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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การขนส่งสินคา้ถือเป็นส่วนส าคญัของการท าธุรกิจการคา้ การขาย และการจดัจ าหน่ายเป็นอยา่งมาก 
เพราะการขนส่งเป็นปัจจยัท่ีช่วยเพิ่มคุณค่าของสินคา้และบริการ ท าให้ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในสถานท่ีท่ี
ห่างไกลจากแหล่งผลิตมีสินคา้หรือมีการบริโภคตามท่ีตนเองตอ้งการและช่วยน าสินคา้จากแหล่งผลิต
ผ่านมือคนกลางจนกระทัง่ถึงมือผูบ้ริโภค ดงันั้นการด าเนินธุรกิจใดๆยอ่มอาศยัการขนส่งทั้งส้ิน ใน
ท้องถ่ินใดท่ีมีการขนส่งท่ีดี สะดวก มียานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งท่ีพียงพอย่อมท าให้สามารถ
ล าเลียงสินคา้จากแหล่งผลิตไปสู่ตลาดหรือผูบ้ริโภค ท าไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว เป็นผลท าใหเ้ศรษฐกิจ
ในทอ้งถ่ินนั้นมีความเจริญ 

การขนส่งสินคา้ภายในประเทศในปัจจุบนั มีหลายรูปแบบดว้ยกนั ท่ีนิยมใชม้ากกนัท่ีสุด 4 รูปแบบ ก็
คือ การขนส่งสินคา้ทางถนน ทางรถไฟ ทางน ้ าภายในประเทศ และทางอากาศ ซ่ึงเป็นรูปแบบการ
ขนส่งท่ีส าคญัท่ีเหมาะกบัลกัษณะภูมิประเทศและเอ้ือต่อการคา้ภายในประเทศ ปัจจยัส าคญัท่ีเป็น
แรงผลกัดนัใหก้ารขนส่งทางอากาศเติบโตข้ึน ไดแ้ก่ แนวโนม้การเติบโตทางเศรษฐกิจและการคา้โลก 
และทิศทางการแข่งขนัทางการคา้ในโลกยุคใหม่ท่ีมุ่งเน้นความสะดวก และความรวดเร็ว ในการส่ง
มอบสินคา้และบริการท่ีก าลงักลายเป็นขอ้ไดเ้ปรียบหลกัของการแข่งขนัในอนาคต ดงันั้น สนามบิน
และเทคโนโลยีดา้นการขนส่งสมยัใหม่จึงมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
ซ่ึงความสามารถในการขนส่งท่ีสะดวกรวดเร็ว สามารถส่งของไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็วก็ถูกน ามาสร้างเป็น
อีกปัจจยัท่ีเป็นความสามารถในการแข่งขนั โดยสามารถไดเ้ปรียบคู่แข่งในการท าการคา้ได ้

เน่ืองจากระยะเวลาท่ีใช้ในการขนส่งเป็นอุปสรรคส าคญัในการขนส่งสินคา้ทั้งทางถนน ทางรถไฟ 
และทางเรือ ส าหรับสินคา้บางประเภทแลว้เวลาท่ีใชใ้นการขนส่งจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งใชใ้ห้คุม้ค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด การขนส่งสินคา้ทางอากาศมีบทบาทส าคญัในการขนส่งสินคา้ท่ีตอ้งการ
แข่งขนักบัเวลาและลดความเสียหายท่ีมีสาเหตุจากการขนส่งนอ้ยท่ีสุด ดว้ยลกัษณะเฉพาะตวัท่ีมี 
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ความเร็วสูง เม่ือเทียบกบัรูปแบบการขนส่งทุกประเภทสามารถท าระยะทางไดไ้กลกวา่การขนส่งทาง
ถนน ความจุของยานพาหนะในการขนส่งสินคา้มากกวา่การขนส่งสินคา้ทางบก แต่นอ้ยกวา่การขนส่ง
ทางน ้าโดยเรือ และการขนส่งทางรถไฟ แต่ขอ้เสียเปรียบคือ การขนส่งทางอากาศมีค่าใชจ่้ายต่อหน่วย
สูงมาก มีความตอ้งการโครงสร้างพื้นฐานจ านวนมากเพื่อรองรับรูปแบบการขนส่งสินคา้ทางอากาศ
ทั้งระบบ และยงัคงตอ้งอาศยัระบบขนส่งสินคา้ทางถนนช่วยเพิ่มความสามารถในการเขา้ถึงพื้นท่ี
ต่างๆ  
การขนส่งสินคา้ทางอากาศ เป็นอุตสาหกรรมชนิดหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจ นอกจากน้ียงัมี
บทบาทในการขนส่งสินคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สินคา้ท่ีตอ้งการความรวดเร็วและความปลอดภยัสูง โดย
การขนส่งสินคา้ทางอากาศในตอนน้ีเป็นการขนส่งท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายในหลาย
ประเทศ มีการพฒันาสนามบินพาณิชยใ์หท้นัสมยัและเพียงพอกบัความตอ้งการ 

