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บทที ่4 

ผลการศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้บริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ กรณีศึกษาท่า
อากาศยานเชียงใหม่ โดยไดท้  าการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถามโดยใช้วิธีสุ่ม
เลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากผูป้ระกอบการและลูกคา้ทัว่ไปท่ีใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ ภายใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม รวมจ านวนตวัอย่างทั้งส้ิน 400 ตวัอย่าง ไดแ้บ่งผล
การศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมและทศันะต่อการเลือกใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 

ภายในประเทศ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศของ

ผูใ้ชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ 
ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ

ภายในประเทศ 

4.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (กลุ่มตวัอยา่ง) 

ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 258 64.5 
หญิง 142 35.5 

รวม 400 100.0 
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จากตารางท่ี 4.1 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 และเป็นเพศ
หญิง จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 

ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 73 18.25 
20 – 30 ปี 179 44.75 
30 – 40 ปี 87 21.75 
40 – 50 ปี 42 10.50 
สูงกวา่ 50 ปี 19 4.75 

รวม 400 100.0 

จากตารางท่ี 4.2 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 20 – 30 ปี จ  านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 30 -40 ปี จ  านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 และต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 73 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 

ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 260 65.00 
สมรส 127 31.75 
หยา่ร้าง 13 3.25 

รวม 400 100.0 

จากตารางท่ี 4.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 
รองลงมาคือ สภานภาพสมรส จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 และหย่าร้าง จ  านวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.25 

ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 156 39.00 
ปริญญาตรี 187 46.75 
ปริญญาโท 46 11.50 
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ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา (ต่อ) 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

สูงกวา่ปริญญาโท 11 2.75 
รวม 400 100.0 

จากตารางท่ี 4.4 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.75 รองลงมาคือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 และปริญญาโท จ านวน 46 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 

ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

รายได้ต่อเดือน (บาท) จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5,000 15 3.75 
5,001 – 10,000 47 11.75 
10,000 – 15,000 177 44.25 
15,000 – 20,000 45 11.25 
20,001 – 25,000 68 17.00 
25,001 – 30,000 32 8.00 
30,000 ข้ึนไป 16 4.00 

รวม 400 100.0 

จากตารางท่ี 4.5 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน ระหว่าง 10,000 – 15,000 บาท จ านวน 177 

คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 รองลงมาคือ ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 

17.00 และ5,001 – 10,000 จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 

ตาราง 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/พนกังานของรัฐ 144 36.00 
พนกังานบริษทัเอกชน 160 40.00 
ธุรกิจส่วนตวั 87 21.75 
อ่ินๆ 9 2.25 

รวม 400 100.0 
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จากตารางท่ี 4.6 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 

40.00 รองลงมาคือ รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/พนกังานของรัฐ จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 และ

ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 

ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

ประเภทธุรกจิ จ านวน ร้อยละ 
ธุรกิจดา้นเกษตรกรรม  64 16.00 
ธุรกิจดา้นหตัถกรรม 71 17.75 
ธุรกิจดา้นเส้ือผา้ส่ิงทอและเคร่ืองหนงั 33 8.25 
ธุรกิจช้ินส่วนและอุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์ 

23 5.75 

ธุรกิจดา้นเซรามิค 61 15.25 
ธุรกิจดา้นการขนส่งต่างๆ 84 21.00 
หน่วยงานราชการ/รัฐวสิาหกิจ  35 8.75 
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร/หลกัทรัพย ์ 18 4.50 
อ่ืนๆ 11 2.75 

รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.7 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นธุรกิจประเภทการขนส่งต่างๆ จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อย

ละ 21 รองลงมาคือ ธุรกิจด้านหัตถกรรม จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 และธุรกิจด้าน

เกษตรกรรม จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 

ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทบริการท่ีใช้ 
ประเภทบริการทีใ่ช้ จ านวน ร้อยละ 

บรรจุหีบห่อ 76 19.00 
ขนส่งสินคา้ภายในประเทศ 289 72.25 
บริการขนส่งจากบา้นถึงบา้น 23 5.75 
บริการรถบรรทุกสินคา้จาก
ผูใ้ชบ้ริการ 

12 3.00 

รวม 400 100.0 
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จากตารางท่ี 4.8 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ้ริการขนส่งสินคา้ภายในประเทศ จ านวน 289 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.25 รองลงมา คือ บรรจุหีบห่อ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 72.25 และบริการขนส่งจาก
บา้นถึงบา้น จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 

ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทส่ิงของท่ีส่ง 

ประเภทส่ิงของทีส่่ง จ านวน ร้อยละ 
เอกสาร 124 31.00 
ส่ิงของ หรือสินคา้ 276 69.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.9 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ้ริการขนส่งประเภทส่ิงของหรือสินคา้ จ  านวน 276 คน คิด

เป็นร้อยละ 69 และเอกสาร จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 

ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนใบขนส่งสินคา้ 
(Airway-Bill) ในแต่ละคร้ัง 
จ านวนใบขนส่งสินค้า (Airway-Bill) ในแต่ละ
คร้ัง 

จ านวน ร้อยละ 

จ านวน 1 – 3 ฉบบั  75 60.48 
จ านวน 4 - 6 ฉบบั 27 21.77 
จ านวน 7 - 10 ฉบบั  15 12.10 
จ านวนมากกวา่ 10 ฉบบั  7 5.65 

รวม 124 100.00 
หมายเหตุ : จากผูต้อบจ านวน 124 รายท่ีส่งเอกสาร 

จากตารางท่ี 4.10 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวนใบขนส่งสินค้า (Airway-Bill) ในแต่ละคร้ัง คือ 
จ านวน 1 – 3 ฉบบั จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 60.48 รองลงมาคือ จ านวน 4 – 6 ฉบบั จ านวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.77 จ านวน 7 -10 ฉบบั จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.10 และจ านวนมากกว่า 10 
ฉบบั จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.65 
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ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของส่ิงของหรือ
สินคา้ท่ีส่ง 

ประเภทของส่ิงของหรือสินค้าทีส่่ง จ านวน ร้อยละ 
พืชผกัผลไม/้อาหารสด  51 18.5 
อาหารแหง้ 26 9.42 
ส่ิงของเคร่ืองใชส่้วนตวัต่างๆ  37 13.4 
เคร่ืองประดบัและอญัมณี  13 4.71 
เส้ือผา้ส่ิงทอและเคร่ืองหนงั 34 12.31 
ช้ินส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 24 8.7 
สัตวเ์ล้ียง 19 6.88 
เซรามิค 31 11.23 
ผลิตภณัฑ/์หตัถกรรม 76 27.53 
อ่ืนๆ 6 2.17 

หมายเหตุ : จากผูต้อบจ านวน 276 รายท่ีส่งส่ิงของหรือสินคา้ 

จากตารางท่ี 4.11 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ส่งสินคา้ประเภทส่ิงของหรือสินคา้มากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์/
หตัถกรรม จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 27.53 รองลงมาคือ พืชผกัผลไม/้อาหารสด จ านวน 51 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.5  และส่ิงของเคร่ืองใชส่้วนตวัต่างๆ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 

ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ีปลายทางท่ีส่ง
สินคา้ 

สถานทีป่ลายทางทีส่่งสินค้า จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพมหานคร 172 43.00 
แม่ฮ่องสอน  11 2.75 
ขอนแก่น  18 4.50 
อุดรธานี  8 2.00 
ภูเก็ต  76 19.00 
หาดใหญ่ 73 18.25 
พิษณุโลก 6 1.50 
เชียงราย 26 6.50 
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ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ีปลายทางท่ีส่ง
สินคา้ (ต่อ) 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 ราย 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ปลายทางท่ีส่งสินคา้ คือ กรุงเทพมหานคร จ านวน 172 
คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาคือ ภูเก็ต จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00  และหาดใหญ่ จ านวน 
73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 

ตารางที่ 4.13  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวนัท่ีใช้บริการขนส่ง
สินคา้ทางอากาศภายในประเทศ 

วนัที่ใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
วนัจนัทร์ 55 13.75 
วนัองัคาร 45 11.25 
วนัพุธ  41 10.25 
วนัพฤหสับดี 31 7.75 
วนัศุกร์ 30 7.50 
วนัเสาร์และวนัอาทิตย ์ 31 7.75 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 20 5.00 
เป็นประจ าทุกวนั 22 5.50 
ไม่แน่นอน 125 31.25 

รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ วนัท่ีใช้บริการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ
มากท่ีสุด คือ ไม่แน่นอน จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 รองลงมาคือ วนัจนัทร์ จ านวน 55 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.75  และวนัองัคาร จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 

 

สถานทีป่ลายทางทีส่่งสินค้า จ านวน ร้อยละ 
อุบลราชธานี 7 1.75 
กระบ่ี 13 3.25 
สุราษฎร์ธานี 32 8.00 
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ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีใช้บริการการ
ขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ 

ช่วงเวลาทีใ่ช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
ช่วงเวลา   5.00 – 8.59 น.  76 19.00 
ช่วงเวลา   9.00 – 12.00 น. 189 47.25 
ช่วงเวลา   12.01 – 17.00 น. 41 10.25 
ช่วงเวลา   17.01 – 22.00 น. 94 23.50 

รวม 400  

จากตารางท่ี 4.14 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ช่วงเวลาท่ีใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ภายในประเทศมากท่ีสุด คือ ช่วงเวลา   9.00 – 12.00 น. จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 รองลงมา
คือ ช่วงเวลา  17.01 – 22.00 น. จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50  และช่วงเวลา   5.00 – 8.59 น. 
จ  านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 

ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ
โดยเฉล่ียในแต่ละคร้ัง 

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100    บาท 23 5.75 
จ านวน 101 – 300   บาท 145 36.25 
จ านวน 301 – 500   บาท 43 10.75 
จ านวน 501 – 700   บาท 44 11.00 
จ านวน 701 – 1000   บาท 32 8.00 
มากกวา่หรือเท่ากบั 1,000   บาท 113 28.25 

รวม 400 100 

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ช่วงเวลาท่ีใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ภายในประเทศมากท่ีสุด คือ ช่วงเวลา   9.00 – 12.00 น. จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 รองลงมา
คือ ช่วงเวลา  17.01 – 22.00 น. จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50  และช่วงเวลา 5.00 – 8.59 น. 
จ  านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 

 



 

46 

ตารางที่ 4.16   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามมูลค่าสินคา้ท่ีส่งต่อคร้ัง
โดยเฉล่ีย 
มูลค่าสินค้าทีส่่งต่อคร้ังโดยเฉลีย่ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่                500      บาท 76 19.00 
มูลค่า     500 – 1,000     บาท 188 47.00 
มูลค่า     1,001 – 5000       บาท 18 4.50 
มูลค่า     5,001 – 10,000    บาท 29 7.25 
มูลค่า  10,000 – 30,000     บาท 44 11.00 
มูลค่า  30,001 – 50,000     บาท 24 6.00 
มูลค่า  50,001 – 100,000   บาท 12 3.00 
มากกวา่            100,000    บาท 9 2.25 

รวม 400 100 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีมูลค่าสินคา้ท่ีส่งต่อคร้ังโดยเฉล่ียในการขนส่งสินคา้
ทางอากาศภายในประเทศมากท่ีสุด คือ มูลค่า 500 – 1,000  บาท จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 
รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ 500 บาท จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00  และมูลค่า 10,000 – 30,000 บาท 
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 

ตารางที่ 4.17   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลในการใชบ้ริการ
การขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ 

เหตุผลในการใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
สะดวกรวดเร็ว  190 47.50 
ประหยดัค่าใชจ่้าย 55 13.75 
ขนส่งในระยะทางท่ีไกลได ้ 57 14.25 
ระยะเวลาการส่งสินคา้แน่นอน 28 7.00 
เกิดความเสียหายกบัสินคา้นอ้ย 56 14.00 
มีการประกนัความเสียหาย 14 3.50 

รวม 400 100 

จากตารางท่ี 4.17 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เหตุผลในการใช้บริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ
ภายในประเทศมากท่ีสุด คือ สะดวกรวดเร็ว จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาคือ ขนส่ง
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ในระยะทางท่ีไกลได ้จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25  และเกิดความเสียหายกบัสินคา้นอ้ย จ านวน 
56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 

4.2 ข้อมูลปัจจัยทีม่ีผลต่อความต้องการใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศ กรณศึีกษา
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

ส่วนที ่2  พฤติกรรมและทศันะต่อการเลือกใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ 

ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความตอ้งการใช้บริการ
การขนส่งสินคา้ทางอากาศมากนอ้ยเพียงใด 

ความต้องการใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
ตอ้งการใชม้ากท่ีสุด 86 21.50 
ตอ้งการใชม้าก 174 43.50 
ตอ้งการใชป้านกลาง 75 18.75 
ตอ้งการใชน้อ้ย 42 10.50 
ตอ้งการใชน้อ้ยท่ีสุด 23 5.75 

รวม 400 100 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีความตอ้งการใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 

ในระดบัตอ้งการใชม้าก จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 รองลงมาคือ ตอ้งการใชม้ากท่ีสุด 

จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 และตอ้งการใชป้านกลาง จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 

ตารางที ่4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใช้

บริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ 

วตัถุประสงค์ในการใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
เพื่อท าธุรกิจ/การคา้ 269 67.25 
เพื่อใชบ้ริการส่วนตวั 131 32.75 

รวม 400 100 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงคใ์นการใช้บริการการขนส่งสินคา้ทาง
อากาศภายในประเทศ เพื่อท าธุรกิจ/การคา้ จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.25 รองลงมา คือ เพื่อใช้
บริการส่วนตวั จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 
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ตารางที ่4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรูปแบบบริการท่ีเลือกใช ้
รูปแบบบริการทีเ่ลอืกใช้ จ านวน ร้อยละ 

