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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับ
ธุรกิจบริการ 7P’s และคุณภาพการบริการ มีความสัมพันธ์ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งได้ท าการศึกษาและท าวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 400 ชุด เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ท าการศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัยและความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ผ่านการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น จากผลการศึกษา
ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.50 ส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.80 ส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 64.00 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 54.30 
และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.00 โดยจากการวิเคราะห์ พบว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ เลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 7P’s ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้าง และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และปัจจัย
คุณภาพการบริการ ได้แก่ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และด้านการรู้จักและเข้าใจ มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วน ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 7P’s คุณภาพการบริการ บริการขนส่งสินค้าแบบด่วน 
 

ABSTRACT 
 

This research indicates factors influencing customer's decisions in choosing to use express 
delivery in Bangkok. The purpose is to study demographic factor, the marketing mix of 7P's, and service 
quality. Moreover, this study conducts quantitative research such as survey research with 400 
questionnaires to collect the data for doing regression analysis of relevant factors. As the results of 
studying the sample group, people who choose express delivery are female, accounting for 56.50%. Most 
of them are aged 21 to 30, which is 61.80% of the group. Furthermore, 64% of them earn at least a 
bachelor's degree or equivalent. Most are office workers and have an average income of 15,001-30,000 
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baht, accounting for 54.30 percent and 38.00 percent respectively. From the demographic perspective, 
choosing to use express delivery for citizens in Bangkok has no difference at a significance level of 0.05. 
The marketing mix of 7P’s consisting of product, price, place, promotion, people, process and physical 
evidence shows that there is a relationship between marketing mix of 7P’s and the decision of customers 
in Bangkok to use express delivery at a significant level of 0.05. And Factors of service quality including 
Reliability, Responsiveness and Empathy reveals that these factors have a relationship with the decision 
of customers in Bangkok to use express delivery at a significance level of 0.05. 
 
Keywords: Marketing Mix of 7P’s, Service Quality, Express Delivery 
 

บทน า 
ปัจจุบันเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ระบบเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิต ท าให้

กิจกรรมในชีวิตประจ าวันเกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว และง่าย เพียงแค่เรามีสามร์ทโฟนเครื่องเดียว ก็สามารถท าให้เข้าถึง
ข้อมูล ข่าวสาร การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการซื้อขายสินค้า หรือบริการ ได้ทั่วโลก นอกจากนี้การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ส่งผลให้
ธุรกิจต้องมีการปรับตัว เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการอย่างต่อเนื่อง การช าระค่าบริการผ่าน E-payment / Internet Banking และระบบการขนส่งสินค้า 
จึงเข้ามาช่วยท าให้การซื้อ-ขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ หรือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การท าธุรกิจโดยการซื้อขายสินค้า หรือโฆษณาธุรกิจผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ ระบบอินเทอร์เน็ต โดยธุรกิจอีคอมเมิร์ซสามารถ
สื่อสารผ่านทางข้อความ เสียง ภาพ และคลิปวีดีโอ ในการช่วยท าธุรกิจ ปัจจุบันธุรกิจอีคอมเมิร์ซสามารถเชื่อมโยงผู้ซื้อ และ
ผู้ขายเข้าด้วยกัน ท้ังในรูปแบบของ B2C  (Business-to-Consumer) ธุรกิจกับผู้ซื้อปลีก คือ การซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ขาย
ปลีก กับผู้บริโภคผ่านอินเตอร์เน็ต และ C2C (Consumer to Consumer) ผู้บริโภคกับอีคอมเมิร์ซในปี 2563 มีแนวโน้มที่จะ
เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 15.3% หรือ 159 พันล้านบาท และมีการคาดการณ์ว่าในรูปแบบ B2C จะมีการเติบโตขึ้น 28.89% จากเดิม 
ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยการเติบโตของมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซ แบบ B2C ทั่วโลกที่มีอัตราเติบโตเฉลี่ย 20% และมูลค่าตลาดอี
คอมเมิร์ซ รูปแบบ C2C เติบโตขึ้นกว่า 40% จะเห็นได้ว่าจากการที่มูลค่าอีคอมเมิร์ซมีอัตราการขยายตัวโดยเฉพาะในรูปแบบ
ของ C2C อันสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ส่งผลให้ปริมาณการ
ขนส่งสินค้าจากผู้ขายสินค้าไปยังผู้บริโภคนั้นมีเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้า (โลจิสติกส์) จึงเข้ามามีบทบาท
ส าคัญ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเช่นกัน 

