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บทคัดย่อ 

การวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหมท่ี่เป็นสมาชิกสายการ

บินโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บข้อมูลจากลูกค้าสมาชิกทัง้ 4 โปรแกรม ได้แก่ รอยัล ออร์คิด พลัส  ฟลาย

เออร์โบนัส นกแฟนคลับ และบ๊ิก ลอยัลตี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และสถิติเชิง

อนุมาน คือ  ไคสแควร์ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรความถี่ในการเดินทางและลักษณะของลูกค้าสมาชิกสาย

การบิน ซึ่งผลการศึกษาพบว่าลูกค้าสมาชิกท้ังท่ีเดินทางน้อยคร้ังและเป็นประจ าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  รายได้เฉลี่ยต่อ

เดอืน 20,000 - 40,000 บาท อย่างไรก็ตามกลับพบวา่ลูกค้าท่ีเดินทางน้อยคร้ังสว่นใหญ่นิยมเดินทางเพ่ือท่องเท่ียว มักจะ

น าคะแนนหรือไมล์ไปแลกเป็นของท่ีระลึกจากสายการบิน ขณะท่ีลูกค้าสมาชกิท่ีเดินทางเป็นประจ าส่วนใหญ่นิยมเดินทาง

ไปท างาน / ประชุม มักจะให้ความส าคัญในด้านการบริการของสายการบินเป็นหลัก สมัครสมาชิกเพื่อสะสมไมล์หรือ

คะแนน รวมถึงต้องการเพิ่มน้ าหนักกระเป๋า มักจะสะสมคะแนนหรือไมลจ์ากการซื้อตัว๋เครื่องบินชัน้ประหยัดราคาปกติและ

ชัน้ มักจะน าคะแนนหรือไมลไ์ปแลกเป็นต๋ัวเครื่องบินตา่งประเทศ สว่นใหญ่ได้รับข่าวสารและสิทธิประโยชนส์มาชิกผ่านทาง  

E-mail 

ABSTRACT 

This main objective of the study was to conduct customer profile analysis of airline frequent flyer program 

members in Mueang Chiang Mai district. Questionnaires were used for collecting data from customers in 4 different 

frequent flyer programs which were Royal Orchid Plus, FlyerBonus, Nok Fan Club and BIG Loyalty. The data were 

analyzed by descriptive statistics including frequency, percentage and Chi – Square to test the relationships in term 

of demographic and behavioral profile of the customers in each program by travel frequency. The study revealed 

that both members who travel very often and not often, they are female, earned the average monthly income 

between 20,001 - 40,000 Baht. They usually travel for leisure. The most selected benefit was an airline souvenir. 

While members who travels very often, most of them usually travel for business. Airline Services and amenities were 
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the main concern when booking a ticket. Most of the members registered a frequent flyer program in order to collect 

miles or points as well as increase their baggage allowance. Economy and Business classes were most selected for 

collecting miles or points. International flight ticket was most redeemed. Most of them received airline benefits via E-

mail. 

บทน า  

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่ีมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ รวมถึงเป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจและคมนาคมหลักของภาคเหนือ จึงท าให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางยอดนิยมท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว

มากกว่าปีละหลายล้านคน ประกอบกับหลายสายการบินพยายามเพิ่มเท่ียวบินและขยายเส้นทางการบินไปยังจุดหมาย

ปลายทางใหม่ๆ  ท้ังในและตา่งประเทศเพื่อรองรับความตอ้งการของผู้บริโภคทุกกลุ่มมากขึน้  

ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงของธุรกิจการบินในประเทศไทยท าให้หลายสายการบินพยายามสร้างความ

แตกตา่งและน าเสนอบริการใหม่ๆ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการแข่งขันท่ีรุนแรงมากขึ้น จะเห็นได้วา่หลายสายการ

บินพยายามน าเสนอ “โปรแกรมการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM)” 

มาใช้เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีส าคัญเพื่อคัดกรองกลุ่มลูกค้าท่ีมีแนวโน้มจะสร้างรายได้ให้ แก่องค์กรมากท่ีสุด  

