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บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

           การวิจยัเร่ือง การตดัสินใจเลือกใช้บริการของผูโ้ดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ 

เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1.  เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกใช้บริการของผูโ้ดยสาร สายการบินบางกอกแอร์เวยส์  

เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ   

 2.  เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกใช้บริการของผูโ้ดยสารสายการบินบางกอกแอร์

เวสย ์เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 

 

สรุปผลการวจิัย 

 

 1. สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผูใ้ช้บริการท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.27  อายุ21 - 40  ปี  ร้อย

ละ 57.07 รองลงมา 41 - 60 ปี ร้อยละ 37.336  ระดบัการศึกษา  ปริญญาตรี ร้อยละ 71.20  รองลงมา 

ต ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 12.80  อาชีพ ลูกจา้ง/พนกังานบริษทั  ร้อยละ 32.27  รองลงมา นกัเรียน/

นักศึกษา ร้อยละ 31.20  รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท  ร้อยละ 37.07  รองลงมา  

20,001 – 30,000 บาท  ร้อยละ 36.80 วตัถุประสงค์ของการเดินทาง ท่องเท่ียว ร้อยละ 59.20  

รองลงมา ประชุมหรือสัมมนา ร้อยละ 25.07  ใช้บริการเฉล่ียปีละ 1 – 2 คร้ังต่อปี  ร้อยละ 45.87   

รองลงมา 3 – 4 คร้ังต่อปี ร้อยละ 36.00 ช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทาง ไม่แน่นอน ร้อยละ 64.80  รองลงมา 

ช่วงวนัหยดุเสาร์ – อาทิตย ์ ร้อยละ 17.87   

  2. การตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  เส้นทาง

เชียงใหม่ - กรุงเทพ   

 ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการของสายการบินบางกอก

แอร์เวยส์ เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.82) เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น ดงัน้ี 
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 ด้านการบริการ 

 ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.61 – 4.21) จ านวน 7 รายการ คือ  

 1. ความมัน่ใจในความปลอดภยัในการเดินทาง 

 2. คุณภาพและรสชาติอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีใหบ้ริการ ณ หอ้งรับรองเชียงใหม่ 

 3. ความปลอดภยัของสัมภาระ 

 4. คุณภาพและรสชาติอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีใหบ้ริการบนเคร่ืองบิน 

 5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเดินทาง 

 6. ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินมีความสะดวกสบาย 

 7. ตารางการบินมีใหเ้ลือกเดินทางหลากหลายช่วงเวลา 

 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกบัผูใ้ช้บริการ เพศชาย และเพศหญิง อายุ 21 – 40 ปี และ 41 – 60 ปี 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย และลูกจา้ง/พนกังาน

บริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท วตัถุประสงค์การเดินทางเพื่อการท่องเท่ียว การ

ใชบ้ริการเฉล่ียปีละ 3 – 4 คร้ังต่อปี ช่วงเวลาการเดินทาง วนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์และไม่แน่นอน 

 ด้านราคา 

 ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.84 – 3.96)  ทุกรายการ คือ  

 1.  อตัราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัการบริการท่ีไดรั้บ 

 2. มีรายการแสดงอตัราค่าบตัรโดยสารชดัเจน 

 3. ความเหมาะสมของค่าโดยสารเม่ือเทียบกบั สายการบินอ่ืน 

 4.  ความเหมาะสมของราคาของท่ีระลึกท่ีจ าหน่ายบนเคร่ืองบิน 

 5.  ความคงท่ีของราคาค่าโดยสาร 

 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผูใ้ช้บริการ เพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มระดับ

การศึกษา ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ทุกกลุ่มวตัถุประสงคข์องการเดินทาง ทุกกลุ่ม

การใชบ้ริการเฉล่ียปีละ ทุกกลุ่มช่วงเวลาการเดินทาง  

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.85) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.72 – 3.93)  ทุกรายการ คือ 
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 1. สามารถส ารองท่ีนัง่ไดท้าง www.bangkokair.com 

 2. สามารถส ารองท่ีนัง่ผา่นตวัแทนจ าหน่ายทัว่ประเทศ 

 3. ศูนยก์ารบริการของสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ตั้งอยู่ในย่านชุมชน การคมนาคม

