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Abstract

The objectives of the study on 1) satisfaction towards the marketing mix
of transportation service users for the case study of Promsup Transportation
Company, Satun Province were to study the level of satisfaction towards the
marketing mix in using the service of Promsup Transportation Company, 2) to
compare the satisfaction towards the marketing mix in using the service of Promsup
Transportation Company classified according to general data and 3) to study the
problems of using the service of Promsup Transportation Company using the service
users of Promsup Transportation Company divided as groups of entrepreneurs,
government authorities, schools and stores. 213 populations were used to calculate
the sample size. 139 sets of questionnaire were used as tools to collect data from
the samples who were service users of Promsup Transportation Company, Satun
Province. The statistics used were analysis descriptive and inferential statistic. The
results were found that service users of Promsup Transportation Company, Satun
Province had mean satisfaction towards the marketing mix in every point namely
type of product, transportation fee, distribution channel, marketing promotion,
service provider, service process and physical character of the place that provide
transportation service. Customers who differed in demographic characteristic of
annual services, monthly service expenses and monthly income were found at a
statistically insignificant difference level of .05 of marketing mix satisfaction. The
highest problem encountered in the transportation of products and services is the
number of trip services is inadequate. The highest problem encountered in cost of
transportation is not negotiable. The highest problem encountered in the distribution
channel is to open and closed too early. The highest problem encountered in
promotion is no publicity through the media. The highest problem encountered in
personnel is unable to resolve the issue. The highest problem encountered in service
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process is to get and deliver goods on time. The highest problem encountered in the
physical characteristics of the service place is the old trucks.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของปญหา
ปจจุบันธุรกิจดานโลจิสติกสถือวาไดรับความสนใจอยางมากในแวดวงธุรกิจภายในประเทศ
ไทย เนื่องจากกลไกการคาไดมีการปรับเปลี่ยนทําใหการคาในปจจุบันเปนการคาแบบเสรีสงผลใหดาน
การแข งขัน มี ความรุ น แรงมากขึ้ น อีกทั้งดานเทคโนโลยีส ารสนเทศก็ถูกพัฒ นาอยางตอเนื่องและ
กาวหนาอยางรวดเร็วทําใหมีการเชื่อมตอของขอมูลขาวสารและสินคาที่เร็ว จึงควรมีการกําหนดกลยุทธ
เกี่ยวกับการเคลื่อนยายสินคาอยางมีระบบ เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน ไดการจัดการโลจิ
สติ กส ที่มีประสิทธิ ภาพต องมี การวางแผน การปฏิ บั ติงาน และการควบคุมการเคลื่ อนย ายสินคาจาก
จุดเริ่มตนไปยังจุดใชบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาภายใตตนทุนต่ําที่สุดและสามารถสราง
ความประทับใหใหกับลูกคา (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546, น.543) และจํานวนผูประกอบการ โลจิ
สติกสของประเทศไทยมีเพียงรอยละ 10 แตสวนใหญเปนการรวมทุนระหวางผูประกอบการชาวไทย
และชาวตางชาติรอยละ 80 (ผูจัดการออนไลน, 2551)
การขนสงสินคาเปนองคประกอบหนึ่งในการจัดการโลจิสติกสที่มีความสําคัญและเปน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชวยสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยการขนสงสินคานิยมใชกันมากที่สุดใน
การขนสงของประเทศไทย คือการขนสงดานรถบรรทุกที่คิดเปนรอยละ 86 และมีแนวโนมขยายตัวเพิ่ม
สูงขึ้นอยางตอเนื่องตามการเจริญเติบโตของธุรกิจในประเทศไทย (กรมการขนสงทางบก, 2553) เนื่องจาก
มีความยื ดหยุน สู ง เป น การขนส งถึงที่มีความสะดวกรวดเร็วในการขนยายสิน คาแตเสีย เวลาและ
คาใชจายนอย อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนเสนทางไดตามตองการลูกคาไมจําเปนตองสํารองสินคาอยาง
อดีตที่จะทําใหทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (รวิพร คูเจริญไพศาล, 2549, น.315-339) การลําเลียงหรือการ
เคลื่อนยายวัตถุดิบไปสูโรงงานและจากโรงงานไปสูตลาดผูบริโภคตองอาศัยกระบวนการขนสงทั้งการ
ขนสงทางบก ทางน้ําและทางอากาศ การลําเลียงหรือเคลื่อนยายสินคาหรือพัสดุภัณฑจากโรงงาน ใช
เสนทางการคมนาคมขนสงของภาครัฐและเอกชน ราคาสินคาที่ประชาชนใชจายในชีวิตประจําวัน จึง
มีคาขนสงรวมอยูในสินคานั้นเปนทอดๆ นับตั้งแตแหลงผลิต จนถึงมือพอคาคนกลาง พอคาขายปลีก
จนถึงมือผูบริโภค (มัณฑนา เล็กสมบรูณ, 2547, น.12) ผูใหบริการดานขนสงซึ่งเปนบริษัทของคนไทย
ต องใช เงิ นลงทุ นถึ งร อยละ 53 จากข อ มู ล ของสมาพั น ธ โ ลจิ ส ติ ก ส ไ ทย เสนอแนวคิ ด ว า การทํ า ให
ผูประกอบการไทยแข็งแรงขึ้นนั้นถือเปนเรื่องที่จําเปน เนื่องจากพบวาการขับเคลื่อนธุรกิจขนสงไทยใน
ปจจุบันนั้นราคาน้ํามันและการจราจรที่ติดขัดเปนปญหาที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจขนสงไทยซึ่งตอง
พึ่งพาการขนสงรถบรรทุกถึงรอยละ 88 ขณะที่พึ่งพาขนสงทางรถไฟหรือทางเรือเพียงรอยละ 1.98
และรอยละ 5 ตามลําดับ (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2549)
ธุรกิจขนสงมีอุปสรรคในการเขาสูอตุ สาหกรรมต่ํา ในขณะที่ผูประกอบการสามารถเขาสู
ธุรกิจไดงาย จึงทําใหเกิดผูประกอบการรายใหมมากขึ้น (กรมการขนสงทางบก, 2553) เหตุนี้จังหวัด
สตูลที่ สวนใหญเ ปนการคาสงและคาปลีกในสาขาการเกษตรเกี่ยวกับผลผลิต ทางการเกษตร และ
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เนื่องจากจังหวัดสตูลมีอาณาเขตติดตอกับมาเลเซีย จึงมีการคาระหวางไทยมาเลเซีย โดยมีชองทางผาน
เขาออกสองชองทาง คือดานศุลกากรสตูล และดานศุลกากรวังประจัน สินคาสงออกสําคัญไดแก วัสดุ
กอสราง (อิฐกอสราง กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องชีเมนต กั้นฝา แผนยิปชั่มสําหรับกั้นผนัง) หอมแดง
เครื่องยนต ฮอนดา เปนตน สินคานําเขาที่สําคัญไดแก สวนประกอบเครื่องบีบน้ํามันปาลม เรือบาส
เกาใชแลว กุงฝอยหมักเกลือ กะป ผาโสรงปาเตะ เสื้อผา เปนตน ในปที่ผานมาการคาชายแดนจังหวัด
สตูลป 2556 มีขอมูลในการสงออกและนําเขาจํานวน 163.20 ลานบาท แยกเปนขอมูลการสงออก
จํานวน 42.68 ลานบาท ขอมูลการนําเขา 110.51 ลานบาท (สํานักงานอําเภอจังหวัดสตูล รายงาน
ประจําป, 2557)
บริษัท พรหมทรัพย ขนสง เปนบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจดานการขนสงสินคาโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเอื้อประโยชนใหกับการประกอบธุรกิจทุกประเภทที่ตองการขนสงสินคาใหถึงมือผูรับ
ปลายทางดวยความรวดเร็วปลอดภัยและถูกตองแมนยํา จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนา
ขนสงสินคาที่มีประสิทธิภาพ มีการวางแผน ปรับปรุง และเพิ่มศักยภาพไดอยางเหมาะสม เพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถในการแขงขันและดําเนินธุรกิจใหอยูรอดไดภายใตสภาวะการแขงขันของธุรกิจที่มี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากจังหวัดสตูลเปนจังหวัดที่มีการแขงขันทางดานการขนสงสูง เพราะติดกับ
ประตู ช ายแดนทํ าให มี ก ารเข า ออกของสิ น ค า จํ า นวนมาก การขนส ง สิ น ค า จึ ง มี ค วามจํ าเป น เพื่ อ
ขับเคลื่อนสินคาใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากขอมูลที่กลาวขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาความพึงพอใจตอสวนประสมทาง
การตลาดของผูใชบริการ กรณีศึกษา บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลที่ได
จากการศึกษามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการขนสงสินคา เพื่อใหลูกคาที่มาใช
บริการขนสงสินคามาใชบริการมากขึ้น
คําถามวิจัย
1. ความพึงพอใจของผูใชบริการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจใชบริการ
ขนสง บริษัท พรหมทรัพย ขนสงในจังหวัดสตูลอยูในระดับใด
2. ผูใชบริการที่มีขอมูลทั่วไปตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดบริการทั้ง
7 ดานตางกันหรือไม
3. ปญหาการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง มีอะไรบาง
วัตถุประสงค
1. เพื่ อศึ กษาระดั บ ความพึ งพอใจต อสว นประสมการตลาดในการใชบ ริก าร บริษั ท
พรหมทรัพย ขนสง
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท
พรหมทรัพย ขนสง จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ
3. เพื่อศึกษาปญหาการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง
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สมมติฐาน
ดานตางกัน

ผูใชบริการที่มีขอมูลทั่วไปตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดบริการทั้ง 7

ประโยชนของการวิจัย
1. ทํ าให ทราบถึ งความพึ งพอใจของผู ใช บริ การเกี่ ยวกั บส วนประสมทางการตลาดใน
การตัดสินใจใชบริการขนสง บริษัท พรหมทรัพย ขนสงในจังหวัดสตูล
2. ทําใหทราบปญหาในการขนสงบริษัท พรหมทรัพย ขนสงในจังหวัดสตูล
3. ผูประกอบการขนสงสินคา บริษัท พรหมทรัพย ขนสง ในจังหวัดสตูลสามารถนําผล
วิจัยไปใชในการกําหนดกลยุทธสวนประสมการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาไดอยาง
เหมาะสม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่มาใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัด
สตูล ผูที่เขามาใชบริการโดยมีกลุมผูประกอบการ รานคา หนวยงานราชการ เปนจํานวน 213 กิจการ
(พรหมทรัพย ขนสง, 2556) การกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตาราง (Krejcie and Morgan, 1970)
ไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 139 กิจการ
2. ขอบเขตดานพื้นที่
งานวิจั ยนี้ ทํา การศึ กษากับผูใชบริการในเขตจังหวั ดสตูล ที่ใชบ ริการขนสงกับ บริษัท
พรหมทรัพย ขนสง
3. ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ
คือ ขอมูลทั่วไปของผูใชบริการประกอบดวย ประเภทกิจการ ตําแหนง รูปแบบการจัดตั้ง
ของกิจการ ระยะเวลาดําเนินกิจการ ความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการ คาใชจายโดยเฉลี่ยตอ
เดือนในการใชบริการขนสงสินคา รายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน
ตัวแปรตาม
คือ สวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจใชบริการขนสง ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ
และบริการ ดานราคาคาขนสง ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากรที่
ใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการขนสง
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นิยามศัพทเฉพาะ
การขนสง หมายถึง การเคลื่อนยายสินคาจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่อีกแหงหนึ่งและ
ทําใหเกิดความเสียหายนอยที่สุด
ประเภทกิจการ หมายถึง ประเภทของสินคาที่ทางผูประกอบกิจการจําหนายหรือเปน
ตัวแทน
ผูประกอบการขนสง หมายถึง ผูดําเนินกิจการขนสง เปนผูรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนสง ทําการขนสงสินคาจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งในความรับผิดชอบของผูจัดการขนสง
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ทาที ความรูสึก หรือ เจตคติ
ในทางที่ดีของผูใชบริการ ที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของ กรณีศึกษา บริษัท พรหมทรัพย ขนสง
ประกอบดวย
ดานการบริการขนสงสินคา หมายถึง ความหลากหลายในการใหบริการการประกัน
สินคาสูญหายและการชํารุ ดเสียหายใหการบริการที่ครบวงจรและความมีชื่อเสียงของบริ ษัทไดรับการ
ยอมรับ
ดานราคาคาขนสง หมายถึง คาบริการขนสงคาธรรมเนียมในการบริการ เชน การเดิน
พิธีการ คาบริการขนสงคิดตามน้ําหนัก และคาบริการขนสงคิดตามจํานวนปริมาณสินคา
ดานชองทางการจัด จํา หน าย หมายถึง จํานวนศู นยกระจายสินคาครอบคลุ มความ
สะดวกในการเขาไปใชบริการตามศูนยกระจายสินคาสถานที่ตั้งของศูนยกระจายสินคาอยูในแหลง
ชุมชนมีการใหบริการโดยพนักงานลูกคาสัมพันธ มีการใหบริการทางอินเทอรเน็ต และสามารถติดตอ
ในการใชบริการไดงา ย
ดา นการส งเสริ มการตลาด หมายถึง การมี สวนลดพิเศษสําหรับ สิน คาขนาดใหญมี
สวนลดพิเศษสําหรับสงสินคาชนิดพิเศษเฉพาะ การโฆษณาประชาสัมพันธ และของขวัญกํานัลในชวง
เทศกาล
ดานบุคลากรที่ใหบริการ หมายถึง พนักงานที่ใหบริการมีมิตรไมตรีหนาตายิ้มแยมเต็ม
ใจ ที่จะใหบริการ อํานวยความสะดวกแกผูใชบริการดวยความกระตือรือรน พนักงานรับสงสินคามี
ความพรอมที่จะใหบริการ และพนักงานมีความรูความชํานาญ
ดานกระบวนการใหบริการ หมายถึง การบริการที่เปนมาตรฐานตรงตอเวลา มีความถูก
ตองแนนอน ไมมีความบกพรองในขั้นตอนกระบวนการบริการ และมีการดูแลรักษาสินคาเปนอยางดี
ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการขนสง หมายถึง การมีลําดับขั้นตอนใน
การใหบริการ รถบรรทุกที่ใชขนสงสินคา เครื่องมือและอุปกรณการขนสงที่มีความทันสมัย เสถียรภาพ
ของระบบติดตามสถานะสินคาที่แนนอน แมนยํา และสถานที่จัดเก็บสินคามีความปลอดภัย สะดวก
และเหมาะสม

