ปัจจัยจูงใจในการเลือกใช้บริการบริษทั ขนส่งสิ นค้าของประชาชนในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด19
สุพรรณี เกิดกล้า (Supannee Kertkla) 1
จรีพร ศรีทอง (Chareeporn Srithong) 2

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการเลือกใช้บริการบริษทั ขนส่งสินค้า
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด 19 เป็ น การศึกษาเชิง ปริม าณ โดยท าการวิจัย เชิง ส ารวจ กลุ่ ม ตัว อย่ า งจานวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจยั การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้อธิบายลักษณะของข้อมูลจากแบบสอบถาม
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :SD) การวิเคราะห์โดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential
Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐ านด้วยค่ า t-test และค่า One-Way ANOVA เป็ น การทดสอบความ
แตกต่างของปั จจัยส่วนบุคคลกับปั จจัยจูงใจในการเลือกใช้บริการบริษทั ขนส่งสินค้าในช่วงสถานการณ์
การระบาดของโรโควิด19 ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยจูงใจในการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าใน
ภาพรวม มีร ะดับความคิดเห็น อยู่ใ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น รายด้าน พบว่า อัน ดับแรกได้แ ก่
แรงจูงใจทีเ่ กิดจากตัวผลิตภัณฑ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ แรงจูงใจทีเ่ กิดจากเหตุผล
มีความคิดเห็น อยู่ใ นระดับมาก แรงจู ง ใจที่เกิดจากการอุ ปถัมภ์ ร้า นค้า มีความคิดเห็น อยู่ใ นระดับ
ปานกลาง และอันดับสุดท้ายคือ แรงจูงใจทีเ่ กิดจากอารมณ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกทีม่ เี พศ อายุ
และอาชีพแตกต่ างกัน มีความคิดเห็น ต่ อปั จจัยจูงใจในการเลือกใช้บริการบริษัท ขนส่งสินค้าในช่ วง
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ปัจจัยจูงใจ , แรงจูงใจ , การขนส่งสินค้า
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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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สถานการณ์การระบาดของไวรัส โคโรนา หรือสถานการณ์โควิด -19 ส่ง ผลให้รฐั บาลต้องใช้
มาตรการที่เ ข้ม ข้น เพื่อ ควบคุ ม การระบาด มีก ารจ ากัด ช่ ว งเวลาการออกนอกบ้า น ไปจนถึง การ
work from home ให้พนั กงานส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้ าที่จากที่พกั อาศัย ตามแนวปฏิบัติที่ห ลายประเทศ
ทั ่วโลกดาเนินการเพื่อป้ องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 การกาหนดมาตรการเว้น
ระยะห่าง การปิ ดร้านอาหาร สถานบันเทิง หรือจากัดเวลาของห้างสรรพสินค้า ส่งผลให้การดารงชีวติ
ของผูค้ นเปลีย่ นแปลงไป จากมาตรการดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณการค้าออนไลน์ขยายตัวมากยิง่ ขึน้ ทัง้
ในส่วนของของสินค้าอุปโภคบริโภคทั ่วไป ไปจนถึงอาหารปรุงสุก จึงทาให้กิจกรรมการกระจายสินค้า
(Physical Distribution) มีบทบาทส าคัญ เป็ น อย่างมาก เนื่ องจากเมื่อไหร่ ก็ตามที่คนลดปริมาณการ
เดินทางไปหาสินค้า สินค้าจะต้องเป็ นฝ่ ายเคลื่อนที่เข้าหาลูกค้าแทน จากเดิมที่ลูกค้าไปเลือกซื้อสินค้า
หรือ รับ ประทานอาหารที่ ร้า น กลายเป็ นการสัง่ ซื้อ ออนไลน์ เ พื่อ ให้น า ส่ ง สิน ค้ า มาที่บ้ า น ท าให้
ประสิท ธิภาพของการขนส่ง สิน ค้าในช่ วง Last Mile ซึ่ง เป็ น การขนส่ง ในช่ วงสุดท้ายถึง มือผู้บริโ ภค
