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บทคดัย่อ 

 
การวิจัยครัง้น้ี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปจัจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรส             

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เคยใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน  ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะห ์คอื ค่ารอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์่าที ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
อย่างง่ายเพยีรสนั การวเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุคูณผลการวจิยัเชงิปรมิาณ พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 
อายุ 16-30 ปี อาชพีพนักงานบรษิทั/ลูกจา้ง มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี รายไดส้่วนบุคคลต่อเดอืนต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 15,000 บาท 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการเคอรี่              
เอ็กเพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมาณฑล ด้านการกลับมาใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสแตกต่างกัน                     
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษา รายได้ต่อเดอืน ที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้
บริการ เคอรี่เอ็กเพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมาณฑล ด้านการกลับมาใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสและ                
ดา้นการแนะน าเพื่อนหรอืคนรูจ้กัใหม้าใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ 0.01 

ปจัจัยการรับรู้จากการบอกต่อมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการใช้บริการเคอรี่                 
เอก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรสและดา้นการแนะน าเพื่อน
หรอืคนรูจ้กัใหม้าใชบ้รกิาร โดยระดบัความสมัพนัธป์านกลาง    

ปจัจยัสว่นผสมทางการตลาดบรกิาร (7P) ไดแ้ก่ สนิคา้และบรกิาร  บุคลากร มอีทิธพิลในทศิทางเดยีวกนั
กบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  ด้านการกลบัมาใชบ้รกิารเคอรี่ 
เอ็กเพรส อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ปจัจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการ (7P) ได้แก่ สนิค้าและบริการ               
การส่งเสรมิการตลาด บุคลากร ลกัษณะกายภาพ มอีทิธพิลในทศิทางเดยีวกนักบัพฤติกรรมการใช้บรกิารเคอรี่ 
เอก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ด้านการแนะน าเพื่อนหรอืคนรู้จกัใหม้าใช้บรกิารเคอรี่เอก็เพรส  
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร รบัขนสง่พสัดุ เคอรีเ่อก็เพรส 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to investigating factors affecting the customer’s behavior who 
used the franchising private logistic company. There were 400 respondents who used the Kerry Express 
service in Bangkok and Metropolitan Region. The statistics were used in this analysis composed of the 
percentage, mean score, standard deviation, analysis of the value correlation coefficient, and multiple 
regression analysis. The quantitative research found that most of the consumers were female, aged 
between16-30 years old, who employed by the company or employee that graduated in bachelor's degree 
and personal income per month is less than or equal to 15,000 Baht. 

The hypothesis test results showed that 
Demographic characteristics: occupational, education and income per month affecting the 

behavior of Kerry Express service in Bangkok and Metropolitan Region that recommend friends or 
acquaintances to return to use of the Kerry Express service.  

Perceptual word of mouth factors were related with the consumer behavior of Kerry Express in 
Bangkok and Metropolitan Region that recommend friends or acquaintances to return to use of the Kerry 
Express service.  
           Marketing Mix Factors (7P) include product and service,  people was influenced the behavior of 
Kerry Express service in Bangkok and Metropolitan Region to return to use of the Kerry Express service 
in the same direction.  
           Marketing Mix Factors (7P) include product and service, promotion, people and physical marketing 
influencing the behavior of Kerry Express service in Bangkok and Metropolitan Region that recommend 
friends or acquaintances to use of the Kerry Express service in the same direction. 
 
Keyword: The Customer’s Behavior, Shipping, Kerry Express 
 
บทน า 
 ธุรกจิ E-commerce หรอืธุรกจิขายปลกีบนโลกออนไลน์มแีนวโน้มเตบิโตอย่างมากในช่วงปี 2557-2559 
ดว้ยความกา้วหน้าของเทคโนโลยสีื่อสาร ซึง่ท าใหม้ชี่องทางการเขา้ถงึสนิคา้และบรกิารบนโลกออนไลน์ไดม้ากขึน้ 
จึงท าให้ผู้ประกอบการจ านวนมากเริ่มเปลี่ยนการซื้อขายมาสู่ระบบการค้าบนโลกออนไลน์ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจ                  
E-commerceหรอืขายปลกีมกีารแขง่ขนักนัสงูจ าเป็นตอ้งมกีารปรบัตวัอย่างมาก ซึง่ระบบ “ขนสง่” หรอื”โลจสิตกิส”์ 
กถ็อืเป็นปจัจยัสนับสนุนเพื่อยกระดบัความสามารถ ทางการแข่งขนัของภาคธุรกจิ สามารถลดต้นทุนในการขนสง่
และขยายขอบเขตในการจดัส่งสนิคา้ใหถ้งึลูกคา้ ดว้ยระบบการขนส่งทีร่วดเรว็ ปลอดภยัและครบวงจร โดยการใช้
บรกิารของบรษิทัเคอรี่เอก็เพรสทีจ่ดัส่งครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย จดัส่งภายในวนัถดัไป มจีุดใหบ้รกิาร                
ในหลายพื้นที่ และด้วยอตัราการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ  E-commerceหรือธุรกิจขายปลีก ท าให้บริษัท                  
เคอรีเ่อก็เพรสต้องมกีารพฒันาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการขนส่งสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ รวมตลอด
จนถงึบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิโลจสิตกิสห์รอืธุรกจิใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้มจี านวนมากท าใหม้กีารแขง่ขนัสงูในดา้นการ
ให้บรกิารของกลุ่มธุรกจิน้ี ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะท าการศกึษาเกี่ยวกบัปจัจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใช้บรกิาร            
เคอรีเ่อก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชพี การศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน            

ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
2. เพื่อศกึษาการรบัรูจ้ากการบอกต่อทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรสในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
3. เพื่อศึกษาปจัจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการ (7P) ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเคอรี่               

