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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา 1) เพื่อส ารวจปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลต่อการรับรู้ในปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) โมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัส เพื่อวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 2) เพื่อส ารวจการรับรู้ในปัญญาประดิษฐ์ (AI) โม
บายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัส เพื่อวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับผู้โดยสารสายการบิน
ต้นทุนต่ า จ านวน 400 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม (Independent Sample t-test) และ วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA F-
test) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 65 เป็นเพศหญิง อยู่ในเจนเนอเรชั่น X และ Y ร้อยละ 28 วัตถุประสงค์ในการ
เดินเพื่อท าธุรกิจร้อยละ 35 เพื่อท่องเที่ยวร้อยละ 34 ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเจ้าของธุรกิจร้อยละ 40 มีความถี่
ในการเดินทาง 6 ครั้งต่อปี ร้อยละ 59 และค่าน้ าหนักด้านความถี่ในการใช้โมบายแอพพลิเคช่ันร้อยละ 35 ไม่เคยใช้ ด้าน
ความสามารถด้านโมบายแอพพลิเคชั่นลดการสัมผัสในการเช็คอินของสายการบินต้นทุนต่ าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.18 คืออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา อันดับความส าคัญของความสามารถ
ด้านโมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัสในการเช็คอินของสายการบินต้นทุนต่ า พบว่า ด้านการให้บริการ มีความส าคัญเป็น
อันดับแรก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.32 คือ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาอันดับที่ 
2 คือ ด้านความซับซ้อน และการใช้งานยาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.21 คืออยู่ใน
ระดับมาก และอันดับที่ 3 คือ ด้านความสอดคล้อง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.24 คือ
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
  
ค่าส่าคัญ : การรับรู้ในปัญญาประดิษฐ์ (AI)  โมบายแอพพลิเคช่ันของสายการบินต้นทุนต่ า  ลดการสัมผัส  วิถีชีวิตใหม่         
 

ABSTRACT 
 
 This research aimed 1 )  to explore the personal factors towards perceptions of 
Artificial Intelligences (AI): the mobile application to reduce touches for new normal life 
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and 2 )  to survey the perceptions of Artificial Intelligences (AI): the mobile application to 
reduce touches for new normal life. The researcher collected the data from the 
questionnaires distributed to 400  low cost airline passengers. The obtained data were 
analyzed by SPSS with the statistics such as frequency distribution, percentage, mean, 
standard deviation, independent sample t-test (2 means) and One-Way ANOVA F-test. The 
results found that the questionnaire respondents were females around 65%, in Generation 
X and Y around 28%, objectives in travelling was business around 35% and tourism around 
34% .  The major respondents were business owners around 40% , having frequency of 
travelling 6  times per year around 5 9 % , and weighted frequency in using mobile 
application showed that 35%  of the respondents never use the mobile application. The 
overall mobile application’s ability to reduce touches regarding check-in process of low 
cost airlines was good (Mean = 4 . 38  and S.D. = 0 . 18 ) .  When considering the important 
dimensions of the mobile application reducing touches in low cost airlines, it showed that 
firstly, service dimension was at the highest level (Mean = 4.51 and S.D. = 0.32), secondly, 
complexity and difficulty in using dimension was at the high level (Mean = 4 .33 and S.D. 
= 0.21) and thirdly, compatibility dimension was at a high level (Mean = 4.32 and S.D. = 
0.24). 
 
Keywords: Perceptions towards Artificial Intelligences (AI), Mobile Application of Low   
      Cost Airlines, Reduce Touches, New Normal Life   
 
บทน่า 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็น "การระบาด
ใหญ่"  (pandemic) หลังจากเกิดการลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์
ฮอปกินส์ ในสหรัฐอเมริกา ระบุว่า เข้าเดือนท่ี 9 การระบาดใหญ่ที่เริ่มจากจีน ท าให้มีผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ทั่วโลกแล้วกว่า 67 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตกว่า 1 ล้านราย ใน 191 ประเทศ เขตเศรษฐกิจ และดินแดน ทั่ว ไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ในจีนได้ท าให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 630 คน และติดเช้ืออีกกว่า 28,000 คน ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ท าให้
เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงเฉียบพลัน โดยจะมีอาการต่าง ๆ เริ่มจากมีไข้ ตามมาด้วยไอแห้ง ๆ คน
ที่ติดเช้ือส่วนใหญ่จะหายจากการติดเช้ือได้ เหมือนกับการเป็นไข้หวัดใหญ่ ข้อมูลวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2020 (BCC NEW, 
2020)   

อันดับประเทศที่มีความปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 มากที่สุดเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก คือ 
อิสราเอล, เยอรมนี, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, จีน, นิวซีแลนด์, ไต้หวัน, สิงคโปร์, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, สวิตเซอร์แลนด์, ออสเตรีย
, แคนาดา ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1  แสดงอันดับของประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยท่ีสุด ที่มา: 

https://twitter.com/SandipskDave/status/1250459836271063041 

 จากผลการจัดอันดับ ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศท่ีมีความปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 อยู่ใน

อันดับ 21 จาก 40 ประเทศ โดยมีคะแนน 591.45 คะแนน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังถูกจัดเป็นอันดับ 10 ในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิกถือได้ว่ามีความปลอดภัยค่อนข้างสูงจากล าดับการให้คะแนนดังกล่าว พิจารณาจาก ข้อมูล 4 หมวด รวม 24 