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผู ใชบริการ
ขนสง กรณีศึกษา บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนําเสนอเนื้อหาตามลําดับดังตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการและสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
1.1 ความหมายของการบริการ
1.2 ความหมายของคุณภาพการบริการ
1.3 คุณลักษณะของคุณภาพการใหบริการ
1.4 องคประกอบของคุณภาพการใหบริการ
1.5 ความสําคัญของคุณภาพในการบริการ
1.6 การวัดคุณภาพการใหบริการ
1.7 สวนประสมทางการตลาดบริการ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
2.2 เกณฑการวัดความพึงพอใจ
2.3 ปจจัยที่ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
3. แนวคิดและทฤษฎีตลาดองคการ
3.1 ความหมายของตลาดองคการ
3.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขององคการ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5. ขอมูลกรณีศึกษา บริษัท พรหมทรัพย ขนสง
6. กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดเกี่ยวกับการบริการและสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
การตลาดในยุคนี้เนนที่การใหบริการโดยเฉพาะมากขึ้น เนื่องจากลูกคามีรายไดมากขึ้น
และตองการความสะดวกสบายมากขึ้น ลูกคาจึงเสาะแสวงหาสิ่งที่จะตอบสนองความตองการเหลานั้น
การบริการจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เสมือนวาการบริการเปนผลิตภัณฑอีกสายหนึ่ง ดังนั้นการบริการ
จึงเปนการตอบสนองความตองการของผูบริโภคดวยการใหประโยชนเพิ่มขึ้นในสายตาของผูซื้อทําให
เกิดความรูสึกแตกตาง (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2547, น.15)
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ความหมายของการบริการ
มีผูใหความหมายคําจํากัดความที่เกี่ยวของกับการบริการ ไวหลายความหมายดังนี้
การบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการสงมอบสินคาที่ไมมีตัวตน (intangible
goods) ของธุรกิจใหกับผูรับบริการ โดยสินคาที่ไมมีตัวตนนั้นจะตองตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการจนนําไปสูความพึงพอใจได (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2549, น.18)
การบริการ หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติซึ่งฝายหนึ่งนําเสนอตออีกฝายหนึ่ง เปน
สิ่งที่ไมมีรูปลักษณหรือตัวตน จึงไมมีการโอนกรรมสิทธการเปนเจาของในสิ่งใดๆ การผลิตบริการอาจ
ผูกติดหรือไมผูกติดกับตัวสินคาก็ได (Kotler, 2547, p.575)
ความหมายของการบริการสามารถสรุปไดวา การบริการ หมายถึง พฤติกรรมหรือการ
ปฏิบัติการที่ฝายหนึ่งนําเสนอใหกับอีกฝายหนึ่ง โดยกระบวนการดังกลาวอาจจะเกี่ยวของกับสินคาที่มี
ตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได และบริการนั้นเปนการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ จนนําไปสู
ความพึงพอใจสูงสุดตามความคาดหวังหรือมากกวาความคาดหวัง
ความหมายของคุณภาพการบริการ
คุณภาพการบริการ หมายถึง การบริการที่ดีเลิศ (excellent service) ตรงกับความ
ตองการหรือเกินความตองการของลูกคาจนทําใหลูกคาเกิดความพอใจ (customer satisfaction)
และเกิดความจงรักภักดี (customer loyalty) (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2549, น.106)
คําวาบริการที่ดีเลิศตรงกับความตองการ หมายถึง สิ่งที่ลูกคาตองการหรือคาดหวังไว
ไดรับการตอบสนอง สวนบริการที่เกินความตองการของลูกคา หมายถึง สิ่งที่ลูกคาตองการหรือ
คาดหวังไวไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่ จนรูสึกวาการบริการนั้นเปนบริการที่วิเศษมาก ประทับใจ
คุมคาแกการตัดสินใจ รวมทั้งคุมคาเงิน
ลูกคาสรางความคาดหวังเกี่ยวกับการบริการจากประสบการณ จนนําในอดีต คําบอก
เลาจากปากตอปาก และจากโฆษณา ลูกคาจะเปรียบเทียบ “บริการที่เกิดจากการรับรูดวยตนเอง”
(perceived service) กับบริการที่ตนคาดหวัง (expected service) ถาบริการที่รับรูต่ํากวาที่
คาดหวังจะทําใหลูกคาผิดหวัง ถาบริการที่รับรูตรงกับหรือเกินกวาที่คาดหวัง ลูกคาพรอมจะใชบริการ
จากผูใหบริการรายนั้นอีก (Kotler, 2547, น.591)
กรอนรูส (Gronroos, 1982, p.15) สมิธและฮูสตัน (Smith and Houston, 1982, p.84)
พาราซุรามาน และคณะ (Parasuraman et al, 1988, p.35) ไดอธิบายและใหความหมายเชิง
ปฏิบัติการไวไมแตกตางกัน สรุปไดวา คุณภาพการใหบริการ (Service Quality) เปนความแตกตาง
ระหวางความคาดหวังกับการรับรู และ ลิวอิสและบูม (Lewis and Bloom, 1983, p.28) ไดใหคํานิยาม
ของคุณภาพการใหบริการวาเปนสิ่งที่ชี้วัดถึงระดับของการบริการที่สงมอบโดยผูใหบริการตอลูกคาหรือ
ผูรับบริการวาสอดคลองกับความตองการของเขาไดดีเพียงใด การสงมอบบริการที่มีคุณภาพ (Delivering
Service Quality) จึ งหมายถึ งการตอบสนองต อผู รั บบริ การบนพื้นฐานความคาดหวั งของผู รั บ
บริการ กรอนรูส (Gronroos, 1982, p.17) ไดใหความหมายของคุณภาพการใหบริการวาจําแนกได 2
ลักษณะคือ คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical Quality) อันเกี่ยวกับผลลัพธหรือสิ่งที่ผูรับบริการไดรับ
จากบริ ก ารนั้ น โดยสามารถที่ จ ะวัดไดเหมือกั บ การประเมิน ไดคุณ ภาพของผลิต ภัณฑ (Product
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Quality) สวนคุณภาพเชิงหนาที่ (Functional Quality) เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับกระบวนการของการ
ประเมินนั่นเอง ครอสบี้ (Crosby, 1988, p.15) กลาวไววา คุณภาพการใหบริการหรือ “Service
Quality” นั้นเปนแนวคิดที่ถือหลักการการดําเนินงานบริการที่ปราศจากขอบกพรอง และตอบสนอง
ตรงตามความตองการของผูบริการและสามารถที่จะทราบของตองการของลูกคาหรือผูรับบริการได
ดวย
คุณภาพการใหบริการ เปนมโนทัศนและปฏิบัติการในการประเมินของผูรับบริการโดย
ทําการเปรียบเทียบระหวางการบริการที่คาดหวัง (Expectation Service) กับการบริการที่รับรูจริง
(Perception Service) จากผูใหบริการ ซึ่งหากผูใหบริการสามารถใหบริการที่สอดคลองตรงตามความ
ตองการของผูรับบริการหรือสรางการบริการที่มีระดับสูงกวาที่ผูรับบริการไดคาดหวัง จะสงผลใหการ
บริการดังกลาวเกิดคุณภาพการใหบริการซึ่งจะทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่ไดรับ
เปนอยางมาก (Parasuraman and Berry, 1988, p.42) พาราซุรา และเบอรรี่ (Parasuraman,
Ziethaml and Berry, 1988) ไดชี้ใหเห็นดวยวา คุณภาพการใหบริการ เปนการใหบริการที่มากกวาหรือ
ตรงกับความคาดหวังของผูรับบริการ ซึ่งเปนเรื่องของการประเมินหรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเปนเลิศของการบริการในลักษณะของภาพรวมในมิติของการรับรู ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ
กลุมนี้ ชวยใหเห็นวา การประเมินคุณภาพการใหบริการตามการรับรูของผูบริโภคเปนไปในรูปแบบของ
การเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตอบริการที่คาดหวังและการบริการตามที่รับรูวามีความสอดคลองกัน
เพียงไร ขอสรุปที่นาสนใจประการหนึ่งก็คือ การใหบริการที่มีคุณภาพนั้นหมายถึง การใหบริการที่
สอดคลองกับความคาดหวังของผูรับบริการหรือผูบริโภคอยางสม่ําเสมอ ดังนั้น ความพึงพอใจตอการ
บริการ จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับการทําใหเปนไปตามความคาดหวังหรือการไมเปนไปตามความ
คาดหวัง (Confirm or Disconfirm Expectation) ของผูบริโภคนั่นเอง
ตามแนวคิดของบัซเซลและเกลล (Buzzell and Gale, 1987) คุณภาพการใหบริการ
เปนเรื่องที่ไดรับความสนใจและมีการใหความสําคัญอยางมากดังที่ไดกลาวไปแลวนั้น มีผลงานวิจัยที่
คนควาพฤติกรรมของผูบริโภคและผลของความคาดหวังของผูบริโภคซึ่งพบวา คุณภาพการใหบริการ
เปนเรื่องที่ซับซอนขึ้นอยูกับการมองหรือทัศนะของผูบริโภคที่เราเรียกกันทั่วไปวา “ลูกคา” แนวคิด
และคําอธิบายเรื่องคุณภาพการใหบริการที่นาสนใจเห็นจะไดแก มุมมองจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขา
ความคาดหวังของลูกคา (Expert in the Field of Customer Expectation) คือ ซีแทมล พาราซุรามาน
และเบอรรี่ (Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1990, p.34-44) ความแนวคิดของนักวิชาการกลุมนี้
คุณภาพการใหบริการ เปนการประเมินของผูบริโภคเกี่ยวกับความเปนเลิศหรือความเหนือกวาของ
บริการ นักวิชาการทั้งสามทานดังกลาว นับไดวาเปนหนึ่งในคณะนักวิชาการที่สนใจทําการศึกษา เรื่อง
คุณภาพในการใหบริการ และการจัดการคุณภาพในการใหบริการขององคการอยางจริงจังมาตั้งแตป
ค.ศ. 1983 สิ่งที่ ซีแทมล พาราซุรามาน และเบอรรี่ ใหความสนใจในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพ
ในการใหบริการนั้น เปนการมุงตอบคําถามสําคัญ 3 ขอ ประกอบดวย (1) คุณภาพในการใหบริการ
คืออะไร (What is service quality?) (2) อะไรคือสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาคุณภาพในการใหบริการ
(What causes service-quality Problems?) และ(3) องคการสามารถแกปญหาคุณภาพในการ
ใหบริการที่เกิดไดอยางไร (What can organizations do to solve these problems?)
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นักวิชาการที่กลาวถึงความหมายของคุณภาพการใหบริการที่นาสนใจอีกกลุมหนึ่งไดแก
บิทเนอรและฮับเบิรท (Bitner and Hubbert, 1994, p.24) ซึ่งเสนอความเห็นไววา คุณภาพการ
ใหบริการ เปนความประทับใจในภาพรวมของลูกคาผูรับบริการ อันมีตอความเปนเลิศขององคกรและ
บริการที่องคการจัดใหมี นอกจากนี้ยังใหนิยามคําดังกลาววาเปนการวินิจฉัยของผูรับบริการเกี่ยวกับ
ความสามารถในการเติมเต็มงานการใหบริการของหนวยงานที่ใหบริการ บริการเชนวานี้ ไวทและเอ
เบล เสนอแนวคิดวาแตกตางไปจากสินคา (Goods) กลาวคือ สินคาเปนสิ่งที่จับตองได มีความคงทน
สูง และโดยทั่ว ไปผลิตขึ้ นภายใตและผลิ ตเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่แนนอนอันหนึ่ง ในขณะที่
บริการ เปนเรื่องที่มีความผันแปรมากกวาสินคาแมจะมีลักษณะที่ตอบสนองผูบริโภคเชนเดียวกับ
สินคาก็ตาม และโดยทั่วไปแลว บริการมีคุณลักษณะสําคัญที่จับตองไมได มีความหลากหลาย และไม
สามารถแบงแยกไดจากการผลิตและการบริโภค (Inseparability of Production and Consumption)
ประเด็นที่นาสนใจคือ คุณภาพการใหบริการเปนการพิจารณาจากเรื่องใด
ชเมนเนอร (Schmenner, 1995, p.7) ไดกลาวถึงคุณภาพการใหบริการไววา คุณภาพ
การใหบริการไดมาจากการรับรูที่ไดรับจริงลบดวยความคาดหวังที่คาดวาจะไดรับจากบริการนั้น หาก
การรับรูในบริการที่ไดรับมีนอยกวาความคาดหวัง ก็จะทําใหผูรับบริการมองคุณภาพการใหบริการนั้น
ติดลบ หรือรับรูวาการบริการนั้นไมมีคุณภาพเทาที่ควร ตรงกันขาม หากผูรับบริการรับรูวาบริการที่
ไดรั บจริงนั้น มากกวาสิ่ งที่เขาคาดหวั ง คุ ณภาพการใหบ ริการ ก็จ ะเปน บวก หรือมีคุณภาพในการ
บริการนั่นเอง ในประเด็นเดียวกันนี้ เลิฟล็อค (Lovelock, 1996, p.14) มองคุณภาพการใหบริการวามี
ความหมายอยางกวางๆ เปนแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของสินคาหรือบริการที่ลูกคาที่มีศักยภาพในการ
ซื้ อ หา สามารถและอาจจะทํ า การประเมิ น ก อ นที่ เ ขาจะเลื อ กบริ โ ภคสิ น ค า หรื อ บริ ก ารนั้ น
ซีเนลดีน (Zineldin, 1996, p.23) เสนอความเห็นไววา คุณภาพการใหบริการเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ความคาดหวังของผูรับบริการในดานของคุณภาพภายหลังจากที่เขาไดขอมูลเกี่ยวกับบริการนั้น ๆ
และมีความตองการที่จะใชบริการนั้น รวมทั้งการที่เขาไดทําการประเมินและเลือกที่จะใชบริการ
วิชเชอร และคอรเนย (Wisher and Corney, 2001, p.23) กลาววา คุณภาพการ
ใหบริการมีแนวการศึกษาที่สําคัญคือการวิเคราะหที่เรียกวา SERVQUAL ทั้งนี้นักวิชาการทั้งสองทาน
เสนอวา คุณภาพการใหบริการ เปนการตัดสินใจวินิจฉัยเกี่ยวกับความเลิศของบริการ (Superiority
of the Service) ในทัศนะของนักวิชาการไทยเชน (วีรพงษ เฉลิมจิรรัตน, 2543, น.14-15) คุณภาพการ
ให บ ริ ก าร คื อ ความสอดคล อ งกั น ของความต อ งการของลู ก ค า หรื อ ผู รั บ บริ ก าร หรื อ ระดั บ ของ
ความสามารถในการใหบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการอันทําใหลูกคาหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่เขาไดรับสวน (สมวงศ พงศสถาพร, 2550, น.66) เสนอ
ความเห็นไววา คุณภาพการใหบริการ เปนทัศนคติที่ผูรับบริการสะสมขอมูลความคาดหวังไววาจะ
ไดรับจากบริการ ซึ่งหากอยูในระดับที่ยอมรับได (Tolerance Zone) ผูรับบริการก็จะมีความพึงพอใจ
ในการใหบริการ ซึ่งจะมีระดับแตกตางกันออกไปตามความคาดหวังของแตละบุคคล และความพึง
พอใจนี้เอง เปนผลมาจากการประเมินผลที่ไดรับจากบริการนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง
กลาวอยางสรุปไดวา คุณภาพการใหบริการ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถ
ในการตอบสนองความตองการของธุรกิจใหบริการ คุณภาพของบริการเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่จะสราง
ความแตกตางของธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขันได การเสนอคุณภาพการใหบริการที่ตรงกับความคาดหวัง
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ของผูรับบริการเปนสิ่งที่ตองกระทํา ผูรับบริการจะพอใจถาไดรับสิ่งที่ตองการ เมื่อผูรับบริการมีความ
ตองการ ณ สถานที่ที่ผูรับบริการตองการและในรูปแบบที่ตองการ

ประการคือ

คุณลักษณะของคุณภาพการใหบริการ
บริการที่นําเสนอ (Offer) โดยพิจารณาจากความคาดหวังของลูกคา ซึ่งประกอบดวย 2

1. การใหบริการพื้นฐานเปนชุด (Primary Service Package) ซึ่งไดแก สิ่งที่ลูกคาคาดหวัง
วาจะไดรับจากกิจการ เชน บริการพื้นฐานของโรงแรม ไดแก ความสะอาด ความสุขสบายในการเขาพัก
ตลอดทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานทั่วไปที่ โรงแรมควรจะมีใหแกผูพักเปนตน
2. ลักษณะการใหบริการเสริม (Secondary Service Features) ไดแก บริการที่กิจการมี
เพิ่มเติมใหนอกเหนือจากบริการพื้นฐานทั่วไป เชน โรงแรมมีสวนหยอม มีสระวายน้ํา มีหองอาหาร บริการ
ใหเชาวีดีโอ เปนตน
การสงมอบบริการ (Delivery) ที่มีคุณภาพอยางสม่ําเสมอไดเหนือกวาคูแขงขัน โดยการ
ตอบสนองความคาดหวัง ในคุณภาพการบริการของผูบริโภค ความคาดหวังเกิดจากประสบการณในอดีต
คําพูดการโฆษณาของธุรกิจ ลูกคาเลือกธุรกิจใหบริการโดยถือเกณฑภายหลังจากการรับการใหบริการ
เขาจะเปรียบเทียบบริการที่รับรูกับบริการที่คาดหวัง ถาบริการที่รับรูต่ํากวาบริการที่คาดหวังไว ลูกคา
จะไมสนใจ ถาบริการที่รับรูสูงกวาความคาดหวังของเขา ลูกคาจะใชบริการนั้นซ้ํา
ภาพลักษณ (Image) การสรางภาพลักษณสําหรับบริษัทที่ใหบริการโดยอาศัยสัญลักษณ
(Symbols) ตราสินคา (Brand) โดยอาศัยเครื่องมือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
ลักษณะดานนวัตกรรม (Innovative Features) เปนการเสนอบริการในลักษณะที่มี
แนวความคิดริเริ่มแตกตางจากบริการของคูแขงทั่วไปการจัดการคุณภาพการบริการ (Managing Service
Quality) สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการสรางความแตกตางของธุรกิจการใหบริการ คือ การรักษาระดับการ
ใหบริการที่เหนือกวาคูแขงขันโดยเสนอคุณภาพการใหบริการตามที่ลูกคาคาดหวังไว ลูกคาจะคาดหวัง
เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการไดจากประสบการณในอดีต จากการพูดปากตอปาก และจากการ
โฆษณาของธุรกิจใหบริการ หลังจากใชบริการแลว ลูกคาจะเปรียบเทียบบริการที่คาดหวังกับบริการที่
ไดรับ หากบริการที่ไดรับต่ํากวาบริการที่คาดหวัง ลูกคาจะไมใหความสนใจในธุรกิจที่ใหบริการอีก
ตอไป หากบริการที่ไดรับตรงหรือมากกวาบริการที่คาดหวังลูกคาก็จะกลับมาใชบริการ
1. ชองวางระหวางความคาดหวังของผูบริโภค และการรับรูของฝายบริหาร (Gap Between
Consumer Expectation and Management Perception) จะเกิดขึ้นไดเมื่อฝายบริหารไมสามารถรับรู
ไดอยางถูกตองเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกคาคาดหวังไวจากธุรกิจใหบริการนั้น
2. ชองวางระหวางการรับรูของฝายบริหาร และขอกําหนดคุณภาพในการใหบริการ
(Gap Between Management Perception and Service-Quality Specifications) จะเกิดขึ้นได
เมื่อฝายบริหารอาจจะรับรูความตองการของลูกคาแตไมไดกําหนดมาตรฐานการทํางานที่เฉพาะเจาะจง
เชน บอกใหทํางานเร็ว แตไมไดบอกระยะเวลาไว
3. ชองวางระหวางลักษณะคุณภาพการใหบริการ และการสงมอบบริการ (Gap Between
Service-Quality Specifications and Service Delivery) จะเกิดขึ้นไดเมื่อพนักงานไมไดรับการฝกอบรม
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ทําใหไมสามารถทํางานใหสอดคลองกับมาตรฐาน หรือบางครั้งมีความสับสนในมาตรฐานของงานแตละ
งานได เชน ควรใหเวลาในการคอยรับฟงลูกคาหรือรีบบริการใหเสร็จอยางรวดเร็ว
4. ชองวางระหวางการสงมอบบริการ และการติดตอสื่อสารภายนอก (Gap Between
Service Delivery and External Communications) ความคาดหวังของผูบริโภคจะเปนผลมาจากคําพูด
ของตัวแทนขาย และการโฆษณาของบริษัท การสื่อสารกับภายนอกเพื่อสรางภาพลักษณจะมี
ผลกระทบตอความคาดหวังของลูกคา
5. ชองวางระหวางบริการที่รับรูและบริการที่คาดหวัง (Gap Between Perceived
Service and Expected Service) ลูกคาจะทําการเปรียบเทียบบริการที่รับรูกับบริการที่คาดหวังถา
บริการที่รับรูต่ํากวาบริการที่คาดหวังลูกคาจะไมพึงพอใจ ถาบริการที่รับรูสูงกวาบริการที่คาดหวัง
ลูกคาจะพึงพอใจ และใชบริการซ้ําอีก
สรุ ป ได ว า คุ ณภาพการบริ ก ารเป น สิ่ ง หนึ่ งในการสร า งความแตกต า งของธุ ร กิ จ การ
ใหบริการ คือ การรักษาระดับการใหบริการที่เหนือกวาคูแขงขันโดยเสนอคุณภาพการใหบริการตามที่
ลูกคาคาดหวังไว ลูกคาจะคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการไดจากประสบการณในอดีต จากการ
พูดปากตอปากและจากการโฆษณาของธุรกิจใหบริการ หลังจากใชบริการแลว ลูกคาจะเปรียบเทียบ
บริการที่คาดหวังกับบริการที่ไดรับ หากบริการที่ไดรับต่ํากวาบริการที่คาดหวัง ลูกคาจะไมใหความ
สนใจในธุรกิจที่ใหบริการอีกตอไป หากบริการที่ไดรับตรงหรือมากกวาบริการที่คาดหวังลูกคาก็จะ
กลับมาใชบริการ
องคประกอบของคุณภาพการใหบริการ
ในการวัดคุณภาพของการใหบริการ ลูกคาจะวัดจากองคประกอบของคุณภาพในการ
บริการซึ่งมี 5 ขอ ไดแก
1. สิ่งสัมผัสได (Tangibles) ไดแก อาคารของธุรกิจการบริการ เครื่องมือและอุปกรณ
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องเอทีเอ็ม เคานเตอรใหบริการ ที่จอดรถ สวน หองน้ํา การตกแตง ปาย
ประชาสัมพันธ แบบฟอรมตาง ๆ รวมทั้งการแตงกายของพนักงาน สิ่งที่สัมผัสไดเหลานั้นเหมือนกับ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) ซึ่งเปนหนึ่งในสวนประสมทางการตลาดตัวที่ 7 (P7)
2. ความเชื่อถือและไววางใจได (Reliability) เปนความสามารถในการมอบบริการ เพื่อ
สนองความต อ งการของลู ก ค า ตามที่ ไ ด สั ญ ญาหรื อ ควรจะเป น ได อ ย า งถู ก ต อ งและได ต รงตาม
วัตถุประสงคของการบริการนั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
3. ความรวดเร็ว (Responsiveness) เปนความตั้งใจที่จะชวยเหลือลูกคา โดยใหบริการ
อยางรวดเร็ว ไมใหรอคิวนานรวมทั้งตองมีความกุลีกุจอ เห็นลูกคาแลวตองรีบตอนรับใหการชวยเหลือ
สอบถามถึงการมาใชบริการอยางไมละเลย ความรวดเร็วจะตองมาจากพนักงานและกระบวนการใน
การใหบริการที่มีประสิทธิภาพ
4. การรับประกัน (Assurance) เปนการรับประกันวา พนักงานที่มาใหบริการมีความรู
ความสามารถ และมีความสุภาพ จริยธรรมในการบริการเพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคาวา จะไดรับ
การบริการที่เปนไปตามมาตรฐานและปลอดภัยไรกังวล นอกจากนี้อาจจะตองรับประกันถึงมาตรฐาน
ขององคกรดวย เชน ISO 2000 หรือรางวัลจากสถาบันตางๆ
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5. การเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล (Empathy) องคประกอบขอนี้เปนการดูแลเอาใจ
ใสใหบริการอยางตั้งอกตั้งใจ เนื่องจากเขาใจปญหาหรือความตองการของลูกคาที่ตองไดรบการ
ตอบสนอง เนนการบริการและการแกปญหาใหลูกคาอยางเปนรายบุคคล ตามวัตถุประสงคที่แตกตาง
กัน มีการสื่อสารทําความเขาใจกับลูกคาอยางถองแท
ในการใหบริการหนึ่งๆ ลูกคาจะยอมรับวาบริการใดมีคุณภาพหรือไมนั้น จะตองวัดจาก
ทั้ง 5 องคประกอบขางตน แตอยางไรก็ตาม ทั้ง 5 องคประกอบลูกคาใหความสําคัญแตกตางกันและ
เปนสัดสวนกัน (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2549, น.106-107)
Perasuraman, Zeithaml และ Berry ไดทําการวิจัยคุณภาพการใหบริการโดยพัฒนา
เทคนิคที่เรียกวา SERVQUAL ซึ่งใชองคประกอบที่สําคัญ 5 ดานในการวัดความคาดหวังและรับรูของ
ลูกคาเพื่อประเมินคุณภาพการบริการ องคประกอบเหลานี้ (ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2549, น.52-54)
ไดแก
1. วัตถุ/สิ่งที่จับตองได (Tangibles) หมายถึง สาธารณูปโภค อุปกรณเครื่องมือ และ
การแตงกายของบุคลากรในองคกร สามารถประยุกตใชกับธุรกิจบริการแตละแหงไดดังนี้
1.1 ควรมีอุปกรณที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
1.2 มีอาคารสถานที่ที่ดูดี
1.3 พนักงานและเจาหนาที่แตงกายเหมาะสม
2. ความนาเชื่อถือ (Reliability) เปนความสามารถในการปฏิบัติหรือใหบริการตามที่
สัญญาไวอยางถูกตอง สามารถประยุกตใชกับธุรกิจบริการดังนี้
2.1 ใหบริการอยางที่สัญญาไวหรือไม
2.2 ไมควรมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการใหบริการ
3. ความรับผิดชอบ (Responsiveness) คือ การตั้งใจที่จะชวยลูกคาและใหบริการที่ฉับไว
3.1 ควรบริการลูกคาไดอยางทันทวงที
3.2 ตั้งใจชวยเหลือลูกคา
4. ความแนนอน (Assurance) หมายถึง ความรูและมารยาทของพนักงาน รวมถึง
ความสามารถในการสรางความเชื่อถือและไววางใจ
4.1 รับมือกับปญหาของลูกคาได
4.2 เก็บความลับของลูกคาไดเปนอยางดี
4.3 มีความสุภาพ ออนโยนกับลูกคาตลอดเวลา
4.4 มีความรูที่จะตอบคําถามของลูกคา
5. ความเขาอกเขาใจ (Empathy) เปนความเอาใจใส ใหความสนใจแกลูกคาเฉพาะราย
5.1 ลูกคาควรไดรับความสนใจเปนรายบุคคล
5.2 ควรมีบุคลากรที่เพียงพอตอการใหคําปรึกษา
5.3 มีปฏิสัมพันธกับลูกคาที่เปนหวงเปนใย
จากภาพที่ 1 จะเห็นวา Service Quality (คุณภาพการบริการ) นั้นมี 5 องคประกอบ
หลัก คือ Reliability (ความนาเชื่อถือ) Responsiveness (การตอบสนอง) Assurance (การสราง
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ความมั่นใจ) Empathy (การเอาใจใส) และ Tangibles (สามารถจับตองได) เมื่อรวมกันเปน Service
Quality (คุณภาพการบูรการ) จึงจะเปนสวนหนึ่งที่กอใหเกิดความพึงพอใจของลูกคา (Customer
Satisfaction)
สวนอีก 2 องคประกอบ คือ Product Quality (คุณภาพสินคา) และ Price (ราคา) ก็มี
สวนทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ ทั้งนี้ รวมทั้ง Personal Factor (ปจจัยสวนบุคคล) ในขณะนั้น
และ Situation Factor (ปจจัยภายนอก) ที่ควบคุมไดยาก ลวนมีสวนประกอบที่ทําใหลกคาไดรับ
ความ พึงพอใจมากนอยแตกตางกัน (สมวงศ พงศสถาพร, 2550, น.72)
Service Quality (คุณภาพการบริการ)
ความนาเชื่อถือ