แบบธรรมดา 277 69.25 
แบบด่วนพิเศษ 123 30.75 

รวม 400 100 

จากตารางท่ี 4.20 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ รูปแบบบริการท่ีเลือกใช้ในการใช้บริการการขนส่ง
สินคา้ทางอากาศภายในประเทศ แบบธรรมดา จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.25 รองลงมา คือ เพื่อ
ใชบ้ริการส่วนตวั จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 

ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาท่ีใชบ้ริการการ
ขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ 

ระยะเวลาทีใ่ช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
จ านวน     1 – 3  เดือน 21 5.25 
จ านวน     3 – 6  เดือน 65 16.25 
จ านวน     6 เดือน – 1 ปี 120 30.00 
จ านวน     1 ปี   ข้ึนไป 194 48.50 

รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.21 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีระยะเวลาท่ีใช้บริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ
ภายในประเทศ คือ 1 ปี ข้ึนไป จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมา คือ 6 เดือน – 1 ปี 
จ  านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 

ตารางที่ 4.22  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการใช้บริการ
การขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ 

ความถี่ในการใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
เดือนละ  1 – 5 คร้ัง 52 13.00 
เดือนละ  5 – 10 คร้ัง 123 30.75 
เดือนละ 10 - 20 คร้ัง 140 35.00 
เดือนละ 20 – 30  คร้ัง 32 8.00 
เดือนละ มากกวา่ 30  คร้ังข้ึนไป 12 3.00 
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ตารางที่ 4.22  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการใช้บริการ
การขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ (ต่อ) 

ความถี่ในการใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
ทุกๆ 3 เดือนต่อคร้ัง 18 4.50 
ทุกๆ 6 เดือนต่อคร้ัง 23 5.75 

รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ
ภายในประเทศ คือ เดือนละ 10 - 20 คร้ัง จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมา คือ เดือนละ  
5 – 10 คร้ัง จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 และเดือนละ  1 – 5 คร้ัง จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.00 

ตารางที่ 4.23  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลในการใชบ้ริการ
การขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ 

เหตุผลในการใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
สะดวกรวดเร็ว  215 53.75 
ประหยดัค่าใชจ่้าย 68 17.00 
ขนส่งในระยะทางท่ีไกลได ้ 64 16.00 
ระยะเวลาการส่งสินคา้แน่นอน 34 8.50 
เกิดความเสียหายกบัสินคา้นอ้ย 31 7.75 
มีการประกนัความเสียหาย 16 4.00 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 ราย 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการใช้บริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ
ภายในประเทศคือ สะดวกรวดเร็ว จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75 รองลงมา คือ ประหยดั
ค่าใชจ่้าย จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 และขนส่งในระยะทางท่ีไกลได ้จ านวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.00 
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ตารางที่ 4.24  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทบริการอ่ืนท่ีใช้
นอกจากบริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ 

ประเภทบริการ จ านวน ร้อยละ 
มีการใชบ้ริการ 225 56.25 
ไม่มีการใชบ้ริการ 175 43.75 

รวม 400 100 

จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีการใชบ้ริการประเภทอ่ืนๆนอกจากการใชบ้ริการการ
ขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศคือ จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 และ ไม่มีการใชบ้ริการ 
จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 

ตารางที ่4.25  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทบริการขนส่งท่ีใช้
บริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ 

ประเภทบริการขนส่งทีใ่ช้ จ านวน ร้อยละ 
รถทวัร์ 64 16.00 
รถบรรทุก (ขนส่งเอกชน) 76 19.00 
รถไฟ 27 6.75 
ไปรษณีย ์ 71 17.75 
อ่ืนๆ 17 4.25 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 225 ราย 

จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีการใชป้ระเภทบริการขนส่ง คือ รถบรรทุก (ขนส่ง
เอกชน) จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 รองลงมา คือ ไปรษณีย ์จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.75 และรถทวัร์ จ  านวน 64 คิดเป็นร้อยละ 16.00 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศ 
กรณศึีกษาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยใช้แบบจ าลองโลจิท (Logit Model)  

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผล ดว้ยแบบจ าลองโลจิท (Logit Model) ดว้ยเทคนิควิธีวิเคราะห์การประมาณ
ภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum likelihood estimate: MLE) และเทคนิควิเคราะห์ marginal 
effect ผลการศึกษาไดอ้อกมา ดงัน้ี 

ค่า Log likelihood function เท่ากบั  -229.5691 
ค่า Restricted log likelihood เท่ากบั  -274.1269 
ค่า McFadden Pseudo R2  เท่ากบั  0.1387 
ค่า Chi squared   เท่ากบั  85.5421 
ค่า Accuracy of Prediction  เท่ากบั  73.85% 

พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในปะเทศ กรณีศึกษา ท่า
อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ มีหลายปัจจยัซ่ึงสามารถพิจารณา ไดด้งัน้ี 

1. ระดับการศึกษา (X1) จากการวิเคราะห์ ตวัแปรระดับการศึกษา ซ่ึงตวัแปรน้ีได้แสดงถึงระดับ
การศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ปริญญาตรีเป็นหลกั 
โดยตวัแปรอิสระน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก นัน่คือ ถา้กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา มี
อิทธิพลต่อความตอ้งการใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ กลุ่มตวัอยา่งจะมีโอกาส
ใช้บริการเพิ่ม ข้ึน และเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการยอมรับค่า marginal effect ท่ี มีค่า
สัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.1435 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ ถา้กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่ปัจจยัเก่ียวกบัระดบัการศึกษา 
มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ ถ้ากลุ่มตวัอย่างมี
การศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนแลว้ จะมีโอกาสท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะตดัสินใจใชบ้ริการเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.35 
ดว้ยความเช่ือมัน่ 90% 
2. อาชีพ (X2) จากการวิเคราะห์ ตวัแปรอาชีพ ซ่ึงตวัแปรน้ีแสดงถึงอาชีพของกลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบ
อาชีพดา้นธุรกิจเป็นหลกั โดยตวัแปรอิสระน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก นัน่คือ ถา้กลุ่มตวัอย่างคิดวา่
ปัจจยัดา้นอาชีพ มีอิทธิพลต่อความตอ้งการใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ กลุ่ม
ตวัอย่างจะมีโอกาสใช้บริการเพิ่มข้ึน และเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการยอมรับค่า marginal 
effect ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.4283 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า ถา้กลุ่มตวัอย่างคิดว่าปัจจยัเก่ียวกบั
อาชีพ มีอิทธิพลต่อความตอ้งการใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ ถา้กลุ่มตวัอยา่ง
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มีอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจขนส่งหรือธุรกิจท่ีต้องอาศยัการขนส่ง จะมีโอกาสท่ีกลุ่มตวัอย่างจะ
ตดัสินใจใชบ้ริการเพิ่มข้ึนร้อยละ 42.83 ดว้ยความเช่ือมัน่ 99% 
2. รูปแบบสินค้าที่ส่ง (X4)  จากการวิเคราะห์ ตวัแปรรูปแบบสินค้าท่ีส่ง ซ่ึงตวัแปรน้ีได้แสดงถึง
รูปแบบสินคา้ท่ีส่งของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ประเภทอุตสาหกรรมหรือหตัถกรรม พบวา่
สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีใช้บริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศจะมีก าไรต่อหน่วยค่อนขา้งสูง โดยตวัแปร
อิสระน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก นัน่คือ ถา้กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่ปัจจยัดา้นรูปแบบสินคา้ท่ีส่ง มีอิทธิพล
ต่อความตอ้งการใช้บริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ กลุ่มตวัอย่างจะมีโอกาสใช้
บริการเพิ่มข้ึน และเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการยอมรับค่า marginal effect ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
เท่ากับ 0.2463 ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่า ถ้ากลุ่มตวัอย่างคิดว่าปัจจยัเก่ียวกับรูปแบบสินค้าท่ีส่ง มี
อิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศ ถ้ากลุ่มตวัอย่างมี
ทางเลือกในการส่งสินคา้ท่ีมีมูลค่าของก าไรต่อหน่วยสูง จะมีโอกาสท่ีกลุ่มตวัอย่างจะตดัสินใจใช้
บริการเพิ่มข้ึนร้อยละ 24.63 ดว้ยความเช่ือมัน่ 99% 