ในปี 2562 มูลค่าตลาดการรับสง่สินค้ามีมูลค่าสูงถึง 200,000 ล้านบาท หากแยกเฉพาะการจัดส่งสินค้าด่วน แบบถึง
มือผู้รับภายใน 1-3 วัน นั้นมีมูลค่าตลาดสูงถึง 49,000 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะมีมูลตลาดสูงถึง 66,000 ล้าน
บาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้น 35% จากข้อมูลดังกล่าวจึงท าให้ในช่วง 2-3ปี ท่ีผ่านมามีการแข่งขันกันเพื่อการเป็นผู้น าในตลาดการ
ให้บริการขนส่งสินค้า ท้ังของผู้ประกอบการรายเก่า อย่างไปรษณีย์ไทย และการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ โดยเฉพาะ
ต่างชาติ เช่น Kerry Express จากฮ่องกง, DHL จากเยอรมนี, SCG Express เป็นการร่วมมือเอสซีจี และ Yamato ประเทศ
ญี่ปุ่น, Flash Express และ Best Express ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก Alibaba (Team, 2562) เป็นต้น หรือผู้ประกอบการ
ภายในประเทศ เช่น Ninja van, Best logistics และ Nim Express เป็นต้น  

จากจ านวนผู้ประกอบการที่เข้ามาแข่งขันในตลาดการขนส่งสินค้าแบบด่วน ในปัจจุบันถือได้ว่าธุรกิจการให้บริการ
ขนส่งสินค้านี้เริ่มก้าวเข้าสู่ช่วงแข่งขันกันอย่างรุนแรง ผู้ประกอบการแต่ละรายต่างเล็งเห็นถึงความส าคัญในการน าจุดแข็ง และ
กลยุทธ์ทางการตลาดในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ เช่น  การการันตีระยะเวลาในการจัดส่ง การขยายพื้นที่การ
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ให้บริการจัดส่งสินค้าให้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้บริโภค การรับประกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับการจนส่งสินค้า 
เพื่อท าให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจ ด้านราคา เช่น การปรับลดอัตราค่าบริการขนส่งสินค้า เพื่อจูงใจผู้บริโภค ด้านสถานที่ 
หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย  เช่น การขยายจ านวนสาขาให้บริการรับ -ส่งพัสดุให้ครอบคลุมพื้นที่ของผู้บริโภค สถานที่ตั้ง
สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก ท่ีจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการให้บริการที่ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น ด้าน
ส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์การให้บริการ ผ่านสื่อต่างๆ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความคุ้นเคย การใช้พรีเซน
เตอร์ที่มีช่ือเสียง เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ กระตุ้นการรับรู้ และสร้างการจดจ าให้กับผู้บริโภค ด้านบุคคล เช่น พนักงานแต่ง
กายสุภาพเรียบร้อยพร้อมให้บริการอยู่ เสมอ สามารถตอบค าถาม หรือแนะน าการให้บริการแก่ผู้บริโภค ด้านการสร้างและ
ลักษณะทางกายภาพ เช่น การตกแต่งสถานที่ บรรยากาศภายในสถานที่ให้บริการ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกดึงดูดที่อยาก
เข้ามาใช้บริการ ด้านกระบวนการ เช่น ขั้นตอนการให้บริการของพนักงานรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน ไม่ท าให้ผู้บริโภครู้ถึงความ
วุ่นวายสึกสับสน มีกระบวนการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นหากมีข้อผิดพลาดในการขนส่ง มีระบบการติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า
ให้กับผู้บริโภคท าการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นผู้น าทางการตลาด เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมจากผู้บริโภคในการให้บริการขนส่ง
สนิค้า ท าให้ผู้บริโภคเล็งเห็น และตัดสินใจใช้บริการขนส่งสินค้ากับตนเอง  

