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บทคดัย่อ 

 
การศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ เป็นการศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัจูงใจในการเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัขนส่งสนิค้า

ของประชาชนในเขตเทศบาลนครพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค         
โควิด19 เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยท าการวิจัยเชิงส ารวจ  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยั การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
ได้แก่  ค่าร้อยละ(Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้อธิบายลักษณะของข้อมูลจากแบบสอบถาม 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :SD) การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential 
Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test  และค่า One-Way ANOVA  เป็นการทดสอบความ
แตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัจูงใจในการเลอืกใช้บรกิารบรษิทัขนส่งสนิค้าในช่วงสถานการณ์
การระบาดของโรโควดิ19  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัจูงใจในการเลือกใช้บรกิารบรษิัทขนส่งสนิคา้ใน
ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า อันดับแรกได้แก่ 
แรงจูงใจทีเ่กดิจากตวัผลิตภณัฑ ์มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื แรงจูงใจทีเ่กดิจากเหตุผล 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภ์ร้านค้า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ          
ปานกลาง และอนัดบัสุดทา้ยคอื แรงจูงใจทีเ่กดิจากอารมณ์ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
และผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลนครพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลกทีม่เีพศ อายุ  
และอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจในการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าในช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ19 ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  
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ABSTRACT 
 

This independent study is on the motivational factors for choosing the service of freight 
forwarding company of people in Phitsanulok Municipality, Phitsanulok Province during the 
COVID-19 outbreak situation.  It is a quantitative study conducting survey research with a sample 
of 400 respondents who used a questionnaire as a research tool, and descriptive statistics were 
analyzed using the percentage and mean to describe the characteristics of the data from the 
questionnaire and Standard Deviation (SD), analysis. Inferential statistics were applied to test the 
hypothesis with a T-Test and One-way ANOVA was used to test the differences of individual 
factors with the motivational factors for choosing the service of freight forwarding company during 
the COVID-19 outbreak situation.  The results showed that the overall factors for choosing the 
service of freight forwarding company is high. It was found that the first priority was the motivation 
generated by the product. The opinion was at a high level, followed by motivation caused by 
reasons.  Incentives generated by patronizing the store were in a moderate level of opinion, and 
the last factor is emotional motivation. The hypothesis testing results showed that People in 
Phitsanulok Municipality, Phitsanulok Province with different gender, ages, and occupations have 
different opinions on the motivational factors for choosing the service of freight forwarding 
company during the COVID-19 outbreak.The overall motivational factors for choosing the service 
of freight forwarding company of people in Phitsanulok don’t have relevant differences. 
 
Keywords : motivational factors , motivation , service of freight forwarding 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

สถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรนา หรือสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลให้รฐับาลต้องใช้
มาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมการระบาด  มีการจ ากัดช่วงเวลาการออกนอกบ้าน ไปจนถึงการ          
work from home ให้พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่จากที่พกัอาศัย ตามแนวปฏิบัติที่หลายประเทศ        
ทัว่โลกด าเนินการเพื่อป้องกนัการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อโควดิ19 การก าหนดมาตรการเวน้
ระยะห่าง  การปิดรา้นอาหาร  สถานบนัเทงิ หรอืจ ากดัเวลาของหา้งสรรพสนิคา้ ส่งผลใหก้ารด ารงชวีติ
ของผูค้นเปลีย่นแปลงไป จากมาตรการดงักล่าว ส่งผลใหป้รมิาณการคา้ออนไลน์ขยายตวัมากยิง่ขึน้ ทัง้
ในส่วนของของสนิค้าอุปโภคบรโิภคทัว่ไป ไปจนถึงอาหารปรุงสุก จึงท าให้กิจกรรมการกระจายสนิคา้ 
(Physical Distribution) มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเมื่อไหร่ก็ตามที่คนลดปริมาณการ
เดินทางไปหาสนิค้า สนิค้าจะต้องเป็นฝ่ายเคลื่อนที่เข้าหาลูกค้าแทน จากเดิมที่ลูกค้าไปเลือกซื้อสนิคา้
หรือรับประทานอาหารที่ร้าน กลายเป็นการสัง่ซื้อออนไลน์เพื่อให้น า ส่งสินค้ามาที่บ้าน ท าให้
ประสิทธิภาพของการขนส่งสินค้าในช่วง Last Mile ซึ่งเป็นการขนส่งในช่วงสุดท้ายถึงมือผู้บริโภค
กลายเป็นกลไกส าคญัในการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกค้าในช่วงวกิฤตเช่นนี้ ดงันัน้ การขนส่งจงึเป็น
หวัใจส าคญัของการเลอืกซื้อสนิคา้ในช่วงโรคระบาด COVID-19 (สถาพร  โอภาสานนท์, 2563) 

ธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นการขนส่งพสัดุมคีวามส าคญัมากขึน้เรื่อยๆ โดยเฉพาะธุรกจิขนส่งสนิค้า
ออนไลน์ หรือ Last-mile delivery เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ขยายตัวตามการเติบโตของ   อีคอมเมิร์ซ 
โดยเฉพาะในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ท าใหผู้บ้รโิภคกงัวลในเรื่องของความปลอดภยัและงดท ากิจกรรมนอก
บ้าน มกีารปรบัพฤติกรรมการใช้จ่ายและหนัมาซื้อสนิค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น จึงหนุนให้
ธุรกิจขนส่งสนิคา้ออนไลน์มแีนวโน้มเตบิโตตามไปดว้ย ท าให้เกดิการแข่งขนักนัของธุรกจิขนส่ง  มกีาร
เปลี่ยนแปลงพฒันารูปแบบและการใหบ้รกิารใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรูปแบบ
การใช้ชีวติในปัจจุบนัได้อย่างมีประสทิธิภาพมากขึ้น ผู้ประกอบการขนส่ง ต่างน าจุดเด่นในด้านการ
บรกิารที่แตกต่างกนัไปและพฒันาการบรกิารมาเพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกคา้ในด้านต่างๆ เช่น 
การบรกิารทีร่วดเรว็ สถานทีท่นัสมยั การตัง้อยู่ในพืน้ทีส่ะดวกต่อการเขา้ถงึได ้เวลาท าการทีย่าวนานขึน้ 
รวมไปถึงการบริการที่หลายหลาย เช่น การเก็บเงนิปลายทาง การเข้ารับสนิค้ากับผู้ จัดส่ง เป็นต้น  
ปัจจุบนันี้มผีู้ประกอบธุรกิจขนส่งรายใหม่เพิม่ขึ้นเป็นจ านวนมาก ท าให้ผู้ที่ใช้บรกิารมทีางเลอืกในการ
เลือกใช้บรกิารบรษิัทขนส่งสนิค้าที่หลากหลาย  อีกทัง้ยงัเกิดการแข่งขนัระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนส่งสนิคา้ที่มุ่งสรา้งความประทบัใจให้กบัลูกคา้ด้วยกลยุทธ์ทีแ่ตกต่างกนัออกไป ด้วยเหตุนี้ ผู้วจิยัจงึ
เกดิความสนใจทีจ่ะท าการศกึษาปัจจยัจูงใจในการเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัขนส่งสนิคา้ของประชาชนในเขต
เทศบาลนครพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ 19 โดยผูว้จิยัหวงัว่า
ผลจากการศึกษาที่ได้ในครัง้นี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับธุรกิจบริการด้านการขนส่งสินค้า เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ น าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ขององคก์รเพื่อเป็น แนวทางใน
การปรบัปรุงและพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ไดต่้อไป 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลนครพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลกที่

เลอืกใชบ้รกิารบรษิทัขนส่งสนิคา้ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ19 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจในการเลือกใชบ้รกิารบรษิทัขนส่งสนิค้าของประชาชนในเขตเทศบาล

นครพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ19 
 
สมมติฐานของการวิจยั 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีปัจจัยจูงใจในการเลือกใช้บริการบรษิัทขนส่งสนิค้าในช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ19 แตกต่างกนั 

 
ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
การวจิยัครัง้นี้เป็นศกึษาปัจจยัจูงใจ และพฤติกรรมในการเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัขนส่งสนิคา้ของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลกในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ 19 
2. ตวัแปรทีจ่ะศกึษา 
ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
ตวัแปรตาม  ประกอบดว้ย  ปัจจยัจูงใจในการเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัขนส่งสนิคา้ของประชาชนใน

เขตเทศบาลนครพษิณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โรคโควิด19 ได้แก่ 
แรงจูงใจทีเ่กดิจากตวัผลติภณัฑ ์  แรงจูงใจทีเ่กดิจากเหตุผล  แรงจูงใจทีเ่กดิจากอารมณ์  และแรงจูงใจที่
เกดิจากการอุปถมัภ์รา้นคา้ 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัแรงจูงใจ 
ความหมายของแรงจูงใจ 

