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บทคดัย่อ 

 

 การศกึษาวจิยัครัง้น้ีมุ่งศกึษาความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มผีลต่อพฤตกิรรม

การใชบ้รษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศของผูใ้ชบ้รกิาร ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั

ครัง้น้ีคือ ประชากรทัง้ชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใช้บรกิารบริษัทรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศ 

จํานวน 400คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติิใชโ้ปรแกรม

สาํเรจ็รปู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์า่ท ีการวเิคราะห์

ค่าความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหเ์ชงิถดถอยแบบพหุคณู ผลการวจิยั พบว่า 

 1.  กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายตุํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 30 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีทํางาน

ในประเภทธุรกจิ อุปกรณ์และชิน้ส่วนอเิลค็ทรอนิกส/์อาหาร/เฟอรนิ์เจอร/์เครื่องจกัรและอะไหล่ ขนาดธุรกจิเป็นบรษิัท

จาํกดั สว่นใหญ่ตาํแหน่งระดบัหวัหน้างาน 

 2.  ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นราย

ดา้นพบว่ากลุ่มผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ในดา้นบุคลากร ดา้นราคา ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้น

การส่งเสรมิการตลาด ตามลําดบั ส่วนด้านกระบวนการให้บรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย และดา้นสิง่แวดล้อม 

ทางกายภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 3.  กลุ่มตวัอย่างมจีํานวนบรษิทัรบัจดัการขนส่งสนิคา้ทีใ่ช ้เฉลีย่ประมาณ 3 ราย มคีวามถี่ในการใช้บรกิาร          

ต่อเดอืน เฉลีย่ประมาณ 3 ครัง้/เดือน โดยยอดค่าใช้บรกิารเฉลี่ยต่อเดอืน เฉลีย่ประมาณ 140,706.75 บาท/เดอืน มี

ระยะเวลาในการชาํระเงนิ เฉลีย่ประมาณ 15 วนั สว่นใหญ่ใชบ้รกิารประเภทการขนส่งทางอากาศ (Airfreight) โดยสาเหตุ

การใชบ้รกิารเพราะมกีารบรกิารทีด่ ีและบรษิทัทีใ่ชบ้รกิารมากทีส่ดุ คอื Speedmark  

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 

 1.  ผู้ใช้บรกิารที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรษิัทรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ ด้าน

จํานวนบริษัทรบัจดัการขนส่งสนิค้าที่ใช้ ด้านระยะเวลาในการชําระเงิน และด้านความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

 2.  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ปีระเภทธรุกจิแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ 

ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน และดา้นจํานวนบรษิทัรบัจดัการขนส่งสนิคา้ทีใ่ชแ้ตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
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 3.  ผู้ใช้บริการที่มีขนาดของธุรกิจ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริษัทรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่าง

ประเทศ ในดา้นยอดค่าใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืน และดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืนแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

 4.  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ผีูต้ดัสนิใจ (ตาํแหน่ง) แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่าง

ประเทศ ในดา้นจาํนวนบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ทีใ่ช ้และดา้นระยะเวลาในการชาํระเงนิ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

 5.  ความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย มี

อทิธพิลในทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ ของผูใ้ชบ้รกิาร ดา้น

จาํนวนบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ทีใ่ช ้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 6.0 

 6.  ความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย และดา้นผลติภณัฑ ์มี

อทิธพิลในทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ ของผูใ้ชบ้รกิาร ดา้น

ความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืนอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลําดบั ในขณะทีด่า้นบุคลากร มี

อทิธพิลในทศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 10.4 

 7.  ความพงึพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มอีทิธพิลในทศิทาง

เดยีวกนักบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ ของผูใ้ชบ้รกิาร ดา้นยอดค่าใชบ้รกิาร

เฉลีย่ต่อเดอืน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 0.41 

 8.  ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นราคา มอีทิธพิลใน

ทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ ของผูใ้ชบ้รกิาร ดา้นระยะเวลา

ในการชาํระเงนิ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั ในขณะทีด่า้นบคุลากร มอีทิธพิลในทศิทาง

ตรงกนัขา้ม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 8.3 

 

คาํสาํคญั: ความพงึพอใจ การขนสง่สนิคา้ พฤตกิรรม 

 

Abstract 

 

 The purpose of this research is to study the satisfaction of service marketing mix influencing usage 

service behavior in freight forwarder company of users in Bangkok metropolis. The samples of this research 

are 400 users who ever used freight forwarder company. The survey research uses questionnaire as a tool for 

data collection. The statistical data is processed by using a computer software program. The statistical 

methods used in data analysis are percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance 

and multiple regression analysis. 

 Results are as follows: 

 1.  The most of respondents are female with age of lower than or equal 30 years old, 

graduated bachelor's degree, working for electronic component/food/furniture/machine and spare parts 

company, in company limited and supervisor position. 

 2.  The satisfaction of freight forwarder’s service marketing mix in overall and each aspects are at 

moderate level. In addition, the satisfaction of people, price, product and promotion are at satisfied level 
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respectively. For the satisfaction of process, place and physical evidence aspects are at moderate level 

respectively. 

 3.  The most of respondents use approximately 3 companies, The frequency of service usage is 3 

times per month. An average amount of payment is THB140,706.75 per month. The credit term is 

approximately 15 days. The most of objective to use freight forwarder company is good service. The most of 

company used is Speed mark. 

 The results of hypotheses testing are as follows: 

 1.  Respondents with differences in age have different consumers’ usage behavior in freight 

forwarder company in term of credit term received and frequency of service usage per month with a 

statistically significant levels of 0.01 and 0.05 respectively. 

 2.  Respondents with differences business categories have different consumers’ usage behavior in 

freight forwarder company in term of frequency of service usage per month and number of company used 

with a statistically significant levels of 0.01 and 0.05 respectively. 

 3.  Respondents with differences business entity have different consumers’ usage behavior in 

freight forwarder company in term of average amount of payment per month and frequency of service usage 

per month with a statistically significant levels of 0.01 and 0.05 respectively. 

 4.  Respondents with differences career position have different consumers’ usage behavior in 

freight forwarder company in term of number of company used and credit term received with a statistically 

significant levels of 0.01 and 0.05 respectively. 

 5.  The satisfaction on product and place aspects have positively influenced on consumers’ usage 

behavior in freight forwarder company of users in term of number of company used at a statistically significant 

level of 0.05 with Adjusted  equals to 6.0%.  

 6.  The satisfaction on place and product aspects have positively influenced on consumers’ usage 

behavior in freight forwarder company of users in term of number of frequency of service usage per month at 

a statistically significant levels of 0.01 and 0.05 respectively while the satisfaction on people aspect has 

negatively influenced at a statistically significant level of 0.01 with Adjusted R2 equals to 10.4%. 

 7.  The satisfaction on place aspect has positively influenced on consumers’ usage behavior in 

freight forwarder company of users in term of average amount of payment per month at a statistically 

significant level of 0.01 with Adjusted R2 equals to 4.1%. 

 8.  The satisfaction on place and price aspects have positively influenced on consumers’ usage 

behavior in freight forwarder company of users in term of credit term received at a statistically significant 

levels of 0.01 and 0.05 respectively while the satisfaction on people aspect has negatively influenced at a 

statistically significant level of 0.05 with Adjusted R2 equals to 8.3%. 

