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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ เคอรี่ เอ็กซ์เพรสในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ
ผู้ใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรสในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ ด้านการตระหนักรู้
ตราสินค้า ด้านความเช่ือมโยงกับตราสินค้าทุกด้านอยู่ระดับปานกลาง ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านกระบวนการบริการ ด้านผู้ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมของการบริการ ส่วนด้านบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้าน
ส่งเสริมแนะน าบริการอยู่ระดับปานกลาง ความภักดีในการใช้บริการโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพและ
รายได้แตกต่างกันมีความภักดีต่อการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อการรับรู้
คุณค่าตราสินค้า ด้านคุณภาพท่ีถูกรับรู้ ด้านการตระหนักรู้ตราสินค้า ด้านความเช่ือมโยงกับตราสินค้ามีผลต่อความภักดี
ในการใช้บริการ เคอรี่ เอ็กซ์เพรสในเขตกรุงเทพมหานครร้อยละ 41.1 ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาดด้านการบริการ ด้านกระบวนการบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่บริการ ด้านการส่งเสริมแนะน า
บริการ ด้านผู้ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมของการบริการ มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขต
กรุงเทพมหานครร้อยละ 83.5 ผลการวิจัยสามารถเป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้มีความเป็นเลิศทางด้าน
การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดให้ตรงกลุ่มผู้ใช้บริการและการด าเนินธุรกิจให้
ประสบความส าเร็จสูงสุด 

 
ค าส าคัญ: การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจ ส่วนประสมการตลาด เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the brand equity perception and satisfaction toward 
the service marketing mix affecting customer loyalty to Kerry Express in the Bangkok metropolitan 
area. The sample group in this study consisted of four hundred customer who used Kerry Express in 
the Bangkok metropolitan area. A questionnaire was used as a tool for data collection. The results 
indicated that customers had opinions on the perception of brand equity for perceived quality, brand 
awareness and brand association at a moderate level. The opinions on satisfaction regarding to 
service marketing mix for product, price, place, promotion, people, process and physical were at a 
moderate level. They had customer loyalty to Kerry Express at a moderate level. Customers of 
different careers and monthly income had different levels of customer loyalty with a statistical 
significance of 0.05. The opinion of perception of brand equity affected customer loyalty was at 
41.1%. Customer opinion on the service marketing mix affecting customer loyalty for product, price, 
place, promotion, people, process and physical was at 83.5%. The results will improve strategy in 
term of increased perception of brand equity and satisfaction with the service marketing mix to 
match customer requirements and to implement successful business flow to the utmost. 
 
Keywords: BRAND EQUITY PERCEPTION, SATISFACTION, SERVICE MARKETING MIX, KERRY EXPRESS 
 

บทน า 
ในปัจจุบันการขยายตัวของธุรกิจออนไลน์หรือการสั่งซื้อของออนไลน์มีการเจริญเติบโต จากกระแสโลกาภิวัฒน์  

มีอิทธิพลอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเนื่องจากรูปแบบเง่ือนไขการค้าโลก
เปลี่ยนแปลงไปข่าวสารทั่วทุกมุมโลกสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างไร้พรมแดนท าให้ข้อมูลข่าวสารสามารถกระจายไปทั่ว
โลกอย่างรวดเร็วและส่งผลดีต่อการค้าการลงทุนระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยกลายสภาพเป็นเขตการค้าเสรี 
(Free Trade Area : FTA) ที่ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนและท าธุรกิจในประเทศไทยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
ซึ่งก็เป็นผลจากการถูกผลักดันจากประเทศคู่เจรจาทางการค้าทาให้สภาพการแข่งขันในตลาดโลกทวีความรุนแรง             
มากยิ่งข้ึน (ธนิต โสรัตน์, 2550) 

ส าหรับประเทศไทยผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) จึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการส่งออก
ของประเทศรวมถึงการขนส่งพัสดุต่างๆภายในประเทศปัจจุบันมีการให้บริการแบบครบวงจรและมีการขนส่งแบบ Door 
to Door Service โดยรับผิดชอบการขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแนวโน้มของผู้ใช้บริการคือการบริการที่มี
คุณภาพและระบบการจัดส่งสินค้าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที (วสุชัย สุขุม, 2547: 18) 