กลายเป็ นกลไกสาคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าในช่วงวิกฤตเช่นนี้ ดังนัน้ การขนส่งจึงเป็ น
หัวใจสาคัญของการเลือกซื้อสินค้าในช่วงโรคระบาด COVID-19 (สถาพร โอภาสานนท์, 2563)
ธุรกิจการให้บริการด้านการขนส่งพัสดุมคี วามสาคัญมากขึน้ เรื่อยๆ โดยเฉพาะธุรกิจขนส่งสินค้า
ออนไลน์ หรือ Last-mile delivery เป็ น หนึ่ ง ในธุ ร กิจ ที่ข ยายตัว ตามการเติบ โตของ อีค อมเมิร์ซ
โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทาให้ผบู้ ริโภคกังวลในเรื่องของความปลอดภัยและงดทากิจกรรมนอก
บ้าน มีการปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายและหันมาซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น จึงหนุนให้
ธุรกิจขนส่งสินค้าออนไลน์มแี นวโน้มเติบโตตามไปด้วย ทาให้เกิดการแข่งขันกันของธุรกิจขนส่ง มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนารูปแบบและการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรูปแบบ
การใช้ชีวติ ในปั จจุบนั ได้อย่างมีประสิท ธิภาพมากขึ้น ผู้ประกอบการขนส่ง ต่างนาจุดเด่นในด้านการ
บริการที่แตกต่างกันไปและพัฒนาการบริการมาเพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น
การบริการทีร่ วดเร็ว สถานทีท่ นั สมัย การตัง้ อยู่ในพืน้ ทีส่ ะดวกต่อการเข้าถึงได้ เวลาทาการทีย่ าวนานขึน้
รวมไปถึงการบริการที่หลายหลาย เช่ น การเก็บเงิน ปลายทาง การเข้ารับสินค้ากับผู้ จัดส่ง เป็ นต้น
ปั จจุบนั นี้มผี ู้ประกอบธุรกิจขนส่งรายใหม่เพิม่ ขึ้นเป็ นจานวนมาก ทาให้ผู้ที่ใช้บริการมีทางเลือกในการ
เลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าที่หลากหลาย อีกทัง้ ยังเกิดการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการธุร กิจ
ขนส่งสินค้าที่มุ่งสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าด้วยกลยุทธ์ทแี่ ตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุน้ี ผู้วจิ ยั จึง
เกิดความสนใจทีจ่ ะทาการศึกษาปัจจัยจูงใจในการเลือกใช้บริการบริษทั ขนส่งสินค้าของประชาชนในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 โดยผูว้ จิ ยั หวังว่า
ผลจากการศึกษาที่ไ ด้ใ นครัง้ นี้ อาจจะเป็ น ประโยชน์ ให้กับธุร กิจบริการด้านการขนส่งสิน ค้า เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า นาไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อเป็ น แนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ ได้ต่อไป

4
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกที่
เลือกใช้บริการบริษทั ขนส่งสินค้าในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19
2. เพื่อศึกษาปั จจัยจูงใจในการเลือกใช้บริการบริษทั ขนส่งสินค้าของประชาชนในเขตเทศบาล
นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19
สมมติ ฐานของการวิจยั
ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีปัจจัยจูง ใจในการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่ง สิน ค้าในช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นศึกษาปั จจัยจูงใจ และพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบริษทั ขนส่งสินค้าของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19
2. ตัวแปรทีจ่ ะศึกษา
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจในการเลือกใช้บริการบริษทั ขนส่งสินค้าของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครพิษณุ โลก จัง หวัดพิษณุโลก ในช่ วงสถานการณ์การระบาดของ โรคโควิด 19 ได้แก่
