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บทคดัย่อ 

 
การศกึษาเรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารขนส่งพสัดุของบรษิทัขนสง่

พสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุง มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการ  เพื่อน าผลการ
การศกึษาไปใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการบรกิารใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัความ
พึงพอใจมากยิ่งขึ้น เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) เกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากผูท้ีเ่คย
ใช้บริการ จ านวน 400 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ทดสอบ
สมมตฐิานโดยใช ้T-test และ F-test (ANOVA) ระดบัความส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ผลการศกึษา 
พบว่าผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ 41–50 ปี การศึกษาระดบัปรญิญาตรี อาชีพ
ขา้ราชการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า - 10,000 บาท พฤตกิรรม
การใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร พบว่าสว่นใหญ่เลอืกใชบ้รกิารบรษิทั Kerry Express พสัดุประเภท
เสือ้ผา้และเครื่องแต่งกาย ความถีท่ีใ่ชบ้รกิารต่อเดอืน 1-2 ครัง้ ช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิารเวลา 12.01-
17.00 น. และค่าใชจ่้ายในการใชบ้รกิารต่อครัง้ ตัง้แต่ 26–100 บาท การวเิคราะหค์วามพงึพอใจ
ของผู้ใช้บริการขนส่งพัสดุของบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุง  พบว่าด้าน
กระบวนการ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ด้านการยอมรบัเทคโนโลย ีด้านราคา โดยรวมมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก และด้านส่งเสรมิ
การตลาดอยู่ในระดบัปานกลาง และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าอายุและรายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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ABSTRACT 
  
 A Study of Factors Affecting Satisfaction of Parcel Service Users of Private Parcel 
Delivery Companies in Phatthalung Province The objective is to study the factors affecting 
the satisfaction of service users. These include personal factors and behavioral factors in 
using the service. In order to use the results of the study to improve and develop service 
quality to make the service users more satisfied. It is a quantitative research. (Quantitative 
Research) survey research (Survey Research) data collection with questionnaires. 
(Questionnaire) from users who have used the service for 400 samples. Data were 
analyzed by using statistical frequency (Frequency), percentage (Percentage), mean 
(Mean) and Standard deviation (Standard deviation). Test the hypothesis using T-test and 
F-. test (ANOVA), statistical significance level at 0.05. The results showed that most of 
the service users were female, aged 41–50 years, with bachelor's degree. Occupation of 
civil servants and state enterprise employees And the average monthly income is less 
than - 10,000 baht. Behavior of service users. Found that most of them choose to use 
Kerry Express parcel service for clothing and apparel. The frequency of using the service 
1-2 times per month, the time of service between 12.01 and 17:00, and the cost of using 
the service per time ranged from 26–100 baht. Private parcels in Phatthalung Province 
found that the process Product aspect, person aspect, physical aspect distribution channel 
In terms of technology acceptance and price, the overall satisfaction was at a high level. 
and the marketing promotion aspect is moderate. and hypothesis testing results It was 
found that different age and average monthly income had a statistically significant effect 
on user satisfaction at 0.05. 
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บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่
เปลี่ยนแปลงไป และระบบโลจสิตกิส์ (logistics) ได้เขา้มามบีทบาทในวถิชีวีติคนในยุคปัจจุบนั 
เช่น การสัง่ซื้อสนิค้าออนไลน์ การส่งพสัดุ ซึ่งมแีนวโน้มการแข่งขนัรุนแรงมากยิง่ขึ้น และการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคช่วงวกิฤตโควดิ - 19 ท าใหธุ้รกจิอคีอมเมริซ์และธุรกจิขนส่ง
พัสดุย่อยเติบโตอย่างก้าวกระโดด และธุรกิจรับฝากส่งพัสดุโดยบริษัทเอกชนก็มีความ
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หลากหลายและแข่งขนักนัมากขึ้น ท าให้เกดิการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บรกิารและ
รองรบัการขยายตวัของธุรกจิอคีอมเมริ์ซดงักล่าว และปัจจุบนับรษิทัขนส่งพสัดุเอกชนที่ตัง้อยู่
และเปิดให้บรกิารในเขตจงัหวดัพทัลุง ได้แก่ บรษิัท Flash Express , Kerry Express , Ninja 
Van , SCG Express และ J&T Express ซึ่งปัจจุบันการด าเนินธุรกิจนัน้เกิดการแข่งขันทาง
การค้ามากและรุนแรง จงึจ าเป็นต้องพฒันาคุณภาพการให้บรกิารให้ผูใ้ช้บรกิารได้รบัความพงึ
พอใจและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารใหถู้กที ่ถูกเวลา และรวดเรว็ ดงันัน้ใน
การพฒันาการขนส่งของบรษิทัขนส่งพสัดุเอกชนให้มปีระสทิธภิาพและเน้นให้มกีารใชง้านการ
ขนส่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเป็นเหตุท าให้ผู้วจิยัสนใจที่จะศึกษาเรื่องของปัจจยัที่มผีลต่อ
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารขนสง่พสัดุของบรษิทัขนสง่พสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุง  ซึง่จะ
ท าให้ทราบว่าผู้ใช้บรกิารมคีวามพงึพอใจในการให้บรกิารของบรษิัทขนส่งพสัดุเอกชนในเขต
จงัหวดัพทัลุงมากน้อยเพยีงใด ทัง้นี้ เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงและน าผลการวจิยั
ไปประยุกต์ใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารใหม้ปีระสทิธภิาพเพื่อสรา้งความ
พงึพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารทีม่าใชบ้รกิารไดด้ยีิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลที่มอีทิธพิลต่อความความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารขนส่ง
พสัดุของบรษิทัขนสง่พสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุง 

2. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัขนส่งพสัดุทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารขนสง่พสัดุของบรษิทัขนสง่พสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุง 
 
สมมติฐำนกำรวิจยั 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมผีลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ
ขนสง่พสัดุของบรษิทัขนสง่พสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุงในระดบัแตกต่างกนั 

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารขนส่ง
พสัดุของบรษิทัขนสง่พสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุงในระดบัแตกต่างกนั 

1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารขนส่ง
พสัดุของบรษิทัขนสง่พสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุงในระดบัแตกต่างกนั 

1.3 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษาสูงสุดทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารขนสง่พสัดุของบรษิทัขนสง่พสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุงในระดบัแตกต่างกนั 

1.4 ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารขนส่ง
พสัดุของบรษิทัขนสง่พสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุงในระดบัแตกต่างกนั 

1.5 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนที่แตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารขนสง่พสัดุของบรษิทัขนสง่พสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุงในระดบัแตกต่างกนั 
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สมมตฐิานที่ 2 ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการใช้บรกิารที่แตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิารขนสง่พสัดุของบรษิทัขนสง่พสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุงในระดบัแตกต่างกนั 

2.1 ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นประเภทของพสัดุทีจ่ดัสง่ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความ
พงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารขนสง่พสัดุของบรษิทัขนสง่พสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุงในระดบัแตกต่างกนั 

2.2 ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการใชบ้รกิารด้านความถี่ในการใช้บรกิารต่อเดอืนที่แตกต่างกนัมผีล
ต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารขนส่งพสัดุของบรษิทัขนส่งพสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุงในระดบั
แตกต่างกนั 

2.3 ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการใช้บรกิารดา้นช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้รกิารขนสง่พสัดุของบรษิทัขนสง่พสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุงในระดบัแตกต่างกนั 

2.4 ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้รกิารต่อครัง้ทีแ่ตกต่างกนัมผีล
ต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารขนส่งพสัดุของบรษิทัขนส่งพสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุงในระดบั
แตกต่างกนั 

 
ขอบเขตของกำรวิจยั 

ในการวจิยัครัง้นี้ไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัไว ้ดงันี้ 
1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรเป็นผูใ้ชบ้รกิารทีเ่คยใชบ้รกิารขนส่งพสัดุ

ของบรษิทัขนส่งพสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุง โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง 400 คน ค านวณตามสตูรทฤษฎี
ของ W.G. Cochran 
 2. ขอบเขตดา้นเนื้อหา ตวัแปรต้น (Independent Variable) ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ประกอบดว้ย 
ประเภทของพสัดุที่จดัส่งกบัผู้ประกอบการขนส่ง ความถี่ในการใช้บรกิาร ช่วงเวลาที่ใช้บรกิาร และ
ค่าใชจ่้ายในการใชบ้รกิาร ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร คอืปัจจยั
สว่นประสมทางการตลาดและการยอมรบัเทคโนโลย ีไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ดา้นกระบวนการ ดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ี
 3. ขอบเขตดา้นเวลา ไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในระหว่างวนัที่ 13 พฤษภาคม – 
3 มถิุนายน 2565  

