจากผูPใชPบริการจะใหP

ความสำคัญของความสะอาดเน่ืองจากสถานการณ;โรคโควิด – 19 สอดคลPองกับงานวิจัยของ  วรัส

สิญา ศุภธนโชติพงศ; (2558) ไดPศึกษาเร่ือง “คุณภาพการบริการท่ีสKงผลตKอความต้ังใจท่ีจะใชPบริการซ้ำ

ของลูกคPาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาพ้ืนท่ีสKวนกลางกรุงเทพมหานคร ภาค

203” ผลการวิจัยพบวKา คุณภาพบริการในสKวนของ ส่ิงอำนวยความสะดวกใหPบริการ เชKน น้ำด่ืม 

หนังสือพิมพ; สKงผลตKอความต้ังใจท่ีจะใชPบริการซ้ำของลูกคPาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

และ สอดคลPองกับงานวิจัยของ กาญจนา โพนโต (2557) ศึกษาเร่ือง “ปEจจัยคุณภาพการใหPบริการ 

การบริการลูกคPาสัมพันธ; และการส่ือสารทางการตลาดท่ีสKงผลตKอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกKอสรPางใน



   
 

 

รPานคPาปลีกวัสดุกKอสรPางสมัยใหมK (Modern Trade) ในจังหวัดปทุมธานี” พบวKา คุณภาพบริการของ

พนักงาน การใหPความม่ันใจแกKผูPใชPบริการ สKงผลตKอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกKอสรPางในรPานคPาปลีกวัสดุ

กKอสรPางสมัยใหมK (Modern Trade) ในจังหวัดปทุมธานี อยKางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากผลการวิจัยพบวKา ปEจจัยที ่มีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการสนามบินของ

นักทKองเที่ยวชาวไทย ไดPแกK (1) ขPอมูลสKวนบุคคล ไดPแกK อายุ อาชีพ และรายไดPเฉลี่ยตKอเดือน (2) 

พฤติกรรมของผูPบริโภค ไดPแกK ความถี่ในการเดินทาง ผูPรKวมเดินทาง และคKาใชPจKายในการเดินทาง และ 

(3) ปEจจัยการใชPบริการสนามบินที่บริการ ไดPแกK ความสะดวกในการเดินทางภายในสนามบิน ส่ิง

อำนวยความสะดวกในสนามบิน การใหPบริการของพนักงานภายในอาคารผูPโดยสาร และ ความสะอาด

ปลอดภัยของสนามบิน ซึ่งมีความสอดคลPองกับงานวิจัยของ สอดคลPองกับงานวิจัยของ ป�ยวรรณ ไกร

เลิศ (2556) กมลทิพย; พูลผล (2559) ฐิตวัฒน; ขันทอง (2562) วรัสสิญา ศุภธนโชติพงศ; (2558) 

กาญจนา โพนโต (2557) ดังที่กลKาวมาขPางตPน สKวนปEจจัยที่ไมKมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPบริการ

สนามบินของนักทKองเที่ยวชาวไทย ไดPแกK (1) ขPอมูลสKวนบุคคล ไดPแกK ระดับการศึกษา และภูมิลำเนา 

(2) พฤติกรรมของผูPบริโภค ไดPแกK วัตถุประสงค;การเดินทาง และวิธีการเดินทาง 

5.3 ขYอเสนอแนะ 

5.3.1 ขYอเสนอแนะจากงานวิจัย 

1. ปEจจัยดPานสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน ผลการวิจัยพบวKา ขPอคำถามที่มีคKาเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือ “ที่พักคอยมีปริมาณที่นั่งเพียงพอตKอจำนวนผูPโดยสาร” ดังนั้นควรมีการดูแลจัดการ เพื่อจัด

ระเบียบที ่นั ่งพักผKอน จัดใหPมีที ่นั ่งตามริมทางเดินในจุดที ่เหมาะสม ออกแบบใหPกลมกลืนกับ

บรรยากาศ 

2. ปEจจัยดPานการใหPบริการของพนักงานภายในอาคารผูPโดยสาร ผลการวิจัยพบวKา ขPอคำถาม

ที่มีคKาเฉลี่ยนPอยที่สุด คือ “มีพนักงานแตKละฝ�ายมีความรับผิดชอบตKอหนPาที่ของตนอยKางเหมาะสม” 