คุณภาพของสินคา

ปจจัยทางสถานการณ

คุณภาพของการบริการ

ปจจัยทางสถานการณ

ราคา

ความพึงพอใจของลูกคา

ตอบสนองตอ
ความตองการลูกคา
การใหความมั่นใจ
ความเอาใจใส
สิ่งที่จับตองได

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงโมเดลคุณภาพการบริการ
ที่มา : Kotler, 2547, p.594

ดังนี้

ความสําคัญของคุณภาพในการบริการ
ความสําคัญของคุณภาพการบริการ สามารถพิจารณาไดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

1. ความสําคัญในเชิงคุณภาพ ประกอบดวย
1.1 สรางความพอใจและความจงรักภักดีใหลูกคา การใหบริการอยางมีคุณภาพ
ยอมทําใหลูกคาติดใจและรูสึกพอใจ ตองการมาใชบริการในครั้งตอไป ไมตองการเปลี่ยนไปใชกับธุรกิจ
บริการอื่นที่ไมคุนเคย ในที่สุดยอมเกิดความจงรักภักดี ซึ่งความพอใจและความจงรักภักดีจากลูกคาหา
ได ยากเต็ มที ในยุ คที่ มีการบริ การจากคูแขงใหเลือกมากมาย ซึ่งมีผลตอความอยูร อดของธุร กิจ
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นอกจากนี้การใหบริการที่ดีเลิศยังชวยลดความไมพอใจของลูกคาลงดวย เนื่องจากเปนการลดความ
ผิดพลาดของการใหบริการลง
1.2 มีผลตอการสรางภาพลักษณของธุรกิจ การใหบริการที่มีคุณภาพยอมทําให
ลูกคา ชื่นชมธุรกิจ และความชื่นชมนั้นจะถูกถายทอดไปยังผูอื่น ทําใหธุรกิจมีภาพลักษณที่ดี
1.3 มีอิทธิพลตอขั้นตอนการตัดสินใจใชบริการ คุณภาพการใหบริการมีผลอยาง
มากในขั้นตอนการตัดสินใจใชบริการ เนื่องจากลูกคาในปจจุบันพิจารณาถึงความคุมคาของการใช
บริการ สิ่งที่เปนพื้นฐานในการบอกถึงความคุมคาคือคุณภาพในการบริการ
1.4 เปนกลยุทธถาวรแทนสวนประสมทางการตลาด สวนประสมทางการตลาด
ไมวาจะเปนผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย และสงเสริมการตลาดลวนไมคงทน ธุรกิจอาจคิดกล
ยุทธหรือพัฒนาสวนประสมทางการตลาดใหมๆมาสู ตลาด ไมนานนักคูแขงรายอื่นก็ลอกเลียนแบบได
ไมวาจะเปนการออกบริการใหม การเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย ปรับปรุงราคา หรือการสงเสริม
การตลาดแบบแจกแถม หลักฐานอันหนึ่งที่ชัดเจนคือผลิตภัณฑหรือบริการตางๆ ในธุรกิจหนึ่งๆ จะ
เหมือนกันหรือคลายกันมาก แยกความแตกตางอยางชัดเจนไดยาก แตสิ่งที่ชวยใหลูกคาแยกความ
แตกตางได คือ คุณภาพในการบริการซึ่งเกิดขึ้นจากพนักงานทุกคนที่มอบบริการผานกระบวนการ
ใหบริการที่มีประสิทธิภาพภายใตการสนับสนุนจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย
1.5 สรางความแตกตางอยางยั่งยืนและความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน ดวย
เหตุผลทั้งหมดดังกลาวขางตน ทําใหการบริการที่มีคุณภาพเปนการสรางความแตกตางอยางยั่งยืนให
ธุรกิจ ยากที่คูแขงจะลอกเลียนแบบไดในเวลาอันรวดเร็ว ทําใหเกิดความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน
(ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2549, น.109-110)
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจบริการ เพื่อนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ทําให
ทราบวาธุรกิจโลจิสติกสเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมการบริการ ดังนั้นการบริการจึงเปนสวนสําคัญ
สวนหนึ่งใหสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดอยาง
รวดเร็วทําใหลูกคาเกิดความพึงพอสูงสุด ซึ่งเปนการสรางความประทับใจใหแกลูกคา สงผลทําใหเกิด
ความตองการมาเลือกใชบริการบริษัทอีกครั้งและตอๆ ไป
การวัดคุณภาพการใหบริการ
นักวิชาการบางทานเสนอความเห็นไววา ในการวัดคุณภาพการใหบริการนั้นเรามักจะใช
วิธีการวัดดัชนีความพึงพอใจ (Customer Satisfaction Index-CSI) ของลูกคาหรือผูรับบริการ
ภายหลังจากที่ไดรับบริการนั้นแลว แตโดยทั่วไป ปญหาในการวัดคุณภาพการใหบริการนั้น มักจะ
ขึ้นอยูกับ วิธีการวั ดเงื่อนไขที่นํามาสูการสะทอนคุณภาพการใหบริการ ซึ่งก็คือการตอบสนองหรือ
เปนไปตามความคาดหวังของผูรับบริการซึ่งเกิดขึ้นจริง หรือที่ไดกลาวมาแลววาเปนความพึงพอใจที่
ผูรับบริการรูสึกวาบริการที่เขาไดรับมานั้น สอดรับกับความคาดหวังที่วางไว หรือที่ไดรับรูมา เชน การ
ไดรับบริการจากบุคคลโดยตรง (The One-On-One) การไดรับบริการจากแบบเผชิญหนา (FaceTo-Face) และการมีปฏิสัมพันธระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ
แต อ ย า งไรก็ ต าม การวั ด คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารมี อ งค ป ระกอบประการใดบ า งนั้ น
สามารถพิ จ ารณาได จ ากทั ศนะของนักวิช าการไดแก โคเลอรและแพนนาวสกี้ (Koehler and
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Pankowski, 1996, p.184-185) ซึ่งไดใหหลักการสําคัญในการวัดคุณภาพของสินคาหรือบริการ โดย
จะตองพิจารณาถึง 4 ประการหลัก ดังนี้
ประการที่ 1 ความคาดหวังของผูบริการ (Customer Expectations) สิ่งสําคัญประการ
หนึ่งของกระบวนการแหงคุณภาพ คือ การทําใหความคาดหวังของผูรับบริการเปนจริง และสราง
ความเบิกบานใจใหแกลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งการตั้งคําถามเพื่อที่จะถามผูรับบริการจะเปนการวัด
ถึงความพึงพอใจจากการบริการที่ไดรับเปนอยางดี ในสวนของคําถามผูผลิตหรือผูใหบริการจะตอง
สรางคําถามในลักษณะที่วาทําอยางไร
ประการที่ 2 ภาวะความเปนผูนํา (Leadership) รูปแบบตางๆ ของผูนําภายในองคการ
ทั้งแบบผูอํานวยการ ผูบริหาร ผูจัดการ และผูควบคุม จะแสดงใหเห็นถึงการกระทําที่นําไปสูความมี
คุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการนําไปสูการเปลี่ยนแปลงขององคการ เชน การจัดแบงดาน
เวลา การจัดสรรทรัพยากร เปนตน
ประการที่ 3 การปรับปรุงขั้นตอน (Process Improvements) โดยทําการอธิบายถึง
วิธีการที่จะทําใหขั้นตอนตางๆ มีระดับที่ดีเพิ่มขึ้น หากกระบวนการใหมในการปรับปรุงขั้นตอน ทํา
การปรับปรุงเครื่องมือเพื่อใหเกิดขั้นตอนใหมๆ เกิดขึ้นและติดตามถึงผลสะทอนกลับจากขั้นตอนใหมๆ
ดังกลาว
ประการที่ 4 การจัดการกับแหลงขอมูลที่สําคัญ (Meaningful Data) เริ่มจากการอธิบาย
ถึงการคัดเลือกและจัดแบงขอมูล รวมทั้งทําการวิเคราะหถึงผลกระทบตอความพึงพอใจของลูกคา โดย
ทําการสํารวจจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) สอบถามทางโทรศัพท นัดพบกับลูกคาเป น
รายบุคคล การสนทนากลุมหรือจดหมายรองเรียน นอกจากนี้ยังหมายถึงการรายงานหรือการศึกษา
พิเศษ (จากรัฐบาล)
สรุ ป ได ว า การวั ด คุ ณ ภาพของสิ น ค า หรื อ บริ ก าร จะพิ จ ารณาจากองค ป ระกอบ 4
ประการหลักเปนสําคัญ และถาสามารถทําใหความคาดหวังของลูกคาหรือผูรับบริการเกิดขึ้นไดจริงจะ
สงผลใหลูกคาหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในสินคาหรือบริการ และนําไปสูความมีคุณภาพของ
การใหบริการเปนลําดับ
สวนประสมทางการตลาดบริการ
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสินคานั้น โดยพื้นฐานจะมีอยู 4 ตัว
ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย แตสวนประสมทาง
การตลาดของตลาดบริการ จะมีความแตกตางจากสวนปะสมทางการตลาดของสินคาทั่วไป คือ ตอง
มีการเนนถึงพนักงาน กระบวนการในการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งทั้งสามสวน
ประสมเปนปจจัยหลักในการสงมอบบริการ ดังนั้น สวนประสมทางการตลาดของการบริการ จึง
ประกอบดวย 7P’s ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place)
การสงเสริมการตลาด (Promotion) พนักงาน (People) กระบวนการ (Process) และลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2547, น.71)
ปจจุบันการตลาด (Marketing) มีบทบาทสําคัญตอองคการธุรกิจตาง ๆ เนื่องจากเปนการ
ติดต อเกี่ ยวของกับคน เพื่อตอบสนองและบํ าบัดความต องการใหไดรั บความพอใจ (Satisfaction) มาก
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ที่สุด ซึ่งจะทําใหเกิดการซื้อขายหรือกระบวนการแลกเปลี่ยน (Exchange Process) เกิดขึ้นอันเปนที่มา
ของรายไดแกองคการตาง ๆ
เมื่อการตลาดเกี่ยวของกับความตองการของคน ซึ่งมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
รางกายและจิ ตใจ ประกอบกับสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปจจัยควบคุมไมได รวมทั้งข อจํากั ด
ทางดานกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมของแตละสังคม ที่มี
การปรับเปลี่ยนตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว เปนผลทําใหการตลาดจําเปนตองปรับเปลี่ยน
ใหทันกับสภาพการณตางๆ ตลอดเวลา จึงเกิดกิจกรรมทางการตลาดที่แตกตางกันเพื่อสนองความพอใจ
ของผูซื้อใหเกิดขึ้น จะเห็นไดวาความกาวหนาของการตลาดจะดําเนินไปตามความเจริญรุงเรืองหรือ
ตกต่ําตามสภาวะทางเศรษฐกิจในแตละสังคม สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดบริการ โดยอาศัยกรอบแนวคิดเรื่องสวนประสมการตลาด ของ (Kotler, 2003, p.8) ซึ่ง
ประกอบดวยปจจัยตอไปนี้
1. ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งซึ่งสนองความจําเปนและความตองการของมนุษย
ไดคือ สิ่งที่ผูขายตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้นๆ
โดยทั่วไปแลว ผลิตภัณฑแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑที่อาจจับตองได และผลิตภัณฑที่จับตอง
ไมได
2. ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบ
ระหวางคุณคา (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะ
ตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกําหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจน
และงายตอการจําแนกระดับบริการที่ตางกัน
3. ดา นช องทางการจัดจําหนาย (Place) เปนกิจ กรรมที่เกี่ย วของกับ บรรยากาศ
สิ่งแวดลอมในการนําเสนอบริการใหแกลูกคาซึ่งมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของ
บริการที่นําเสนอ ซึ่งจะตองพิจารณาในดานทําเลที่ตั้ง (Location) และชองทางในการนําเสนอบริการ
(Channels)
4. ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการติดตอ
สื่อสารใหผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคที่แจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช
บริการและเปนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ
5. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การ
ฝกอบรม การจูงใจ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันเปนความ
สัมพันธระหวางเจาหนาที่ผูใหบริการและผูใชบริการตางๆ ขององคการ เจาหนาที่ตองมีความ สามารถ
มีทัศนคติที่ส ามารถตอบสนองต อผูใชบ ริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกไขปญ หา
สามารถสรางคานิยมใหกับองคการ
6. ดานการสร างและนํ าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) เปนการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคา โดยพยายามสราง
คุณภาพโดยรวม ทั้งทางดายกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา ไมวาจะ
เปนดานการแตงกายสะอาดเรียบรอย การเจรจาตองสุภาพออนโยน และการใหบริการที่รวดเร็ว หรือ
ผลประโยชนอื่นๆ ที่ลูกคาควรไดรับ