 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
แนวคิดเก่ียวกบัโลจิสติกสแ์ละกำรบริหำรจดักำรโลจิสติกส ์
   ค านาย อภปิรชัญากุล (2546) โลจสิตกิส์เป็นกระบวนการในการจดัการกจิกรรมการ
เคลื่อนยา้ยและไม่มกีารเคลื่อนยา้ยตัง้แต่การจดัหาวตัถุดบิจนถงึผูบ้รโิภค ค านึงต้นทุนการผลติ
เป็นหลกัเพราะมผีลต่อราคาสนิคา้ 
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 กมลชนก สุทธิวาทมฤพุฒแิละคณะ (2544) โลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่ส าคญัใน
ระบบเศรษฐกิจ คือเป็นรายจ่ายที่ส่งผลและได้รบัผลกระทบจากกิจกรรมอื่นๆ การปรบัปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการโลจิสติกส์จะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมให้ดีขึ้น และเป็น
กจิกรรมทสี าคญัรองรบัการเปลีย่นแปลงกจิกรรมสนับสนุนทางการตลาดในโช่อุปทานและท าให้
องคก์รมกี าไรและเพิม่ความสามารถการแขง่ขนัในตลาด 
แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) 

ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ (2542) ทฤษฎีประชากรศาสตรข์เป็นหลกัการของความเป็นเหตุ
เป็นผล คุณสมบัติทางประชากรแตกต่างกันย่อมมีพฤติกรรมแตกต่างกัน และพฤติกรรม
คลา้ยกนัมกัจะจดัอยู่กลุ่มเดยีวกนั 

กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) ภายในองค์กรบุคลากรจ านวนมาก ตัวแปร
ประชากรศาสตร์มผีลต่อลกัษณะทางพฤตกิรรมที่แตกต่างกนั Belch and Belch ที่สมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการตัดสินใจใช้สินค้าของผู้บริโภคมีผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหม ายที่มี
ความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผล 
แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546) พฤติกรรมผู้บรโิภค (Consumer behavior) หมายถึง 
พฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคมตี่อการคน้หา การคดิวเิคราะห ์การซื้อสนิคา้และบรกิาร การเลอืกใชส้นิคา้และ
บรกิาร การประเมนิผลในสนิคา้และบรกิาร ซึง่คาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการได ้ 
แนวคิดเก่ียวกบัควำมพึงพอใจ 

วริุฬ พรรณเทว ี(2542) ความรู้สกึด้านจติใจที่แสดงออกถงึความต้องการสนิค้าและ
บรกิารของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกนั และคาดหวงัจะได้รบัการสนองตอบที่ตรงความต้องการ 
ความพงึพอใจมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัสิง่ทีค่าดหวงัตัง้ใจไวว้่ามคีวามตอ้งการมากหรอืน้อย 
  อรรถพร ค าคม (2546) เป็นทศันคติหรอืระดบัความพงึพอใจของบุคคลต่อกิจกรรม
ต่างๆ ทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพของกจิกรรมนัน้ๆ โดยเกดิจากพืน้ฐานของแต่ละบุคคลทีส่ามารถ
รบัรูค้่านิยมและประสบการณ์ในกจิกรรมนัน้ๆ 

ภูษิต สายกิ้มซ้วน (2550) หลกัการบรกิารที่ด ีประกอบด้วย ความเชื่อมัน่และการไว้วางใจ, 
สมรรถภาพการใหบ้รกิาร, ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิาร, การสรา้งความ
ประทบัใจ, การเขา้ถงึการบรกิาร, ความน่าเชื่อถอื, การสือ่สาร, ความมัน่คงปลอดภยั, ความเป็นรูปธรรม, 
การรูจ้กัและความเขา้ใจต่อผูร้บับรกิาร 

ธรีกติ ินวรตัน ณ อยุธยา (2547) การใหบ้รกิารอย่างสุดความสามารถและเตม็ใจเพื่อ
สร้างความประทบัใจและความพงึพอใจให้เกิดคุณค่าของการให้บรกิารนัน้ๆ ที่ส าคญักว่าตวั
สนิคา้หรอืผลติภณัฑ ์

สรชยั พศิาลบุตร (2551) การวดัระดบัความพงึพอใจเกี่ยวกบัคุณภาพการบรกิารโดย
การใช้แบบสอบถามที่มหีลกัเกณฑ์การวดัสอดคล้องกบัสินค้าหรอืบรกิารที่เป็นมาตรฐานโดย
ผูร้บับรกิารเป็นผูป้ระเมนิ 
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กลัธมิา เหลอืงอร่าม, นิธวิด ีเหลอืงอ่อน และปัญญา มัน่บ ารุง (2545) ความพงึพอใจ 
(ความรู้สกึ,ทศันคติ) กบัการจูงใจ (ผลจากความรู้สกึ) ของบุคคลต่อการใช้บริการต่างกัน ที่
กระตุ้นใหพ้ฤตกิรรมการใชบ้รกิารแตกต่างกนั ซึ่งเป็นความรูส้กึในทางบวก จ าแนกไดค้อื ความ
พงึพอใจของผูบ้รโิภคและความพงึพอใจในงานของผูใ้หบ้รกิาร 
แนวคิดเก่ียวกบักำรให้บริกำร 