แรงจูงใจทีเ่ กิดจากตัวผลิตภัณฑ์ แรงจูงใจทีเ่ กิดจากเหตุผล แรงจูงใจทีเ่ กิดจากอารมณ์ และแรงจูงใจที่
เกิดจากการอุปถัมภ์รา้ นค้า
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ความหมายของแรงจูงใจ
Schiffman and Kanuk (อ้างถึงใน ณัฐรดา ปัญจศุภโชค, 2560, หน้า 6) ให้ความหมายแรงจูงใจ
(motive) หรือแรงขับดัน (drive) ว่าเป็ น ความต้ องการที่มีแรงผลัก ดัน เพียงพอที่จะชักน าให้บุ ค คล
ตอบสนองความต้องการเพื่อเกิดความพอใจ ซึ่งแรงจูงใจเป็ นแรงผลักดันภายในหรือภายนอก และเป็ น
สิ่ง กระตุ้น ที่ท าให้เกิดการตอบสนองด้านพฤติกรรม มีการกาหนดทิศทางที่เฉพาะเจาะจงของการ
ตอบสนอง
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2550, หน้า 67) กล่าวว่า ความต้องการของมนุษย์หรือความต้องการของ
ผู้บริโ ภคเป็ น เกณฑ์ ส าหรับการตลาดยุคใหม่ และเป็ น ปั จจัยส าคัญ ของแนวความคิดทางการตลาด
(marketing concept) ปั จ จัยส าคัญ ของการอยู่ร อดของธุร กิจคือ ความสามารถในการสร้างกาไรและ
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ความเจริญเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมทางการตลาดทีม่ กี ารแข่งขัน กล่าวคือ ต้องสามารถทีจ่ ะกาหนด
และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ยงั ไม่ได้รบั การตอบสนอง (unfulfilled needs) ให้ได้ดีกว่า
และรวดเร็วกว่าคู่แข่งขัน
ประเภทของแรงจูงใจ
พิบูล ทีปะปาล (2545, หน้า 156-159) กล่าวถึงประเภทของการเกิดแรงจูงใจไว้ดงั นี้
1. แรงจู ง ใจที่เ กิด จากตัวผลิตภัณ ฑ์ (product buying motives) ได้แ ก่ แรงจู ง ใจที่เ กิด ขึ้น กับ
ผูบ้ ริโภคทีต่ ้องการจะซื้อสินค้าและบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของตนให้ได้รบั
ความพอใจ
2. แรงจูงใจทีเ่ กิดจากเหตุผล (rational buying motives) เป็ นแรงจูงใจทีเ่ กิดจากการใคร่ครวญ
พินิจพิจารณาของผูซ้ ้อื อย่างมีเหตุผลก่อนว่า ทาไมจึงซื้อสินค้าชนิดนัน้
3. แรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ (emotion buying motive) แบ่งออกได้เป็ น ต้องการจุดเด่นเป็ น
เอกเทศ ต้องการอนุโลมคล้อยตามผูอ้ ่นื ต้องการความสะดวกสบาย ต้องการความสาราญเพลิดเพลินใจ
ความทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่ สูง
4. แรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภ์ร้านค้า (patronage buying motive)เกิดจากการให้บริการดี
เป็ นทีพ่ อใจ ราคาย่อมเยาสมเหตุสมผล ทาเลทีต่ งั ้ ของร้านสะดวกในการไปซื้อ มีสนิ ค้าให้ได้เลือกหลาย
อย่าง ชื่อเสียงของร้าน ความเคยชินเกี่ยวกับนิสยั การซื้อ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
Kotler, Philip (อ้า งถึง ใน อดุ ล ย์ จาตุ ร งคกุ ล , 2550, หน้ า 13-26) ได้ก ล่ า วว่ า กระบวน การ
ตัดสินใจซื้อประกอบด้วยกระบวนการตัดสินใจ 5 ขัน้ ตอน คือ
1. การรับรูป้ ัญหาหรือความจาเป็ น (Problem or Need Recognition) หมายถึง การทีบ่ ุคคลรับรู้
ความต้องการของตนเองซึ่งเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิง่ กระตุ้น ความต้องการเมื่อเกิดถึงระดับหนึ่งจะเป็ น
สิ่ง กระตุ้น บุคคลเรียนรู้ถึง วิธีที่จ ะจัดการกับสิง่ กระตุ้น จากประสบการณ์ใ นอดีตท าให้เข้ารู้ว่าจะต้อง
ตอบสนองอย่างไร
2. การแสวงหาข้อ มู ล (Information Search) เมื่อ ความต้ อ งการถูก กระตุ้ น มากพอและสิ่ง ที่
สามารถตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้ ผูบ้ ริโภคจะดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการทันที แต่ถ้า