นอกจากนี้คุณภาพการบริการยังเข้ามามีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้า เนื่องจากคุณภาพ
การให้บริการนั้นถือเป็นสิ่งผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รับจากการใช้บริการ หากสามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ พึง
พอใจ หรือการให้บริการนั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ จะท าให้ตัดสินใจเลือกใช้บริการซ้ า ดังนั้น
ผู้ประกอบการต่างให้ความส าคัญกับคุณภาพการ และท าให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณภาพที่ดีที่สุด และเหนือการคู่แข่งในการ
ให้บริการ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ โดยสิ่งนี้จะการการันตีได้ว่าผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้ากับตน 
จากมูลเหตุดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบ
ด่วนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร  ทั้งในเรื่องของส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ และคุณภาพการ
บริการ โดยเล็งเห็นว่าหากสามารถทราบ และเข้าใจสิ่งที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญก็จะท าให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผน
ธุรกิจ และกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 7P’s ที่มีความสัมพันธ์ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธ์ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของ

ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีและแนวความคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่าลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานะภาพ และขนาดครอบครัว เป็นเกณฑ์
ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนทางการตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ถือเป็นลักษณะส าคัญทางสถิติที่วัดได้ของประชากร โดย
จะช่วยในการก าหนดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ๆ ตัวแปรทางประชากรศาสตร์ที่ส าคัญ 

ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้อ้าง
ถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip  Kotler ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจที่ให้บริการซึ่งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย 
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ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคคล ด้านการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ทั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในการใช้
บริการ และสามารถบ่งบอกความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ 

ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ Parasuraman et al. (1985) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพการ
บริการคือ ความคาดหวังต่อการบริการ ของผู้ประกอบการทั้งในเรื่องของความรวดเร็วในการให้บริการ ความน่าเชื่อถือได้ และ
ความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในบริการนั้น ๆ  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนในเขต

กรุงเทพมหานคร  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ท าการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน การก าหนดขนาด
ตัวอย่างจึงต้องใช้วิธีการค านวณขนาดประชากรที่ไม่สามารถระบุจ านวนประชากรที่แน่นอนได้ (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2550) 
โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 จะได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 385 คน และ
เพิ่มจ านวนตัวอย่างอีก 15 คน รวมจ านวน 400 คน 

วิธีการสุ่มในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ตามขั้นตอนดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีการคัดเลือกเขตในจังหวัง

กรุงเทพมหานคร จากจ านวนประชากรผู้ที่พักอาศัยสูงสุด 10 อันดับ (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2562) จาก
ทั้งหมด 50 เขต ได้แก่ 

1. เขตสายไหม  จ านวนประชากร  206,278 คน 
2. เขตคลองสามวา  จ านวนประชากร  202,094 คน 
3. เขตบางแค  จ านวนประชากร  193,491 คน 
4. เขตบางเขน  จ านวนประชากร  189,000 คน 
5. เขตบางขุนเทียน  จ านวนประชากร  185,824 คน 
6. เขตประเวศ  จ านวนประชากร  180,769 คน 
7. เขตลาดกระบัง  จ านวนประชากร  177,769 คน 
8. เขตหนองจอก  จ านวนประชากร  176,022 คน 
9. เขตดอนเมือง  จ านวนประชากร  170,021 คน 
10. เขตจตุจักร  จ านวนประชากร  156,605 คน 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota  sampling) โดยเลือกเก็บตัวอย่างในเขตที่สุ่มได้ในขั้นที่ 1 
ได้แก่ เขตสายไหม เขตคลองสามวา เขตบางแค เขตบางเขน เขตบางขุนเทียน เขตประเวศ เขตลาดกระบัง เขตหนองจอก เขต
ดอนเมือง และเขตจตุจักร ตามสัดส่วนของจ านวนประชากรที่พักอาศัย รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน (กัลยา วานิชย์บัญชา. 
2550) 
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เมื่อ  แทน จ านวนประชากรแต่ละเขต 

      แทน จ านวนรวมประชากรแต่ละเขต 

      แทน จ านวนตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

      แทน จ านวนตัวอย่างที่ต้องการ 
 

แทนค่าสูตร      

      
= 44.89 คน (แทนค่าสูตรจากกลุม่ตัวอย่างจ านวนประชากรที่พักอาศัยสูงสดุ 10 อันดับในเขตกรุงเทพมหานคร) 

 
ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการเลือกเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างจาก

ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วน ตามความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลของแต่ละเขตในขั้นที่ 1 และ 2 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจนครบ 400 ชุด 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นรูปแบบของแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน 5 ข้อ  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับปัจจัยประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 7P’s ที่มีความสัมพันธ์ต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามประเมินค่า 
(Likert Scale Questions) รวม 7 ด้าน จ านวนรวม 31ข้อ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้า
แบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามประเมินค่า (Likert Scale Questions) รวม 3 ด้าน 
จ านวนรวม 9 ข้อ 

ส่วนที่  4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามประเมินค่า (Likert Scale Questions) รวม 5 ด้าน 19 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)  

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 7 P’s ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้าง และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ได้แก่ ด้านความเช่ือถือได้ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
และด้านการรู้จัก และเข้าใจ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วน ได้แก่ ด้านการตระหนักถึง
ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจใช้บริการ และด้านพฤติกรรมหลังการใช้
บริการ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic)  
สมมติฐานข้อที่  1 การวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ สถิติวิเคราะห์หาที (Independent t - test) เพื่อ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ สถิติวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ กรณีพบความแตกต่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ที่ระดับความส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 หรือที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใช้การเปรียบเทียบเชิงพหุ (Multiple Comparison) ตามวิธีการ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett – T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่กลุ่มตัวอย่าง 

สมมติฐานข้อที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว 

สมมติฐานข้อที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
1. การวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 

226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 มีอายุ 21-30 ปี จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.80 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.30 และ            
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00  

2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 7 P’s โดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.73 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า                  
ด้านผลิตภัณฑ์ มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.09 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ มีความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 2.85 ด้านราคา มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.83 ด้านบุคคล มีความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 2.77 ด้านสถานท่ี มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.63 ด้านการสร้าง และน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ มีความคิดเห็นในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.58 และด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีความคิดเห็ นในระดับน้อย                   
มีค่าเฉลี่ย 2.35 ตามล าดับ 

3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ โดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.79 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความเช่ือถือได้ มีความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.01 รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
2.75 และด้านการรู้จัก และเข้าใจ มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.61 ตามล าดับ 

4. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วน โดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.65 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
ตัดสินใจใช้บริการ มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.91 รองลงมาคือ ด้านการประเมินทางเลือก มีความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.88 ด้านพฤติกรรมหลังการใช้บริการ มีความคิดเห็นในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.54 ด้านการ
ตระหนักถึงความต้องการ มีความคิดเห็นในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.51  และด้านการค้นหาข้อมูล มีความคิดเห็นในระดับน้อย 
มีค่าเฉลี่ย 2.42 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 

ที่มีเพศแตกต่างกัน การตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 7P’s ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน า เสนอลักษณะ และด้านกระบวนการ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และ
ด้านการรู้จักและเข้าใจ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันมี
การตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า 

1. เพศ ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน การตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเพศชายและ
เพศหญิง ก็ต่างสามารถเข้าถึงการใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วน เนื่องจากการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วน
พิเศษนั้นไม่อ้างอิงจากเพศของผู้ใช้บริการ แต่หากข้ึนอยู่กับความต้องการการใช้บริการเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บุษกร งามทรัพย์พงศ์ (2563) ได้ท าการศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จ ากัด ของ
ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จ ากัด ไม่ต่างกัน 

2. อายุ ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน การตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากการเข้า
ใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนไม่ได้มีการจ ากัดอายุของผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรวัส แผ่พร (2551) ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกของบริษัท พีทีพี ทรานสปอร์ต จ ากัด 
จากผลการศึกษาพบว่า ช่วงอายุของผู้ใช้บริการไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธุรกิจขนส่งสินค้า เนื่องจาก
ผู้ใช้บริการจะใช้ปัจจัยอื่นๆ ในการตัดสินใจ เช่น อัตราค่าบริการ ระยะเวลาในการจัดส่ง เป็นต้น 