สะดวก 

 4. สามารถส ารองท่ีนัง่ไดท้างโทรศพัท ์

 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ช้บริการ เพศชาย และเพศหญิง อายุต  ่ากว่า 20 ปี 21 – 40 ปี และ 

41 -60 ปี ทุกกลุ่มระดบัการศึกษา ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ทุกกลุ่มวตัถุประสงค์

ของการเดินทาง ทุกกลุ่มการใชบ้ริการเฉล่ียปีละ ทุกกลุ่มช่วงเวลาการเดินทาง  

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.77 – 3.83)  ทุกรายการ คือ 

 1. การน าคะแนน Flyerbonus มาแลกตัว๋เคร่ืองบินและธุรพนัธมิตรอ่ืนๆ 

 2. การใหร้าคาพิเศษส าหรับการเดินทางในช่วง   Low season 

 3. การใหร้าคาพิเศษส าหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ 

 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผูใ้ช้บริการ เพศชาย และเพศหญิง  ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มระดับ

การศึกษา ทุกกลุ่มอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท 20,001 – 

30,000 บาท และ 30,001 – 40,000 บาท ทุกกลุ่มวตัถุประสงคข์องการเดินทาง ทุกกลุ่มการใชบ้ริการ

เฉล่ียปีละ ช่วงเวลาการเดินทาง วนัเวลาราชการ วนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์และไม่แน่นอน 

 ด้านกระบวนการบริการ 

 ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.84) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.79 – 3.86)  ทุกรายการ คือ 

 1. มีการใหบ้ริการผูโ้ดยสารทุกรายทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั 

 2. มีใหบ้ริการดว้ยความถูกตอ้งและรวดเร็ว 

 3. มีการใหบ้ริการรับจองบตัรโดยสารล่วงหนา้ 

 4. ความปลอดภยัของสัมภาระ 

 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผูใ้ช้บริการ เพศชาย และเพศหญิง  ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มระดับ

การศึกษา ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ทุกกลุ่มวตัถุประสงคข์องการเดินทาง ทุกกลุ่ม

การใชบ้ริการเฉล่ียปีละ ทุกกลุ่มช่วงเวลาการเดินทาง  
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 ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

 ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.23) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.56)  จ  านวน 1 รายการ คือ เคาน์เตอร์เช็คอินมีจ านวนเพียงพอ

ต่อการใหบ้ริการ 

 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ช้บริการ เพศชาย และเพศหญิง  อายุ 21 – 40 ปี และ 41 – 60 ปี 

ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี และปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย และลูกจา้ง/พนกังาน

บริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท วตัถุประสงคข์องการเดินทางเพื่อท่องเท่ียว และ

กลบัภูมิล าเนา การใชบ้ริการเฉล่ียปีละ 3 – 4 คร้ังต่อปี ช่วงเวลาการเดินทาง ไม่แน่นอน 

 ด้านบุคลากร 

 ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.29) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.19 – 4.42)  ทุกรายการ คือ 

 1. พนกังานแต่งกายสภาพ สะอาด มีบุคลิกท่ีดี 

 2.  การใหบ้ริการของพนกังานตอ้นรับภาคพื้นดิน 

 3. การใหบ้ริการของพนกังานบนเคร่ืองบิน 

 4.  พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ 

 5. พนกังานสามารถใหค้  าแนะน าเก่ียวกบับริการไดเ้ป็นอยา่งดี 

 6. ความสามารถทางดา้นภาษา 

 7. พนกังานมีความช านาญใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว 

 8.  การใหบ้ริการของพนกังานหอ้งรับรอง 

 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการ เพศชาย และเพศหญิง  อายุต  ่ากวา่ 20 ปี 21 – 40 ปี และ 

41 – 60 ปี ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาหรือต ่ากวา่ ปละปริญญาตรี อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ลูกจา้ง/

พนักงานบริษทั และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 10,000 บาท 

10,000 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท และ 40,001 – 50,000 บาท วตัถุประสงค์ของการ

เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ ประชุมหรือสัมมนา และท่องเท่ียว การใช้บริการเฉล่ียปีละ 1 – 2 คร้ังต่อปี 

และ 5 – 6 คร้ังต่อปี ช่วงเวลาการเดินทาง วนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์และไม่แน่นอน 
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 3. การเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนการตัดสินใจเลอืกใช้บริการสายการบินบางกอก