Schiffman and Kanuk (อา้งถงึใน ณัฐรดา  ปัญจศุภโชค, 2560, หน้า 6) ใหค้วามหมายแรงจงูใจ 
(motive) หรือแรงขบัดัน (drive) ว่าเป็นความต้องการที่มีแรงผลักดันเพียงพอที่จะชักน าให้บุคคล
ตอบสนองความต้องการเพื่อเกิดความพอใจ ซึ่งแรงจูงใจเป็นแรงผลกัดนัภายในหรอืภายนอก และเป็น
สิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดการตอบสนองด้านพฤติกรรม มีการก าหนดทิศทางที่เฉพาะเจาะจงของการ
ตอบสนอง  

ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ (2550, หน้า 67) กล่าวว่า ความต้องการของมนุษย์หรือความต้องการของ 
ผู้บริโภคเป็นเกณฑ์ ส าหรับการตลาดยุคใหม่ และเป็นปัจจัยส าคัญของแนวความคิดทางการตลาด 
(marketing concept) ปัจจัยส าคัญของการอยู่รอดของธุรกิจคอื ความสามารถในการสร้างก าไรและ 
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ความเจรญิเตบิโตภายใต้สภาพแวดล้อมทางการตลาดทีม่กีารแข่งขนั กล่าวคอื ต้องสามารถทีจ่ะก าหนด 
และตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคที่ยงัไม่ได้รบัการตอบสนอง (unfulfilled needs) ให้ได้ดีกว่า
และรวดเรว็กว่าคู่แข่งขนั 

 
ประเภทของแรงจงูใจ 

พบูิล  ทปีะปาล (2545, หน้า 156-159) กล่าวถงึประเภทของการเกดิแรงจูงใจไวด้งันี้  
1. แรงจูงใจที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์ (product buying motives) ได้แก่ แรงจูงใจที่เกิดขึ้นกบั

ผูบ้รโิภคทีต้่องการจะซื้อสนิคา้และบรกิารอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของตนใหไ้ดร้บั
ความพอใจ 

2. แรงจูงใจทีเ่กิดจากเหตุผล (rational buying motives)  เป็นแรงจูงใจทีเ่กิดจากการใคร่ครวญ 
พนิิจพจิารณาของผูซ้ื้ออย่างมเีหตุผลก่อนว่า ท าไมจงึซื้อสนิคา้ชนิดนัน้ 

3. แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ (emotion buying motive) แบ่งออกได้เป็น ต้องการจุดเด่นเป็น
เอกเทศ  ต้องการอนุโลมคลอ้ยตามผูอ้ื่น ต้องการความสะดวกสบาย ต้องการความส าราญเพลดิเพลนิใจ  
ความทะเยอทะยานมกัใหญ่ใฝ่สูง    

4. แรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถมัภ์ร้านค้า (patronage buying motive)เกิดจากการให้บรกิารดี
เป็นทีพ่อใจ  ราคาย่อมเยาสมเหตุสมผล ท าเลทีต่ัง้ของรา้นสะดวกในการไปซื้อ มสีนิคา้ใหไ้ดเ้ลอืกหลาย
อย่าง ชื่อเสยีงของรา้น  ความเคยชนิเกี่ยวกบันิสยัการซื้อ  

 
แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัการตดัสนิใจ 

Kotler, Philip (อ้างถึงใน อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550, หน้า 13-26) ได้กล่าวว่ากระบวน การ
ตดัสนิใจซื้อประกอบดว้ยกระบวนการตดัสนิใจ 5 ขัน้ตอน คอื  

1. การรบัรูปั้ญหาหรอืความจ าเป็น (Problem or Need Recognition) หมายถงึ การทีบุ่คคลรบัรู้
ความต้องการของตนเองซึ่งเกดิขึ้นเองหรอืเกดิจากสิง่กระตุ้น ความต้องการเมื่อเกดิถงึระดบัหนึ่งจะเป็น
สิ่งกระตุ้นบุคคลเรียนรู้ถึงวิธีที่จะจัดการกับสิง่กระตุ้นจากประสบการณ์ในอดีตท าให้เข้ารู้ว่าจะต้อง
ตอบสนองอย่างไร 

2. การแสวงหาข้อมูล ( Information Search) เมื่อความต้องการถูกกระตุ้นมากพอและสิ่งที่
สามารถตอบสนองความต้องการอยู่ใกล ้ผูบ้รโิภคจะด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการทนัที แต่ถ้า
ความต้องการไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการจะถูกจดจ าได ้เมื่อความต้องการทีถู่กกระตุ้นไดส้ะสม
ไวม้ากพอ 

3. การประเมนิทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บรโิภคได้ข้อมูลจากขัน้ที ่2 ต่อไป
ผูบ้รโิภคจะเกดิการเขา้ใจและประเมนิทางเลอืกต่างๆ  

4. การตดัสนิใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมนิผลทางเลือกในขัน้ตอนที ่ 3 ผูบ้รโิภค
จะต้องตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑท์ีเ่ขาชอบมากทีสุ่ด โดยใชปั้จจยัต่างๆทีเ่กดิขึน้ระหว่างการประเมนิผลและ
การตดัสนิใจซื้อ 
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5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Feeling) เป็นความรู้สึกพอใจ หรือไม่พอใจ 
ภายหลงัการซื้อผลิตภณัฑ์ไปใช้แล้ว แบ่งออกเป็นความรู้สึกพอใจและไม่พอใจในสนิค้าและบรกิารนัน้ 
ความพอใจเกดิขึน้เมื่อผลลพัธ์จากการใชต้รงกบัผูบ้รโิภคคาดหวงัไว ้และถ้าหากผูบ้รโิภคผดิหวงักบัการ
ใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารนัน้ กจ็ะรูส้กึไม่พอใจ 

 
แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัประชากรศาสตร ์
ความหมายของประชากรศาสตร ์

 ฉลองศร ีพมิลสมพงศ์ (2548, หน้า 22) ไดก้ล่าวไวว่้า ปัจจยัทางประชากรศาสตร ์(Demographic 
Factor) หมายถึง ลกัษณะประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครวั เพศ อายุ การศึกษา 
ประสบการณ์ ระดบัรายได ้อาชพี เชื้อชาต ิสญัชาต ิ 

ปรญิ ลกัษิตานนท์ (2536, หน้า 175) กล่าวว่าช่วงอายุสามารถแบ่งได้เป็น 5 ช่วง คอื ช่วงวยั
ทารก ช่วงเด็ก ช่วงวยัรุ่น ช่วงวยัผู้ใหญ่ และช่วงวยัชรา แต่ละวยันัน้จะมคีวามนึกคดิ ความรเิริม่สภาพ
ร่างกายทีแ่ตกต่างกนั รายได ้เป็นการก าหนดความต้องการ ความคดิเหน็ของคนเกี่ยวกบัสิง่ต่างๆ และ
พฤตกิรรมของคน คนทีม่ฐีานะหรอืรายไดสู้งขึน้จะใชส้ื่อมวลชนมากขึน้ ซึ่งเป็นการใชเ้พื่อแสวงหาขอ้มูล
ข่าวสารส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป  ระดับการศึกษา คนที่ได้รับการศึกษาในระดบัที่
แตกต่างกนั ในต่างยุค ในระบบการศกึษาทีต่่างกนั ในสาขาวชิาทีต่่างกนั ย่อมมคีวามรูส้กึนึกคดิรสนิยม
ค่านิยมและความต้องการทีแ่ตกต่างกนัไปคนทีม่กีารศกึษาสูงหรอืมคีวามรูด้ีจะได้เปรยีบอย่างมากทีจ่ะ
เป็นผูร้บัสารทีด่ ีทัง้นี้ เพราะคนเหล่านี้มคีวามรูก้วา้งขวางในหลายเรื่องโดยทัว่ไป คนทีม่กีารศกึษาสูงมกั
ใชส้ื่อมวลชนมากกว่าคนทีม่กีารศึกษาต ่า คนทีม่กีารศกึษาสูงมกัใชส้ื่อประเภทสิง่พมิพ ์ ในขณะทีค่นทีม่ี
การศกึษาต ่ามกัใชส้ื่อประเภทวทิยุ และโทรทศัน์ อาชพี มอีาชพีต่างกนัย่อมมแีนวคดิค่านิยมต่อสิง่ต่างๆ 
แตกต่างกนั คนทีร่บัราชการมกัค านึงถงึยศถาบรรดาศกัดิ ์สวสัดกิาร ศกัดิศ์รแีละเกยีรตภูิมขิองความเป็น
ราชการ ในขณะที่คนท าธุรกิจเอกชน อาจค านึงถงึรายได้และสถานภาพในสงัคมของตน แม้แต่คนทีร่บั
ราชการดว้ยกนักม็คีวามคดิเหน็และค่านิยมตลอดจนพฤตกิรรมที่แตกต่างกนั เช่น ทหาร ต ารวจ แพทย์ 
พยาบาล ผูพ้พิากษา ครู เป็นต้น  