เอก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีแ่ตกต่างกนั 

2. การรับรู้จากการบอกต่อมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการเคอรี่ เอ็กเพรสในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 3. ปจัจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา 
รายได้ส่วนบุคคล ผู้วจิยัอ้างองิจาก อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2542)  ที่กล่าวว่า เพศมกีารเปลี่ยนแปลงในพฤตกิรรม 
การบรโิภค โดยที่รายได้ส่วนบุคคล เป็นตวัชี้ความสามารถในการจ่ายเงนิซื้อสนิค้าและบรกิาร ซึ่งเกณฑ์รายได้
อาจจะเกี่ยวข้องกับ อายุและอาชีพ โดยผู้วิจ ัยได้น ามาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ก าหนดสมมติฐาน 
แบบสอบถาม และอภปิรายผลการวจิยั  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรู้จากการบอกต่อ ผู้วจิยัอ้างองิจาก เอม็มานูเอล โรเซน (2545)               
ทีก่ล่าวว่า สามารถจ าแนกการกระจายข่าวสาร 2 ประเภท 1)การสื่อสารแบบปากต่อปากจากบุคคลหนึ่งไปยงัอกี
บุคคล 2) การส่งขอ้มูลต่อกนัโดยใช้สื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ผู้บรโิภคจะเป็นผู้สื่อสารและกระจายข้อมูลไปสูผู้้บริโภค            
รายอื่น ช่วยกระจายขา่วสารหรอืบอกต่อไปในวงกลวา้งและรวดเรว็ ไม่มขีอบเขตจ ากดั 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนผสมทางการตลาด ถือเป็นหวัใจส าคญัของการบริหารการตลาด 
กจิการจะประสบความส าเรจ็ได้ ขึน้อยู่กบัการปรบัปรุงความสมัพนัธ์ทีเ่หมาะสมของส่วนประสมทาง  การตลาด
เหล่านี้ ผู้วิจยัอ้างอิงจาก วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ (2553) โดยใช้องค์ประกอบที่ส าคญัได้แก่ สนิค้าและ
บรกิาร ราคา สถานทีใ่หบ้รกิาร การสง่เสรมิการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบ้รกิาร ลกัษณะกายภาพ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการ ผู้วิจยัอ้างอิงจาก ฉัตยาพร เสมอใจ (2550)               
ที่กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บรโิภค (Consumer behavior)  หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลในการตดัสนิใจ
เลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของผู้บริโภค จากการประเมินผลการรบัรู้ การเรียนรู้ เพื่อตอบสนอง              
ความต้องการและความปรารถนาของตนทัง้ทางกายภาพและทางจติวทิยา ซึ่งมกีระบวนการตดัสนิใจของผู้ซื้อ              
5 ขัน้ตอน เป็นตวัช่วย โดยผูว้จิยัสนใจเฉพาะในส่วนกระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ข ัน้ตอนสุดทา้ยเท่านัน้ นัน่คอื 
พฤติกรรมภายหลงัการซื้อ หากผู้บรโิภคพอใจ จะมโีอกาสที่ผู้บรโิภคกลบัมาซื้อผลติภณัฑ์ดงักล่าวอกีครัง้ หรือ          
อาจมกีารแนะน าท าใหเ้กดิลกูคา้รายใหม่ 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้  คือ ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการขนส่งพสัดุในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการขนส่งพัสดุเคอรี่เอ็กเพรสในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ขัน้ท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ก าหนดตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูลในแต่ละ             

กลุ่มพืน้ที ่โดยแบ่งเป็นพืน้ทีฝ่ ัง่พระนคร 200คน และกลุ่มพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุร ี200 คน  
ขัน้ท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกสาขาที่เป็นร้านพาร์เซลชอ็ป 

เพราะรา้นพารเ์ซลชอ็ปเป็นรา้นทีเ่ปิดใหบ้รกิารตามมาตรฐานทีบ่รษิทัเคอรีเ่อก็เพรสก าหนด มดีงันี้ 1) กลุ่มพืน้ที่ 
ฝ ัง่พระนคร ได้แก่ เขตคลองเตย เขตดินแดง เขตดอนเมอืง เขตบางเขน เขตบางซื่อ เขตบางรกั เขตปทุมวนั              
เขตมีนบุรี เขตราชเทวี เขตลาดพร้าว เขตวัฒนา เขตสะพานสูง เขตสาทร เขตหนอง -จอก เขตห้วยขวาง              
เขตสายไหม 2) กลุ่มพื้นที่ฝ ัง่ธนบุร ีเขตหนองแขม เขตธนบุร ีเขตตลิง่ชนั เขตบางกอกน้อย เขตบางขุนเทียน             
เขตภาษเีจรญิ เขตบางพลดั เขตจอมทอง เขตทววีฒันา เขตทุ่งครุ เขตบางแค เขตบางบอน 

ขัน้ท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง           
ตามสาขาของเคอรีเ่อก็เพรสทีอ่ยู่ในพืน้ทีฝ่ ัง่พระนครและพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุร ีทัง้หมด 400 คน 
 
ผลการวิจยั 

จากการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑลสามารถสรุปผลการวเิคราะห ์ไดด้งันี้ 

ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์  
ผลการวเิคราะห์ด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 253 คน  