3. ระดับการศึกษา ผู้ใช้บริการที่มีการศึกษาแตกต่างกัน การตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
เนื่องจาการให้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วน มีวัตถุประสงค์เพื่อน าสินค้าจัดส่งถึงที่หมายปลายทางให้ไวที่สุด ซึ่งการที่ผู้ใช้บริการ
จะมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับใดก็ตาม หากมีวัตถุประสงค์ตรงกับการให้บริการของขนส่ง ก็ย่อมเข้ามาใช้บริการได้ทุกคน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย ปรียานุช ศิรไพบูลย์ทรัพย์ (2560) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ Kerry Express ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า จุดให้บริการของ Kerry แต่ละ
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สาขาจะมีค าอธิบายการเข้าใช้บริการทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงมีพนักงานท่ีให้ค าแนะน าในการรับบริการแก่ลูกค้า
ทุกราย 

4. อาชีพ ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน การตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากไม่ว่า
ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าจะประกอบอาชีพใดต่างสามารถเลือกใช้การให้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ บุษกร งามทรัพย์พงศ์ (2563) ได้ท าการศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จ ากัด 
ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จ ากัด ไม่ต่างกัน 

5. รายได้ ผู้ใช้บริการที่มีรายได้แตกต่างกัน การตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก
ค่าบริการของการจัดส่งสินค้ามีให้เลือกมากมายหลายแบบ ท าให้ผู้ที่มีวงเงินจ ากัดสามารถ เลือกใช้บริการได้ โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกันแล้ว ราคาค่าขนส่งของแต่ละบริษัท จะมีราคาใกล้เคียงกัน ท าให้ถึงแม้ผู้ใช้บริการจะมีรายได้ที่แตกต่างกัน ก็จะ
มีการตัดสินใจใช้บริการไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียานุช ศิรไพบูลย์ทรัพย์ (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Kerry Express ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
ผลการวิจัยพบว่า Kerry Express เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ช้ันน าของเอเชีย มาตรฐานการให้บริการจะมีมาตรสากล โดย
ให้บริการลูกค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 7P’s ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานที่ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้าง และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 7P’s  ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.215 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันระดับค่อนข้างต่ า ในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซึ่งผู้ใช้บริการต่างต้องการให้สินค้าส่งถึงผู้รับปลายทางอย่างรวดเร็วโดยที่สินค้านั้น
ไม่เกิดความเสียหาย และจ านวนครบถ้วน พื้นที่การจัดส่งสินค้าครบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียานุช ศิร
ไพบูลย์ทรัพย์ (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Kerry 
Express ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยพื้นฐานที่ท าให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่ง
สินค้ากับผู้ประกอบการแต่ละราย ประกอบดัวยเรื่องของพัสดุถึงมือผู้รับในระยะเวลาที่บริษัทแจ้งไว้ พัสดุถึงมือผู้รับในสภาพที่
สมบูรณ์ มีหมายเลขส าหรับการติดตามพัสดุ ดังนั้นผู้ประการขนส่งสินค้าส่วนใหญ่จึงมีการพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ
เหล่านี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  

2. ด้านราคา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 7P’s ด้านราคามีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.185 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันระดับต่ า ในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากเพราะผู้ประกอบการให้บริการขนสงสินค้ามีราคาค่าบริการที่เหมาะส มเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่น หรือหากมีการตั้งราคาค่าบริการที่สูงขึ้นการให้บริการจะมีคุณสมบัติเฉพาะและพิเศษขึ้น 
เพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการในกลุ่มนั้นๆ ซึ้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจพร สุวรรณแสนทวี (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการในการขนส่งโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ราคาส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการในการขนส่งโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ ปัจจัยราคามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้
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บริการในส่วนการด าเนินงานเนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในปัจจุบันพยายามที่จะควบคุมต้นทุนไม่ให้เกิน 30%ของ
ราคาขายโดยมีการควบคุมทั้งในส่วนต้นทุนทางตรง และต้นทุนทางอ้อม ซึ่งต้นทุนการขนส่งนั้นถือเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งในการ
ควบคุมต้นทุนทางอ้อม  

