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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความต้องการใช้บริการการใช้บริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ 
กรณีศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปและวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการต่อการใชบ้ริการ ปัจจยัท่ีผลต่อการใชบ้ริการ และปัญหาและอุปสรรคของผูใ้ช้บริการต่อ
การใช้บริการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ กรณีศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอย่างคือผูม้าใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ จ  านวน 400 ราย โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการต่อการใช้
บริการ ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคของ
ผูใ้ช้บริการต่อการใช้บริการขนส่งสินคา้ทางอากาศในประเทศ สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 
ความถ่ี ร้อยละ การบรรยายเชิงพรรณา และขั้นตอนการวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองโลจิท (Logit Model) 
โดยใช้เทคนิคในการประมาณความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimates: MLE) และ
เทคนิคการวเิคราะห์ดว้ยวธีิ Marginal Effects 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความต้องการใช้บริการการใช้บริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ 
กรณีศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

ตอนที ่1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

 จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 258 คน มีอายรุะหวา่ง 20-30 
ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มี
รายไดต่้อเดือนเฉล่ีย 10,000 – 15,000 บาท มีวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 
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ภายในประเทศเพื่อท าธุรกิจการคา้  ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่อยูใ่นธุรกิจประเภทการขนส่งและหตัถกรรม 
ประเภทบริการท่ีเลือกใชส่้วนใหญ่คือ ขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ รูปแบบบริการท่ีเลือกใช ้
คือ การส่งแบบธรรมดา ประเภทส่ิงของท่ีส่ง คือ สินคา้และส่ิงของทัว่ไป โดยสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีขนส่ง 
คือ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม รองลงมา คือ พืชผกัผลไม้และอาหารสด จ านวนใบขนส่งสินค้า (Air 
Waybill) ในแต่ละคร้ัง คือ จ านวน 1 – 3 ฉบบั โดยมีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการส่วนใหญ่ ในแต่ละคร้ัง
ประมาณ 101 -300 บาท มูลค่าส่ิงของท่ีส่งส่วนมากมีมูลค่า 500 – 1000 บาท  เหตุผลหลกัท่ีเลือกใช้
บริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ คือ สะดวก รวดเร็ว แต่ก็ยงัมีการใชบ้ริการการขนส่ง
ประเภทอ่ืนๆร่วมด้วย โดยประเภทการขนส่งท่ีเลือกใช้รองจากการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายใน
ประเทศ คือ รถบรรทุกของเอกชน วนัเวลาส่วนใหญ่ท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทาง
อากาศภายในประเทศ คือ ไม่แน่นอน รองลงมา คือ วนัจนัทร์ ช่วงเวลาส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการ คือ 9.00 - 
12.00 น. โดยมีความถ่ีในการใชบ้ริการเดือนละ 10 – 20 คร้ัง และส่วนใหญ่มีการใชบ้ริการการขนส่ง
สินคา้ทางอากาศภายในประเทศมานานเกิน 1 ปีข้ึนไป 

ตอนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศ 
กรณศึีกษาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

  การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศ 
กรณีศึกษาท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้บริการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ คือ ปัจจยัด้าน
ราคา (Price) ปัจจยัดา้นบุคลากร  (People) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ (Product) ปัจจยัดา้น
บริษทัการจดัจ าหน่าย  (Place) ปัจจยัดา้นดา้นกระบวนการ (Process) ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical  Evidence) และปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด  (Promotion) 

  โดยผลการวิจัยสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประกอบทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
(Service Marketing Mix) โดยกล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 7Ps) มีผล
ในการตัดสินใจใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศ กรณีศึกษาท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ โดยปัจจยัท่ีมีผลเรียงตามล าดบั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นราคา (Price)  มี
ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของกลุ่มตวัอยา่ง ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมาก
ท่ีสุดคือ การใหเ้ครดิตในการแก่ผูป้ระกอบการ รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร  (People) มีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการของกลุ่มตวัอย่าง ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ 
พนักงานมีเพียงพอต่อการให้บริการ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ (Product) มีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการของกลุ่มตวัอย่าง ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ 
ความรวดเร็วในการบริการ ปัจจยัดา้นบริษทัการจดัจ าหน่าย  (Place) มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
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ของกลุ่มตวัอย่าง ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ ท าเลท่ีตั้ ง
เหมาะสม ปัจจยัดา้นดา้นกระบวนการ ( Process) มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของกลุ่มตวัอยา่ง ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ สามารถใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 
ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence) มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของกลุ่มตวัอย่าง 
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ มีท่ีจอดรถเพียงพอกบัความ
ตอ้งการใชบ้ริการ และปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด  (Promotion) มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของ
กลุ่มตวัอยา่ง ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.24) ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ 
การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ  

ตอนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศ 
กรณศึีกษาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยการวเิคราะห์ด้วยแบบจ าลองโลจิท (Logit Model) 

 การวเิคราะห์ดว้ยแบบจ าลองโลจิท (Logit Model) โดยใชเ้ทคนิคในการประมาณความน่าจะ
เป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimates: MLE) และเทคนิคการวเิคราะห์ดว้ยวธีิ Marginal effects 

 ส่วนการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ 

กรณีศึกษาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ดว้ยแบบจ าลองโลจิท (Logit Model) โดยใช้เทคนิคใน

การประมาณความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimates: MLE) และเทคนิคการวเิคราะห์

ดว้ยวิธี Marginal effects ผลการศึกษาไดค้่า Log likelihood function  เท่ากบั -229.5691 ค่า Restricted 

log likelihood เท่ากับ -274.1269 ค่า McFadden Pseudo R2 เท่ากับ 0.1387 ค่า Chi squared เท่ากับ 

85.5421 ค่า Accuracy of Prediction เท่ากับ 73.85% พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้บริการการขนส่ง

สินคา้ทางอากาศภายในประเทศ กรณีศึกษาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ มีหลายปัจจยัดงัน้ี 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเช่ือมัน่ 99% หรือมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 1% ไดแ้ก่ อาชีพ (X2) และ

รูปแบบสินค้าท่ีขนส่ง (X4) และท่ีความเช่ือมัน่ 90% หรือมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 10% ได้แก่ 

ระดบัการศึกษา (X1) 

ตอนที ่4  ข้อมูลทีเ่กีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ในการใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศภาย
ในประเทศ กรณศึีกษาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

  พบว่า ปัญหาในทุกด้านท่ีพบส่วนใหญ่ 3 อันดับแรก คือ ไม่ได้รับข่าวสารหรือข้อมูล
เท่ียวบิน  สถานีปลายทางท่ีส่งสินคา้มีน้อยเกินไป และพนักงานบริการล่าช้า โดยสามารถจ าแนก
ปัญหาดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 
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 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์และการบริการ (Product)  ปัญหาท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พบ 3 อนัดบั
แรก คือ สถานีปลายทางท่ีส่งสินคา้มีน้อยเกินไป รองลงมาคือ การให้บริการไม่มีความหลากหลาย 
และไม่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราค่าระวางหรือรายละเอียดเท่ียวบิน  

 ปัจจัยด้านราคา (Price)  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาในด้านราคา ปัญหาท่ีพบ

รองลงมาคือ อคัราค่าขนส่งสูงกวา่การขนส่งรูปแบบอ่ืน และอตัราค่าขนส่งไม่สมเหตุสมผล 

 ปัจจัยด้านบริษัทการจัดจ าหน่าย  (Place)  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาในดา้นราคา 

ปัญหาท่ีพบรองลงมาคือ อัคราค่าขนส่งสูงกว่าการขนส่งรูปแบบอ่ืน และอัตราค่าขนส่งไม่

สมเหตุสมผล ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด  (Promotion ) 

 ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด  (Promotion ) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาในด้าน

ส่งเสริมการตลาด ปัญหาท่ีพบรองลงมา คือ ไม่ไดรั้บข่าวสารหรือขอ้มูลเท่ียวบิน และไม่มีการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ  

ปัจจัยด้านบุคลากร  (People)  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาในดา้นบุคลากร ปัญหาท่ี

พบรองลงมา คือ พนกังานบริการล่าชา้ และขาดการดูแลเอาใจใส่ท่ีดีจากเจา้หนา้ท่ีในการใชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence)  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่พบปัญหา

ในด้านลกัษณะทางกายภาพ ปัญหาท่ีพบรองลงมา คือ ท่ีจอดรถไม่สะดวกและไม่เพียงพอ และส่ิง

อ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ 

ปัจจัยด้านด้านกระบวนการ ( Process)  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาในด้าน