ตารางที ่4.26 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิโดยวธีิ Maximum Likelihood Estimates 

 
ตวัแปรอสิระ 

Maximum Likelihood Estimates 

Coefficient Standard Error T-radio 
 

Probability 
 

ค่าคงท่ี -0.9126 0.4235 -2.254 0.0412 
X1 = ระดบัการศึกษา 0.5716 0.3287 1.793* 0.0746 
X2 = อาชีพ  1.8713 0.3016 6.217*** 0.0000 
X3 = วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 0.1172 0.2412 0.426 0.6501 
X4 = รูปแบบสินคา้ท่ีขนส่ง 1.0528 0.2374 4.013*** 0.0000 
X5 = ระยะเวลาการใชบ้ริการ 0.1131 0.3217 0.347 0.0725 
X6 = ความถ่ีในการใชบ้ริการ 0.0345 0.124 0.254 0.0150 
X7 = รูปแบบการบริการท่ีเลือกใช ้       -0.0154 0.1241 0.139 0.0000 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

หมายเหต ุ  *** ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
                    ** ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
                     * ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.10 

 

ค่า Log likelihood function =  -229.5691 

ค่า Restricted log likelihood =  -274.1269 

ค่า McFadden Pseudo R2 =  0.1387 

ค่า Chi squared   =  85.5421 

ค่า Accuracy of Prediction =  73.85% 
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หมายเหตุ:  X1 คือ   ระดบัการศึกษา (ต ่ากวา่ปริญญาตรี, ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ปริญญาตรี) 
   X2 คือ   อาชีพ (ธุรกิจส่วนตวั, อ่ืนๆ) 
   X3 คือ   วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ (ธุรกิจการคา้, ใชบ้ริการส่วนตวั) 
   X4 คือ    รูปแบบสินคา้ท่ีขนส่ง (สินคา้อุตสาหกรรมหรือหตัถกรรม, อ่ืนๆ) 
   X5 คือ    ระยะเวลาการใชบ้ริการ มีหน่วยวดัเป็นปี 
   X6 คือ    ความถ่ีในการใชบ้ริการ มีหน่วยวดัเป็นจ านวนคร้ัง 
   X7 คือ    รูปแบบการบริการท่ีเลือกใช ้(แบบธรรมดา, แบบด่วนพิเศษ) 
 

อธิบายปัจจยัต่างๆท่ีน ามาทดสอบ ดงัน้ี 

1.  X1 (ระดับการศึกษา) พบว่าระดบัการศึกษามีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการการขนส่งสินค้าทาง
อากาศภายในประเทศ โดยพบวา่ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรี เน่ืองจากการใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศยงัเป็นการบริการขนส่งสินคา้ท่ีค่อนขา้ง
จะมีวิธีการท่ียุง่ยากซบัซ้อนกวา่การขนส่งแบบอ่ืน ฉะนั้นผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จึงเป็นผูท่ี้มีความรู้กบั
การขนส่งพอสมควร 
2. X2 (อาชีพ) พบว่าปัจจยัทางด้านอาชีพมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ
ภายในประเทศ โดยพบวา่ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเจา้ของธุรกิจหรือท าธุรกิจดา้นการขนส่งหรือธุรกิจ
ท่ีตอ้งใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ 

3. X3 (วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ) พบวา่ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ
เพื่อท าธุรกิจการคา้ เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่มกัจะเป็นเจา้ของธุรกิจหรือท าธุรกิจท่ีตอ้งอาศยัการ
ขนส่งสินคา้ในการน าสินคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้ 

4. X4 (รูปแบบสินค้าทีข่นส่ง) พบวา่สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศเป็นสินคา้ท่ี
มีก าไรต่อหน่วยค่อนขา้งสูง เน่ืองจากค่าใชจ่้ายต่อหน่วยของการบริการขนส่งสินคา้ทางอากาศมีราคา
ค่อนขา้งสูง ผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีการคิดค านวณตน้ทุนค่าขนส่งกบัส่วนของก าไรท่ีจะไดรั้บวา่จะคุม้
กบัตน้ทุนหรือไม่ และพบวา่สินคา้ท่ีมีการขนส่งทางอากาศส่วนใหญ่เป็นสินคา้เภทหตัถกรรม 

5. X5 (ระยะเวลาการใช้บริการ) ตวัแปรระยะเวลาการใช้บริการ น ามาทดสอบเพื่อดูผลเก่ียวกับการ
กลบัมาใช้บริการซ ้ าของกลุ่มลูกคา้ ว่าจะเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการการขนส่งสินคา้
ทางอากาศหรือไม่ จากผลการศึกษาพบวา่ตวัแปรน้ีไม่มีนยัส าคญัในการทดสอบน้ี 
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6. X6 (ความถี่ในการใช้บริการ) ตวัแปรระยะเวลาการใช้บริการ น ามาทดสอบเพื่อดูผลเก่ียวกบัการ
กลบัมาใช้บริการซ ้ าของกลุ่มลูกคา้ในการกลบัมาใช้บริการ จากผลการศึกษาพบว่าตวัแปรน้ีไม่มี
นยัส าคญัในการทดสอบน้ี 

7. X7 (รูปแบบการบริการที่เลือกใช้) ตวัแปรรูปแบบการบริการท่ีเลือกใช้ น ามาทดสอบเพื่อดูผล
เก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ในรูปแบบการขนส่งแบบธรรมดา คือใชร้ะยะเวลาการขนส่ง
ประมาณ 3-7 วนั หรือด่วนพิเศษ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 วนั โดยแบบด่วนพิเศษจะมีราคาสูงกวา่
แบบธรรมดา จากผลการศึกษาพบวา่ตวัแปรน้ีไม่มีนยัส าคญัในการทดสอบน้ี 