ปัจจุบนัการขนส่งสินคา้ทางอากาศก าลงัมีบทบาทและมีความส าคญัเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ีจากสถิติ
ของสมาคมตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศไทย ปัจจุบนัจ านวนสินคา้ท่ีขนส่งทางอากาศ ณ ท่าอากาศ
ยานกรุงเทพมีปริมาณน ้ าหนกักว่า 9.5 แสนตนัต่อปี จดัเป็นอนัดบั 7 ของเอเชีย และอนัดบัท่ี19 ของ
โลก ในจ านวนน้ีเป็นปริมาณสินคา้เพื่อการส่งออก (Total outbound and transit) กวา่ 5.5 แสนตนัต่อปี 
ส่วนในดา้นมูลค่านั้น ประมาณกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าส่งออกของไทย หรือประมาณ 3 แสนลา้น
บาทต่อปี เป็นการขนส่งทางอากาศ ซ่ึงเช่ือว่าสัดส่วนน้ีจะมีแนวโน้มสูงข้ึนเป็นล าดบั ทั้งน้ีเน่ืองจาก
นโยบายการเปิดเสรีทางการคา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดน่านฟ้าเสรี และการส่งเสริมจากภาครัฐ
เพื่อให้ไทยเป็นศูนยก์ลางการบิน (Aviation) ของภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงรวมถึงการเปิดใชส้นามบินสุวรรณ
ภูมิในปี 2548 ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ียอ่มจะท าให้บทบาทของการขนส่งสินคา้ทางอากาศของไทยขยายตวั
อย่างมากในอนาคต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ และจาก
ศกัยภาพดงักล่าวจึงท าให้ขณะน้ีผูป้ระกอบการธุรกิจการบินหรือสายการบินต่างๆให้ความสนใจจะ
ด าเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศในไทยเพิ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2552 บริษทั การท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) มีการขนส่งสินคา้ทางอากาศทั้งหมด แบ่งเป็นภายในประเทศจ านวน 
94,489 ตัน  และระหว่างประเทศจ านวน 1,010,000 ตัน  โดยสนามบินท่ี มีการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศมากท่ีสุดคือ ท่ากาศยานสุวรรณภูมิจ านวน 38,990 ตนั อนัดบัสองคือ ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่จ  านวน 17,935 ตนั และอนัดบัสามคือ ท่าอากาศยานภูเก็ตจ านวน 13,195 ตนั 
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ตำรำงที ่1.1  จ านวนการขนส่งสินคา้ทางอากาศระหวา่งประเทศ ในปี 2552 - 2555 (หน่วย : ตนั) 

Airport 
ปี พ.ศ. 

2552 2553 2554 2555 
BKK 1,006,203 1,260,438 1,266,713 1,291,447 
DMK 36.00 1 68 2,090 
CNX 115 110 157 207 
HDY - - - - 
HKT 4,983 10,354 8,891 15,257 
CEI - - - - 
Total 10,011,337 1,270,903 1,275,829 1,309,001 

ท่ีมา :  บริษทั การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

ตำรำงที ่1.2  จ านวนการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ ในปี พ.ศ. 2553 – 2555 (หน่วย : ตนั) 

Airport 
ปี พ.ศ. 