3. ด้านสถานท่ี พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 7P’s ด้านสถานที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.163 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันระดับต่ า ในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากปัจจุบันสาขา หรือจุดให้บริการการรับส่งสินค้าของผู้ประกอบการแต่ละรายมีการ
กระจายตัวอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า อาคารส าหนักงาน สถานที่รถไฟฟ้า ที่พักอาศัย ร้านค้าต่างๆ 
หรือแม้แต่การให้บริการส่งรถมารับสินค้าถึงที่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวก และหลากหลายช่องทาง                 
ดังนั้นสถานที่การให้บริการถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้ ใช้บริการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย                   
บุษกร งามทรัพย์พงศ์ (2563) ได้ท าการศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จ ากัด ของ
ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการขนส่งพัสดุบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จ ากัด ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 7P’s ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.269 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน
ระดับค่อนข้างต่ า ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากการให้บริการขนส่งสินค้ามีการใช้แบรน์แอม
บาสเดอร์ หรือพรีเซนเตอร์ ที่มีช่ือเสียง ประกอบกับมีการโฆษณาตามสื่อต่างๆ รวมถึงการจัดโปรโมช่ันร่วมกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจอื่นๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย บุษกร งามทรัพย์พงศ์ 
(2563) ได้ท าการศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จ ากัด ของประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุบริษัท 
แฟลช เอ็กซ์เพรส จ ากัด ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

5. ด้านบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 7P’s ด้านบุคคลมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.363 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันระดับค่อนข้างต่ า ในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากในงานบริการพนักงานถือเป็นด่านแรกของการพบปะลูกค้า หรือผู้ใช้บริการโดยตรง 
ดังนั้นพนักงานจึงต้องยิ้มแย้ม กล่าวทักทายผู้ใช้บริการอยากสุภาพ มีอัธยาศัยดี ดูแลผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นการให้
ข้อมูล ค าแนะน าการใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ และกลับมาใช้บริการซ้ า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปรียานุช ศิรไพบูลย์ทรัพย์ (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
Kerry Express ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า สิ่งที่ลูกค้าต้องการนอกเหนือจากคุณภาพการให้บริการ
นั้น คือ การบริการด้วยพนักงานที่มีอัธยาศัยดี มีความเต็มใจมอบบริการให้ เพื่อส่งมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้า พนักงานท่ีมี
ใจรักงานบริการ เข้าใจความต้องการของลูกค้า เข้าใจธรรมชาติของคน จะสามารถปฏิบัติงานบริการได้ดี และสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้าได้ 

6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 7P’s ด้านการ
สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.444 แสดงว่าตัวแปรทั้ง
สองมีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคมองว่าสถานที่ 
หรือจุดให้บริการรับสินค้า มีความเป็นมาตรฐาน การตกแต่งมีความเป็นเอกลักษณ์ บรรยากาศภายไม่แออัด มีป้ายแสดงอัตรา
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ค่าบริการที่ชัดเจน และมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น กรรไกร คัตเตอร์ ปากกา สก๊อตเทป เป็นต้น เพียงพอต่อการเข้าใช้
บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณพร กลิ่นหอม (2563) ที่ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่ง
เอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าลักษณะทางกายภาพเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริโภค
สามารถจับต้องได้นอกเนื่องจากการให้บริการ ซึ่งอาจหมายถึงสัญลักษณ์ต่างๆ เอกลักษณ์ของสถานที่ ท่ีท าให้ผู้บริโภคเข้าใจ
ความหมายในการรับข้อมูล 

7. ด้านกระบวนการ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 7P’s ด้านกระบวนการมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.444 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง             
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้ใช้บริการมีความคาดหวัง และให้ความส าคัญ การส่งมอการ
บริการที่รวดเร็ว เช่น การมีขั้นตอนในการเข้าใช้บริการที่รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน สะดวก มีขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
มีการติดต่อผู้รับสินค้าก่อนท าการจัดส่งสินค้า และมีระบบติดตามสถานการณ์จัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปรียานุช ศิรไพบูลย์ทรัพย์ (2560) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ Kerry Express ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ในการใช้บริการขนส่งสินค้าผู้บริโภคต่าง
ต้องการได้รับบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว มีขั้นการเข้าใช้บริการที่ไม่ซับซ้อน สินค้าส่งถึงมือผู้รับอย่างสมบูรณ์ มีระบบ
ข้อมูลการตรวจสอบสถานะแบบ Real Time มี Application หรือ website ส าหรับการติดตามสถานะสินค้า เพื่อลดความ
ยุ่งยากในการติดต่อกับบริษัทผู้ให้บริการ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการในครั้งต่อๆไป 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยคุณภาพการบริการ ได้แก่ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และด้านการ
รู้จักและเข้าใจ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วน ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบว่า 

