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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้
บรกิารขนสง่สนิคา้ทางไปรษณียข์องผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานคร โดยมกีลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครที่ใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางไปรษณีย์ จ านวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คอื ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวเิคราะหค์่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะห ์การวเิคราะหค์วามแตกต่างรายคู่ 
และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรสนั 
 ผลการวจิยัพบว่า  
 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูป้ระกอบธุรกจิจ าหน่ายสนิคา้ประเภทแฟชัน่ ขนาดของสนิคา้ทีข่ายเป็นขนาดเลก็ 
มลูค่าของสนิคา้ทีข่ายระหว่าง 1,001 – 2,000 บาท และมรีะยะเวลาในการก่อตัง้ธุรกจิ 1 – 3 ปี  
 ทัง้นี้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดบัมาก 
และดา้นอตัราค่าบรกิารในระดบัมากทีสุ่ด ส าหรบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางไปรษณีย ์พบว่าดา้นความถี่
ในการส่งสนิค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.7 ครัง้ต่อสปัดาห์ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการส่งสนิค้าเท่ากบั 1,425.58 บาทต่อครัง้ 
ความถี่ในการใชบ้รกิารไปรษณียด์่วนพเิศษ ในระดบัมากทีสุ่ดโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.84 ในดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามมแีนวโน้มแนะน าใหผู้อ้ื่นใชบ้รกิารอย่างแน่นอนและมแีนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคตอย่างแน่นอน 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 1. ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครทีล่กัษณะขอ้มูลผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ชนิดของ
สนิคา้ทีข่าย ขนาดของสนิคา้ มูลค่าของสนิคา้และระยะเวลา ในการก่อตัง้ธุรกจิแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ขนสง่สนิคา้ทางไปรษณียด์า้นความถีแ่ละค่าใชจ้่ายในการสง่สนิคา้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 2. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารในดา้นช่องทางการใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บริการขนส่งสนิค้าทางไปรษณีย์ของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานครในด้านความถี่และ
ค่าใชจ้่ายในการสง่สนิคา้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

ค าส าคญั: การใชบ้รกิาร ขนสง่ ไปรษณีย ์อเิลก็ทรอนิกส ์
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Abstract 
 
 This research aimed at studying service marketing mixes factors affecting postal delivery services 
usage behavior among electronic commerce entrepreneurs in Bangkok Metropolis. The samples consisted of 
400 electronic commerce entrepreneurs in Bangkok Metropolis using postal delivery services. Statistics used 
for data analysis consisted of percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way analysis of variance, 
pair differences analyzed by LSD and Brown-forsythe and Pearson product moment correlation coefficient.  
 Results were shown as follows: 
 Most respondents weve the fashion products vendors. The product sizes for postal delivery were 
usually small and product prices were among 1,001 - 2,000 ฿. Moveover, most respondents had a period of 
business establishment around 1-3 years.  
 Overall attitudes for service marketing mixes were at good level, with the pricing at the highest 
level. In terms of postal delivery services usage behavior, it was found that average frequency of delivery 
with was of 2.7. times per week and average cost of delivery was 1,425.58 ฿ per delivery, with frequency of 
using Express Mail Service at the highest level. It also found that respondents tended to use services 
certainly and would recommend it to others for using postal service in the future. 
 The hypothesis testing results were concluded as follows: 
 1. Electronic commerce entrepreneurs in Bangkok Metropolis with different types of product, size 
of the product , product prices and a period of business establishment had different postal delivery services 
usage behavior in terms of frequency and cost of delivery at the statistically significant difference of .05 level. 
 2. Service marketing mixes factors in terms of service channels correlated with frequency of postal 
delivery at the statistically significant difference of .05 level. 
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บทน า 
 การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ของสงัคมยุคใหม่ทีเ่ตม็ไปดว้ยขอ้มลูขา่วสารควบคู่ไปกบัความเจรญิกา้วหน้าอย่าง
รวดเรว็ของเทคโนโลยสีารสนเทศก่อใหเ้กดิการพฒันาสงัคมรปูแบบใหม่ทีเ่รยีกว่าสงัคมฐานความรู้ (Knowledge Based 
Society) ที่คนเราสามารถค้นหาขอ้มูลไดม้ากมายและสื่อสารแลกเปลีย่นขอ้มูลในรูปแบบของดจิติอลผ่านเครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ตทีเ่ชื่อมโยงทุกมุมโลกเขา้หากนัท าใหค้นบนทัว่โลกนี้สามารถรบัรูข้า่วสารไดใ้นเวลาเดยีวกนัพฒันาการของ
เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยกระตุน้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งพืน้ฐานและมบีทบาทส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงทัง้
ทางดา้นเศรษฐกจิการเมอืงสงัคมและวฒันธรรมของ ทุกประเทศและเมื่อโอกาสในการเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารจากทุกมุม
โลกเป็นไปอย่างรวดเรว็สอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ มกีารน าเสนอสนิค้าและบรกิารหลากหลายท าให้
รูปแบบการขายและกลยุทธ์การตลาดในปจัจุบนัเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์                 
(E-commerce) ทีม่อีตัราสงูขึน้ทัว่โลกนัน้ดงึดดูความสนใจของนกัลงทุนบรษิทัและผูบ้รโิภคมากขึน้เช่นกนั การพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกสไ์ด้เขา้มาเปลี่ยนเศรษฐกจิและวธิกีารท าธุรกจิ สิง่นี้ท าให้บรษิัทต่างๆ ต้องหาหนทางใหม่ในการขยาย
ตลาด มกีารแขง่ขนักนัดงึดดูลกูคา้และรกัษาลกูคา้ไวโ้ดยการปรบัสนิคา้และบรกิารใหต้รงกบัความต้องการของลูกคา้ให้
ไดม้ากทีส่ดุ รวมไปถงึกระบวนการสง่มอบสนิคา้และบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
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 จากตวัเลขผลส ารวจของ ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ(NECTEC) พบว่าปี พ.ศ. 