ธรีกติ ินวรตัน ณ อยุธยา (2547) คุณภาพการใหบ้รกิารเกดิจากการรบัรูคุ้ณภาพการ
ให้บรกิารของลูกค้าที่มาใช้บรกิาร ภายหลงัจากที่ลูกค้าได้รบับรกิารนัน้ๆ แล้ว ซึ่งแบ่งเป็น 5 
ดา้นทีส่ าคญั ดงันี้ ดา้นความเชื่อถอืไวว้างใจ ดา้นความเชื่อมัน่ ดา้นสิง่ทีส่ามารถจบัต้องไดด้า้น
ความเอาใจใสต่่อลูกคา้ และดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด 

Armstrong and Kotler (2011) เครื่องมอืทีน่ักการตลาดใชก้ าหนดกลยุทธแ์ละน าเสนอคุณค่า
ทีด่กีว่าต่อผูบ้รโิภค 4 ดา้น ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์, ราคา, ช่องทางการจดัจ าหน่าย, การสง่เสรมิการตลาด  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์. (2546) ก าหนดส่วนประสม
การตลาดเป็นเรื่องที่ส าคญั 7 ปัจจยั คอื ด้านผลติภณัฑ์ (Product), ด้านราคา (Price) , ด้านช่องทาง
การจดัจ าหน่าย (Place) , ดา้นสง่เสรมิการตลาด (Promotion) , ดา้นบุคคล (People) , ดา้นการสรา้งและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ,ดา้นกระบวนการ (Process) 
แนวคิดเก่ียวกบักำรยอมรบัเทคโนโลยี 

สงิหะ ฉวสีุข, และสุนันทา วงศ์จตุรภทัร (2555) การยอมรบัเทคโนโลยเีป็นวธิกีารและ
เหตุผลของบุคคลเพือ่การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการสือ่สารและสรา้งความเขา้ใจ  

อัครเดช ป่ินสุข, และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) การยอมรับเทคโนโลยีเป็นการ
วางแผนในการใช้เทคโนโลยใีหม่ บุคคลรบัรู้ถงึความสะดวกในการใช้งานและได้รบัประโยชน์
จากการใชง้านเทคโนโลยใีหม่ โดยสามารถเรยีนรูก้ารใชง้านดว้ยตนเองได ้

เกวรนิทร ์ละเอยีดดนีันท์, และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) การยอมรบัเทคโนโลยเีป็น
พฤตกิรรมของผู้ใช้ที่ท าความเขา้ใจในเทคโนโลยแีละการน าเทคโนโลยมีาใช้ในงานเพื่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อตนเองและในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง จงึตดัสนิใจยอมรบัเทคโนโลย ี
 
งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 อชัฌาวด ีโฆษติานนท์ (2561) เรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารขนส่ง
เอกชน เคอรี ่เอก็ซเ์พรส ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด สง่ผลต่อความ
พึงพอใจในการเลือกใช้บริการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจยัคุณภาพการ
ใหบ้รกิาร สง่ผลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใชบ้รกิาร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

กญัยากาญจน์ จนัทรเ์หลีย่ม และพฒัน์ พสิษิฐเกษม (2561) เรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อความ
พงึพอใจการใชบ้รกิารไปรษณียไ์ทย สาขามหาวทิยาลยัรงัสติ พบว่าปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้น
เพศและรายได้ต่อเดอืนที่แตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจการใช้บรกิารไม่ต่างกนั และปัจจยั
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ประชากรศาสตรด์า้นอายุ ระดบัการศกึษา และอาชพี ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจการ
ใช้บรกิารต่างกนั และปัจจยัด้านคุณภาพการบรกิารและการเขา้ใจและรู้จกัผู้รบับรกิารมผีลต่อ
ความพงึพอใจการใชบ้รกิารไปรษณียไ์ทย สาขามหาวทิยาลยัรงัสติ 

ชยัวฒัน์ ยี่วาศร ี(2561) เรื่อง ความพงึพอใจต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ                  
ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดอืน และอายุงาน ของบุคลากรที่แตกต่างกนั  ท าให้ประสทิธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรมคีวามแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล  ดา้นเพศ และต าแหน่งทีแ่ตกต่างกนั 
ท าใหป้ระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