อายุ 16-30 ปี จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.80 มีอาชีพพนักงานบรษิัท/ลูกจ้าง จ านวน157 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 39.30 มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 162 คน คดิเป็นร้อยละ 40.50 มีรายได้ส่วนบุคคลต่อเดอืน            
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท จ านวน 145 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.30 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเคอร่ีเอ็กเพรสในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ไดแ้ก่ การรบัรูจ้ากการบอกต่อ ส่วนผสมทางการตลาดบรกิาร(7P) ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
เคอรีเ่อก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 ผลการวเิคราะหเ์กีย่วกบัระดบัความคดิเหน็ของการรบัรูจ้ากการบอกต่อ พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ มกีาร
รบัรูจ้ากการบอกต่อมาก โดยการไดร้บัฟงัจากคนทัว่ไป ทีร่ะดบัคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.91 
 ผลการวเิคราะหเ์กีย่วกบัระดบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคดา้นสนิคา้และบรกิาร พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ 
แสดงความคิดเห็นว่า บริการส่งพสัดุถึงมือผู้ร ับได้ถูกต้องตรงตามจ่าหน้า อยู่ในระดบัดีที่สุด  ที่ระดบัคะแนน           
เฉลีย่ 4.50 
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  ผลการวเิคราะหเ์กี่ยวกบัระดบัความคดิเหน็ของผู้บรโิภคด้านราคาค่าบรกิาร พบว่า  ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ 
แสดงความคดิเหน็ว่า ราคาค่าบรกิารที่เหมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณภาพบรกิารที่ได้รบั อยู่ในระดบัดมีาก                 
ทีร่ะดบัคะแนนเฉลีย่ 3.85   
 ผลการวเิคราะหเ์กีย่วกบัระดบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคดา้นสถานทีใ่หบ้รกิาร พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ 
แสดงความคดิเหน็ว่า มคีวามสะดวกในการเดนิทาง อยู่ในระดบัดมีาก ทีร่ะดบัคะแนนเฉลีย่ 4.08   
 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกบัระดบัความคิดเหน็ของผู้บริโภคด้านการส่งเสริมการตลาด  พบว่า ผู้บริโภค              
ส่วนใหญ่ แสดงความคิดเห็นว่า กิจกรรมส่งเสริมการตลาดได้แก่ การสะสมแต้ม แลกของ หรือแจกฟรีของ
สมนาคุณมคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ อยู่ในระดบัดมีาก ทีร่ะดบัคะแนนเฉลีย่ 3.93   
 ผลการวเิคราะหเ์กี่ยวกบัระดบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคด้านบุคลากร  พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ แสดง
ความคดิเหน็ว่า การแต่งกายของพนกังาน สะอาด สภุาพ เรยีบรอ้ย อยู่ในระดบัดมีากทีร่ะดบัคะแนนเฉลีย่ 4.21  

ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกบัระดบัความคดิเหน็ของผู้บริโภคด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ผู้บรโิภค           
ส่วนใหญ่ แสดงความคดิเหน็ว่า ขัน้ตอนการให้บรกิารเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซ้อน อยู่ในระดบัดทีี่สุด ที่ระดบัคะแนน 
เฉลีย่ 4.28   
 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคด้านกายภาพ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่               
แสดงความคดิเหน็ว่า มสีิง่อ านวยความสะดวกขณะรอรบับรกิารอย่างเพยีงพอเชน่ เกา้อี ้ซอง เทปกาว กนักระแทก 
อยู่ในระดบัดมีาก ทีร่ะดบัคะแนนเฉลีย่ 4.13   

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเหน็ของพฤติกรรมการใช้บริการเคอร่ีเอก็เพรส              
ในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 
 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมการใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการแนะน าเพื่อนหรอืคนรูจ้กัใหม้าใชบ้รกิาร 
ทีร่ะดบัคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.51 

ข้อมูลทางสถิติเชิงอนุมาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา รายไดส้ว่นบุคคล

ต่อเดือนที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล          
ทีแ่ตกต่างกนั  

สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ด้านพฤติกรรมการแนะน าเพื่อนหรือคนรู้จ ักให้มาใช้บริการ เคอรี่เอ็กเพรส 
พฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลไม่แตกต่างกนั  
ทีร่ะดบันยัส าคญั  ทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  
 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ด้านพฤติกรรมการกลบัมาใช้บรกิารเคอรี่เอก็เพรส ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั               
มีพฤติกรรมการกลบัมาใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไม่แตกต่างกนัที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

ด้านพฤติกรรมการแนะน า เพื่ อนหรือคนรู้จ ักให้มาใช้บริการ  ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน   
มีพฤติกรรมการแนะน าเพื่อนหรือคนรู้จกัให้มาใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกนั                 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  
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สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ดา้นพฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรส ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั  
มีพฤติกรรมการกลับมาใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน  ที่ระดับ
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  โดยมีความแตกต่าง รายคู่ของผู้บริโภคเกิดขึ้น             
ใน อาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา/นิสติ กบั ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย  

ด้านพฤติกรรมการแนะน าเพื่อนหรือคนรู้จ ักให้มาใช้บริการ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน    
มพีฤตกิรรมการแนะน าเพื่อนหรอืคนรูจ้กัใหม้าใชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลไม่แตกต่างกนั  
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ด้านพฤติกรรมการกลบัมาใชบ้รกิารเคอรี่เอก็เพรส  ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษา
แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการกลบัมาใช้บรกิารเคอรี่เอก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลแตกต่างกนั              
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีความแตกต่างรายคู่ของผู้บริโภค             
เกดิขึน้ในผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรกีบัระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา
ต ่ากว่าปริญญาตรีกบัระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีและผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีกับระดับ
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี

ด้านพฤติกรรมการแนะน าเพื่อนหรือคนรู้จกัให้มาใช้บริการ ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั            
มพีฤตกิรรมการแนะน าเพื่อนหรอืคนรูจ้กัใหม้าใชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลแตกต่างกนั ทีร่ะดบั
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีความแตกต่างรายคู่ของผู้บริโภคเกิดขึ้น              
ในผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรกีบัระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและผูบ้ริโภคทีม่รีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตรกีบัระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี 

สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ด้านพฤติกรรมการกลบัมาใช้บรกิารเคอรี่เอ็กเพรส ผู้บรโิภคที่มีรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการกลบัมาใช้บรกิารเคอรี่เอก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลแตกต่างกนั               
ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามแตกต่างรายคู่ของผูบ้รโิภคเกดิขึน้  
ในผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท กบัรายได้ต่อเดือน 15,000-30,000บาท และ
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน15,000-30,000บาท กบั รายไดต่้อเดอืน 30,001บาทขึน้ไป 

ด้านพฤติกรรมการแนะน าเพื่อนหรือคนรู้จกัให้มาใช้บริการ ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั                
มีพฤติกรรมการกลับมาใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน  ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีความแตกต่างรายคู่ของผู้บริโภคเกิดขึ้น                   
ในผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท กบัรายไดต่้อเดอืน 15,000-30,000 บาท ผูบ้รโิภค 
ทีม่รีายไดต่้อเดอืน 15,000-30,000 บาท กบัรายไดต่้อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป   

สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจยัการรบัรู้จากการบอกต่อมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ            
เคอร่ีเอก็เพรสในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล  

สมมติฐานข้อท่ี 2.1 ด้านพฤติกรรมการกลบัมาใช้บรกิารเคอรี่เอก็เพรส การรบัรู้การบอกต่อโดยรวม 
ของผู้บรโิภค มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล                  
ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรส อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 2.2 ด้านพฤติกรรมการแนะน าเพื่อนหรอืคนรู้จกัให้มาใช้บรกิาร การรบัรู้การบอกต่อ
ดา้นการไดร้บัค าแนะน าโดยตรงจากผูท้ีม่ปีระสบการณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรส
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นการแนะน าเพื่อนหรอืคนรูจ้กัใหม้าใชบ้รกิารอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ             
ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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สมมติฐานข้อท่ี 3 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการ (7P) ไดแ้ก่ ดา้นสนิคา้และบรกิาร ดา้นราคา             
ด้านสถานที่ให้บริการ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลกัษณะ
กายภาพ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

สมมติฐานข้อท่ี 3.1 ด้านพฤติกรรมการกลบัมาใช้บรกิารเคอรี่เอก็เพรส ปจัจยัด้านสนิค้าและบรกิาร  
บุคลากร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ซึง่ตวัแปรอสิระในสมการน้ี
มาสารถอธบิายพฤตกิรรมการใชบ้รกิารไดร้อ้ยละ 42.6  โดยสามารถเขยีนใหอ้ยู่ในรปูสมการเชงิเสน้ตรงไดด้งันี้ 

Y1 = 0.556 +0.314X*
1+ 0.066 X2 + X3 + 0.092 X4+ 0.317X*

5 + 0.08X6+ 0.076X7 
สมมติฐานข้อท่ี 3.2 ด้านพฤติกรรมการแนะน าเพื่อนหรอืคนรู้จกัใหม้าใชบ้รกิาร ปจัจยัด้านสนิค้าและ

บริการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเคอรี่เอก็เพรส              
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดับ 0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่ตวัแปรอสิระในสมการนี้มาสารถอธบิายพฤตกิรรมการใชบ้รกิารไดร้อ้ยละ 47.2 โดยสามารถ
เขยีนใหอ้ยู่ในรปูสมการเชงิเสน้ตรงไดด้งันี้ 

Y2 = 0.372 +0.256X*
1 - 0.038 X2 – 0.006X3+ 0.163X*

4+ 0.386X*
5+ 0.078X6 + 0.159X*
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สรปุและอภิปรายผล 

การศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล สามารถน าผลการศกึษาวจิยัมาอภปิรายผลไดด้งันี้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา รายไดส้ว่นบุคคล
ต่อเดือนที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล            
ทีแ่ตกต่างกนั 

เพศ จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ             
เคอรีเ่อก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรสและดา้นพฤตกิรรม
การการแนะน าเพื่อนหรอืคนรูจ้กัใหม้าใชบ้รกิาร ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 เน่ืองจากผูบ้รโิภค
ทุกเพศมโีอกาสเขา้ใช้บรกิารเคอรี่เอก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลได้อย่างเท่าเทยีมกนั เพราะ            
ทุกเพศมโีอกาสสง่สนิคา้อยู่เสมอ  

อายุ จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ          
เคอรีเ่อก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรสและดา้นพฤตกิรรม
การการแนะน าเพื่อนหรอืคนรูจ้กัใหม้าใชบ้รกิาร ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 เน่ืองจากผูบ้รโิภค
ในทุกช่วงอายุสามารถใชบ้รกิารเคอรี่เอก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลได้ตามความจ าเป็นในการ
ตอบสนองตอ้งการจดัสง่พสัดุได ้จงึท าใหม้พีฤตกิรรมการใชบ้รกิารไม่แตกต่างกนั 

อาชพี จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิาร            
เคอรีเ่อก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรส แตกต่างกนั ทีร่ะดบั
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว /ค้าขาย มีพฤติกรรมการใช้บริการ                    
เคอรีเ่อก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรสมากทีสุ่ด เนื่องจาก
ผู้บรโิภคที่ประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั/ค้าขาย มกีารขายปลกีทางโลกออนไลน์มากขึน้  จงึท าให้เกดิพฤติกรรม             
การกลบัมาใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสที่ต่างจากอาชพีอื่นๆ สอดคล้องกบัแนวคิดของ ดร.ศุภชาต เอี่ยมรตันกูล 
(2557) กล่าวว่า แต่ละอาชพีก็จะมรีายได้แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกนั  อาชีพที่มรีะดบัรายได้                
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ไม่สงูนกั จะมกีารเลอืกใชส้นิคา้ต่างๆ โดยผ่านกระบวนการหาขอ้มลูหรอืวเิคราะหข์อ้มลูไม่มากนกั ในขณะทีอ่าชพี
มรีายได้ค่อนขา้งสูง จะมกีารเลอืกใช้สนิค้าและบรกิารต่างๆ โดยผ่านกระบวนการหาขอ้มูลหรอืวเิคราะห์ขอ้มูล
มาแลว้เป็นอย่างด ีจงึท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการกลบัมาใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 