แอร์เวย์ส  เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ  ของผู้ใช้บริการ จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 

 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินบางกอก
แอร์เวย์ส  เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ ของผูใ้ช้บริการ พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน วตัถุประสงคก์ารเดินทาง ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ และผูใ้ชบ้ริการท่ีมี การใชบ้ริการ ช่วงเวลาการเดินทาง ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านการบริการ  
 ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 จ านวน 4 รายการ คือ 
 1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเดินทาง 
 2. ความตรงต่อเวลาในการบริการแต่ละเท่ียวบิน 
 3. ตารางการบินมีใหเ้ลือกเดินทางหลากหลายช่วงเวลา 
 4. ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินมีความสะดวกสบาย 
 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 

รายการ คือท่ีนัง่บนเคร่ืองบินมีความสะดวกสบาย 

 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 รายการ คือ 

 1. ความตรงต่อเวลาในการบริการแต่ละเท่ียวบิน 

 2. ตารางการบินมีใหเ้ลือกเดินทางหลากหลายช่วงเวลา 

 ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 3 รายการ คือ  

 1. ความมัน่ใจในความปลอดภยัในการเดินทาง 

 2. ตารางการบินมีใหเ้ลือกเดินทางหลากหลายช่วงเวลา 

 3. ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินมีความสะดวกสบาย 
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 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ ความตรงต่อ

เวลาในการบริการแต่ละเท่ียวบิน 

 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีวตัถุประสงคข์องการเดินทางต่างกนั  มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินมีความสะดวกสบาย 

 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ ความตรงต่อ

เวลาในการบริการแต่ละเท่ียวบิน 

 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการใช้บริการต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 จ านวน 1 รายการ คือ คุณภาพและรสชาติอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีใหบ้ริการบนเคร่ืองบิน 

 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 4 รายการ คือ  

 1. ความตรงต่อเวลาในการบริการแต่ละเท่ียวบิน 

 2. ตารางการบินมีใหเ้ลือกเดินทางหลากหลายช่วงเวลา 

 3. ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินมีความสะดวกสบาย 

 4. คุณภาพและรสชาติอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีใหบ้ริการ ณ หอ้งรับรองเชียงใหม่ 

 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีช่วงเวลาการเดินทางต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จ านวน 2 รายการ คือ 
 1. ตารางการบินมีใหเ้ลือกเดินทางหลากหลายช่วงเวลา 
 2. ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินมีความสะดวกสบาย 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 2 รายการ คือ  
 1. ความตรงต่อเวลาในการบริการแต่ละเท่ียวบิน 
 2. คุณภาพและรสชาติอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีใหบ้ริการบนเคร่ืองบิน 

 ด้านราคา  

 ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 รายการ คือ มีรายการแสดงอตัราค่าบตัรโดยสารชดัเจน 
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 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ ความคงท่ี

ของราคาค่าโดยสาร 

 ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 รายการ คือ ความเหมาะสมของราคาของท่ีระลึกท่ีจ าหน่ายบนเคร่ืองบิน 

 และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ ความ

เหมาะสมของค่าโดยสารเม่ือเทียบกบั สายการบินอ่ืน 

 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการใช้บริการต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 จ านวน 4 รายการ คือ  

 1. ความเหมาะสมของค่าโดยสารเม่ือเทียบกบั สายการบินอ่ืน 

 2.  ความคงท่ีของราคาค่าโดยสาร 

 3. มีรายการแสดงอตัราค่าบตัรโดยสารชดัเจน 

 4.  ความเหมาะสมของราคาของท่ีระลึกท่ีจ าหน่ายบนเคร่ืองบิน 

 และแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ อตัราค่า

โดยสารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัการบริการท่ีไดรั้บ 

 ผูใ้ช้บริการท่ีมีช่วงเวลาการเดินทางต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 4 รายการ คือ  
 1. ความเหมาะสมของค่าโดยสารเม่ือเทียบกบั สายการบินอ่ืน 
 2.  ความคงท่ีของราคาค่าโดยสาร 
 3. มีรายการแสดงอตัราค่าบตัรโดยสารชดัเจน 
 4.  ความเหมาะสมของราคาของท่ีระลึกท่ีจ าหน่ายบนเคร่ืองบิน 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

