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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้การศึกษา 

ประชากรท่ีใช้ศึกษาในคร้ังน้ีคือ ผู ้ประกอบการและลูกค้าท่ีใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ภายในประเทศ กรณีศึกษาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ในปี 2556 มีการขายระวางสินค้า
ภายในประเทศรวมปริมาณสินคา้ 400 เมตริกตนั จ านวนทั้งส้ิน 41,500 รายการ รายการผูใ้ช้บริการ
รวม 1,598 ราย โดยมีผูใ้ช้บริการประเภทธุรกิจจ านวน 953 ราย ผูใ้ช้บริการรายย่อยประเภทเอกสาร
และของฝากจ านวน 645 ราย (เอกสารบญัชีของบริษทั นอร์ทเทิร์น อินเตอร์เนชัน่แนลคาร์โก ้จ  ากดั: 
2556) 

การค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดจ านวนตวัอยา่งโดยใชสู้ตรค านวณ
ตามแนวคิดของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดงัน้ี 

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝐸)2
 

 

เม่ือ  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N = จ านวนประชากร 

E = 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 

(Yamane, T. 1967. Elementary Sampling Theory, USA: Prentice Hall) 

ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ไดก้  าหนดให้ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือน 
ไม่เกินร้อยละ 5 (E มีค่าเท่ากบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95) ดงันั้นจึงสามารถค านวณกลุ่ม
ตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
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แทนค่า  n = 1598 

          1 + 1598(0.05)2 

    =   324.79 

    ≈ 400 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง จากผูป้ระกอบการ 
และลูกคา้ทัว่ไปท่ีใช้บริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ ภายในจงัหวดัเชียงใหม่ ในช่วงเดือนสิงหาคม – 
กรกฎาคม 

3.2 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม โดย
แบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการขนส่งสินคา้ทางอากาศท่ีท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่ จากผูป้ระกอบการและลูกคา้ทัว่ไปท่ีมาใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศท่ีบริษทั 
นอร์ทเทิร์น อินเตอร์แนชัน่แนล คาร์โก ้จ  ากดั โดยใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง 

2.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา
จากทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ไดแ้ก่ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ศูนยว์ิจยักสิกร กรม
ทะเบียนการคา้จงัหวดัเชียงใหม่ และเวปไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง  

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมี
ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายเปิด  (Open – ended question) และค าถามปลายปิด (Close – ended 
question) สร้างข้ึนโดยอาศยักรอบแนวคิดในการวิจยั ซ่ึงลกัษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 
ส่วน 

ส่วนท่ี  1   ขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (ผูใ้ชบ้ริการ) 
ส่วนท่ี  2   ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมและทศันคติของผูใ้ช้บริการการขนส่งสินค้าทาง

อากาศภายในประเทศ กรณีศึกษาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
ส่วนท่ี  3   ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ

ของผูใ้ชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ กรณีศึกษาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
ส่วนท่ี  4   ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทาง

อากาศภายในประเทศ กรณีศึกษาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 

ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายขอ้มูลในส่วนของการวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ ของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการขนส่ง
สินค้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรค แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย และ
อตัราส่วนร้อยละ และการวเิคราะห์แบบจ าลองโลจิท (Logit Model) 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคและพฤติกรรมการใช้บริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศใน
ประเทศ ภายในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานะภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ใชส้ถิติท่ีเป็นเสนอเป็นแบบตารางแจกแจงความถ่ีร้อยละ 

2.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ แบ่งออกเป็น 3 
ส่วน 

2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ภายในประเทศ ได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการ และปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ วิเคราะห์โดยใช้การ
วเิคราะห์แบบจ าลองโลจิท (Logit Model) 

2.1.1 แบบจ าลองโลจิท (Logit Model) 

การวิเคราะห์แบบจ าลองโลจิท โดยการศึกษาจะน าขอ้มูลตวัอย่างท่ีได้จาก

การเก็บรวบรวมแบบสอบถามมาศึกษาและท าการวิเคราะห์ผลท่ีได ้กรอบแนวคิดจะพิจารณาถึงปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้และไม่เลือกใชก้ารขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ กรณีศึกษาท่าอากาศ