 

Keywords: Satisfaction, Cargo, Behavior 
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บทนํา 

 การค้าระหว่างประเทศ คอืการแลกเปลี่ยนสนิค้าข้ามประเทศ เช่น การนําเขา้ ส่งออกสนิค้าและวตัถุดิบ

ต่างๆ ตามความชาํนาญของแต่ละประเทศ เช่น ประเทศไทยมภีูมปิระเทศทีเ่หมาะกบัการปลูกขา้ว ทําใหป้ลูกขา้วไดด้ ี

สามารถสง่ออกไปขายยงัประเทศทีต่อ้งการได ้ดงัจะเหน็ไดว้่าการคา้ระหว่างประเทศเปรยีบเสมอืนสายเลอืดหลกัทีท่ํา

ใหป้ระเทศเกดิการพฒันายิง่ขึน้ ถ้าประเทศใดไม่ไดม้กีารค้าระหว่างประเทศ เศรษฐกจิจะเชื่องช้า และมาตรฐานการ

ครองชพีของประชาชนจะอยู่ในระดบัตํ่า ประชาชนจะต้องบริโภคสนิค้าและบรกิารที่ผลติได้ในประเทศเท่านัน้ ไม่มี

โอกาสทีจ่ะบรโิภคสนิค้าและบรกิารทีจ่ําเป็นในการครองชพี ธุรกจิการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศจงึเขา้มามบีทบาท

มากในปจัจุบนั 

  ธรุกจิขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศเป็นสว่นหน่ึงในบรกิารทางโลจสิตกิส ์ซึง่สามารถจาํแนกประเภทของการ

ขนสง่ไดเ้ป็น 4 ประเภทดงัน้ี 

 1. การขนสง่สนิคา้ทางอากาศ 

 2. การขนสง่สนิคา้ทางเรอื 

 3. การขนสง่สนิคา้ทางถนน 

 4. การขนสง่สนิคา้ทางราง (รถไฟ)  

 การขนส่งสนิค้าทัง้ 4 ประเภท มีลกัษณะการเลือกใช้แตกต่างกนัออกไป ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ต้อง

พจิารณาถึงปจัจยัหลกัดงัต่อไปน้ี ต้นทุน ระยะเวลา สนิค้า เสน้ทาง และสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ โดยให้

คําแนะนํา และเลอืกให้เหมาะสมกบัความต้องการของลูกคา้ผู้ใช้บรกิารในแต่ละราย เพื่อให้เกดิความพงึพอใจอย่าง

สงูสดุ เชน่ การขนสง่ทางอากาศเป็นการขนสง่สนิคา้ทีใ่ชเ้วลาน้อยทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัการขนสง่ประเภทอืน่ แต่จะมรีาคา

สงูที่สุดเน่ืองจากผู้ให้บรกิารขนส่งจะคดิราคาตามน้ําหนัก (กโิลกรมั) และมขีอ้จํากดัคอื สนิคา้จะต้องไม่มขีนาดใหญ่

จนเกนิไป การขนส่งทางเรอืเป็นการขนส่งที่เป็นทางเลอืกมผีู้ใชบ้รกิารมาก เน่ืองจากประหยดัต้นทุน และเหมาะกบั

สนิคา้ทีม่ขีนาดใหญ่ แต่ตอ้งคาํนึงถงึระยะเวลาทีใ่ชใ้นการขนสง่ เน่ืองจากการขนส่งทางเรอืใชเ้วลานานทีสุ่ด การขนส่ง

สนิคา้ทางถนน มขีอ้ดคีอื สามารถสง่สนิคา้ตัง้แต่ต้นทางจนถงึบา้นลูกคา้ โดยจะขึน้อยู่กบัเสน้ทาง (ถนน) ของประเทศ

ตน้ทางและปลายทาง การขนสง่ทางราง (รถไฟ) จะมขีอ้จาํกดัทางดา้นเสน้ทางเดนิรถไฟของแต่ละประเทศ เป็นตน้ 

 ดงัจะเหน็ไดว้่า การใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศเพยีงอย่างเดยีวนัน้ ไม่เพยีงพอต่อความต้องการ

ของลูกค้า เน่ืองจากในการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ ไม่ใช่เพยีงแต่ส่งออก หรอืนําเขา้สนิค้าเพยีงอย่างเดยีว แต่

จําเป็นต้องมกีระบวนการอื่นๆ เช่น การดําเนินพิธกีารนําเข้าส่งออกสนิค้า การบรรจุหีบห่อสนิค้า การรบัส่งสนิค้า

ภายในประเทศ การใหบ้รกิารโกดงัสนิคา้ การใหบ้รกิารทางดา้นแรงงานคน เป็นตน้ จากความซบัซอ้นของกระบวนการ

การขนส่งทัง้หมด จงึก่อให้เกดิบรษิัทที่นําเสนอบรกิารแบบครบวงจรเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บรกิารนําเขา้ส่งออก

สนิคา้ หรอืทีเ่รยีกวา่บรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ (Freight Forwarder)  

 บรษิัทรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศเป็นการบรกิารอกีรูปแบบหน่ึงที่เขา้มามบีทบาทในการขนส่ง

มากยิง่ขึ้น จะทําหน้าที่เป็นผู้แนะนํา ให้คําปรึกษา จดัหา จดัจ้าง รวมถึงทําหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางประสานงาน

ระหว่างสายการบนิ สายเรอื บรษิทัชปิป้ิง บรษิทัรถ ทัง้น้ีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดอ้ย่างเตม็ที ่โดยใช้

ต้นทุนที่เหมาะสม การบรกิารของบรษิัทรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศจงึถือได้ว่าเป็นการตอบสนองความต้องการ

ของลูกคา้ไดอ้ย่างครบวงจร (One Stop Service) ทําใหผู้ว้จิยัเลง็เหน็ถงึความสาํคญัของบรษิทัรบัจดัการขนส่งสนิคา้

ระหว่างประเทศ โดยศึกษาด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นจงัหวดัทีม่บีรษิทันําเขา้ สง่ออกกระจกุตวั

อยู่มาก สะดวกในการเก็บข้อมูล และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สําคญัของประเทศ จากการศึกษาในครัง้น้ีจะเป็น

ประโยชน์ในการวางแผนกลยทุธท์างการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารอยา่งสงูสดุ  
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริษัทรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของผู้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานครจาํแนกตามปจัจยัสว่นบุคคล   

 2.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบั

จดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร   

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบง่เป็นดงัน้ี 

 1. ปจัจยัสว่นบุคคล 

  1.1  เพศ  

   1.1.1  ชาย 

   1.1.2  หญงิ 

  1.2  อาย ุ 

   1.2.1  อายตุํ่ากวา่ 30 ปี 

   1.2.2  อาย ุ31 - 35 ปี 

   1.2.3  อาย ุ36 - 40 ปี 

   1.2.4  อาย ุ41 - 45 ปี 

   1.2.5  อาย ุ46 ปีขึน้ไป 

  1.3  ระดบัการศกึษา  

   1.3.1  ตํ่ากวา่มธัยมศกึษาตอนปลาย 

   1.3.2  มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 

   1.3.3  อนุปรญิญา/ปวส. หรอืเทยีบเทา่ 

   1.3.4  ปรญิญาตร ี

   1.3.5  สงูกว่าปรญิญาตร ี

  1.4  ประเภทธุรกจิ  

   1.4.1  รถยนตแ์ละชิน้สว่น  

.    1.4.2  เครื่องสาํอาง เครื่องอาบน้ํา ยา และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัตา  