กระบวนการ ปัญหาท่ีพบรองลงมา ข่าวสารล่าชา้เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง และไม่ทราบล่วงหนา้เม่ือมี

การยกเลิกเท่ียวบิน 

5.2  ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความต้องการใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศ 

กรณีศึกษาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ พบวา่ประเภทบริการท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชน้อ้ยกวา่ดา้นอ่ืนคือ 

บริการขนส่งจากบา้นถึงบา้น และบริการรถบรรทุกขนส่งสินคา้จากผูใ้ช้บริการ จ านวนเอกสารการ

ขนส่งสินคา้ส่วนใหญ่ไม่เกิน 7 ฉบบั ประเภทสินคา้ท่ีใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศนอ้ยกวา่สินคา้

ประเภทอ่ืนคือ เคร่ืองประดบัและอญัมณี สถานีปลายทางท่ีผูส่้งสินคา้นอ้ยกว่าสถานีอ่ืนคือ อุดรธานี 
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อุบลราชธานี และพิษณุโลกวนัท่ีใชบ้ริการนอ้ยกวา่วนัอ่ืนๆคือ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ

นอ้ยกวา่ช่วงเวลาอ่ืนคือ ช่วงเวลา   12.01 – 17.00 น.  

5.3  ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ (Product)  จากการศึกษาพบว่า ควรมีการพิจารณาในการปรับปรุง
คุณภาพของการให้บริการโดยเฉพาะความเสียหายกบัสินคา้ หรือไม่สามารถจดัส่งสินคา้ไดใ้นเวลาท่ี
ก าหนด และเม่ือเกิดปัญหาควรแจง้ลูกคา้ทราบอยา่งรวดเร็ว พร้อมทั้งหาวิธีแกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้ 
ควรมีการเนน้ย  ้าเองความปลอดภยัในการขนส่งสินคา้ เพิ่มความระมดัระวงัในการหีบห่อสินคา้ และ
ควรแจง้ถึงเง่ือนไขของการรับประกนัสินคา้ใหลู้กคา้ทราบอยา่งละเอียด เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั
และลูกคา้มีความพึงพอ 

ด้านราคา (Price)  จากการศึกษาพบว่า ควรมีการบอกราคาค่าขนส่ง และค่าธรรมเนียมต่างๆอย่าง
ชดัเจน หากมีการเปล่ียนแปลงราคาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ควรแจง้รายละเอียดลูกคา้ทราบโดยเร็ว ซ่ึง
อาจจะจดัท าเป็นป้ายหรือแผน่พบัแสดงอตัราค่าบริการอยา่งละเอียดและชดัเจน 

ด้านบริษัทการจัดจ าหน่าย  (Place) จากการศึกษาพบว่า ควรเพิ่มความสะดวกให้ลูกคา้ในการติดต่อ
กบับริษทัขนส่ง โดยอาจเพิ่มคู่สายโทรศพัท ์หรือมีพนกังานในการตอบค าถามลูกคา้ทั้งทางโทรศพัท์ 
แฟ็กซ์  อีเมล และอินเทอร์เน็ตอยูต่ลอดเวลา 

ด้านส่งเสริมการตลาด  (Promotion)  จากการศึกษาพบวา่ ควรปรับปรุงในดา้นการส่งข่าวสารเก่ียวกบั
ขอ้มูลตารางเท่ียวบิน เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเส้นทางบิน ยกเลิกเท่ียวบิน และการปรับราคา ควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์ในหลายๆทางมากข้ึน ทั้งส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ วทิย ุแผน่พบั และเวปไซตท์างอินเทอร์เน็ต 
ควรมีการด าเนินการแจง้ลูกคา้ในทราบโดยเร็ว  