 
ขอ้มูลเกี่ยวกบับรษิทัขนส่งสนิคา้ 
บริษัททีเอฟทีทรานสปอร์ต (2560) กล่าวไว้ว่า บริษัทขนส่งสนิค้า คือผู้ให้บรกิาร การขนส่ง

สนิคา้ ซึ่งในความหมายโดยรวมหมายถงึ การเคลื่อนยา้ยคน หรอืสนิคา้ หรอืบรกิารจากต าแหน่งหนึ่งไป
ยงัอกีต าแหน่งหนึ่ง  
 

เป้าหมายของการจดัการขนส่งสนิคา้ 
การจดัการการขนส่งมเีป้าหมายหลกัๆหลายประการ เชน่ 
1. ลดต้นทุนการขนส่งสนิค้า ถือเป็นเป้าหมายยอดนิยมของการจดัการดา้นการขนส่งสนิค้า ใน

ทุกกิจกรรม รวมทัง้การขนส่งด้วย ผู้ประกอบการมกัจะตัง้เป้าหมายเป็นอนัดบัแรกว่าเมื่อมกีารจดัการ
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การขนส่งทีด่ีจะต้องช่วยลดต้นทุนของธุรกจิลงได้ โดยอาจจะเป็นค่าน ้ามนัเชื้อเพลงิ ค่าแรงงาน หรอืค่า
บ ารุงรกัษารถบรรทุก 

2. เพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน บริษัทขนส่งสนิค้า ต่างๆอาจตัง้เป้าหมายว่าเมื่อมกีาร
จดัการการขนส่งที่ดีด้วยจ านวนทรพัยากรที่เท่าเดิม ประสทิธิภาพในการการท างานย่อมจะต้องสูงขึน้ 
เช่น จ านวนรถบรรทุกและพนักงานเท่าเดมิ แต่สามารถ ขนส่งสนิคา้ ใหลู้กคา้ไดม้ากขึน้ เป็นต้น 

3. สร้างความพงึพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า บรษิัทขนส่ง ทัง้หลายอาจตัง้เป้าหมายว่าเมื่อจดัการ
การขนส่งได้ดีข้อต าหนิติเตียนต่างๆจากลูกค้าจะลดน้อยลงจนหมดสิ้นไป ท าให้ลูกค้ามคีวามพอใจใน
บรกิารทีไ่ดร้บัและยงัคงใชบ้รกิารของบรษิทันัน้ต่อไปในภายภาคหน้า 

4. ลดระยะเวลาในการขนส่ง บรษิัทขนส่ง อาจตัง้เป้าหมายว่าเมื่อมกีารจดัการการขนส่งทีด่จีะ
สามารถส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ไดร้วดเรว็ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่รวดเรว็กว่าคู่แข่ง ผลติภณัฑข์องตนก็
จะออกสู่ตลาดไดเ้รว็และแพร่หลายมากกว่าคู่แข่งขนันัน่เอง 

5. สร้างรายได้จากผลก าไรที่เพิม่ขึ้น เป็นไปได้เช่นกนัว่า บรษิัทขนส่ง อาจจะตัง้เป้าหมายว่า
เมื่อมกีารจดัการการขนส่งทีด่ีจะสามารถสร้างรายไดเ้พิม่ให้แก่บรษิทั ไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มลูกค้าเดมิที่
ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อแลกกบับรกิารที่รวดเร็วขึ้น พเิศษขึ้นหรอืละเอียดถูกต้องมากขึ้น หรอืรายได้จาก
กลุ่มลูกค้าใหม่ที่เข้ามาใช้บรกิาร ซึ่งไม่บ่อยนักที่เราจะได้ยินว่าบรษิัทขนส่งลงทุนปรบัปรุงระบบการ
จดัการหรอืลงทุนในระบบการจดัการใหม่เพื่อต้องการเพิม่ผลก าไรของบรษิัท โดยส่วนมากจะมองว่า
ก าไรเป็นผลพลอยได้จากการจดัการลดต้นทุน มุมมองเพื่อหวงัเพิม่ก าไรเป็นสิง่ท้าทายฝีมอืผู้บริหาร
มากกว่า เพราะว่าเป็นการพจิารณาสองทางไปพรอ้มๆ กัน คอื สร้างรายได้เพิม่และลดต้นทุน ซึ่งไม่ใช่
เรื่องทีจ่ะท าไดง้่ายๆ ส าหรบับรษิทัขนส่งโดยทัว่ไป 