2553 พบผูบ้รโิภคคนไทยนิยมซือ้สนิคา้และบรกิารบนอนิเทอรเ์น็ตถงึรอ้ยละ 57.2 เพิม่จากปีทีแ่ลว้ ซึง่มผีูน้ิยมซือ้สนิคา้
และบรกิารบนอนิเทอร์เน็ตเพยีงร้อยละ 47.8 จากผู้ตอบแบบสอบถาม 14,067 ราย ที่มา: เวบ็ไซต์ศูนยเ์ทคโนโลยี
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ(NECTEC หรอืเนคเทค). (2553) 
 ธุรกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องเมอืงไทยในปี พ.ศ. 2555 ไดพ้ฒันาขึน้อย่างมาก เนื่องมาจากพฤติกรรม
ผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป กล้าซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตเพิม่มากขึน้ รวมไปถงึการเขา้ตลาดพาณิชย์
อเิล็กทรอนิกสข์องธุรกจิมากมายส่งผลให้ระบบช าระเงนิออนไลน์ของไทยพฒันาความสามารถมากขึน้ สร้างความ
เชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคเป็นอย่างมาก 
 การขนสง่มคีวามส าคญัต่อการด ารงชวีติประจ าวนัของมนุษยม์าชา้นาน ทัง้การเดนิทางของคนและการขนสง่
สนิคา้ ในช่วงทีเ่ทคโนโลยกีารขนสง่ยงัไม่กา้วหน้า ตน้ทุนในการขนสง่จงึมรีาคาสงู มนุษยจ์งึตอ้งเลอืกทีต่ัง้ของกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิโดยกระจุกตวัอยู่ด้วยกนั เกดิเป็นชุมชนเมอืงขนาดเลก็ที่ทัง้ผูผ้ลติ ผูค้้าปลกี ผู้ให้บรกิารและครวัเรอืน
ตัง้อยู่ใกลก้นัเพื่อประหยดัค่าใชจ้่ายในการขนสง่และการเดนิทาง เมื่อโลกปจัจุบนัเขา้สูยุ่คของการพฒันาดา้นเทคโนโลยี
อนิเทอรเ์น็ตกเ็ริม่เขา้มามบีทบาทมากขึน้ รวมถงึการสือ่สารดา้นธุรกจิ ทีร่วดเรว็การขนส่งคมนาคมมคีวามสะดวกมาก
ขึ้นรฐับาลให้ความส าคญัและสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ท าให้ธุรกิจด้านการขนส่งและการกระจายสนิค้าต่างๆมี
ความส าคญัและพฒันาอย่างไม่หยุดยัง้เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารความเตบิโตทางด้านเศรษฐกจิและ
รายไดข้องงานดา้นโลจสิตกิสข์องธุรกจิประเภทขนส่งและการกระจายสนิคา้เพิม่มากขึน้ ในปจัจุบนัระบบขนส่งไดแ้บ่ง
ออกเป็นทัง้ทางบกทางอากาศและทางน ้าซึ่งทางบกภายในประเทศนัน้นับว่าเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นเนื่องจากมกีาร
แข่งขนัในดา้นคุณภาพบรกิารและความหลากหลายของบรกิารที่สามารถตองสนองความต้องการของผู้ประกอบการ 
เพื่อเพิม่สว่นแบ่งรายไดจ้ากอุตสาหกรรมขนสง่ทางบก 
 จากเหตุผลดงักล่าวผู้วจิยัสนใจศกึษาถึงปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารโดยเน้นส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารเพราะบรกิารที่ดเีป็นปจัจยัส าคญัในการขนส่งสนิค้าและสร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้ใช้บรกิารขนส่ง
สนิค้าทางไปรษณีย์ของผู้ประกอบการพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
น าไปใชพ้ฒันาและปรบัปรุงรปูแบบการใหบ้รกิารของบรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดัและเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารใหด้ยีิง่ขึน้ รวมไปถงึใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากลยุทธท์างการตลาดเพื่อใหเ้กดิการรบัรู้
อย่างทัว่ถงึของผูใ้ชบ้รกิารและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารอย่างทัว่ถงึต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางไปรษณีย์ของผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์          
ในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศกึษาลกัษณะขอ้มูลผู้ประกอบการ ได้แก่ ชนิดของสนิค้าทีข่าย ขนาดของสนิค้า มูลค่าของสนิค้า 
ระยะเวลาในการก่อตัง้ธุรกจิประสบการณ์ในการท าธุรกจิทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางไปรษณียข์อง
ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านอัตราค่าบริการ ด้านการช่อง
ทางการใหบ้รกิาร ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการ 
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์ของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
กรุงเทพมหานคร 
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 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งไดด้งันี้ 
 1. ลกัษณะขอ้มลูผูป้ระกอบการ 
  1.1 ชนิดของสนิคา้ทีข่าย  
  1.2 ขนาดของสนิคา้  
  1.3 มลูค่าของสนิคา้  
  1.4 ระยะเวลาในการก่อตัง้ธุรกจิ 
 2. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
  2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์
  2.2 ดา้นอตัราค่าบรกิาร 
  2.3 ดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร  
  2.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
  2.5 ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร  
  2.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพของการใหบ้รกิาร 
  2.7 ดา้นกระบวนการ 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) พฤตกิรรมการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางไปรษณียข์องผูป้ระกอบการ
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ 
 1. ความถีใ่นการสง่สนิคา้ 
 2. ค่าใชจ้่ายในการสง่สนิคา้ 
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครทีล่กัษณะขอ้มูลผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ชนิดของ
สนิคา้ทีข่าย ขนาดของสนิค้า มูลค่าของสนิคา้และระยะเวลาในการก่อตัง้ธุรกจิแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ขนสง่สนิคา้ทางไปรษณียด์า้นความถีแ่ละค่าใชจ้่ายในการสง่สนิคา้แตกต่างกนั 
 2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านอตัราค่าบริการ ด้านช่องทางการ
ใหบ้รกิาร ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพและดา้น
กระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์ของผู้ป ระกอบการพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครในดา้นความถีแ่ละค่าใชจ้่ายในการสง่สนิคา้ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ความส าคญัของการบริการ ความต้องการของผู้บรโิภคที่ต้องการบรกิารทีด่จีากผูใ้ห้บรกิาร  ได้มผีู้ที่
กล่าวถงึ สิง่ส าคญัในการใหบ้รกิารไวซ้ึง่งานของ เสร ี วงษ์มณฑา (2542: 27) ไดพู้ดถงึการใหค้วามส าคญัของการ
บรกิาร ดงันี้  
 1. ตรงต่อเวลา ผู้ที่ได้รบับริการจะเอาใจใส่มากส าหรับเรื่องของความตรงต่อเวลาของการบริการ  
ผูป้ระกอบการจงึตอ้งจดัท าอาหารใหท้นัเวลา  
 2. การบรกิารทีด่จีะตอ้งผกูใจคน ไม่ใช่เพยีงแค่ใหล้กูคา้มคีวามพอใจในอาหารเท่านัน้ แต่พนักงานจะต้องมี
การตดิต่อและเอาใจใสก่บัลกูคา้อยู่ตลอดเวลา  
 3. ความทนัททีนัใด คอืตอ้งไม่ใหล้กูคา้รออาหารทีส่ ัง่ไวเ้ป็นเวลานาน  
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 4. สร้างความประทบัใจในการให้บริการด้วยคุณภาพ คือ ต้องท าให้ลูกค้าเกดิความรู้สกึต้องการและ
ประทบัใจในดา้นของอาหาร หรอืดา้นสถานที ่ 
 5. การท าใหรู้ส้กึชื่นชมตวัเอง โดยใหค้วามส าคญัและใหเ้กยีรตกิบัลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร  
 6. ต้องมกีารปรบัปรุงอยู่เสมอ หากมกีารแนะน าจากลูกคา้เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ข ต้องน าเอามาพจิารณา 
และแกไ้ขขอ้บกพร่องใหด้ขีึน้  