ด้านบุคลากร  (People)  จากการศึกษาพบวา่ ควรปรับปรุงในดา้นการให้บริการของพนกังานในด้าน
การแนะน ารายละเอียดขอ้มูลเท่ียวบิน การปฎิบติัตามกฏหรือขอ้ก าหนดของสายการบินอยา่งถูกตอ้ง 
การให้บริการดว้ยความเสมอภาคแก่ผูใ้ชบ้ริการ ความกระตือรือลน้ในการท างาน ให้บริการเวยความ
สุภาพอ่อนนอ้ม มีการให้บริการท่ีรวดเร็ว และความสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่างไให้ลูกคา้ได ้ควร
มีกล่องรับความคิดเห็นจากลูกคา้เก่ียวกบัการให้บริการของพนักงาน เพื่อให้ทางบริษทัได้รับรู้การ
ท างานของพนกังานในมุมมองของลูกคา้ เพื่อน าไปปรับปรุง มีการจดัอบรม และคดัเลือกพรักงานท่ีมี
คุณสมบติัในการใหบ้ริการท่ีดี เพื่อใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจในการใชบ้ริการ 
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ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence)  จากการศึกษาพบวา่ ควรปรับปรุงในดา้นการจดัหาท่ี
จอดรถให้สะดวกเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ รวมไปถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น 
หอ้งน ้า ตูน้ ้ าด่ืม มุมพกัผอ่น และการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ควรจดัท าป้ายสัญลกัษณ์ท่ีสามารถ
มองเห็นไดช้ัดเจน ทั้งระยะใกลแ้ละไกล มีการจดับริเวณสถานท่ีให้เหมาะสมและสพดวกสบาย มี
อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการใหบ้ริการ และอยูใ่นสภาพดีสามารถใชบ้ริการได ้

ด้านกระบวนการ (Process)  จากการศึกษาพบวา่ ควรมีการปรับปรุงในการให้บริการลูกคา้ใหม้ากข้ึน 
เช่ย การตรวจสอบชนิด ขนาด และน ้ าหนกัส่ิงของท่ีจะส่งให้มีความถูกตอ้ง มีการออกเอกสารการ
ขนส่งท่ีถูกตอ้งรวดเร็ว รวมไปถึงการตรวจสอบขอ้มูลทั้งผูรั้บและผูส่้งอยา่งถูกคอ้งชดัเจน มีการขนส่ง
สินค้าท่ีตรงเวลา ในขั้นตอนการให้บริการควรมีความสะดวกรวดเร็วและไม่ซับซ้อน แต่มีความ
ถูกตอ้ง นอกจากน้ีมีการเปล่ียนแปลงตารางการบินหรือยกเลิกเท่ียวบิน ควรแจ่งลูกคา้ในทราบโดยเร็ว
ทนัที 

5.4  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ กรณีศึกษาท่า
อากาศยานเชียงใหม่ ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้บริการ พฤติกรรมและความตอ้งการของ
ผูใ้ช้บริการ รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการ เพื่อเป็นแนวทางในการน ามาพฒันา
ปรับปรุงคุณภาพของการในบริการในธุรกิจบริการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ ในจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 1. ควรปรับปรุงคุณภาพในการใหบ้ริการในการให้บริการหีบห่อสินคา้อยา่งระมดัระวงั เพื่อให้
เกิดความเสียหายต่อสินคา้น้อยท่ีสุด และเม่ือสินคา้เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถส่งของได้ตรง
เวลา ควรแจง้ใหลู้กคา้ทราบอยา่งรวดเร็ว พร้อมทั้งหาวธีิแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ 
 2. หากมีการเปล่ียนแปลงราคาค่าระวางขนส่ง ค่าบรรจุหีบห่อ หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ควรมี
การแจง้รายละเอียดใหลู้กคา้ทราบอยา่งรวดเร็วและชดัเจน โดยอาจเป็นทางเวป๊ไซต ์แผน่พบั หรือทาง
โทรศพัท ์
 3. ควรเพิ่มคู่สายโทรศพัท ์แฟ็กซ์ และพนกังานรับโทรศพัทใ์หม้ากข้ึน 
 4. ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการใหบ้ริการถูกตอ้งและรวดเร็วมากข้ึน 
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5.5  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี อาจจะมีปัจจยัท่ีมีผลอ่ืนๆ ท่ีผูศึ้กษาไม่ไดน้ ามารวบรวมไว ้ดงันั้นใน
การศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรมีการเพิ่มเติมปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจอ่ืนๆ เพื่อน าไปสู่การศึกษาท่ี
หลากหลายมากข้ึน 
 2. งานวจิยัคร้ังน้ีไดม้  าการเก็บตวัอยา่งเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ
ภายในประเทศเฉพาะในจงัหวดัเชียงใหม่เท่านั้น ฉะนั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเก็บกลุ่มตวัอยา่งใน
พื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งไดห้ลากหลายยิง่ข้ึน 
 3.  ควรศึกษาประสิทธิภาพการปฎิบติังานของพนกังานหรือบุคลากรดว้ย 
  