นันทนภัส  ดวงแก้ว (2560) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าของ
บรษิทัเคอรี่ เอ็กซ์เพรสจ ากดั ในเขตอ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ พบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดด้านบุคลากรที่ให้บริการการบริการด้านความสามารถตอบสนอง ด้านความ
แน่นอน ด้านความเข้าใจลูกค้าและด้านลักษณะที่สมัผสัได้มีผลต่อต่อการใช้บริการ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

อสิราลกัษณ์ จรญูสุขพมิล (2555) เรื่อง พฤตกิรรมการใชบ้รกิารและความพงึพอใจทีม่ี
ต่อศูนยบ์รกิารลูกค้าของบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ 
อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อศูนย์บรกิารลูกค้าของบรษิทั ทโีอท ี
จ ากดั (มหาชน) ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ระดบัการศกึษา ในภาพรวมพบว่า แตกต่าง
กนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจยั  

 
การวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารขนสง่พสัดุของบรษิทัขนส่ง

พสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุง เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใช้วธิี
วจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดก้ าหนดวธิดี าเนินการวจิยัโดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. รูปแบบที่น ามาใช้ในการวจิยั คอืผู้ใช้บรกิารที่เคยใช้บรกิารขนส่งพสัดุของบรษิทั
ขนสง่พสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุง โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง 400 คน 

2. วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability 
Sampling) แบบการเลอืกตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

3. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั มกีารแบ่งเนื้อหาค าถามออกเป็น 2 ตอน ตอนที ่1 ขอ้มูล
ทัว่ไปผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันี้ ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ค าถามมลีกัษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดจ านวน 5 ข้อ  ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้าน
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารขนส่งพสัดุของผูใ้ชบ้รกิารบรษิทัขนส่งพสัดุเอกชน ค าถามเป็นลกัษณะ
ค าถามเป็นเลอืกตอบ แบบปลายปิด จ านวน 5 ขอ้  
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ตอนที่ 2 ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารเกี่ยวกบัส่วนผสมทางการตลาด ( Marketing 
Mix '7Ps ) และการยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology acceptance) จ านวน 28 ขอ้ค าถาม 

4. วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ไดม้าจาก 2 แหล่ง ดงันี้ 
1. ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ไดม้าจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม

จากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 ตวัอย่าง เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารขนส่งพสัดุของ
บรษิทัขนสง่พสัดุเอกชนในจงัหวดัพทัลุง 

2. ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ได้มาจากการศกึษาค้นคว้าเอกสารทางวชิาการ
การทบทวนวรรณกรรม แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. วธิกีารวเิคราะหข์อ้มูล การศกึษาครัง้นี้ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติ ิและสถติทิีใ่ช้ 
คอืความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) โดยใชค้ะแนนเป็นอตัราส่วน 
(Rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ T-test และสถิติ F-test (One way Analysis Of Variance) ANOVA 
เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง ถ้าผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ตอ้งทดสอบเป็นรายคู่โดยใชว้ธิ ีLeast Significant Difference : LSD  

 
ผลกำรวิจยั 

 
1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41–50 ปี 

การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพีขา้ราชการและพนักงานรฐัวสิาหกจิ และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนน้อย
กว่า - 10,000 บาท พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร พบว่าสว่นใหญ่เลอืกใชบ้รกิารบรษิทั Kerry 
Express พสัดุประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ความถี่ที่ใช้บรกิารต่อเดอืน 1-2 ครัง้ ช่วงเวลาที่ใช้
บรกิารเวลา 12.01-17.00 น. และค่าใชจ่้ายในการใชบ้รกิารต่อครัง้ ตัง้แต่ 26–100 บาท 

2. ขอ้มลูเกีย่วกบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารขนส่งพสัดุของบรษิทัขนส่งพสัดุเอกชน
ในจงัหวดัพทัลุง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.63) โดยเรยีงตามล าดบัแต่ละดา้นมดีงันี้ 

ดา้นกระบวนการ (Process) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ =  3.75) เมื่อพจิารณารายขอ้
พบว่าขัน้ตอนการให้บรกิารไม่ยุ่งยากซบัซ้อนมคีวามพงึพอใจมากที่สุด รองลงมามกีารจดัควิ
ล าดบัการใหบ้รกิารก่อน – หลงั และพสัดุส่งถงึมอืผูร้บัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัไดแ้จง้ไว้และมี
สภาพทีส่มบูรณ์ไม่เสยีหาย  