ยานนานาชาติเชียงใหม่  โดยมีแบบจ าลองในการศึกษาดงัน้ี 
 

𝑌 =  ln [
𝑃(𝑌 = 1)

𝑃(𝑌 = 0)
]   =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝑋5 + 𝛽6𝑋6 

              +𝛽7𝑋7 + 𝛽8𝑋8 + 𝛽9𝑋9 + 𝛽10𝑋10 + 𝛽11𝑋11 

โดยท่ี Y=1 กรณีลูกคา้ใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 
 Y=0 กรณีลูกคา้ไม่ใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 

  
 X1 คือ   ระดบัการศึกษา 

  X2 คือ   อาชีพ 
   X3 คือ   วตัถุประสงคใ์นการเลือกใชบ้ริการ 
  X4 คือ    รูปแบบสินคา้ท่ีขนส่ง 
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  X5 คือ    ระยะเวลาการใชบ้ริการ 
  X6 คือ    ความถ่ีในการใชบ้ริการ 
  X7 คือ    รูปแบบการบริการท่ีเลือกใช ้
   𝛽0, 𝛽1, . . , 𝛽13 คือ   ค่าคงท่ีและสัมประสิทธ์ิความถดถอย 

  𝑢𝑖  คือ   ค่าความคลาดเคล่ือน 

ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษามีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   X1 คือ   ระดบัการศึกษา ก าหนดใหเ้ป็นตวัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 
    X4 = 0 หมายถึง ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
    X4 = 1 หมายถึง ปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี 

   X2 คือ   อาชีพ ก าหนดใหเ้ป็นตวัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 
    X2 = 0 หมายถึง รับราชการ / พนกังานของรัฐ 
    X2 =  1 หมายถึง เอกชน / ธุรกิจส่วนตวั หรืออ่ืนๆ  

   X3 คือ   วตัถุประสงค์ในการใช้บริการ ก าหนดให้เป็นตวัแปรหุ่น (Dummy Variable) 
โดย 

   X4 = 0 หมายถึง เพื่อท าธุรกิจ หรือเพื่อการคา้ 
    X4 = 1 หมายถึง เพื่อใชบ้ริการส่วนตวั 

  X4 คือ    รูปแบบสินคา้ท่ีขนส่ง ก าหนดใหเ้ป็นตวัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 
    X5 = 0 หมายถึง สินคา้ประเภทอุตสาหกรรม หตัถกรรมต่างๆ 
    X5 = 1 หมายถึง สินคา้ประเภทเกษตรกรรม หรืออ่ืนๆ 

  X5 คือ    ระยะเวลาการใชบ้ริการ มีหน่วยวดัเป็นปี 

  X6 คือ    ความถ่ีในการใชบ้ริการ มีหน่วยวดัเป็นจ านวนคร้ัง 

  X7 คือ    รูปแบบการบริการท่ีเลือกใช้ ก าหนดให้เป็นตวัแปรหุ่น (Dummy Variable) 
โดย 
    X7 = 0 หมายถึง แบบธรรมดา 
    X7 = 1 หมายถึง แบบด่วนพิเศษ 
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ข้อมูลท่ีได้น ามาวิเคราะห์เพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศภายใน
ประเทศ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชส้มการถดถอย (Regression Analysis) ดว้ยแบบจ าลองโลจิท (Logit 
Model) โดยการประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimates: MLE) และ
เทคนิควิเคราะห์ดว้ยวิธี Marginal Effect ส าหรับการแปรผลท่ีไดจ้ากแบบจ าลองโลจิทจะพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิหรือค่าพารามิเตอร์ (β) ท าใหท้ราบวา่ปัจจยัใดบา้งส่งผลต่อการใชบ้ริการ ถา้ค่าเบตา้ (β) 
ของปัจจยัมีค่าเป็นบวกแสดงวา่ ปัจจยันั้นมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเพิ่มข้ึน แต่ถา้ค่าเบตา้มีค่าเป็น
ลบ แสดงว่าปัจจยันั้นส่งผลในทิศทางท่ีตรงกนัขา้ม ส่วนค่า Marginal Effect ท าให้ทราบวา่ ถา้ปัจจยั
ต่างๆเพิ่มข้ึน 1 หน่วยแลว้จะมีผลท าใหก้ารตดัสินใจใชบ้ริการเปล่ียนแปลงไปเท่าใด 