 7. ตอ้งแสวงหาเทคโนโลยเีพิม่เตมิ ผูป้ระกอบการอาจจะน าเรื่องของการใชบ้ตัรเครดติมาใหลู้กคา้ใชบ้รกิาร 
เพื่อท าใหล้กูคา้เกดิความสะดวกสบายขึน้  
 8. ต้องมกีารรบัประกนั เพื่อใหค้วามมัน่ใจกบัลูกคา้ว่าจะไดข้องมคีุณภาพ หรอืมกีารปรบัแกไ้ขเกีย่วกบั
รสชาตขิองอาหารทีอ่าจเปลีย่นไป  
 9. บรกิารทีม่คีวามไวต่อความรูส้กึของลูกคา้ โดยต้องฝึกหดัใหเ้ป็นคนช่างสงัเกต ใหรู้ว้่า ลูกคา้ต้องการ
อะไร และจะไดห้าทางสนองตอบโดยรวดเรว็  
 10. ตอ้งรกัษาคามัน่สญัญา คอืท าตามขอ้ตกลงทีไ่ดต้กลงไวก้บัลกูคา้ 
 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมที่ผูบ้รโิภค
แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะแสวงหาการซือ้ การใช ้การประเมนิ หรอืการบรโิภคผลติภณัฑบ์รกิารคาดว่าจะสามารถ
ตอบ สนองความตอ้งการของตนไดอ้ย่างพงึพอใจ เป็นการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในการใชท้รพัยากรทีม่ที ัง้เงนิเวลาและ
ก าลงัซื้อเพื่อบรโิภค และบรกิารต่างๆ อนัประกอบด้วย ซื้ออะไร ท าไมจงึซื้อ ซื้อเมื่อไรที่ไหน และบ่อยครัง้แค่ไหน 
(Schiffman; & Kanuk. 2000: 7) 
 ประโยชน์ของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์ศนูยพ์ฒันาพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(2543: ออนไลน์) พบว่ามขีอ้มูล
ทีเ่ป็นประโยชน์ร่วมกนัของทัง้ ผูซ้ือ้ ผูข้าย ผูผ้ลติอยู่ 3 ประเดน็ คอื 
 1. ประหยดัค่าใชจ้่าย ลดค่าใชจ้่ายบุคลากรบางสว่น ลดขัน้ตอนการประกอบธุรกจิประหยดัค่าใชจ้่ายในการ
ตดิต่อแบบเดมิๆ 
 2. ไม่มขีอ้จ ากดัดา้นสถานที ่สามารถเขา้ถงึลกูคา้ไดท้ัว่โลก (หมายความว่าตอ้งสรา้งเวบ็ไซตใ์หม้ขีอ้มลูเป็น
ภาษาสากลหรอืภาษาทีก่ลุ่มลกูคา้เป้าหมายใชม้ากๆ เช่น ภาษาจนี เป็นตน้) 
 3. ไม่มขีอ้จ ากดัดา้นเวลา สามารถท าการคา้ได ้24 ชัว่โมง 7 วนั ผ่านระบบอตัโนมตั ิ
 ความหมายของการตลาดอิเลก็ทรอนิกส ์ (E-Marketing) ภาวุธ พงษ์วทิยภานุ (2551: ออนไลน์) ได้
กล่าวถงึการตลาดอเิลก็ทรอนิกสห์รอื E-Marketing ย่อมาจากค าว่า Electronic Marketing หรอืเรยีกว่า “การตลาด
อเิลก็ทรอนิกส”์หมายถงึ การด าเนินกจิกรรมทางการตลาดโดยใชเ้ครื่องมอือเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ ทีท่นัสมยัและสะดวกต่อ
การใชง้านเขา้มาเป็นสือ่กลาง ไม่ว่าจะเป็น คอมพวิเตอร ์โทรศพัท ์หรอืพดีเีอ ทีถู่กเชื่อมโยงเขา้หากนัดว้ยอนิเตอร์เน็ต
มาผสมผสานกบัวธิกีารทางการตลาด การด าเนินกจิกรรมทางการตลาดอย่างลงตวักบัลูกค้าหรอืกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
บรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์รอย่างแทจ้รงิ ซึง่ในรายละเอยีดของการท าการตลาด E-Marketing 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ในการศกึษาครัง้น้ีมุ่งศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการใชบ้รกิารขนส่ง
สินค้าทางไปรษณีย์ของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานครโดยมุ่งศึกษาด้านลักษณะ
ผูป้ระกอบการ ดา้นปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดซึง่ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์อตัราค่าบรกิาร ช่องทางการใหบ้รกิาร 
การสง่เสรมิการตลาด บุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ลกัษณะทางกายภาพของการใหบ้รกิารและกระบวนการ 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผู้ประกอบการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส ์                   
ในกรุงเทพมหานครทีใ่ชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางไปรษณียซ์ึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 



 6 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์ในกรุงเทพมหานครทีใ่ชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ของบรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดัเนื่องจากไม่ทราบจ านวนที่
แน่นอนของผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์จงึค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสตูรการก าหนดขนาดตวัอย่างกรณี
ไม่ทราบจ านวนประชากร (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2548: 193) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 ราย และเพิม่กลุ่มตวัอย่าง
อกี 15 ราย รวมเป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 ราย 
 ส าหรบัวธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างของการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัจะใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างโดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
 ขัน้ท่ี 1 ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างโดยใช้วจิารณญาณ (Judgemental sampling) หรอืการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จากการแบ่งตามรายได้บริการขนส่ง 20 อนัดบัสูงสุดของที่ท าการไปรษณีย์ที่ให้บรกิาร             
ทัว่กรุงเทพมหานครไดแ้ก่ หลกัสี ่ยานนาวา ลาดพรา้ว สามเสนใน คลองจัน่ จระเขบ้วั รองเมอืง บางขุนเทยีน อ่อนนุช 
ส าเหร่ พระโขนง ไปรษณียก์ลาง บางนา มนีบุร ีตลิง่ชนั บางกอกน้อย ภาษเีจรญิ ศนูยร์บัฝาก อ่อนนุช 28 ศูนยร์บัฝาก
บดนิทรเ์ดชา และศนูยร์บัฝากหวัล าโพง  
 ขัน้ท่ี 2 ใชว้ธิแีบบโควต้า (Quota Sampling) โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในแต่ละสาขาทีถู่กเลอืก
โดยเกบ็ขอ้มลูทีท่ าการไปรษณียแ์ห่งละ 20 ราย 
 

ผลการวิจยั  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้บริการขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์ของ
ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดด้งันี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานคร ผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ 
 กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มชีนิดของสนิคา้ทีข่ายเป็นเสือ้ผา้/เครื่องประดบั/กระเป๋า/รองเทา้ คดิเป็นจ านวน 222 ราย หรอื
รอ้ยละ 55.50 
 กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มขีนาดของสนิคา้ทีข่ายอยู่ทีข่นาดเลก็มจี านวน 291 รายคดิเป็น รอ้ยละ 72.75 
 กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มมีลูค่าของสนิคา้ทีข่ายอยู่ที ่1,000 – 2,000 มจี านวน 177 รายคดิเป็นรอ้ยละ 44.25 
 กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มรีะยะเวลาในการก่อตัง้ธุรกจิ 1-3 ปี มจี านวน 242 รายคดิเป็น รอ้ยละ 60.50  
 
 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
 ด้านผลิตภณัฑ ์ผลการวเิคราะห ์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
บรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความหลากหลายของบรกิาร 
บรกิารเสรมิ การรบัประกนักรณีสนิค้าเสยีหายจากการขนส่ง ความมชีื่อเสยีงของบรษิัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดัในดา้นการเป็น            
ผูใ้หบ้รกิารขนสง่ของรฐับาล และระยะเวลาทีเ่ปิดท าการมคีวามส าคญัในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93, 3.70, 3.76, 4.00 
และ 3.94 ตามล าดบั 