ความต้องการไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการจะถูกจดจาได้ เมื่อความต้องการทีถ่ ูกกระตุ้นได้สะสม
ไว้มากพอ
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลจากขัน้ ที่ 2 ต่อไป
ผูบ้ ริโภคจะเกิดการเข้าใจและประเมินทางเลือกต่างๆ
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือกในขัน้ ตอนที่ 3 ผูบ้ ริโภค
จะต้องตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทเี่ ขาชอบมากทีส่ ุด โดยใช้ปัจจัยต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการประเมินผลและ
การตัดสินใจซื้อ
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5. พฤติกรรมภายหลัง การซื้อ (Post Purchase Feeling) เป็ น ความรู้ส ึกพอใจ หรือไม่พอใจ
ภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว แบ่งออกเป็ นความรู้ส ึ กพอใจและไม่พอใจในสินค้าและบริการนัน้
ความพอใจเกิดขึน้ เมื่อผลลัพธ์จากการใช้ตรงกับผูบ้ ริโภคคาดหวังไว้ และถ้าหากผูบ้ ริโภคผิดหวังกับการ
ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ ก็จะรูส้ กึ ไม่พอใจ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ความหมายของประชากรศาสตร์
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548, หน้า 22) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic
Factor) หมายถึง ลักษณะประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา
ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติ
ปริญ ลักษิตานนท์ (2536, หน้า 175) กล่าวว่าช่วงอายุสามารถแบ่งได้เป็ น 5 ช่วง คือ ช่วงวัย
ทารก ช่วงเด็ก ช่วงวัยรุ่น ช่วงวัยผู้ใหญ่ และช่วงวัยชรา แต่ละวัยนัน้ จะมีความนึกคิด ความริเริม่ สภาพ
ร่างกายทีแ่ ตกต่างกัน รายได้ เป็ นการกาหนดความต้องการ ความคิดเห็นของคนเกี่ยวกับสิง่ ต่างๆ และ
พฤติกรรมของคน คนทีม่ ฐี านะหรือรายได้สูงขึน้ จะใช้ส่อื มวลชนมากขึน้ ซึ่งเป็ นการใช้เพื่อแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ใ นโอกาสต่อไป ระดับการศึกษา คนที่ไ ด้ร ับการศึกษาในระดับที่
แตกต่างกัน ในต่างยุค ในระบบการศึกษาทีต่ ่างกัน ในสาขาวิชาทีต่ ่างกัน ย่อมมีความรูส้ กึ นึกคิดรสนิยม
ค่านิยมและความต้องการทีแ่ ตกต่างกันไปคนทีม่ กี ารศึกษาสูงหรือมีความรูด้ ีจะได้เปรียบอย่างมากทีจ่ ะ
เป็ นผูร้ บั สารทีด่ ี ทัง้ นี้ เพราะคนเหล่านี้มคี วามรูก้ ว้างขวางในหลายเรื่องโดยทั ่วไป คนทีม่ กี ารศึกษาสูงมัก
ใช้ส่อื มวลชนมากกว่าคนทีม่ กี ารศึกษาต่า คนทีม่ กี ารศึกษาสูงมักใช้ส่อื ประเภทสิง่ พิมพ์ ในขณะทีค่ นทีม่ ี
การศึกษาต่ามักใช้ส่อื ประเภทวิทยุ และโทรทัศน์ อาชีพ มีอาชีพต่างกันย่อมมีแนวคิดค่านิยมต่อสิง่ ต่างๆ
แตกต่างกัน คนทีร่ บั ราชการมักคานึงถึงยศถาบรรดาศักดิ ์ สวัสดิการ ศักดิ ์ศรีและเกียรติภูมขิ องความเป็ น
ราชการ ในขณะที่คนทาธุรกิจเอกชน อาจคานึงถึงรายได้และสถานภาพในสังคมของตน แม้แต่คนทีร่ บั
ราชการด้วยกันก็มคี วามคิดเห็นและค่านิยมตลอดจนพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เช่น ทหาร ตารวจ แพทย์
พยาบาล ผูพ้ พิ ากษา ครู เป็ นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั ขนส่งสินค้า
บริษัท ทีเอฟทีทรานสปอร์ต (2560) กล่าวไว้ว่า บริษัท ขนส่งสินค้า คือผู้ใ ห้บริการ การขนส่ง
สินค้า ซึ่งในความหมายโดยรวมหมายถึง การเคลื่อนย้ายคน หรือสินค้า หรือบริการจากตาแหน่งหนึ่งไป
ยังอีกตาแหน่งหนึ่ง
เป้ าหมายของการจัดการขนส่งสินค้า
การจัดการการขนส่งมีเป้ าหมายหลักๆหลายประการ เช่น
1. ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ถือเป็ นเป้ าหมายยอดนิยมของการจัดการด้านการขนส่งสินค้า ใน
ทุกกิจกรรม รวมทัง้ การขนส่งด้วย ผู้ประกอบการมักจะตัง้ เป้ าหมายเป็ นอันดับแรกว่าเมื่อมีการจัดการ
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การขนส่งทีด่ ีจะต้องช่วยลดต้นทุนของธุรกิจลงได้ โดยอาจจะเป็ นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าแรงงาน หรือค่า
บารุงรักษารถบรรทุก
2. เพิ่ม ประสิท ธิภาพของการทางาน บริษัท ขนส่งสิน ค้า ต่างๆอาจตัง้ เป้ าหมายว่าเมื่อมีการ
จัดการการขนส่งที่ดีด้วยจานวนทรัพยากรที่เท่าเดิม ประสิทธิภาพในการการทางานย่อมจะต้องสูงขึน้
เช่น จานวนรถบรรทุกและพนักงานเท่าเดิม แต่สามารถ ขนส่งสินค้า ให้ลูกค้าได้มากขึน้ เป็ นต้น
3. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า บริษัทขนส่ง ทัง้ หลายอาจตัง้ เป้ าหมายว่าเมื่อจัดการ
การขนส่งได้ดีข้อตาหนิติเตียนต่างๆจากลูกค้าจะลดน้อยลงจนหมดสิ้นไป ทาให้ลูกค้ามีความพอใจใน
บริการทีไ่ ด้รบั และยังคงใช้บริการของบริษทั นัน้ ต่อไปในภายภาคหน้า
4. ลดระยะเวลาในการขนส่ง บริษัทขนส่ง อาจตัง้ เป้ าหมายว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งทีด่ จี ะ
สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็วขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ รวดเร็วกว่าคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์ของตนก็
จะออกสู่ตลาดได้เร็วและแพร่หลายมากกว่าคู่แข่งขันนั ่นเอง
5. สร้างรายได้จากผลกาไรที่เพิม่ ขึ้น เป็ นไปได้เช่นกันว่า บริษัทขนส่ง อาจจะตัง้ เป้ าหมายว่ า
เมื่อมีการจัดการการขนส่งทีด่ ีจะสามารถสร้างรายได้เพิม่ ให้แก่บริษทั ไม่ว่าจะเป็ นจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่
ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อแลกกับบริการที่รวดเร็วขึ้น พิเศษขึ้นหรือละเอียดถูกต้องมากขึ้น หรือรายได้จาก
กลุ่มลูกค้าใหม่ที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งไม่บ่อยนักที่เราจะได้ยิ น ว่าบริษัท ขนส่งลงทุน ปรับปรุงระบบการ
จัดการหรือลงทุนในระบบการจัดการใหม่เพื่อต้องการเพิม่ ผลกาไรของบริษัท โดยส่วนมากจะมองว่า
กาไรเป็ นผลพลอยได้จากการจัดการลดต้นทุน มุมมองเพื่อหวังเพิม่ กาไรเป็ นสิง่ ท้าทายฝีมอื ผู้บริห าร
มากกว่า เพราะว่าเป็ นการพิจารณาสองทางไปพร้อมๆ กัน คือ สร้างรายได้เพิม่ และลดต้นทุน ซึ่งไม่ใช่
เรื่องทีจ่ ะทาได้ง่ายๆ สาหรับบริษทั ขนส่งโดยทั ่วไป
6. เพิม่ ความปลอดภัยในการทางาน อาจจะไม่ใช่เป้ าหมายหลักสาหรับ บริษัทขนส่ง ในการ
ลงทุนปรับปรุงระบบการจัดการการขนส่ง แต่ก็มคี วามสาคัญไม่น้อยซึ่ง บริษัทขนส่งสินค้า หลายแห่ ง
แสดงสถิติของช่วงเวลาต่อเนื่องที่ไม่มอี ุบตั ิเหตุเกิดขึ้นให้พนักงานได้รบั ทราบโดยทั ่วกันและพยายาม
กระตุ้นให้พนักงานช่วยกันรักษาสถิตนิ ัน้ ให้นานทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
วิธีดาเนิ นการวิจยั
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดกลุ่มประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา
และกลุ่มอย่าง คือ ประชาชนที่มภี ูมลิ าเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จานวน
63,718 คน (ทีม่ า : สานักทะเบียนท้องถิน่ เทศบาลนครพิษณุโลก ,2564) โดยการคานวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้สูตรหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีทราบจานวนประชากรที่แน่ชดั โดยกาหนดความ
เชื่อมั ่นที่ร้อยละ 95 ความผิดพลาด ไม่ เกิน ร้อยละ 5 ได้จานวนกลุ่มอย่างเท่ ากับ 397.50 และเก็บ