ด้านผลติภณัฑ์ (Product) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ =  3.73) เมื่อพจิารณารายขอ้
พบว่าบรษิทัมชีื่อเสยีงและมคีวามน่าเชื่อถอืในการใหบ้รกิารมคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด รองลงมา
บรษิทัมกีารบรกิารทีห่ลากหลายตรงตามความต้องการ และการใหบ้รกิารขนส่งพสัดุของบรษิทั
ถงึมอืผูร้บัในสภาพทีส่มบูรณ์ไม่เสยีหาย  
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ดา้นบุคคล (Peple) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ =  3.72) เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า
พนกังานแสดงออกถงึความจรงิใจในการใหบ้รกิารสรา้งความมัน่ใจไดว้่าไดร้บัการบรกิารทีด่ีมคีวาม
พงึพอใจมากที่สุด รองลงมาพนักงานให้บรกิารตามค าร้องขอโดยไม่ปฏิเสธ พนักงานมคีวามรู้ 
ความสามารถในการตอบขอ้ซกัถามไดอ้ย่างถูกต้องครบถ้วนและเขา้ใจง่าย และพนักงานใหบ้รกิาร
อย่างเอาใจกบัลูกคา้อย่างเสมอภาค 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ =  3.71) เมื่อ
พจิารณารายขอ้ พบว่ามอีุปกรณ์สิง่อ านวยความสะดวกที่เพยีงพอเช่น ปากกา สก๊อตเทป กาว มี
ความพงึพอใจมากที่สุด รองลงมาการตกแต่งภายนอกมคีวามเหมาะสมสื่อถึงบรษิัทและมองเห็นได้
ชดัเจน ภายในสถานทีม่จุีดใหบ้รกิารทีเ่ขา้ใจและท าตามง่าย และบรรยากาศและพืน้ทีภ่ายในกวา้งขวาง
ไม่แออดั มพีืน้ทีน่ัง่รอและวางพสัดุทีก่วา้งขวาง  

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ =  3.69) เมื่อพจิารณา
รายข้อ พบว่ามีจัดจ าหน่ายกล่องและซองพัสดุที่หลากหลายขนาดมีความพึงพอใจมากที่สุด 
รองลงมาความรวดเรว็ในการส่งพสัดุสนิคา้ ณ จุดบรกิารต่างๆ ท าเลทีต่ ัง้มคีวามเหมาะสมกบัการ
ใหบ้รกิาร เช่น ใกลชุ้มชน ใจกลางเมอืง และแต่ละสาขาของบรษิทัมพีนกังานใหบ้รกิารทีเ่พยีงพอ  

ด้านการยอมรบัเทคโนโลย(ีTechnology Acceptance) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ =  3.58) 
เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่าการดาวน์โหลดแอปพลเิคชนัของบรษิทัมคีวามสะดวก ไม่ซบัซอ้นมคีวาม
พงึพอใจมากทีสุ่ด รองลงมามบีรษิทัมกีารปรบัปรุงเวอรช์นัของแอปพลเิคชนัอย่างสม ่าเสมอโดยไม่
ตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย และแอปพลเิคชนัของบรษิทัมรีะบบป้องกนัความลบัของผูใ้ชบ้รกิารทีป่ลอดภยั  

ดา้นราคา (Price) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ =  3.48) เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่าอตัรา
ค่าบรกิารมคีวามดงึดูดใจ เช่น การเสนอราคาทีถู่กกว่าบรษิทัขนส่งรายอื่นๆ มคีวามพงึพอใจมากที่สุด 
รองลงมามกีารเขา้รบัพสัดุถงึที่โดยไม่มคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ และมกีารรบัประกนัความเสยีหายของ
พสัดุในวงเงนิทีเ่หมาะสมมรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง  

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x̅ =  3.36) เมื่อ
พจิารณารายขอ้ พบว่าบรษิทัมกีารจดัช่องทางการสือ่สารทีส่ามารถเขา้ถงึง่ายอยู่ในระดบัมากและ
มคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด รองลงมาความพงึพอใจระดบัปานกลางไดแ้ก่ บรษิทัมพีนัธมติรทางธุรกจิ
ทีห่ลากหลายท าใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์และความสะดวกเพิม่มากขึ้น สื่อทีใ่ชป้ระชาสมัพนัธ์มคีวาม
น่าเชื่อถอื และบรษิทัมกีารประชาสมัพนัธโ์ฆษณาผ่านสือ่ทีห่ลากหลายและสม ่าเสมอ  

3. การทดสอบสมมตฐิาน 

ตำรำงท่ี 1 เพศ 
เพศ n x̅ S.D. t Sig 

ชาย 158 3.66 0.79 0.751 0.453 
หญงิ 242 3.60 0.72   

*มนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
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1. เพศที่แตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารขนส่งพสัดุเอกชนในเขต
จงัหวดัพทัลุงไมต่่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