6. เพิม่ความปลอดภยัในการท างาน อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลกัส าหรบั บรษิัทขนส่ง  ในการ
ลงทุนปรบัปรุงระบบการจดัการการขนส่ง แต่ก็มคีวามส าคญัไม่น้อยซึ่ง บรษิัทขนส่งสนิค้า หลายแห่ ง
แสดงสถิติของช่วงเวลาต่อเนื่องที่ไม่มอุีบตัิเหตุเกิดขึ้นให้พนักงานได้รบัทราบโดยทัว่กนัและพยายาม
กระตุ้นใหพ้นักงานช่วยกนัรกัษาสถตินิัน้ใหน้านทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
การศกึษาวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ผูว้จิยัไดก้ าหนดกลุ่มประชากรทีใ่ชใ้นการศึกษา

และกลุ่มอย่าง คอื ประชาชนที่มภูีมลิ าเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก จ านวน 
63,718 คน (ทีม่า : ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลนครพษิณุโลก ,2564) โดยการค านวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้สูตรหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีทราบจ านวนประชากรที่แน่ชดั โดยก าหนดความ
เชื่อมัน่ที่ร้อยละ 95 ความผิดพลาด ไม่เกินร้อยละ 5  ได้จ านวนกลุ่มอย่างเท่ากับ 397.50 และเก็บ
แบบสอบถามทัง้หมด 400 ชุด โดยใชว้ธิกีารสุ่มแบบบงัเอญิ (accidental sampling) เป็นการสุ่มตวัอย่าง
โดยผูว้จิยัพยายามเกบ็ตวัอย่างเท่าทีท่ าไดต้ามทีม่อียู่หรอืไดร้บัความร่วมมอื (ธานินทร ์ศลิป์จารุ, 2563) 
 

http://www.transport4thai.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a0/
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ผูว้จิยัไดก้ าหนดค่าสถติสิ าหรบัการวเิคราะหข์อ้มูลไว ้ดงันี้  
1. การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถี่ (Frequency) รอ้ย

ละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Average)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยาย
ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม คอื เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
และบรรยายพฤติกรรมการเลือกใช้บรกิารบริษัทขนส่งสนิค้าในช่วงสถานการณ์โควิด19 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

2.  การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานหรอือ้างอิง ( Inferential Statistics) เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูล
กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพวิเตอร์ ในการทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้เครื่องมือ
วเิคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้สถิติ การวเิคราะห์ Independent Sample T-Test เพื่อเปรยีบเทียบความ 
แตกต่างระหว่างตวัแปร  2 ตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกนั และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) เพื่อ เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 ตวัเพื่อทดสอบสมมุตฐิาน 

 
ผลการวิจยั 

 
สรุปผลการวจิยัตามขอ้มูลทัว่ไป 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 30-39 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 
มอีาชพีพนักงานภาครฐั/รฐัวสิาหกจิ มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 20,000 บาท   

 
สรุปผลการวจิยัตามลกัษณะของตวัแปร   
ปัจจยัจูงใจในการเลือกใช้บรกิารบรษิทัขนส่งสนิคา้ในภาพรวม มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบั

มาก  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อนัดบัแรกไดแ้ก่ แรงจูงใจทีเ่กดิจากตวัผลติภณัฑ ์มคีวามคดิเหน็
อยู่ในระดบัมาก  รองลงมาคอืแรงจูงใจทีเ่กดิจากเหตุผล มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก  แรงจูงใจทีเ่กิด
จากการอุปถมัภ์ร้านค้า มคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง และอนัดบัสุดท้ายคอื แรงจูงใจที่เกิดจาก
อารมณ์ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง  

 
สรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
ประชาชนในเขตเทศบาลนครพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ทีม่เีพศ อายุ  และอาชพีทีแ่ตกต่างกนั

มคีวามคดิเห็นต่อปัจจยัจูงใจในการเลอืกใช้บรกิารบรษิทัขนส่งสนิคา้ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ
โรคโควดิ19 ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั   

 ประชาชนในเขตเทศบาลนครพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ที่มีระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดือน แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจในการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้า ในช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ19 ในภาพรวมแตกต่างกนั   
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การอภิปรายผล 
 