แบบสอบถามทัง้ หมด 400 ชุด โดยใช้วธิ กี ารสุ่มแบบบังเอิญ (accidental sampling) เป็ นการสุ่มตัวอย่าง
โดยผูว้ จิ ยั พยายามเก็บตัวอย่างเท่าทีท่ าได้ตามทีม่ อี ยู่หรือได้รบั ความร่วมมือ (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ, 2563)
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ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดค่าสถิตสิ าหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลไว้ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Average) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยาย
ข้อมูลทั ่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
และบรรยายพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่ง สินค้าในช่วงสถานการณ์โควิด19 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) เพื่อเป็ นการศึกษาข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ในการทดสอบสมมุติฐ าน โดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้สถิติ การวิเคราะห์ Independent Sample T-Test เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวทีเ่ ป็ นอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) เพื่อ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวเพื่อทดสอบสมมุตฐิ าน
ผลการวิจยั
สรุปผลการวิจยั ตามข้อมูลทั ่วไป
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีอาชีพพนักงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท
สรุปผลการวิจยั ตามลักษณะของตัวแปร
ปั จจัยจูงใจในการเลือกใช้บริการบริษทั ขนส่งสินค้าในภาพรวม มีร ะดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อันดับแรกได้แก่ แรงจูงใจทีเ่ กิดจากตัวผลิตภัณฑ์ มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือแรงจูงใจทีเ่ กิดจากเหตุผล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แรงจูงใจทีเ่ กิด
จากการอุปถัมภ์ร้านค้า มีความคิดเห็นอยู่ใ นระดับปานกลาง และอันดับสุดท้ายคือ แรงจูงใจที่เกิดจาก
อารมณ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
สรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั
ประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทีม่ เี พศ อายุ และอาชีพทีแ่ ตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อปั จจัยจูงใจในการเลือกใช้บริการบริษทั ขนส่งสินค้าในช่วงสถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด19 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่มีระดับการศึกษาและรายได้เฉลีย่
ต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็น ต่ อปั จจัยจูง ใจในการเลือกใช้บริการบริษัท ขนส่ง สิน ค้า ในช่ ว ง
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ในภาพรวมแตกต่างกัน
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การอภิปรายผล
การอภิปรายผลตามลักษณะของตัวแปร
ปั จจัยจูงใจในการเลือกใช้บริการบริษทั ขนส่งสินค้าในภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อันดับแรกได้แก่ แรงจูงใจที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ
แรงจูงใจทีเ่ กิดจากเหตุผล แรงจูงใจที่เกิดจากการอุปถัมภ์ร้านค้า และอันดับสุดท้ายคือ แรงจูงใจทีเ่ กิด
จากอารมณ์ ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความสาคัญด้านขัน้ ตอนการให้บริการ