16

7. ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบัติในดานการบริการ ที่นําเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และ
ทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งมีงานวิจัยอยูหลายฉบับที่ยืนยันถึงความสําคัญของอิทธิสวน
ประสมการตลาดบริการ อาทิ (ไตรภพ โคตรรวงษา, 2549, น.4) ที่พบวาปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการที่มีผลตอการตัดสินใจพักโรงแรมเชียงใหมของนักทองเที่ยวอังกฤษ ไดแก ปจจัยดานบุคคล
กระบวนการใหบริการ และดานราคาตามลําดับ ในขณะที่งานของ (ชัชฎาภรณ ศิริรัตนวุฒิ, 2550, น.26)
พบวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจพักโรงแรมสระบุรี ประกอบไปดวย
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานพนักงาน และปจจัยดานกายภาพ งานของ (วิทยา วุฑฒิพงษพิพัฒน, 2550,
น.29) พบวาไดแกดานผลิตภัณฑ ดานกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการสวนงานของ (Wai and
Kevin, 2005, p.29) และ (Tai and Chu, 2001, p.29) ไดผลวิจัยที่สอดคลองกัน โดยพบวาปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการที่สําคัญที่สุดคือคุณภาพการบริการ หรือปจจัยดานพนักงาน แตทุก
งานที่ ผู วิ จั ย ได ท บทวน พบความคล า ยคลึ ง กั น นั่ น คื อ การศึ ก ษาส ว นใหญ จ ะเน น การวิ เ คราะห
เปรียบเทียบดวยคาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยมุงเนนการใชเทคนิคการวิเคราะหที่แตกตางไปจากงานวิจัยเดิม ที่นิยมวัดคาสวน
ประสมทางการตลาดผานคาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีจุดออนที่วัดสวนประสม
ทางการตลาดแยกออกจากกัน ทั้งที่การจัดการสวนประสมทางการตลาดโดยปกติมีความ สัมพันธกัน
การใช เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ ที่ ส อง มี ป ระโยชน ใ นการศึ ก ษาว า
องคประกอบหลัก และองคประกอบยอยใดมีความสําคัญกวากัน อีกทั้งยังลดความคาดเคลื่อนจากการ
วัดแบบแยกสวน เพราะการวัดดวยวิธีนี้สามารถ ทดสอบแบบจําลองสมการที่แสดงถึงความสัมพันธ
เชิงสาเหตุแบบเสนตรงของตัวแปรสังเกตได (Observed Variables) และตัวแปรแฝง (Latent Variables)
หลายตัว พรอมกันในครั้งเดียว (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน,
2552, น.1)
จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การบริการเปนกิจกรรมซึ่งอยู
ในสภาพที่มีตัวตนหรือไมก็ตาม ที่องคการหรือบริษัทนําเสนอใหแกลูกคา เพื่อสนองความตองการของ
ลูกคาอยางมีเปาหมายและดวยความตั้งใจ การบริการเปนสิ่งที่จับตองหรือสัมผัสไดยากเปนสิ่งที่มอง
ไมเห็น แตคุณภาพการบริการอาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับวาใครเปนผูใหบริการและไมสามารถจะ
เก็บบริการนั้นไวเพื่อขายหรือใชในภายหลังได โดยผูใหบริการเปนผูสรางและสงมอบสูผูรับบริการ
ทั้งนี้การบริการจะตองพิจารณาถึงคุณคาหรือประโยชนตาง ๆ ที่ลูกคาจะไดรับและจะตองเสนอบริการ
ที่สามารถตอบสนองตอลูกคาไดตรงตามความตองการอยางแทจริง ตองใหความเอาใจใสทําให
ผูรับบริการเกิดความสะดวกสบาย โดยใชสื่อที่เหมาะสมตรงกับกลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดความพึง
พอใจและเกิดความประทับใจอยากกลับมาใชบริการอีก การกลับมาใชบริการและความจงรักภักดีของ
ลูกคา
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แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (Maslow, 1970, p.170) ในการศึกษาเกี่ยวกับความพึง
พอใจในการรับบริการดานตางๆ ไดมีนักวิชาการและนักวิจัยหลายทานไดอธิบายทฤษฏีความพึงพอใจ
ไวดังนี้ ทฤษฏีลําดับขั้นความตองการของมนุษย (Hierarchy of Needs Theory) เปนทฤษฏีที่
กลาวถึงสิ่งจูงใจจากความตองการของมนุษยวา มนุษยมีความตองการอยูเสมอไมมีที่สิ้นสุด ขณะที่
ความตองการใดไดรับการตอบสนองแลวความตองการอยางอื่นจะเขามาแทนที่ความตองการที่ไดรับ
การตอบสนองแล ว ไม เ ป น สิ่ ง จู ง ใจอยู แ ละความต อ งการของมนุ ษ ย มี ลํ า ดั บ ขั้ น จากต่ํ า ไปหาสู ง
(Hierarchy of Needs) ซึ่งแบงออกเปน 5 ขั้นดังนี้
1. ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษยเพื่อความอยูรอด เชน อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ําดื่ม การ
พักผอน เปนตน
2. ความตองการความปลอดภัยและมั่นคง (Security or Safety Needs) เมื่อมนุษย
สามารถตอบสนองความตองการทางรางกายไดแลว มนุษยก็จะเพิ่มความตองการในระดับที่สูงขึ้น
ตอไป เชน ความตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความตองการความมั่นคงในชีวิตและ
หนาที่การงาน
3. ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความตองการทางสังคม) (Affiliation or
Acceptance Needs) เปนความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม ซึ่งเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของ
มนุษย เชน ความตองการใหและไดรับซึ่งความรัก ความตองการเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ ความ
ตองการไดรับการยอมรับ การตองการไดรับความชื่นชมจากผูอื่น เปนตน
4. ความตองการการยกยอง (Esteem Needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เปนความ
ตองการการไดรับการยกยอง นับถือ และสถานะจากสังคม เชน ความตองการไดรับความเคารพนับถือ
ความตองการมีความรูความสามารถ เปนตน
5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization) เปนความตองการสูงสุดของ
แต ล ะบุ ค คล เช น ความต อ งการที่ จ ะทํ า ทุ ก สิ่ ง ทุ กอย า งได สํ า เร็ จ ความต อ งการทํ า ทุ ก อย า งเพื่ อ
ตอบสนองความตองการของตนเอง เปนตน
ความหมายของความพึงพอใจ
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของความพึงพอใจไวดังนี้
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525, น.577) ใหความหมายของคําวาพอใจวา
หมายถึง สมใจ ชอบ เหมาะ
ความพึงพอใจตามความหมายของพจนานุกรมทางดานจิตวิทยา (Chaplin, 1968; อาง
ถึงใน สมพร ตั้งสะสม, 2537, น.18) ไดใหความหมายไววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกของผูที่มารับ
บริการตอสถานบริการ ตามประสบการณที่ไดรับจากการเขาไปติดตอขอรับบริการจากสถานบริการ
มอรส (Morse, 1953, p.27) กลาววาความพึงพอใจ คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่สามารถลด
ความตึงเครียดของบุคคลใหนอยลงได ความตึงเครียดมีมากจะทําใหเกิดความไมพอใจ ซึ่งความตึง
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เครียดนี้เปนผลมาจากความตองการของมนุษย เมื่อมนุษยมีความตองการมากก็จะเกิดปฏิกิริยา
เรียกรอง ถาเมื่อใดความตองการไดรับการสนองก็จะทําใหเกิดความพอใจ
มูลินส (Mullinss, 1985, p.280) ไดกลาววา ความพึงพอใจเปนเจตคติของบุคคลที่มีตอ
สิ่งตาง ๆ หลาย ๆ ดาน เปนสภาพภายในที่มีความสัมพันธกับความรูสึกของบุคคลที่ประสบความสําเร็จใน
งาน ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษยจะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากการ
ที่ตนเองพยายามจะบรรลุถึงเปาหมายบางอยาง เพื่อที่จะสนองตอบตอความตองการหรือความ
คาดหวังที่มีอยู และเมื่อบรรลุเปาหมายนั้นแลวจะเกิดความพอใจ เปนผลสะทอนกลับไปยังจุดเริ่มตน
เปนกระบวนการหมุนเวียนตอไปอีก ดังนั้น ความพึงพอใจของผูรับบริการ จึงเปนหัวใจของธุรกิจที่
ใหบริการสรางความพึงพอใจที่จะมารับบริการอีกในครั้งตอไป ธุรกิจหรือองคกรใดๆ ที่ไมสามารถ
สรางความพึงพอใจแกผูมารับบริการใหไดแลว ในที่สุดก็จะถูกคูแขงขันกาวขามไป หรือถูกลูกคาเมิน
โดยไมมีเยื่อใยเหลือไวใหอีกเลย
มิลเล็ต (Millet, 1954, p.397) ไดกลาวเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานบริการหรือ
ความสามารถที่จะพิจารณาวาบริการนั้นเปนที่พอใจหรือไมโดยวัดจาก
1. การใหบริการอยางเทาเทียม (Equitable Service) คือ การใหบริการที่มีความ
ยุติธรรม
2. ความเสมอภาค และเสมอหนาไมวาจะเปนใคร
3. การใหบริการที่รวดเร็ว ทันตอเวลา (Timely Service) คือ การใหบริการตาม
ลักษณะความจําเปนรีบดวน
4. การใหบริการอยางพอเพียง (Ample Service) คือ ความตองการเพียงพอในดานสถานที่
บุคลากร วัสดุอุปกรณตางๆ
5. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) จนกวาจะบรรลุผล
6. การใหบริการที่มีความกาวหนา (Progressive Service) คือ การพัฒนางานบริการ
ดานปริมาณคุณภาพใหมีความเจริญกาวหนาไปเรื่อยๆ
(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546, น.90-93) กลาวถึงความพึงพอใจของลูกคาวาเปน
ระดับความรูสึกของลูกคาพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ ซึ่งเปนผลลัพธจากการเปรียบเทียบระหวางการ
รับรูในการทํางานของผลิตภัณฑกับความคาดหวังของลูกคา (Kotler, 2003, p.61) ถาผลการทํางาน
ของผลิตภัณฑเทากับความคาดหวังลูกคาจะเกิดความพึงพอใจ และถาผลการทํางานของผลิตภัณฑสูง
กวาความคาดหวังมาก ลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจอยางมาก สรุปจากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาว
ขางตนสามารถสรุปไดวาความพึงพอใจหมายถึง ความรูสึก คุณคาที่ผูบริโภคไดรับจากความคาดหวังที่
จะใชผลิตภัณฑ
สวนผลประโยชนจากคุณสมบัติผลิตภัณฑ หรือการทํางานของผลิตภัณฑนั้นนักการตลาด
และฝายอื่นๆ ที่เกี่ยวของจะตองพยายามสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยพยายามสรางคุณคาเพิ่ม
(Value Added) ทั้งคุณคาเพิ่มที่เกิดจากการผลิต (Manufacturing) และจากการตลาด (Marketing)
ตลอดจนยึดหลักการสรางภาพโดยรวม (Total Quality) คุณคาที่เกิดจากความแตกตางทางการแขงขัน
(Competitive Differentiation) ซึ่งคุณคาที่มอบใหลูกคาจะตองมากกวาตนทุนของลูกคา (Cost) หรือ
ราคาสินคา (Price) นั่นเอง
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ความแตกตางทางการแขงขันของผลิตภัณฑ(Product Competitive Differentiation)
เปนการออกแบบลักษณะตางๆ ของผลิตภัณฑหรือบริษัทใหแตกตางจากคูแขงขัน ซึ่งความแตกตาง
นั้นจะต องมีคุณค าในสายตาของลูกคาและสามารถสรางความพึงพอใจกับ ลูกคาไดความแตกตาง
ทางการแขงขันประกอบดวย
1. ความแตกตางผลิตภัณฑ (Product Differentiation)
2. ความแตกตางดานบริการ (Services Differentiation)
3. ความแตกตางดานบุคลากร (Personal Differentiation)
4. ความแตกตางดานภาพลักษณ (Image Differentiation)
ความแตกตางเหลานี้เปนตัวกําหนดคุณคาเพิ่มสําหรับลูกคา (Customer Added
Value) คุณคาผลิตภัณฑรวมในสายตาลูกคา (Total Customer Value) เปนการรับรูในรูปของตัว
เงินทางดานเศรษฐกิจ หนาที่ และผลประโยชนทางดานจิตวิทยาที่ลูกคาคาดหวังที่จะไดรับจากตลาด
หรือเปนผลรวมของผลประโยชนหรืออรรถประโยชน (Utility) จากผลิตภัณฑหรือบริการใดบริการ
หนึ่งคุณคาผลิตภัณฑพิจารณาจากความแตกตางทางการแขงขันของผลิตภัณฑซึ่งประกอบดวย ความ
แตกตางความแตกตางดานผลิตภัณฑ ความแตกตางดานบริการ ความแตกตางดานบุคลากรและความ
แตกตางดานภาพลักษณ ความแตกตางทั้งสี่ดานนี้กอใหเกิดคุณคาผลิตภัณฑ 4 ดานเชนกัน คือ คุณคา
ดานผลิตภัณฑ (Product Value) คุณคาดานบริการ (Service Value) คุณคาดานบุคลากร (Personal
Value) และคุณคาดานภาพลักษณ (Image Value) คุณคาทั้ง 4 ประการ รวมเรียกวา คุณคาผลิตภัณฑ
รวมในสายตาของลูกคา
จากความหมายของความพึงพอใจดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจ
หมายถึง มีความรูสึกมีความสุข พึงพอใจ ของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในงาน ทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพ
เกณฑการวัดความพึงพอใจ
โทมัส และเอิรล (Thomas & Earl, 1995, p.88) ไดใหแนวคิดความพึงพอใจไววา การ
วัดความพึงพอใจเปนวิธีหนึ่งที่ใชกันอยู เพื่อทราบผลของการใหบริการที่ดีเลิศที่ทําใหลูกคาพึงพอใจ
เป น สิ่ ง ที่ บ ริ ษั ท เชื่ อ ว า มี คุ ณ ค า และควรให ค วามเข า ใจในความต อ งการและป ญ หาของลู กค า ใน
การใหบริการ ผูบริการขององคกรตองมีความรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพใหเกิดประสิทธิผลและ
ไดผลดีอยางตอเนื่อง ดังนั้นการสํารวจความพึงพอใจจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารจัดการใน
การวัดความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของพนักงาน
ธนวรรณ แสงสุ ว รรณ และคณะ (2549, น.520-724) ได ก ลา วถึ งกลยุ ท ธก ารตลาด
สําหรับธุรกิจบริการซึ่งประกอบดวย
1. ผลิ ตภั ณฑ หรื อบริ การ (Product)หมายถึงสิ่งใดๆที่ตองการนําเสนอตอตลาดเพื่อ
ตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของลูกคาและตองสรางคุณคาใหเกิดขึ้นโดยผลิตภัณฑ ที่
เสนอขายแกลูกคาประกอบดวยคุณประโยชนหลัก (Core Benefit)ซึ่งเปนประโยชนหรือบริการขั้น
พื้นฐานสําคัญที่ลูกคาตองการไดรับจากการซื้อผลิตภัณฑพื้นฐาน (Basic Product)ผลิตภัณฑที่ลูกคา
คาดหวัง (Expected Product) และผลิตภัณฑควบ (Augmented Product) ซึ่งอยูเหนือความ
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คาดหวังปกติของลูกคา รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑที่มีศักยภาพ (Potential Product) ซึ่งรวมการขยาย
คุณคาทั้งหมดที่เปนไปไดเพิ่มในผลิตภัณฑและบริการเพื่อความสามารถในการแขงขันในอนาคต
2. ราคา (Price) คุณคาของผลิตภัณฑและบริการในรูปของตัวเงินซึ่งเปนตนทุนทั้งหมด
ที่ลูกคาตองจายในการแลกเปลี่ยนกับสินคาและบริการรวมถึงเวลาและยังเปนปจจัยสําคัญในการกําหนด
สวนแบงตลาดและกําไรของธุรกิจโดยปกติแลวราคาเปนตัวกําหนดหลักที่ลูกคาจะใชตัดสินใจวาจะซื้อ
ผลิตภัณฑหรือไมเนื่องจากลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑและบริการ ถาคุณคาสูง
กวาราคา ลูกคาจึงตัดสินใจซื้อดังนั้นธุรกิจจําเปนตองกําหนดตนทุนใหมีความเหมาะสมกับระดับการ
บริการและสภาพตลาดอยางชัดเจน
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ในธุรกิจบริการ ชองทางการจัดจําหนายเปนความ
สะดวกที่ธุรกิจนําเสนอใหแกผูบริโภค การจัดสถานที่หรือตัวแทนใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง
เชนการเลือกทําเลที่ตั้งตองเปนทําเลที่ตั้งที่ลูกคาสามารถติดตอไดสะดวก ในปจจุบันมนุษยคิดคนการ
รับสงขาวสารดวยวิธีใหม ๆ เพิ่มขีดความสามารถในการรับสงขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพแทนการ
ติดตอสื่อสารดวยวิธีเดิมที่ตองใชระยะเวลาเชนเทคโนโลยี อินเทอรเน็ต เครือขายเคเบิล ไดกลายเปน
ชองทางใหมใหกับธุรกิจบริการเพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารระหวางธุรกิจกับผูบริโภค
ไดดียิ่งขึ้น
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางธุรกิจกับผูบริโภคเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการใชบริการ การติดตอสื่อสารกับ
ลูกคานั้นอาจใชหรือไมใชพนักงานขาย ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาดมีหลายวิธีการ เชน
การโฆษณา การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธและการใหขาวสาร การใชพนักงานขาย และ
การตลาดทางตรง โดยทุกวิธีที่ลูกคาสัมผัสตรายี่หอทําใหเกิดความประทับใจทั้งทางบวกและทางลบ
ตอธุรกิจไดทั้งสิ้น ธุรกิจจึงตองใชการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน(Integrated Marketing
Communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ และคูแขงขัน สะทอนจุดยืน
ของธุรกิจไดอยางชัดเจน
5. บุ ค คล (People) การให บ ริ ก ารส ว นมากกระทํา โดยบุ คคล ดั งนั้ น การคั ด เลื อ ก
ฝกอบรมและการจูงใจพนักงานสามารถสรางความแตกตางในความพึงพอใจของลูกคาโดยหลักการ
พนักงานควรแสดงความรูความสามารถอยางเต็มที่ มีทัศนคติที่ดีตอบริการ มีการตลอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาทันที มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถในการแกปญหาและสามารถสราง
คานิยมใหแกบริษัทได
6. กระบวนการ (Process) เปนวิธีการและลําดับขั้นตอนในการสงมอบบริการซึ่งตอง
คํานึงถึงการออกแบบและการจัดการกระบวนการในเชิงปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการผลิต
ที่ไมไดรับการออกแบบที่ดีมักจะสรางความไมพอใจใหลูกคา เนื่องจากอาจมีความลาชา มีขั้นตอน
ยุ ง ยากซั บ ซ อ น ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ก ารไม เ พี ย งพอ ผู ใ ห บ ริ ก ารจึ ง ต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ
กระบวนการเพื่อสงมอบการบริการที่มีคุณภาพแกลูกคาและสรางความพอใจสูงสุดใหแกลูกคาได
7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เนื่องจากการบริการเปนสิ่งที่ไมมี
รูปลักษณหรือไมมีตัวตน ธุรกิจจึงตองเปลี่ยนบริการที่ไมสามารถจับตองไดใหเปนประโยชนที่จับตอง
ไดโดยการแสดงใหเห็นถึงคุณภาพโดยรวมดวยสิ่งที่มองเห็นไดเชนการใชอุปกรณอํานวยความสะดวก
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ในการใหบริการ การตกแตงสถานที่ควรใหความสําคัญตอความสะอาด การใชอุปกรณหรือวัสดุสื่อสาร
ที่แสดงถึงความมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว การจัดวางผังที่สะดวกตอการบริการ เพื่อสรางคุณคาใหกับ
ลูกคา
เครื่องมือในการติดตามและการวัดความพึงพอใจของลูกคา (Tools for Tracking and
Measuring Customer Satisfaction) เปนวิธีการที่จะติดตามวัดและคนหาความตองการของลูกคา
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา บริษัทที่ยึดปรั ชญาหรือแนวความคิดทาง
การตลาด (Marketing Concept) ที่มุงความสําคัญที่ลูกคาจะมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความพึงพอใจ
ใหกับลูกคา ซึ่งการสรางความพึงพอใจใหกับ ลูกคามีปจจัยที่ตองคํานึงถึง คือ
1. การสรางความพึงพอใจโดยการลดตนทุนของลูกคา (ลดราคา) หรือการเพิ่มบริการ
และจุดเดนของสินคา ซึ่งจะมีผลทําใหกําไรของบริษัทลดลง
2. บริษัทจะตองสามารถสรางกําไรโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง เชน ลงทุนในการผลิตมากขึ้น หรือ
มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ เหลานี้ถือวามีผลกระทบทั้งรายไดของบริษัทและตนทุนของสินคา
3. บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัท ประกอบดวย ผูถือหุนพนักงาน ผูขายปจจัยการผลิต
และคนกลาง และเพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคาจะมีผลกระทบตอความพึงพอใจของคนเหลานี้ดวย
วิธีการติดตาม และวัดความพึงพอใจของลูกคา สามารถทําได 4 วิธีดังนี้
1. ระบบการติเตียนและขอเสนอแนะ (Complaint and Suggestion Systems) เปน
การหาขอมูลทัศนคติของลูกคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และการทํางานของบริษัท ปญหาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและการทํางาน รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ
2. การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction Systems) ในกรณีนี้
จะเปนการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาซึ่งดีกวาวิธีแรกที่มักพบปญหาวา ลูกคาสวนใหญไมคอยให
ความรวมมือและมักเปลี่ยนไป ซึ่งสินคาจากผูขายรายอื่นแทน เปนผลใหบริษัทตองสูญเสียลูกคาไป
เครื่องมือที่นิยมใชมาก คือ การวิจัยตลาด วิธีนี้บริษัทจะตองเตรียมแบบสอบถามเพื่อคนหาความพึงพอใจ
ของลูกคา เทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา มีดังนี้
2.1 การใหคะแนนความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑหรือบริการ โดยอยูใน
รูปของการใหคะแนน เชน ไมพอใจอยางยิ่ง ไมพอใจ ไมแนใจ พอใจ พอใจอยางยิ่ง
2.2 การถามลูกคาไดรับความพอใจในผลิตภัณฑหรือบริการหรือไม อยางไร
2.3 การถามใหลูกคาระบุปญหาจากการใชผลิตภัณฑ และเสนอแนะประเด็นตางๆที่
จะแกไขปญหานั้นเรียกวา การวิเคราะหปญหาของลูกคา
2.4 เปนการถามลูกคาเพื่อใหคะแนนคุณสมบัติตางๆ และการทํางานของผลิตภัณฑ
เรียกวา เปนการใหคะแนนการทํางานของผลิตภัณฑ วิธีนี้จะชวยใหทราบถึงจุดออน จุดแข็งของ
ผลิตภัณฑ
2.5 เปนการสํารวจความตั้งใจในการใชบริการซ้ําของลูกคา
3. การเลือกซื้อโดยกลุมลูกคาที่เปนเปาหมาย (Ghost shopping) วิธีนี้จะเชิญบุคคลที่
คาดวาจะเปนผูซื้อที่มีศักยภาพ ใหวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนในการซื้อสินคาของบริษัทและคูแขง
ขัน พรอมทั้งระบุปญหาเกี่ยวกับสินคาหรือบริการของบริษัท
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4. การวิเคราะหถึงลูกคาที่สูญเสียไป (Lost Customer Analysis) ในกรณีนี้จะ
วิเคราะหหรือสัมภาษณลูกคาเดิมที่เปลี่ยนไปใชตราสินคาอื่น วิธีแกปญหาตาง ๆ ที่ทําใหลูกคาเปลี่ยนใจ
เชน ราคาสูงเกินไป บริการไมดีพอ ผลิตภัณฑไมนาเชื่อถือ รวมทั้งอาจจะศึกษาถึงอัตราการสูญเสียลูกคา
ดวย
ปจจัยที่ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
ดานพนักงานและการตอนรับ มีดังนี้
1. มีความรูและรูรอบในเรื่องของสินคา บริการ ผูบริหาร โครงสรางขององคกร นโยบาย
ขององคกร ขอมูลขาวสาร ขอมูลของลูกคา และการเปลี่ยนแปลงตางๆ ภายในองคกรโดยเฉพาะ งานใน
หนาที่ที่ตองการศึกษาหาความรู เทคโนโลยีใหมๆ ที่กาวหนาตอไป ตองรูจักนําความรูหรือประสบการณที่
มีอยูมาประยุกตใชในการทํางาน
2. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจในตนเอง และมีความคลองตัว แสดงถึงความ
กระตือรือรน สุภาพ จริงใจ ดูเปนธรรมชาติ การแตงกายเรียบรอย สะอาด สวยงามเหมาะสมกับ
กาลเทศะ เหลานี้ลวนทําใหบุคลิกของผูใหบริการนาชวนมอง นานิยมนับถือ นาเขาใกล และหนา
ประทับใจตอผูมาทําการติดตอ
3. รางกายแข็งแรง ทาทางคลองแคลว สุขภาพอนามัยเปนสวนประกอบที่สําคัญ ผูที่มี
รางกายออนแอ มีโรคภัยมาเบียดเบียนอยูเสมอ ยอมเปนอุปสรรคในการทํางานและการพัฒนาตนเอง
ฉะนั้น การระวังรักษาสุขภาพใหสมบูรณแข็งแรงอยูเสมอจะมีผลทําใหจิตใจ สมอง สติปญญา
สุขภาพจิตดีเปนปกติ การทํางานติดตอกับผูอื่นยอมเปนไปอยางราบรื่น
4. มีจิตสํานึกในการตอนรับและบริการที่ดี ชอบใหบริการผูอื่น ยึดถือวาบุคคลอื่นหรือผู
มาติดตอถูกเสมอ ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและอยางตั้งใจ
5. ชอบชวยเหลือผูอื่น มีไมตรีจิต มีใจเมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจผูอื่นใหความชวยเหลือ
เมื่อผูอื่นมีปญหาทุกขรอน สามารถรับฟงปญหาดวยความเห็นอกเห็นใจ
6. เปนคนชางสังเกต มีปฏิภาณดี แกไขปญหาเฉพาะหนาได การพบปะหรือประจันหนา
กันระหวางผูใหบริการกับผูมาติดตอ ยอมมีโอกาสหรือแนวโนมที่จะปะทะคารมกันไดความมีปฏิภาณ
ไหวพริบดี สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได จะชวยหลบหลีกมิใหโอกาสแบบนั้นเกิดขึ้นได ประการ
สําคัญ ความมีปฏิภาณไหวพริบจะชวยเสริมบุคลิกภาพ ความอะลุมอลวย และความเขาใจซึ่งกันและ
กันไดเปนอยางดี
ดานสถานที่ประกอบการลักษณะของสถานที่ที่ใหบริการที่ดี (สุวัฒนา ในเจริญ, 2540,
น.11)
1. ทําเลที่ตั้งเดินทางสะดวก ไมแออัดในการเดินทาง
2. สะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่
3. การจัดปายบอกหนวยงานที่ลูกคาจะเลือกใชบริการในขณะรอรับบริการ
4. สถานที่จอดรถสะดวกไมคับแคบจนเกินไป
ดานความสะดวกที่ไดรับ ลูกคาจะรูสึกประทับใจเมื่อ
1. มีพนักงานที่คอยใหความสะดวกกับลูกคาเพียงพอ
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จะไดรับ

