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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการขนส่งพัสดุของบริษทั ขนส่ง
พัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใ ช้บ ริก าร ได้แ ก่ ปั จ จัย ส่ว นบุ ค คลและปั จ จัย ด้า นพฤติก รรมการใช้บ ริก าร เพื่อ น าผลการ
การศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการให้ผใู้ ช้บริการได้รบั ความ
พึงพอใจมากยิ่ง ขึ้น เป็ นการวิจ ัยเชิง ปริม าณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจ ัย เชิง
สารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากผูท้ เ่ี คย
ใช้บ ริก าร จ านวน 400 ตัว อย่ า ง วิเ คราะห์ข้อ มูล โดยใช้ส ถิติ ความถี่ (Frequency) ร้อ ยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ย (Mean) และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ T-test และ F-test (ANOVA) ระดับความสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 ผลการศึกษา
พบว่าผู้ใช้บริการส่ว นใหญ่เป็ น เพศหญิง มีอายุ 41–50 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนน้อยกว่า - 10,000 บาท พฤติกรรม
การใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ พบว่าส่วนใหญ่เลือกใช้บริการบริษทั Kerry Express พัสดุประเภท
เสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ความถีท่ ใ่ี ช้บริการต่อเดือน 1-2 ครัง้ ช่วงเวลาทีใ่ ช้บริการเวลา 12.0117.00 น. และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครัง้ ตัง้ แต่ 26–100 บาท การวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของผู้ ใ ช้ บ ริก ารขนส่ ง พัส ดุ ข องบริษัท ขนส่ ง พัส ดุ เ อกชนในเขตจัง หวัด พัท ลุ ง พบว่ า ด้ า น
กระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการยอมรับเทคโนโลยี ด้านราคา โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก และด้านส่งเสริม
การตลาดอยู่ในระดับปานกลาง และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าอายุและรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
คำสำคัญ : ความพึงพอใจ, การขนส่งพัสดุเอกชน, ผูใ้ ช้บริการ
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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.
Keywords : satisfaction, private parcel transportation, service users
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ความก้าวหน้ าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ทาให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่
เปลี่ยนแปลงไป และระบบโลจิสติกส์ (logistics) ได้เข้ามามีบทบาทในวิถชี วี ติ คนในยุคปั จจุบนั
เช่น การสังซื
่ ้อสินค้าออนไลน์ การส่งพัสดุ ซึ่งมีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงมากยิง่ ขึ้น และการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคช่วงวิกฤตโควิด - 19 ทาให้ธุรกิจอีคอมเมิรซ์ และธุรกิจขนส่ง
พัส ดุ ย่ อ ยเติบ โตอย่ า งก้ า วกระโดด และธุ ร กิจ รับ ฝากส่ ง พัส ดุ โ ดยบริษัท เอกชนก็ มีค วาม
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หลากหลายและแข่งขันกันมากขึ้น ทาให้เกิดการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซดังกล่าว และปั จจุบนั บริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนที่ตงั ้ อยู่
และเปิ ดให้บริการในเขตจังหวัดพัทลุง ได้แก่ บริษัท Flash Express , Kerry Express , Ninja
Van , SCG Express และ J&T Express ซึ่ง ปั จจุ บัน การด าเนิ นธุ ร กิจ นัน้ เกิดการแข่ง ขัน ทาง
การค้ามากและรุนแรง จึงจาเป็ นต้องพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ผใู้ ช้บริการได้รบั ความพึง
พอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการให้ถูกที่ ถูกเวลา และรวดเร็ว ดังนัน้ ใน
การพัฒนาการขนส่งของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนให้มปี ระสิทธิภาพและเน้นให้มกี ารใช้งานการ
ขนส่งให้เกิดประโยชน์ สูงสุด จึงเป็ นเหตุทาให้ผู้วจิ ยั สนใจที่จะศึกษาเรื่องของปั จจัยที่มผี ลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการขนส่งพัสดุของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุ ง ซึง่ จะ
ทาให้ทราบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนในเขต
จังหวัดพัทลุงมากน้อยเพียงใด ทัง้ นี้ เพื่อจะได้ใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและนาผลการวิจยั
ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มปี ระสิทธิภาพเพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริการทีม่ าใช้บริการได้ดยี งิ่ ขึน้