ตารางที ่ 4.27  ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิโดยวธีิ Marginal Effect 

 
ตวัแปรอสิระ 

Marginal Effect 

Coefficient Standard Error T-radio 
 

Probability 
 

X2 = อาชีพ 0.4283 0.5913 7.236*** 0.0000 
X5 = รูปแบบสินคา้ท่ีขนส่ง 0.2463 0.0531 4.319*** 0.0000 
X1 = ระดบัการศึกษา 0.1435 0.7838 1.876* 0.0706 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

หมายเหต ุ  *** ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
                    ** ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
                     * ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.10 

 

 

 

 

 

 

ค่า Log likelihood function =  -229.5691 

ค่า Restricted log likelihood =  -274.1269 

ค่า McFadden Pseudo R2 =  0.1387 

ค่า Chi squared   =  85.5421 

ค่า Accuracy of Prediction =  73.85% 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศของ
ผูใ้ชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ 

ตารางที ่4.28 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ (Product) 
ด้านผลติภณัฑ์และการบริการ 

(Product) 
ระดบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ ค่าเฉลีย่ 

(แปรผล) มากทีสุ่ด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. มาตรฐานและคุณภาพการ
ใหบ้ริการ 

118 
29.5 

196 
49.0 

73 
18.25 

6 
1.5 

0 
0 

4.01 
(มาก) 

2. มีรูปแบบการบริการท่ีครบ
วงจร 

81 
20.3 

215 
53.75 

76 
19 

10 
2.5 

3 
0.75 

3.79 
(มาก) 

3.  ความรวดเร็วในการบริการ 148 
37.0 

167 
41.75 

79 
19.75 

4 
1.0 

2 
0.5 

4.14 
(มาก) 

4.  คุณภาพการบรรจุหีบห่อ 
 

75 
18.75 

153 
38.25 

162 
40.5 

10 
2.5 

5 
1.25 

3.75 
(มาก) 

5.  ความปลอดภยัในการ
ขนส่งสินคา้ 

53 
13.25 

76 
19.0 

210 
52.5 

5 
1.25 

3 
0.75 

3.03 
(ปานกลาง) 

6.  ความหลากหลายของ
ประเภทสินคา้ท่ีใหบ้ริการ
ขนส่ง 

53 
13.25 

132 
33.0 

180 
45.0 

5 
1.25 

4 
1 

3.37 
(ปานกลาง) 

7.  มีรถส าหรับรับ – ส่งสินคา้
จากบา้นหรือสถาน
ประกอบการ 

56 
14.0 

134 
33.5 

163 
40.75 

32 
8.0 

15 
3.75 

3.46 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.65 

(มาก) 

จากตาราง 4.28 พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ (Product) มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ

ของกลุ่มตวัอยา่ง ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัแก่ปัจจยั

ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากคือ ความรวดเร็วในการบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.14) รองลงมาคือ มาตรฐานและ

คุณภาพการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4..01) มีรูปแบบการบริการท่ีครบวงจร (ค่าเฉล่ีย 3.79) คุณภาพการ

บรรจุหีบห่อ (ค่าเฉล่ีย 3.75)   มีรถส าหรับรับ – ส่งสินคา้จากบา้นหรือสถานประกอบการ (ค่าเฉล่ีย 

3.46) ความหลากหลายของประเภทสินคา้ท่ีให้บริการขนส่ง (ค่าเฉล่ีย 3.37) ความปลอดภยัในการ

ขนส่งสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.03) 
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ตารางที่ 4.29   แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการของ

ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นราคา (Price) 

ด้านราคา (Price) 

ระดบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ ค่าเฉลีย่ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

(แปรผล) 

ราคามีความเหมาะสม 
67 165 177 20 11 3.94 

335 660 531 40 11 (มาก) 

ราคาค่อนขา้งคงท่ี 
51 76 245 23 5 3.36 

255 304 735 46 5 
(ปาน
กลาง) 

ราคาถูกกวา่บริษทัอ่ืน 113 177 101 8 1 
3.98 

(มาก) 

การมีส่วนลด 74 185 112 21 8 
3.74 

(มาก) 

การใหเ้ครดิตในการแก่ผูป้ระกอบการ 186 154 56 7 15 
4.36 

(มาก) 

สามารถช าระค่าบริการไดห้ลายวธีิ เช่น เงินสด เช็ค 
โอนเขา้บญัชี 

156 173 54 10 7 
4.15 

(มาก) 

สามารถต่อรองราคาได ้ 110 154 112 13 11 
3.85 

(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.93 

(มาก) 

จากตาราง 4.29 พบว่า ปัจจยัด้านราคา (Price) มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการของกลุ่มตวัอย่าง ใน

ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) ในปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัแก่ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก คือ การให้เครดิตในการแก่ผูป้ระกอบการ (ค่าเฉล่ีย 4.36) รองลงมาคือ สามารถช าระ

ค่าบริการไดห้ลายวิธี เช่น เงินสด เช็ค โอนเขา้บญัชี (ค่าเฉล่ีย 4.15) การแจง้การประเมินราคาอตัรา

ขนส่งให้ทราบล่วงหนา้ (ค่าเฉล่ีย 4.04) ราคามีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.94)   ราคาถูกกวา่บริษทัอ่ืน 

(ค่าเฉล่ีย 3.98) สามารถต่อรองราคาได ้ (ค่าเฉล่ีย 3.85) การมีส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 3.74) และราคาค่อนขา้ง

คงท่ี (ค่าเฉล่ีย 3.36) 
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ตารางที่ 4.30   แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการของ

ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นบริษทัการจดัจ าหน่าย (Place) 

ปัจจยัด้านบริษัทการจดั
จ าหน่าย  (Place) 

ระดบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ ค่าเฉลีย่ 
(แปรผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ท าเลท่ีตั้งเหมาะสม 67 186 122 9 16 
3.7 

(มาก) 
มีหลายสาขาในการ
ใหบ้ริการ 

59 172 150 9 10 
3.65 

(มาก) 
ช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของบริษทั 

60 158 128 43 11 
3.53 

(มาก) 
ระยะเวลาการด าเนิน
กิจการ 

25 134 215 21 5 
3.38 

(ปานกลาง) 
เวลาเปิด – ปิดการ
ใหบ้ริการ 

65 153 161 17 4 
3.48 

(ปานกลาง) 
สามารถติดต่อส่ือสาร
ไดห้ลายช่องทาง เช่น 
โทรศพัท ์แฟกซ์ 
อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

69 142 178 5 6 
3.66 

(มาก) 

ความทนัสมยัของ
บริษทั 

28 99 210 22 41 
3.13 

(ปานกลาง) 
มีท่ีจอดรถ กวา้งขวาง 
สะดวกสบาย 

41 117 159 46 37 
3.11 

(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.46 

(ปานกลาง) 