2. มีความทันสมัยของอุปกรณเครื่องใชสํานักงานใหบริการกับลูกคา
3. การใหคําแนะนําและชี้แจงผลประโยชนที่ผูรับบริการควรจะไดรับ
4. การใหความชวยเหลือเมื่อผูรับบริการไมเขาใจในบริการ
ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ
1. ความทันสมัยตอขอมูลที่ไดรับจากการบริการและประโยชนของขอมูลที่ผูรับบริการ

2. การใหคําแนะนาตอบปญหาที่ถูกตองชัดเจน
3. การให ขอมู ล ที่เ ป น ประโยชนตอลูกคารวมถึงรูป แบบการทําเสนอขอมูล ที่งายไม
คลุมเครือเขาใจตอการฟง
ดานระยะเวลาในการดําเนินการ การบริการที่มีการดําเนินการที่ดี ไดแก
1. ความรวดเร็วของการใหบริการในแตละครั้ง แตละเรื่อง
2. การลดขั้นตอนหรืออนุโลมใหลูกคาในบางกรณี ลูกคาจะมีความรูสึกที่งายไมเสียเวลา
3. การดําเนินการใหบริการดานตางๆ ที่ไมทําใหลูกคาเสียโอกาสหรือผลประโยชนที่จะ
ไดรับ
จากการทบทวนเอกสารสรุปไดวา ปจจัยที่ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ไดแก ดาน
พนักงานและการตอนรับ ดานสถานที่ประกอบการลักษณะของสถานที่ที่ใหบริการที่ดี ดานความ
สะดวกที่ไดรับ ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ และดานระยะเวลาในการดําเนินการ
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมตลาดองคการ
ความหมายของตลาดองคการ
ตลาดองคการ (Organization Market) คือบุคคลหรือองคการที่ซื้อสินคาหรือบริการไป
เพื่อใชในกระบวนการผลิต การจัดจําหนายหรือเพื่อขายตอ (Solomon, 2002, p.530; อางถึงใน
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546, น.234)) หรือหมายถึงกลุมบุคคลและคณะ (หรือ) องคที่ซื้อ
ผลิตภัณฑเพื่อการผลิต การอุตสาหกรรม การใหบริการ การดําเนินงานของกิจการหรือเพื่อขายตอ
การซื้อขององคการ (Organization Buying) เปนกระบวนการตัดสินใจขององคการที่
ตั้งขึ้นเพื่อกําหนดลักษณะความตองการในการซื้อผลิตภัณฑและบริการ การบงชี้ การประเมินผลและ
เลื อกตราสิ น ค า ตลอดจนการพิ จ ารณาผู เสนอขายสิน คา ตา งๆ การซื้อ ขององค การมี เรื่ องที่ต อ ง
พิจารณา คือ องคการไมไดซื้อผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคหรืออรรถประโยชนสวนบุคคลแตตองการซื้อ
สินคาเพื่อใชในการผลิต การขายตอ (Kotler, 2003, น.216; อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ,
2546, น.234) หรือการใหบริการตอไปมีบุคคลหลายคนเกี่ยวของกับการซื้อในองคการโดยเฉพาะ
รายการสิ น ค า ที่ สํ า คั ญ องค การจะกํา หนดนโยบายเงื่อนไข และความตอ งการเอาไวซื้อผูซื้อของ
องคการจะตองใหความสําคัญกับสิ่งที่องคการกําหนดและในตลาดองคการจะมีการกําหนดเงื่อนไข
ขอเสนอ และสัญญาซื้อขายซึ่งแตกตางจากตลาดผูบริโภค
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขององคการ
ศิริวรรณ เสรีรั ตนและคณะ (2546, น.236) กลาวถึงปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต อ
พฤติกรรมการซื้อขององคการไวดังนี้
1. ปจจัยสภาพแวดลอม (Environmental Factors) องคกรธุรกิจใหความสนใจตอ
สถานการณและสิ่งแวดลอม โดยอยูภายใตหลักการทางเศรษฐศาสตร เชน ปริมาณการผลิต ปริมาณ
การลงทุน ปริมาณการลงทุน ปริมาณการบริโภคและอัตราดอกเบี้ย ในชวงภาวะเศรษฐกิจถดถอย
องคการจะลดปริมาณการลงทุน ปริมาณการซื้ออุปกรณตางๆ และปริมาณสินคาคงเหลือลง ซึ่งใน
ภาวะดังกลาวสามารถกระตุนการซื้อไดเพียงเล็กนอยเทานั้น จึงตองใชความพยายามอยางมากในการ
เพิ่มกลุมลูกคาและรักษาลูกคาเดิมไว
2. ปจจัยภายในองคการ (Organizational Factors) ทุกองคการมีลักษณะการซื้อ
แตกตางกัน ไมวาจะเปนในดานวัตถุประสงค นโยบาย ขั้นตอน โครงสรางในองคการและระบบภายใน
องคการจึงตองใหความสําคัญกับปจจัยดังกลาว
3. ปจจัยระหวางบุคคล (Interpersonal Factors) ไดแก กลุมบุคคลที่มีความสนใจ
สถานะอํานาจ ความเห็นอกเห็นใจ การชักชวนที่แตกตางกัน ผูใหบริการมีหนาที่ทําความเขาใจกับ
ปจจัยระหวางบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจซื้อทั้งฝายลูกคาและฝายผูใหบริการ
4. ปจจัยเฉพาะบุคคล (Individual Factors) ไดแก อายุ รายได การศึกษา ตําแหนง
งาน บุคลิกภาพ ความเสี่ยงและวัฒนธรรม ซึ่งลุกคาแตละรายมีแรงจูงใจการรับรูที่แตกตางกันจะสงผล
ใหมีลักษณะการซื้อที่แตกตางกัน
จากปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อขององคการ ปจจัยสภาพแวดลอมที่ตองการ
ศึกษาในครั้งนี้ ไดแก ความไมแนนอนทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามัน
สภาพการแขงขัน ของรานค าปลีกและรานค าสง และความตองการซื้อของผูบริโ ภค ซึ่ งเปน ปจจั ย
สภาพแวดล อ มที่ ส ง ผลกระทบต อ ธุ ร กิ จ ร า นค า ปลี ก และร า นค า ส ง ในอํ าเภอหาดใหญ ใ นป จ จุ บั น
(ผูจัดการออนไลน, 2549, น.10) ปจจัยภายในองคกรที่ตองการศึกษา ไดแก วัตถุประสงคและ
นโยบายของบริษัท และปจจัยระหวางบุคคลที่ตองการศึกษาคือความสัมพันธระหวางบริษัทขนสงกับ
องคกร ซึ่งเปนปจจัยที่ผูใชบริการใหความสําคัญในการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงสินคาทางรถยนต
(เกรียงศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย, 2543, น.13)
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ปจจัยสภาพแวดลอม
(Environmental)
ระดับความตองการซื้อ
(Level of Demand)
ภาวะเศรษฐกิจ
(Economic outlook)
อัตราดอกเบีย้
(Interest rate)
การพัฒนาดานการเมือง
และขอหามตางๆ
(Political and
Regulatory
development)
การพัฒนาการแขงขัน
(Competitive
development)
การตระหนักถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม
(Social responsibility
concern)

ปจจัยภายในองคการ
(Organizational)
วัตถุประสงค
(Objective)
นโยบาย
(Policies)
โครงสรางขององคการ
(Organizational
structures)
ระบบ (Systems)

ปจจัยระหวางบุคคล
(Interpersonal)
ความสนใจ
(Interest)
อํานาจ(Authority)
สถานะ (Status)
ความเห็นอกเห็นใจ
(Empathy)
การชักชวน
(Persuasiveness)

ปจจัยเฉพาะบุคคล
(Individual)
อายุ(Age)
รายได(Income)
ผูซื้อ
การศึกษา(Education) (Business
ตําแหนงงาน(Job
Buyer)
position)
ความเสีย่ ง(Risk
attitudes)
วัฒนธรรม(Culture)