   1.4.3  อุปกรณ์และชิน้สว่นอเิลค็ทรอนิกส ์ 

   1.4.4  อาหาร  

   1.4.5  เฟอรนิ์เจอร ์

   1.4.6  เครื่องจกัรและอะไหล่  

  1.5  ขนาดของธรุกจิ 

   1.5.1  กจิการเจา้ของคนเดยีว 

   1.5.2  หา้งหุน้สว่นสามญั 

   1.5.3  หา้งหุน้สว่นจาํกดั 

   1.5.4  บรษิทัจาํกดั 

   1.5.5  สหกรณ์ 

   1.5.6  รฐัวสิาหกจิ 
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  1.6  ผูต้ดัสนิใจ (ตาํแหน่ง)  

   1.6.1  ระดบัปฏบิตักิาร 

   1.6.2  ระดบัหวัหน้างาน 

   1.6.3  ระดบัผูจ้ดัการแผนก 

   1.6.4  ระดบัผูบ้รหิาร 

   1.6.5  อื่นๆ โปรดระบุ................................. 

 2.  ความพงึพอใจต่อปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด 7Ps 

  2.1  ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  

  2.2  ดา้นราคา  

  2.3  ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

  2.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

  2.5  ดา้นบคุลากร 

  2.6  ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

  2.7  ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ

ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ผู้ใช้บริการที่มีปจัจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประเภทธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ ผู้

ตดัสนิใจ (ตาํแหน่ง) แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

 2.  ความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบัจดัการ

ขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศของผูใ้ชบ้รกิาร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ ไดม้ผีูใ้หค้วามหมายดงัน้ี ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41-

42)[1] ไดใ้หค้วามหมายวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์(Demographic) หมายถงึลกัษณะทีส่าํคญัและสถติทิีว่ดัไดข้อง

ประชากรทีช่ว่ยกาํหนดตลาดเป้าหมายโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่าง 

นกัการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างของสว่นตลาด 

 2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีส่าํคญั เช่น ในอดตีสตรเีป็นเป้าหมายสาํหรบัผลติภณัฑ์

เครือ่งสาํอาง ยาระงบักลิน่กาย ปจัจบุนัจะเหน็ไดว้่าสนิคา้เหล่าน้ีมคีวามเจรญิเตบิโตสงูมากในสว่นตลาดชาย หรอืสนิคา้

ประเภท 2 เพศ (Unisex)  

 3. ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) ในอดตีจนถงึปจัจุบนัลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายทีส่าํคญัของ

การใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามสาํคญัยิง่ขึน้ในสว่นทีเ่กีย่วกบัหน่วยผูบ้รโิภค นักการตลาด

จะสนใจจํานวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนที่ใช้สนิค้าใดสนิค้าหน่ึงและยงัสนใจในการพจิารณาลกัษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ และโครงสร้างด้านสื่อที่จะเกี่ยวขอ้งกบัผู้ตดัสนิใจในครวัเรอืนเพื่อช่วยในการพฒันากลยุทธ์ทาง

การตลาดใหเ้หมาะสม 
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 4. รายได ้การศกึษา อาชพี (Income Education and Occupation) เป็นตวัแปรทีส่าํคญัในการกาํหนดสว่น

ของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามรํ่ารวย แต่อย่างไรกต็าม ครอบครวัทีม่รีายไดป้านกลางและ

มรีายไดต้ํ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ปญัหาสาํคญัในการแบง่สว่นตลาดโดยถอืเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดยีวกค็อืรายไดจ้ะ

เป็นตวัชีก้ารมหีรอืไมม่คีวามสามารถในการจา่ยสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจถอืเกณฑร์ปูแบบ

การดาํรงชวีติ รสนิยม ค่านิยมอาชพี การศกึษา ฯลฯ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps)  

 ฟิลลปิ คอทเลอร ์(Philip Kotler. 2000)[2] ไดใ้หค้วามหมายของสว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ไวว้่าหมายถงึ เครื่องมอืทางการตลาดทีส่ามารถควบคุมได ้ซึง่กจิการผสมผสานเครื่องมอืเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนอง

ความต้องการและสรา้งความพงึพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกสิง่ทุกอย่างที่

กจิการใชเ้พือ่ใหม้อีทิธพิลโน้มน้าวความตอ้งการผลติภณัฑข์องกจิการ 

 วรีะพงษ ์เฉลมิจริะรตัน์ (2543)[3] ไดก้ล่าววา่ สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (Service Mix) คอื ปจัจยัที่

เป็นองคป์ระกอบของบรกิารใดๆ ทีม่ผีลดา้นคุณภาพของบรกิารนัน้ๆ และอาจชว่ยสรา้งความพงึพอใจ หรอื ก่อใหเ้กดิ

ความไมพ่งึพอใจในสายตาของลกูคา้นัน้ได ้

 คณุค่าผลิตภณัฑ์รวมในสายตาของลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 

(2541: 45)[4]  กล่าวถงึความพงึพอใจของลกูคา้ (Customer satisfaction) เป็นระดบัความรูส้กึของลกูคา้ทีม่ผีลจากการ

เปรยีบเทยีบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบตัผิลติภณัฑ ์ หรอืการทํางานของผลติภณัฑ ์ กบัการคาดหวงัของลูกคา้ 

ระดบัความพงึพอใจของลกูคา้เกดิจากความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ จากผลติภณัฑแ์ละความคาดหวงัของบุคคล 

การคาดหวงัของบุคคล (Expectation) เกดิจากประสบการณ์และความรู้ในอดตีของผู้ซื้อ ส่วนผลประโยชน์จาก

คุณสมบตัิผลติภณัฑ์หรอืการทํางานของผลติภณัฑเ์กดิจากนักการตลาดและฝ่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต้องพยายามสรา้ง

ความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้โดยพยายามสรา้งคุณคา่ (Value added) การสรา้งคุณค่าเพิม่จากการผลติ (Manufacturing) 

และจากการตลาด (Marketing) รวมทัง้มกีารทํางานร่วมกนักบัฝ่ายต่างๆ โดยยดึหลกัการสรา้งคุณภาพรวม (Total 

quality) คุณค่าเกดิจากความแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive differentiation) คุณค่าทีม่อบใหก้บัลกูคา้จะตอ้ง

มากกว่าต้นทุนของลูกคา้ (Cost) ต้นทุนของลูกคา้ส่วนใหญ่คอื ราคาสนิคา้ (Price) ความแตกต่างทางการแข่งขนัของ

ผลติภณัฑ ์(Product competitive differentiation) เป็นการออกแบบลกัษณะต่างๆ ของผลติภณัฑห์รอืบรษิทัใหแ้ตกต่าง