2552 2553 2554 2555 
BKK 38,990 49,708 55,140 54,043 
DMK 10,206 7,447 5,366 5,170 
CNX 17,935 20,434 21,566 19,421 
HDY 11,774 13,809 15,733 16,389 
HKT 13,195 17,434 17,624 18,798 
CEI 2,386 2,794 4,306 4,755 

Total 94,486 111,926 119,735 118,576 
ท่ีมา :  บริษทั การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

ในปีพ.ศ. 2553 บริษทั การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) มีการขนส่งสินคา้ทาง
อากาศทั้งหมด แบ่งเป็นภายในประเทศจ านวน 111,926 ตนั และระหว่างประเทศจ านวน 1,270,000 
ตนั โดยสนามบินท่ีมีการขนส่งสินค้าภายในประเทศมากท่ีสุดคือ ท่ากาศยานสุวรรณภูมิจ านวน 
49,708 ตนั อนัดบัสองคือ ท่าอากาศยานเชียงใหม่จ  านวน 20,734 ตนั และอนัดบัสามคือ ท่าอากาศยาน
ภูเก็ตจ านวน 17,434 ตนั 

ในปีพ.ศ. 2554 บริษทั การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) มีการขนส่งสินคา้ทาง
อากาศทั้งหมด แบ่งเป็นภายในประเทศจ านวน 119,735 ตนั และระหว่างประเทศจ านวน 1,275,829 
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ตนั โดยสนามบินท่ีมีการขนส่งสินค้าภายในประเทศมากท่ีสุดคือ ท่ากาศยานสุวรรณภูมิจ านวน 
55,140 ตนั อนัดบัสองคือ ท่าอากาศยานเชียงใหม่จ  านวน 21,566 ตนั และอนัดบัสาม คือ ท่าอากาศยาน
ภูเก็ตจ านวน 17,624 ตนั โดยจะเห็นวา่ในปีน้ี ท่ากาศยานดอนเมืองมีตวัเลขจ านวนการขนส่งสินคา้ทั้ง
ในและระหว่างประเทศลดลงเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีเหตุผลอันเน่ืองมาจากเหตุการณ์น ้ าท่วม
กรุงเทพมหานคร 

ในปีพ.ศ. 2555 บริษทั การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) มีการขนส่งสินคา้ทาง
อากาศทั้งหมด แบ่งเป็นภายในประเทศจ านวน 118,576 ตนั และระหว่างประเทศจ านวน 1,309,001 
ตนั โดยสนามบินท่ีมีการขนส่งสินค้าภายในประเทศมากท่ีสุดคือ ท่ากาศยานสุวรรณภูมิจ านวน 
55,043 ตนั อนัดบัสองคือ ท่าอากาศยานเชียงใหม่จ  านวน 19,421 ตนั และอนัดบัสามคือ ท่าอากาศยาน
ภูเก็ตจ านวน 18,798 ตนั 

จากขอ้มูลจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปี พ.ศ. 2555 มีการใช้บริการการขนส่งสินคา้ทาง
อากาศเพิ่มมากข้ึนในทุกปี โดยสนามบินท่ีมีการขนส่งสินคา้ภายในประเทศมากท่ีสุดคือ ท่ากาศยาน
สุวรรณภูมิ อนัดบัสองคือ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และอนัดบัสามคือ ท่าอากาศยานภูเก็ต 