ภาพที่ 2 แสดงปจจัยที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขององคการ
ที่มา: Kotler, 2003, p.222 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546, น.235)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุวรีย ภูจินดาตระกูล (2554, บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทาง
น้ําโดยเรือโปะ : กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม แอนด ที โลจิสติกส จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย
ด า นประชากรศาสตร ใ ช บ ริ ก ารขนส ง สิ น ค า ทางน้ํ า โดยเรื อ โป ะมี ผ ลต อ ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
ผูใชบริการ และผลกระทบดานพฤติกรรมของผูใชบริการขนสงมีผลตอระดับความพึงพอใจการใช
บริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือกลุมประชากรที่ใชบริการขนสง
ทางน้ําโดยเรือโปะ และลูกคาที่เคยใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะของบริษัท เอ็มแอนดที โลจิสติกส
จํากัด โดยการสุมตัวอยางจํานวน 100 ราย โดยการสุมตัวอยางจากผูใชบริการขนสงทางน้ําที่มาใชบริการ
ตามทาเทียบเรือสินคาตาง ๆ และผูผลิตสินคาโดยการสุมตัวอยางเปนการสุมตัวอยางแบบ Stratified
Sampling สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย One-way ANOVA และ LSD ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลของการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในภาพรวม
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อยูในระดับปานกลางโดยดานคาใชจายเมื่อใชบริการเปนดานที่มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการ
ขนสงทางน้ําโดยเรือโปะสูงที่สุดและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก รองลงมาคือดานอัธยาศัย
ความสนใจของผูใหบริการและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง สวนดานการใหบริการดาน
ขอมูลและดานความสะดวกเปนดานที่มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือโปะ
นอยที่สุดและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
ปรีชา วิยาภรณ (2550, บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูใชบริการ
ขนส ง สิ น ค า และพั ส ดุ ภั ณ ฑ ใช ข อมู ล ทั่ ว ไปของผูใ ชบ ริก ารและเปรี ย บเที ย บปจ จัย ที่มี ผ ลตอ การ
ตัดสินใจใชบริการขนสงสินคาและพัสดุภัณฑ จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ กลุมตัวอยาง คือ
ผูใชบริการขนสงสินคาและพัสดุภัณฑ จํานวน 440 คน เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม วิเคราะห
ขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test ผลการวิจัยพบวาผูใชบริการมี
ระดับการตัดสินใจที่มีตอดานการบริการ ดานราคา ดานสภาพรถบรรทุก ดานสงเสริมการตลาด อยูใน
ระดับมาก และการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจใชบริการขนสงสินคาและพัสดุภัณฑ จําแนกตาม
ขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ พบวา ผูใชบริการที่มีประเภทขององคกรธุรกิจ จํานวนเงินทุนจดทะเบียน
ประเภทรถขนสงบรรจุ ประเภทของสินคาที่ใชบริการ และจํานวนครั้งที่ใชบริการแตกตางกัน มีระดับ
การตัดสินใจใชบริการขนสงสินคาและพัสดุภัณฑดานการบริการ ดานราคา ดานสภาพรถบรรทุก และ
ดานการสงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน ผูใชบริการขนสงสินคาและวัสดุภัณฑมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยมากที่สุด 3 ดาน คือ ดานราคา ดาน
การบริการ ดานสภาพรถบรรทุก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวากิจการที่ใหบริการสวนใหญเปดใหบริการมา
เปนระยะเวลานาน เจาของกิจการมีความรูจักคุนเคยกับผูใชบริการเปนอยางดีรวมถึงมีการจัดลําดับ
ขั้นตอนการใหบริการที่รวดเร็ว การบริการที่ตรงตอเวลา คาบริการมีราคาถูก มีการกําหนดราคาที่เปน
มาตรฐาน รถบรรทุกที่ใชขนสงสินคามีความพรอมในการใหบริการอยูเสมอ รถบรรทุกมีความพรอมใน
การใหบริการ ผูใชบริการที่ใชอยูประจํามีอัตราสวนคาบริการลดให และพนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ดี
สุภัทรา ติ้งหมาด (2552, น.112) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ขนสงสินคาโดยรถบรรทุกของลูกคาธุรกิจในอําเภอหาดใหญ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
การตั ดสิ นใจเลื อกใช บ ริการขนส งสินคาโดยรถบรรทุกของลูกคาธุรกิจในอําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลาโดยประชากรที่ศึกษาคือกลุมลูกคาธุรกิจที่เปนรานคาปลีกและรานคาสงจังหวัดสงขลากําหนด
กลุมตัวอยาง 304 รายใชวิธีการสุมตัวอยางตามสะดวกและการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา
ประกอบดวยความถี่รอยละคาเฉลี่ยการวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยของสองกลุมประชากรและ
การวิเคราะหแบบแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิงมีอายุระหวาง 31-40 ป ดํารงตําแหนงเจาของกิจการมีรูปแบบการตั้งธุรกิจเปนเจาของคนเดียวมี
รานคาประเภทคาปลีกและสง มีระยะเวลาการดําเนินงานมากกวา 20 ป ขึ้นไปจํานวนพนักงานนอย
กวา 5 คน ใชบริการสินคาโดยเฉลี่ย 6-10 ครั้งตอเดือนมีคาใชจายโดยเฉลี่ย 1000-5000 บาท รายได
โดยเฉลี่ยของกิจการ 100,000-500,000 บาทตอเดือนลักษณะการใชบริการเปนแบบรับสินคาเพียง
อยางเดียวใชบริการขนสงในเสนทางระหวางจังหวัดมีบริษัทที่ใชบริการเปนประจํา 2 บริษัทอํานาจ
การตัดสินใจใชบริการคือ เจาของกิจการ รูจักขนสงสินคาตางๆ จากการแนะนําตอปจจัยที่มีผลตอการ
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ตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกของลูกคาธุรกิจในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยทุกดานในระดับมาก
อดิศักดิ์ กรรณณรงค (2557, บทคัดยอ) ศึกษาการวิเคราะหองคประกอบของปจจัยการ
ดําเนินงานที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส ของรานจัดจําหนายวัสดุกอสรางในภาคใต
โดยมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาองค ประกอบของปจจัยการดําเนิ นงานที่มี อิทธิพลต อประสิทธิภาพการ
จัดการโลจิสติกสของรานจําหนายวัสดุกอสราง สอบถามความคิดเห็นจากเจาของกิจการหรือผูจัดการราน
จําหนายวัสดุกอสรางในจังหวัดสุราษฎรธานี พัทลุง สงขลา และกระบี่ จํานวน 162 คน ดวยแบบสํารวจ
แลววิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อคาหาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความเหมาะสม
ของขอมูลดวยสถิติ Kaiser-Meyer-Olkin และ Bartlett’s Test Sphericity และวิเคราะหองคประกอบ
ผลการศึกษาวิจัย พบวา ปจจัยการดําเนินงานที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสของ
รานจําหนายวัสดุกอสราง ประกอบดวย 7 ปจจัย ไดแก ปจจัยการบริการ กระบวนการสั่งซื้อ การติดตอ
สื่อสาร การจัดการสินคาคงคลัง การจัดการโลจิสติกสยอนกลับ การขนสง และการจัดการคลังสินคา โดย
ทั้ง 7 ปจจัย สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได 62.25% ปจจัยที่สามารถอธิบายความ
แปรปรวนไดมากที่สุดคือ ปจจัยดานการบริการ รองลงมาเปน ปจจัยดานกระบวนการสั่งซื้อ การติดตอ
สื่อสาร การจัดการสินคาคงคลัง การจัดการโลจิสติกสยอนกลับ และการขนสง ตามลาดับ สวนปจจัยที่
อธิบายความแปรปรวนไดนอยที่สุดคือปจจัยการจัดการคลังสินคา
ดวงสมร ดวงแกว (2550, บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชตัวแทน
ขนสงสินคาระหวางประเทศของผูสงออกในจังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผล
ตอการตั ดสินใจเลือกใชตัวแทนขนสงสิ นคาระหวางประเทศของผูสงออกในจังหวัดเชียงใหม เก็ บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางผูสงออก 90 ราย ตามรายชื่อจากศูนยสงเสริมการ
สงออกภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชตัวแทนขนสงสินคาระหวางประเทศของผูสงออกในจังหวัดเชียงใหมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก เรียงตามลําดับไดดังนี้ คือ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยดานบุคลากรในการ
ใหบ ริการ ป จจัย ดานผลิ ตภัณฑ ปจจัย ดานลักษณะทางกายภาพ ปจ จัยด านราคา ป จจัย ดานชอง
ทางการจัดจําหนายและปจจัยดานอื่น ๆ ยกเวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดั บ ปานกลาง โดยแต ล ะป จ จั ย มี ป จ จั ย ย อ ยที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด เรี ย งตามลํ า ดั บ ดั ง นี้ คื อ ความ
รับผิดชอบตอความผิดพลาดหรือความเสียหายจากการขนสง พนักงานเดินพิธีทางศุลกากรสามารถ
แกป ญหาและจั ดทํ าเอกสารประกอบการสงออกไดอยางถูกตอง ทําใหการจัดสงสิน คาไมลาชา มี
บริการรับ-สงถึงสถานประกอบการ ใหบริการถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา สินคาไมเสียหาย มีการแจงคา
ขนสงอยางชัดเจนเปนเอกสาร มีตัวแทนใหบริการในพื้นที่ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ
การใหสวนลดตามปริมาณการขนสง ตามลําดับ
ทิพวรรณ อาจณรงค (2547, บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการธุรกิจ
ขนส งรถยนตโ ดยรถบรรทุกในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวัตถุ ประสงคเพื่อศึกษาป จจั ยที่ มีผลตอการ
เลื อ กใช บ ริ ก ารธุ ร กิ จ ขนส ง รถยนต โ ดยรถบรรทุ ก ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เก็ บ ข อ มู ล โดยใช
แบบสอบถาม ผูบริหารของบริษัทผูผลิตหรือผูนําเขา หรือผูประกอบรถยนตรายใหญของของประเทศ
จํานวน 7 รายมาทําการวิเคราะหขอมูล จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ผูตอบ
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แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมีคาเฉลี่ยมากเรียงตามลําดับคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ
ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ สําหรับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมีคาเฉลี่ยนอย คือ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานที่ ปจจัยดาน
สงเสริมการตลาด และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
สุนีย เตชประสพชัย (2549, บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยในการเลือกบริษัทขนสงสินคาทาง
ทะเลของผูประกอบการธุรกิจสงออกสินคาไปประเทศจีน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยในการเลือก
บริษัทขนสงสินคาทางทะเลของผูประกอบการธุรกิจสงออกสินคาไปประเทศจีน กลุมตัวอยางที่ใช คือ
ผูประกอบการที่ทําธุรกิจสงออกสินคาไปประเทศจีนที่ตองการใชบริการของบริษัทขนสงสินคาทางทะเล
จํานวน 324 ราย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งเรียงลําดับไดดังนี้ ปจจัยดาน
บุคลากร ป จ จั ย ด า นกระบวนการใหบ ริการ ปจ จัย ดานสถานที่ใหบ ริการ ปจจัย ดานลักษณะทาง
กายภาพ ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ และปจจัยดานราคา ปญหาที่พบจากการใชบริการ ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญอยูในระดับมาก คือ การบริการและใหความชวยเหลือลาชา
อั ต ราค า ระวางและค า ธรรมเนี ย มพิ เ ศษไม เ หมาะสม และการบริ ก ารที่ มี ขี ด จํ า กั ด ไม ค รบวงจร
ตามลําดับ
จินหจุฑา สุรัฐชนานนท (2551, บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการธุรกิจขนสงรถบรรทุกของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริหารธุรกิจขนสงรถบรรทุกของโรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดสมุทรสาคร ใชแบบสอบถามรวบรวมข อมูล จากกลุมผูใช บริ การธุรกิ จขนสงรถบรรทุกของ
โรงงานอุตสาหกรรมใจจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 400 ชุดและใชวิธีคัดเลือกแบบโควตา โดยเก็บกลุม
ตัวอยางแบงตามประเภทอุตสาหกรรมและตามจํานวนโรงงานที่มีสถานที่ตั้งใจกลางจังหวัดสมุทรสาคร
นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนาไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึ กษาพบว า ปจ จั ย ส ว นประสมการตลาดที่มีผ ลตอการตัดสิน ใจเลือกใชบ ริการธุร กิจ ขนสง
รถบรรทุกของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครโดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลระดับ
ปานกลาง
งานวิจัยตางประเทศ
เทเลอร เซลลุซ และ กูดวิน (Taylor Celuch & Goodwin, 2004, p.217) ไดศึกษา
เรื่อง The Importance of Brand Equity to Customer Loyalty วิจัยที่เกี่ยวกับกลุมลูกคา
อุตสาหกรรมของผูผ ลิตเครื่ องจักรหนักทั่ วประเทศสหรั ฐอเมริกา ประกอบไปดวย ความพึงพอใจของ
ลูกคา คุณคาของสินคา อุปสรรคในการเปลี่ยนตราสินคา การตอบรับลูกคา ความเชื่อมั่นในตราสินคา และ
คุณคาโดยรวมในตราสินคา ผลการศึกษาพบวาคุณคาของตราสินคา (Brand Equity) และความ
เชื่อมั่น (Trust) เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะสรางความเชื่อมั่นของลูกคาทั้งในรูปแบบของทัศนคติและ
พฤติกรรม โดยมีงานวิจัยอื่นอางอิงเหมือนกันวา โมเดลการสรางรูปแบบของความจงรักภักดีทั้งเชิง
พฤติกรรมและทัศนคติอาจจะแตกตางหรือผันแปรไดหากมีการตั้งคาการวิจัยที่แตกตางกัน ผลสํารวจ
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ยังบงชี้อีกวานักการตลาดที่ทําเกี่ยวกับเครื่องมืออุตสาหกรรมอาจจะมีการพิจารณามุงประเด็นออกไป
จากการที่มองวาใชกลยุทธการตลาดโดยใชความสัมพันธในการสรางความพึงพอใจไปสูกลยุทธแบบ
รวมกันเปนอันหนึ่งอันเดียว (Integrated) ซึ่งจะสนับสนุนทั้งคุณคาของตราสินคาและความนาเชื่อถือ
ใหกับลูกคาดวย
ขอมูล บริษัท พรหมทรัพย ขนสง
บริษัท พรหมทรัพย ขนสง เดิมมีชื่อวาบริษัท อภิรุม-นาวี ขนสง ไดกอตั้งขึ้นเมื่อป 13
มกราคม พ.ศ. 2528 ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิมที่ ชื่อ อภิรุม-นาวี ขนสงเปน พรหมทรัพย
ขนส ง ในวั น ที่ 19 สิ ง หาคม พ.ศ. 2540 โดยมีจุด ประสงค คื อ ทางเจาของมี ความต องการใหใ ช
นามสกุลเปนชื่อบริษัท โดยที่เจาของยังคงเปนคนเดิม เปดทําการใหบริ การ รับ-สงสินคา รถยนต
บรรทุก 10 ลอ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง สาขาที่ 1 อยูที่ 30/112 ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
91000 เปนจุดกระจายสินคา สาขาที่ 2 อยูที่ 136 ถ.วงแหวนรอบนอก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170 เปนจุดรับสินคาในปแรกเปดรับงานเฉพาะใหเชาเหมาคัน จากกรุงเทพฯ และจาก
จังหวัดตางๆ ไปยังจังหวัดภาคใตของประเทศ โดยเนนที่จังหวัดสตูลเปนหลัก ในปตอมา บริษัทไดมี
การขยายงานโดยเริ่มเปดบริการรับ-สงสินคาประเภทเบ็ดเตล็ดขึ้นเฉพาะในจังหวัดที่มีสํานักงานสาขา
ตั้งอยู คือจังหวัด สตูล การบริหารจัดการทางดานบุคลากร เงินทุน การบริหารงาน รวมทั้งคาใชจาย
ตางๆ ขึ้นตรงกับสํานักงานใหญ (สตูล) ทั้งหมด
นับตั้งแตนั้นเปนตนมาบริษัทไดดําเนินธุรกิจดวยความราบรื่น แตก็ประสบปญหาและ
อุปสรรคบาง ในชวงที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ ไดรับผลกระทบที่รุนแรงดวย
เชนกัน แตดวยความรวมแรงรวมใจของผูบริหารและพนักงานทุกคน ชวยกันทํางานดวยความอดทน
จนสามารถนําพาบริษัทฯ ใหผานพนวิกฤตมาได
ในปจจุบันการดําเนินงานของบริษัทฯไดเนนการใหบริการแกลูกคาในการรับจัด-สงและ
กระจายสิน คาประเภทเบ็ดเตล็ด ฝากสง และงานประเภทเหมาคันทั่ วทุ กจังหวั ดทางภาคใต โดย
กําหนดเปาหมายการทํางานดังนี้
กําหนดเปาหมายการใหบริการ (มาตรฐานการใหบริการ)
1. ความรวดเร็ ว ในการรั บ จั ด -ส ง และการกระจ า ยสิ น ค า ให แ ก ลู ก ค า ตรงตาม
กําหนดเวลา
2. คุณภาพงาน ใหการดูแลรักษาความปลอดภัยของสินคาและรักษาสินคาใหคงสภาพ
เสมือนสินคาที่ออกจากโรงงาน
3. ราคาคาขนสง ใหมีความเปนธรรมกับผูที่มาใชบริการ
4. ความรับผิดชอบตอสินคาและผูมาใชบริการ ใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด
กําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน
1. นําวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพมาใชกับการทํางานในทุก ๆ ดาน เชน งานหนาราน
(รั บ จั ดส ง) งานบุ คลากร งานเอกสาร งานการเงิ น การธนาคาร และงานบั ญชี ตลอดทั้ งการเพิ่ ม
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ประสิทธิภ าพการสั่ งงาน การตรวจสอบ การประเมินผลที่ถูกตองแมนยําและการรายงานผลการ
ดําเนินงานที่รวดเร็ว
2. การนําเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร เชื่อมโยงขอมูลระหวางสํานักงานและการนําขอมูล
มาใชใหเกิดประโยชนในการบริการแกลูกคาในทุก ๆ ดาน
3. การเพิ่ ม และการขยายสํ า นั ก งานสาขา เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกแก ลู ก ค า ให
ครอบคลุมพื้นที่อยางกวางขวาง และทั่วถึง เพื่อเปดโอกาสทางการคาใหบริษัทฯเติบโตอยางมั่นคงและ
ใหเปนทางเลือกที่มากขึ้นแกลูกคาของบริษัท และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ใหสามารถแขงขัน
กับคูแขงขันทางการคาอื่น ๆ ได
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ในการจัดสงสินคาแตละครั้งทางผูสงจะไดรับ การสั่งชื้อจากลูกคา ทางจังหวัดสตูลและ
จึ งนํ าสิ นค าที่ ผู ซื้ อสั่ งนั้ นมาส งกั บทาง บริ ษั ท พรหมทรั พย ขนส ง ทางบริ ษั ทเองก็ มี ขั้ นตอนในการ
ตรวจสอบสินคาหากเปนสินคาที่มีความเสียหายงายนั้นทางผูสงควรเตรียมการระวังการเสียหาย เชนถา
เปนสินคาประเภทแลวก็ควรใสแพ็คเกจใหดีกอนนํามาสง เมื่อรับของทางบริษัทก็เสนอราคาแกผูสง
จากนั้นจึงออกบิลใหกับผูลูกคาคาเปนจํานวน 3 ใบ โดยจะใหผูสงสินคา 1 ใบ และเก็บไวกับทาง
บริษัท 2 ใบ เพื่อใหแกลูกคาปลายทางที่สั่งสินคาดังกลาว เมื่อออกบิลเสร็จแลวนั้นสินคาที่ทางบริษัท
ไดรับจากผูสงนั้น ก็จะอยูในความรับผิดชอบของทางบริษัททันที จากนั้นก็จะเขาขั้นตอนของการจัดสง
โดยจะนําสินคาจัดเรียนเขาสูรถบรรทุกและจัดเรียงตามความสําคัญของสินคาเชน สินคาประเภท แกว
หรือกระจก ก็จะวางในจุดที่มีการกระทบนอยที่สุด เพื่อลดการเกิดสินคาเสียหาย และเมื่อจัดเรียง
สินคาเสร็จแลวนั้นทางพนักงานก็จะนําผาเต็นทมาคลุมรถเอาไวเพื่อไมใหระหวางทางที่นําสินคาไปยัง
ปลายทางนั้นไดเกิดความเสียหายจากธรรมชาติ เชน จากฝน หรือ แดดในการเดินทางนั้นพนักงานจะ
ใชเวลาในการขับรถประมาณ 24 ชั่วโมงจากตนทางจนถึงปลายทางและเมื่อถึงปลายทางหรือจุด
กระจายสินคาประจําจังหวัดทางบริษัท ก็จะทําการเปดผาเต็นทและนําสินคาลงจากรถบรรทุกเพื่อเขา
สูกระบวนการคัดแยกสินคา เมื่อคัดแยกเสร็จแลวนั้นก็จะมีพนักงานในการจัดสงสินคาไปยังลูกคาโดย
การจัดสงก็จะมีการกระจายสินคาไปกับรถกระบะ จะนําสินคาที่เกิดความเสียหายไดงายนั้นไวในจุดที่
ปลอดภัย ที่สุดเชน กัน และจะเริ่มจากนอกอําเภอก อนเพราะเนื่ องจากผูสงที่อยู นอกอําเภอนั้ นปด
บริการเร็วและมีเวลารับของที่จํากัดกวารานคาที่อยูในอําเภอเมือง จากนั้นก็จะคลุมผาเต็นทของตัว
กระบะเพื่อไมใหสินคาเกิดการเสียหาย เมื่อคลุมเสร็จแลวนั้นจะเริ่มขั้นตอนกระจายสินคา และเมื่อ
สินคาถึงมือลูกคาแลวนั้น ทางบริษัท ก็จะนําบิลที่ออกจากตนทาง 2 ใบนั้นใหแกลูกคา 1 ใบที่อยู
ปลายทางลงลายมือชื่อทั้งสองใบเพื่อเปนการยืนยันวาสินคาไดถึงมือแลวและหากมีสินคาที่เกิดความ
เสียหายจากความผิดพลาดของบริษัทนั้น ทางบริษัทเองก็ยินดีและพรอมที่จะยอมรับความเสียหาย
ดังกลาว
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ปญหา
ดานพนักงาน เนื่องจากงานขนสงสินคาเปนงานที่หนักและคาแรงปานกลางบวกกับคน
ในพื้นที่มีทางเลือกของงานอื่นทําใหบอยครั้งเกิดการขาดแคลนพนักงาน ทางบริษัทเคยมีนโยบายใน
การเพิ่มราคาคาแรงใหเปนราคาคาแรงขั้นต่ําแตพนังงานก็พยายามเรียกรองที่จะรับรายไดที่ประมาณ
12,000-15,000 ซึ่งบริษัทเองไมสามารถใหได จึงมีการเขาออกของพนังงานคอนขางบอย
จุดกระจายสินคา เนื่องจากมีลูกคามาใชบริการนอยลงทําใหทางบริษัทเองลดการสง
สินคาที่เกินความจําเปนลงเชนสั่งสินคา 3 ชิ้นแตระยะทางไปสงไปกลับประมาณ 180 กิโลเมตร ก็ทํา
ใหเกิดความลาชาของสินคาลูกคา
จุ ด รั บ สิ น ค า เนื่ อ งจากจุ ที่ รั บ สิ น ค า นั้ น เป น อาคารที่ เ ช า ร ว มกั บ บริ ษั ท อื่ น โดยแบ ง
เปอรเซ็นต ใหกับผูเชาแตทางผูเชาเองก็รับสินคาใหไดไมเต็มที่บางครั้งก็ปฏิเสธสินคาที่มาสงทําใหทาง
ผูสงเกิดความไมพอใจและเปลี่ยนขนสงไป
ความลาชา เนื่องจากสภาพของเศรษฐกิจทําใหลูกคาลดการสั่งของ ทําใหสินคาที่มาสง
มีนอยและทางบริษัทตองลดคาใช จายที่ไมจําเปนลง และมีการลดพนักงานในบางสวนออก ทําให
การทํางานคอนขางติดขัดในบางขั้นตอน เชน การออกรถถามีสินคาไมถึงเปาก็จะยืดระยะเวลาในการ
รอสินคาไปอีก
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ

สวนประสมทางการตลาด 7 Ps

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเภทกิจการ
ตําแหนง
รูปแบบการจัดตั้งของกิจการ
ระยะเวลาดําเนินกิจการ
ความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการ
คาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใช
บริการขนสงสินคา
7. รายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดานผลิตภัณฑและบริการ
ดานราคาคาขนสง
ดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด
ดานบุคลากรที่ใหบริการ
ดานกระบวนการใหบริการ
ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่
ใหบริการขนสง

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดการ
ใชบริการบริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล การศึกษาวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. พื้นที่ที่ใชในการวิจัย
2. ประชากร การกําหนดขนาดตัวอยาง กลุมตัวอยาง วิธีการสุมตัวอยาง
3. เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล และวิธีการทางสถิติที่ใช
พื้นที่ที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดพื้นที่ในการวิจัยคือเขตจังหวัดสตูล
ประชากร การกําหนดขนาดตัวอยาง กลุมตัวอยาง วิธีการสุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่มาใชบริการขนสง บริษัท พรหมทรัพย ขนสงโดย
แบงเปนกลุมผูประกอบการ หนวยงานราชการ โรงเรียน และรานคาจํานวน 213 กิจการ (บริษัท
พรหมทรัพย ขนสง, 2556)
การกําหนดขนาดตัวอยาง
การกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตาราง (Krejcie and Morgan, 1970)