 ด้านอตัราค่าบริการ ผลการวเิคราะห ์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นอตัราค่าบรกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.41 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อตัราค่าบรกิาร
ขนส่งสนิคา้มคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้และอตัราค่าบรกิารขนส่งสนิคา้มคีวามเหมาะสมกบัความมี
ชื่อเสยีงของบรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดัมคีวามส าคญัในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.78 และ 4.69 ตามล าดบั อตัรา
ค่าบรกิารขนส่งสนิค้าต ่ากว่าบรษิัทขนส่งเอกชนและราคาบรกิารมใีห้เลอืกหลายระดบัราคามคีวามส าคญัในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 และ 4.13 ตามล าดบั 
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 ด้านช่องทางการให้บริการ ผลการวเิคราะห ์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ความครอบคลุมของสาขาทีใ่หบ้รกิารมคีวามส าคญัในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.41 ความสะดวกในการเดนิทางมาใช้
บรกิารและความหลากหลายช่องทางในการใชบ้รกิาร มคีวามส าคญัในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 และ 3.62 ตามล าดบั 
 ด้านส่งเสริมทางการตลาด ผลการวเิคราะห ์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นสง่เสรมิทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การ
แนะน าบรกิารหรอืโปรโมชัน่จากพนักงาน มคีวามส าคญัในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 และความหลากหลายใน
การโฆษณาผ่านสือ่ต่าง  ๆเช่น สือ่โทรทศัน์, สือ่วทิยุ, สือ่ออนไลน์ เป็นตน้, ความถีใ่นการโฆษณาผ่านสือ่ต่าง  ๆเช่น สือ่โทรทศัน์, 
สือ่วทิยุ, สือ่ออนไลน์ เป็นตน้, ความหลากหลายในการประชาสมัพนัธ ์เช่น แผ่นป้ายหน้าทีท่ าการ, แผ่นพบัแนะน า, สือ่มเีดยี, สือ่
สิง่พมิพ์ เป็นต้น, ความถี่ในการประชาสมัพนัธ ์เช่น แผ่นป้ายหน้าสาขา แผ่นพบัแนะน า สื่อมเีดยี สื่อสิง่พมิพ ์เป็นต้น, การ             
ให้ส่วนลดหรอืของสมนาคุณแก่ลูกค้าและการสะสมยอดการใชบ้รกิารเพื่อแลกของก านัล มคีวามส าคญัในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05, 3.97, 3.60, 3.98, 4.14 และ 3.84 ตามล าดบั 
 ด้านบุคลากร ผลการวเิคราะห ์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
บุคลากรผูใ้หบ้รกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความรู้ ความ
เชีย่วชาญ ในการใหบ้รกิารของพนักงาน บุคลกิภาพทีด่ ีวาจาและการแต่งกายของพนักงาน ความเอาใจใส่ในการใหบ้รกิารของ
พนกังาน ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ของพนกังานและความเพยีงพอของพนกังานในการใหบ้รกิาร มคีวามส าคญัในระดบั
มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85, 3.82, 3.95, 3.82 และ 3.58 ตามล าดบั 
 ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผลการวเิคราะห ์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบั
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.00 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การจดัใหบ้รกิารทีจ่อดรถส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร มคีวามส าคญัในระดบัมากทีสุ่ด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.70 และพื้นที่ของสถานที่ให้บรกิารความสะดวกสบายในการใช้บรกิาร ขนาดป้ายชื่อที่ท าการไปรษณีย ์
บรรยากาศโดยรวมของทีท่ าการ การจดัใหบ้รกิารทีน่ัง่ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร และการจดัใหบ้รกิารสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ เช่น               
ทีก่ดบตัรควิ, โทรทศัน์, อนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ มคีวามส าคญัในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.79, 4.07, 3.79, 3.94 และ 3.73 
ตามล าดบั 
 ด้านกระบวนการ ผลการวเิคราะห ์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้น
กระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระยะเวลาการจดัส่ง                  
มคีวามส าคญัในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.76 และขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร ระบบการจดัควิ ช่วงเวลาในการใชบ้รกิาร 
และการปรบัปรุงกระบวนการการใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง มคีวามส าคญัในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82, 3.94, 3.78 และ 
3.78 ตามล าดบั 
 
 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางไปรษณียข์องผูป้ระกอบการ
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวเิคราะห ์พบว่า 
 ดา้นความถี่และค่าใชจ้่ายในการขนส่ง ผูต้อบแบบสอบถามมพีฤตกิรรมในการใช้บรกิารขนส่งสนิคา้ทางไปรษณีย์
ดา้นความถีใ่นการสง่สนิคา้เฉลีย่ 2.7 ครัง้ต่อสปัดาหแ์ละค่าใชจ้่ายในการสง่สนิคา้เฉลีย่ 1,425.58 บาทต่อครัง้ 
 ดา้นรปูแบบการใชบ้รกิารขนส่ง ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามถี่ในการใช้บรกิารไปรษณียด์่วนพเิศษ (EMS) ในระดบั
มากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.84 ความถีใ่นการใชบ้รกิารไปรษณียล์งทะเบยีนในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 ความถี่
ในการใชบ้รกิารบรกิารพสัดุไปรษณียใ์นระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.67 และความถี่ในการใชบ้รกิารบรกิารขนส่ง
สิง่ของขนาดใหญ่ (Logispost) ในระดบัน้อยทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.87 
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 ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิาร ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัแนวโน้มแนะน าใหผู้อ้ื่นใชบ้รกิารอย่างแน่นอน โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.31 และระดบัแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคตอย่างแน่นอน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.38 
 
 ผลการวิเคราะหผ์ลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครทีล่กัษณะขอ้มูลผูป้ระกอบการ 
ไดแ้ก่ ชนิดของสนิคา้ทีข่าย ขนาดของสนิคา้ มลูค่าของสนิคา้และระยะเวลา ในการก่อตัง้ธุรกจิแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
การใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางไปรษณีย์ดา้นความถี่และค่าใชจ้่ายในการส่งสนิคา้แตกต่างกนั จากการวเิคราะห์ขอ้มูล
สรุปได ้ดงันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานครที่ชนิดของสนิค้าที่ขาย
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางไปรษณีย์ดา้นความถี่และค่าใชจ้่ายในการส่งสนิค้าแตกต่างกนั  
พบว่า 
 ดา้นความถีใ่นการสง่สนิคา้ต่อสปัดาห ์ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในกรุงเทพมหานครทีช่นิดของ
สนิคา้ทีข่ายแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บรกิารขนส่งสนิค้าทางไปรษณีย์ ด้านความถี่ในการส่งสนิคา้ต่อสปัดาห์
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครที่มี
ชนิดของสนิคา้ทีข่ายประเภทเสือ้ผา้/เครื่องประดบั/กระเป๋า/รองเทา้มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางไปรษณีย์