พารามิเตอร์ คือ ประสิทธิภาพในการกันกันโรค, ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของรัฐบาล , การเฝ้าระวังและการ

ตรวจพบ, และความพร้อมในการรักษาเยียวยาฉุกเฉิน โดยมีการน าเอา การป้องกันการติดเช้ือ , การเสียชีวิตและผลทาง

ลบของผู้ป่วย, ข้อมูลเชิงเมตริกของการกักกันโรค และการเฝ้าระวังโรค, การติดตามสอบสวนโรค, การบริหารจัดการและ

เสถียรภาพกับความปลอดภัยโดยรวม มาถ่วงน้ าหนักด้วย (มติชนออนไลน์, 2563)  

 การแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 หรือโคโรนาไวรัส ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 เกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็ว รุนแรงจนแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้คนเจ็บป่วย และล้มตายจ านวนมาก จนกลายเป็นความ

สูญเสียอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ มนุษย์จ าเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการด ารงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิม ๆ โดยสร้างเสริมปรับหาวิถีการด ารงชีวิตแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภัยจากการติด

เช้ือควบคู่ไปกับความพยายามรักษา และฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ น าไปสู่การสรรสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 

เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยท ามาเป็นกิจวัตร เกิดการบ่ายเบน

ออกจากความคุ้นเคยอันเป็นปกติมาแต่เดิมในหลายมิติ ท้ังในด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่า

เรียน การสื่อสาร การท าธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติใหม่ ๆ จนในท่ีสุด เมื่อเวลาผ่านไปจนท าให้

เกิดความคุ้นชินก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม นายโบ ลินกัม ประธาน (ธุรกิจการบิน) กลุ่มแอร์

เอเชีย กล่าวว่า เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่สามารถกลับมาบินได้อีกครั้งในเส้นทางภายในประเทศ และเริ่มให้บริการลูกค้า

ของเรา โดยหวังว่าจะเริ่มด าเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบได้เร็วท่ีสุด ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ โดยเราได้ทบทวนมาตรฐาน

ขั้นตอน การบริหารจัดการ อย่างถี่ถ้วนส าหรับผู้โดยสาร ทั้งบนพื้นดิน  และบนเครื่องบินเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ 

Covid-19 รวมทั้งท างานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเตรียมมาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้า 

https://twitter.com/SandipskDave/status/1250459836271063041
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สร้างการเดินทางที่ปลอดภัย และสะดวกสบายส าหรับทุกคน (AirAsia, 2020) ในวันที่ 17 เมษายน 2563 กลุ่มสายการ

บินแอร์เอเชียมีแผนจะกลับมาให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศต่าง ๆ ตามก าหนดเวลาตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 

การกลับมาให้บริการนี้จะเริ่มต้นจากเส้นทางภายในประเทศเส้นทางหลักก่อน  และมีแผนที่จะขยายเส้นทางให้บริการ

เพิ่มขึ้นรวมไปถึงเส้นทางระหว่างประเทศต่าง ๆ (ไทยพีบีเอส, 2563) ต่อมาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 – กลุ่มสายการ

บินแอร์เอเชียพร้อมใช้ขั้นตอนลดการสัมผัสในช่องทางต่าง ๆ ให้กับผู้โดยสารระหว่างการเดินทาง ได้แก่ ลดการสัมผัสใน

การช าระเงิน ขั้นตอนต่าง ๆ ที่สนามบิน การลดการสัมผัสเครื่องเช็คอินลดการสัมผัส (Kiosk) และใช้ระบบ Passenger 

Reconciliation System (PRS) รวมถึงการพัฒนาแอพพลิเคช่ันในโทรศัพท์มือถือให้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งานยิ่งขึ้น 

เพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านได้เดินทางอย่างมั่นใจ โดยในประเทศไทยจะเริ่มด้วยการใช้ขั้นตอนการลดการสัมผัส เครื่อง

เช็คอินลดการสัมผัส (Kiosk) ก่อนในทุกสนามบินที่แอร์เอเชียให้บริการ หลังจากนั้นจะน าระบบอื่นๆ มาใช้ตามล าดับ

ต่อไป (AirAsia, 2020) 

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา แนวคิด และทฤษฏีทีดังต่อไปนี้ เพื่อน าเข้าสู่กระบวนการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ 

 แนวคิดในเร่ือง ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (AI)  ในงานด้านบริการ (Compatibility) ความเข้ากันได้

เป็นปัจจัยส าคัญของการยอมรับนวัตกรรม (Azadegan & Teich, 2010; Chong & Bauer, 2000; Dedrick, & West, 

2004; Oliveira et al., 2014) มันหมายถึงขอบเขตที่นวัตกรรมและความสามารถในการให้คุณค่าและประสบการณ์ใน

ขณะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ที่มีศักยภาพ (Rogers, 1995) ทฤษฎีของ DOI ช้ีให้เห็นว่าการท างานร่วมกัน

ของนวัตกรรมที่มีประสบการณ์และความต้องการนั้นเกี่ยวข้องกับการยอมรับนวัตกรรม ความเข้ากันได้ระดับสูงอาจส่งผล