ตำรำงท่ี 2 อาย ุ

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร df  SS MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 5 19.30 3.86 7.471 .000* 
ภายในกลุ่ม 394 203.55 .52   

รวม 399 222.85    

*มนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
 2. อายุทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารขนส่งพสัดุของบรษิทัขนส่ง
พสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุงแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

ตำรำงท่ี 2.1 ค่าเฉลีย่รายคู่ระหว่างค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร จ าแนกตามอายุ 

ความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
x̅ 3.55 3.89 3.83 3.44 3.26 4.17 

(1) น้อยกว่า 20 ปี 3.55 - .003* - - - - 
(2) 20 – 30 ปี 3.89 - - - - - - 
(3) 31 – 40 ปี 3.83 - - - - - - 
(4) 41 – 50 ปี 3.44 - 0.000* 0.000* - - - 
(5) 51 – 60 ปี 3.26 - 0.000* 0.000* - - - 
(6) มากกว่า 60 ปี 4.17 - - - 0.004* 0.001* - 

*มนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
เมื่อเปรยีบเทยีบอายุเป็นรายคู่ พบว่าอายุทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลใหม้คีวามพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร

ต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารขนส่งพสัดุของบรษิทั
ขนสง่พสัดุเอกชน อายุ น้อยกว่า 20 ปี แตกต่างกบัอายุ  20 – 30 ปี, อายุ 41 – 50 ปี แตกต่างกบัอายุ 20 
– 30 ปี และอายุ 31 – 40 ปี, อายุ 51 – 60 ปี แตกต่างกบัอายุ 20 – 30 ปี และอายุ 31 – 40 ปี, และอายุ 
มากกว่า 60 ปี แตกต่างกบัอายุ 41 – 50 ปี และ อายุ 51 – 60 ปี 

ตำรำงท่ี 3 ระดบัการศกึษาสงูสุด 

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร df  SS MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 5 2.29 .46 0.819 .537 
ภายในกลุ่ม 394 220.85 .56   

รวม 399 222.85    

*มนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
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 3. ระดบัการศกึษาสงูสุดทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารขนสง่พสัดุของ
บรษิทัขนสง่พสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุงไม่ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

ตำรำงท่ี 4 อาชพี 

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร df  SS MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 7 1.69 .24 0.427 .885 
ภายในกลุ่ม 392 221.17 .56   

รวม 399 222.85    

*มนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
4. อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งพสัดุของบรษิัท

ขนสง่พสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุงไม่ต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 

ตำรำงท่ี 5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร df  SS MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 5 8.23 1.65 3.021 .011* 
ภายในกลุ่ม 394 214.63 .55   

รวม 399 222.85    

*มนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารขนส่งพสัดุ

ของบรษิทัขนสง่พสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุงต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

ตำรำงท่ี 5.1 ค่าเฉลีย่รายคู่ระหว่างค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
x̅ 3.56 3.76 3.71 3.77 3.45 3.28 

(1) น้อยกว่า -10,000 บาท 3.56 - .043* - - - - 
(2) 10,001-20,000 บาท 3.76 - - - - .037* .002* 
(3) 20,001-30,000 บาท 3.71 - - - - - .012* 
(4) 30,001-40,000 บาท 3.77 - - - - - .005* 
(5) 40,001-50,000 บาท 3.45 - - - - - - 
(6) มากกว่า 50,000 บาท 3.28 - - - - - - 

*มนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
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ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารที่รายได้ น้อยกว่า -10,000 บาท แตกต่างกบัรายได้ 
10,001-20,000 บาท, รายได้ 10,001-20,000 บาท แตกต่างกบัรายได้ 40,001-50,000 บาท 
และรายได้มากกว่า 50,000 บาท, รายได้ 20,001-30,000 บาท แตกต่างกบัรายได้ มากกว่า 
50,000 บาท และรายได ้30,001-40,000 บาท แตกต่างกบัรายได ้มากกว่า 50,000 บาท 

ตำรำงท่ี 6 ประเภทของพสัดุทีจ่ดัสง่ 

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร df  SS MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 5 4.50 .90 1.625 .152 
ภายในกลุ่ม 394 218.35 .55   

รวม 399 222.85    

*มนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
6. ประเภทของพสัดุที่จดัส่งที่แตกต่างกันมผีลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารขนส่ง

พสัดุของบรษิทัขนสง่พสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุงไม่ต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

ตำรำงท่ี 7 ความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน 

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร df  SS MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 3 1.27 .42 .755 .520 
ภายในกลุ่ม 396 221.59 .56   

รวม 399 222.85    

*มนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
7. ความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารขนสง่