ดา้นความถีใ่นการสง่สนิคา้ต่อสปัดาหม์ากกว่าประเภทสนิคา้อื่นๆ 
 ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการส่งสนิคา้ ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในกรุงเทพมหานครทีช่นิดของ
สนิค้าที่ขายแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการขนส่งสนิค้าทางไปรษณีย์ด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการส่งสนิค้า
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครทีม่ี
ชนิดของสนิคา้ทีข่ายประเภทเสือ้ผา้/เครื่องประดบั/กระเป๋า/รองเทา้มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางไปรษณีย์
ในดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการสง่สนิคา้มากกว่าประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม/สนิคา้สขุภาพ/เครื่องส าอางและประเภทสนิคา้
อื่นๆ และผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครทีม่ีชนิดของสนิคา้ที่ขายประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม/
สนิคา้/สขุภาพ/เครื่องส าอางมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางไปรษณีย์ในดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการส่งสนิคา้
มากกว่าประเภทสนิคา้อื่นๆ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผู้ประกอบการพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานครที่ขนาดของสนิค้าที่ขาย
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางไปรษณีย์ดา้นความถี่และค่าใชจ้่ายในการส่งสนิค้าแตกต่างกนั  
พบว่า 
 ดา้นความถีใ่นการสง่สนิคา้ต่อสปัดาห ์ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในกรุงเทพมหานครทีข่นาดของ
สนิคา้ทีข่ายแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารขนส่งสนิค้าทางไปรษณีย์ ด้านความถี่ในการส่งสนิคา้ต่อสปัดาห์
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครทีม่ี
ขนาดของสนิคา้ทีข่ายขนาดใหญ่มคี่าเฉลีย่ความถีใ่นการสง่สนิคา้ต่อสปัดาหม์ากกว่าขนาดเลก็ 
 ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการสง่สนิคา้ ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในกรุงเทพมหานครทีข่นาดของ
สนิค้าที่ขายแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บรกิารขนส่งสนิค้าทางไปรษณีย์  ด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการส่งสนิค้า
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครทีม่ี
ขนาดของสนิคา้ทีข่ายขนาดเลก็มคี่าเฉลีย่ค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการสง่สนิคา้มากกว่าขนาดใหญ่ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครที่มูลค่าของสนิค้าที่ขาย
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางไปรษณีย์ดา้นความถี่และค่าใชจ้่ายในการส่งสนิค้าแตกต่างกนั  
พบว่า 
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 ดา้นความถีใ่นการสง่สนิคา้ต่อสปัดาห ์ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในกรุงเทพมหานครทีม่ลูค่าของ
สนิคา้ทีข่ายแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บรกิารขนส่งสนิค้าทางไปรษณีย์ ด้านความถี่ในการส่งสนิคา้ต่อสปัดาห์
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครทีม่ี
มลูค่าของสนิคา้ทีข่ายต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 1,000 บาทมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางไปรษณียด์า้นความถี่ใน
การสง่สนิคา้ต่อสปัดาหม์ากกว่า 2,001 - 4,000 บาท และผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครทีม่ี
มลูค่าของสนิคา้ทีข่ายต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 1,000 บาทมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางไปรษณียด์า้นความถี่ใน
การสง่สนิคา้ต่อสปัดาหม์ากกว่า 4,001 บาทขึน้ไป 
 ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการสง่สนิคา้ ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในกรุงเทพมหานครทีมู่ลค่าของ
สนิค้าที่ขายแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บรกิารขนส่งสนิค้าทางไปรษณีย์ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการส่งสนิค้า
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครทีม่ี
มลูค่าของสนิคา้ทีข่ายต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 1,000 บาท มูลค่าของสนิคา้ทีข่าย 1,001 - 2,000 บาทและมูลค่าของสนิคา้ที่
ขาย 2,001 - 4,000 บาทมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางไปรษณียด์า้นความถีใ่นการส่งสนิคา้ต่อสปัดาหน้์อย
กว่า 4,001 บาทขึน้ไป  
 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผู้ประกอบการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานครที่ระยะเวลาในการก่อตัง้
ธุรกิจแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์ด้านความถี่และค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า              
แตกต่างกนั พบว่า 
 ดา้นความถีใ่นการสง่สนิคา้ต่อสปัดาห ์ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในกรุงเทพมหานครทีร่ะยะเวลา
ในการก่อตัง้ธุรกจิแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารขนส่งสนิค้าทางไปรษณีย์ ด้านความถี่ในการส่งสนิค้าต่อ
สปัดาห์แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 พบว่า ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสใ์น
กรุงเทพมหานครทีม่รีะยะเวลาในการก่อตัง้ธุรกจิไม่ถงึ 1 ปีและระยะเวลาในการก่อตัง้ธุรกจิ 1 - 3 ปีมพีฤตกิรรมการใช้
บรกิารขนสง่สนิคา้ทางไปรษณียด์า้นความถีใ่นการสง่สนิคา้ต่อสปัดาหม์ากกว่า 3 ปีขึน้ไป 
 ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการสง่สนิคา้ ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ในกรุงเทพมหานครทีร่ะยะเวลา
ในการก่อตัง้ธุรกจิแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางไปรษณีย ์ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการส่งสนิคา้
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครทีม่ี
ระยะเวลาในการก่อตัง้ธุรกจิ 1 - 3 ปี มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางไปรษณีย์ในดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการ
สง่สนิคา้มากกว่า 3 ปีขึน้ไป 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ด้านอตัราค่าบรกิาร ดา้นช่องทางการ
ใหบ้รกิาร ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการ 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์ของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นความถีแ่ละค่าใชจ้่ายในการสง่สนิคา้ จากการวเิคราะหข์อ้มลูสรุปได ้ดงันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.1 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารดา้นความถีแ่ละค่าใชจ้่ายในการสง่สนิคา้ทางไปรษณียข์องผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานคร  
 ดา้นความถีใ่นการสง่สนิคา้ต่อสปัดาห ์ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้น