ให้มีการน าไปใช้ที่ต้องการมากกว่า กล่าวอีกนัยหนึ่งยิ่งการใช้งานร่วมกันได้มากขึ้นเท่าใดการยอมรับก็จะเร็วขึ้น (Wu et 

al., 2007) หากเทคโนโลยี AI นั้นเข้ากันได้กับวิธีปฏิบัติงานในปัจจุบันองค์กรต้องท าการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลง

เล็กน้อยและพนักงานมีแนวโน้มที่จะใช้เพราะความไม่ลงรอยกันมักจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการอย่างมีนัยส าคัญ

ซึ่งมักจะต้องเรียนรู้มาก ความต้านทานต่อการยอมรับมากข้ึน เทคโนโลยี AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ของเครื่องจักร

ต้องการข้อมูลจ านวนมาก (Huang, Zhu, & Siew, 2006)  ความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning   

(ML) ที่น ามาบริการในรูปแบบ AI ได้น าไปสู่ระดับที่สูงขึ้นหนึ่งระดับที่สูงกว่าระดับของการปฏิบัติตามกฎที่ก าหนดไว้

ล่วงหน้า ดังนั้น ความสามารถของ AI ที่มี Machine Learning (ML) มาประกอบใช้จึงจะเปลี่ยนบทบาทอัลกอริทึมท่ีเคย

ใช้กับ AI มาแล้ว รวมเข้ากันกับ Machine Learning  (ML) ที่สามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองตามที่

มีอยู่ให้เข้าถึงข้อมูล โดยการสร้างลิงค์ระหว่างแต่ละส่วนของข้อมูล ด้วยความสามารถเหล่านี้ Machine Learning (ML) 

จึงสามารถสรุปและจัดท าภาพรวมบนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ที่ด าเนินการ 

 แนวคิดของความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในด้านความสอดคล้อง และสัมพันธ์กัน (Relative 

Advantage) การรวมกันของเทคโนโลยี AI และข้อมูลขนาดใหญ่ย่อมน านวัตกรรม และความได้เปรียบทางการแข่งขันมา

สู่บริษัท ต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนถึงปัจจุบัน AI ได้ถูกน าไปใช้ในแชทบอต (Chat bot) หรือการบริการลูกค้าการพูด 

และเสียงส าหรับลูกค้าและการด าเนินการเครือข่ายอัตโนมัติ (El Khatib, Al-Nakeeb, & Ahmed, 2019) แอปพลิเคช่ัน

เหล่านี้ลดต้นทุนการด าเนินงานของบริษัท เพิ่มคุณภาพการบริการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและส่งเสริม
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ประสิทธิภาพ หากบริษัทปลูกฝังการรับรู้ให้กับพนักงานว่าเทคโนโลยี AI หลัก เช่น NLP และการเรียนรู้ลึกสามารถสร้าง

ประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายผ่านทางการศึกษา หรือการฝึกอบรมพนักงานสามารถท าความเข้าใจข้อดีที่ AI สามารถ

น าเสนอได้ ข้อได้เปรียบเชิงสัมพันธ์คือระดับที่นวัตกรรมรับรู้ได้ดีกว่าในปัจจุบัน (Rogers, 1983) ข้อได้เปรียบสัมพันธ์

สามารถอ้างถึงวิธีการใช้นวัตกรรมมากขึ้น ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิ่มประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล หรือลดการ

บ ารุงรักษาเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีที่ปรับใช้ในปัจจุบัน (Rogers, 1983) ในกรณีของการรักษาความปลอดภัยทาง

อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องความได้เปรียบสามารถแสดงให้เห็นในรูปแบบของการประหยัดค่าใช้จ่ายการรักษาความปลอดภัย

อัตโนมัติที่ดี ที่สูงขึ้น หรือวิธีอื่น ๆ ที่ถูกมองว่ามีคุณค่าและมีประสิทธิภาพในการปกป้องสินทรัพย์ไอที (Moore & 

Benbasat, 1991) และความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในด้านความสอดคล้อง และสัมพันธ์กัน (Relative 

Advantage) 

 แนวคิดของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในด้านความซับซ้อน และการใช้งานยาก (Complexity) ความสามารถท่ี

คาดว่านวัตกรรมที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องด้วย AI จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างมีนัยส าคัญผ่านการแนะน า

เทคโนโลยีใหม่ กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติขององค์กรใหม่ โรเจอร์สแย้งว่าการยอมรับของนวัตกรรมที่ซับซ้อนต้อง

ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานที่ได้เปรียบเช่นกัน เป็นความคิดที่รอบคอบของกลยุทธ์องค์กร และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่

ครอบคลุม สอดคล้องกับข้อโต้แย้งเหล่านี้เราใช้กรอบ TOE และทฤษฎี DOI เพื่อก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อ AI ทฤษฎีทั้งสอง

ถูกน าไปใช้ในท านองเดียวกันกับการใช้นวัตกรรมในระดับองค์กรในแง่ของนวัตกรรม เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์ Kevin Zhu, Kenneth L. Kraemer. (2005). L. lacovou, CL’, Benbasat, I. and Dexter, A.S. (1995) 