พสัดุของบรษิทัขนสง่พสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุงไม่ต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

ตำรำงท่ี 8 ช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร 

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร df  SS MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2 .02 .01 .022 .979 
ภายในกลุ่ม 397 222.83 .56   

รวม 399 222.85    

*มนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
8. ช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารขนส่งพสัดุ

ของบรษิทัขนสง่พสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุงไม่ต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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ตำรำงท่ี 9 ค่าใชจ่้ายในการใชบ้รกิารต่อครัง้ 

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร df  SS MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 5 5.05 1.01 1.828 .106 
ภายในกลุ่ม 394 217.80 .55   

รวม 399 222.85    

*มนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
9. ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครัง้ที่แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร  

ขนสง่พสัดุของบรษิทัขนสง่พสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุงไม่ต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 

กำรอภิปรำยผล 
 

1. ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารขนส่งพสัดุของบรษิทัขนส่งพสัดุเอกชนในเขตจงัหวดั
พทัลุง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการมคีวามพงึ
พอใจมากที่สุด รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นราคา และดา้นส่งเสรมิ
การตลาดความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง  

2. การทดสอบสมมตฐิานการวจิยั พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารขนส่งพสัดุของบรษิทัขนส่งพสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุงต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ กญัยากาญจน์ จนัทร์เหลี่ยม และพฒัน์ พสิษิฐเกษม (2561) ศกึษาเรื่องปัจจยัทีม่ี
ผลต่อความพงึพอใจการใช้บรกิารไปรษณีย์ไทย สาขามหาวทิยาลยัรงัสติ ผลจากการศึกษา
พบว่าปัจจยัสว่นบุคคลดา้นอายุทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อความพงึพอใจการใชบ้รกิารไปรษณีย์ไทย 
สาขามหาวิทยาลัยรังสิตแตกต่างกัน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารขนส่งพสัดุของบรษิทัขนส่งพสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุงต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของชยัวฒัน์ ยีว่าศร ี(2561) ศกึษาวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากร คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรม์หาวทิยาลยัมหดิล ผลการศกึษา
พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต้่อเดอืนของบุคลากรทีแ่ตกต่างกนั ท าใหป้ระสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานของบุคลากรมคีวามแตกต่างกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. ผูใ้ชบ้รกิารขนส่งพสัดุของบรษิทัขนส่งพสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุงส่วนใหญ่มี

ระดบัการศกึษาสูงสุดระดบัปรญิญาตรแีละมอีาชพีเป็นขา้ราชการและพนักงานรฐัวสิาหกจิ      
มอีายุระหว่าง 41-50 ปี ซึ่งอาจมผีลมาจากทีบ่รษิทัขนส่งพสัดุเอกชนส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในเขต
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ชุมชนเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลาง ท าใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายอื่นไม่มคีวามสะดวกในการเดนิทางมาใช้
บรกิาร ณ สถานทีต่ ัง้ทีใ่หบ้รกิาร ดงันัน้จงึขอเสนอว่า บรษิทัขนส่งพสัดุเอกชนควรจะจดัการ
ส่งเสรมิการขายใหเ้หมาะสม เพื่อดงึดูดและสรา้งแรงจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ตดัสนิใจเขา้
มาใชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ เช่น ประชาสมัพนัธ์การใหบ้รกิารถงึหน้าบา้นโดยไม่คดิค่าธรรรมเนียม
มสี่วนลดใหก้บัผู้ใชบ้รกิารเมื่อแสดงบตัรผูสู้งอายุ บตัรผูม้รีายไดน้้อย บตัรผูพ้กิาร เป็นต้น 

2. บรษิทัขนส่งพสัดุเอกชนในเขตจงัหวดัพทัลุงควรน าผลการศกึษาทีผู่ใ้ชบ้รกิารมี
ความพงึพอใจในระดบัปานกลางไปใชใ้นการแก้ไขและปรบัปรุงใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจ
เพิม่มากขึน้ ไดแ้ก่ การใหบ้รษิมัมกีารประชาสมัพนัธ์โฆษณาผ่านสื่อทีห่ากหลายและสม ่าเสมอ 
สื่อทีใ่ชป้ระชาสมัพนัธ์ต้องมคีวามน่าเชื่อถอื ใหบ้รษิทัมพีนัธมติรทางธุรกจิทีห่ลากหลายเพื่อ
การใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัสทิธปิระโยชน์และความสะดวกเพิม่มากขึน้ และใหบ้รษิทัปรบัปรุงการ
รบัประกนัความเสยีหายของพสัดุในวงเงนิทีเ่หมาะสม 
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