ความหลากหลายในช่องทางการจัดส่งสินค้า มาตรฐานการให้บริการ ความถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย
และจานวนสาขามีบริการอย่างเพียงพอ ซึ่ง เป็ น ส่วนหนึ่ง ของแรงจูงใจที่เกิดจากตัวผลิตภัณ ฑ์ หรือ
คุ ณ สมบัติข องบริษัท ขนส่ง สิน ค้า ซึ่ง สอดคล้อ งกับ แนวคิด ของ Schiffman and Kanuk (อ้า งถึง ใน
ณัฐรดา ปั ญจศุภโชค, 2560, หน้า 6-7) ซึ่งได้กล่าวถึงประเภทของแรงจูงใจทีเ่ กิดจากตัวผลิตภัณฑ์ว่า
เป็ นแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ขนั ้ พืน้ ฐาน (primary buying motives) เกิดขึน้ เมื่อผูบ้ ริโภคต้องการซื้อ
สินค้าและบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองให้ได้รบั ความพอใจ และ
สอดคล้องกับผลงานการวิจยั ของ กิตติ กานต์ พรหมเมตจิต (2562) ได้ทาการศึกษา ความพึงพอใจใน
บริการธุรกิจขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกของบริษทั แมกซ์คอร์ ลอจิสติกส์ จากัด ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริการธุรกิจขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกของบริษทั แมกซ์คอร์ ลอจิ
สติกส์ จากัด พบว่าในภาพรวมทัง้ 5 ปั จจัย อยู่ในระดับมาก คือ ปั จจัยด้านความปลอดภัยของสิน ค้า
รองลงมา ด้านช่องทางในการขนส่งสินค้ า ด้านวิธีการบรรจุ ด้านการบริการและ ด้านราคาตามลาดับ
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนพร คาทิ พย์ (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและพฤติกรรมใน
การใช้บริการ Mobile-Banking ของธนาคารออมสิน กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน จัง หวัดเพชรบูรณ์
ผลการศึกษาพบว่า ด้านแรงจูงใจ พบว่ามีระดับแรงจูงใจมากทีส่ ุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องขัน้ ตอน
การท าธุร กรรม ง่ายต่อการใช้งาน และ ประเภทของการทาธุรกรรมของการให้บริการตรงกับความ
ต้องการ ด้านเหตุผลในเรื่องช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาธนาคาร ด้านอารมณ์ ที่
มีผลต่อการใช้บริการ ธุรกรรมทางการเงินบน M-Banking คือ มีความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน ที่
ให้บริการธุรกรรมทางการเงินบน Mobile Banking
การอภิปรายผลตามการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่มี
เพศ อายุ และอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั จจัยจูงใจในการเลือกใช้บริการบริษทั ขนส่งสินค้า
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า
ปั จจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ และอาชีพแม้จะมีความแตกต่างกัน แต่มวี ธิ ีการในการเลือกใช้บริการ
บริษัท ขนส่งสิน ค้าและมีความคาดหวังว่าบริษัทขนส่งสินค้าจะสามารถให้บริการได้ตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศุภรัตน์ อภิชาตวงศ์ชยั (2562) ได้
ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกใช้บริการการขนส่งทางบกของบริษัท เอ็น.พี.เอ็ม. ทรัค
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แอนด์ทรานสปอร์ต จากัด ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเลือกใช้บริการการขนส่งทางบกของบริษทั เอ็น.พี.เอ็ม. ทรัค แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด จาแนก
ตามเพศ, อายุ ระดับการศึกษา และพื้นที่ที่ใช้บริการ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ0.05
ประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่มรี ะดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั จจัยจูงใจในการเลือกใช้บริการบริษทั ขนส่งสินค้าในช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ในภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่ง สามารถอภิปรายได้ว่า ความรู้