วัตถุประสงค์ของกำรวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่มอี ทิ ธิพลต่อความความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการขนส่ง
พัสดุของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุง
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการบริษทั ขนส่งพัสดุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการขนส่งพัสดุของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุง

สมมติ ฐำนกำรวิ จยั
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ว นบุคคลที่แตกต่างกัน มีผ ลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บ ริก าร
ขนส่งพัสดุของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุงในระดับแตกต่างกัน
1.1 ปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการขนส่ง
พัสดุของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุงในระดับแตกต่างกัน
1.2 ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการขนส่ง
พัสดุของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุงในระดับแตกต่างกัน
1.3 ปั จจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาสูงสุดทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการขนส่งพัสดุของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุงในระดับแตกต่างกัน
1.4 ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการขนส่ง
พัสดุของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุงในระดับแตกต่างกัน
1.5 ปั จจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนที่แ ตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการขนส่งพัสดุของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุงในระดับแตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการขนส่งพัสดุของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุงในระดับแตกต่างกัน
2.1 ปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการด้านประเภทของพัสดุทจ่ี ดั ส่งทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริการขนส่งพัสดุของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุงในระดับแตกต่างกัน
2.2 ปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการด้านความถี่ในการใช้บริการต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งพัสดุของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุงในระดับ
แตกต่างกัน
2.3 ปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการด้านช่วงเวลาทีใ่ ช้บริการทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริการขนส่งพัสดุของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุงในระดับแตกต่างกัน
2.4 ปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครัง้ ทีแ่ ตกต่างกันมีผล
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งพัสดุของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุงในระดับ
แตกต่างกัน
ขอบเขตของกำรวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรเป็ นผูใ้ ช้บริการทีเ่ คยใช้บริการขนส่งพัสดุ
ของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุง โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน คานวณตามสูตรทฤษฎี
ของ W.G. Cochran
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ตัวแปรต้น (Independent Variable) ปั จจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ประกอบด้วย
ประเภทของพัสดุท่จี ดั ส่งกับผู้ประกอบการขนส่ง ความถี่ในการใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ และ
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ความพึงพอใจในการใช้บริการ คือปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการ ด้านการยอมรับเทคโนโลยี
3. ขอบเขตด้านเวลา ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม –
3 มิถุนายน 2565
แนวคิ ด ทฤษฎี และงำนวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดเกี่ยวกับโลจิ สติ กส์และกำรบริ หำรจัดกำรโลจิ สติ กส์