จากคูแ่ขง่ขนั และความแตกต่างนัน้จะตอ้งมคุีณในสายตาของลกูคา้และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ได ้

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  

 ประชากรทัง้ชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใช้บรกิารบริษัทรบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศ              

ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ประชากรทัง้ชายและหญงิในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยใชบ้รกิารบรษิทัรบั

จดัการขนส่งระหว่างประเทศ เน่ืองจากไม่ทราบประชากรที่แน่นอน ดงันัน้จงึหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างได้จากการ

คาํนวณทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% และความคลาดเคลือ่นมากทีส่ดุทีย่อมรบัได ้5% จงึไดข้นาดตวัอย่างจาํนวน 385 คน 

และสาํรองตวัอย่างเพื่อป้องกนัความผดิพลาดไวจ้ํานวน 15 คน รวมจํานวน 400 คน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  2545: 

26)[5]  
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ผลการวิจยั  

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใช้

บรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศของผูใ้ชบ้รกิาร ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี  

 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลด้านประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า  

 เพศ กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย โดยเพศหญงิ มจีาํนวน 241 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

60.25 และเพศชายมจีาํนวน 159 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.75 

 อายุ กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่มอีายตุํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 30 ปี มจีาํนวน 151 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.75 และอาย ุ

31-35 ปี มจีาํนวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.50  

 ระดบัการศึกษา กลุ่มผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมจีํานวน 257 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

64.25 และระดบัการศกึษาอุนุปรญิญา/ปวส. หรอืเทยีบเทา่ มจีาํนวน 79 คน คดิเป็น    รอ้ยละ 19.75  

 ประเภทธุรกิจ กลุ่มผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่อยู่ในประเภทธุรกจิอุปกรณ์และชิ้นส่วนอเิลค็ทรอนิกส์ ประเภท

ธุรกจิอาหาร ประเภทธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ประเภทธุรกจิเครื่องจกัรและอะไหล่ มจีํานวน 67 คน คดิเป็นร้อยละ 16.75 

ประเภทธุรกจิรถยนต์และชิ้นส่วน และประเภทธุรกจิเครื่องสําอาง เครื่องอาบน้ํา ยา และผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวกบัตา มี

จาํนวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.50  

 ขนาดของธรุกิจ กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่มขีนาดของธุรกจิ เป็นบรษิทัจาํกดั มจีาํนวน 338 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

84.50 และขนาดของธรุกจิหา้งหุน้สว่น มจีาํนวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.50 

 ผูต้ดัสินใจ (ตาํแหน่ง) กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่มตีําแหน่งระดบัหวัหน้างาน มจีาํนวน 134 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

33.50 และตาํแหน่งงานระดบัผูจ้ดัการแผนก มจีาํนวน 125 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.25 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัความพึงพอใจด้านส่วนประสมการตลาดบริการ 

 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการบริษัทรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่าง

ประเทศ โดยรวมอยู่ในระดบัปนากลาง โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.34 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารมคีวาม 

พงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบุคลากร มคี่าเฉลีย่มากทีส่ดุเท่ากบั 3.70 รองลงมาคอื ดา้นราคา 

ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย และดา้น

สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ มค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.68, 3.48, 3.46, 3.30, 3.00 และ 2.73 ตามลาํดบั  

 ด้านผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่รวมเทา่กบั 3.48 เมือ่พจิารณารายขอ้ พบวา่ 

กลุ่มผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการในระดบัมาก ได้แก่ คุณภาพในการให้บริการ               

มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.99 รองลงมา คอื การบรกิารมคีวามน่าเชื่อถอื มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 และมเีครอืข่ายใหบ้รกิารหลาย

ประเทศ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.55 ในขณะทีก่ลุ่มผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในระดบั

ปานกลาง ได้แก่ มีการบริการหลายรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.33 ชื่อเสยีงของบรษิัทที่ใช้บรกิาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั            

3.25 และพนกังานขายมกีารเขา้พบลกูคา้อยา่งสมํ่าเสมอ มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.02 ตามลาํดบั  

 ด้านราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่รวมเทา่กบั 3.68 เมือ่พจิารณารายขอ้ พบวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารมี

ความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารในระดบัมากทีส่ดุ คอื ราคาตํ่ากว่าผูใ้หบ้รกิารรายอื่น มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.21 ส่วนกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารทีม่คีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในระดบัมาก ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบั

คณุภาพของการขนสง่ มค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.95 และรายละเอยีดของใบเสนอราคาชดัเจน มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.82 ในขณะ

ทีก่ลุ่มผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ราคาสามารถต่อรองได ้มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.32 และราคาไมผ่นัแปรตามฤดกูาล มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.14 ตามลาํดบั 
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 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.00 เมื่อพจิารณาราย

ขอ้ พบว่า กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในระดบัมาก คอื ตดิต่อสื่อสารผ่านทาง

อเีมล และเวบ็ไซต์ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.73 สว่นกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารทีม่คีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารใน

ระดบัปานกลาง คอื สถานทีส่ะดวกในการตดิต่อ มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 2.83 ในขณะทีก่ลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร มคีวามพงึพอใจต่อสว่น

ประสมทางการตลาดบรกิารในระดบัน้อย คอื จาํนวนสาขาทีใ่หบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.46 ตามลาํดบั 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.46 เมื่อพจิารณารายขอ้ 

พบว่า กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในระดบัมาก ไดแ้ก่ การใหร้ะยะเวลาในการ

ชาํระคา่ใชบ้รกิาร มค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.88 รองลงมา คอื การใหส้่วนลดราคา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 และการใหร้ะยะเวลา

ในการลดราคา มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.51 ในขณะทีก่ลุ่มผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารใน

ระดบัปานกลาง คอื มกีารโฆษณาผ่านนิตยสารเฉพาะกลุ่ม มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 2.75 ตามลาํดบั 

 ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.70 เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า กลุ่ม

ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในระดบัมาก ไดแ้ก่ พนักงานพูดจาสุภาพ อ่อนโยน มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 รองลงมา คอื พนกังานมคีวามรูค้วามสามารถในการแกไ้ขปญัหา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 พนักงาน

สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.65 พนกังานมคีวามรูค้วามสามารถในการใหข้อ้มลู มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 และพนกังานทีใ่หบ้รกิารมคีวามเอาใจใส ่เป็นกนัเอง มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.59 ตามลาํดบั 

 ด้านกระบวนการให้บริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มคีา่เฉลีย่รวมเทา่กบั 3.30 เมือ่พจิารณารายขอ้ 

พบว่า กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในระดบัมาก คอื ความสะดวกรวดเรว็ในการ

ทาํเอกสาร มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.57 ในขณะทีก่ลุ่มผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในระดบั

ปานกลาง ได้แก่ กระบวนการให้บริการกระชับ ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 และความยืดหยุน่ในการขอ

เปลีย่นแปลงวธิกีารขนสง่ มค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.10 ตามลาํดบั 

 ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มคีา่เฉลีย่รวมเท่ากบั 3.34 เมื่อพจิารณาราย