 ผูใ้ชบ้ริการท่ีอายตุ่างกนั  มีความคิดเห็น โดยรวม ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ 

คือ สามารถส ารองท่ีนัง่ไดท้างโทรศพัท ์



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 
 

172 

 ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 รายการ คือ ศูนยก์ารบริการของสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ตั้งอยูใ่น

ยา่นชุมชน การคมนาคมสะดวก 

 และแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ สามารถ

ส ารองท่ีนัง่ไดท้างโทรศพัท ์

 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีวตัถุประสงคข์องการเดินทางต่างกนั  มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 จ านวน 2 รายการ คือ 

 1. ศูนยก์ารบริการของสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ตั้งอยู่ในย่านชุมชน การคมนาคม

สะดวก 

 2. สามารถส ารองท่ีนัง่ไดท้าง www.bangkokair.com 

 และแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ สามารถ

ส ารองท่ีนัง่ไดท้างโทรศพัท ์

 ผูใ้ช้บริการท่ีมีการใช้บริการต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 จ านวน 2 รายการ คือ 

 1. สามารถส ารองท่ีนัง่ไดท้าง www.bangkokair.com 

 2. สามารถส ารองท่ีนัง่ผา่นตวัแทนจ าหน่ายทัว่ประเทศ 

 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีช่วงเวลาการเดินทางต่างกนั  มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จ านวน 1 รายการ คือ ศูนยก์ารบริการของสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ตั้งอยูใ่นยา่นชุมชน การ
คมนาคมสะดวก 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด  

 ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 รายการ คือ การใหร้าคาพิเศษส าหรับการเดินทางในช่วง Low season 
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 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 รายการ คือ 

 1. การน าคะแนน Flyerbonus มาแลกตัว๋เคร่ืองบินและธุรพนัธมิตรอ่ืนๆ 

 2. การใหร้าคาพิเศษส าหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ 

 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จ านวน 2 รายการ คือ 

 1. การน าคะแนน Flyerbonus มาแลกตัว๋เคร่ืองบินและธุรพนัธมิตรอ่ืน ๆ 

 2. การใหร้าคาพิเศษส าหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ 

 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ การให้ราคา

พิเศษส าหรับการเดินทางในช่วง   Low season 

 ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 2 รายการ คือ 

 1. การใหร้าคาพิเศษส าหรับการเดินทางในช่วง   Low season 

 2. การน าคะแนน Flyerbonus มาแลกตัว๋เคร่ืองบินและธุรพนัธมิตรอ่ืนๆ 

 ผูใ้ช้บริการท่ีมีช่วงเวลาการเดินทางต่างกนั  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 3 รายการ คือ  

 1. การใหร้าคาพิเศษส าหรับการเดินทางในช่วง   Low season 

 2. การน าคะแนน Flyerbonus มาแลกตัว๋เคร่ืองบินและธุรพนัธมิตร 

 ด้านกระบวนการบริการ 

 ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 รายการ คือ มีใหบ้ริการดว้ยความถูกตอ้งและรวดเร็ว 

 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 รายการ คือ 

 1. มีการใหบ้ริการผูโ้ดยสารทุกรายทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั 

 2. มีการใหบ้ริการรับจองบตัรโดยสารล่วงหนา้ 
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 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จ านวน 1 รายการ คือ มีการใหบ้ริการผูโ้ดยสาร ทุกรายทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 รายการ คือ 
 1. มีใหบ้ริการดว้ยความถูกตอ้งและรวดเร็ว 
 2. มีการใหบ้ริการรับจองบตัรโดยสารล่วงหนา้ 
 ผูใ้ช้บริการท่ีมีช่วงเวลาการเดินทางต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 รายการ คือ มีการใหบ้ริการรับจองบตัรโดยสารล่วงหนา้ 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ ความ
ปลอดภยัของสัมภาระ 
 ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

 ผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จ านวน 1 รายการ คือ พื้นท่ีให้บริการของสายการบินบางกอกแอร์เวยส์มีป้ายสัญลกัษณ์บอกทิศทาง
ชดัเจน 
 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 
รายการ คือ  
 1.  เคาน์เตอร์เช็คอินมีจ านวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 
 2.  มีการแบ่งพื้นท่ีของหอ้งรับรองผูโ้ดยสารเป็นสัดส่วน 

 ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 รายการ คือ  
 1.  เคาน์เตอร์เช็คอินมีจ านวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 
 2.  มีการแบ่งพื้นท่ีของหอ้งรับรองผูโ้ดยสารเป็นสัดส่วน 
 ผูใ้ช้บริการท่ีมีการใช้บริการต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จ านวน 2 รายการ คือ 
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 1. มีการจดัท่ีนัง่ในหอ้งรับรองส าหรับผูโ้ดยสารอยา่งเพียงพอ 

 2.  พื้นท่ีใหบ้ริการของสายการบินบางกอกแอร์เวยส์มีป้ายสัญลกัษณ์บอกทิศทางชดัเจน 

 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีช่วงเวลาการเดินทางต่างกนั  มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี

นัยส าคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 จ านวน 1 รายการ คือ  เคาน์เตอร์เช็คอินมีจ านวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

 ด้านบุคลากร 

 ผูใ้ชบ้ริการท่ีอายตุ่างกนั  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

จ านวน 2 รายการ คือ 

 1.  การใหบ้ริการของพนกังานตอ้นรับภาคพื้นดิน 

 2. ความสามารถทางดา้นภาษา 

 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 รายการ คือ 

 1.  การใหบ้ริการของพนกังานหอ้งรับรอง 

 2. พนกังานมีความช านาญใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว 

 ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 รายการ คือ พนกังานมีความช านาญใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว  

 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 3 รายการ คือ 

 1.  การใหบ้ริการของพนกังานตอ้นรับภาคพื้นดิน 

 2. การใหบ้ริการของพนกังานบนเคร่ืองบิน 

 3. ความสามารถทางดา้นภาษา 

 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั  มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จ านวน 1 รายการ คือ พนกังานสามารถใหค้  าแนะน าเก่ียวกบับริการไดเ้ป็นอยา่งดี 

 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 รายการ คือ 

 1. พนกังานมีความช านาญใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว 

 2. พนกังานแต่งกายสภาพ สะอาด มีบุคลิกท่ีดี 
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 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีวตัถุประสงคข์องการเดินทางต่างกนั  มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ  พนกังานแต่งกายสภาพ สะอาด มีบุคลิกท่ีดี 

 ผูใ้ช้บริการท่ีมีการใช้บริการต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จ านวน 3 รายการ คือ   

 1.  การใหบ้ริการของพนกังานตอ้นรับภาคพื้นดิน 

 2.  พนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ 

 3. พนกังานแต่งกายสภาพ สะอาด มีบุคลิกท่ีดี 

 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีช่วงเวลาการเดินทางต่างกนั  มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จ านวน 3 รายการ คือ   

 1. ความสามารถทางดา้นภาษา 

 2. พนกังานมีความช านาญใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว 

 3. พนกังานสามารถใหค้ าแนะน าเก่ียวกบับริการไดเ้ป็นอยา่งดี 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ พนักงาน
แต่งกายสภาพ สะอาด มีบุคลิกท่ีดี 
 