1. ด้านความเช้ือถือได้ พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือได้มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.441 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน                     
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการขนส่งสินค้าจะต้องมีความถูกต้องแม่นย า สามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ 
เพื่อสร้างน่าเช่ือถือให้กับผู้ใช้บริการ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจในการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศราวุฒิ แก้วศรี ปรีชา วรารัตน์ไชย และสาโรช เนติธรรมกุล (2560) ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีความ
สมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการการขนส่งผู้โดยสารทางน้ า ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ความปลอดภัย 
ความเป็นมาตรฐาน ถือเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือในการให้บริการ ซึ่งปัจจัยหลักที่ท าให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ขนส่งผู้โดยสารทางน้ า 

2. ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.243 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันระดับค่อนข้างต่ าในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนได้ความสะดวก และรวดเร็วจากการใช้
บริการ  ซึ่งสอดของกับงานวิจัยของ เบญจพร สุวรรณแสนทวี (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้
บริการในการขนส่งโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า หาก
ผู้ประกอบการสามารถตอบสนองตอบสนองอย่างรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกผู้ประกอบการ 
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3. ด้านการรู้จัก และเข้าใจ พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการ ด้านการรู้จัก และเข้าใจ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.221 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันระดับค่อนข้างต่ าในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้ใช้บริการได้รับการดูแล ช่วยเหลือจากพนักงาน และมีความเข้าใจความต้องการใน
การให้บริการขนส่งสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษกร งามทรัพย์พงศ์ (2563) ได้ท าการศึกษาเรื่องการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการขนส่งพัสดุบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จ ากัด ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่าปัจจัยคุณภาพการให้บริการด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุบริษัท แฟลช 
เอ็กซ์เพรส จ ากัด ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.  จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้บริการ พบว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ มีการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะในการใช้บริการขนส่งนั้น มี
วัตถุประสงค์เพื่อท าการจัดส่งสินค้าไปให้ถึงปลายทาง ไม่ได้รับความเสียหาย สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ รวดเร็ว มีการบริการที่
ดี ไม่ว่าผู้ประกอบการหรือผู้ส่งสินค้าจะมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันเพียงใด แต่ถ้าขนส่งสามารถปฏิบัติได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการได้แล้ว ถึงจะมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ก็มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ขนส่งไม่ต่างกัน 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 7P’s ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้าง และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะผู้ใช้บริ การที่เป็น
เจ้าของธุรกิจเล็งเห็นถึงความส าคัญในการน าจุดแข็ง ของกลยุทธ์ทางการตลาดในด้านต่างๆ มาช่วยสร้างการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จนท าให้ผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของธุรกิจสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคของเขาได้ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าซ้ า ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทันสมัยเพื่อสร้างความประทับใจให้กับ
ผู้บริโภค เช่น การการันตีระยะเวลาในการจัดส่ง การปรับลดอัตราค่าบริการขนส่งสินค้าเพื่อจูงใจผู้บริโภค การขยายจ านวน
สาขาให้บริการรับ-ส่งพัสดุให้ครอบคลุมพื้นที่ของผู้บริโภค การโฆษณา ประชาสัมพันธ์การให้บริการ ผ่านสื่อต่างๆ ท าให้
ผู้บริโภคเกิดความคุ้นเคย พนักงานสามารถตอบค าถาม หรือแนะน าการให้บริการแก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี การตกแต่งสถานท่ี 
บรรยากาศภายในสถานท่ีให้บริการให้พร้อมใช้บริการ การให้บริการของพนักงานรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน เป็นต้น 