ขอ้ พบว่า กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สถานทีใ่หบ้รกิาร

มคีวามทนัสมยั มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 2.98 รองลงมา คอื สถานที่ใหบ้รกิารมกีารแบ่งสดัส่วนอย่างชดัเจน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

2.66 ในขณะที่กลุ่มผู้ใช้บรกิารมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในระดบัน้อย คอื บรรยากาศของ

สถานที ่มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 2.56 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการบริษทัรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศ 

 กลุ่มตวัอย่างมจีํานวนบรษิัทรบัจดัการขนส่งสนิค้าที่ใช้ เฉลีย่ประมาณ 2.87 ราย โดยมากทีสุ่ด 30 ราย และ            

น้อยทีส่ดุ 1 ราย 

 ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน เฉลี่ยจํานวน 3.18 ครัง้/เดอืน โดยมากทีสุ่ด 30 ครัง้/เดือน และน้อยที่สุด               

1ครัง้/เดอืน  

 ยอดค่าใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืน เฉลีย่ประมาณ 140706.75 บาท/เดอืน โดยมากทีส่ดุ 2000000 บาท/เดอืน และ

น้อยทีส่ดุ 200 บาท/เดอืน 

 ระยะเวลาในการชาํระเงนิ เฉลีย่จาํนวน 14.53 วนั โดยมากทีส่ดุ 90 วนั และน้อยทีส่ดุ 0 วนั 

 ประเภทการบรกิารของบรษิัทรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชบ้รกิาร

ประเภทการขนส่งทางอากาศ (Airfreight) มากทีส่ดุ มจีาํนวน 159 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.75 รองลงมา คอื การขนส่งทาง

ทะเล (Seafreight) มจีํานวน 131 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.75 การใหบ้รกิารเป็นตวัแทนออกของ (Customs Broker) มี

จาํนวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.50 การขนสง่สนิคา้ภายในประเทศ (Domestic Transportation) มจีาํนวน 28 คน คดิเป็น
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รอ้ยละ 7.00 การใหบ้รกิารคลงัสนิคา้ (Warehousing) มจีาํนวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.25 และการใหบ้รกิารบรรจุสนิคา้ 

(Packing) มจีาํนวนน้อยสดุ จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.75 ตามลาํดบั  

 สาเหตุในการใชบ้รกิารบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มสีาเหตุการ

ใหบ้รกิารเพราะมกีารบรกิารทีด่ ีมากทีสุ่ด มจีํานวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.75 รองลงมา คอื เป็นงานทีต่่างประเทศ

กาํหนดใหใ้ช ้(Nominate) มจีาํนวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.75 ทดลองใช ้มจีาํนวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 และ

อืน่ๆ เชน่ มคีวามสะดวกรวดเรว็ มจีาํนวนน้อยทีส่ดุ 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.25 ตามลาํดบั 

 บรษิัทรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศทใีชบ้รกิารมากที่สุด พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ใหบ้รกิาร

บรษิทั speedmark มากทีสุ่ด มจีํานวน 145 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.25 รองลงมา บรษิทั acs มจีํานวน 63 คน คดิเป็น

ร้อยละ 15.75 บรษิทั bdp มจีํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 บรษิัท kwe มจีํานวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 9.00 

บรษิทั fedex มจีํานวน 35 คน คดิเป็นร้อยละ 8.75 บรษิทั DHL มจีํานวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.75 บรษิทั leo มี

จํานวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.75 บรษิทั อื่นๆ เช่น Maersk line และ DSV มจีํานวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.50 

บรษิทั kunae มจีาํนวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 และบรษิทั Allport มจีาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 ตามลาํดบั 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลจากการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 

ประเภทธุรกจิ ขนาดของธุรกจิ และผูต้ดัสนิใจ (ตําแหน่ง) แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใชบ้รษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้

ระหวา่งประเทศแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้ใช้บริการในเขตกรงุเทพมหานครท่ีมีเพศ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริษทั

รบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่  

 ผู้ใช้บรกิารที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริษัทรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ ในด้าน

จาํนวนบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ทีใ่ช ้ความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน ยอดค่าใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืน และระยะเวลา

ในการชาํระเงนิ ไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 สมมติฐานท่ี 1.2 ผู้ใช้บริการในเขตกรงุเทพมหานครท่ีมีอายุ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริษทั

รบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 

  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายแุตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ ดา้นจํานวน

บรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ทีใ่ช ้และดา้นระยะเวลาในการชาํระเงนิ แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี และอายุ 31-35 มพีฤตกิรรมการใช้

บรกิารบรษิัทรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศด้านจํานวนบรษิทัรบัจดัการขนส่งสนิค้าสงูกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาย ุ

41-45 ปี และผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 31-35 ปี มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศดา้น

ระยะเวลาในการชาํระเงนิสงูกวา่ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายตุํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 30 ปี 36-40 ปี และอายุ 41-45 ปี  

 ผู้ใช้บริการที่มอีายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริษัทรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ ในด้าน

ความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาย ุ31-35 ปี มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศดา้นความถีใ่นการ

ใชบ้รกิารต่อเดอืนสงูกวา่ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาย ุ35-40 ปี และอายุ 41-45 ปี 

 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ ในดา้นยอด

คา่ใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืน ไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

  สมมติฐานท่ี 1.3 ผูใ้ช้บริการในเขตกรงุเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการ

ใช้บริษทัรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 

 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษา แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ 

ในดา้นจํานวนบรษิทัรบัจดัการขนส่งสนิค้าที่ใช้ ด้านความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน ด้านยอดค่าใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อ
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เดอืน และดา้นระยะเวลาในการชําระเงนิ ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.4 ผูใ้ช้บริการในเขตกรงุเทพมหานครท่ีมีประเภทธุรกิจ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการ

ใช้บริษทัรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่   

 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ปีระเภทธรุกจิ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ ใน

ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่ปีระเภทธุรกจิเครื่องสาํอาง เครื่องอาบน้ํา ยา และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัตา ประเภทธุรกจิอาหาร 

และประเภทธุรกจิเฟอรนิ์เจอร ์มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารบรษิทัรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศดา้นความถีใ่นการใช้

บรกิารต่อเดอืน สงูกวา่ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ปีระเภทธรุกจิอุปกรณ์ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์

 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ปีระเภทธรุกจิ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ ใน

ดา้นจํานวนบรษิัทรบัจดัการขนส่งสนิค้าที่ใช ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามแตกต่างกนั 2 คู่ คอืผูใ้ชบ้รกิารทีม่ปีระเภทธุรกจิรถยนต์และชิน้ส่วน มพีฤตกิรรมการใช้

บรกิารบรษิทัรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศดา้นจํานวนบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ทีใ่ชต้ํ่ากว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่ ี

ประเภทธุรกจิเครื่องสาํอาง เครื่องอาบน้ํา ยา และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัตา และประเภทธุรกจิอาหาร และผูใ้ชบ้รกิารทีม่ี

ประเภทธุรกจิเครื่องสําอาง เครื่องอาบน้ํา ยา และผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวกบัตา ประเภทธุรกจิอาหาร และประเภทธุรกิจ