ด้วยการน าเสนอโปรแกรมสมาชิกเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การเช็คอินท่ีเคาน์เตอร์พิเศษ การขึ้นเคร่ืองก่อน  

การรับสัมภาระก่อน  การรับน้ าหนักกระเป๋าเพิ่ม ทั้งนี้สิทธ์ิต่างๆ จะขึน้อยู่กับสถานภาพสมาชิกของลูกค้า แน่นอนว่าการ

รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าจะช่วยให้สายการบินสามารถรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันและความสามารถในการ

ท าก าไรในระยะยาว 

ส าหรับสายการบินท่ีให้บริการเท่ียวบินภายในประเทศ ณ อากาศยานเชียงใหม่ท่ีมีการน า CRM มาใช้มีท้ังหมด  

5 สายการบิน ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมสมาชิกจ านวน 4 โปรแกรม ได้แก่ การบินไทยและไทยสไมล์ (รอยัล ออร์คิด 

พลัส) บางกอกแอร์เวย์ส (ฟลายเออโบนัส) นกแอร์ (นกแฟนคลับ) และแอร์เอชีย (บ๊ิก รอยัลต้ี) แม้วา่หลายสายการบินจะมี

เส้นทางการบินท่ีเหมือนกัน แต่กลับพบวา่การเป็นสมาชิกของสายการบินท าให้ลูกค้ามีโอกาสท่ีจะเลือกใชบ้ริการสายการ

บินท่ีตนเองเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้น (วีรจิต กรานเลิศ, 2554) อย่างไรก็ตามความจงรักภักดีของสมาชิกสายการบินมักจะ

ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้โดยสารด้วยเช่นกัน ส าหรับผู้ท่ีเดินทางไม่บ่อยมักจะกังวลในเร่ืองของราคามากกว่าปัจจัยอื่น  

โดยจะเลือกเดินทางในเท่ียวบินท่ีถูกท่ีสุด ในขณะท่ีผู้โดยสารท่ีเดินทางบ่อยมีแนวโน้มท่ีจะเดินทางเพื่อรักษาสถานภาพ

สมาชิกของตนเองให้คงเดิมหรือดีกว่า (Johnny Jet, 2017: Online) ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

องค์กรควรรู้จักการวเิคราะห์ลูกค้า เพื่อให้ทราบข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความต้องการท่ี

แท้จริงของลูกค้า จนน าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ใหม่ๆ ท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง และสามารถจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ

ดึงดูดให้ลูกค้าเขา้มาใชบ้ริการเป็นประจ า  
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แนวคดิและทฤษฎี  

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ คือ กระบวนการหรือกิจกรรมทางการตลาดท่ีช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง

องคก์รและลูกค้าในระยะยาว โดยองค์กรจะต้องมุง่เนน้ไปท่ีลูกค้าเป็นศูนยก์ลาง พยายามดึงลูกค้าจากคู่แข่งขัน และรักษา

ลูกค้ากลุ่มเดิมไว้ ด้วยการศกึษาถึงกระบวนการตอบสนองของลูกค้าเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการท่ีแท้จริง แมว้่าลักษณะ

การท างานของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน กล่าวคือ 1) การระบุตัวตนลูกค้า (Identify)  

2) การแยกความแตกต่างของลูกค้า (Differentiate) 3) การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Interact) และ 4) การน าเสนอสินค้าหรือ

บริการท่ีมีความเหมาะสมเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละคน (Customize) (ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2546) แต่ส าหรับการวจิัยในครัง้

นี้จะศึกษาเฉพาะขั้นตอนการ Identify คือ การรู้รายละเอียด รวมถึงอุปนิสัย และความชื่นชอบอื่นๆ ของลูกค้าให้ได้มาก

ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพราะถือเป็นขัน้ตอนส าคัญที่สามารถน ามาใช้วิเคราะห์กลุม่ลูกค้าเป้าหมายท่ีแท้จริงขององคก์รได้  

การวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้า  

Ed Peelen (2005, 13) ได้กลา่วถึงการวเิคราะห์ลักษณะของลูกค้าเพ่ือใชเ้ป็นฐานข้อมูล แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี ้ 