ผลติภณัฑ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิารดา้นความถี่ในการส่งสนิคา้ทางไปรษณียข์องผู้ประกอบการ
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
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 ดา้นค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการส่งสนิค้า ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลติภณัฑ ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการส่งสนิคา้ทางไปรษณียข์องผูป้ระกอบการ
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.2 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นอตัราค่าบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารดา้นความถีแ่ละค่าใชจ้่ายในการสง่สนิคา้ทางไปรษณียข์องผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานคร  
 ดา้นความถีใ่นการสง่สนิคา้ต่อสปัดาห ์ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้น
อัตราค่าบริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการด้านความถี่ในการส่งสินค้าทางไปรษณีย์ของ
ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการส่งสนิคา้ ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
อตัราค่าบรกิาร ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการส่งสนิค้าทางไปรษณีย์ของ
ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.3 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นความถีแ่ละค่าใชจ้่ายในการสง่สนิคา้ทางไปรษณียข์องผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนกิส์
ในกรุงเทพมหานคร  
 ดา้นความถี่ในการส่งสนิคา้ต่อสปัดาห ์ ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ
ใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นความถีใ่นการสง่สนิคา้ทางไปรษณียข์องผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์น
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดา้นช่องทางการใหบ้รกิารมากขึน้กจ็ะท าใหผู้ป้ระกอบการพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกสม์คีวามถีใ่นการสง่สนิคา้มากขึน้ในระดบัต ่า 
 ค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการส่งสนิคา้ ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่อง
ทางการให้บริการไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการส่งสนิค้าทางไปรษณีย์ของ
ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.5 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารดา้นความถีแ่ละค่าใชจ้่ายในการสง่สนิคา้ทางไปรษณียข์องผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานคร 
 ดา้นความถีใ่นการสง่สนิคา้ต่อสปัดาห ์ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้น
บุคลากรผู้ให้บริการ ไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการด้านความถี่ในการส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ของ
ผูป้ระกอบการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ซึ่ง           
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการส่งสนิคา้ ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
บุคลากรผูใ้หบ้รกิารไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการสง่สนิคา้ทางไปรษณียข์อง
ผูป้ระกอบการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ซึ่ง         
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.6 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการด้านความถี่และค่าใช้จ่ายในการส่งสนิค้าทางไปรษณีย์ของผู้ประกอบการพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานคร 
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 ดา้นความถีใ่นการสง่สนิคา้ต่อสปัดาห ์ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้น
การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นความถีใ่นการสง่สนิคา้ทาง
ไปรษณียข์องผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการส่งสนิคา้ ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการส่ง
สนิคา้ทางไปรษณียข์องผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.7 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารดา้นความถีแ่ละค่าใชจ้่ายในการสง่สนิคา้ทางไปรษณียข์องผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานคร 
  ดา้นความถีใ่นการสง่สนิคา้ต่อสปัดาห ์ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้น
กระบวนการไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นความถี่ในการส่งสนิคา้ทางไปรษณียข์องผูป้ระกอบการ
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการส่งสนิคา้ ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
กระบวนการไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการส่งสินค้าทางไปรษณีย์ของ
ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้
ทางไปรษณียข์องผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครสามารถอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานครทีล่กัษณะขอ้มูลผูป้ระกอบการ 
ไดแ้ก่ ชนิดของสนิคา้ทีข่าย ขนาดของสนิคา้ มลูค่าของสนิคา้และระยะเวลา ในการก่อตัง้ธุรกจิแตกต่างกนัมพีฤตกิรรม
การใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางไปรษณียแ์ตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผู้ประกอบการทีม่ชีนิดของสนิคา้ทีข่ายแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใชบ้รกิารขนส่ง
สนิคา้ทางไปรษณียด์า้นความถีแ่ละค่าใชจ้่ายในการสง่สนิคา้ต่างกนั ดงันี้ 
 จากผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูป้ระกอบการทีม่ชีนิดของสนิคา้ที่ขายแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้
บรกิารขนส่งสนิคา้ทางไปรษณียด์า้นความถี่ในการส่งสนิคา้ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยสนิคา้
กลุ่มแฟชัน่ เช่น เสือ้ผา้ เครื่องประดบั กระเป๋า และรองเทา้ เป็นต้น มคีวามถี่ในการส่งสนิคา้ต่อสปัดาหม์ากกว่าสนิคา้
อื่นๆ เช่น สนิคา้บนัเทงิและกฬีา เครื่องเขยีน หนังสอื อุปกรณ์เทคโนโลยแีละสื่อสาร การถ่ายภาพ ของใชใ้นบา้นและ
ส านกังาน และอะไหล่รถยนต ์เป็นตน้ อาจเป็นผลมาจากสนิคา้กลุ่มแฟชัน่เป็นสนิคา้มรีาคาไม่สงูนักและมขีอ้มูลในดา้น
ต่างๆ ของผลติภณัฑ์อยู่แลว้ ท าใหส้นิคา้ขายออกและความถี่ในการส่งสนิค้ามากกว่าสนิคา้ชนิดอื่น ซึ่งสอดคลอ้งกบั
ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) (2556) พบว่าสนิคา้และบรกิารทีน่ิยมซือ้ผ่านโซเชยีล
มเีดยี คอื สนิคา้กลุ่มแฟชัน่ประเภทเสือ้ผ้า เครื่องประดบั กระเป๋า และรองเทา้ คดิเป็นรอ้ยละ 59.0 ของมูลค่าตลาด
พาณิชยอ์เีลก็ทรอนิกสใ์นลกัษณะผูบ้รโิภคกบัผูบ้รโิภค 
  จากผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูป้ระกอบการที่มชีนิดของสนิคา้ที่ขายแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้
บรกิารขนส่งสนิคา้ทางไปรษณียด์า้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการส่งสนิคา้ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย
สนิคา้กลุ่มแฟชัน่ เช่น เสือ้ผา้ เครื่องประดบั กระเป๋า และรองเทา้ เป็นต้น มคี่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการส่งสนิคา้มากกว่าสนิคา้
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กลุ่มเพื่อสขุภาพ/ความงาม และกลุ่มสนิคา้อื่นๆ อาจเป็นผลมาจากผูป้ระกอบการยอมเสยีค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการส่งสนิคา้
เพราะเชื่อว่ายิง่ส่งดว้ยบรกิารทีม่คี่าใชจ้่ายสงูจะท าใหส้นิคา้ถงึลูกคา้เรว็ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั (Kotler. 2000: 161-175) 
ปจัจยัทางจติวทิยา กระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคยงัตกอยู่ภายใต้อทิธพิลของปจัจยัทางจติวทิยาทีส่ าคญั 5 อย่าง 
คอื การจงูใจ การรบัรู ้การเรยีนรู ้ความเชื่อถอื และทศันคต ิซึง่สง่ผลต่อการตดัสนิใจบรโิภคของบุคคล 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผูป้ระกอบการทีม่ขีนาดของสนิค้าทีข่ายแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารขนส่ง
สนิคา้ทางไปรษณียด์า้นความถีแ่ละค่าใชจ้่ายในการสง่สนิคา้ต่างกนั ดงันี้ 
 จากผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูป้ระกอบการทีม่ขีนาดของสนิคา้ทีข่ายแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้
บรกิารขนส่งสนิคา้ทางไปรษณียด์า้นความถี่ในการส่งสนิคา้ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยสนิคา้
ขนาดใหญ่มคีวามถี่ในการส่งสนิคา้มากกว่าสนิคา้ขนาดเลก็ อาจเป็นผลมาจากผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสม์ี
การส่งเสริมการขายสินค้าให้ลูกค้าสัง่ซื้อจ านวนมากและวางแผนในการจัดส่งต่อครัง้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั ภาวุธ พงษ์วทิยภานุ (2551: ออนไลน์) ซึง่อธบิายว่าวตัถุประสงคข์องพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์คอื ช่วยลด
ค่าใชจ้่ายและเพิม่ประสทิธภิาพขององคก์ร โดยท าการลดบทบาทของความส าคญัขององคป์ระกอบทางธุรกจิลง เช่น 
ท าเลทีต่ัง้ อาคารประกอบการ โกดงัเกบ็สนิคา้ หอ้งแสดงสนิคา้ รวมถงึพนักงานขาย พนักงาน แนะน าสนิคา้ พนักงาน
ตอ้นรบัลกูคา้ เป็นตน้ 
  จากผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูป้ระกอบการทีม่ขีนาดของสนิคา้ทีข่ายแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้
บรกิารขนส่งสนิคา้ทางไปรษณียด์า้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการส่งสนิคา้ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย
สนิคา้ขนาดเลก็มคี่าใช้จ่ายในการส่งสนิค้ามากกว่าขนาดใหญ่ อาจเป็นผลมาจากพนักงานผู้ใหบ้รกิารมกีารแนะน าใหส้่ง
สนิคา้ดว้ยระบบไปรษณียด์่วนพเิศษ (EMS) ส าหรบัสนิคา้ขนาดเลก็และแนะน าบรกิารขนส่งสนิคา้ขนาดใหญ่ส าหรบั
สนิคา้ขนาดใหญ่ซึง่มกีารคดิอตัราค่าบรกิารแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2546: 212-213) ซึง่อธบิาย
ว่า การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมอืการสือ่สารเพื่อสรา้งความพงึพอใจต่อสนิคา้หรอืบรกิาร โดยใชเ้พื่อ
จงูใจใหเ้กดิความตอ้งการ เพื่อเตอืนความจ าในผลติภณัฑ ์โดยคาดว่าจะมอีทิธพิลต่อความรูส้กึ ความเชื่อและพฤตกิรรม
การซือ้ การตดิต่อสือ่สารอาจใชพ้นกังานขายท าการขาย การตดิต่อสือ่สารโดยไม่ใชค้น การสือ่สาร 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผูป้ระกอบการทีม่มีูลค่าของสนิคา้ทีข่ายแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารขนส่ง
สนิคา้ทางไปรษณียด์า้นความถีแ่ละค่าใชจ้่ายในการสง่สนิคา้ต่างกนั ดงันี้ 
 จากผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูป้ระกอบการทีม่มีูลค่าของสนิคา้ทีข่ายแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้
บรกิารขนสง่สนิคา้ทางไปรษณียด์า้นความถีใ่นการสง่สนิคา้ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยสนิคา้ที่
มมีลูค่าต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 1,000 บาท มคีวามถี่ในการส่งน้อยกว่าสนิคา้ทีม่มีูลค่าตัง้แต่ 2,001 บาทขึน้ไป อาจเป็นผล
มาจากความกงัวลในการไดร้บัสนิคา้ของผูซ้ือ้ท าใหผู้ข้ายจดัรอบในการส่งสนิคา้มากขึน้เพื่อเพิม่ความมัน่ใจในการซื้อ
สนิคา้ครัง้ต่อไป ซึง่สอดคลอ้งกบัเชฟแมน และคานุค (Schiffman; & Kanuk. 2000: 7) ซึง่อธบิายว่าพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บรโิภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะแสวงหาการซื้อ การใช้ การประเมนิ หรอืการบรโิภค
ผลติภณัฑบ์รกิารคาดว่าจะสามารถตอบ สนองความตอ้งการของตนไดอ้ย่างพงึพอใจ เป็นการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคใน
การใช้ทรพัยากรที่มทีัง้เงนิเวลาและก าลงัซือ้เพื่อบรโิภค และบรกิารต่างๆ อนัประกอบดว้ย ซือ้อะไร ท าไมจงึซือ้ ซื้อ
เมื่อไรทีไ่หน และบ่อยครัง้แค่ไหน 
  จากผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูป้ระกอบการทีม่มีูลค่าของสนิคา้ทีข่ายแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้
บรกิารขนส่งสนิคา้ทางไปรษณียด์้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการส่งสนิคา้ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
โดยสนิคา้ทีม่มีลูค่าสนิคา้ทีส่งูกว่า 4,001 บาทขึน้ไปมคี่าใชจ้่ายมากกว่าสนิคา้ทีม่มีูลค่าสนิคา้ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 1,000 
บาทและสนิคา้ทีม่มีูลค่า 1,001 – 2,000 บาท อาจเป็นผลมาจากวงเงนิรบัประกนัสนิคา้ทีจ่ ากดัท าใหผู้ข้ายสนิคา้ทีม่ี
มลูค่าสงูจะตอ้งใชบ้รกิารไปรษณียร์บัประกนัเพิม่เพื่อสรา้งความมัน่ใจในการสง่สนิคา้ซึง่หากสนิคา้สญูหายหรอืเสยีหาย
ระหว่างการขนสง่กจ็ะสามารถเรยีกค่าชดใชไ้ดต้ามมลูค่าจรงิ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเกีย่วกบับรกิารขนส่งทางไปรษณีย ์
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กล่าวคอื บรกิารไปรษณียด์่วนพเิศษ (EMS) รบัประกนัชดใชค้่าเสยีหายไดต้ามจรงิแต่ไม่เกนิ 2,000 บาทต่อชิน้ หาก
ผูใ้ชบ้รกิารต้องการใหว้งเงนิชดใชเ้กนิ 2,000 บาทต้อชิน้ สามารถใชบ้รกิารไปรษณียร์บัประกนัไดใ้นอตัรา 1% ของ
มลูค่าสนิคา้โดยก าหนดขัน้ต ่าที ่15 บาทต่อชิน้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผูป้ระกอบการทีม่รีะยะเวลาในการก่อตัง้ธุรกจิแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ขนสง่สนิคา้ทางไปรษณียด์า้นความถีแ่ละค่าใชจ้่ายในการสง่สนิคา้ต่างกนั ดงันี้ 
 จากผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูป้ระกอบการทีม่รีะยะเวลาในการก่อตัง้ธุรกจิแตกต่างกนัมพีฤติกรรม
การใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางไปรษณียด์า้นความถี่ในการส่งสนิคา้ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย
ผูป้ระกอบการทีม่รีะยะเวลาในการก่อตัง้ธุรกจิไม่ถงึ 1 และ 1 - 3 ปีมคีวามถี่ในการส่งสนิคา้มากกว่าผูป้ระกอบการทีม่ี
ระยะเวลาในการก่อตัง้ธุรกจิ 3 ปีขึน้ไป อาจเป็นผลมาจากความรูใ้นขัน้ตอนการขนสง่ของไปรษณียท์ าใหผู้ป้ระกอบการ
มกีารวางแผนการสง่สนิคา้เพื่อสง่สนิคา้ใหถ้งึลูกคา้เรว็ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัเชฟแมน และคานุค (Schiffman; & Kanuk. 