ขณะที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็วจนมูลค่าใกล้แตะ 3 หมื่นล้านบาทอีกหนึ่ง
ธุรกิจที่ได้รับโอกาสอย่างมหาศาลและมีการเตบิโตตอ่เนื่องตามมาก็คือธุรกิจโลจิสติกส ์ในรูปแบบธุรกิจไปรษณียภัณฑ์และ
รับส่งสินค้าซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานมูลค่าธุรกิจในปี 2560 อยู่ที่ 28,800-29,400 ล้านบาท ขยายตัว 5.8-8.1% จาก
ปีที่ผ่านมา ที่มีมูลค่า 27,200 ล้านบาทและจากการขยายตัวอย่างโดดเด่นของธุรกิจ E-Commerce คาดว่าธุรกิจ
ไปรษณียภัณฑ์และรับส่งสินค้าน่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้อีกแน่นอน 
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จากสถานการณ์ที่ดังกล่าว ท าให้คุณค่าตราสินค้ามีบทบาทส าคัญ ในการวางแผนการตลาดในปัจจุบัน เพราะ
หากผู้ใช้บริการมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้านั้นได้อย่างดี เป็นโอกาสที่ผู้ให้บริการรายนั้น อยู่ภายในใจของผู้ใช้บริการเห็น
คู่แข่ง เห็นได้จากผู้ใช้บริการจะมีความเช่ือมั่นที่จะใช้บริการบริษัทที่มีความคุ้นเคยกับตราสินค้านั้น มากกว่าบริษัทที่ไม่
รู้จักตราสินค้า รวมไปถึงความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ผู้ใช้บริการมีความรู้สึกต่อผู้ให้บริการผ่าน
ปัจจัยทั้ง 7 ที่ครอบคลุมส่วนประสมการตลาดของธุรกิจบริการในด้านบริการ กระบวนการบริการ ราคา  สถานที่บริการ  
การส่งเสริมแนะน าบริการ  พนักงานผู้ให้บริการและสภาพแวดล้อมของการบริการเหล่านั้นสามารถก่อให้เกิดความพึง
พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ เกิดจากการประเมินประสบการณ์การซื้อและบริการของผู้ใช้บริการ ที่ผู้
ให้บริการสามารถตอบสนองผู้ ใช้บริการได้ตรงตามที่ผู้ใช้บริการคาดหวังไว้ จากที่กล่า วมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการรับรู้
คุณค่าตราสินค้าและความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับความรับรู้และการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก ซึ่งจะน าไปสู่ทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าหนึ่งไม่ว่าจะเกิดจากความเชื่อมั่น
การนึกถึงหรือตรงใจผู้ใช้บริการ ท าให้เกิดการใช้บริการซ้ า ซึ่งก็คือความภักดีต่อการใช้บริการ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาวิจัยในเรื่อง การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ท่ีส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการ เคอรี่ เอ็กซ์เพรสในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ให้บริการ ซึ่งสามารถน าผลข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ พัฒนากลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ตรงจุด 
สามารถท าให้เกิดความพึงพอใจ เชื่อมั่นและวางใจในการใช้บริการและก่อให้เกิดความภักดีในการใช้บริการต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความภักดีการใช้บริการเคอรี่เอ็กซ์เพรส โดยจ าแนกตาม ลักษณะทางประชากรศาสตร์  
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณค่าตราสินค้า  
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
   1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน 
   1.2 การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ตราสินค้า ด้านความเช่ือมโยงกับตราสินค้า ด้าน

คุณภาพที่ถูกรับรู้ ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ เคอรี่ เอ็กซ์เพรสในเขตกรุงเทพมหานคร 
   1.3 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านบริการ/ผลิตภัณฑ์   ด้านกระบวนการ

บริการ ด้านราคาค่าบริการ ด้านสถานที่บริการ ด้านการส่งเสริมแนะน าบริการ ด้านผู้ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมของ
การบริการ ต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ เคอรี่ เอ็กซ์เพรสในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความภักดีในการใช้บริการ เคอรี่ เอ็กซ์เพรสในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับดารศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน

ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสแตกต่างกัน 
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2. การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการตระหนักรู้ตราสินค้า  ความเช่ือมโยงกับตราสินค้าและ
คุณภาพท่ีถูกรับรู้ ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเคอรี่เอ็กซ์เพรส 

3. ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการ ด้านบริการ/ผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการบริการ 
ด้านราคาค่าบริการ ด้านสถานที่บริการ ด้านการส่งเสริมแนะน าบริการ ด้านผู้ให้บริการ ด้ านสภาพแวดล้อมของการ
บริการ ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2538) การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้าน