ด้านพฤติกรรมการแนะน าเพื่อนหรอืคนรู้จกัใหม้าใช้บรกิารผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรม
การแนะน าเพื่อนหรอืคนรู้จกัใหม้าใชบ้รกิารเคอรี่เอก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลไม่แตกต่างกนั               
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้   

ระดับการศึกษา จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน               
มพีฤติกรรมกลบัมาใชบ้รกิารเคอรี่เอก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลแตกต่างกนั  ที่ระดบันัยส าคญั
ทางสถิติ 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมีพฤติกรรมกลบัมาใช้บรกิารเคอรี่เอก็เพรส             
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลมากกว่าระดบัการศกึษาปรญิญาตรแีละสงูกว่าปรญิญาตรี ดา้นพฤตกิรรม
การแนะน าเพื่อนหรอืคนรูจ้กัใหม้าใชบ้รกิาร ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัม ีพฤตกิรรมการแนะน าเพื่อน
หรือคนรู้จกัให้มาใช้บรกิารเคอรี่เอ็กเพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั  ที่ระดบันัยส าคญั            
ทางสถิติ 0.01 โดยผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมีพฤติกรรมแนะน าเพื่อนหรอืคนรูจ้กัใหม้าใช้
บริการเคอรี่เอ็กเพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่า             
ปรญิญาตร ีเนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามคาดหวงัต่อบรกิารทีน้่อยกว่าจงึท าให้
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของแต่ละระดบัการศกึษาแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั จกัรพนัธ ์ศรชี่วยชนม์ (2556) ศกึษา
เรื่องปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร”อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย์” 
ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศกึษามผีลต่อพฤติกรรมการใชบ้รกิาร ”อร่อยทัว่ไทย สัง่ได้ที่
ไปรษณีย”์ ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยผูบ้รโิภคมกีารแนะน าผูอ้ื่นมาใชบ้รกิาร 

รายไดส้่วนบุคคลต่อเดอืน จากผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั 
มีพฤติกรรมการกลับมาใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน15,000-30,000บาท มีพฤติกรรมการกลับมาใช้บริการ                 
เคอรีเ่อก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลมากทีส่ดุ  

ด้านพฤติกรรมการแนะน าเพื่อนหรือคนรู้จกัให้มาใช้บริการ ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั                 
มพีฤตกิรรมการแนะน าเพื่อนหรอืคนรูจ้กัใหม้าใชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลแตกต่างกนั ทีร่ะดบั
นัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ผู้บรโิภคที่มีรายได้ต่อเดอืน 15,000 - 30,000 บาท มพีฤติกรรมการแนะน าเพื่อนหรอื              
คนรู้จ ักให้มาใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่ม                   
ที่มคีวามสามารถและก าลงัในการจ่ายค่าบรกิาร สอดคล้องกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์  และคณะ (2550)               
ทีก่ล่าวว่า รายไดจ้ะเป็นตวัชีค้วามสามารถในการจ่ายเงนิซือ้สนิคา้และบรกิาร ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้
และบรกิารที่แท้จรงิ อาจถือเกณฑร์ูปแบบการด ารงชวีติหรอืรูปแบบการเลอืกใชบ้รกิารหรอืกลบัมาใชบ้รกิารซ ้า 
ดงันัน้ การทราบถึงรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนของกลุ่มผู้ใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล จะท าใหส้ามารถก าหนดเป้าหมายไดช้ดัเจนมากยิง่ขึน้  

สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยการรบัรู้บอกต่อมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการเคอร่ี               
เอก็เพรสในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

การรับรู้จากการบอกต่อโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ด้านการกลบัมาใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรส อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01  
ในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งผู้บรโิภคมกีารรบัรู้จากการบอกต่อโดยการได้รบัฟงัจากคนทัว่ไปเกี่ยวกบับรกิาร เป็นวธิ ี             
ที่การที่ดทีี่สุด นัน่คอื การพูดคุย การชกัชวน บอกเล่าเรื่องราวหรอืประสบการณ์ เป็นวธิทีี่ง่ายที่สุดและรวดเรว็ 
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เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ดารา ทปีะปาล (2542) ทีก่ล่าวว่า อทิธพิลทางดา้นบุคคล  
มีอ านาจมากที่สุด เพราะว่าโดยทัว่ไปแล้วผู้บริโภคจะถือเพื่อนและญาติของตนมคีวามน่าเชื่อถือ และน่าไว้ใจ
มากกว่าขอ้มูลจากโฆษณา ยิง่ไปกว่านัน้การแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งอ้างองิ และจากสมาชกิในครอบครวัก่อน               
จะเป็นการลดความเสีย่งในการตดัสนิใจซือ้ ความเสีย่งทางการเงนิ และยงัลดความเสีย่ง ในทางสงัคมทีจ่ะลงโทษ 
อกีดว้ย ซึง่จากเหตุผลทีก่ล่าวท าใหเ้กดิการใชซ้ ้าเพื่อลดความเสีย่งของผูบ้รโิภค 