และ Oliveira, T. & Martins, M.F. (2011) ความซับซ้อนคือขอบเขตที่การรับรู้นวัตกรรมเป็นเรื่องยากท่ีจะเข้าใจ และใช้ 

(Yang et al., 2013) ความซับซ้อนของ AI นั้นอยู่ที่การขาดวุฒิภาวะ การขาดความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและ

ผู้เช่ียวชาญด้านไอทีใช้เวลานาน และค่าใช้จ่ายสูง ลักษณะของ AI ระบุว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดส าหรับการน า AI มาใช้นั้น

ยังไม่บรรลุ การศึกษาก่อนหน้าพบว่าระดับวุฒิภาวะของไอทีมีผลต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของบริษัทอย่างมากในการรับ 

และปรับใช้ไอทีหากผู้ใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นผู้สูงวัย 

 สืบเนื่องจากมาตรการการผ่อนปรนของภาครัฐ แอร์เอเชียได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งได้เมื่อวันที่ 29 

เมษายน 2563 เฉพาะเส้นทางการบินในประเทศ และเตรียมการเพื่อรองรับการผ่อนปรนในเส้นทางการบินต่างประเทศ

ด้วยมาตรการลดการสัมผัส น าร่องเรื่องการเช็คอิน บัตรโดยสาร (Boarding Pass) และป้ายติดกระเป๋า (Baggage Tag) 

ผ่าน airasia.com และโมบายแอพพลิเคช่ัน ในสถานการณ์ยังอยู่ในช่วง New Normal  ผู้วิจัยจึงด าเนินการศึกษาวิจัยใน

หัวข้อจากการน าโมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัสมาบริการให้กับผู้โดยสารในสถานการณ์ระบาดโควิด 19 เพื่อวิถีชีวิต

ใหม่ (New Normal) ของสายการบินแอร์เอเชีย ท าให้ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาวิจัยในเรื่อง “การรับรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

โมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัสของสายการบินต้นทุนต่ า” เพื่อส ารวจการรับรู้ของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินใน

การเดินทางช่วงวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในด้านความสามารถของโมบายแอพพลิเคช่ันลด

การสัมผัสที่สายการบินต้นทุนต่ าให้บริการอยู่ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อยอดการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในธุรกิจสายการบินให้เกิดการบรรลุความส าเร็จขององค์การต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อส ารวจปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ าที่ใช้โมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัส 

เพื่อวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
2. เพื่อส ารวจการรับรู้ในปัญญาประดิษฐ์ (AI) โมบายแอพพลิเคชั่นลดการสัมผัส เพื่อวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  
 

ขอบเขตของการวิจัย  
1. ขอบเขตประชากร และกลุม่ตัวอย่าง 

 ประชากร คือ ผูโ้ดยสารสายการบนิต้นทุนต่ า (แอร์เอเชีย) 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ า จ านวน 400 คน  

2. ขอบเขตเนื้อหา 
 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ เจนเนอเรช่ัน อาชีพ  วัตถุประสงค์ของการ
เดินทาง ความถี่ในการเดินทาง และความถี่ในการใช้โมบายแอพพลเิคชั่นลดการสัมผสั ตัวแปรตาม คอื 
ความสามารถของปัญญาประดิษฐ ์(AI) ได้แก่ ความสามารถด้านการให้บริการ ความสามารถด้านความสอดคล้อง
สัมพันธ์กัน และความสามารถด้านความซับซ้อน ใช้งานยาก 

3. ขอบเขตพ้ืนที่ 
  บนออนไลน์ จากเพจเฟสบุ๊ค ไลน์ ในช่องสมาชิกแอร์เอเชีย เช่น คนรักแอร์เอเชีย รวมพลคนชอบโปร AirAsia 

ชวนเท่ียวบินบุฟเฟต์รัว ๆ กับแอร์เอเชีย และ AirAsia Thailand Member Club เป็นต้น 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด่าเนินการวิจัย  
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณรูปแบบการส ารวจ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ที่ผ่านการตรวจ
คุณภาพเครื่องมือหาความตรงของข้อค าถาม (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน จากนั้นน าไป Try out เพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของข้อค าถาม ได้ค่าความเชื่อมั่น 30 ชุดกับ

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

 - เพศ 

- เจนเนอเรช่ัน 

 - อาชีพ  

- วัตถุประสงค์การเดินทาง  
- ความถี่ในการเดินทาง 
- ความถี่ในการใช้โมบายแอพพลิเคช่ัน 

   
 

 

ความสามารถของโมบายแอพพลิเคชั่น 

ลดการสัมผัส  

  -  ความสามารถด้านการให้บริการ 

  -  ความสามารถด้านความสอดคล้องสมัพนัธ์กนั 

  -  ความสามารถด้านความซบัซ้อน ใช้งานยาก 

ตัวแปรตาม 

 

ตัวแปรต้น 
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กลุ่มตัวอย่างที่มีความใกล้เคียงกัน ได้ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 0.926 แบบสอบถามทั้งฉบับมีความเช่ือมั่นสามารถ
น าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

  

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 ความสามารถ

ของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ  
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

   ข้อมูลทุติยภูมิ ได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ต ารา วารสาร เอกสาร สื่อโสตทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร งานวิจัย และข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ บนฐานข้อมูลออนไลน์ 