คานาย อภิปรัชญากุล (2546) โลจิสติกส์เป็ นกระบวนการในการจัดการกิจกรรมการ
เคลื่อนย้ายและไม่มกี ารเคลื่อนย้ายตัง้ แต่การจัดหาวัตถุดบิ จนถึงผูบ้ ริโภค คานึงต้นทุนการผลิต
เป็ นหลักเพราะมีผลต่อราคาสินค้า
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กมลชนก สุทธิวาทมฤพุฒแิ ละคณะ (2544) โลจิสติกส์เป็ นกระบวนการที่สาคัญ ใน
ระบบเศรษฐกิจ คือ เป็ นรายจ่ายที่ส่งผลและได้รบั ผลกระทบจากกิจกรรมอื่นๆ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการโลจิส ติกส์จะส่งผลดีต่อ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมให้ดีข้นึ และเป็ น
กิจกรรมทีสาคัญรองรับการเปลีย่ นแปลงกิจกรรมสนับสนุนทางการตลาดในโช่อุปทานและทาให้
องค์กรมีกาไรและเพิม่ ความสามารถการแข่งขันในตลาด
แนวคิ ดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors)
ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ (2542) ทฤษฎีประชากรศาสตรข์เป็ นหลักการของความเป็ นเหตุ
เป็ น ผล คุ ณ สมบัติท างประชากรแตกต่ า งกัน ย่ อ มมีพ ฤติก รรมแตกต่ า งกัน และพฤติก รรม
คล้ายกันมักจะจัดอยู่กลุ่มเดียวกัน
กรรณิ ก าร์ เหมือ นประเสริฐ (2548) ภายในองค์ก รบุ ค ลากรจ านวนมาก ตัว แปร
ประชากรศาสตร์มผี ลต่อลักษณะทางพฤติกรรมที่แตกต่างกัน Belch and Belch ที่สมั พันธ์กบั
พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจใช้ ส ิน ค้ า ของผู้ บ ริ โ ภคมี ผ ลต่ อ การก าหนดตลาดเป้ าหม ายที่ มี
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
แนวคิ ดเกี่ยวกับพฤติ กรรมของผู้บริ โภค
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2546) พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง
พฤติกรรมทีผ่ บู้ ริโภคมีต่อการค้นหา การคิดวิเคราะห์ การซื้อสินค้าและบริการ การเลือกใช้สนิ ค้าและ
บริการ การประเมินผลในสินค้าและบริการ ซึง่ คาดว่าจะตอบสนองความต้องการได้
แนวคิ ดเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ
วิรุฬ พรรณเทวี (2542) ความรู้สกึ ด้านจิตใจที่แสดงออกถึงความต้องการสินค้าและ
บริการของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน และคาดหวังจะได้รบั การสนองตอบที่ตรงความต้องการ
ความพึงพอใจมากหรือน้อยขึน้ อยู่กบั สิง่ ทีค่ าดหวังตัง้ ใจไว้ว่ามีความต้องการมากหรือน้อย
อรรถพร คาคม (2546) เป็ นทัศนคติหรือระดับ ความพึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรม
ต่างๆ ทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพของกิจกรรมนัน้ ๆ โดยเกิดจากพืน้ ฐานของแต่ละบุคคลทีส่ ามารถ
รับรูค้ ่านิยมและประสบการณ์ในกิจกรรมนัน้ ๆ
ภูษิต สายกิ้มซ้วน (2550) หลักการบริการที่ดี ประกอบด้วย ความเชื่อมันและการไว้
่
วางใจ,
สมรรถภาพการให้บริการ, ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการ, การสร้างความ
ประทับใจ, การเข้าถึงการบริการ, ความน่าเชื่อถือ, การสือ่ สาร, ความมันคงปลอดภั
่
ย, ความเป็ นรูปธรรม,
การรูจ้ กั และความเข้าใจต่อผูร้ บั บริการ
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2547) การให้บริการอย่างสุดความสามารถและเต็มใจเพื่อ
สร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้เกิดคุณค่าของการให้บริการนัน้ ๆ ที่สาคัญกว่าตัว
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์
สรชัย พิศาลบุตร (2551) การวัดระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการบริการโดย
การใช้แบบสอบถามที่มหี ลักเกณฑ์การวัดสอดคล้องกับสิ นค้าหรือบริการที่เป็ นมาตรฐานโดย
ผูร้ บั บริการเป็ นผูป้ ระเมิน
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กัลธิมา เหลืองอร่าม, นิธวิ ดี เหลืองอ่อน และปั ญญา มันบ
่ ารุง (2545) ความพึงพอใจ
(ความรู้สกึ ,ทัศนคติ) กับการจูงใจ (ผลจากความรู้สกึ ) ของบุคคลต่อการใช้บริการต่างกัน ที่
กระตุ้นให้พฤติกรรมการใช้บริการแตกต่างกัน ซึ่งเป็ นความรูส้ กึ ในทางบวก จาแนกได้คอื ความ
พึงพอใจของผูบ้ ริโภคและความพึงพอใจในงานของผูใ้ ห้บริการ
แนวคิ ดเกี่ยวกับกำรให้บริ กำร