2.2   ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดใชม้าตรวดัแบบประเมินค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) 

โดยมีระดบัอิทธิพล 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยผูศึ้กษาได้

แบ่งมาตรฐานของระดบัอิทธิพล โดยมีหลกัเกณฑใ์หค้ะแนน ดงัน้ี 

ระดับอทิธิพล คะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 
    

   ท าการวิเคราะห์คะแนนรวมของแต่ละปัจจยั ในการแปลความหมายใชค้ะแนนเฉล่ีย

ของกลุ่มตวัอย่างเป็นเกณฑ์ ผูศึ้กษาใช้เกณฑ์ในการแปลผล โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลจากค่าเฉล่ียของ

กลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

 

คะแนนเฉลีย่ ระดับอทิธิพล 
4.51 – 5.00 มีอิทธิพลมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 มีอิทธิพลมาก 
2.51 – 3.50 มีอิทธิพลปานกลาง 
1.51 – 2.50 มีอิทธิพลนอ้ย 
1.00 – 1.50 มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด 

 



 
 

33 

 

2.3 การวิเคราะห์ปัญหาและขอ้เสนอแนะของลูกคา้ผูใ้ช้บริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ
ภายในประเทศ ได้แก่ ปัญหาด้านการให้บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ โดยใช้วิธี
วิเคราะห์ความถ่ี และร้อยละโดยปัญหาขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียรวมมากท่ีสุดเป็นปัญหาท่ีมากท่ีสุดของ
ผูใ้ชบ้ริการกาขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

34 

 

3.5 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา  
 

การศึกษาคร้ังน้ี ได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ภายในประเทศ กรณีศึกษาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม ่ในท่ีน้ีเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้
บริการ ปัจจยัในการตดัสินใจใชบ้ริการ และความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ
ภายในประเทศ ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงสามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลได้
ดงัน้ี 

                     

                                            
                                             
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้อมูลทัว่ไป 

1. เพศ, อาย,ุ สถานภาพ,ระดบั
การศึกษา, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ีย 

2. ประเภทสินคา้ท่ีขนส่ง 
3. จุดหมายปลายทางการส่งสินคา้ 
4. ปริมาณส่ิงของท่ีส่ง 
5. มูลค่าส่ิงของท่ีส่ง 
6. วนัและเวลาท่ีใชบ้ริการส่ง

สินคา้ 
7. ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้บริการ 
1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ (Product) 
2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) 
3. ปัจจยัดา้นบริษทัการจดัจ าหน่าย  (Place) 
4. ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด  (Promotion ) 
5. ปัจจยัดา้นบุคลากร  (People) 
6. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical  

Evidence) 
7. ปัจจยัดา้นดา้นกระบวนการ ( Process) 

พฤตกิรรมการเลอืกใช้บริการการขนส่ง

ทางอากาศ 

- วตัถุประสงคใ์นการเลือกใช ้

- รูปแบบสินคา้ท่ีขนส่ง 

- ระยะเวลาท่ีเร่ิมใชบ้ริการ 

- ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

- รูปแบบการบริการท่ีเลือกใช ้

- ปริมาณส่ิงของท่ีขนส่ง 
- ระดบัราคาท่ีเหมาะสม 

 

การใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ
ภายในประเทศ 
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อธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ ดงัน้ี 

1. ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์และการบริการ (Product) 

ไดแ้ก่ ก. มาตรฐานและคุณภาพการใหบ้ริการ 
                ข.  มีรูปแบบการบริการท่ีครบวงจร 

ค. คุณภาพการบรรจุหีบห่อ 
ง. ความปลอดภยัในการขนส่งสินคา้ 
จ. ความหลากหลายของประเภทสินคา้ท่ี ใหบ้ริการขนส่ง 