เฟอรนิ์เจอร ์มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิัทรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศดา้นจํานวนบรษิทัรบัจดัการขนส่ง

สนิคา้ทีใ่ช ้สงูกวา่ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ปีระเภทธรุกจิอุปกรณ์ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์สว่นคู่อื่นนัน้ไม่พบความแตกต่าง  

 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ปีระเภทธรุกจิ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ ใน

ดา้นยอดค่าใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืน และดา้นระยะเวลาในการชําระเงนิ ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.5 ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีขนาดของธุรกิจ แตกต่างกนัมีพฤติกรรม

การใช้บริษทัรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 

 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ขีนาดของธรุกจิ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ 

ในดา้นยอดค่าใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว้ โดยบรษิัทจํากดัมคี่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้บรษิัทรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศด้านยอดค่าใช้

บรกิารเฉลีย่ต่อเดอืนสงูกวา่หา้งหุน้สว่นจาํกดั  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ขีนาดของธรุกจิ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้

บรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยหา้งหุน้ส่วนจํากดัมคี่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบั

จดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน สงูกวา่บรษิทัจาํกดั 

  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ขีนาดของธรุกจิ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ 

ในดา้นจาํนวนบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ทีใ่ช ้และดา้นระยะเวลาในการชําระเงนิ ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทาง

สถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานที่ 1.6 ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผู้ตัดสินใจ (ตําแหน่ง) แตกต่างกันมี

พฤติกรรมการใช้บริษทัรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 

 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ผีู้ตดัสนิใจ (ตําแหน่ง) แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรษิทัรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่าง

ประเทศ ในดา้นจาํนวนบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ทีใ่ชแ้ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่ตีําแหน่งงานระดบัปฏบิตักิาร มพีฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบัจดัการขนส่งสนิค้า

ระหว่างประเทศดา้นจํานวนบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ทีใ่ช้สงูกว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ตีําแหน่งงานระดบัผูจ้ดัการแผนก 

และตาํแหน่งระดบัผูบ้รหิาร และผูใ้ชบ้รกิารทีม่ตีาํแหน่งงานระดบัหวัหน้างาน มพีฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบัจดัการขนส่ง
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สนิคา้ระหว่างประเทศด้านจํานวนบรษิทัรบัจดัการขนส่งสนิคา้ทีใ่ช้สูงกว่า ผู้ใช้บรกิารที่มตีําแหน่งงานระดบัผู้จดัการ

แผนก สว่นคู่อื่นนัน้ไม่พบความแตกต่าง  

 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ผีู้ตดัสนิใจ (ตําแหน่ง) แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรษิทัรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่าง

ประเทศ ในดา้นระยะเวลาในการชําระเงนิ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ โดยผู้ใชบ้รกิารทีม่ตีําแหน่งงานระดบัหวัหน้างาน มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัรบัจดัการขนส่ง

สนิค้าระหว่างประเทศด้านระยะเวลาในการชําระเงนิสูงกว่า ผู้ใช้บรกิารที่มตีําแหน่งงานระดบัผู้จดัการแผนก โดยมี

ผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.126 

 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ผีู้ตดัสนิใจ (ตําแหน่ง) แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรษิทัรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่าง

ประเทศ ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน และดา้นยอดคา่ใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืนไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญั

ทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 2 ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7Ps) ซึง่ประกอบดว้ย ผลติภณัฑแ์ละ

บรกิาร ราคา ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย การสง่เสรมิการตลาด บคุลากร กระบวนการใหบ้รกิาร และลกัษณะทางกายภาพ 

มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศของผูใ้ชบ้รกิาร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 2.1 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้

บริษัทรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจาํนวนบริษัทรบั

จดัการขนส่งสินค้าท่ีใช้  

 ความพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มอีทิธพิล

ต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ ดา้นจาํนวนบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ทีใ่ช ้อย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 6.0 

 สมมติฐานท่ี 2.2 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้

บริษทัรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้

บริการต่อเดือน  

 ความพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย และดา้น

บคุลากร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อ

เดอืน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 10.4 

  สมมติฐานท่ี 2.3 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้

บริษัทรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านยอดค่าใช้บริการ

เฉล่ียต่อเดือน 

 ความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ

ใช้บรกิารบรษิทัรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ ด้านยอดค่าใช้บรกิารเฉลี่ยต่อเดอืนอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 4.1 

 สมมติฐานท่ี 2.4 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้

บริษัทรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการ

ชาํระเงิน 

 ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้าน

บคุลากร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ ดา้นระยะเวลาในการชําระเงนิ

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 8.3 
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สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากการศกึษาวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใช้

บรษิัทรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ที่นํามาอภิปรายตาม

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ดงัน้ี 

 1.  การวิเคราะห์ความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 

ประเภทธุรกจิ ขนาดของธุรกจิ และผูต้ดัสนิใจ (ตาํแหน่ง) พฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ

ของผูใ้ชบ้รกิาร ดงัน้ี  

  1.1  เพศ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่าง

ประเทศ ในดา้นจาํนวนบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ทีใ่ช ้ความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน ยอดค่าใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืน 

และระยะเวลาในการชําระเงนิ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 เน่ืองจากเพศไม่ใช่ปจัจยัที่มผีลต่อ

พฤตกิรรมการใช้บรษิัทรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ เพราะไม่ว่าผู้ใช้บรกิารจะมเีพศใดกต็าม หากบรษิัทที่

ใหบ้รกิารมกีารบรกิารทีด่ ีหรอืมคุีณภาพในมุมมองของผูใ้ชบ้รกิาร ย่อมมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร และก่อใหเ้กดิความ

ภกัดต่ีอบรษิทัผูใ้หบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เด่นนภา มุง่สงูเนิน (2557) ไดศ้กึษาเรือ่ง คณุภาพการบรกิารที่

สง่ผลต่อความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิาร: กรณีศกึษาบรษิทัไดนามคิ อนิเตอร ์ทรานสปอรต์ จํากดั พบว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศ

แตกต่างกนั มคีวามภกัดใีนการใชบ้รกิารบรษิทัไดนามคิ อนิเตอร ์ทรานสปอรต์ จาํกดั ไมแ่ตกต่างกนั  

  1.2  อายุ พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายแุตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่าง

ประเทศ ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน จาํนวนบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ทีใ่ช ้และระยะเวลาในการชําระเงนิ 

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 31-35 ปี มพีฤตกิรรม

การใชบ้รกิารบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน และดา้นระยะเวลามากทีส่ดุ 

ผูใ้ชบ้รกิารอายตุํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 30 ปี ในดา้นจํานวนบรษิทัรบัจดัการขนส่งสนิคา้มากทีสุ่ด เน่ืองจากกลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร

อยูใ่นชว่งอายทุีก่ลา้เสีย่ง และมปีระสบการณ์ในการทาํงาน จงึกลา้ตดัสนิใจทดลองใชบ้รษิทัใหม่ๆ  หรอืบรษิทัทีส่ามารถ

ขยายระยะเวลาในการชาํระเงนิได ้จงึทําใหม้พีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศมาก

ทีส่ดุ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเชฟแมน และคานุค (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. 2546; อ้างองิจาก  Schiffman; & 