จากตาราง 4.30 พบว่า ปัจจยัดา้นบริษทัการจดัจ าหน่าย  (Place) มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการของ

กลุ่มตวัอย่าง ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย3.46 ) ในปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัแก่

ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ท าเลท่ีตั้งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.70) รองลงมาคือ สามารถ

ติดต่อส่ือสารไดห้ลาย (ค่าเฉล่ีย 3.66) มีหลายสาขาในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.65) ช่ือเสียงและความ

น่าเช่ือถือของบริษทั (ค่าเฉล่ีย 3.53)  เวลาเปิด – ปิดการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.48) ระยะเวลาการด าเนิน

กิจการ (ค่าเฉล่ีย 3.38) ความทนัสมยัของบริษทั (ค่าเฉล่ีย 3.13) และมีท่ีจอดรถ กวา้งขวาง สะดวกสบาย 

(ค่าเฉล่ีย 3.11) 
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ตารางที่ 4.31  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการของ

ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด  

(Promotion ) 
ระดบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ ค่าเฉลีย่ 

(แปรผล) มากทีสุ่ด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

มี website ใชบ้ริการผา่นทาง
อินเตอร์เน็ตได ้

61 87 197 43 12 3.36 
(ปานกลาง) 

การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 
 

34 126 220 11 9 3.41 
(ปานกลาง) 

การแนะน าสินคา้ และบริการ 
 

19 68 209 56 48 2.89 
(ปานกลาง) 

การจดัสมันาใหค้วามรู้แก่
ตวัแทนจ าหน่ายระวางสินคา้
และผูใ้ชบ้ริการทัว่ไป 

22 120 210 41 7 3.27 
(ปานกลาง) 

การประชาสมัพนัธ์เม่ือมีการ
เพ่ิมหรือปรับเปล่ียนเสน้ทาง
บินและการปรับราคา 

11 122 217 17 33 3.15 
(ปานกลาง) 

มีของขวญัเน่ืองในโอกาส
พิเศษ 

30 112 203 15 40 3.19 
(ปานกลาง) 

การสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆท่ี
ลูกคา้หรือชุมชนจดัข้ึน 

35 123 217 18 7 3.40 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.24 

(ปานกลาง) 

จากตาราง 4.31 พบวา่ ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด  (Promotion ) มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของ

กลุ่มตวัอย่าง ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย3.24) ในปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัแก่

ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.41) รองลงมาคือ การ

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆท่ีลูกค้าหรือชุมชนจัดข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.40) มี website ใช้บริการผ่านทาง

อินเตอร์เน็ตได ้(ค่าเฉล่ีย 3.36) การจดัสัมนาให้ความรู้แก่ตวัแทนจ าหน่ายระวางสินคา้และผูใ้ชบ้ริการ

ทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.27)  มีของขวญัเน่ืองในโอกาสพิเศษ (ค่าเฉล่ีย 3.19) การประชาสัมพนัธ์เม่ือมีการ

เพิ่มหรือปรับเปล่ียนเส้นทางบินและการปรับราคา (ค่าเฉล่ีย 3.15) และ การแนะน าสินคา้และบริการ 

(ค่าเฉล่ีย 2.89) 
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ตารางที ่ 4.32 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของ

ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นบุคลากร  (People) 

ปัจจยัด้านบุคลากร  (People) ระดบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ ค่าเฉลีย่ 
(แปรผล) มากทีสุ่ด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

พนกังานแต่งกายสะอาด
เรียบร้อย 

79 176 123 17 5 3.77 
(มาก) 

พนกังานบริการดว้ยความสุภาพ 69 168 150 4 9 3.71 
(มาก) 

พนกังานมีเพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ 

75 129 172 15 9 4.00 
(มาก) 

พนกังานมีความรู้และ
ความสามารถ 

58 162 161 10 9 3.63 
(มาก) 

พนกังานมีการใหบ้ริการท่ี
ถูกตอ้ง 

67 163 150 9 11 3.67 
(มาก) 

พนกังานใหบ้ริการดว้ยความ
รวดเร็ว 

71 172 135 15 7 3.71 
(มาก) 

พนกังานแนะน าขอ้มูลและ
รายละเอียดไดดี้ 

60 144 187 7 5 3.64 
(มาก) 

พนกังานใหบ้ริการดว้ยความ
เสมอภาค 

39 160 192 3 6 3.56 
(มาก) 

พนกังานมีความกระตือรือลน้
ในการใหบ้ริการ  

48 183 142 18 9 3.59 
(มาก) 

พนกังานสามารถแกปั้ญหา 
ไดดี้ 

43 104 237 9 7 3.42 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.67 

(มาก) 

จากตาราง 4.32 พบว่า ปัจจยัดา้นบุคลากร  (People) มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการของกลุ่มตวัอยา่ง 

ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย3.67) ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัแก่ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด คือ พนกังานมีเพียงพอต่อการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.00) รองลงมา พนกังานแต่งกาย

สะอาดเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.77) พนักงานบริการด้วยความสุภาพ  (ค่าเฉล่ีย 3.71) พนักงานมีการ

ให้บริการท่ีถูกต้อง  (ค่าเฉล่ีย 3.67)  พนักงานแนะน าข้อมูลและรายละเอียดได้ดี  (ค่าเฉล่ีย 3.64) 

พนกังานมีความรู้และความสามารถ (ค่าเฉล่ีย 3.63) พนกังานมีความกระตือรือลน้ในการให้บริการ 
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(ค่าเฉล่ีย 3.59)  พนกังานใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 3.56)  และ พนกังานสามารถแกปั้ญหา

ไดดี้ (ค่าเฉล่ีย 3.42) 

ตารางที่ 4.33  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการของ

ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence) 
ปัจจยัด้านลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical  

Evidence) 

ระดบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ ค่าเฉลีย่ 
(แปรผล) มากทีสุ่ด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

บริษทัมีภาพลกัษณ์ท่ีดี 20 148 191 19 21 3.31 
(ปานกลาง) 

รางวลัต่างๆท่ีบริษทัไดรั้บ  7 135 168 54 37 3.06 
(ปานกลาง) 

การจดัสถานท่ีใหบ้ริการ
เหมาะสม สะดวกสบาย 

47 135 198 13 7 3.51 
(มาก) 

โกดงัเก็บสินคา้มีความสะอาด 
ปลอดภยั 

49 125 198 24 6 3.48 
(ปานกลาง) 

มีอุปกรณ์ใหบ้ริการท่ีทนัสมยั 43 93 226 25 13 3.32 
(ปานกลาง) 

มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น 
หอ้งน ้ า เป็นตน้  

28 88 241 30 13 3.22 
(ปานกลาง) 

มีป้ายหรือสญัลกัษณ์ท่ี
สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 

48 127 181 32 13 3.42 
(ปานกลาง) 