การรับรู้จากการบอกต่อโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการแนะน าเพื่อนหรือคนรู้จกัให้มาใช้บริการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ              
ที่ระดบั 0.01 ในทิศทางเดียวกนั ซึ่งผู้บริโภคมีการรบัรู้จากการบอกต่อโดย ได้รบัค าแนะน าโดยตรงจากผู้ที่มี
ประสบการณ์เป็นวธิทีีด่ทีีสุ่ด เหมอืนการใชด้แีลว้บอกต่อ โดยการแชรผ์่านสื่ออนไลน์หรอืบอกเล่าใหบุ้คคลอื่นฟงั 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เอม็มานูเอล โรเซน (2545) กล่าวว่า การสือ่สารแบบปากต่อปากเป็นการกระจายขา่วสาร
อย่างมีประสทิธิภาพ โดยการกระจายข้อมูลในรูปแบบ  Viral Marketing จะมีประสทิธิภาพมากขึ้น โดยผู้ที่อยู่
เบื้องหลังในการส่งสารหรือบอกต่อ คือ ผู้บริโภคจะเป็นผู้สื่อสารและกระจายข้อมูลไปสู้ ผู้บริโภครายอื่น             
ช่วยกระจายขา่วสารหรอืบอกต่อไปในวงกวา้งและรวดเรว็ ไม่มขีอบเขตจ ากดั และท าใหเ้กดิพฤตกิรรมทดลองใช ้

สมมติฐานข้อท่ี 3 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการ (7P) ไดแ้ก่ ดา้นสนิคา้และบรกิาร ดา้นราคา               
ดา้นสถานทีใ่หบ้รกิาร การส่งเสรมิทางการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบ้รกิาร ลกัษณะกายภาพ มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

สนิคา้และบรกิาร จากผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ดา้นสนิคา้และบรกิาร ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้
บรกิารเคอรี่เอก็เพรส ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ด้านการกลบัมาใชบ้รกิารเคอรี่เอก็เพรสในทศิทาง
เดยีวกนั  แสดงว่า เมื่อเคอรีเ่อก็เพรสมมีาตรฐานในขัน้ตอนการฝากส่งพสัดุทีม่คีวามสะดวกสบาย ผูร้บัไดร้บัพสัดุ
ในเวลาทีก่ าหนด มบีรกิารทีเ่หมาะสมกบัพสัดุทีต่อ้งการสง่ของท่าน พสัดุถงึมอืผูร้บัไดถู้กตอ้งตรงตามจ่าหน้า พสัดุ
ที่ส่งถึงมอืผู้รบัอยู่ในสภาพด ีไม่ช ารุดเสยีหาย หรอืสูญหายสูงขึน้ จะท าให้ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล กลบัมาใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรสเพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พสิุทธนิี พานทอง (2556) ไดท้ าการ
วิจัยเรื่อง ปจัจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์                 
ของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร  พบว่า ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด                  
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารขนส่งสนิค้าทางไปรษณีย์ของผู้ประกอบการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์             
ในกรุงเทพมหานคร  

ดา้นการแนะน าเพื่อนหรอืคนรูจ้กัใหม้าใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรส ในทศิทางเดยีวกนั แสดงว่า ถ้าผูบ้รโิภค
ได้รบับรกิารในขัน้ตอนการฝากส่งพสัดุทีม่คีวามสะดวกสบายมากขึน้ ผู้รบัได้รบัพสัดุในเวลาที่ก าหนด มบีรกิาร               
ทีเ่หมาะสมกบัพสัดุทีต่อ้งการส่ง พสัดุถงึมอืผูร้บัไดถู้กตอ้งตรงตามจ่าหน้าเกดิการผดิพลาดน้อยทีสุ่ด พสัดุทีส่่งถงึ
มอืผู้รบัอยู่ในสภาพด ีไม่ช ารุดเสยีหาย หรอืสูญหาย กจ็ะท าให้เกดิการแนะน าเพื่อนหรอืคนรู้จกัให้มาใช้บรกิาร            
มากขึน้ ซึง่สอดสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ฉตัยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า ผูบ้รโิภคจะไดร้บัประสบการณ์ในการ
บรโิภค ซึง่อาจจะไดร้บัความพอใจหรอืไม่พอใจกไ็ด ้ถา้พอใจผูบ้รโิภคจะรบัทราบถงึขอ้ดต่ีางๆ ของสนิคา้ท าใหเ้กดิ
การแนะน าใหเ้กดิลูกคา้รายใหม่ แต่ถ้าไม่พอใจอาจส่งผลเสยีต่อเนื่องจากการบอกต่อ ท าใหลู้กคา้ซือ้สนิคา้หรอืใช้
บรกิารน้อยลงตามไปดว้ย  

การส่งเสริมการตลาด จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรส ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นการแนะน าเพื่อนหรอืคนรู้จกั              
ใหม้าใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรส ในทศิทางเดยีวกนั แสดงว่า เมื่อเคอรีเ่อก็เพรสมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาด
ไดแ้ก่ การสะสมแต้ม แลกของ หรอืแจกฟรขีองสมนาคุณ โปรโมชัน่ทุกกล่องทุกขนาดราคาเดยีวการมอบเงนิคนื
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ให้กบัลูกค้า เมื่อช าระผ่านบตัรสูงขึน้ จะท าให้ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แนะน าเพื่อนหรอื              
คนรู้จกัให้มาใชบ้รกิารเคอรี่เอก็เพรสเพิม่ขึน้ สอดคล้องกบั จกัรพนัธ์ ศรชี่วยชนม์(2556) ศกึษาเรื่องปจัจยัดา้น  
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร”อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย์” ของผูบ้รโิภค  
ในกรุงเทพมหานคร  