ควรจัดสรรพนักงานใหPเพียงพอและทั่วถึง รวมถึงควรมีการอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งทางดPานเทคนิค

และการบริการอยKางสม่ำเสมอ เชKน ขPอมูลในการใหPบริการ การตอบคำถาม เป�นตPน เพื่อเพิ่มทักษะใน

การใหPบริการเหนือกวKาคูKแขKงขัน และเพ่ือไมKใหPการบริการเกิดความผิดพลาด 

3.ปEจจัยดPานความสะอาดปลอดภัยของสนามบิน การปyองกันโรคโควิด – 19 ผู Pโดยสาร 

ผลการวิจัยพบวKา ขPอคำถามที่มีคKาเฉลี่ยนPอยที่สุด คือ “พนักงานทุกคนในสนามบินใสKหนPากากอนามัย

อยูKตลอดเวลา” ดังนั้น จากภาวะเชื้อไวรัส COVID-19 สายการบินควรเพิ่มมาตรการรักษาความ

สะอาดเพื่อสรPางความนKาเชื่อถือ พรPอมใหPความรKวมมืออยKางใกลPชิดตKอดKานควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข และหนKวยงานท่ีเก่ียวขPองตามมาตรฐานองค;การอนามัยโลก 

 

 



   
 

 

5.3.2 ขYอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต(อไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงปEจจัยดPาน อื่น ๆ ที่ตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิและ

สนามบินดอนเมืองของนักทKองเที่ยวชาวไทยในสถานการณ;โควิด-19 เชKน ภาพลักษณ;ตราสินคPา การ

รับรูP ทัศนคติ ความพึงพอใจ เพ่ือใหPไดPขPอมูลในการตัดสินใจมากข้ึน  

 2. ควรมีการขยายไปยังกลุKมเปyาหมายอื่น ๆ เชKน กลุKมเปyาหมายชาวตKางชาติที ่เลือกใชP

สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองในสถานการณ;โควิด-19 เพื่อไดPขPอมูลที่ครอบคลุมผูPที่ใชP

บริการสนามบิน 

3. เนื่องจากงานวิจัยนี้มีขPอจำกัดดPานเวลา จึงไมKสามารถนำวิธีการสัมภาษณ;มาใชPไดP หากใน

อนาคต ผูPวิจัยอื่นๆ ตPองการทราบขPอมูลในการตัดสินใจในเชิงลึก ควรมีวิธีการสัมภาษณ;ในการเก็บ

ขPอมูล เพ่ือจะอธิบายขPอมูลเชิงลึกไดPมากข้ึน 
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พัทยา. วิทยานิพนธ;ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร;. 

ดวงรัตน; ภิรมย;รัตน; (2555). ปEจจัยท่ีมีผลตKอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองสำอาง Mineral Makeup 

 ย่ีหPอ Bloom  ของผูPบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ;บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

บุษบา อูKอรุณ (2018). กลยุทธ;การตลาดท่ีมีผลตKอความพึงพอใจของนักทKองเท่ียวชาวจีนกลุKมผูPสูงวัย  

ท่ีใชPบริการทKองเท่ียวเชิงสKงเสริมสุขภาพในประเทศไทย (บทความวิจัย คณะบัญชีและ 

วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเซาธ;อีสท;บางกอก, 2018), หนPา 60 

พัชรวลัย วิทย;ไธสง (2551). การตัดสินใจของผูPบริโภคในการเลือกซ้ือสินคPาเฮPาส;แบรนด; เทสโกP โลตัส  

สาขาหลักส่ี.มหาวิทยาลัยราชฎัฏพระนคร,: ม.ป.ท. 

ปณิศา ลัญชานนท;. (2548). หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ;ธรรมสาร, 

ป�ยะนันท; บุญณะโยไทย (2555). การรับรูPและทัศนคติของผูPบริโภคตKอส่ือกิจกรรมการพัฒนาอยKาง 

ย่ังยืนของบริษัท ปูนซิเมนต;ไทย จำกัด (มหาชน). วิทยานิพนธ;นิเทศศาตร;มหาบัณฑิต,  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย;. 