1. ผู้ท่ีคาดวา่จะเป็นลูกค้า คือ ข้อมูลพืน้ฐาน เช่น ชื่อ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศัพท์  

2. ลักษณะการแบ่งสว่น แบ่งตามประโยชนท่ี์ลูกค้าตอ้งการจากผลิตภัณฑ ์ 

3. การก าหนดลักษณะช่องทางการสื่อสาร เพื่อใชศ้กึษาวธีิการรับสาร เชน่ ตดิตอ่ทางเว็บไซต์ หรือแอพพลเิคชั่น 

4. ประวัติการใช้จ่าย การอุปโภคบริโภคและมูลค่าของลูกค้า เพื่อน ามาใช้สรุปเพิ่มเติมในการอธิบายลักษณะ

ลูกค้ากลุ่มน้ันๆ เชน่ เส้นทางที่เดินทางเป็นประจ า ชว่งเวลาท่ีเดินทาง ความถี่ในการเดินทาง ประเภทตัว๋เครื่องบินท่ีซือ้ 

5. ประวัติการสื่อสาร คือ การบันทึกการสื่อสารเพื่อให้การเจรจามีความต่อเนื่องหากลูกค้ามีการซื้อซ้ า  

นักการตลาดนิยมใช้ 6Ws และ 1H ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  

ศริิวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552) อธิบายถึงการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคว่า เป็นการค้นหาพฤติกรรมการ

ซื้อ และการใช้ของผู้บริโภค โดยค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดวางแผนกลยุทธ์เพื่อสนองต่อความต้องการของ

ผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ค าถาม 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไปด้วย ลูกค้าคือใคร ซื้ออะไร ท าไมจึงซื้อ 

ใครมีอิทธิพลในการซื้อ ซื้อเมื่อไหร่ ซื้อท่ีไหน และซื้ออย่างไร เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาข้อมู ลและพฤติกรรมท่ี

แท้จริงของลูกค้า 

วิธีการด าเนินการวิจัย  

ขอบเขตเนื้อหา: ประกอบด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (6Ws 1H) เพื่อน ามาวิเคราะห์ลูกค้าและจัดท า

ลักษณะของลูกค้าเพื่อใช้ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

(Demographic Profile) 2) ข้อมูลด้านพฤติกรรมศาสตร์ (Behavior Profile)  โดยศึกษาตามล าดับขั้นการพัฒนา

ความสัมพันธ์กับลูกค้า ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเป็นสมาชิกสายการ

บิน  
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ขอบเขตประชากร: ส าหรับประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้โดยสารท่ีเป็นสมาชิกโปรแกรมสะสมคะแนนหรือ

ไมลข์องโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งท่ีมีการเดินทางในช่วงระยะเวลาไมเ่กิน 6 เดอืนท่ีผ่านมา  

ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง: เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้ไม่ทราบขนาดของประชากรท่ีแท้จริง  

จึงก าหนดขนาดตัวอยา่งจ านวน 320 ราย ซึ่งเลือกค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางขนาดตัวอย่างในการศึกษาท่ีมี

การใช้หน่วยตัวอย่างเป็นคนหรือสถาบันของ Seymour Sudman (Seymour Sudman,1976 อ้างในกุณฑลี รื่นรมย์, 2551: 

187) โดยใชว้ิธีการเลือกตัวอยา่งแบบไมใ่ช้ความนา่จะเป็น สอบถามผู้บริโภคท่ีเป็นสมาชกิสายการบินท้ัง 4 โปรแกรม และ

ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า ซึ่งประกอบด้วย รอยัล ออร์คิด พลัส จ านวน 80 ราย ฟลายเออร์โบนัส จ านวน 80 

ราย นกแอร์แฟนคลับ จ านวน 80 ราย และบิ๊ก รอยัลต้ี จ านวน 80 ราย  

วิธีการศึกษา: การเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลหลักของการวิจัยคร้ังนี้ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ โดยเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากการส ารวจด้วยการใช้แบบสอบถาม โดยสถานท่ีเก็บข้อมูล คือ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ แหล่งชุมชน 