บุคลากร จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านบุคลากรส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเคอรี่                
เอ็กเพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการกลบัมาใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรส ในทิศทางเดียวกนั              
แสดงว่า เมื่อบุคลากรของเคอรี่เอก็เพรสมมีาตรฐานในการให้บรกิารโดยพนักงานสามารถให้ค าแนะน า/ข้อมูล/  
ตอบขอ้ซกัถามไดอ้ย่างชดัเจน มคีวามเอาใจใส ่ยิม้แยม้ และเตม็ใจใหบ้รกิาร มกีารแสดงออกถงึความเป็นมติรและ
สุภาพ การแต่งกายของพนักงาน สะอาด สุภาพ เรยีบร้อยสูงขึน้ จะท าให้ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล แนะน าเพื่อนหรอืคนรูจ้กัใหม้าใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรสเพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบั จรยิา ประจกัสุข  (2556)  
ท าการวจิยัเรื่อง ปจัจยัส่วนผสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ : กรณีศกึษา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
เอส. พ.ี สุภาภณัฑข์นส่ง พบว่า ปจัจยัส่วนผสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ ดา้นบุคคลหรอื
พนกังาน  

ดา้นการแนะน าเพื่อนหรอืคนรูจ้กัใหม้าใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรส ในทศิทางเดยีวกนั แสดงว่า เมื่อพนกังาน
สามารถตอบค าถามผู้บริโภคได้อย่างชดัเจน มีความเอาใจใส่  ยิ้มแย้ม และเต็มใจให้บริการ และแสดงออกถึง              
ความเป็นมติรและสุภาพ การแต่งกายของพนักงาน สะอาด สุภาพ เรยีบรอ้ยกจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคแนะน าเพื่อนหรอื
คนรู้จกัให้มาใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรสมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า
ผู้บริโภคจะได้รบัประสบการณ์ในการบริโภค ซึ่งอาจจะได้รบัความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจผู้บริโภค                
จะรบัทราบถงึขอ้ดต่ีางๆของสนิคา้ท าใหเ้กดิการแนะน าใหเ้กดิลูกคา้รายใหม่ แต่ถ้าไม่พอใจอาจส่งผลเสยีต่อเนื่อง
จากการบอกต่อ ท าใหล้กูคา้ซือ้สนิคา้หรอืใชบ้รกิารน้อยลงตามไปดว้ย  

ลกัษณะกายภาพ จากผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ดา้นลกัษณะกายภาพส่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้
บริการเคอรี่เอ็กเพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการแนะน าเพื่อนหรือคนรู้จกัให้มาใช้บรกิาร               
เคอรี่เอก็เพรส ในทศิทางเดยีวกนั แสดงว่า เมื่อลกัษณะกายภาพของเคอรีเ่อก็เพรสมมีาตรฐานในการใหบ้รกิาร  
โดยมป้ีายบอกจุดบรกิารต่างๆ ชดัเจนและเขา้ใจง่าย มสีิง่อ านวยความสะดวกขณะรอรบับริการอย่างเพียงพอ              
เช่น เก้าอี้ ซอง เทปกาว กนักระแทก แสงสว่างและอุณหภูมิภายในตัวอาคารมคีวามเหมาะสมดีขึน้ จะท า ให้
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แนะน าเพื่อนหรอืคนรู้จกัให้มาใช้บริการเคอรี่เอก็เพรสเพิ่มขึ้น  
สอดคลอ้งกบั จรยิา ประจกัสุข(2556) ท าการวจิยัเรื่อง ปจัจยัส่วนผสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารขนสง่
สินค้า : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. พี. สุภาภัณฑ์ขนส่ง พบว่า ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ                
ทางกายภาพมผีลต่อการใชบ้รกิารขนสง่สนิคา้  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 การศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากงานวจิยัไดด้งันี้ 

1. ผลการวจิยัพบว่า การรบัรู้จากการบอกต่อโดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรม 
การใชบ้รกิาร เคอรีเ่อก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารและการแนะน าเพื่อน
หรือคนรู้จ ักให้มาใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรส เนื่ องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปจัจุบันเป็นการสื่อสาร                    
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์แชรข์อ้มูลต่อๆ กนั ดงันัน้ จงึท าใหเ้กดิกระจายข่าวสารหรอืบอกต่อไปในวงกวา้งและรวดเรว็  
โดยไม่มขีอบเขตจ ากดั ผู้วจิยัจงึเสนอว่า จดัท าคลปิรวีวิจากลูกค้าที่เคยใช้บรกิารหรอืแนะน าการให้บรกิารของ              
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เคอรี่เอก็เพรส เพื่อท าให้เกดิการกระจายขอ้มูลในรูปแบบ  Viral Marketingซึ่งท าให้เกดิการกลบัมาใชบ้รกิารซ ้า
หรอืแนะน าเพื่อนหรอืคนรูจ้กัใหม้าใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ 

2. ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัส่วนผสมทางการตลาดบรกิาร(7P)ดา้นสนิคา้และบรกิาร ส่งผลต่อพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารและการแนะน าเพื่อน
หรือคนรู้จกัให้มาใช้บริการเคอรี่เอ็กเพรส ดงันัน้ผู้วิจยัจึงเสนอว่า ควรพฒันาระบบการฝากส่งพสัดุให้มคีวาม
สะดวกสบายมากยิง่ขึน้ หรอืมกีารบรกิารใหม่ๆ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัความต้องการของลูกคา้มากยิง่ขึน้ มกีารวดั
ประสทิธภิาพในขัน้ตอนการจดัส่งพสัดุให้ถงึผูร้บัในเวลาทีก่ าหนดและถูกต้องตรงตามจ่าหน้าโดยที่พสัดุทีถ่งึมอื
ผูร้บัอยู่ในสภาพด ีไม่ช ารุด เสยีหาย หรอืสญูหาย ซึง่จะท าใหเ้กดิการกลบัมาใชบ้รกิารแนะน าเพื่อนหรอืคนรูจ้กัให้
มาใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรสเพิม่ขึน้ 

3. ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัส่วนผสมทางการตลาดบรกิาร (7P) ดา้นบุคลากร ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้
บรกิารเคอรีเ่อก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารและการแนะน าเพื่อนหรอืคน
รู้จกัใหม้าใชบ้รกิารเคอรี่เอก็เพรส ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึเสนอว่า ควรพฒันาทกัษะของบุคลากรและความเขา้ใจในการ
ท างานของพนักงาน ซึ่งจะท าใหพ้นักงานสามารถใหค้ าแนะน า ขอ้มูล ตอบขอ้ซกัถามของลูกค้าได้ดยีิง่ขึน้ หรอื
ปลูกฝ ัง่ความเป็นเอกลกัษณ์ของบุคลากร ด้วยการพฒันาบุคลกิภาพภายในและภายนอกของบุคลากร ซึ่งท าให้
สามารถเพิม่จ านวนลูกคา้ทีก่ลบัมาใชบ้รกิารและกลุ่มลูกคา้ใหม่จากการแนะน าเพื่อนหรอืคนรูจ้กัใหม้าใชบ้รกิาร  
เคอรีเ่อก็เพรส 

4. ผลการวิจัยพบว่า ปจัจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ(7P)ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นการแนะน าเพื่อนหรอืคนรูจ้กัให้
มาใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรส ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเสนอว่า ควรมกีจิกรรมส่งเสรมิการตลาด เช่น การสะสมแต้ม แลกของ 
แจกฟรขีองสมนาคุณ ทุกขนาดราคาเดยีว หรอืการมอบเงนิคนื เพื่อกระตุน้ยอดใชบ้รกิารและท าใหเ้กดิการแนะน า
เพื่อนหรอืคนรูจ้กัใหม้าใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรสเพิม่ขึน้ 

5. ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัสว่นผสมทางการตลาดบรกิาร (7P) ดา้นลกัษณะกายภาพ สง่ผลต่อพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นการแนะน าเพื่อนหรอืคนรูจ้กัใหม้าใชบ้รกิาร
เคอรี่เอ็ก ดงันัน้ผู้วิจ ัยจงึเสนอว่า ควรมีการตรวจสอบสภาพของป้ายบอกจุดบริการต่างๆ ว่าพร้อมใช้งานหรอื               
มีข้อความที่เห็นชดัเจนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และสิง่อ านวยความสะดวกขณะรอรบับริการมีพร้อมให้บรกิาร              
เพื่อท าใหเ้กดิการแนะน าเพื่อนหรอืคนรูจ้กัใหม้าใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรสเพิม่ขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรศกึษาถงึกลุ่มตวัอย่างที่ยงัไม่เคยใชบ้รกิารเคอรี่เอก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

และน าขอ้มูลที่ได้จากงานวจิยัมาท าการวเิคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผนเชงิกลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งจะสามารถ              
เพิม่จ านวนกลุ่มผูบ้รโิภคใหม่ๆใหม้าใชบ้รกิารเคอรีเ่อก็เพรสในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลได้ 

2. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามเป็นเพยีงดา้นเดยีว ยงัเป็นขอ้จ ากดัส าหรบัการวเิคราะหผ์ล           
ที่ได้ ในโอกาสต่อไปแนะน าให้ผู้วิจ ัยท่านต่อไปใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกควบคู่                   
กบัแบบสอบถาม เพื่อใหก้ารแปลความหมายและการวเิคราะหข์อ้มลูถูกตอ้งและครอบคลุม 
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยด ีด้วยความกรุณาและความช่วยเหลอืในด้านค าปรกึษาพร้อมทัง้
ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดยีิง่จาก อาจารย ์ดร.ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ ซึง่เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา 
สารนิพนธ์ฉบบันี้ ตัง้แต่เริ่มด าเนินการจนกระทัง่ส าเร็จเป็นสารนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ ผู้วิจยัจึงขอขอบพระคุณ                
ในความเมตตาของอาจารยเ์ป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ อนัประกอบไปด้วย อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ 
และ อาจารย ์ดร.เศรษฐวสัภุ ์พรมสทิธิ ์ทีไ่ดก้รุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถามพรอ้มทัง้ใหค้ าปรกึษา
และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของสารนิพนธ์ฉบับนี้  รวมทัง้คณาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจและ              
อาจารย์พเิศษหลกัสูตรบรหิารธุรกจิทุกท่านที่ได้อบรมสัง่สอน มอบวชิาความรู้ต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่โครงการ
ภาควชิาบรหิารธุรกจิ ทีใ่หค้วามช่วยเหลอื ท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ นางกานดา เกยีรติชูพพิฒัน์ ผู้ซึ่งเป็นมารดาและน้องสาวน้องชายของผู้ท าวิจยั               
และนายเอกภทัร ตณัฑวุฑโฒ ทีใ่หก้ าลงัใจสนับสนุนและให้โอกาส พรอ้มทัง้ค าแนะน า ความช่วยเหลอื จนท าให้
สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี  
 ขอขอบคุณเพื่อนๆ การตลาดนอกเวลา รุ่น 19 ทุกท่านทุกคนทีค่อยช่วยเหลอืสละเวลาเพื่อใหข้อ้มลูทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่องานวจิยั และเป็นก าลงัใจใหเ้สมอ  
 สดุทา้ยนี้ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีเ่สยีสละเวลา และใหค้วามร่วมมอืในการตอบ
แบบสอบถาม จนท าใหส้ามารถเกบ็ขอ้มลูครัง้นี้ไดค้รบตามจ านวน และสามารถน าไปวจิยัจนส าเรจ็สมบรูณ์ได ้
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