   ข้อมูลปฐมภูมิ ได้ออกแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามกับผู้โดยสาร
สายการบินต้นทุนต่ าโดยน าข้อมูลทุติยภูมิด้านแนวคิด ทฤษฏีต่าง ๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ ก าหนดวัตถุประสงค์  เมื่อผ่านการตรวจเครื่องมือตามกระบวนการแล้วจึ งน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่องจาก
สถานการณ์กลับมาระบาดอีกรอบของโควิด 19 จึงท าให้ผู้วิจัยต้องเลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยแบบสอบถามทาง
ออนไลน์ โดยส่งแบบสอบถาม (Google Form) เข้าไปยังเพจสมาชิกสายการบินแอร์เอเชียในหลาย ๆ เพจ หลากหลาย
ช่องทาง การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non probability) สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) เก็บด้วยแบบสอบถามกับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ าที่เดินทางกับสายการบินต้นทุนต่ าในช่วงวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   เมื่อเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยได้ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถามในแต่ละฉบับ และน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด จ านวน 400 ชุด มาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ดังนี้ 

   1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้เพื่อบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้น ามาแจกแจง
จ านวน และน าเสนอเป็นค่าสถิติพื้นฐานที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ส าหรับทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลส่วน
บุคคลกับความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (AI) โมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัส สถิติที่ใช้คือการทดสอบค่าที (t-test) 
ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA)  

    3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกันจ าแนกตามเพศ มีการ
รับรู้ด้านความสามารถของโมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัสในการเช็คอินของสายการบินต้นทุนต่ า โดยใช้สถิติ  (การ
ทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม (Independent Sample t-test) 

 

ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยในส่วนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามใช้วิธีการค านวณหาค่าความถี่ และค่า 

ร้อยละ ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 ผลการวิจัยส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของโมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัสในการ
เช็คอินของสายการบินต้นทุนต่ า น าเสนอแจกแจงในรูปของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถด้านโมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัสในการเช็คอินของสายการบนิ
ต้นทุนต่ า โดยภาพรวม 
 

ความสามารถด้านโมบายแอพพลิเคชั่นลดการสัมผัสในการ
เช็คอินของสายการบินต้นทุนต่่าโดยภาพรวม 

 SD แปลผล อันดับ 

1.  ด้านการให้บริการ 4.51 0.32 มากที่สุด 1 

2.  ด้านความสอดคล้อง 4.32 0.24 มาก 3 

3.  ด้านความซับซ้อน และการใช้งานยาก 4.33 0.21 มาก 2 

65%
35%

เพศ

หญิง ชาย

21%

28%28%

23%

เจเนเรชั่น

เจน Z เจน Y เจน X เบบีบู้ม

34%

35%

31%

วัตถุประสงค์

ท่องเที่ยว ท าธุรกิจ กลับบ้าน

40%

35%

25%

อาชีพ

เจ้าของธุรกิจ ท างานบริษัท

ท างานอิสระ

9%

32%59%

ความถี่

1-3/ ปี 4-6/ ปี มากกว่า 6/ ปี

2%

29%

34%

35%

ความถี่การใช้แอพพลิเคชั่นลด
สัมผัส

ใช้ทุกครัง้ ทุกครัง้ช่วงโควิด บางครัง้ ไม่เคยใช้

 n=400 
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ความสามารถด้านโมบายแอพพลิเคชั่นลดการสัมผัสในการ
เช็คอินของสายการบินต้นทุนต่่าโดยภาพรวม 

 SD แปลผล อันดับ 

รวม 4.38 0.18 มาก  

* Sig.≤  0.05 
 ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนุมาน 
 สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกนั มีการรับรู้ความสามารถของโมบาย
แอพพลิเคชั่นลดการสมัผสัในการเช็คอินของสายการบินต้นทุนต่ าแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.1  ทดสอบข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกันจ าแนกตามเพศ มีการรับรูด้้าน
ความสามารถโมบายแอพพลเิคชั่นลดการสัมผัสในการเช็คอินของสายการบินต้นทุนต่ าแตกต่างกัน 
  

เพศ n  SD t Sig. 

ชาย 139 4.38 0.14 -0.502 0.616 

หญิง 261 4.39 0.19 

* Sig.≤  0.05  
 สมมติฐานที่ 1.2  ทดสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกันจ าแนกตามเจเนอเรช่ัน 
(Generation) มีความสามารถด้านโมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัสในการเช็คอิ นของสายการบินต้นทุนต่ า                                                                                                 
           n=400 

 
 

ความสามารถด้าน
โมบาย

แอพพลิเคชั่นลด
การสัมผัสในการ

เช็คอินของสายการ
บินต้นทุนต่่า 

เจเนอเรชั่น (Generation) n  SD F Sig. 

Gen Z (อาย ุ10 -23 ปี) 84 4.38 0.16 8.053* 0.000 

Gen Y (อาย ุ24-37) 114 4.34 0.15 

Gen X (อาย ุ38-54 ปี) 112 4.37 0.17 

เบบี้บูม (อาย ุ55-72 ปี) 90 4.46 0.21 

รวม 400 4.38 0.18 

* Sig.≤ 0.05 
 สมมติฐานที่ 1.3  ทดสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกันจ าแนกตามอาชีพ มี
ความสามารถด้านโมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัสในการเช็คอินของสายการบินต้นทุนต่ าแตกต่างกัน  
                    n=400 

 

ความสามารถด้านโมบาย
แอพพลิเคชั่นลดการสัมผัสใน
การเช็คอินของสายการบิน

ต้นทุนต่่า 

อาชีพ n  SD F Sig. 