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษาอาชีพ 
รวมทั้ง รายได้ต่อเดือน เป็นลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส าคัญ และสถิติที่วัดได้ของประชากรช่วยในการก าหนดตลาด
เป้าหมาย การศึกษาเหล่านี้จะท าให้ทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มาใช้บริการ เคอรี่              
เอ็กซ์เพรส 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตราสินค้าและคุณค่าของตราสินค้า Keller (2003) และแนวคิดของคอบบ์ วาเกน
และคณะ (1995) มีความใกล้เคียงกันในเรื่องของการวัดคุณค่าตราสินค้าจากการรับรู้ ซึ่งผ่านปัจจัยที่ประกอบด้วย 
ตระหนักรู้ในตราสินค้า การเช่ือมโยงของตราสินค้า คุณภาพที่รับรู้ สามารถวัดผลให้เห็นถึงคุณค่าตราสินค้าและคุณค่าที่
เกิดขึ้นในความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า เป็นส่วนที่มีความส าคัญที่สุดของแนวคิดเรื่องตราสินค้า เพราะคุณค่าที่
แท้จริงของสินค้าเกิดจากความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า ดังนั้นผู้วิจัยใช้แนวคิดเรื่องนี้มาเป็นกรอบการวัดในการ
วิจัย เพื่อวัดผลการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 7P's แนวคิดของ Philip  Kotler (อ้างใน ศิริวรรณ เสรี
รีตน์และคณะ (2541:45)  ซึ่งงานวิจัยนี้ผู้วิจัยศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรสโดยมีปัจจัยส าคัญใน
ด้านบริการ/ผลิตภัณฑ์ กระบวนการบริการ ราคา สถานที่บริการ การส่งเสริมแนะน าบริการ  พนักงานผู้ให้บริการ  
สภาพแวดล้อมของการบริการเพื่อวัดผลความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ส่งผลต่อความภักดีของ
ผู้ใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรสในกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดี แนวคิดของ Aaker (1991) สรุปได้ว่า การที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อ
ตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ง มีทัศนคติในเชิงบวกต่อสินค้าหรือบริการ มีความพึงพอใจที่สม่ าเสมอและเกิดการซื้อซ้ าต่อเนื่อง
ตลอดมา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการเคอรี่เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร 

ที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการเคอรี่เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งไม่ทราบ

จ านวนประชากร ดังนั้นผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณหาขนาดตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบประชากร
แน่นอน (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2545:74) ค านวณกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
และความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 5% หรือ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 385 คนและผู้วิจัยได้เพิ่มจ านวนตัวอย่าง
เท่ากับ 4 % ของกลุ่มตัวอย่าง 15 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน 
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วิธีสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเลือกสาขาต่างๆ 

ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งปัจจุบัน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) มีสาขาทั้งหมด  
จ านวน 25 สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร (บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด 2561:ออนไลน์) โดยจะสุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาตรงข้ามโรงแรมไนท์ พลาซ่า ลาดพร้าว  สาขาประชาช่ืน สาขาบางแค สาขาอ่อนนุช 
สาขาโครงการ เซ็นจูรี่ เดอะมูฟว่ี พลาซ่า 

ขั้นตอนที่ 2  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยการก าหนดสัดส่วนในการ
เก็บตัวอย่างสาขาละเท่าๆกัน ซึ่งได้จ านวนสาขาละ 80 ชุด รวมเป็น 400 ชุด 

ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยท าการสุ่ม
ตัวอย่าง แจกแบบสอบถามให้กับผู้ที่ใช้บริการเคอรี่เอ็กซ์เพรส เพื่อให้ได้จนครบ 400 ชุด 

เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช่ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ได้แบ่งเนื้อหาค าถามออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือน โดยเป็นค าถามชนิดปลายปิด โดยเป็นค าถามที่
มีให้เลือก 2 ค าตอบ (Dichotomous Question) และแบบมีหลายค าตอบให้เลือก(Multiple Choice Question) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ของผู้ใช้บริการเคอรี่เอ็กซ์เพรส ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ตราสินค้า ด้านความเช่ือมโยงกับตราสินค้า  ด้าน
คุณภาพที่ถูกรับรู้  โดยเป็นลักษณะค าถามปลายปิด (Closed-ended Questions) จ านวน  9  ข้อ ซึ่งเป็นค าถามที่มี
ค าตอบให้ ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของตนมากที่สุด ตามแบบของลิเคิร์ท 
(Likert's Scale) วัดได้ 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของผู้ใช้บริการเคอรี่เอ็กซ์เพรสที่ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการ/ผลิตภัณฑ์   ด้านกระบวนการบริการ ด้านราคา
ค่าบริการ ด้านสถานที่บริการ ด้านการส่งเสริมแนะน าบริการ ด้านผู้ให้บริการ ด้ านสภาพแวดล้อมของการบริการ โดย
เป็นลักษณะค าถามปลายปิด (Closed-ended Questions) จ านวน  14  ข้อ ซึ่งเป็นค าถามที่มีค าตอบให้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของตนมากที่สุด ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert's Scale) 
วัดได้ 5 ระดับ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความภักดีของผู้ใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 ข้อ              
ซึ่งเป็นค าถามที่มีค าตอบให้ ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของตนมากที่สุด ตาม
แบบของลิเคิร์ท (Likert's Scale) วัดได้ 5 ระดับ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยด าเนินงานตามขั้นตอนดังน้ี 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้สถิติดังนี ้
   1.1 วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทราบลักษณะประชากรทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยแจกแจงเป็นความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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   1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรูคุ้ณค่าตราสนิค้าตราสินค้าโดยน าค่าท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