ปุณยนุช พวงคำ (2551). ความพึงพอใจของลูกคPาท่ีมีตKอบริษัท เปอร;มาเฟล็กซ; จำกัด. การคPนควPา 

อิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ป�ยวรรณ ไกรเลิศ (2556). ปEจจัยท่ีมีผลตKอความต้ังใจซ้ือบริการสายการบิน ศึกษาเปรียบเทียบ 

ระหวKางสายการบินไทยสมายด;และสายการบินไทยแอร;เอเชีย เสPนทางกรุงเทพฯ-กระบ่ี. การ 

คPนควPาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี. 

วรปรีชา กมลาศน; ณ อยุธยา (2558). ปEจจัยการเลือกใชPบริการของผูPโดยสารชาวไทยในเสPนทางบิน 

ทวีปยุโรป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน). วิทยานิพนธ;การจัดการมหาบัณฑิต, สถาบัน 

การบินพลเรือน 

วรัสสิญา ศุภธนโชติพงศ;. (2558). คุณภาพการบริการท่ีสKงผลตKอความต้ังใจท่ีจะใชPบริการซ้ำของลูกคPา 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน). วิทยานิพนธ;บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร. 

ยุวลักษณ; เวชวิทยาขลัง, วิญ³ู วีรยางกูร, และ วรพงศ; ภูมิบKอพลับ, รูปแบบบริหารการจัดการเมือง 

สนามบินสุวรรณภูมิของทKาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ดุษฎีนิพนธ; บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2020), หนPา 129 



   
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 

บทความ/วารสาร 

ทักษิณา แสนเย็น, “บทวิเคราะห;การรับมือโรคโควิด-19 : ผลกระทบตKออุตสาหกรรมการบิน,”  

วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร;และสังคมศาสตร; 3, (มิถุนายน 2020): 210. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

การเปรียบเทียบปัจจัยและพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สนามบินสุวรรณ

ภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในสถานการณ์โควิด – 19 

คำช้ีแจง แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท สาขา

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเท่ียว 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีวัตถุประสงค์งานวิจัย ดังน้ี 

1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสนามบินของนักท่องเท่ียวชาวไทย 

2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักท่องเท่ียวชาวไทย 

3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยการใช้บริการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของนักท่องเท่ียวชาวไทย 

จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ข้อมูลท่ีได้น้ันจะ

นำมาใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษาเท่าน้ัน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาให้ความร่วมมือตอบ

แบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 

รายละเอียดแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลการใช้บริการสนามบิน 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอน

เมืองของนักท่องเท่ียวชาวไทยในสถานการณ์โควิด – 19 

ส่วนท่ี 4 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอน

เมืองของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในสถานการณ์โควิด – 19 

ส่วนท่ี 5 ข้อมูลระดับการตัดสินใจเลือกใช้สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยในสถานการณ์โควิด – 19 

 

 

 

 

 



   
 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลการใช้บริการสนามบิน 

คำช้ีแจง โปรดทำเคร่ืองหมาย X หน้าข้อความท่ีตรงสภาพความเป็นจริงท่ีเก่ียวกับตัวท่านมากท่ีสุด 

O เคยใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ 

O เคยใช้บริการสนามบินดอนเมือง 

O เคยใช้บริการท้ังสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง 

O ไม่เคยใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง (ไม่ต้องตอบแบบสอบถาม) 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำช้ีแจง โปรดทำเคร่ืองหมาย X ลงใน หน้าข้อความท่ีตรงสภาพความเป็นจริงท่ีเก่ียวกับตัวท่านมาก

ท่ีสุด 

1. เพศ 
O เพศชาย    O เพศหญิง 

O อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………. 

2. อายุ 
O 20-29 ปี     O 30-39 ปี 

O 40-49 ปี    O 50-59 ปี 

O 60 ปีข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 
O ต่ำกว่าปริญญาตรี  O ระดับปริญญาตรี 

O ระดับปริญญาโท  O สูงกว่าปริญญาโท 

O อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…… 

4. อาชีพ 

O นักเรียน/นักศึกษา   O ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 

O พนักงานเอกชน/พนักงานบริษัท  O ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

O อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………….. 