เจ้าของธุรกิจ 158 4.37 0.16 10.818* 0.000 

ท างานในบริษัท 141 4.35 0.17 

ท างานอิสระ 101 4.45 0.20 

รวม 400 4.38 0.18 

n=400 
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* Sig.≤ 0.05 
 สมมติฐานที่ 1.4  ทดสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกันจ าแนกตามการเดินทางโดย
สายการบินต้นทุนต่ าปีละกี่ครั้ง มีความสามารถด้านโมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัสในการเช็คอินของสายการบินต้นทุน
ต่ าแตกต่างกัน          n=400 

 
 

ความสามารถด้านโมบาย
แอพพลิเคชั่นลดการ

สัมผัสในการเช็คอนิของ
สายการบินต้นทุนต่่า 

การเดินทางโดยสายการ
บินต้นทุนต่่าปีละกี่คร้ัง 

n  SD F Sig. 

1-3 ครั้ง 38 4.37 0.17 0.187 0.830 

4-6 ครั้ง 126 4.39 0.16 

มากกว่า 6 ครั้งขึ้นไป 236 4.38 0.19 

รวม 400 4.38 0.18 
* Sig.≤ 0.05 
 สมมติฐานที่ 1.5  ทดสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกันจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของ
การเดินทาง มีความสามารถด้านโมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัสในการเช็คอินของสายการบินต้นทุนต่ าแตกต่างกัน 
           n=400 
 
 
 
ความสามารถด้านโมบาย
แอพพลิ เ คชั่ น ล ดก า ร
สัมผัสในการเช็คอินของ
สายการบินต้นทุนต่่า 

วัตถุประสงค์ของการ
เดินทาง 

n  SD F Sig. 

ท่องเที่ยว 135 4.37 0.20 1.069 0.344 

ท าธุรกิจ 139 4.37 0.15 

กลับบ้านต่างจังหวัด 126 4.40 0.18 

รวม 400 4.38 0.18 

* Sig.≤   0.05 
 สมมติฐานที่ 1.6  ทดสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกันจ าแนกตามอาชีพ มี
ความสามารถด้านโมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัสในการเช็คอินของสายการบินต้นทุนต่ าแตกต่างกัน  
           n=400 
 
 
 
 
 
ความสามารถด้านโมบาย
แอพพลิ เ ค ชั่ น ล ดก า ร
สัมผัสในการเช็คอินของ
สายการบินต้นทุนต่่า 

ความถี่ในการใช้โมบาย
แอพพลิ เคชั่ นลดการ
สัมผัสเพ่ือเช็คอินช่วง 
New Normal 

n  SD F Sig. 

ใช้ทุกครั้ง 9 4.34 0.17 7.231* 0.000 

ใช้ทุกครั้งในสถานการณ์
โควิด 

117 4.39 0.16 

ใช้เป็นบางครั้ง 135 4.33 0.16 

ไม่เคยใช้ 139 4.43 0.19 

รวม 400 4.38 0.18 
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* Sig.≤   0.05 
 ผลของการทดสอบสมมติฐานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกันมีการรับรู้ด้าน
ความสามารถโมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัสในการเช็คอินของสายการบินต้นทุนต่ าแตกต่างกัน ในการวิจัยนี้มีจ านวน
สมมติฐาน 1 ข้อ แบ่งเป็นสมมติฐานย่อยได้จ านวน 6 ข้อ 
 

ข้อที่ สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สมมติฐานที่ 
1 

สมมติฐานที่ 1.1  ทดสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน
จ าแนกตามเพศ มีการรับรู้ด้านความสามารถของโมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัสใน
การเช็คอินของสายการบินต้นทุนต่ าแตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน* 

 สมมติฐานที่ 1.2  ทดสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน
จ าแนกตามเจเนอเรช่ัน (Generation) มีการรับรู้ด้านความสามารถของโมบาย
แอพพลิเคชั่นลดการสัมผัสในการเช็คอินของสายการบินต้นทุนต่ าแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1.3  ทดสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน
จ าแนกตามอาชีพ มีการรับรู้ด้านความสามารถของโมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัส
ในการเช็คอินของสายการบินต้นทุนต่ าแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1.4  ทดสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน
จ าแนกตามการเดินทางโดยสายการบินต้นทุนต่ าปีละกี่ครั้ ง มี การรับรู้ด้าน
ความสามารถของโมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัสในการเช็คอินของสายการบิน
ต้นทุนต่ าแตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน* 