Kanuk. n.d.) กล่าววา่ บคุคลทีม่อีายตุ่างกนัจะมคีวามตอ้งการสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

   1.3  ประเภทธุรกจิ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ปีระเภทธุรกจิแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบัจดัการ

ขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ ในด้านจํานวนบรษิัทรบัจดัการขนส่งสนิค้าที่ใช้ และความถี่ในการใช้บรกิารต่อเดือน 

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามลําดบั โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่ปีระเภทธุรกจิอาหาร มี

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศดา้นจาํนวนบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ทีใ่ช ้และความถี่

ในการใชบ้รกิารต่อเดอืนมากทีส่ดุ เน่ืองจากอาหารเป็นผลติภณัฑท์ีจ่าํเป็นสาํหรบัชวีติประจาํวนั จงึก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมใน

การใชบ้รกิารในด้านความถี่ในการใช้บรกิารต่อเดอืน หรอืมกีารส่งออกนําเขา้มากกว่าผลติภณัฑ์อื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ เกศรา จนัทรจ์รสัสขุ (2555) เรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก ้

โลตสั ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ในการใชบ้รกิารหา้งในแต่ละครัง้ ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เลอืกซือ้สนิคา้อุปโภค

บรโิภคมากทีส่ดุ 

  1.4  ขนาดของธุรกจิ พบว่า ผู้ใช้บรกิารทีม่ขีนาดของธุรกจิแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรษิทัรบั

จดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ ในด้านความถี่ในการใช้บริการต่อเดอืน และยอดค่าใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือน 

แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 และ 0.01 ตามลําดบั โดยห้างหุ้นส่วนจํากดัมคี่าเฉลี่ยของ

พฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืนมากทีสุ่ด แต่บรษิทั

จํากดัมยีอดค่าใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืนสงูกว่าห้างหุน้ส่วนจํากดั เน่ืองจากบรษิทัเลก็ๆอย่างห้างหุน้ส่วนจํากดัต้องการ

ขยายธรุกจิ จงึมคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศสงูกวา่บรษิทัจาํกดั แต่บรษิทัจาํกดั
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มกีาํลงัในการซือ้บรกิารมากกวา่หา้งหุน้สว่นจาํกดั จงึมยีอดค่าใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืนสงูกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ กาญจน์สติา โฆษติธญัญสทิธิ ์(2556) เรือ่งปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม

การผลติอาหารและเครื่องดื่ม พบว่า ขนาดขององคก์รทีแ่บ่งตามทุนจดทะเบยีนมผีลต่อพฤตกิรรมในการใชบ้รกิาร โดย

องคก์รทีม่ทีนุจดทะเบยีนสงูกวา่ มพีฤตกิรรมในการใชบ้รกิารดา้นความถี ่และยอดคา่ใชบ้รกิารสงูกวา่ 

  1.5  ผู้ตัดสนิใจ (ตําแหน่ง) พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีตําแหน่งแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริษัทรบั

จดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ ในด้านระยะเวลาในการชําระเงนิ และจํานวนบรษิัทรบัจดัการขนส่งสนิค้าที่ใช้

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่ตีาํแหน่งงานระดบัผูบ้รหิาร 

มพีฤติกรรมการใช้บริการบริษัทรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศด้านระยะเวลาในการชําระเงินสูงที่สุด และ

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ตีาํแหน่งงานระดบัปฏบิตักิาร มพีฤตกิรรมการใชบ้รษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศดา้นจํานวน

บรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ทีใ่ชม้ากทีสุ่ด เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารทีม่ตีําแหน่งสงู มปีระสบการณ์ในการทํางานสงูกว่า จงึ

ทาํใหเ้กดิการพจิารณาเลอืกใชไ้ดย้ากกวา่ และมคีวามภกัดต่ีอบรษิทัทีใ่ชง้านอยา่งสมํ่าเสมอ จงึทาํใหม้พีฤตกิรรมในการ

ใชบ้รกิารบรษิัทรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศน้อยกว่าผูท้ีม่ตีําแหน่งหรอืประสบการณ์ในการทํางานที่ต่ํากว่า 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชนมวฒัน์ จางกติตริตัน์ (2554) ไดศ้กึษาเรื่อง การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ พฤตกิรรม 

และความภกัดขีองผู้ใช้บรกิารบรษิัทรบัจดัการขนส่งสนิค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างบรษิัทไทย และบรษิัท

ต่างชาติ พบว่าผู้ใช้บริการที่มตีําแหน่งงานแตกต่างกนั มีความภกัดโีดยรวมในการใช้บรกิารบรษิัทรบัจดัการขนส่ง

สนิคา้ทางทะเลระหว่างประเทศแตกต่างกนั  

 2.  ผลการศกึษาความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (7Ps) ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้

บรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

  2.1  ดา้นผลติภณัฑ์ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้บรษิัทรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ ของ

ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจาํนวนบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ทีใ่ช ้     และความถี่ในการใชบ้รกิารต่อ

เดอืนในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ กาญจน์สติา โฆษติธญัญสทิธิ ์ (2556) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ ี

อทิธพิลต่อการเลอืกผู้ให้บรกิารโลจสิตกิส ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลติอาหารและเครื่องดื่ม พบว่า ผู้ใช้บรกิารไดใ้ห้

ความสาํคญักบัการเลอืกผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสใ์นปจัจยัดา้นการบรกิารมากทีสุ่ด โดยเฉพาะการมบีรกิารทีร่วดเรว็

ตรงต่อเวลา ถกูตอ้งตรงตามคาํสัง่ มอุีปกรณ์ เครือ่งมอืในการบรกิารทีไ่ดม้าตรฐาน และมกีารบรกิารแบบครบวงจร ซึง่มี

ความสมัพนัธ์กบัความถี่ในการใช้บรกิาร และสอดคล้องกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า ผลติภณัฑ ์

(Product) เป็นสิง่ที่เสนอขายโดยธุรกจิเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้พงึพอใจผลติภณัฑท์ี่เสนอขาย อาจจะมี

ตวัตนหรอืไมม่ตีวัตนกไ็ด ้ผลติภณัฑจ์งึประกอบดว้ยสนิคา้ บรกิาร ความคดิ สถานที ่องคก์รหรอืบุคคล ผลติภณัฑต์อ้ง

มอีรรถประโยชน์ (Utility) มคีุณค่า (Value) ในใยตาของลูกค้า จงึมผีลทําให้ผลติภณัฑ์สามารถขายได้ ซึ่งการใช้

เครื่องมอืทางการตลาดสาํหรบัธุรกจิบรกิาร เป็นการบรหิารความแตกต่างของผลติภณัฑใ์หแ้ตกต่างจากคู่แข่งในเรื่อง

ของภาพลกัษณ์ เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์สาํหรบัธรุกจิทีใ่หบ้รกิารโดยอาศยัสญัลกัษณ์ ตราสนิคา้ 

  2.2  ด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริษัทรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ ของ

ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นระยะเวลาในการชาํระเงนิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2544) กล่าวว่า ราคานัน้จะต้องเป็นราคาที่ลูกค้าพอใจ รวมไปถึงการให้ส่วนลดราคา 