   1.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยน าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

   1.4 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดี ของผู้ใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรสในเขตกรุงเทพมหานครโดยน าค่าที่
ได้มาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีทางสถิติ ดังนี ้
   2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t - test) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น

อิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ  
   2.2 สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) 

โดยใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อ
ที่ 1 ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการ
ตรวจสอบ ความแตกต่างเป็นรายคู่ที่ระดับความส าคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใช้การ
เปรียบ เทียบ เชิงพหุ  (Multiple Comparison) ตามวิธีการ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ 
Dunnett-T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่กลุ่มตัวอย่าง 

   2.3 วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธี Enter ค่าสัมประสิทธิ์ที่
ค านวณได้จะต้องเป็นค่าสัมประสิทธ์ิท าให้สมการดังกล่าวมีค่าความคาดเคลื่อนก าลังสองรวมกัน เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน
ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 
 

ผลการวิจัย 
            ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แบ่งออกเป็น 4 ตอน 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง 
จ านวน 261 คน อายุระหว่าง 35-44 จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.70 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จ านวน 257 คนคิดเป็นร้อยละ 64.10 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 31.90 และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ  33.90  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าเคอรี่เอ็กซ์เพรส ประกอบด้วยด้านการ
ตระหนักรู้ตราสินค้า   ด้านความเช่ือมโยงกับตราสินค้า และด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ ของผู้ใช้บริการเคอรี่เอ็กซ์เพรส 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย 
ด้านบริการ/ผลิตภัณฑ์   ด้านกระบวนการบริการ ด้านราคาค่าบริการ ด้านสถานท่ีบริการ ด้านการส่งเสริมแนะน าบริการ 
ด้านผู้ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมของการบริการ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านกระบวนการ ด้านผู้ให้บริการ             
ดา้นสภาพแวดล้อมของการบริการ ของผู้ใช้บริการเคอรี่เอ็กซ์เพรสโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีของผู้ใช้บริการที่มีต่อเคอรี่เอ็กซ์เพรส โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความภักดีในระดับมาก 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที ่1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน

แตกต่างกันมีความภักดีของผู้ใช้บริการเคอรี่  เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการตระหนักรู้ตราสินค้า   ความเช่ือมโยงกับ

ตราสินค้าและด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ พบว่า  ด้านการตระหนักรู้ตราสินค้า   ด้านความเช่ือมโยงกับตราสินค้าและด้าน
คุณภาพที่ถูกรับรู้ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเคอรี่เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 3 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการด้านบริการ/ผลิตภัณฑ์   ด้าน
กระบวนการบริการ ด้านราคาค่าบริการ ด้านสถานที่บริการ ด้านการส่งเสริมแนะน าบริการ ด้านผู้ให้บริการ ด้ าน
สภาพแวดล้อมของการบริการ พบว่า ด้านบริการ/ผลิตภณัฑ์ ด้านกระบวนการบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ีบริการ ด้าน
ผู้ให้บริการ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเคอรี่เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่ส่งผล

ต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ เคอรี่ เอ็กซ์เพรสในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายผลวิจัย            
ได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
แตกต่างกันมีผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสแตกต่างกัน  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา  แตกต่างกัน มีความภักดีของผู้ใช้บริการเคอรี่เอ็ก
เพรส ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการให้บริการของเคอรี่เอ็กซ์เพรส ไม่ได้แบ่งเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้ใช้บริการและให้บริการกับ
ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา บริการส่งพัสดุเหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง เรื่องความภักดีของลูกค้า
ต่อผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ต ประเภท FTTx ของบริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้า               
ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี ของ ณัฐิกานต์ อดิศัยรัตนกุล และสุพิศ ฤทธิแก้ว (2561) พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ต ประเภท FTTx 
ของบริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน  