 

5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
O ต่ำกว่า 15,000 บาท   O 15,000-30,000 บาท 

O 30,001-40,000 บาท   O 40,001-50,000 บาท 

O 50,001 บาทข้ึนไป 

6. ภูมิลำเนา 



   
 

 

O กรุงเทพมหานคร ฯ      O อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………… 

 

ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในสถานการณ์โควิด – 19 

คำช้ีแจง โปรดทำเคร่ืองหมาย X หน้าช่องข้อความท่ีตรงกับความเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

1. วัตถุประสงค์ในการเดินทาง 
O เดินทางท่องเท่ียว  O เดินทางไปเย่ียมญาติ 

O เดินทางไปทำงาน   O อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………… 

2. ความถ่ีในการเดินทางไปสนามบิน 
O 1-3 คร้ังต่อสัปดาห์  O 4-6 คร้ังต่อสัปดาห์ 

O 7-9 คร้ังต่อสัปดาห์  O เดินทางทุกวัน 

O อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………. 

3. ผู้ร่วมเดินทาง 
O เพ่ือนร่วมงาน   O ครอบครัว (สามี/ภรรยา) 

O ญาติพ่ีน้อง   O เพ่ือน/คนใกล้ชิด 

O อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……….. 

4. วิธีในการเดินทางไปสนามบิน 
O รถยนต์ส่วนตัว   O รถแท็กซ่ี 

O รถไฟฟ้า   O รถโดยสารประจำทาง 

O อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………. 

5. ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการเดินทางไปสนามบิน 
O 100 - 500 บาท   O 501 - 1,000 บาท 

O 1,001 - 1,500 บาท  O 1,501 - 2,000 บาท 

O 2,001 – 2,500 บาท  O 2,501 - 3,000 บาท 

O มากกว่า 3,000 บาท  O อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……. 

 

 

 

 

 



   
 

 

ส่วนท่ี 4 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักท่องเท่ียวชาวไทย ในสถานการณ์โควิด – 19 

คำช้ีแจง โปรดทำเคร่ืองหมาย X หน้าช่องข้อความท่ีตรงกับความเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

 

ปัจจัยการใช้บริการสนามบิน 

ในสถานการณ์โควิด - 19 

ระดับความคิดเห็น 

น้อย

ท่ีสุด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

ความสะดวกในการเดินทางภายในสนามบิน      

1. เส้นทางแต่ละจุดภายในสนามบินเดินทางไป
ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 

     

2. ทางเดินภายในตัวอาคารผู้โดยสารมีความ
สะอาดเรียบร้อย ไม่มีส่ิงของวางเกะกะ 

     

3. ระยะทางไปท่ีพักคอยก่อนข้ึนเคร่ือง ภายใน
อาคารผู้โดยสาร ไม่ไกลจากประตูทางข้ึน

เคร่ือง (Gate) 

     

4. มีป้ายบอกทางไปแต่ละส่วนของสนามบิน 
รวมถึงภายในอาคารผู้โดยสารท่ีชัดเจน 

     

ส่ิงอำนวยความสะดวกในสนามบิน      

1. มีบริการรถเข็นสำหรับขนสัมภาระท่ี
สามารถมองเห็นได้ง่ายและมีบริการหลาย

จุด 

     

2. มีบริการร้านสะดวกซ้ือและร้านอาหาร      

3. ท่ีพักคอยมีปริมาณท่ีน่ังเพียงพอต่อจำนวน
ผู้โดยสาร 

     

4. มีบริการห้องน้ำทุกจุดท่ีสำคัญ      

5. มีบริการอินเตอร์เน็ตและ Wi-fi      

6. มีบริการท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ      

การให้บริการของพนักงานภายในอาคารผู้โดยสาร      

1. มีจำนวนพนักงานของสนามบินเพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้โดยสาร 

     



   
 

 

2. พนักงานมีความพร้อมในการดูแลและ
ช่วยเหลือผู้โดยสาร 

     

3. พนักงานพูดจาสุภาพ เป็นมิตรต่อผู้โดยสาร      

4. พนักงานมีทักษะการส่ือสารท่ีดี ทำให้เกิด
ความเข้าใจได้ง่าย 

     

