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บทคดัย่อ 

 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผูโ้ดยสาร สายการบิน
บางกอกแอร์เวยส์  เส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ  2) เปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผูโ้ดยสารสายการ
บินบางกอกแอร์เวสย ์เสน้ทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูใ้ชบ้ริการของ
ผูโ้ดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ ณ  เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพ จ านวน 375 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
เป็นแบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ 0.91 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบความแตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใชค้่าที และการวเิคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของสายการบิน
บางกอกแอร์เวยส์ เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้น
การบริการ ผูใ้ชบ้ริการมีความมัน่ใจในความปลอดภยัส าหรับการเดินทาง ดา้นราคา ผูใ้ชบ้ริการเห็นว่าอตัราค่า
โดยสารมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบับริการท่ีไดรั้บ และมีอตัราค่าบตัรโดยสารท่ีชดัเจน ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย สามารถส ารองท่ีนัง่ไดท้าง www.bangkokair.com และผา่นตวัแทนจ าหน่ายทัว่ประเทศ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีการน าคะแนน Flyer bonus มาแลกตัว๋เคร่ืองบินและธุระพนัธมิตรอ่ืน ๆ ดา้นกระบวนการบริการ มี
การให้บริการผูโ้ดยสารทุกรายอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ถูกตอ้งและรวดเร็ว ด้านลกัษณะทางกายภาพ เคาน์เตอร์
เช็คอินมีจ านวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากร พนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนดินและบนเคร่ือง ใหบ้ริการดว้ย
ความเต็มใจ  2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินบางกอกแอร์เวยส์  เส้นทาง
เชียงใหม่ - กรุงเทพ ของผูใ้ช้บริการ จ าแนกตามช่วงเวลาการเดินทางต่างกัน พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็น
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในดา้นการบริการ มีความตรงต่อเวลาในการบริการแต่ละ
เท่ียวบิน มีให้เลือกเดินทางหลายช่วงเวลา ท่ีนั่งมีความสะดวกสบาย ด้านกระบวนการบริการ ในด้านความ
ปลอดภยัของสมัภาระ และบริการรับจองบตัรโดยสารล่วงหนา้ 
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Abstract 

 

 The objectives of this research were: 1) to study factors affecting airline selection by passengers of 
Bangkok Airways Public Company limited on the Chiang Mai – Bangkok route. 2) compare factors affecting 
the airline selection based on personal characteristics. The sample included 375 passengers of Bangkok Airways 
on the Chiang Mai – Bangkok route. The research tool was a questionnaire with the reliability of 0.91. Data 
were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variancee.  
 The results of the research indicated that: 1) the overall mean score of factors affecting the airline 
selection of passengers was at high level. When questioned about service, the customers expressed their 
confidence in the travel security. Concerning airfare, passengers agreed that it was very reasonable in view of  
the quality of service provided. Besides, the ticket was easy to read and understand. Concerning distribution 
channels, the customers felt that they were convenient as they could reserve seats through 
“www.bangkokair.com” and through distributors nationwide. Regarding the promotion Flyer Bonus, they felt it 
that was convenient to redeem Flyer bonus points for a free flight or as a business partner’s gift. Regarding the 
service process, passengers thought service was quick and precise. When asked about the appearance, the 
respondents responded that the number of check-in counters was sufficient. About personnel services, the 
customers thought that services at the airport and on airplane were helpful. 2) Comparison of the means of the 
customers on Chiang Mai-Bangkok route classified by different flight times in using Bangkok Airways revealed 
that they were significantly different at 0.05 in their opinions on service punctuality on each flight, a variety of 
flight times, comfortable seats, service procedures, baggage safety, and advance reservation service 
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