การอภิปรายผล 

 
 การวิจยัเร่ือง การตดัสินใจเลือกใช้บริการของผูโ้ดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 
เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ ไดข้อ้มูลท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. การตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  เส้นทาง
เชียงใหม่ - กรุงเทพ   
 ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการของสายการบินบางกอก
แอร์เวยส์ เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.82) เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น ดงัน้ี 
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 ด้านการบริการ ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.87) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.61 – 4.21) 
 ด้านราคา ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.89) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.84 – 3.96)   
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 
3.85) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.72 – 3.93)   
 ด้านกระบวนการบริการ  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.84) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.79 – 3.86)   
 ด้านลักษณะทางกายภาพ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 
3.23) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.56)   
 ด้านบุคลากร ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น  โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.29) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.19 – 4.42) 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ กญัญา  จนัทร์เลน (2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัเชียงราย  
พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินภายในประเทศส่วนใหญ่ใช้บริการสายการบิน 2 – 3 
เดือนต่อคร้ัง  และสายการบินไทยเป็นสายการบินท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดเพราะเห็นว่ามีความ
ปลอดภยั ส่วนเหตุผลท่ีเลือกใช้สายการบิน คือ มีราคาถูก รองลงมา มีความปลอดภยั  จุดประสงค์
ของการเดินทาง เพื่อการท่องเท่ียว และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศ  จากการศึกษาพบวา่  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด  มีผลต่อการตดัสินใจในระดบั
มากเท่ากนัทั้งปัจจยัด้านบริการ (ผลิตภณัฑ์)  ปัจจยัด้านราคา  ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ปัจจยัดา้นบุคคล  ปัจจยัดา้นกระบวนการและปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์
ของบริษทั และสอดคล้องกบัแนวคิดของ ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547) เก่ียวกบัส่วน
ประสมการตลาดบริการ (7P’s) พบวา่  กลยทุธ์การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (marketing mix 7 P’s) 
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกของผูบ้ริโภค ประกอบด้วยปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ (product)  ปัจจยัด้าน
ราคา (price) ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (place) ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด (promotion)  ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการ(process) ปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ (people) ปัจจยัดา้นการสร้างและ
การน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (physical and presentation) โดยส่วนประกอบทุกตัวมีความ
เก่ียวพนักนัและเท่าเทียมกนัข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารจะวางกลยุทธ์โดยเน้นน ้ าหนักท่ีปัจจยัใดมากกว่า
เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 
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จากขอ้คน้พบดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ผูใ้ช้บริการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบิน
บางกอกอร์เวยส์ เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพ พบว่า การใช้บริการของผูโ้ดยสารสายการบินจะ
เดินทางประมาณ 3 – 4 คร้ังต่อเดือน ส่วนใหญ่เดินทางในช่วงวนัหยุดเสาร์ – อาทิตย ์ เพราะเป็นวนั
สุดทา้ยของการท างานในรอบสัปดาห์ และมีวตัถุประสงค์ในการเดินทาง เพื่อการท่องเท่ียว และ
ผูใ้ช้บริการจะให้ความส าคญักับการให้บริการของสายการบิน  ในเร่ืองของขนาดของเคร่ืองบิน 
ความพอเพียงของจ านวนเท่ียวบินต่อวนั ความนุ่มนวลระหวา่งข้ึนลง การจดัเวลาการบินท่ีเหมาะสม 
ความเหมาะสมของระยะเวลาการเดินทาง  ความรวดเร็วความทันสมัยในการให้บริการ ความ
ปลอดภยัในการเดินทาง ความปลอดภยัของเคร่ืองบิน และความสะดวกสบาย ระดบัการให้บริการ
ของพนักงานตอ้นรับและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในห้องโดยสาร ผูโ้ดยสายจะใช้ในการใช้
พิจารณาในการตดัสินใจใชบ้ริการ 
 2.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ส  เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ  ของผู้ใช้บริการ จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินบางกอก
แอร์เวยส์  เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ ของผูใ้ชบ้ริการ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี การใชบ้ริการ ช่วงเวลา
การเดินทาง ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์
เวยส์ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านการบริการ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การใชบ้ริการต่างกนั 
มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05  เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
 ด้านราคา ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การใชบ้ริการ ช่วงเวลาการ
เดินทาง ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั  มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ช่วงเวลาการเดินทาง ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และ 0.05 
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 ด้านกระบวนการบริการ ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพ ช่วงเวลาการเดินทาง 
ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
 ด้านลักษณะทางกายภาพ  ผูใ้ช้บริการท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ด้านบุคลากร ผูใ้ชบ้ริการท่ีอายุ ระดบัการศึกษา ต่างกนั  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรลักษณ์  พลสยม และปุณญนัศ  ยศกันโท (2551) 
การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินนกแอร์  พบวา่ ผูโ้ดยสารท่ีมีเพศแตกต่างกนั
มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการสายการบินนกแอร์แตกต่างกนั ผูโ้ดยสารท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการสายการบินนกแอร์แตกต่างกนั ผูโ้ดยสารท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจต่อการใช้บริการสายการบินนกแอร์แตกต่างกนั ผูโ้ดยสารท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนัมี
ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการสายการบินนกแอร์แตกต่างกนั ผูโ้ดยสารท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนัมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการสายการบินนกแอร์แตกต่างกนั ผูโ้ดยสารท่ีมีจ านวนคร้ังของ
การใชบ้ริการแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการสายการบินนกแอร์แตกต่างกนั 
 จากผลงานวิจยัท่ีได้ แสดงว่า อายุท่ีแตกต่างกัน คือ การมีวุฒิภาวะเพิ่มข้ึน และระดับ
การศึกษาท่ีต่างกนั หมายถึง การมีความรู้เพิ่มข้ึน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน คือ การมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน 
อาชีพ คือ  การมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั ช่วงเวลาการเดินทาง คือ การใช้เวลาเดินทางท่ีต่างกนั ท าให้
ผูใ้ชบ้ริการมีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินบางกอกแอร์เวยแ์ตกต่างกนั  
 