กิจการ

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางคือผูที่มาใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล จํานวน 139
วิธีการสุมตัวอยางตัวอยาง
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)
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เครื่องมือในการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่ องมื อที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ ผูวิจัย ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิ จัยและมี
วิธีการสรางแบบสอบถาม ซึ่งไดรวบรวมขอมูลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวของมาเปนกรอบแนวคิด โดยใหครอบคลุมวัตถุประสงค และกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยผูวิจัย
แบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เกี่ยวกับ
ประเภทกิจการ ตําแหนง รูปแบบการจัดตั้งกิจการ ระยะเวลาดําเนินกิจการ ความถี่โดยเฉลี่ยตอปใน
การใชบริการ คาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคา และรายไดของกิจการโดยเฉลี่ย
ตอเดือน
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย
ขนสง จังหวัดสตูล ประกอบดวยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดการใชบริการ 7 ดาน คือ
ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคาคาขนสง ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด
ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่
ใหบริการขนสง เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) คือ
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
สวนที่ 3 ปญหาที่พบในการใชบริการขนสงสินคา เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check
List) ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคาคาขนสง ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
การสงเสริมการตลาด ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทาง
กายภาพของสถานที่ใหบริการขนสง รวมถึงการใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานอื่น ๆ
วิธีสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม
โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. วิเคราะหขอบเขตการศึกษา และกําหนดกรอบแนวความคิดที่เกี่ยวกับเนื้อหาเพื่อ
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
3. รวบรวมขอมูลที่ไดจากการศึกษาทั้งหมด สรางเปนแบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามที่ สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนํา ปรับปรุ ง
แกไขขอคําถาม ใหครอบคลุมรายละเอียดเนื้อหาทั้งหมด
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5. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงและผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาแลวไป
ทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด
6. นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลว มาหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบัค (Cronbach) (ถนัด เดช
ทรัพย, 2551, น.52; อางอิงจาก พวงรัตน ทวีรัตน, 2540, น.125) และผลจากการทดสอบ พบวา ปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑและบริการมีคาความเชื่อมั่น .931 ดานราคาคาขนสง มีคา
ความเชื่อมั่น .950 ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาความเชื่อมั่น .910 ดานการสงเสริมการตลาด มีคา
ความเชื่อมั่น .901 ดานบุคลากรที่ใหบริการ มีคาความเชื่อมั่น .922 ดานกระบวนการใหบริการ มีคา
ความเชื่อมั่น .954 และดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการขนสง มีคาความเชื่อมั่น .906
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอน โดยการ
แจกแบบสอบถามใหกับผูที่ใชบริการตลอดจนมีการกระจายในชวงวันธรรมดาและวันหยุดเสาร-อาทิตย
ในชวงเวลาการเก็บขอมูลเริ่มตั้งแต 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น. ของทุกวันโดยผูวิจัยจะ
กระจายสถานที่ และเวลา 17.00 น. จากนั้นจึงทําการรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ
จนครบจํานวนกลุมตัวอยาง
การวิเคราะหขอมูล วิธีการทางสถิติตางๆ ที่ใช

รอยละ

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ตามวิธีการทางสถิติดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ ใชการวิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่และหาคา

2. วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดการใชบริการ บริษัท
พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สําหรับเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยกําหนดไวดังนี้ (สวน คํารศ, 2551, น.32; อางอิงจาก
ลัดดาวัลย เพชรโรจน และอัจฉรา ชํานิประศาสน, 2545, น.173)
คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
3. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูลทั่วไปของผูใชบริการกับความพึงพอใจตอ
สวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการขนสงโดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน (One-way
ANOVA) และการทดสอบดวยสถิติเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู (Multiple Comparisons) โดยใชวิธี
LSD
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วิธีการทางสถิติที่ใช
1. คารอยละ (Percentage)
2. คาเฉลี่ย (Mean)
3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. คาความแปรปรวน (One-way ANOVA)

บทที่ 4
ผลการวิจัย
สัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอมูล
Χ

S.D.
df
SS
MS
F
P
*
**

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คาเฉลี่ยเลขคณิต
คาเบี่ยงแบนมาตรฐาน
จํานวนที่ไดจากตัวอยางลบดวยจํานวนของตัวแปรที่ศึกษา
ผลรวมของขอมูลแตละตัวยกกําลังสอง
คากําลังสองเฉลี่ย หรือคาความผันแปร
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตั้งแตสามกลุมขึ้นไป
ความนาจะเปนที่ปฏิเสธสมมติฐานกลาง
ระดับนัยสําคัญที่ .05
ระดับนัยสําคัญที่ .01

ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับ ความพึงพอใจตอสว นประสมการตลาดในการใชบ ริการ บริษัท
พรหมทรัพย ขนสง
2. เพื่อเปรีย บเทีย บความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการบริษัท
พรหมทรัพย ขนสง จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ
3. เพื่อศึกษาปญหาการใชบริการขนสง บริษัท พรหมทรัพย ขนสง
การนําเสนอผลการวิจัย แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการขนสง
ตอนที่ 3 ปญหาที่พบในการใชบริการขนสงสินคา

37

38

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ
ขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ
1. รานคาของทานจําหนายสินคาหลักประเภทใดมากที่สุด
สินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป
อุปกรณการเรียน
อะไหล เครื่องจักร เครื่องยนต ชิ้นสวนรถ
วัสดุอุปกรณเพื่อการเกษตรและปศุสัตว
วัสดุและอุปกรณกอสราง
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เวชภัณฑและเครื่องสําอาง
เฟอรนิเจอรและเครื่องใชในครัวเรือน
2. ตําแหนง
เจาของกิจการ
ผูจัดการ
พนักงานธุรการ
พนักงานขาย
3. รูปแบบการจัดตั้งของกิจการ
เจาของคนเดียว
หางหุนสวนจํากัด
บริษัทจํากัด
4. ระยะเวลาดําเนินกิจการ
นอยกวา 1 ป
2-5 ป
6-10 ป
11-20 ป
มากกวา 20 ป
5. ความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการขนสงสินคา
นอยกวา 5 ครั้ง
6-10 ครั้ง
11-20 ครั้ง
มากกวา 20 ครั้ง

จํานวน
(139 คน )

รอยละ
100.0

46
17
14
12
13
9
17
11

33.1
12.2
10.1
8.6
9.4
6.5
12.2
7.9

94
20
12
13

67.6
14.4
8.6
9.4

99
16
24

71.2
11.5
17.3

11
20
53
23
32

7.9
14.4
38.1
16.5
23.0

22
55
23
39

15.8
39.6
16.5
28.1
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ตารางที่ 1 (ตอ)
จํานวน
(139 คน )

รอยละ
100.0

17
11
29
32

12.2
7.9
20.9
23.0

20,001-30,000 บาท

12

8.6

มากกวา 30,000 บาท

38

27.3

นอยกวา 100,000 บาท

79

56.8

100,001-500,000 บาท

45

32.4

500,001-1,000,000 บาท

11

7.9

1,000,001-5,000,000 บาท

4

2.9

ขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ
6. คาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคา
นอยกวา 1,000 บาท
1,000-5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-20,000 บาท

7. รายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน

จากตารางที่ 1 พบวาผูใชบริการบริษัท พรหมทรัพย ขนสง สวนใหญเปนผูประกอบการ
รานคาเกี่ยวกับ สินคาอุปโภคบริโภค จํานวน 46 ราย คิดเปนรอยละ 33.1 ตําแหนง เจาของกิจการ
จํานวน 94 ราย คิดเปนรอยละ 67.6 ลักษณะของธุรกิจ เปน เจาของคนเดียวจํานวน 99 ราย คิดเปน
รอยละ 71.2 ระยะเวลาดําเนินกิจการอยูที่ 6-10 ป จํานวน 53 ราย คิดเปนรอยละ 38.1 มี ความถี่ใน
การใชบริการขนสงสินคา โดยเฉลี่ยตอป 6-10 ครั้ง จํานวน 55 ราย คิดเปนรอยละ 39.6 มีคาใชจาย
โดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคามากกวา 30,000บาท จํานวน 38 ราย คิดเปนรอยละ
27.3 มีรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 100,000 บาท จํานวน 79 ราย คิดเปนรอยละ
56.8
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการขนสง
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑและบริการ
ดานราคาคาขนสง
ดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด
ดานบุคลากรที่ใหบริการ
ดานกระบวนการใหบริการ
ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการขนสง
รวม

Χ

3.16
3.17
3.16
3.01
3.33
3.21
3.06
3.16

S.D. ระดับความพึงพอใจ
1.08
ปานกลาง
1.22
ปานกลาง
1.01
ปานกลาง
1.06
ปานกลาง
1.13
ปานกลาง
1.03
ปานกลาง
1.28
ปานกลาง
1.05
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบว าผู ใชบ ริการมี ระดั บความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ =3.16) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาความพึงพอใจตอสวน
ประสมทางการตลาด ในทุกดานอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทาง
การตลาดดานบุคลากร ( Χ = 3.33) สูงสุด รองลงมาคือ ดานกระบวนการใหบริการ ( Χ = 3.21) ในขณะ
ที่ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาดมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( Χ = 3.01)
ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและบริการ
ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑและบริการ
ดานผลิตภัณฑและบริการ
1. ความหลากหลายของการใหบริการ เชน
ขนสงดวน บริการกระจายสินคา บริการสง
สินคาถึงที่
2. สงมอบสินคาในสภาพสมบูรณ ไมเสียหาย
3. การรับประกันสินคาชํารุดหรือสูญหาย
ระหวางการขนสง
4. จํานวนรถบรรทุกมีเพียงพอตอการใหบริการ
5. จํานวนเที่ยวรถในการใหบริการขนสง
รวม

Χ

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

3.34

1.16

ปานกลาง

3.45
3.35

1.17
1.24

มาก
ปานกลาง

2.73
2.94
3.16

1.25
1.25
1.08

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 3 พบวา ผูใช บ ริการมี ความพึ งพอใจตอส ว นประสมทางการตลาดดา น
ผลิตภัณฑและบริการ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ =3.16) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก การสงมอบสินคาในสภาพสมบูรณไมเสียหาย ( Χ = 3.45)
รองลงมาคือ การรับประกันสินคาชํารุดหรือสูญหายระหวางการขนสง ( Χ = 3.35) ในขณะที่ จํานวน
รถบรรทุกมีเพียงพอตอการใหบริการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุด ( Χ = 2.73)
ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานราคาคาขนสง
ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด
ดานราคาคาขนสง
ดานราคาคาขนสง
1. อัตราคาขนสงมีความสมเหตุสมผล
2. มีการกําหนดอัตราคาขนสงไวชัดเจน
3. การใหเครดิตในการชําระเงินแกรานคา
4. สามารถชําระคาบริการไดหลายวิธี เชนเงิน
สดโอนเขาบัญชี เช็ค
5. สามารถตอรองราคาได
รวม

Χ

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

3.19
3.31
3.24
3.29

1.38
1.31
1.30
1.25

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.82
3.17

1.41
1.22

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4 พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานราคาคา
ขนสง ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ =3.17) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก มีการกําหนดอัตราคาขนสงไวชัดเจน ( Χ = 3.31) รองลงมาคือ สามารถชําระ
คาบริการไดหลายวิธี เชน เงินสดโอนเขาบัญชี เช็ค ( Χ = 3.29) ในขณะที่ สามารถตอรองราคาได มี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุด ( Χ = 2.82)
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ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย
ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด
ดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานชองทางการจัดจําหนาย
1. สามารถติดตอไดหลายชองทาง เชน โทรศัพท
แฟกซ อินเทอรเน็ต
2. เวลาเปด-ปดของบริษัทขนสงมีความเหมาะสม
3. ทําเลที่ตั้งของบริษัทสะดวกตอการรับสงสินคา
4. ที่จอดรถของบริษัทกวางขวาง สะดวกตอการ
รับสงสินคา
รวม

Χ

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

3.36 1.21

ปานกลาง

3.18 1.16
3.12 1.07
2.94 1.10

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.15 1.01

ปานกลาง

จากตารางที่ 5 พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการ
จัดจําหนายในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ =3.15) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก สามารถติดตอไดหลายชองทาง เชน โทรศัพท แฟกซ อินเทอรเน็ต ( Χ = 3.36)
รองลงมาคือ เวลาเปด-ปดของบริษัทขนสงมีความเหมาะสม ( Χ = 3.18) ในขณะที่ ที่จอดรถของบริษัท
กวางขวาง สะดวกตอการรับสงสินคา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุด ( Χ = 2.94)
ตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด
ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดาน
ดานการสงเสริมการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาด
1. การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
2. การใหสวนลดตามปริมาณการขนสง
3. มีของขวัญแจกลูกคาเนื่องในโอกาสพิเศษ เชนวัน
ขึ้นปใหม
4. สนับสนุนกิจกรรมตางๆที่ลูกคา/ชุมชนจัดขึ้น
เชนงานปใหม งานวันเด็ก และ กินเจ เปนตน
รวม

Χ

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

2.77
3.25
3.12

1.32
1.22
.97

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.88

1.30

ปานกลาง

3.01

1.06

ปานกลาง

จากตารางที่ 6 พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาดในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ =3.01) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาความ
พึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก การใหสวนลดตามปริมาณการขนสง ( Χ = 3.25) รองลงมาคือ มี
ของขวัญแจกลูกคาเนื่องในโอกาสพิเศษ เชนวันขึ้นปใหม ( Χ = 3.12) ในขณะที่ การโฆษณา
ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุด ( Χ = 2.77)
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ตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากรที่ใหบริการ
ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด
ดานบุคลากรที่ใหบริการ
ดานบุคลากรที่ใหบริการ
1. พนักงานมีความซื่อสัตยและนาเชื่อถือ
2. พนักงานมีความรับผิดชอบตอหนาที่
3. พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี พูดจาสุภาพ
4. พนักงานใหบริการเพียงพอ
5. ความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
บรรจุหีบหอสินคา
รวม

Χ

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

3.51
3.53
3.42
3.27
2.90

1.28
1.18
1.39
1.23
1.37

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.33

1.13

ปานกลาง

จากตารางที่ 7 พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากร
ที่ใหบริการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ =3.33) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึ ง
พอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก พนักงานมีความรับผิดชอบตอหนาที่ ( Χ = 3.53) รองลงมาคือ พนักงาน
มีความซื่อสัตยและนาเชื่อถือ ( Χ = 3.51) ในขณะที่ ความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
บรรจุหีบหอสินคา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุด ( Χ = 2.90)
ตารางที่ 8 ระดับความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการ
ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด
ดานกระบวนการใหบริการ
ดานกระบวนการใหบริการ
1. การติดตอประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว
2. การรับและสงมอบสินคาตรงเวลา
3. การใหความรวมมือในกรณีสินคาชํารุดสูญหาย
4. ความยืดหยุนบริการตามความตองการของลูกคา
5. การปรับปรุงการบริการภายหลังไดรับคําติชม
รวม

Χ

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

3.12
2.83
3.17
3.17
3.02
3.21

1.43
1.36
1.29
1.47
1.38
1.03

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 8 พบว าผูใช บ ริการมี ความพึงพอใจตอส ว นประสมทางการตลาดดา น
กระบวนการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ =3.21) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก การใหความรวมมือในกรณีสินคาชํารุดสูญหาย และความ
ยืดหยุนบริการตามความตองการของลูกคามีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากัน ( Χ = 3.17) รองลงมาคือ
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การติดตอประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว ( Χ = 3.12) ในขณะที่การรับและสงมอบสินคาตรงเวลา
มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุด ( Χ = 2.83)
ตารางที่ 9 ระดับความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานดานลักษณะทางกายภาพของ
สถานที่ใหบริการขนสง
ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด
ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่
ใหบริการขนสง
ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่
ใหบริการขนสง
1. บริษัทขนสงและรถบรรทุกมีปายและสัญลักษณที่
มองเห็นไดเดนชัด
2. ความปลอดภัยของอาคารเก็บสินคา
3. ความสะดวกและเปนระเบียบของอาคารเก็บ
สินคา
4. รถบรรทุกที่ใชในการขนสงมีสภาพดี
5. มีอุปกรณอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยาย
สินคา
รวม

Χ

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

3.42

1.20

ปานกลาง

3.42
3.31

1.11
1.24

ปานกลาง
ปานกลาง

2.69
2.84

1.24
1.31

ปานกลาง
ปานกลาง

3.06

1.28

ปานกลาง

จากตารางที่ 9 พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะ
ทางกายภาพของสถานที่ใหบริการขนสงในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ =3.06) เมื่อพิจารณา
เป น รายข อ พบว า ความพึ ง พอใจที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได แ ก บริ ษั ท ขนส ง และรถบรรทุ ก มี ป า ยและ
สัญลักษณที่มองเห็นไดเดนชัด และความปลอดภัยของอาคารเก็บสินคามีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากัน
( Χ = 3.42) รองลงมาคือ ความสะดวกและเปนระเบียบของอาคารเก็บสินคา ( Χ = 3.31) ในขณะที่
รถบรรทุกที่ใชในการขนสงมีสภาพดี มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุด ( Χ = 2.69)

ตารางที่ 10 ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด จําแนกตามประเภทกิจการ
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สวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑและบริการ

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานราคาคาขนสง
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานชองทางการจัดจําหนาย ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานการสงเสริมการตลาด
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานบุคลากรที่ใหบริการ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานกระบวนการใหบริการ ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานลักษณะทางกายภาพ
ระหวางกลุม
ของสถานที่ใหบริการขนสง ภายในกลุม
รวม

Sum of
Squares
11.224
148.471
159.694
13.973
189.912
203.885
6.125
133.702
139.827
8.938
146.430
155.368
4.190
171.662
175.852
4.385
142.065
146.450
14.725
210.223
224.948

df

Mean

F

Sig.

7
131
138
7
131
138
7
131
138
7
131
138
7
131
138
7
131
138
7
131
138

1.603
1.133

1.415 .205

1.996
1.450

1.377 .220

.875
1.021

.857

1.277
1.118

1.142 .341

.599
1.310

.457

.864

.626
1.084

.578

.773

2.104
1.605

1.311 .250

.542

จากตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดจําแนกตาม
ประเภทกิจการ พบวาผูใชบริการที่มีประเภทรานคาที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมทาง
การตลาดการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ในดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคาคา
ขนสง ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลที่ใหบริการ ดานกระบวนการ
ใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการขนสง ไมแตกตางกัน

ตารางที่ 11 ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด จําแนกตามตําแหนง
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สวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑและบริการ

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานราคาคาขนสง
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานชองทางการจัดจําหนาย ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานการสงเสริมการตลาด
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานบุคลากรที่ใหบริการ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานกระบวนการใหบริการ ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานลักษณะทางกายภาพ
ระหวางกลุม
ของสถานที่ใหบริการขนสง ภายในกลุม
รวม

Sum of
Squares
5.947
153.747
159.694
8.118
195.767
203.885
5.418
134.410
139.827
3.356
152.012
155.368
5.676
170.176
175.852
4.435
142.015
146.450
11.791
213.157
224.948

df

Mean

F

Sig.