               ฉ. มีรถส าหรับรับ – ส่งสินคา้จากบา้นหรือสถานประกอบการ 

2. ปัจจัยด้านราคา (Price) 

ไดแ้ก่ ก. ราคามีความเหมาะสม 
ข. ราคาค่อนขา้งคงท่ี 
ค. ราคาถูกกวา่บริษทัอ่ืน 
ง. การแจง้การประเมินราคาอตัราขนส่งใหท้ราบล่วงหนา้ 
จ. การมีส่วนลด 
ฉ. การใหเ้ครดิตในการแก่ผูป้ระกอบการ 
ช. สามารถช าระค่าบริการไดห้ลายวธีิ เช่น เงินสด  เช็ค  
ซ. สามารถต่อรองราคาได ้

3. ปัจจัยด้านบริษัทการจัดจ าหน่าย  (Place) 

ไดแ้ก่ ก. ท าเลท่ีตั้งเหมาะสม 
ข. มีหลายสาขาในการใหบ้ริการ 
ค. ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทั 
ง. เวลาเปิด – ปิดการใหบ้ริการ 
จ. สามารถติดต่อส่ือสารไดห้ลายช่องทาง เช่น  โทรศพัท ์แฟกซ์   
    อินเทอร์เน็ต  
ฉ. ความทนัสมยัของบริษทั 
ช. มีท่ีจอดรถ กวา้งขวาง สะดวกสบาย 
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4. ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด  (Promotion ) 

ไดแ้ก่ ก. มี website ใชบ้ริการผา่นทางอินเตอร์เน็ตได ้
ข. การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 
ค. การจดัสัมนาใหค้วามรู้แก่ตวัแทนจ าหน่ายระวางสินคา้และ 
     ผูใ้ชบ้ริการทัว่ไป 
ง. การประชาสัมพนัธ์เม่ือมีการเพิ่มหรือปรับเปล่ียนเส้นทางบิน 
    และการปรับราคา 
จ. มีของขวญัเน่ืองในโอกาสพิเศษ 
ฉ. การสนบัสนุสกิจกรรมต่างๆท่ีลูกคา้หรือชุมชนจดัข้ึน 

5. ปัจจัยด้านบุคลากร  (People) 

ไดแ้ก่ ก. พนกังานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
ข. พนกังานบริการดว้ยความสุภาพ 
ค. พนกังานมีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 
ง. พนกังานมีความรู้และความสามารถ 
จ. พนกังานมีการใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง 
ฉ. พนกังานใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 
ช. พนกังานแนะน าขอ้มูลและรายละเอียดไดดี้ 
ซ. พนกังานใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาค 
ฌ. พนกังานมีความกระตือรือลน้ในการใหบ้ริการ  
ญ. พนกังานสามารถแกปั้ญหาไดดี้ 

6. ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence) 

ไดแ้ก่ ก. บริษทัมีภาพลกัษณ์ท่ีดี 
ข. รางวลัต่างๆท่ีบริษทัไดรั้บ  
ค. การจดัสถานใหบ้ริการเหมาะสม สะดวกสบาย 
ง. มีอุปกรณ์ใหบ้ริการท่ีทนัสมยั 
จ. มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น หอ้งน ้า  
ฉ. มีป้ายหรือสัญลกัษณ์ท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 
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7. ปัจจัยด้านด้านกระบวนการ ( Process) 

ไดแ้ก่ ก. ขั้นตอนการใหบ้ริการสะดวก ไม่ซบัซอ้น 
ข. สามารถใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 
ค. การตรวจสอบขอ้มูลของผูรั้บและผูส่้งอยา่งถูกตอ้งชดัเจน 
ง. ตรวจสอบชนิด ขนาด น ้าหนกัส่ิงของถูกตอ้ง 
จ. สามารถส่งมอบสินคา้ไดต้รงเวลา 
ฉ. แจง้ผูใ้ชบ้ริการเม่ือเกิดความเสียหายหรือขนส่งไดไ้ม่ตรงเวลา 

 

 

 