ข้อเสนอแนะ 
  
 จากการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกใช้บริการของผูโ้ดยสารสายการบินบางกอกแอร์
เวยส์ เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ  ไดข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 
 ด้านการบริการ  จากการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การใชบ้ริการ
โดยเฉล่ียต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในดา้นของการ
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รักษาความตรงต่อเวลาในการบริการแต่ละเท่ียวบิน พร้อมทั้งมีการก าหนดตารางการบินมีให้เลือก
เดินทางหลากหลายช่วงเวลาท่ีชัดเจน ควรมีการปรับปรุงคุณภาพ ท่ีนั่งบนเคร่ืองบินมีความ
สะดวกสบาย คุณภาพและรสชาติอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีให้บริการบนเคร่ืองบิน และคุณภาพและ
รสชาติอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีใหบ้ริการ ณ หอ้งรับรองเชียงใหม่ 
 ด้านราคา  จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การใช้บริการโดย
เฉล่ีย และช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทางต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  ซ่ึงควรมีการส ารวจอตัราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัการบริการท่ีได้รับ 

ตามความเหมาะสมของค่าโดยสารเม่ือเทียบกบั สายการบินอ่ืน และควรก าหนดความคงท่ีของราคา
ค่าโดยสาร พร้อมทั้งมีรายการแสดงอตัราค่าบตัรโดยสารชดัเจน และความเหมาะสมของราคาของท่ี
ระลึกท่ีจ าหน่ายบนเคร่ืองบิน 

 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  จากการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
การใช้บริการโดยเฉล่ีย และช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทางต่างกนั ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ซ่ึงควรมีการให้ราคาพิเศษส าหรับการเดินทางในช่วง Low season 
และการใหร้าคาพิเศษส าหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ  
 ด้านกระบวนการบริการ  จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพ 
และช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทางต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05  ซ่ึง
ควรมีการให้บริการรับจองบตัรโดยสารล่วงหน้า และควรปรับปรุงคุณภาพดา้นความปลอดภยัของ
สัมภาระ 
 ด้านลักษณะทางกายภาพ   จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงควรมีการจดัเคาน์เตอร์
เช็คอินให้มีจ  านวนเพียงพอต่อผูใ้ช้บริการ และตอ้งมีการจดัท่ีนั่งในห้องรับรองส าหรับผูโ้ดยสาร
อย่างเพียงพอ ปรับปรุงพื้นท่ีการให้บริการของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สโดยมีการติดป้าย
สัญลกัษณ์บอกทิศทางชดัเจนเพื่อความสะดวกของผูใ้ชบ้ริการ 
 ด้านบุคลากร  จากการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงควรรักษาระดบัการให้บริการของพนกังาน
ตอ้นรับภาคพื้นดิน และพนกังานบนเคร่ืองบิน พนกังานมีการแต่งกายสุภาพ สะอาด มีบุคลิกท่ีดี มี
ความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ และมีความรู้ความสามารถทางดา้นภาษา มีความช านาญในการใหบ้ริการ
อยา่งรวดเร็ว สามารถใหค้  าแนะน าเก่ียวกบับริการไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 

 
 1.  ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผูโ้ดยสารสายการบิน
อ่ืน ๆ เพื่อน าผลท่ีไดม้าพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการต่อไป 
 2.  ควรศึกษาถึงคุณภาพดา้นการให้บริการและองค์ประกอบต่าง ๆ  ท่ีมีผลกระทบต่อ
การตดัสินใจเลือกใช้บริการของผูโ้ดยสารสายการบินต่าง ๆ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และ
พฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ และเกิดความพึงพอใจกบัผูใ้ชบ้ริการ 
 