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพ แตกต่างกันมีความภักดีของผู้ใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยอาชีพพ่อบ้าน แม่บ้าน มีความภักดีมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ได้แก่ อาชีพนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา เนื่องจากกลุ่มอาชีพพ่อบ้าน แม่บ้าน อาจมีอาชีพเสริม นอกเหนือจากการเป็นพ่อบ้านแม่บ้านและด้วย
บริการของเคอรี่เอ็กซ์เพรสที่มีบริการรับพัสดุถึงบ้านเพื่อส่งต่อไปยังผู้รับสามารถอ านวยประโยชน์ให้กับกลุ่มพ่อบ้าน
แม่บ้าน ให้มีความสะดวกในการส่งสินค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Phillip Kotler (1997) อาชีพของแต่ละบุคคลจะ
น าไปสู่ความจ าเป็น และความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน รายได้ หรือโอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลกระทบ
ต่อสินค้าและการซื้อสินค้า 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีความภักดีของผู้ใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรส   
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ช่วง รายได้  40,001-50,000 บาท  
มีความภักดีของผู้ใช้บริการมากกว่า กลุ่มผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ทั้งนี้เนื่องจากรายได้ที่
สูงมักจะเลือกบริการส่งพัสดุที่มีความสะดวกและรวดเร็วแม้ว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มจากบริการส่งพัสดุปกติ เป็นเหตุให้กลุ่มผู้ที่
มีรายได้สูงมีความภักดีมากกว่ากลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยเกิดความความภักดีของผู้ที่มีรายได้ ซึ่งแตกต่างกันอาจะเกิดจาก
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สภาพทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2538) รายได้ เป็นตัวแปรหนึ่งที่นักการ
ตลาดใช้ในการศึกษาผู้บริโภค เนื่องจากรายได้ทีแตกต่างกันส่งผลต่อก าลังในการซื้อสินค้าและบริการ อีกท้ังยังบ่งบอกถึง
ประสบการณ์ หรือโอกาสที่แตกต่างกันในการใช้สินค้าและบริการที่ผ่านมาของผู้บริโภค ซึ่งอาจท่าให้ทัศนคติในสินค้าและ
บริการแตกต่างกันไป 

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการตระหนักรู้ตราสินค้า ด้านความเช่ือมโยงกับ
ตราสินค้าและด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส สามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้

ผลการวิจัยพบว่า ด้านการตระหนักรู้ตราสินค้า ด้านความเช่ือมโยงกับตราสินค้าและด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ 
ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเคอรี่เอ็กซ์เพรส เพิ่มขึ้น อาจเกิดจากการที่เคอรี่ เอ็กซ์เพรส มีสาขาท่ีกระจายตามพื้นที่
ต่างๆรอบกรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึง ท าให้ผู้ใช้บริการพบเห็นเคอรี่เอ็กซ์เพรสได้ถี่ขึ้น ท าให้ง่ายต่อการสร้างต่อการสร้าง
ความรับรู้คุณค่าตราสินค้า ดังนี้ 

ด้านการตระหนักรู้ตราสินค้า การจดจ าการระลึกถึงตราสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับการบริการและสิ่งเช่ือมโยงของ
ความไม่แน่ใจในตราสินค้าไปสู่ความมั่นใจในระดับของการบริการนั้น  คือการสร้างความโดดเด่น การท าให้ผู้ใช้บริการ
รู้จักตราสินค้าและเกิดความคุ้นเคย จนท าให้ผู้ใช้บริการจะนึกถึงเคอรี่ เอ็กซ์เพรสเป็นอันดับแรกในการบริการส่งพัสดุที่
รวดเร็วและตรงเวลา 

ด้านความเช่ือมโยงกับตราสินค้า ส่งผลให้ช่วยสร้างทัศนคติในแง่บวกให้ตราสินค้าและเช่ือมโยงความรู้สึก
ผู้ใช้บริการเข้ากับตราสินค้า เช่น การเห็นสีโลโก้ของเคอรี่เอ็กซ์เพรสบ่อยขึ้นหรือข่าวสารของเคอรี่เอ็กซ์เพรส โดยเมื่อมี
ความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้บริโภคและตราสินค้าแล้วนั้น จะสร้างคุณค่าให้ตราสินค้าได้โดยข้อมูลตราสินค้านั้นๆจะถูกดึง
ออกมาจากความทรงจ าผู้บริโภค และยังสร้างความแตกต่างให้กับตราสินค้าได้ซึ่งท าให้ผู้บริโภคนั้นมีเหตุผลในการเลือก
ซื้อการสร้างความผูกพันกับเคอรี่เอ็กซ์เพรส เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้ใช้บริการจดจ าและเห็นว่าการส่งพัสดุของเคอรี่เอ็กซ์เพรสมี
มาตรฐานมากกว่าบริษัทอื่น  

ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ การสร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพการส่งซึ่งอาจมีการก าหนดระยะเวลาในการส่งสินค้าที่
แน่นอนรวมไปถึงการมีประกันการส่งสินค้า รวมถึงบรรณจุภัณฑ์ที่มีความทนทานไม่แตกหักในระหว่างขนส่ง ตอบโจทย์
ของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม โดยรวมของความเหนือกว่าของตราสินคา้ใดๆโดยจะมีการคิดพิจารณาจากคุณสมบัติการใช้งาน
ของผู้บริโภค ถึงแม้จะพึงพอใจในสินค้าก็ไม่ได้หมายความว่าสินค้าจะมีคุณภาพที่ดีเสมอไป ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค 

สอดคล้องกับแนวคิดของ คอบบ์ วาลเกน และคณะ (1995) เห็นว่าการวัดคุณค่าตราสินค้าจากการรับรู้ ซึ่งผ่าน
ปัจจัยที่ประกอบด้วย ตระหนักรู้ในตราสินค้า การเชื่อมโยงของตราสินค้า คุณภาพที่รับรู้ สามารถวัดผลให้เห็นถึงคุณค่า
ตราสินค้าและคุณค่าที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า เป็นส่วนท่ีมีความส าคัญที่สุดของแนวคิดเรื่องตรา
สินค้า 

สมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการ ด้านบริการ/ผลิตภัณฑ์                 
ด้านกระบวนการบริการ ด้านราคาค่าบริการ ด้านสถานที่บริการ ด้านการส่งเสริมแนะน าบริการ ด้านผู้ให้บริการ               
ด้านสภาพแวดล้อมของการบริการ มีผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการด้านผู้ให้บริการ  ด้านบริการ/
ผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการบริการ ด้านสถานท่ีบริการ ด้านราคาค่าบริการ ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเคอรี่เอ็กซ์
เพรส เชิงบวก ส่วนด้านสภาพแวดล้อมของการบริการ ด้านการส่งเสริมแนะน าบริการ ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เชิงลบ อภิปรายผลดังนี้ 
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ด้านผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการเห็นว่าผู้ให้บริการ ให้ข้อมูล ค าแนะน าในการใช้บริการได้อย่างชัดเจนครบถ้วน รวม
ไปถึงการให้บริการด้วยความสุภาพยิ้มแย้ม  ที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของบริษัทผู้ให้บริการ ซึ่งการพัฒนาทางด้าน
พนักงานผู้ให้บริการนั้น อาจมีการอบรมผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจ าสาขาหรือพนักงานส่งพัสดุ จากส่วนกลาง
เพื่อให้การบริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงมาตรฐานการให้บริการที่เท่าเทียม เช่น การวัดประเมินการ
ปฎิบัติงานของพนักงานผู้ให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการของพนักงานผู้ให้บริการได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึนและ
น ามาปรับปรุงแก้ไขศักยภาพของพนักงานผู้ให้บริการเพิ่มยิ่งขึ้น 

ด้านบริการ/ผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้บริการมองว่าเคอรี่ เอ็กซ์เพรส น าเสนอบริการตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการมีความหลากหลายและครอบคลุม เช่น มีการให้บริการที่เหมาะสมกับประเภทสินค้า ไม่ว่าจะเป็นพัสดุขนาด
ใหญ่หรือเล็ก รวมไปถึงระยะเวลาในการจัดส่ง ความตรงต่อเวลาและพื้นที่จัดส่ง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าพัสดุของ
ผู้ใช้บริการอยู่ ณ ต าแหน่งใดได้ผ่านเวปไซด์ของเคอรี่ เอ็กซ์เพรสหรือผ่านแอปพริเคช่ันบนมือถือ รวมไปถึงการส่งมอบ
พัสดุให้กับผู้รับต้องถูกต้องตามที่อยู่ที่ผู้ส่งระบุไว้ท่ีกลอ่งพัสดุ เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้ใช้บริการค านึงถึงเมื่อใช้บริการเคอรี่ 
เอก็ซ์เพรส  