มีท่ีจอดรถเพียงพอกบัความ
ตอ้งการใชบ้ริการ 

67 176 112 39 6 3.65 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.37 

(ปานกลาง) 

จากตาราง 4.33 พบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence) มีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการของกลุ่มตัวอย่าง ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย3.37) ในปัจจัยย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้

ความส าคญัแก่ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ มีท่ีจอดรถเพียงพอกับความต้องการใช้

บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.65) รองลงมา คือ การจดัสถานท่ีให้บริการเหมาะสม สะดวกสบาย (ค่าเฉล่ีย 3.51) 

โกดงัเก็บสินคา้มีความสะอาด ปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 3.48) มีป้ายหรือสัญลกัษณ์ท่ีสามารถมองเห็นได้

ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.42)  มีอุปกรณ์ให้บริการท่ีทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.32) บริษทัมีภาพลกัษณ์ท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 
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3.31) มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน ้ า เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.22)  และ รางวลัต่างๆท่ีบริษทัไดรั้บ 

(ค่าเฉล่ีย 3.06) 

ตารางที่  4.34  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการของ

ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 
ปัจจยัด้านกระบวนการ 

 (Process) 
ระดบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ ค่าเฉลีย่ 

(แปรผล) มากทีสุ่ด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ขั้นตอนการใหบ้ริการสะดวก 
ไม่ซบัซอ้น 

26 108 241 5 20 3.30 
(ปานกลาง) 

สามารถใหบ้ริการดว้ยความ
รวดเร็ว 

50 131 198 15 6 3.51 
(มาก) 

การตรวจสอบขอ้มูลของผูรั้บ
และผูส่้งอยา่งถูกตอ้งชดัเจน 

22 157 206 2 13 3.43 
(ปานกลาง) 

ตรวจสอบชนิด ขนาด 
น ้ าหนกัส่ิงของถูกตอ้ง 

45 131 203 5 16 3.46 
(ปานกลาง) 

ออกเอกสารการขนส่งอยา่ง
ถูกตอ้งรวดเร็ว 

43 116 224 0 17 3.42 
(ปานกลาง) 

สามารถส่งมอบสินคา้ไดต้รง
เวลา 

32 148 174 34 12 3.39 
(ปานกลาง) 

แจง้ผูใ้ชบ้ริการเม่ือเกิดความ
เสียหายหรือขนส่งไดไ้ม่ตรง
เวลา 

30 114 200 26 30 3.22 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.39 

(ปานกลาง) 

จากตาราง 4.34 พบวา่ ปัจจยัดา้นดา้นกระบวนการ (Process) มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย3.39) ในปัจจยัยอ่ยพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัแก่ปัจจยัท่ีมี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ สามารถให้บริการด้วยความรวดเร็ว  (ค่าเฉล่ีย 3.51) รองลงมา คือ 

ตรวจสอบชนิด ขนาด น ้ าหนักส่ิงของถูกต้อง (ค่าเฉล่ีย 3.46) ออกเอกสารการขนส่งอย่างถูกตอ้ง

รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.42) การตรวจสอบข้อมูลของผูรั้บและผูส่้งอย่างถูกต้องชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.43) 

สามารถส่งมอบสินคา้ไดต้รงเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.39) ขั้นตอนการให้บริการสะดวก ไม่ซบัซ้อน (ค่าเฉล่ีย 
3.30) และ แจง้ผูใ้ชบ้ริการเม่ือเกิดความเสียหายหรือขนส่งไดไ้ม่ตรงเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.22) 
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ส่วนที่  4   ข้อมูลท่ีเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ภายในประเทศ 

ตารางที่ 4.35   แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์
และบริการ 

ปัญหาด้านผลติภัณฑ์และบริการ จ านวน ร้อยละ 
1. การใหบ้ริการไม่มีความหลากหลาย 65 16.25 
2. จ ากดัประเภทสินคา้ท่ีรับบริการขนส่ง 43 10.75 
3. สถานีปลายทางท่ีส่งสินคา้มีนอ้ยเกินไป 97 24.25 
4. สินคา้ช ารุด/สูญหายระหวา่งการขนส่ง 46 11.50 
5. ไม่มีการรับประกนักรณีสินคา้ช ารุด/สูญหาย 49 12.25 
6. ไม่มีบริการบรรจุหีบห่อสินคา้ 12 3.00 
7. ไม่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราค่าระวางหรือรายละเอียดเท่ียวบิน 63 15.75 
8. เกิดปัญหาไม่ไดรั้บสินคา้ปลายทาง 9 2.25 
9. จ านวนตารางเท่ียวบินในการใหบ้ริการมีไม่เพียงพอ 35 8.75 
10. ไม่พบปัญหาในดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 50 12.50 

จากตาราง 4.35 พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ (Product)  ปัญหาท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบ 3 

อนัดบัแรก คือ สถานีปลายทางท่ีส่งสินคา้มีนอ้ยเกินไป จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 รองลงมา

คือ การให้บริการไม่มีความหลากหลาย จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 และไม่ได้รับข้อมูล

เก่ียวกบัอตัราค่าระวางหรือรายละเอียดเท่ียวบิน จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 

ตารางที ่ 4.36  แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้นราคา 
ปัญหาด้านราคา จ านวน ร้อยละ 

1. อตัราค่าขนส่งไม่สมเหตุสมผล 43 10.75 
2. ไม่ก าหนดราคาค่าขนส่งไวเ้ป็นมาตรฐาน 24 6.00 
3. อตัราค่าขนส่งเปล่ียนแปลงบ่อย 33 8.25 
4. อตัราค่าขนส่งสูงกวา่การขนส่งรูปแบบอ่ืน 56 14.00 
5. ไม่ใหเ้ครดิตในการช าระเงินแก่ร้านคา้ 21 5.25 
6. บริษทัรับช าระเงินเฉพาะเงินสด (ไม่รับเช็ค/โอนเขา้บญัชี) 26 6.50 
7. ไม่มีส่วนลด 23 5.75 
8. ไม่สามารถต่อรองราคาได ้ 12 3.00 
9. ไม่พบปัญหาในดา้นราคา 206 51.50 
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จากตาราง 4.36 พบว่า ดา้นราคา (Price)  ปัญหาท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบ 3 อนัดบัแรก คือ ไม่พบ

ปัญหาในดา้นราคา จ  านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 รองลงมาคือ อคัราค่าขนส่งสูงกวา่การขนส่งรูปแบบ

อ่ืน จ  านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และอตัราค่าขนส่งไม่สมเหตุสมผล จ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.75 

ตารางที่ 4.37  แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้นบริษทัการจดั
จ าหน่าย  (Place) 

ปัญหาด้านบริษัทการจดัจ าหน่าย  (Place) จ านวน ร้อยละ 
1. ท าเลท่ีตั้งของบริษทัไม่สะดวกในการรับ-ส่งสินคา้ 85 21.25 
2. เวลาเปิด – ปิดท าการ ไม่สะดวก  เหมาะสม 21 5.25 
3. การติดต่อส่ือสารกบับริษทัไม่สะดวก 36 9.00 
4. บริษทัมีจ านวนสาขานอ้ย 43 10.75 
5. ท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอในการใหบ้ริการ 55 13.75 
6. ไม่พบปัญหาในดา้นบริษทัการจดัจ าหน่าย   194 48.5 