2000: 7) ซึง่อธบิายว่าพฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะแสวงหาการ
ซือ้ การใช้ การประเมนิ หรอืการบรโิภคผลติภณัฑ์บรกิารคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้อย่าง            
พงึพอใจ เป็นการตดัสนิใจของผู้บรโิภคในการใช้ทรพัยากรที่มทีัง้เงนิเวลาและก าลงัซื้อเพื่อบรโิภค และบรกิารต่างๆ  
อนัประกอบดว้ย ซือ้อะไร ท าไมจงึซือ้ ซือ้เมื่อไรทีไ่หน และบ่อยครัง้แค่ไหน 
  จากผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูป้ระกอบการทีม่รีะยะเวลาในการก่อตัง้ธุรกจิแตกต่างกนัมพีฤตกิรรม
การใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางไปรษณียด์า้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการส่งสนิคา้ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
โดยผูป้ระกอบการทีม่รีะยะเวลาในการก่อตัง้ธุรกจิ 1-3 ปี มคี่าใชจ้่ายในการส่งมากกว่าผูป้ระกอบการทีม่รีะยะเวลาในการ
ก่อตัง้ธุรกจิ 3 ปีขึน้ไปอาจเป็นผลมาจากผู้ประกอบมปีระสบการณ์ในการส่งสนิค้ามากขึน้สามารถวางแผนการส่งสนิค้า            
เพื่อประหยดัค่าใชจ้่ายซึง่สอดคล้องกบัขอ้มูลเกีย่วกบับรกิารขนส่งทางไปรษณีย์ กล่าวคอื บรกิารไปรษณียด์่วนพเิศษ 
(EMS) มรีอบในการสง่สนิคา้ 2 รอบไดแ้ก่ เวลา 11.00 น. ซึง่จะน าจ่ายถงึผูร้บัในพืน้ทีเ่ดยีวกนัภายในวนัรุ่งขึน้ก่อนเวลา 
12.00 น. วนัและ 16.30 น. ซึง่จะน าจ่ายถงึผูร้บัในพืน้ทีเ่ดยีวกนัภายในวนัรุ่งขึน้ก่อนเวลา 16.-30 น. 
 สมมติฐานข้อท่ี 2  ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นอตัราค่าบรกิาร ดา้น
ช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรผู้ให้บรกิาร ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพและดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางไปรษณียข์องผูป้ระกอบการ
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานคร 
 ด้านช่องทางการให้บริการ ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นช่องทางการใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารขนส่งสนิค้าทางไปรษณีย์ของผู้ประกอบการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานคร 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยในดา้นความครอบคลุมของสาขาทีใ่หบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การใช้บรกิารดา้นความถี่ในการส่งสนิค้าต่อสปัดาห์ อาจเป็นผลมาจากความสะดวกในการเดนิทางมาใช้บรกิารของ
ผูป้ระกอบการ ซึง่สอดคลอ้งกบัศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2546: 212-213) ซึง่อธบิายว่าช่องทางการใหบ้รกิารเป็นกจิกรรมซึง่
ท าใหผ้ลติภณัฑเ์ป็นทีห่าง่ายส าหรบัลกูคา้เมื่อเขาตอ้งการซือ้ไม่ว่าเมื่อใดและทีไ่หนกต็าม งานในช่องทางการใหบ้รกิาร 
จงึประกอบดว้ย ความสะดวกของการตดิต่อกบัลูกคา้ การพจิารณาต าแหน่งท าเลทีต่ัง้ของแหล่งจ าหน่าย นอกจากนี้
องคป์ระกอบเสรมิในเรื่องของการสนับสนุนและการกระจายตวัสนิคา้ คอื กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนยา้ยสนิคา้
จากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภค เพื่อใหเ้กดิการประสานงานและใหเ้กดิตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายต ่าทีส่ดุ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาการลกัษณะขอ้มูลผู้ประกอบการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแบ่งกลุ่ม
ตลาดของผูใ้ชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางไปรษณียต่์อไป 
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 2. ควรศกึษาการช่องทางการใหบ้รกิารทีค่วามสมัพนัธพ์ฤติกรรมการใช้บรกิารขนส่งสนิคา้ทางไปรษณีย์
ของผู้ประกอบการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อน าไปปรบักลยุทธ์ในการส่งเสรมิการตลาดของ
บรกิารแต่ละบรกิารต่อไป 
 3. ควรศึกษาการปจัจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการขนส่งสินค้าของ
ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ โดยน าขอ้มูลทีไ่ดม้าใชเ้ปรยีบเทยีบและสรา้งกลยุทธก์ารแข่งขนั เพื่อสรา้งขอ้
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัและเพิม่สว่นแบ่งทางการตลาดต่อไป 
 4. ควรมีการศึกษาแนวโน้มการใช้บริการขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์ของผู้ประกอบการพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาใหค้ าปรกึษาค าแนะน าและความช่วยเหลอืตลอดจนปรบัปรงุ
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆเป็นอย่างดยีิง่จาก อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์ จนท าใหส้ารนิพนธ์
ฉบบันี้เสรจ็สมบรูณ์ซึง่ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่างสงูไว้ ณ ทีน่ี้ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.กัลยกิตติ ์กีรติอังกูร และอาจารย์ ดร.อจัฉรียา ศกัดิน์รงค์ ที่กรุณาเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถามรวมทัง้คณาจารย์ภาควชิาบรหิารธุรกจิและอาจารย์พเิศษหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ  
ทุกท่านทีไ่ดก้รุณาอบรมสัง่สอนวชิาความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ 
 ขอขอบคุณบดิามารดาและพีน้่องซึง่ใหก้ารสนบัสนุนและคอยชีแ้นะในการศกึษาเล่าเรยีนมาโดยตลอดอกีทัง้
ยงัคอยใหก้ าลงัใจมาโดยตลอด 
 ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยช่วยเหลอืและแนะน าในการจดัท าวจิยัของผู้วจิยัมาโดยตลอดขอขอบคุณ
ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีส่ละเวลาเพื่อใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ ต่องานวจิยัในครัง้นี้ 
 สดุทา้ยนี้ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิและผูท้ีส่นใจคุณประโยชน์และ
ความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิามารดาตลอดจนครอูาจารยท์ุกท่าน 
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