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2547) คุณภาพการให้บริการเกิดจากการรับรูค้ ุณภาพการ
ให้บริการของลูกค้าที่มาใช้บริการ ภายหลังจากที่ลูกค้าได้รบั บริการนัน้ ๆ แล้ว ซึ่งแบ่งเป็ น 5
ด้านทีส่ าคัญ ดังนี้ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ ด้านความเชื่อมัน่ ด้านสิง่ ทีส่ ามารถจับต้องได้ดา้ น
ความเอาใจใส่ต่อลูกค้า และด้านการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
แนวคิ ดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด
Armstrong and Kotler (2011) เครื่องมือทีน่ ักการตลาดใช้กาหนดกลยุทธ์และนาเสนอคุณค่า
ทีด่ กี ว่าต่อผูบ้ ริโภค 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์, ราคา, ช่องทางการจัดจาหน่าย, การส่งเสริมการตลาด
ศิริวรรณ เสรีร ัตน์ , ปริญ ลักษิตานนท์ และศุ ภร เสรีร ัตน์ . (2546) ก าหนดส่วนประสม
การตลาดเป็ นเรื่องที่สาคัญ 7 ปั จจัย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product), ด้านราคา (Price) , ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย (Place) , ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) , ด้านบุคคล (People) , ด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ,ด้านกระบวนการ (Process)
แนวคิ ดเกี่ยวกับกำรยอมรับเทคโนโลยี
สิงหะ ฉวีสุข, และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร (2555) การยอมรับเทคโนโลยีเป็ นวิธกี ารและ
เหตุผลของบุคคลเพือ่ การวิเคราะห์พฤติกรรมการสือ่ สารและสร้างความเข้าใจ
อัค รเดช ปิ่ น สุ ข , และนิ ต นา ฐานิ ต ธนกร (2559) การยอมรับ เทคโนโลยีเ ป็ นการ
วางแผนในการใช้เทคโนโลยีใหม่ บุคคลรับรู้ถงึ ความสะดวกในการใช้งานและได้รบั ประโยชน์
จากการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ โดยสามารถเรียนรูก้ ารใช้งานด้วยตนเองได้
เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์, และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) การยอมรับเทคโนโลยีเป็ น
พฤติกรรมของผู้ใช้ท่ที าความเข้าใจในเทคโนโลยีและการนาเทคโนโลยีมาใช้ในงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง จึงตัดสินใจยอมรับเทคโนโลยี
งำนวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
อัชฌาวดี โฆษิตานนท์ (2561) เรื่อง ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการขนส่ง
เอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการเลือกใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปั จจัยคุ ณภาพการ
ให้บริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
กัญยากาญจน์ จันทร์เหลีย่ ม และพัฒน์ พิสษิ ฐเกษม (2561) เรื่องปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความ
พึงพอใจการใช้บริการไปรษณียไ์ ทย สาขามหาวิทยาลัยรังสิต พบว่าปั จจัยประชากรศาสตร์ดา้ น
เพศและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการไม่ต่างกัน และปั จจัย
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ประชากรศาสตร์ดา้ นอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจการ
ใช้บริการต่างกัน และปั จจัยด้านคุณภาพการบริการและการเข้าใจและรู้จกั ผู้รบั บริการมีผลต่อ
ความพึงพอใจการใช้บริการไปรษณียไ์ ทย สาขามหาวิทยาลัยรังสิต
ชัยวัฒน์ ยี่วาศรี (2561) เรื่อง ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
คณะสังคมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล พบว่ าปั จจัยส่ ว นบุ ค คลด้ านอายุ
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอายุงาน ของบุคลากรที่แตกต่างกัน ทาให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรมีความแตกต่างกัน ส่วนปั จจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ และตาแหน่งทีแ่ ตกต่างกัน
ทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
นัน ทนภัส ดวงแก้ว (2560) เรื่อ งปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ การใช้บ ริก ารขนส่ ง สิน ค้ า ของ
บริษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรสจากัด ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ พบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดด้านบุค ลากรที่ใ ห้บริก ารการบริก ารด้ า นความสามารถตอบสนอง ด้านความ
แน่ นอน ด้านความเข้าใจลู ก ค้าและด้านลักษณะที่สมั ผัส ได้มีผ ลต่อ ต่อ การใช้บริการ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
อิสราลักษณ์ จรูญสุขพิมล (2555) เรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจทีม่ ี
ต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) พบว่าปั จจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษทั ทีโอที
จากัด (มหาชน) ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ระดับการศึกษา ในภาพรวมพบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
วิ ธีกำรดำเนิ นกำรวิ จยั
การวิจยั เรื่อง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการขนส่งพัสดุของบริษทั ขนส่ง
พัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุง เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วธิ ี
วิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดวิธดี าเนินการวิจยั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รูปแบบที่นามาใช้ในการวิจยั คือผู้ใช้บริการที่เคยใช้บริการขนส่งพัสดุของบริษทั
ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุง โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน
2. วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง ใช้ว ิธีการสุ่ มตัวอย่ างโดยไม่ ใช้ความน่ าจะเป็ น (Nonprobability
Sampling) แบบการเลือกตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มีการแบ่งเนื้อหาคาถามออกเป็ น 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูล
ทัวไปผู
่ ้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคล คาถามมีลกั ษณะ
เป็ น แบบเลือ กตอบ ลัก ษณะค าถามเป็ น แบบปลายปิ ด จ านวน 5 ข้อ ส่ ว นที่ 2 ปั จ จัย ด้า น
พฤติกรรมการใช้บริการขนส่งพัสดุของผูใ้ ช้บริการบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชน คาถามเป็ นลักษณะ
คาถามเป็ นเลือกตอบ แบบปลายปิ ด จานวน 5 ข้อ
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาด( Marketing
Mix '7Ps ) และการยอมรับเทคโนโลยี (Technology acceptance) จานวน 28 ข้อคาถาม
4. วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ได้มาจาก 2 แหล่ง ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ตัวอย่าง เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการขนส่งพัสดุของ
บริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในจังหวัดพัทลุง
2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ
การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
5. วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล การศึกษาครัง้ นี้ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และสถิตทิ ใ่ี ช้
คือความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) โดยใช้คะแนนเป็ นอัตราส่วน
(Rating scale) แบ่ ง ออกเป็ น 5 ระดับ และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ T-test และสถิติ F-test (One way Analysis Of Variance) ANOVA
เพื่อ ทดสอบความแตกต่ างระหว่ างกลุ่ มตัว อย่ าง ถ้า ผลการทดสอบมีค วามแตกต่ างอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ต้องทดสอบเป็ นรายคู่โดยใช้วธิ ี Least Significant Difference : LSD
ผลกำรวิ จยั
1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
จากผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุ 41–50 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย
กว่า - 10,000 บาท พฤติกรรมการใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ พบว่าส่วนใหญ่เลือกใช้บริการบริษทั Kerry
Express พัสดุประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ความถี่ท่ใี ช้บริการต่อเดือน 1-2 ครัง้ ช่วงเวลาที่ใช้
บริการเวลา 12.01-17.00 น. และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครัง้ ตัง้ แต่ 26–100 บาท