3. ปัจจัยคุณภาพการบริการ ได้แก่ ด้านความเช่ือถือได้ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และด้านการรู้จักและเข้าใจ 
มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วน ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะ
ผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องการสร้างคุณสมบัติการให้บริการที่ความคาดหวัง หรือความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งการ
กระท าดังกล่าวมีผลต่อความรู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มาใช้บริการ ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการรับรู้ถึงคุณภาพ
การบริการที่ดีที่สุด ดังนี้ 
 - ด้านความเช่ือถือได้ ควรมีการจัดการประบวนการ ควรมีการฝึกอบรมพนักงานและตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าความรู้ความเข้าใจในงานของพนักงานถูกต้องครบถ้วนและแม่นย า สามารถให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการได้ รวมถึง
หมั่นตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานให้ถูกต้องและมีมาตรฐาน เมื่อพบปัญหาควรรีบแก้ไขและให้ค าแนะน าเพื่อไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกิดขึ้น ท าให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด 
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 - ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ควรมีการแนะน า ขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าใช้บริการที่เอื้ออ านวยให้
ผู้ใช้บริการสามารถปฏิบัติได้ด้วยเวลารวดเร็ว โดยต้องท าให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย รู้สึกว่าการมาใช้บริการกับทาง
ขนส่งไม่ได้เป็นการเสียเวลา ถึงแม้จะมีเวลาเพียงเล็กน้อยในระหว่างวันก็สามารถแวะมาส่งของได้ จึงจะสามารถเป็นตัวเลือก
ล าดับต้นๆในการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากลูกค้าได้ 
 - ด้านการรู้จักและเข้าใจ ต้องมีการฝึกให้พนักงานรู้จักการบริการจากใจจริงและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ดูแล
และบริการลูกค้าให้เปรียบเสมือนกับดูแลคนที่บ้าน เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจในการเข้าใช้บริการ ท าให้เพิ่มโอกาสในการ
กลับเข้ามาใช้บริการซ้ าในอนาคต 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบ

ด่วนอ่ืนๆ ของผู้ใช้บริการ ได้แก่ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภค การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่ประกอบด้วย 
ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกในการซื้อ และการสื่อสาร เพื่อน าผลที่ได้ไปพัฒนากลยุทธ์
ทางด้านการตลาด พร้อมทั้งสามารถน ามาพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพงานบริการให้มีความโดดเด่น 
และตรงความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด 

2. ในการท าการวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของธุรกิจ โดย
การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อรับฟังและวิเคราะห์ความต้องการการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนได้โดยตรงและ
สามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น 

3. ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงเรื่องระดับความพึงพอใจ และความภักดีของผู้ใช้บริการ เนื่องจาก
จ านวนของผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ท่ีมีการแข่งขันกันในตลาด 
โลจิสติกส์ ดังนั้นควรมีการศึกษาระดับความพึงพอใจ และความภักดีของผู้ใช้บริการจะท าให้ผู้ประกอบการทราบถึงปัจจัยต่างๆ
ที่จะท าให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการซ้ า และเป็นการรักษากลุ่มลูกค้าไว้ 

4. ในการท าการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการขยายพื้นที่ในการวิจัย เพื่อให้ได้รับรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการที่เป็น
เจ้าของธุรกิจได้อย่างหลากหลายในแต่ละพื้นที่ และน ามาพัฒนาการบริหารตามรู้แบบการใช้บริการของแต่ละพื้นที่ได้
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่น้ันๆ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าแบบด่วนของผู้ใช้บริการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถส าเร็จลุล่วงด้วยดีได้ เนื่องจากได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล    
ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนให้ค าช้ีแนะข้อบกพร่อง ท าให้งานวิจัย
ฉบับน้ีมีสมบูรณ์ และความถูกต้องครบถ้วน 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง ที่ให้เกียรติเป็นประธานในการสอบรวมถึง ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ ที่เข้าร่วมเป็นกรรมการ โดยทั้งสองท่านได้ให้ ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ ที่เป็น
ประโยชน์ ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของคณาจารย์ จึงขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ ในภาควิชาบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่านท่ีสั่งสอน 
และให้วิชาความรู้พร้อมท้ังประสบการณ์ต่างๆ เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้ความส าคัญ และความร่วมมือ สละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม ท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณพ่อสมัย และคุณแม่มานิตา แก้วเสน่ห์ใน ที่เลี้ยงดู อบรม สั่งสอน มอบโอกาสทางการ
ศึกษาที่เป็นวิชาความรู้ติดตัว และให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน 

ผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ภาควิชาบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และเพื่อนร่วมรุ่น ทุกๆท่าน ที่ให้ค าแนะน า และคอย
ช่วยเหลือในการท างานวิจัยมาโดยตลอด 

งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งใจ พยายามทุ่มเท ในการศึกษาค้นคว้า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่
สนใจ หากงานวิจัยนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 
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