การอภปิรายผลตามลกัษณะของตวัแปร 

ปัจจยัจูงใจในการเลือกใช้บรกิารบรษิทัขนส่งสนิคา้ในภาพรวม มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบั
มาก  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อนัดบัแรกไดแ้ก่ แรงจูงใจที่เกิดจากตวัผลิตภณัฑ์ รองลงมาคอื 
แรงจูงใจทีเ่กิดจากเหตุผล แรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถมัภ์ร้านค้า และอนัดบัสุดท้ายคอื แรงจูงใจทีเ่กดิ
จากอารมณ์ ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคญัด้านขัน้ตอนการให้บรกิาร 
ความหลากหลายในช่องทางการจดัส่งสนิคา้ มาตรฐานการใหบ้รกิาร ความถูกต้อง รวดเรว็และปลอดภยั 
และจ านวนสาขามีบรกิารอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแรงจูงใจที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์ หรือ
คุณสมบัติของบริษัทขนส่งสินค้า  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Schiffman and Kanuk (อ้างถึงใน          
ณัฐรดา  ปัญจศุภโชค, 2560, หน้า 6-7) ซึ่งได้กล่าวถงึประเภทของแรงจูงใจทีเ่กิดจากตวัผลิตภณัฑว่์า
เป็นแรงจูงใจในการซื้อผลติภณัฑข์ัน้พืน้ฐาน (primary buying motives) เกดิขึน้เมื่อผูบ้รโิภคต้องการซื้อ
สนิค้าและบรกิารอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองให้ได้รบัความพอใจ และ
สอดคลอ้งกบัผลงานการวจิยัของ กิตติกานต์  พรหมเมตจิต (2562) ไดท้ าการศกึษา ความพงึพอใจใน
บรกิารธุรกจิขนส่งสนิคา้โดยรถบรรทุกของบรษิทั แมกซ์คอร ์ลอจสิตกิส ์จ ากดั ผลการศกึษาพบว่า ระดบั
ความคดิเหน็เกี่ยวกบัความพงึพอใจในบรกิารธุรกจิขนส่งสนิคา้โดยรถบรรทุกของบรษิทั แมกซ์คอร ์ลอจิ
สติกส์ จ ากดั พบว่าในภาพรวมทัง้ 5 ปัจจยั อยู่ในระดบัมาก คอื ปัจจยัด้านความปลอดภัยของสินค้า 
รองลงมา ด้านช่องทางในการขนส่งสนิค้า ด้านวธิีการบรรจุ  ด้านการบรกิารและ ด้านราคาตามล าดบั 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนพร ค าทิพย ์(2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและพฤตกิรรมใน
การใช้บริการ Mobile-Banking ของธนาคารออมสนิ กรณีศึกษา ธนาคารออมสนิ จังหวัดเพชรบูรณ์           
ผลการศกึษาพบว่า ดา้นแรงจูงใจ พบว่ามรีะดบัแรงจูงใจมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑใ์นเรื่องขัน้ตอน
การท าธุรกรรม ง่ายต่อการใช้งาน และ ประเภทของการท าธุรกรรมของการให้บริการตรงกับความ
ต้องการ  ดา้นเหตุผลในเรื่องช่วยประหยดัเวลา และค่าใชจ้่ายในการเดนิทางมาธนาคาร  ดา้นอารมณ์ ที่
มผีลต่อการใช้บรกิาร ธุรกรรมทางการเงนิบน M-Banking คอื มคีวามน่าเชื่อถือของสถาบนัการเงนิ ที่
ใหบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิบน Mobile Banking  

 
การอภปิรายผลตามการทดสอบสมมตฐิาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลนครพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ที่มี
เพศ  อายุ  และอาชพีแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัจูงใจในการเลือกใช้บรกิารบรษิทัขนส่งสนิค้า
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ19 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ และอาชีพแม้จะมคีวามแตกต่างกนั แต่มวีธิีการในการเลือกใช้บรกิาร
บริษัทขนส่งสนิค้าและมีความคาดหวังว่าบริษัทขนส่งสินค้าจะสามารถให้บรกิารได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไวใ้นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั  ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศภุรตัน์  อภิชาตวงศช์ยั (2562) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกใช้บรกิารการขนส่งทางบกของบรษิัท เอ็น.พ.ีเอ็ม. ทรคั 
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แอนด์ทรานสปอรต์ จ ากดั  ผลการศึกษาพบว่า ผลการวเิคราะห ์การเปรยีบเทียบปัจจยัที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเลอืกใชบ้รกิารการขนส่งทางบกของบรษิทั เอน็.พ.ีเอม็. ทรคั แอนด์ ทรานสปอรต์ จ ากดั จ าแนก
ตามเพศ, อายุ ระดบัการศึกษา และพื้นที่ที่ใช้บรกิาร โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05   

ประชาชนในเขตเทศบาลนครพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ที่มรีะดบัการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มคีวามคดิเห็นต่อปัจจยัจูงใจในการเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัขนส่งสนิคา้ในช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ในภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า ความรู้ 
ประสบการณ์ และความสามารถในการช าระค่าบรกิารของแต่ละบุคคล ส่งผลใหก้ระบวนการการตดัสนิใจ                 
การก าหนดลกัษณะ หรอืวตัถุประสงคใ์นการเลือกใชบ้รกิารบรษิทัขนส่งสนิค้าแตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัการวจิยัของ วรรณพร   กล่ินหอม (2563) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตดัสนิใจเลือกใช้บริการ
ขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้าน
ประชากร ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันมีผลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารขนส่งเอกชน เคอรี ่เอก็ซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 
0.05 และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
ดา้นกระบวนการ  และดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
ขนส่งเอกชน เคอรี ่เอก็ซ์เพรส  ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

  
ข้อเสนอแนะ 

 
1. ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 

1.1 ผู้ประกอบการบรษิทัขนส่งสนิคา้ โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ 19 
จึงควรให้ความส าคัญกับแรงจูงใจด้านตัวผลิตภัณฑ์ และด้านเหตุผล ซึ่งประกอบด้วย ขัน้ตอนการ
ใหบ้รกิาร  จ านวนสาขาการใหบ้รกิาร  ช่องทางการจดัส่งสนิคา้  การบรกิารทีไ่ดม้าตรฐาน ความถูกต้อง 
รวดเร็วและถึงมอืผูร้ ับอย่างปลอดภยั คุณภาพการให้บรกิารของพนักงาน  มมีาตรการการให้บรกิารที่
ค านึงถึงความปลอดภยัจากโรคติดเชื้อไวรสั โควดิ19 ตัง้แต่ต้นทางจนถึงมอืผู้รบั  ค่าธรรมเนียมการ
บรกิารสมเหตุสมผล  โปรโมชัน่หรอืส่วนลดเมื่อใชบ้รกิาร  การใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัในการใหบ้รกิาร  
และมภีาพลกัษณ์ของบรษิทัทีน่่าเชื่อถอื ซึ่งการใหค้วามส าคญัและปรบัปรุง พรอ้มทัง้พฒันาปัจจยัเหล่านี้
ใหเ้ป็นไปตามความต้องการของลูกคา้อยู่เสมอ จะช่วยดงึดูดและสรา้งแรงจูงใจในการเลอืกใชบ้รกิารจาก
บรษิทัขนส่งสนิคา้ไดอ้ย่างแน่นอน   

1.2 ผูป้ระกอบการบรษิทัขนส่งสนิคา้ ควรจดัท าบรกิารใหค้วามสอดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคล
ซึ่งอาจมคีวามแตกต่างหรอืคลา้ยคลงึกนัตามกลุ่มเป้าหมาย หากผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถงึและเข้าใจ
ถึงความแตกต่างหรอืความคล้ายคลึงเหล่านัน้ได้ จะสามารถจดัท าบรกิารให้เป็นที่สนใจและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอย่างด ี
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2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวจิยัต่อไป 
2.1 การศึกษาวจิยัครัง้นี้ เป็นการน าแบบสอบถามไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างผ่านระบบออนไลน์ 

ซึ่งเป็นข้อจ ากัดหนึ่งของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจส่งผลให้กลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่มคีวามหลากหลาย หรอืยงัไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารบรษิทัขนส่งสนิคา้ได้
ทัง้หมด ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ต่อไป อาจต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทอดแบบสอบถามกบักลุ่ม
ตวัอย่างเพื่อใหเ้กดิความหลากหลายและครอบคลุมมากยิง่ขึน้ 

2.2 ควรทดสอบปัจจัยอื่นๆ ในการด าเนินการศึกษา เช่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือมี
ความสมัพนัธ์ หรอืพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัขนส่งสนิคา้สาธารณะ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลหลากหลาย
ในการน าไปเผยแพร่และพฒันากลยุทธ์หรอืกลวธิกีารพฒันารูปแบบการด าเนินธุรกจิ 
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