 สมมติฐานที่ 1.5  ทดสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน
จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง มีการรับรู้ด้านความสามารถของโมบาย
แอพพลิเคชั่นลดการสัมผัสในการเช็คอินของสายการบินต้นทุนต่ าแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1.6  ทดสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน
จ าแนกตามอาชีพ มีการรับรู้ด้านความสามารถของโมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัส
ในการเช็คอินของสายการบินต้นทุนต่ าแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวนร้อยละ 65 มีอายุอยู่ในช่วงเจนเนอเรชั่น 
y และ X ร้อยละ 28 มีอาชีพเจ้าของธุรกิจมากที่สุด 158 คน ท างานในบริษัทจ านวน 141 คน มีความถี่ในการเดินทาง
ด้วยสายการบินต้นทุนต่ ามากกว่า 6 ครั้ง/ปี จ านวน 236 คน โดยส่วนใหญ่เดินทางไปท าธุรกิจจ านวน 139 คน รองมาคือ
ไปท่องเที่ยว 135 คน พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยใช้โมบายแอพพลิเคช่ันจ านวน 139 คน รองลงมาคือใช้บางครั้ง 
135 คน ส่วนการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของโมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัสในการเช็คอิน
ของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ านั้น โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้น้ าหนักในการรับรู้ด้านการให้บริการ
ของโมบายแอพพลิเคช่ันมากท่ีสุดที่ 4.51 รองลงมาคือด้านความซับซ้อนของโมบายแอพพลิเคช่ันท่ีค่าน้ าหนัก 4.33 ถัดมา
คือด้านความสอดคล้องให้ค่าน้ าหนักท่ี 4.32 ซึ่งไม่ห่างกันมากนักในความส าคัญทั้ง 3 ด้านของโมบายแอพพลิเคช่ันลดการ
สัมผัสในการเช็คอินของสายการบินต้นทุนต่ า 

อภิปรายผลการวิจัย 
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วัตถุประสงค์ท่ี 1  เพื่อส ารวจปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ าที่ใช้โมบายแอพพลิเคชั่น

ลดการสัมผัส เพื่อวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิงจ านวนร้อยละ 65.20 อยู่ในช่วยเจเนอเรช่ัน 
x และเจเนอเรชั่น Y ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิมา ตุ้มนิลกาล. (2561). ที่ได้ส ารวจพบว่าคนในวัยเจเนอเรช่ันเอ็กซ์ 
เป็นคนท่ี ความสุข ความมั่นใจ ต้องการความโดดเด่น แสดงความมีอ านาจ มีลักษณะนิสัยลึกลับ รักศักดิ์ศรี และเปิดกว้าง 
ส่วนเจเนอเรช่ันวายเป็นคนท่ี มีความเบื่อหน่ายง่ายหากไม่มีสิ่งเร้ามากระตุ้น มีความมั่นคงทางอารมณ์ เปิดกว้าง ท าให้คน
ใน 2 กลุ่มนี้มีความเปิดกว้างยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดการรับรู้ในความสามารถของโมบายแอพพลิเคช่ันได้รวดเร็วกว่า
เจนเนอเรช่ันอ่ืน ๆ ส่วนการส ารวจด้านอาชีพพบว่าส่วนมากเป็นเจ้าของกิจการ และรองลงมาท างานในบริษัทฯ เมื่อเช็ค
ความถี่ในการเดินจะพบว่าเดินทางกับสายการบินต้นทุนต่ ามากว่า 6 ครั้งต่อปี และเดินทางเพื่อไปท าธุรกิจมากที่สุด 
รองลงมาจะเพื่อการท่องเที่ยว World Tourism Organization (UNWTO), 2561 ได้กล่าวว่า ตั้งแต่ ปี 2561 ไป
จนกระทั่งถึงปี 2565 คาดว่าจ านวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิกจะเติบโตขึ้นเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 3.3 ต่อ
ปี โดยการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวนี้เป็นผลมาจากทั้งการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  และสังคมที่แข็งแกร่งในภูมิภาค 
พร้อมทั้งการเช่ือมต่อระหว่างประเทศจากการเดินทางโดยสายการบินที่สะดวกมากขึ้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
ส าคัญต่างๆ ซึ่งท าให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่ าลง การเดินทางเร็วข้ึน และความสะดวกจากการจองผ่านแพลตฟอร์มการ
ท่องเที่ยวออนไลน์ ซึ่งทั้งหมดนี้อ านวยความสะดวกในการเดินทางอย่างมีนัยส าคัญ และพบว่าจ านวนผู้โดยสารส่วนใหญ่
ใช้โมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัสแบบเป็นบางครั้งมากที่สุด 135 คนจาก 400 คน ซึ่งแสดงให้ทราบถึงผู้โดยสารยังมี
การเข้าถึงโมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัสของสายการบินต้นทุนต่ ายังจ ากัดอยู่ในวงแคบ ๆ  
 วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพื่อส ารวจการรับรู้ในปัญญาประดิษฐ์ (AI) โมบายแอพพลิเคชั่นลดการสัมผัส เพื่อวิถีชีวติใหม่ 

(New Normal) ด้านความสามารถของโมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัสในการเช็คอินของสายการบินต้นทุนต่ าโดย

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.18 คืออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา อันดับ

ความส าคัญของความสามารถด้านโมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัสในการเช็คอินของสายการบินต้นทุนต่ า พบว่า ด้าน

การให้บริการ มีความส าคัญเป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   (SD) เท่ากับ 0.32 คือ อยู่ใน

ระดับมากที่สุด รองลงมาอันดับที่ 2 คือ ด้านความซับซ้อน และการใช้งานยาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.21 คืออยู่ในระดับมาก และอันดับที่ 3 คือ ด้านความสอดคล้อง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.32 ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.24 คืออยู่ในระดับมาก ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา มัตรัตน์. 