ประสบการณ์ และความสามารถในการชาระค่าบริการของแต่ละบุคคล ส่งผลให้กระบวนการการตัดสินใจ
การกาหนดลักษณะ หรือวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการบริษทั ขนส่งสินค้าแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับการวิจยั ของ วรรณพร กลิ่ นหอม (2563) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริก าร
ขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้าน
ประชากร ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านกระบวนการ และด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1.1 ผู้ประกอบการบริษทั ขนส่งสินค้า โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19
จึง ควรให้ความส าคัญกับแรงจู ง ใจด้านตัวผลิตภัณ ฑ์ และด้านเหตุผ ล ซึ่ง ประกอบด้วย ขัน้ ตอนการ
ให้บริการ จานวนสาขาการให้บริการ ช่องทางการจัดส่งสินค้า การบริการทีไ่ ด้มาตรฐาน ความถูกต้อง
รวดเร็วและถึงมือผูร้ ับอย่างปลอดภัย คุณภาพการให้บริการของพนักงาน มีมาตรการการให้บริการที่
คานึงถึงความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ตัง้ แต่ต้นทางจนถึงมือผู้รบั ค่าธรรมเนียมการ
บริการสมเหตุสมผล โปรโมชั ่นหรือส่วนลดเมื่อใช้บริการ การใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัยในการให้บริการ
และมีภาพลักษณ์ของบริษทั ทีน่ ่าเชื่อถือ ซึ่งการให้ความสาคัญและปรับปรุง พร้อมทัง้ พัฒนาปัจจัยเหล่านี้
ให้เป็ นไปตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ จะช่วยดึงดูดและสร้างแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการจาก
บริษทั ขนส่งสินค้าได้อย่างแน่นอน
1.2 ผูป้ ระกอบการบริษทั ขนส่งสินค้า ควรจัดทาบริการให้ความสอดคล้องกับปัจจัยส่วนบุคคล
ซึ่งอาจมีความแตกต่างหรือคล้ายคลึงกันตามกลุ่มเป้ าหมาย หากผูป้ ระกอบการสามารถเข้าถึงและเข้าใจ
ถึงความแตกต่างหรือความคล้ายคลึงเหล่านัน้ ได้ จะสามารถจัดทาบริการให้เป็ นที่สนใจและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี
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2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ต่อไป
2.1 การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการนาแบบสอบถามไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างผ่านระบบออนไลน์
ซึ่ง เป็ น ข้อ จ ากัด หนึ่ ง ของสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิด 19 อาจส่ ง ผลให้ก ลุ่ ม ผู้ต อบ
แบบสอบถามไม่มคี วามหลากหลาย หรือยังไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มผูใ้ ช้บริการบริษทั ขนส่งสินค้าได้
ทัง้ หมด ดัง นั น้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไป อาจต้องเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทอดแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อให้เกิดความหลากหลายและครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
2.2 ควรทดสอบปั จ จัย อื่ น ๆ ในการด าเนิ น การศึ ก ษา เช่ น ปั จ จัย ที่ มีอิ ท ธิ พ ลหรือ มี
ความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบริษทั ขนส่งสินค้าสาธารณะ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลหลากหลาย
ในการนาไปเผยแพร่และพัฒนากลยุทธ์หรือกลวิธกี ารพัฒนารูปแบบการดาเนินธุรกิจ
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