2. ข้อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการขนส่งพัสดุของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชน
ในจังหวัดพัทลุง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.63) โดยเรียงตามลาดับแต่ละด้านมีดงั นี้
ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.75) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าขัน้ ตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมามีการจัดคิว
ลาดับการให้บริการก่อน – หลัง และพัสดุส่งถึงมือผูร้ บั ภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั ได้แจ้งไว้และมี
สภาพทีส่ มบูรณ์ไม่เสียหาย
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.73) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าบริษทั มีช่อื เสียงและมีความน่าเชื่อถือในการให้บริการมีความพึงพอใจมากทีส่ ุด รองลงมา
บริษทั มีการบริการทีห่ ลากหลายตรงตามความต้องการ และการให้บริการขนส่งพัสดุของบริษทั
ถึงมือผูร้ บั ในสภาพทีส่ มบูรณ์ไม่เสียหาย
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ด้านบุคคล (Peple) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.72) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
พนักงานแสดงออกถึงความจริงใจในการให้บริการสร้างความมันใจได้
่
ว่าได้รบั การบริการทีด่ ีมคี วาม
พึงพอใจมากที่สุ ด รองลงมาพนักงานให้บริการตามค าร้องขอโดยไม่ปฏิเสธ พนักงานมีความรู้
ความสามารถในการตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเข้าใจง่าย และพนักงานให้บริการ
อย่างเอาใจกับลูกค้าอย่างเสมอภาค
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.71) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่ามีอุปกรณ์สงิ่ อานวยความสะดวกที่เพียงพอเช่น ปากกา สก๊อตเทป กาว มี
ความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาการตกแต่งภายนอกมีความเหมาะสมสื่อถึงบริษัทและมองเห็นได้
ชัดเจน ภายในสถานทีม่ จี ุดให้บริการทีเ่ ข้าใจและทาตามง่าย และบรรยากาศและพืน้ ทีภ่ ายในกว้างขวาง
ไม่แออัด มีพน้ื ทีน่ งรอและวางพั
ั่
สดุทก่ี ว้างขวาง
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.69) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่ า มีจ ัด จ าหน่ า ยกล่ อ งและซองพัส ดุ ท่ี หลากหลายขนาดมีความพึงพอใจมากที่สุ ด
รองลงมาความรวดเร็วในการส่งพัสดุสนิ ค้า ณ จุดบริการต่างๆ ทาเลทีต่ งั ้ มีความเหมาะสมกับการ
ให้บริการ เช่น ใกล้ชุมชน ใจกลางเมือง และแต่ละสาขาของบริษทั มีพนักงานให้บริการทีเ่ พียงพอ
ด้านการยอมรับเทคโนโลยี(Technology Acceptance) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.58)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของบริษทั มีความสะดวก ไม่ซบั ซ้อนมีความ
พึงพอใจมากทีส่ ุด รองลงมามีบริษทั มีการปรับปรุงเวอร์ชนั ของแอปพลิเคชันอย่างสม่าเสมอโดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย และแอปพลิเคชันของบริษทั มีระบบป้ องกันความลับของผูใ้ ช้บริการทีป่ ลอดภัย
ด้านราคา (Price) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.48) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอัตรา
ค่าบริการมีความดึงดูดใจ เช่น การเสนอราคาทีถ่ ูกกว่าบริษทั ขนส่งรายอื่นๆ มีความพึงพอใจมากที่สุด
รองลงมามีการเข้ารับพัสดุถงึ ที่โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม และมีการรับประกันความเสียหายของ
พัสดุในวงเงินทีเ่ หมาะสมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.36) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าบริษทั มีการจัดช่องทางการสือ่ สารทีส่ ามารถเข้าถึงง่ายอยู่ในระดับมากและ
มีความพึงพอใจมากทีส่ ุด รองลงมาความพึงพอใจระดับปานกลางได้แก่ บริษทั มีพนั ธมิตรทางธุรกิจ
ทีห่ ลากหลายทาให้ได้รบั สิทธิประโยชน์และความสะดวกเพิม่ มากขึ้น สื่อทีใ่ ช้ประชาสัมพันธ์มคี วาม
น่าเชื่อถือ และบริษทั มีการประชาสัมพันธ์โฆษณาผ่านสือ่ ทีห่ ลากหลายและสม่าเสมอ
3. การทดสอบสมมติฐาน
ตำรำงที่ 1 เพศ
เพศ
ชาย
หญิง