ด้านกระบวนการบริการ ผู้ใช้บริการพึงพอใจด้านกระบวนการท างานของเคอรี่ เอ็กซ์เพรสที่ มีพัฒนาการ
กระบวนการท างานให้มีความกระชับและไม่ซับซ้อน คือ เริ่มตั้งแต่ผู้ใช้บริการก้าวเข้ามาในสถานที่ให้บริการ ผู้ใช้บริการ
ทราบดีว่าหากต้องการส่งพัสดุต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง เช่น การส่งพัสดุหากยังไม่ได้บรรจุลงในบรรณจุภัณฑ์ที่แน่นหนา 
สามารถซื้อบรรจุภัณฑ์ทีไดส้าขาแลว้ด าเนินการสง่สินค้าได้ทันที  สามารถส่งมอบพัสดุได้อย่างถูกต้องตรงตามระยะเวลาที่
ผู้ใช้บริการต้องการ อีกทั้งตรวจสอบได้ว่าขณะนี้พัสดุอยู่ที่ต าแหน่งใด หรือหากผู้ใช้บริการมาใช้บริการครั้งแรกอาจะไม่
ทราบขั้นตอนการใช้บริการ จ าเป็นต้องเพิ่มป้ายแนะน าบริการหรือสอบถามพนักงานผู้ให้บริการร่วมด้วย เพื่อสนับสนุนให้
เกิดพึงพอใจในกระบวนบริการตั้งแต่ครั้งแรกที่มาใช้บริการได้ 

ด้านสถานที่บริการ ผู้ใช้บริการมองว่าสาขาที่ให้บริการของเคอรี่ เอ็กซ์เพรสในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวน
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ถึงแม้ว่าจะมีบริษัทอ่ืนๆที่เป็นคู่แข่งจะอยู่ใกล้เคียง แต่ท าเลที่ตั้งแต่ละสาขา อยู่
ในพื้นที่ได้เปรียบในการแข่งขัน คือ สามารถเดินทางสะดวกสบาย เช่น ติดกับรถไฟฟ้า หรืออยู่ในศูนย์การค้าซึ่งมีกระจาย
อยู่แล้วในตามเขตต่างๆในเมือง หากมีการขยายสาขาในอนาคตก็ควรจะอยู่ในพื้นที่เขตชุมชนเพื่อให้ง่ายต่อการใช้บริการ
ของผู้ใช้บริการที่อยู่ชานเมืองออกไป  

ด้านราคาค่าบริการ ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในด้านราคาค่าบริการ เมื่อเปรียบเทียบเงินที่ผู้ใช้บริการต้อง
จ่ายออกไป เคอรี่ เอ็กซ์เพรสตั้งที่ราคาสมเหตุสมผลกับบริการส่งพัสดุ  เช่น  การคิดราคาค่าส่งพัสดุตามน้ าหนักและ
ประเภทความเร็วในการส่ง อีกทั้งยังเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ มากจนเกินไป หากราคามีความคลอดคล้อง
กับการบริการที่แตกต่างกัน  ซึ่งเคอรี่ เอ็กซ์เพรสได้ตั้งราคาค่าให้บริการ ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับสิ่งที่
ผู้ใช้บริการได้รับ 