5. พนักงานแต่ละฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีของตนอย่างเหมาะสม 

     

ความสะอาดปลอดภัยของสนามบิน ป้องกันโรค 

โควิด - 19 

     

1. สนามบินมีความสะอาดอยู่สม่ำเสมอ      

2. สนามบินมีการฆ่าเช้ือทุก ๆ ช่ัวโมง      

3. สนามบินมีบริการสเปรย์และเจล
แอลกอฮอล์สำหรับให้บริการในจุดท่ี

เหมาะสม 

     

4. สนามบินมีพนักงานคอยดูแลความสะอาด
ตลอดเวลา 

     

5. พนักงานทุกคนในสนามบินใส่หน้ากาก
อนามัยอยู่ตลอดเวลา 

     

6. มีการทำความสะอาดรถเข็นสัมภาระทุก ๆ 
คร่ึงช่ัวโมง 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

ส่วนท่ี 5 ข้อมูลระดับการตัดสินใจเลือกใช้สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยในสถานการณ์โควิด – 19 

คำช้ีแจง โปรดทำเคร่ืองหมาย X หน้าช่องข้อความท่ีตรงกับความเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

 

 

ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้สนามบิน 

ระดับความคิดเห็น 

น้อย

ท่ีสุด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

ช่ือเสียงของสนามบิน      

1. สนามบินเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวท้ังชาว
ไทยและชาวต่างชาติ 

     

2. สนามบินมีการบริหารการจัดการได้ดี      

3. สนามบินพร้อมปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด
ตามคำติชมจากนักท่องเท่ียวอยู่เสมอ 

     

4. สนามบินมีการจัดพ้ืนท่ีใช้สอยภายในให้มี
บรรยากาศท่ีโปร่ง สบาย เป็นท่ีจดจำ 

     

ภาพลักษณ์ของสนามบิน      

1. ความเช่ือม่ันและม่ันใจในบริการของ
สนามบิน 

     

2. การดำเนินงานของสนามบินด้วยความ
โปร่งใส 

     

3. ตัวอาคารสนามบินใหม่ มีความทันสมัย      

ความสะดวกในการเดินทาง      

1. ใช้เวลาน้อยในการเดินทางจากท่ีพักอาศัย
ไปและกลับจากสนามบิน 

     

2. ใช้เวลาน้อยในการเดินทางจากท่ีทำงาน ไป
และกลับจากสนามบิน 

     

ความมีมาตรฐานของสนามบิน      

1. สนามบินมีมาตรฐานในด้านความปลอดภัย      

2. สนามบินมีมาตรฐานในด้านความสะอาด 
ปราศจากเช้ือโควิด - 19 

     



   
 

 

3. สนามบินมีมาตรฐานในการบริการของ
พนักงานภายในสนามบิน 

     

4. สนามบินมีมาตรฐานการจัดการควบคุม
จราจรภายในสนามบินได้ดี 

     

 

 

***ขอบคุณในความร่วมมือ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

ประวัติผู้เขียน 

 

ช่ือ-นาสกุล  นางสาวประภาศิริ  ประสารสุข 

 

อีเมล์   praphasiri.pras@bumail.net 

 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้าน 

การบิน (ธุรกิจการบิน) เกียรตินิยมอันดับสอง 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

มัธยมศึกษา โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 

ประสบการณ์การทำงาน พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน เจ้าของธุรกิจ Build-in Furniture 

พ.ศ. 2562 ฝึกงาน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

อนุมัติใหPการคPนควPาอิสระเป�นสKวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร  

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการทKองเท่ียว  

เร่ือง การเปรียบเทียบปEจจัยและพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลตKอการตัดสินใจเลือกใชPสนามบินสุวรรณภูมิ 

และสนามบินดอนเมืองของนักทKองเท่ียวชาวไทยในสถานการณ;โควิด-19  

ผูPวิจัย ประภาศิริ ประสารสุข  

ไดPพิจารณาเห็นชอบโดย  

อาจารย;ท่ีปรึกษา    ดร.สุชาดา เจริญพันธุ;ศิริกุล     
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