n
158
242

*มีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05

x̅
3.66
3.60

S.D.
0.79
0.72

t
0.751

Sig
0.453
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1. เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งพัสดุ เอกชนในเขต
จังหวัดพัทลุงไม่ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ตำรำงที่ 2 อายุ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
5
394
399

SS
19.30
203.55
222.85

MS
3.86
.52

F
7.471

Sig
.000*

*มีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
2. อายุทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการขนส่งพัสดุของบริษทั ขนส่ง
พัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุงแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ตำรำงที่ 2.1 ค่าเฉลีย่ รายคู่ระหว่างค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ จาแนกตามอายุ
ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ
(1) น้อยกว่า 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 – 60 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี

x̅
3.55
3.89
3.83
3.44
3.26
4.17

(1)
3.55
-

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
3.89 3.83 3.44 3.26 4.17
.003*
0.000* 0.000*
0.000* 0.000*
0.004* 0.001*
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
เมื่อเปรียบเทียบอายุเป็ นรายคู่ พบว่าอายุทแ่ี ตกต่างกันส่งผลให้มคี วามพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งพัสดุของบริษทั
ขนส่งพัสดุเอกชน อายุ น้อยกว่า 20 ปี แตกต่างกับอายุ 20 – 30 ปี , อายุ 41 – 50 ปี แตกต่างกับอายุ 20
– 30 ปี และอายุ 31 – 40 ปี , อายุ 51 – 60 ปี แตกต่างกับอายุ 20 – 30 ปี และอายุ 31 – 40 ปี , และอายุ
มากกว่า 60 ปี แตกต่างกับอายุ 41 – 50 ปี และ อายุ 51 – 60 ปี
ตำรำงที่ 3 ระดับการศึกษาสูงสุด
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
*มีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05

df
5
394
399

SS
2.29
220.85
222.85

MS
.46
.56

F
0.819

Sig
.537
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3. ระดับการศึกษาสูงสุดทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการขนส่งพัสดุของ
บริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุงไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ตำรำงที่ 4 อาชีพ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
7
392
399

SS
1.69
221.17
222.85

MS
.24
.56

F
0.427

Sig
.885

*มีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
4. อาชีพ ที่แ ตกต่างกันมีผ ลต่อ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งพัส ดุของบริษัท
ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุงไม่ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
ตำรำงที่ 5 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
5
394
399

SS
8.23
214.63
222.85

MS
1.65
.55

F
3.021

Sig
.011*

*มีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
5. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการขนส่งพัสดุ
ของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุงต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ตำรำงที่ 5.1 ค่าเฉลีย่ รายคู่ระหว่างค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ จาแนกตามรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ
(1) น้อยกว่า -10,000 บาท
(2) 10,001-20,000 บาท
(3) 20,001-30,000 บาท
(4) 30,001-40,000 บาท
(5) 40,001-50,000 บาท
(6) มากกว่า 50,000 บาท

x̅
3.56
3.76
3.71
3.77
3.45
3.28

*มีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05

(1)
3.56
-

(2)
3.76
.043*
-

(3)
3.71
-

(4)
3.77
-

(5)
(6)
3.45 3.28
.037* .002*
.012*
.005*
-
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่รายได้ น้อยกว่า -10,000 บาท แตกต่างกับรายได้
10,001-20,000 บาท, รายได้ 10,001-20,000 บาท แตกต่างกับรายได้ 40,001-50,000 บาท
และรายได้มากกว่า 50,000 บาท, รายได้ 20,001-30,000 บาท แตกต่างกับรายได้ มากกว่า
50,000 บาท และรายได้ 30,001-40,000 บาท แตกต่างกับรายได้ มากกว่า 50,000 บาท
ตำรำงที่ 6 ประเภทของพัสดุทจ่ี ดั ส่ง
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
5
394
399

SS
4.50
218.35
222.85

MS
.90
.55

F
1.625

Sig
.152

*มีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
6. ประเภทของพัสดุท่จี ดั ส่งที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่ง
พัสดุของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุงไม่ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ตำรำงที่ 7 ความถีใ่ นการใช้บริการต่อเดือน
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
3
396
399

SS
1.27
221.59
222.85

MS
.42
.56

F
.755

Sig
.520

*มีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
7. ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการขนส่ง
พัสดุของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุงไม่ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ตำรำงที่ 8 ช่วงเวลาทีใ่ ช้บริการ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
2
397
399