ด้านสภาพแวดล้อมของการบริการ ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครในเชิงลบ 
เนื่องจากถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะพึงพอใจด้านลักษณะทางกายภาพของบริการที่ตกแต่งสวยงาม อยู่ในสภาพดี แต่ยังมี
ปัจจัยในด้านอื่นๆที่ส่งผลที่ท าให้ความภักดีเปลี่ยนแปลงไปได้  คือ ความสะดวกของผู้ใช้บริการ เช่น มีบริษัทคู่แข่งราย
อื่นๆที่มีสาขาใกล้บ้านหรือใกล้ที่ท างานของผู้ใช้บริการ ก็สามารถก่อให้เกิดความภักดีต่อเคอรี่ เอ็กซ์เพรสลดลงได้เช่นกัน  
แต่ทั้งนี้การจัดสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบ การจัดสรรพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนไม่แออัด มีนั่งส าหรับผู้ใช้บริการและมีที่วาง
พัสดุกว้างขวาง เพื่อสร้างคุณค่าการบริการให้กับผู้ใช้บริการที่ควรจะได้รับระหว่างการรับบริการก็เป็นส่วนที่ยังต้องคงไว้ 
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ด้านการส่งเสริมแนะน าบริการ ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครในเชิงลบ เนื่องจากใน
ปัจจุบันผู้ใช้บริการสามารถรับสื่อประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายช่องทางและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลแนะน าบริการ
ได้ง่ายขึ้น นอกเหนือจาก สื่อ ณ สาขาบริการ โทรทัศน์และวิทยุในอดีต ยังมีโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้นมา ซึ่ง
เป็นไปได้ว่าผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลการส่งเสริมแนะน าบริการของบริษัทคู่แข่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่พึ่งเปิดตัวและ
ต้องการเป็นที่รู้จักในตลาดมากขึ้น  ยิ่งท าการตลาดและมีโปรโมช่ันต่างๆดึงดูดใจผู้ใช้บริการ  ถึงแม้จะผู้ ใช้บริการเกิด
ความพึงพอใจการส่งเสริมแนะน าบริการของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส แต่ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนใจ ทดลองใช้บริการบริษัท
คู่แข่ง ได้เช่นกัน ซึ่งเกิดจากสภาพการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจขนส่งพัสดุที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นเคอรี่ เอ็กซ์
เพรส อาจจะมีการส่งเสริมแนะน าบริการที่ดึงดูดมากยิ่งขึ้น เปลี่ยนเป็นการส่งเสริมแนะน าบริการเน้นการน าเสนอ
โปรโมช่ันที่ส่งรวดเร็วมากข้ึนในพ้ืนท่ีเดียวกัน มีสื่อท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์น่าเชื่อถือ เช่น ผ่านการรีวิวจากเวปไซด์หรือ
การรีวิวจากผู้ใช้บริการ เพิ่มให้ได้ยินข้อมูลข่าวสารการบริการไปในทางบวกหรือการมีพันธมิตร ท าให้เกิดความสะดวก
มากยิ่งขึ้น เช่น การเป็นพันธมิตรกับออฟฟิต เมท ที่สามารถเพิ่มสาขาบริการมากข้ึน ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความสนใจการ
บริการเพิ่มขึ้น  

จากการอภิปรายความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านผู้ให้บริการ ด้านบริการ/ผลิตภัณฑ์ ด้าน
กระบวนบริการ ด้านสถานที่บริการ ด้านราคาค่าบริการ ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรสในเขต
กรุงเทพมหานครนั้น มีความสอดคล้องกับทฤษฎีของ Kotler  Philip (1997) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก
ของบุคคลเมื่อได้รับความสุขหรือความผิดหวัง ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้และความคาดหวังในผลลัพธ์
กับสิ่งที่ต้องการ ถ้าการรับรู้ต่อสิ่งต่างที่ต้องการพอดีกับความคาดหวังของลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจ เกิดขึ้นและ
สอดคล้องกับแนวคิด ของ ธีรพันธ์ โล่ทองค า (2547) เรื่อง ความพึงพอใจสามารถเช่ือมโยงถึงความภักดี กล่าวว่า ความ
ภักดีของลูกค้า หมายถึง ความเกี่ยวข้อง การนึกถึง หรือความเชื่อมโยงที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า ผู้ผลิต หรือการบริการ
บนพื้นฐานของทัศนคติที่ชอบพอ จนเกิดความพึงพอใจ โดยมีงานวิจัยที่สอดคล้องของ นิติพล ภูตะโชติ (2561) เรื่อง 
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อความบริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการ สามารถสร้างความรับรู้และท าให้เกิดความพึงพอใจได้  
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากความเมตตากรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก รอง

ศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงที่ท่าน
สละเวลาอันมีค่าให้ความอนุเคราะห์ดูแลแก้ไขข้อบกพร่อง ให้ข้อคิดและค าแนะน า นับตั้งแต่เริ่มต้นด าเนินการจนเสร็จ
สมบูรณ์ เป็นสารนิพนธ์ฉบับนี้  นอกจากนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์  รอง
ศาสตราจารย์ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ กรรมการในการสอบที่ให้ความเมตตาและค าแนะน าต่างๆ 
เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องตลอดจนเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ และขอ กราบขอบพระคุณ
ครอบครัวของผู้วิจัยที่ได้สนับสนุนด้านการศึกษาและเป็นก าลังใจตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ 
สาขาการตลาด นอกเวลา รุ่นที่ 19 ส าหรับน้ าใจ มิตรภาพที่ดีเสมอมา คอยแนะน าเรื่องต่างๆ และช่วยเหลือเป็นอย่างดี  
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับหัวข้อสารนิพนธ์ หาก
ผลงานวิจัยได้เป็นประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยขออุทิศสิ่งดีงามเหล่านี้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่านและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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