(Discount) สว่นยอมให ้(Allowance) และการใหส้นิเชื่อและระยะเวลาในการชําระเงนิ (Credit Term) ทัง้น้ีการกําหนด

ราคาตอ้งมคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพของผลติภณัฑห์รอืการบรกิาร และสามารถแขง่ขนัได ้

  2.3  ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการใช้บรษิัทรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่าง

ประเทศ ของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านจํานวนบรษิัทรบัจดัการขนส่งสนิค้าที่ใช้ ความถี่ในการใช้

บรกิารต่อเดอืน ยอดค่าใชบ้รกิารต่อเดอืน และระยะเวลาในการชาํระเงนิ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชาญวทิย ์พรภทัรา

รตัน์ (2552) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชต้วัแทนรบัจดัการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศของผู้
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สง่ออกในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั และในจงัหวดัสมทุรสาคร พบวา่ผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามสาํคญัดา้นช่องทางการ

จดัจําหน่าย โดยสถานทีต่ัง้ของบรษิทัขนสนิคา้ต้องมคีวามสะดวกในการตดิต่อ เช่น มทีีจ่อดรถของผู้มาตดิต่อสะดวก

และเพยีงพอ หรอือยู่ใกลบ้รษิทัของผูส้่งออก และสอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) อา้งถงึแนวคดิส่วนประสม

ทางการตลาดสาํหรบัธุรกจิบรกิาร (Service Mix) ของคอทเลอร ์(Philip Kotler) กล่าวว่า ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย 

(Place) เป็นกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรรยากาศสิง่แวดลอ้มในการนําเสนอบรกิารให้แก่ลูกคา้ ซึ่งมผีลต่อการรบัรูข้อง

ลกูคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบรกิารทีนํ่าเสนอ ซึง่จะต้องพจิารณาในดา้นทําเลทีต่ัง้ (Location) และช่องทางใน

การนําเสนอบริการ (Channels) กล่าวคือทําเลที่ตัง้ต้องมคีวามสะดวกในการติดต่อ เช่นการมหีลายสาขาเพื่อให้

ผูใ้ชบ้รกิารไดเ้ขา้ถงึบรษิทัรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศไดม้ากขึน้ ทัง้น้ีรวมถงึช่องทางในการนําเสนอบรกิาร 

ใหค้าํปรกึษาในการขนสง่สนิคา้ผ่านทางอเีมล และเวบ็ไซต ์

  2.4  ด้านบุคคลากร มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บรษิัทรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ ของ

ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน และระยะเวลาในการชาํระเงนิ แต่มอีทิธพิล

ในทศิทางตรงกนัขา้มเน่ืองจาก ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บับรกิารทีด่จีากบุคลากรผูใ้หบ้รกิารรบัจดัส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ โดย

ทีค่วามถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืนขึน้อยูก่บัความตอ้งการและความจาํเป็นของผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่อาจจะใชเ้ดอืนละหน่ึงครัง้ 

หรอืมากกวา่นัน้ ดงันัน้เมือ่ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบคุลากรสงูขึน้ กไ็มส่ง่ผล

ใหผู้ใ้ชบ้รกิารมพีฤตกิรรมการใช้บรษิทัรบัจดัขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศด้านความถี่ในการใชบ้รกิารต่อเดอืนเพิม่ขึน้ 

และเมือ่ผูใ้ชบ้รกิารมปีระสบการณ์ในการทาํงานสงูขึน้ มทีกัษะในการทาํงานมากขึน้ ความถีใ่นการใชบ้รกิารสง่ออกอาจ

ลดลง เน่ืองจากมกีารใชก้ารพยากรณ์สาํหรบัการผลติและการขนส่งสนิคา้ ทัง้น้ีเพื่อประหยดัค่าใชจ้่ายในการขนส่ง ซึง่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พสิทุธนีิ พานทอง (2557) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางไปรษณีย ์ของผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ปจัจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดบรกิาร ดา้นบคุลากร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางไปรษณีย ์ในดา้นความถีใ่นการ

ใชบ้รกิาร โดยความรู ้ความเชีย่วชาญ ในการใหบ้รกิารของพนักงาน เป็นสิง่ทีผู่ใ้ชบ้รกิารใหค้วามสาํคญัมากทีสุ่ด และ

สอดคลอ้งกบัศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546) กล่าวว่า คุณภาพการใหบ้รกิารในเรื่องการสร้างความแตกต่างดา้น

การบรกิาร คอืการเขา้ถงึลูกคา้ต้องอํานวยความสะดวก การติดต่อสื่อสารต้องอธบิายอย่างถูกต้อง มคีวามชํานาญ มี

ความสามารถ กล่าวคอื บุคลากรต้องมคีวามชํานาญและมคีวามรูใ้นงาน มคีวามน่าเชื่อถอืและสรา้งความเชื่อมัน่และ

ความไวว้างใจเป็นอยา่งด ีโดยเสนอบรกิารทีด่ทีีส่ดุใหล้กูคา้ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรศกึษาความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิารบรษิทัรบัจดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ 

 2.  ควรศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของบรษิทัทีอ่ยูใ่นแต่ละภูมภิาค/จงัหวดั หรอืในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

เพือ่ทีจ่ะไดนํ้าผลการวจิยัทีแ่ตกต่างกนัมาทาํการศกึษาเปรยีบเทยีบกนั  

 3.  ควรศกึษาความพงึพอใจด้านส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรษิทัรบัจดัการ

ขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศของผูใ้ชบ้รกิาร สาํหรบัธรุกจิประเภทอืน่ๆดว้ย  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาใหค้าํปรกึษาคาํแนะนําและความชว่ยเหลอืตลอดจนปรบัปรุง

แก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆเป็นอย่างดยีิ ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิส อาจารย์ ที่ปรกึษาสารนิพนธ์จนทําให ้       

สารนิพนธฉ์บบัน้ีเสรจ็สมบรูณ์ซึง่ผูว้จิยัขอขอบพระคณุในความเมตตาของทา่นเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ 
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 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ สุพาดา สริิกุตตา และ อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่กรุณาเป็น

ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถามรวมทัง้คณาจารย์ภาควชิาบรหิารธุรกจิและอาจารย์พเิศษหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ 

ทกุทา่นทีไ่ดก้รุณาอบรมสัง่สอนวชิาความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 

 ขอขอบคุณบิดามารดาและพี่น้องซึ่งให้การสนับสนุนและคอยชี้แนะในการศึกษาเล่าเรียนมาโดยตลอด             

อกีทัง้ยงัคอยใหก้าํลงัใจมาโดยตลอด 

 ขอขอบคุณเพือ่นๆ ทกุคนทีค่อยชว่ยเหลอืและแนะนําในการจดัทาํวจิยัของผูว้จิยัมาโดยตลอด 

 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทกุทา่นทีส่ละเวลาเพือ่ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานวจิยัในครัง้น้ี 

 สุดท้ายน้ีผู้วิจยัขอให้งานวจิยัน้ีได้เป็นประโยชน์สําหรบัผู้ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจและผู้ที่สนใจคุณประโยชน์         

และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ีผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิามารดาตลอดจนครอูาจารยท์กุทา่น 
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