และศูนยก์ารค้า  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา: เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์

และกรอบแนวคิดท่ีก าหนดขึ้น โดยน าหลักการจัดหมวดหมู่การวิเคราะห์ลักษณะลูกค้าของ  Ed Peelen มาปรับใช้ในการ

ออกแบบสอบถามได้มาเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีบ่งชี้ถึงลักษณะลูกค้าเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบ

ค าตอบหลายตัวเลอืก ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน  

ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางของลูกค้าสมาชิกสายการบินในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ตามกรอบ 

6Ws 1H ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการในฐานะลูกค้าสมาชิกสายการบินในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่

จ าแนกตามความถี่ในการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส าหรับข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามจะน ามาวเิคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน เพื่ออธิบายลักษณะ

ท่ัวไปของข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ ประกอบด้วย ความถี่ รอ้ยละ และค่าไคสแควร์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล: ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาเพื่ออธิบาย

ลักษณะท่ัวไปของข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และการใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อการทดสอบ

ความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีสามารถอธิบายลักษณะของลูกค้า โดยใช้ค่าไคสแควร์ ซึ่งจะพิจารณาจากค่า P-value  

หากข้อค าถามใดมีค่า P-value น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 หมายถึง ข้อมูลนั้นสามารถอธิบายลักษณะประชากรศาสตร์

หรือพฤตกิรรมศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ 

ผลการศึกษา  

ข้อมูลประชากรศาสตร์ (Demographic Profile) 

ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงาน

บริษัทเอกชน รายได้ตอ่เดอืน 20,001 - 30,000 บาท มรีายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนของครอบครัว มากกว่า 70,001 บาทขึ้นไป 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

 

Vol. 4 No. 3 (July – September 2018)   362 

 

ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บรกิาร (Behavior Profile) 

 ลูกค้าส่วนใหญ่เดินทางเพื่อการท่องเท่ียว ส่วนใหญ่ตัดสินใจใช้บริการสายการบินด้วยตนเอง โดยประเมินจาก

ราคาตั๋วเคร่ืองบินเป็นหลัก จองตั๋วเคร่ืองบินผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน รับผิดชอบค่าตั๋วเคร่ืองบินด้วยตนเอง และ

ช าระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน ในราคาเฉลี่ยเท่ียวละ1,001 - 1,500 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่สมัคร

สมาชิกเพื่อสะสมไมล์หรือคะแนน สิทธ์ิประโยชน์ท่ีมักจะน าไมล์หรือคะแนนไปแลก คือ ตั๋วเคร่ืองบินในประเทศ ปัญหาท่ี

พบจากการแลกสิทธิประโยชนจ์ากบัตรสมาชิก คือ คะแนนหมดอายุก่อนจะใชส้ิทธ์ิ เงื่อนไขในการแลกซับซ้อน และขั้นตอน

การแลกยุง่ยาก ทราบขา่วสารสิทธิประโยชนข์องสายการบินผ่านทาง Social Media E-mail และเว็บไซต์ของสายการบิน 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการเดินทางของลูกค้าสมาชิกสายการบินในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามความถี่ในการเดินทาง โดยใช้ค่าไคสแคว์ สามารถอธิบายลักษณะประชากรศาสตร์ลูกค้า

สมาชิกของแตล่ะสายการบินได้ตามตาราง 1.1 ด้านพฤติกรรมได้ตามตาราง 1.2 ดังนี้ 

ตาราง 1.1 แสดงลักษณะของลูกค้าด้านประชากรศาสตร์ 

ข้อมูลทั่วไป 
ความถีใ่นการเดินทาง 

น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง มากกว่าเดือนละ 1 ครั้งขึน้ไป 

เพศ หญิง หญิง 

อายุ - - 

สถานภาพ - - 

ระดับการศึกษา - - 

อาชีพ - - 

รายได้ต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท 20,001 – 40,000 บาท 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว มากกวา่ 60,001 บาทขึ้นไป มากกวา่ 60,001 บาทขึ้นไป 