จากตาราง  4.37 พบวา่ ดา้นบริษทัการจดัจ าหน่าย  (Place) ปัญหาท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พบ 3 อนัดบั

แรก คือ ไม่พบปัญหาในดา้นราคา จ านวน 206 คน ร้อยละ 51.50 รองลงมาคือ อคัราค่าขนส่งสูงกวา่

การขนส่งรูปแบบอ่ืน จ านวน 56 คน ร้อยละ 14.00 และอตัราค่าขนส่งไม่สมเหตุสมผล จ านวน 43 คน 

ร้อยละ 10.75 

ตารางที่ 4.38 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาด้านส่งเสริม
การตลาด  (Promotion ) 

ปัญหาด้านส่งเสริมการตลาด  (Promotion ) จ านวน ร้อยละ 
1. ไม่ไดรั้บข่าวสารหรือขอ้มูลเท่ียวบิน 101 25.25 
2. ไม่มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือ 69 17.25 
3. ไม่มีส่วนลดตามปริมาณการขนส่ง 45 11.25 
4. บริษทัไม่มี website เพ่ือหาขอ้มูลเพ่ิมเติม 13 3.25 
5. ไม่ไดรั้บแจง้หรือไดรั้บขอ้มูลการขนส่งท่ีล่าชา้ 23 5.75 
6. ไม่มีของขวญัใหเ้น่ืองในโอกาสพิเศษ 11 2.75 
7. ไม่พบปัญหาในดา้นส่งเสริมการตลาด   195 48.75 

จากตาราง 4.38 พบว่า ด้านส่งเสริมการตลาด  (Promotion ) ปัญหาท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบ 3 
อนัดบัแรก คือ ไม่พบปัญหาในดา้นส่งเสริมการตลาด จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75  รองลงมา 
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คือ ไม่ไดรั้บข่าวสารหรือขอ้มูลเท่ียวบิน จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 และไม่มีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 

ตารางที่ 4.39 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาด้านบุคลากร  
(People) 

ปัญหาด้านบุคลากร  (People) จ านวน ร้อยละ 
1. พนกังานขาดความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 11 2.75 
2. พนกังานบริการใชว้าจาไม่สุภาพ 31 7.75 
3. พนกังานขาดความกระตือรือลน้ในการท างาน 23 5.75 
4. พนกังานบริการล่าชา้ 70 17.50 
5. เกิดความเสียหายจากการใหบ้ริการของพนกังาน 30 7.50 
6. ขาดการดูแลเอาใจใส่ท่ีดีจากเจา้หนา้ท่ีในการใชบ้ริการ 35 8.75 
7. พนกังานไม่สามารถใหค้  าแนะน าและตอบขอ้ซกัถามได ้ 21 5.25 
8. พนกังานไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้ 13 3.25 
9. ไม่พบปัญหาในดา้นบุคลากร  220 55.00 

จากตาราง 4.39 พบวา่ ดา้นบุคลากร  (People) ปัญหาท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พบ 3 อนัดบัแรก คือ ไม่

พบปัญหาในดา้นบุคลากร จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00  รองลงมา คือ พนกังานบริการล่าช้า 

จ  านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 และขาดการดูแลเอาใจใส่ท่ีดีจากเจ้าหน้าท่ีในการใช้บริการ 

จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 

ตารางที่ 4.40 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical  Evidence) 

ปัญหาด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence) จ านวน ร้อยละ 
1. บริษทัขนส่งสินคา้ไม่มีความน่าเช่ือถือพอ 12 3.00 
2. สถานท่ีใหบ้ริการคบัแคบไม่เพียงพอต่อการใชง้าน 41 10.25 
3. ท่ีจอดรถไม่สะดวกและไม่เพียงพอ 79 19.75 
4. อาคารเก็บสินคา้ไม่ปลอดภยั 32 8.00 
5. ส่ิงอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ 67 16.75 
6. พนกังานไม่มีเคร่ืองแบบและแต่งกายไม่สุภาพ 15 3.75 
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ตารางที่ 4.40  แสดงจ านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical  Evidence) (ต่อ) 

จากตาราง 4.40 พบวา่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence) ปัญหาท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

พบ 3 อนัดบัแรก คือ ไม่พบปัญหาในดา้นลกัษณะทางกายภาพ จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00  

รองลงมา คือ ท่ีจอดรถไม่สะดวกและไม่เพียงพอ  จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 และส่ิงอ านวย

ความสะดวกไม่เพียงพอ  จ  านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 

ตารางที่ 4.41  แสดงจ านวนและร้อยละ ของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหา ด้านด้าน
กระบวนการ (Process) 

ปัญหาด้านกระบวนการ (Process) จ านวน ร้อยละ 
1. การติดต่อประสานงานล่าชา้ 33 8.25 
2. รับและส่งมอบสินคา้ไม่ตรงเวลา 35 8.75 
3. ไม่สามารถตรวจสอบสถานะของสินคา้ได ้ 23 5.75 
4. ไม่มีมาตรฐานความปลอดภยัในการขนส่งสินคา้ 37 9.25 
5. สินคา้เกิดความเสียหายเม่ือถึงผูรั้บปลายทาง 48 12.00 
6. ไม่ปฎิบติัตามค าแนะน าของลูกคา้ 11 2.75 
7. ข่าวสารล่าชา้เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 63 15.75 
8. ไม่ทราบล่วงหนา้เม่ือมีการยกเลิกเท่ียวบิน 62 15.50 
9. ไดรั้บรายละเอียดชา้เม่ือสอบถามขอ้มูลประเมินราคาค่าระวาง

และรายละเอียดตารางเท่ียวบิน 
39 9.75 

10. ไม่พบปัญหาในดา้นกระบวนการ 121 30.25 

จากตาราง 4.41 พบวา่ ดา้นกระบวนการ (Process) ปัญหาท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พบ 3 อนัดบัแรก คือ 

ไม่พบปัญหาในดา้นกระบวนการ จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 รองลงมา ข่าวสารล่าชา้เม่ือเกิด

การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 และไม่ทราบล่วงหนา้เม่ือมีการยกเลิก

เท่ียวบิน จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 

ปัญหาด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence) จ านวน ร้อยละ 
7. ป้ายและสญัลกัษณ์มองเห็นไดไ้ม่ชดัเจน 24 6.00 
8. อุปกรณ์และเทคโนโลยท่ีีใชไ้ม่ทนัสมยั 11 2.75 
9. อุปกรณ์ตูบ้รรจุสินคา้ (Container) ไม่เพียงพอ 36 9.00 
10. ไม่พบปัญหาในดา้นลกัษณะทางกายภาพ 152 38.00 