SS
.02
222.83
222.85

MS
.01
.56

F
.022

Sig
.979

*มีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
8. ช่วงเวลาทีใ่ ช้บริการทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการขนส่งพัสดุ
ของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุงไม่ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
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ตำรำงที่ 9 ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครัง้
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
5
394
399

SS
5.05
217.80
222.85

MS
1.01
.55

F
1.828

Sig
.106

*มีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
9. ค่ าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครัง้ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ขนส่งพัสดุของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุงไม่ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
กำรอภิ ปรำยผล
1. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการขนส่งพัสดุของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัด
พัทลุง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการมีความพึง
พอใจมากที่สุด รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการยอมรับเทคโนโลยี ด้านราคา และด้านส่งเสริม
การตลาดความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
2. การทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า อายุทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการขนส่งพัสดุของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุง ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กัญยากาญจน์ จันทร์เหลี่ยม และพัฒน์ พิสษิ ฐเกษม (2561) ศึกษาเรื่องปั จจัยทีม่ ี
ผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการไปรษณีย์ไทย สาขามหาวิทยาลัยรังสิต ผลจากการศึกษา
พบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุทแ่ี ตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการไปรษณีย์ไทย
สาขามหาวิทยาลัยรังสิต แตกต่ างกัน และรายได้เ ฉลีย่ ต่อ เดือ น มีผ ลต่อ ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการขนส่งพัสดุของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุง ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของชัยวัฒน์ ยีว่ าศรี (2561) ศึกษาวิจยั เรื่อง ความพึงพอใจต่อ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการศึกษา
พบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนของบุคลากรทีแ่ ตกต่างกัน ทาให้ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรมีความแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ผูใ้ ช้บริการขนส่งพัสดุของบริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนในเขตจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่มี
ระดับการศึก ษาสูงสุด ระดับปริญ ญาตรีและมีอ าชีพเป็ น ข้าราชการและพนักงานรัฐวิส าหกิจ
มีอ ายุระหว่าง 41-50 ปี ซึ่งอาจมีผ ลมาจากทีบ่ ริษ ทั ขนส่งพัส ดุเ อกชนส่ว นใหญ่ต งั ้ อยู่ใ นเขต
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ชุมชนเมืองทีเ่ ป็ นศูนย์กลาง ทาให้ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายอื่นไม่มคี วามสะดวกในการเดินทางมาใช้
บริการ ณ สถานทีต่ งั ้ ทีใ่ ห้บริการ ดังนัน้ จึงขอเสนอว่า บริษทั ขนส่งพัสดุเอกชนควรจะจัดการ
ส่งเสริมการขายให้เ หมาะสม เพื่อดึงดูดและสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเป้ าหมายอื่นๆ ตัดสินใจเข้า
มาใช้บริการมากยิง่ ขึน้ เช่น ประชาสัมพันธ์การให้บริการถึงหน้าบ้านโดยไม่คดิ ค่าธรรรมเนียม
มีส่วนลดให้กบั ผู้ใช้บริการเมื่อแสดงบัตรผูส้ ูงอายุ บัตรผูม้ รี ายได้น้อย บัตรผูพ้ กิ าร เป็ นต้น
2. บริษ ทั ขนส่ง พัส ดุเ อกชนในเขตจังหวัด พัท ลุง ควรนาผลการศึกษาทีผ่ ูใ้ ช้บริก ารมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลางไปใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงให้ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจ
เพิม่ มากขึน้ ได้แก่ การให้บริษมั มีการประชาสัมพันธ์โฆษณาผ่านสื่อทีห่ ากหลายและสม่าเสมอ
สื่อทีใ่ ช้ประชาสัมพัน ธ์ต้องมีความน่าเชื่อถือ ให้บริษทั มีพนั ธมิตรทางธุรกิจทีห่ ลากหลายเพื่อ
การให้ผูใ้ ช้บริการได้รบั สิทธิประโยชน์และความสะดวกเพิม่ มากขึน้ และให้บริษทั ปรับปรุงการ
รับประกันความเสียหายของพัสดุในวงเงินทีเ่ หมาะสม
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