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่สามารถอธิบายลักษณะของลูกค้าสมาชิกสายการบินได้จากการวิเคราะห์                

ค่า Chi-Square เนื่องจากค่า P – value มากกวา่ 0.05 
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ตารางที่ 1.2 สรุปพฤติกรรมการเดินทางของลูกค้าสมาชิกสายการบินในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามความถี่  

                  ในการเดินทาง 

พฤตกิรรม 
ความถีใ่นการเดินทาง 

น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง มากกว่าเดือนละ 1 ครั้งขึน้ไป 

จุดประสงค์การเดินทาง ท่องเท่ียว ท างาน / ประชุม 

เกณฑ์การเลือกใช้บรกิารสายการบิน - 

- สามารถเลอืกหรือจองท่ีน่ังได ้

- การให้บริการของพนักงานสายการบิน  

- ภาพลักษณ์ท่ีนา่เช่ือถือของสายการบิน  

- สภาพของเครื่องบินและสิ่งอ านวย

ความสะดวกบนเครื่องบิน  

- มบีริการห้องรับรองให้ในสนามบิน  

- รสชาติอาหารท่ีให้บริการบนเครื่องบิน  

- ประเภทชัน้โดยสาร เช่น Business Class 

/ First Class 

ผู้รับผิดชอบคา่ตั๋วเครื่องบิน ตนเอง หนว่ยงาน / บริษัทตน้สังกัด 

ประเภทตั๋วเครื่องบนิ ประหยัด (Economy) - 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเที่ยวบิน 1,001 - 1,500 บาท 1,501 - 2,500 บาท 

แหลง่ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การ

โฆษณาเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย 
- E - mail 

จุดประสงค์การสมัครสมาชกิ - 
- สะสมไมล์หรือคะแนน  

- เพิ่มน้ าหนักกระเป๋า 

วิธีทีใ่ช้สะสมคะแนนหรือไมล ์ - 
- ซื้อตัว๋เครื่องบินชัน้ประหยัดราคาปกต ิ

- ซื้อตัว๋เครื่องบินช้ันธุรกิจ 

ความถีใ่นการตรวจสอบคะแนนหรือ

ไมล ์
ไมเ่คยเลย เดอืนละ 1-2 ครัง้ 
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สิทธปิระโยชนท์ี่แลก ของท่ีระลึกจากสายการบิน ตัว๋เครื่องบินตา่งประเทศ 

จุดประสงค์การสมัครสมาชกิ - 
- สะสมไมล์หรือคะแนน  

- เพิ่มน้ าหนักกระเป๋า 

วิธีทีใ่ช้สะสมคะแนนหรือไมล ์ - 
- ซื้อตัว๋เครื่องบินชัน้ประหยัดราคาปกต ิ

- ซื้อตัว๋เครื่องบินช้ันธุรกิจ 

ความถีใ่นการตรวจสอบคะแนนหรือ

ไมล ์
ไมเ่คยเลย เดอืนละ 1-2 ครัง้ 

สิทธปิระโยชนท์ี่แลก ของท่ีระลึกจากสายการบิน ตัว๋เครื่องบินตา่งประเทศ 

ให้ความส าคัญกับการเลื่อนขัน้หรือ

ปรับสถานะสมาชกิสายการบนิ 
ใช ่ ใช ่

เหตุผลการเลื่อนขัน้หรือปรับสถานะ

สมาชิก 
- 

เพื่อสทิธิพิเศษส าหรับจัดการสัมภาระ

ด่วนพิเศษ 

แหลง่ข่าวสารและสิทธิประโยชน์

สมาชิก 
- E - mail 

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่สามารถอธิบายลักษณะของลูกค้าสมาชิกสายการบินได้จากการวิเคราะห์ค่า  

Chi-Square เนื่องจากค่า P – value มากกวา่ 0.05 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศกึษาการวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหมท่ี่เป็นสมาชิกสายการบินสามารถอภิปราย

ผลการศึกษาตามกรอบแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 6Ws1H ได้ดังตอ่ไปน้ี 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย: กลุ่มลูกค้าท่ีใช้บริการสายการบินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี 

สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท  

และยังสอดคล้องกับผลการศกึษาของรัฐวทิย ์ทองภักดี (2549) ได้ศกึษาพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารชาวไทยท่ีใช้

บริการสายการบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 30 ปี การศึกษาระดับปริญญา

ตรี มีรายได้เฉลี่ยมากกวา่ 25,000 บาท 
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2.  ผู้บริโภคซื้ออะไร: ส่วนใหญ่ซื้อตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยัด ด้วยราคาเฉลี่ย 1,001 – 1,500 บาท ต่อเท่ียวบิน

สอดคล้องกับผลการศึกษาของรัฐวิทย์ ทองภักดี ซึ่งพบว่า ส่วนใหญ่ช าระเงินด้วยตนเอง และนิยมเดินทางในชั้นประหยัด

มากที่สุด โดยจะช าระเงนิดว้ยเงินสดหรือบัตรเครดิต 

3.  ท าไมผู้บริโภคจงึซื้อ: เกณฑ์ท่ีใชป้ระเมินในการเลือกใชบ้ริการสายการบินคือ ราคาตั๋วเครื่องบิน ตารางเวลา

การบินท่ีเหมาะสม และขั้นตอนการจองและซื้อตั๋วท่ีง่ายและสะดวก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัฐวิทย์ ทองภักดี  

ซึ่งพบวา่ราคาเป็นสิ่งท่ีลูกค้าค านึงถงึเป็นหลัก รองลงมาคือ การบริการ และตารางการบินของสายการบิน 

4.  ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ: ส่วนใหญ่ตัดสินใจใช้บริการสายการบินด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศึกษาของรัฐวิทย ์ทองภักด ีซึ่งพบวา่ลูกค้ามักเดินทางคนเดียวและตัดสินใจเลอืกใช้บริการสายการบินด้วยตนเอง 

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด: ส่วนใหญ่ซื้อตั๋วเคร่ืองบินเพื่อท่องเท่ียว และเดินทางช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ สอดคล้อง

กับผลการศกึษาของกมลรัตน์ สวัสด ีซึ่งพบวา่ ส่วนใหญ่มวีัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือท่องเท่ียว 

6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน: ส่วนใหญ่จองตั๋วเคร่ืองบินผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

วีรจิต กรานเลิศ พบว่าผู้โดยสารบางกอกแอร์เวย์สและนกแอร์นิยมใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในขณะท่ีผู้โดยสาร

การบินไทยยังคงนยิมจองบัตรโดยสารกับห้องจ าหน่ายบัตร 

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร: ส่วนใหญ่จองตั๋วเคร่ืองบินและช าระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน

ด้วยตนเอง โดยเลือกตั๋วประเภทประหยัด ราคาเฉลี่ย 1,001 - 1,500 บาทต่อเท่ียวบิน พร้อมประกันการเดินทาง 

หลักเกณฑ์ในการเลอืกใช้บริการ คือ ราคาตั๋วเครื่องบิน และได้รับข่าวสารของสายการบินจาก Social Media ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของรัฐวิทย์ ทองภักดี ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศด้วยตนเอง 

นิยมเดินทางสายการบินไทยชั้นประหยัดมากท่ีสุด ช าระเงินซื้อตั๋วเคร่ืองบินด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต และได้รับข้อมูล

ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ส่วนที่ 1 กลยุทธ์การท า CRM ส าหรับลูกค้าสมาชิก 

ในการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกสายการบินให้มีการใชบ้ริการอย่างต่อเนื่อง ควรจัดกิจกรรมท่ีตรงกับความ

ต้องการของสมาชิก เช่น เพิ่มคะแนนสะสมหรือไมล์เป็น 2 เท่าในกรณีท่ีลูกค้าสมาชิกเดินทางในช่วงเดือนเกิดของตนเอง 

หรือในช่วงระยะเวลาท่ีเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับสายการบิน เชน่ ฉลองครบรอบการก่อตัง้บริษัท 