จากเหตุผลต่างๆขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ระบบการขนส่งสินคา้ทางอากาศ มีความส าคญัและมีบทบาทมาก
ในการน าสินคา้ท่ีผูผ้ลิตผลิตได ้ส่งไปยงัผูบ้ริโภคหรือตลาดเป้าหมาย ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และทนัต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็น 1 ใน 6 สนามบิน ภายใตก้ารก ากบัดูเเลของ บริษทั ท่าอากาศยานไทยจ ากดั 
(มหาชน) มีบทบาทส าคญัในดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของภาคเหนือ ทั้งน้ี ท่าอากาศยานเชียงใหม่
มีความสามารถรองรับเท่ียวบินได ้24 เท่ียวบินต่อชัว่โมง รองรับผูโ้ดยสารไดปี้ละ 3,246,000 คน และ
รองรับการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ปีละ 30 ,000 ตัน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ยกระดับเป็น
สนามบินศุลกากรหรือท่ีเรียกวา่ท่าอากาศยานนานาชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 การขนส่งสินคา้ทางอากาศ
ของจงัหวดัเชียงใหม่ เร่ิมตน้จากสินคา้พืชผลทางการเกษตรกรรม ปัจจุบนัประเภทของสินคา้เปล่ียน
มาเป็นผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากเขตนิคมอุตสาหกรรม 
และสินค้านอกเขตนิคมอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภณัฑ์ทางด้านการเกษตรแปรรูปผกัผลไม้แช่แข็ง 
พืชผกัเมืองหนาวและกล้วยไม ้ เป็นตน้ จากการรวบรวมข้อมูลการขนส่งสินคา้ของบริษทัการท่า
อากาศยานจ ากดั (เชียงใหม่) ในปี พ.ศ. 2552  มีการขนส่งสินคา้ทางอากาศ แบ่งเป็นภายในประเทศ
จ านวน 17,935 ตนั และระหวา่งประเทศจ านวน 115 ตนั ในปี พ.ศ. 2553 มีการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 
แบ่งเป็นภายในประเทศจ านวน 20,734 ตนั และระหว่างประเทศจ านวน 110 ตนั ในปี พ.ศ. 2554  มี
การขนส่งสินคา้ทางอากาศ แบ่งเป็นภายในประเทศจ านวน 21,566 ตนั และระหว่างประเทศจ านวน 
157 ตนั และในปี พ.ศ. 2555  มีการขนส่งสินคา้ทางอากาศ แบ่งเป็นภายในประเทศจ านวน 19,421 ตนั 
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และระหว่างประเทศจ านวน 207 ตนั โดยจะเห็นได้ว่า การขนส่งสินคา้ทางอากาศท่ีท่าอากาศยาน
เชียงใหม่นั้น เนน้การขนส่งภายในประเทศมากกวา่การขนส่งระหวา่งประเทศ โดย บริษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากดั (มหาชน)ไดว้างแผนกลยทุธ์ ไวว้า่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่จะเป็น Cultural Hub ของอิน
โดจีน เน่ืองจากเป็นศูนยร์วมของแหล่งวฒันธรรม 3 ชาติ คือ ไทย พม่า และลาว อีกทั้งยงัสามารถ
เดินทางต่อไปยงัประเทศดงักล่าวไดอ้ย่างสะดวกอีกดว้ย (บริษทัการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 
จ ากดั (มหาชน) จงัหวดัเชียงใหม่ : 2552-2555) 

ดงันั้น การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ กรณีศึกษา
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการต่อการ
ใชบ้ริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ รวมไปถึงศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึง
จะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้บริการในการเลือกใช้บริการ และผูป้ระกอบการในการปรับปรุงพฒันาการ
ใหบ้ริการดงักล่าวต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปและวิเคราะห์พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการต่อการใช้บริการขนส่ง
สินคา้ทางอากาศในประเทศ กรณีศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ 
  1.2.2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mixes) ท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ
ขนส่งทางอากาศภายในประเทศ กรณีศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ 

1.2.3 เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของผูใ้ชบ้ริการต่อการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 
ในประเทศ กรณีศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำ 

 1.3.1 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศในประเทศ ในจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยศึกษาลกัษณะทัว่ไปของผูใ้ช้บริการ และปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการ รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ 
  1.3.2 ท าให้ทราบสภาวะของโครงการภายใตค้วามผนัแปรอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทาง
ตน้ทุนผลตอบแทน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับเปล่ียนการวางแผนจดัการธุรกิจบริการขนส่ง
สินคา้ทางอากาศภายในประเทศของ  
  1.3.3 เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะปรับปรุง และเป็นนโยบายในการก าหนดแผนงานการด าเนินงาน
ดา้นการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาจากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ กรณีศึกษา ท่า
อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

 1.4.1 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ กรณีศึกษา
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยศึกษาลกัษณะทัว่ไปของผูใ้ช้บริการ ปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
การใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

1.4.2 การเลือกเก็บข้อมูล ผูใ้ช้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ กรณีศึกษาท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่ โดยท าการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
เลือกกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ราย ใชแ้บบสอบถาม และท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 
 


