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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ และ
ปัญหาท่ีพบในการใช้บริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยกลุ่มตวัอย่างท่ี
น ามาศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการ จ านวน 400 ราย โดยใช้การเก็บตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา และการวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองโลจิท (Logit Model) ดว้ยเทคนิคการประมาณภาวะความ
น่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimates: MLE) และเทคนิคการวิเคราะห์ดว้ยวิธี Marginal 
Effects ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงพรรณา พบว่า  กลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่อยู่ใน
ธุรกิจประเภทการขนส่ง ใช้บริการเพื่อท าธุรกิจการคา้  ประเภทส่ิงของท่ีส่ง คือ สินคา้และส่ิงของ
ทัว่ไป สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีขนส่ง คือ ผลิตภณัฑ์หัตถกรรม รองลงมา คือ พืชผกัผลไมแ้ละอาหารสด 
เหตุผลหลกัท่ีเลือกใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ คือ สะดวก รวดเร็ว โดยพบวา่
ผลการวิจยัมีความสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประกอบทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service 
Marketing Mix : 7Ps) โดยกล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  มีผลในการตดัสินใจใช้
บริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ โดยปัจจยัท่ีมีผลเรียงตามล าดบั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการใชบ้ริการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ คือ ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นบุคลากร  (People) ปัจจยัดา้น
ผลิตภัณฑ์และการบริการ (Product) ปัจจัยด้านบริษัทการจัดจ าหน่าย  (Place) ปัจจัยด้านด้าน
กระบวนการ (Process) ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence) และปัจจยัดา้นส่งเสริม
การตลาด  (Promotion) ในส่วนของปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ 3 อนัดบัแรก คือ ไม่ได้รับข่าวสารหรือ
ขอ้มูลเท่ียวบิน  สถานีปลายทางท่ีส่งสินคา้มีนอ้ยเกินไป และพนกังานบริการล่าชา้
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ABTRACT 

This research aimed to study the factors affecting behavior of user and to learn about problems to use 

of Domestic Air Cargo-Shipping Service: A case of Chiang Mai International Airport. The study 

sample was collected from 400 samples of customers who were used of Domestic Air Cargo-Shipping 

Services at Chiang Mai International Airport. The analysis includes an examination of general and 

information and marketing mix factors. Questionnaires were used to collect data and data was 

analyzed using descriptive statistics and Logit Model with Maximum Likelihood Estimates and 

marginal effect technique. Analysis of the data by descriptive statistics revealed that most sample 

were mainly in the business of transportation. The using objective for business and trades. Most 

favorite of products that respondents sent were handicraft, vegetables, fruits and fresh food. The main 

reason for using the air cargo service was convenient and fast. It was also found that the results were 

consistent   with the Service Marketing Mixes theory (7Ps). That was 7Ps has an affecting to use the 

Domestic Air Cargo-Shipping Service. Due to 7Ps factors those customers rated average at high level 

for the factors namely price, people, product, place, process, physical evidence, and promotion. The 

average score of the problem to use Domestic Air Cargo-Shipping Services at Chiang Mai 

International Airport indicated rather led problem. However, the top three problems were that First, 

Don’t have information about fright routes, destination station with less and the employees have delay 

service. 