ส่วนที่ 2 : กลยุทธ์การท า CRM ส าหรับลูกค้าสมาชิกที่เดินทางน้อยครั้ง 

 จากผลการศึกษาที่พบวา่ร้อยละ 85.54 ของลูกค้าท่ีเดินทางนอ้ยครัง้นยิมเดินทางเพ่ือท่องเท่ียว ดังนัน้เพื่อให้สาย

การบินสามารถเพิ่มความถี่ในการเดินทางกับลูกค้ากลุ่มนี้ได้ดีขึ้น จึงควร เสนอสิทธิประโยชน์ท่ีเน้นการท่องเท่ียวพักผ่อน

เป็นหลัก เช่น รางวัลท่ีพักโรงแรม รางวัลบัตรบริการรถเช่า รางวัลบัตรก านัลสุขภาพและความงาม หรือรางวัล  

บัตรโดยสาร เป็นตน้ นอกจากนัน้จากผลการศกึษายังพบวา่รอ้ยละ 64.46 ของลูกค้ากลุ่มนี้ไมเ่คยตรวจสอบคะแนนสะสม

หรือไมล์เลย ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกมกีารเข้าตรวจสอบคะแนนหรือไมล์มากขึ้น สายการบินควรจัดโปรโมชั่น
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ประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาให้ลูกค้าสมาชิกทราบถึงสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับในฐานะลูกค้าสมาชกิ เช่น แลกบัตรโดยสาร

ภายในประเทศ ด้วยคะแนนเพียง 500 แต้ม หรือ ล็อคอินเพื่อรับส่วนลดพิเศษในการซื้อบัตรโดยสารเฉพาะสมาชิก  

เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ลูกค้าสมาชกิเขา้ตรวจสอบคะแนน 

ส่วนที่ 3 : กลยุทธ์การท า CRM ส าหรับลูกค้าที่เดินทางเป็นประจ า 

 เพื่อสร้างความประทับใจและสัมพันธภาพท่ีดีกับลูกค้ากลุ่มนี้ในระยะยาว การเข้าใจถึงลักษณะของลูกค้าอย่าง

ถ่องแท้จึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งจากผลการศึกษาท่ีพบว่าร้อยละ 42.86 ของสมาชิกท่ีเดินทางเป็นประจ านิยมน าคะแนนหรือ

ไมล์ไปแลกตั๋วเคร่ืองบินต่างประเทศ ดังนั้นสายการบินควรเสนอรางวัลบัตรโดยสารต่างประเทศในเส้นทางซึ่งเป็นท่ีนิยม 

ท้ังนี้เพื่อจูงใจไม่ให้ลูกค้ารู้สึกท้อถอยท่ีจะสะสมคะแนนหรือไมล์ต่อไป นอกจากนี้เพื่อเป็นการสื่อสารกับลูกค้าแบบ  

ตัวต่อตัว (Customized) สายการบินควรเสนอโค้ดส่วนลดส าหรับการเดินทางในคร้ังถัดไปเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลู กค้า

สมาชิกใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อ้างอิงจากผลการศึกษาร้อยละ 67 ของลูกค้าสมาชิกท่ีเดินทางเป็นประจ าได้รับข่าวสาร

สิทธิประโยชนส์มาชกิหรือเอกสิทธ์ิผ่านทาง E-mail  ขณะที่ลูกค้าองค์กร หนว่ยงานรัฐและเอกชนซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าสมาชิก

ท่ีเดินทางเป็นประจ า  จากผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 24 สามารถเบิกค่าตั๋วเคร่ืองบินจากหน่วยงาน /บริษัทต้นสังกัดได้ 

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายและเพิ่มจ านวนความถี่ในการซื้อซ้ าของลูกค้ากลุ่มนี้ได้ดีขึ้น สายการบินควรเสนอ

ส่วนลดหรือสิทธิพิเศษในการซื้อตั๋วเคร่ืองบิน เช่น เพิ่มน้ าหนักสัมภาระ เปลี่ยนแปลงวันเดินทางโดยไม่มีค่าธรรมเนียม 

อัพเกรดท่ีน่ัง เพ่ิมคะแนนหรือไมลเ์ป็น  2 เท่า เป็นต้น 
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