(2560) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเช็คอินตู้คีย์ออสของผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์สนามบินสมุย และ

ปกรณ์เกียรติ จารุวัฒน์ธนกิจ (2562) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการการเช็คอินด้วย

ตัวเองด้วยตัวเองที่ตู้คีออสของสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามจะพบว่าในการเดินทางของผู้โดยสารในช่วง New Normal จากความ

คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม จัดล าดับความส าคัญได้ดังนี้คือ เดินทางเพื่อการท างาน และการท่องเที่ยว ในกลุ่มคน   

เจเนอเรช่ัน Y ตามด้วยเจนเนอเรชั่น X แต่โดยในภาพรวมส าหรับผู้วิจัยเห็นว่าใน 4 เจนเนอเรช่ันสัดส่วนไม่ห่างกันมากนัก 

ซึ่งผลรวมของการรับรู้ความสามารถของโมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัสพบว่าด้านการให้บริการ มีความส าคัญเป็น

อันดับแรกนั่นหมายถึงผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ าเห็นความส าคัญของบริการโมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัสโดย

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51  ส่วนความซับซ้อน ยุ่งยากในการใช้งานเป็นค่าน้ าหนักที่ได้รองลงมาคือค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 นั่น
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หมายถึงว่า ผู้โดยสารสายการบินส่วนใหญ่ยังเห็นว่าการใช้งานโมบายแอพพลิเคช่ันสร้างความยุ่งยาก เพราะมีซับซ้อนใช้

งานยาก ผลการวิเคราะห์ความถี่ในการใช้งานของผู้โดยสารได้ประเด็นที่น่าจับตามองนั่นคือ จ านวนผู้ที่ไม่เคยใช้ และใช้

บ้างรวมกันแล้วร้อยละ 37 น่ันหมายถึง เกือบครึ่งของผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต่ าในช่วง New Normal 

ยังใช้บริการเช็คอินจากช่องทางเดิม ๆ นั่นคือเคาเตอร์บริการที่มีพนักงานให้บริการ และใช้บริการเช็คอินกับตู้คีย์ออส

เช็คอินอยู่นั่นเอง ถ้าดูจากอายุผู้ตอบจะพบว่าเจนเนอเรช่ันเบบี้บูมมีจ านวนร้อยละ 23 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

เมื่อน าผลวิเคราะห์ข้อมูลจากค าถามปลายเปิดแล้วน ามาประกอบจะพบว่ามีผู้ตอบค าถามในเรื่องของอายุมากใช้งานไม่

ถนัด เข้าใจยาก ใช้ไม่เป็น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Yang et al. (2013) และยังมีผู้ตอบแบบสอบถามอีกส่วนหนึ่งที่

อยู่ในช่วงเจนเนอเรช่ันเบบี้บูมให้ข้อเสนอแนะให้มีบริการด้วยพนักงานก ากับ หรือมี Call Center ให้บริการ 24 ช่ัวโมง 

ให้ท าการประชาสัมพันธ์เพื่อเกิดการรับรู้ในวงกว้างมากกว่าน้ี 

ข้อเสนอแนะผู้บริหาร 

 
 1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้โดยสารให้เข้าถึงการใช้บริการ 
โมบายแอพพลิเคช่ันลดการสัมผัสเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร และผู้อื่นขณะเดินทางด้วยสายการบิน  เช่น จัดใน
รูปแบบ CSR รณรงค์ปลูกจิตส านึกในความปลอดภัยห่างจากโควิด ต่อตนเอง และผู้คนรอบข้าง เป็นต้น 
 2. ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งาน สร้างเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ๆ (easy use) เพื่อให้ผู้โดยสารส่วนใหญ่
สามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่จ ากัดเพศ และวัย อย่างสะดวกง่ายดาย 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 

ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่องการยอมรับในปัญญาประดิษฐ์ การน าแนวคิด technology-organization- 
environment framework หรือ เรียกว่า TOE (Baker, 2012) ทฤษฎีสถาบัน (Scott, 1987), RBV (Wernerfelt, 1984) 
และการศึกษาก่อนหน้าน้ีในการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ท าให้เกิดโอกาสทางเทคโนโลยีที่เน้นให้ผู้บริหารระดับสูงมีการวาง
แนวทางด้านแผนงานลูกค้าอย่างเป็นบรรทัดฐาน รวมทั้งแรงกดดันเป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นการยอมรับ AI  แม้ว่าลูกค้า
เหล่านั้นจะไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจยอมรับการใช้ AI ก็ตาม แต่การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าพวก
เขามีบทบาทส าคัญในการส่งผลกระทบต่อการยอมรับเทคโนโลยีโดยตรง  (Lin, 2008; Pan & Jang, 2008; Teo & 
Ranganathan, 2004) เพราะการพัฒนาใหม่ ๆ นวัตกรรมมาใช้ในการบริการของสายการบินต่าง ๆ สามารถสร้างขีด
ความสามารถให้กับองค์การได้ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลต่อไปในอนาคต ทั้งในภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัส 
หรือในช่วงวิถีชีวิตใหม่ Normal และในช่วงสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ สายการบินสามารถเปิดให้บริการได้ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ 
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