3
135
138
3
135
138
3
135
138
3
135
138
3
135
138
3
135
138
3
135
138

1.982
1.139

1.741 .162

2.706
1.450

1.866 .138

1.806
.996

1.814 .148

1.119
1.126

.993

1.892
1.261

1.501 .217

1.478
1.052

1.405 .244

3.930
1.579

2.489 .063

.398

จากตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดจําแนกตาม
ตําแหนง พบวาผูใชบริการที่มีตําแหนงที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดการ
ใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ในดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคาคาขนสง
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลที่ใหบริการ ดานกระบวนการ
ใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการขนสงไมแตกตางกัน

ตารางที่ 12 ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งของกิจการ
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สวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑและบริการ

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานราคาคาขนสง
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานชองทางการจัดจําหนาย ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานการสงเสริมการตลาด
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานบุคลากรที่ใหบริการ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานกระบวนการใหบริการ ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานลักษณะทางกายภาพ
ระหวางกลุม
ของสถานที่ใหบริการขนสง ภายในกลุม
รวม

Sum of
Squares
5.587
154.107
159.694
8.550
195.334
203.885
4.073
135.754
139.827
6.596
148.772
155.368
2.840
173.012
175.852
1.339
145.111
146.450
7.046
217.902
224.948

df

Mean

F

Sig.

2
136
138
2
136
138
2
136
138
2
136
138
2
136
138
2
136
138
2
136
138

2.793
1.133

2.465

.089

4.275
1.436

2.977

.054

2.037
.998

2.040

.134

3.298
1.094

3.015

.052

1.420
1.272

1.116

.331

.669
1.067

.627

.536

3.523
1.602

2.199

.115

จากตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดจําแนกตาม
รูปแบบการจัดตั้งของกิจการ พบวาผูใชบริการที่มีรูปแบบการจัดตั้งของกิจการที่แตกตางกัน มีความ
พึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ดานผลิตภัณฑ
และบริการ ด านราคาคาขนสง ด านชองทางการจัดจํ าหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุ คคลที่
ใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการขนสงไมแตกตาง
กัน
ตารางที่ 13 ความพึงพอใจตอสวนประสมการทางตลาด จําแนกตามระยะเวลาดําเนินกิจการ
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สวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑและบริการ

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานราคาคาขนสง
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานชองทางการจัดจําหนาย ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานการสงเสริมการตลาด
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานบุคลากรที่ใหบริการ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานกระบวนการใหบริการ ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานลักษณะทางกายภาพ
ระหวางกลุม
ของสถานที่ใหบริการขนสง ภายในกลุม
รวม
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05

Sum of
Squares
10.645
149.049
159.694
8.705
195.180
203.885
5.416
134.411
139.827
5.698
149.670
155.368
19.730
156.121
175.852
8.478
137.972
146.450
10.044
214.903
224.948

df

Mean

F

Sig.

4
134
138
4
134
138
4
134
138
4
134
138
4
134
138
4
134
138
4
134
138

2.661
1.112

2.393

.054

2.176
1.457

1.494

.208

1.354
1.003

1.350

.255

1.425
1.117

1.275

.283

4.933
1.165

4.234

.003*

2.120
1.030

2.059

.090

2.511
1.604

1.566

.187

จากตารางที่ 13 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดจําแนก
ตามระยะเวลาดําเนินกิจการ พบวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาดําเนินกิจการแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอ
สวนประสมทางการตลาดการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ในดานผลิตภัณฑและ
บริการ ดานราคาคาขนส ง ด านช องทางการจั ดจําหนาย ด านการส งเสริมการตลาด ดานกระบวนการ
ให บริ การ และด านลั กษณะทางกายภาพของสถานที่ ให บริ การขนส ง ไม แตกต างกั น แต กลั บพบว า
ผูใชบริการที่มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในดานบุคลากรที่ใหบริการ แตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู โดยใชวิธีการ LSD ดัง
ปรากฏในตารางที่ 14
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากรที่ใหบริการ จําแนกตาม
ระยะเวลาดําเนินกิจการ
ระยะเวลาดําเนินกิจการ

นอยกวา 2-5 ป
1 ป
3.11
-.27

6-10
ป
.15

2-5 ป

3.38

.43

-.02

-.55

6-10 ป

2.95

-

-.45

-.98*

11-20 ป

3.40

-

-.53

มากกวา 20 ป

3.93

นอยกวา 1 ป

Χ

-

11-20 ป มากกวา 20
ป
-.29
-.82*

-

* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 14 พบวาผูใชบ ริ การที่มีร ะยะเวลาดําเนิน กิจ การน อยกวา 1 ป และมี
ระยะเวลาดําเนินงาน 6-10 ป มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ
บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล นอยกวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาการดําเนินกิจการ มากกวา
20 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 15 ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดบริการ จําแนกตามความถี่โดยเฉลี่ยตอปใน
การใชบริการ
สวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑและบริการ
ดานราคาคาขนสง

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

Sum of
Squares
54.550
105.145
159.694
71.002
132.882
203.885

df

Mean

F

Sig.

3
135
138
3
135
138

18.183 23.346 .000**
.779
23.667 24.045 .000**
.984
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ตารางที่ 15 (ตอ)
สวนประสมทางการตลาด
ดานชองทางการจัดจําหนาย ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานการสงเสริมการตลาด ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานบุคลากรที่ใหบริการ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานกระบวนการใหบริการ ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานลักษณะทางกายภาพ ระหวางกลุม
ของสถานที่ใหบริการขนสง ภายในกลุม
รวม
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Sum of
Squares
42.854
96.974
139.827
48.760
106.608
155.368
54.106
121.745
175.852
39.698
106.751
146.450
81.725
143.223
224.948

df

Mean

3
14.285
135
.718
138
3
16.253
135
.790
138
3
18.035
135
.902
138
3
13.233
135
.791
138
3
27.242
135 1.061
138

F

Sig.

19.886 .000**
20.582 .000**
19.999 .000**
16.734 .000**
25.678 .000**

จากตารางที่ 15 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดจําแนกตาม
ความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการ พบวาผูใชบริการที่มีความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการแตกตาง
กัน มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัด
สตู ล ในดานผลิ ตภั ณฑและบริการ ด านราคาค าขนสง ด านช องทางการจั ดจําหนาย ด านการส งเสริ ม
การตลาด ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่
ให บริ การขนส ง แตกตางกั นอยางมีนั ยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ดังนั้นผู วิจั ยจึ งทํ าการเปรี ยบเที ยบ
คาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธีการ LSD ดังปรากฏในตาราง 16-22
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ตารางที่ 16 เปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและบริการ
จําแนกตามความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการ
ความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการ
ใชบริการ

Χ

นอยกวา 5 ครั้ง

2.65

6-10 ครั้ง

2.59

11-20 ครั้ง

3.62

มากกวา 20 ครั้ง

3.98

นอยกวา
5 ครั้ง

6-10 ครั้ง

11-20
ครั้ง

มากกวา 20
ครั้ง

-

.07

-.96**

-1.32**

-

-1.03**

-1.39**

-

-.36
-

** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 16 พบวาผูใชบริการที่มีความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการไมเกิน 5 ครั้ง มี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัด
สตูล ดานผลิตภัณฑและบริการ นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการ ตั้งแต
11 ครั้งขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 17 เปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานราคาคาขนสง จําแนกตาม
ความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการ
ความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการ
ใชบริการ

Χ

นอยกวา
5 ครั้ง

6-10 ครั้ง

11-20
ครั้ง

มากกวา
20 ครั้ง

นอยกวา 5 ครั้ง

2.58

-

.047

-1.04**

-1.56**

6-10 ครั้ง

2.53

-

-1.07**

-1.20**

11-20 ครั้ง

3.62

-

-.13

มากกวา 20 ครั้ง

4.14

-

** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 17 พบวาผูใชบริการที่มีความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการไมเกิน 5 ครั้ง มี
ค าเฉลี่ ย ความพึ งพอใจต อส ว นประสมทางการตลาดในการใชบ ริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนส ง
จังหวัดสตูล ดานราคาคาขนสง นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการตั้งแต
11 ครั้งขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

52

ตารางที่ 18 เปรี ยบเที ยบความพึ งพอใจต อส วนประสมทางการตลาดด านช องทางการจั ดจํ าหน าย
จําแนกตามความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการ
ความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใช Χ
บริการ
นอยกวา 5 ครั้ง
2.75
6-10 ครั้ง

2.62

11-20 ครั้ง

3.68

มากกวา 20 ครั้ง

3.81

นอยกวา 6-10 ครั้ง
5 ครั้ง
.13
-

11-20
ครั้ง
-.93**

มากกวา 20
ครั้ง
-1.06**

-1.07**

-1.20**

-

-.129
-

** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 18 พบวาผูใชบริการที่มีความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการไมเกิน 5 ครั้ง มี
ค า เฉลี่ ย ความพึ งพอใจต อส ว นประสมทางการตลาดในการใชบ ริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนส ง
จังหวัดสตูล ดานชองทางการจัดจําหนาย นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใช
บริการตั้งแต 11 ครั้งขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 19 เปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด จําแนก
ตามความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการ
ความถี่โดยเฉลี่ยตอปใน
การใชบริการ

Χ

นอยกวา 5 ครั้ง

2.60

6-10 ครั้ง

2.43

11-20 ครั้ง

3.55

มากกวา 20 ครั้ง

3.72

นอยกวา
5 ครั้ง

6-10 ครั้ง

11-20
ครั้ง

มากกวา 20
ครั้ง

-

.170

-.95**

-1.12**

-

-1.12*

-1.29**

-

-.170
-

** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 19 พบวาผูใชบริการที่มีความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการไมเกิน 5 ครั้ง มี
ค า เฉลี่ ย ความพึ งพอใจต อส ว นประสมทางการตลาดในการใชบ ริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนส ง
จังหวัดสตูล ดานการสงเสริมการตลาด นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีความถี่โดยเฉลี่ยต อปในการใช
บริการตั้งแต 11 ครั้งขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 20 เปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากรที่ใหบริการ จําแนก
ตามความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการ
ความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการ
ใชบริการ

Χ

นอยกวา 5 ครั้ง

2.96

6-10 ครั้ง

2.70

11-20 ครั้ง

3.86

มากกวา 20 ครั้ง

4.10

นอยกวา
5 ครั้ง

6-10 ครั้ง

11-20
ครั้ง

มากกวา 20
ครั้ง

-

.26

-.90**

-1.13**

-

-1.16**

-1.40**

-

-.24
-

** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 20 พบวาผูใชบริการที่มีความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการไมเกิน 5 ครั้ง มี
ค า เฉลี่ ย ความพึ งพอใจต อส ว นประสมทางการตลาดในการใชบ ริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนส ง
จังหวัดสตูล ดานการสงเสริมการตลาดดานบุคลากรที่ใหบริการ นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีความถี่โดย
เฉลี่ยตอปในการใชบริการตั้งแต 11 ครั้งขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 21 เปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการ จําแนก
ตามความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการ
ความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใช
บริการ

Χ

นอยกวา 5 ครั้ง

2.93

6-10 ครั้ง

2.66

11-20 ครั้ง

3.65

มากกวา 20 ครั้ง

3.87

นอยกวา 6-10 ครั้ง
5 ครั้ง
-

11-20
ครั้ง

มากกวา 20 ครั้ง

.27

-.72**

-.94**

-

-.99**

-1.21**

-

-.22
-

** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 21 พบวาผูใชบริการที่มีความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการไมเกิน 5 ครั้ง มี
ค า เฉลี่ ย ความพึ งพอใจต อส ว นประสมทางการตลาดในการใชบ ริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนส ง
จังหวัดสตูล ดานกระบวนการใหบริการ นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใช
บริการตั้งแต 11 ครั้งขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 22 เปรี ยบเที ยบความพึ งพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานลั กษณะทางกายภาพของ
สถานที่ใหบริการขนสง จําแนกตามความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการ
ความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใช
บริการ

Χ

นอยกวา 5 ครั้ง

2.46

6-10 ครั้ง

2.35

11-20 ครั้ง

3.65

มากกวา 20 ครั้ง

4.05

นอยกวา 5
ครั้ง

6-10 ครั้ง

11-20 ครั้ง มากกวา
20 ครั้ง

-

.11

-1.19**

-1.59**

-

-1.30**

-1.70**

-

-.40
-

** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 22 พบวาผูใชบริการที่มีความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการไมเกิน 5 ครั้ง มี
ค า เฉลี่ ย ความพึ งพอใจต อส ว นประสมทางการตลาดในการใชบ ริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนส ง
จังหวัดสตูล ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการขนสง นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีความถี่
โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการตั้งแต 11 ครั้งขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 23 ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด จําแนกตามตามคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนใน
การใชบริการขนสงสินคา
สวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑและบริการ

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานราคาคาขนสง
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานชองทางการจัดจําหนาย ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

Sum of
Squares
15.899
143.795
159.694
21.832
182.053
203.885
8.139
131.689
139.827

df

Mean

F

Sig.

5
133
138
5
133
138
5
133
138

3.180
1.081

2.941 .015*

4.366
1.369

3.190 .009**

1.628
.990

1.644

.153
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ตารางที่ 23 (ตอ)
สวนประสมทางการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาด

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานบุคลากรที่ใหบริการ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานกระบวนการใหบริการ ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานลักษณะทางกายภาพ
ระหวางกลุม
ของสถานที่ใหบริการขนสง ภายในกลุม
รวม
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Sum of
Squares
15.705
139.663
155.368
14.434
161.418
175.852
11.496
134.953
146.450
24.359
200.589
224.948

df

Mean

F

Sig.

5
133
138
5
133
138
5
133
138
5
133
138

3.141
1.050

2.991 .014*

2.887
1.214

2.379 .042*

2.299
1.015

2.266

4.872
1.508

3.230 .009**

.051

จากตารางที่ 23 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต อสวนประสมทางการตลาดจําแนกตาม
คาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคา พบวาผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนใน
การใช บริ การขนส งสิ นค า มี คาเฉลี่ยความพึงพอใจต อสวนประสมทางการตลาดการใชบริ การ บริ ษัท
พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ในดานผลิตภัณฑและบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากรที่
ใหบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอ
เดือนในการใชบริการขนสงสินคา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดการใชบริการ
บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ในดานราคาคาขนสง ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่
ใหบริการขนสง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธีการ LSD ดังปรากฏในตาราง 24-28
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ตารางที่ 24 เปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและบริการ
จําแนกตามคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคา
คาใชจายโดยเฉลี่ยตอ Χ
เดือนในการใชบริการ
ขนสงสินคา
นอยกวา 1000 บาท 2.66
1,000-5,000 บาท

3.78

5,001-10,000 บาท

3.03

นอยกวา 1,000- 5,001- 10,001- 20,001- มากกวา
1000 5,000 10,00 20,000 30,000 30,000
บาท
บาท 0 บาท บาท
บาท
บาท
-1.12* -.38
-.27
-.39
-.87*

10,001-20,000 บาท 2.93
20,001-30,000 บาท 3.05
มากกวา 30,000 บาท 3.53

-

.75*

.85*

.73

.26

-

.10

-.02

-.49

-

-.12
-

-.60*
-.48
-

* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 24 พบวาผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคา
นอยกวา 1,000 บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท
พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ดานผลิตภัณฑและบริการ นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีคาใชจายโดย
เฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคาระหวาง 1,000-5,000 บาท และกลุมผูใชบริการที่มีคาใชจาย
โดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคามากกวา 30,000 บาท และผูใชบริการที่มีคาใชจายโดย
เฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคาระหวาง 1,000-5,000 บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวน
ประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ดานผลิตภัณฑและบริการ
มากกว ากลุ มผูใช บริการที่ มีคาใช จายโดยเฉลี่ ยตอเดือนในการใชบริ การขนส งสิ นค าระหวาง 5,00120,000 บาท และผู ใช บริ การที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคาระหวาง
10,001-20,000 บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท
พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ดานผลิตภัณฑและบริการ นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีคาใชจายโดย
เฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคามากกวา 30,000 บาทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 25 เปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานราคาคาขนสง จําแนกตาม
คาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคา
คาใชจายโดยเฉลี่ย Χ
ตอเดือนในการใช
บริการขนสงสินคา
นอยกวา 1000 บาท 2.53
1,000-5,000 บาท

นอยกวา 1,0001000
5,000
บาท
บาท
-1.38**

3.91

5,001-10,000 บาท 3.18
2.88
10,001-20,000
บาท
20,001-30,000
2.97
บาท
3.56
มากกวา 30,000
บาท
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

-

5,00110,000
บาท
-.65

10,00120,000
บาท
-.35

20,001- มากกวา
30,000 30,000
บาท
บาท
-.44
-1.02**

.73

1.03**

.94

.36

-

.30

.21

-.37

-

-.09

-.68**

-

-.59
-

จากตารางที่ 25 พบวาผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคา
นอยกวา 1,000 บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท
พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ดานราคาคาขนสง นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอ
เดือนในการใชบริการขนสงสินคาระหวาง 1,000-5,000 บาท และกลุมผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ย
ตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคามากกวา 30,000 บาท และผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอ
เดือนในการใชบริการขนสงสินคาระหวาง 1,000-5,000 บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสม
ทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ดานราคาคาขนสง มากกวากลุม
ผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคาระหวาง 10,001-20,000 บาท
และผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคาระหวาง 10,001-20,000 บาท
มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัด
สตูล ดานราคาคาขนสง นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสง
สินคามากกวา 30,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 26 เปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด
จําแนกตามคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคา
คาใชจายโดยเฉลี่ยตอ
นอยกวา 1,000- 5,001- 10,001- 20,001- มากกวา
Χ
เดือนในการใชบริการ
1000 5,000 10,00 20,000 30,000 30,000
ขนสงสินคา
บาท
บาท 0 บาท บาท
บาท
บาท
นอยกวา 1000 บาท
2.34
-1.25* -.77*
-.47
-.56
-.93*
1,000-5,000 บาท
3.59
.49
.79*
.70
.32
5,001-10,000 บาท
3.10
.30
.21
-.17
10,001-20,000 บาท
2.80
-.09
-.47
20,001-30,000 บาท
2.90
-.37
มากกวา 30,000 บาท
3.27
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 26 พบวาผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคา
นอยกวา 1,000 บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท
พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ดานการสงเสริมการตลาด นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีคาใชจายโดย
เฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคาระหวาง 1,000-10,000 บาท และกลุมผูใชบริการที่มีคาใชจาย
โดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคามากกวา 30,000 บาท และผูใชบริการที่มีคาใชจายโดย
เฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคาระหวาง 1,000-5,000 บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวน
ประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ดานการสงเสริมการตลาด
มากกวากลุมผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคาระหวาง 10,00120,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 27 เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจต อ ส ว นประสมทางการตลาดด า นบุ ค ลากรที่ ใ ห บ ริ ก าร
จําแนกตามคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสง
คาใชจายโดยเฉลี่ยตอ Χ
เดือนในการใชบริการ
ขนสงสินคา
นอยกวา 1000 บาท 3.02
1,000-5,000 บาท

3.88

5,001-10,000 บาท

3.30

นอยกวา
1000
บาท
-

10,001-20,000 บาท 2.98
20,001-30,000 บาท 3.10
มากกวา 30,000 บาท 3.69

1,0005,000
บาท
-.85*
-

5,001- 10,001- 20,001- มากกวา
10,00 20,000 30,000 30,000
0 บาท บาท
บาท
บาท
-.28
.049
-.08
-.67*
.57

.90*

.77

.18

-

.33

.20

-.39

-

-.13
-

-.71*
-.59
-

* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 27 พบวาผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคา
นอยกวา 1,000 บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท
พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ดานบุคลากรที่ใหบริการ นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ย
ตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคาระหวาง 1,000-5,000 บาท และกลุมผูใชบริการที่มีคาใชจายโดย
เฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคามากกวา 30,000 บาท และผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ย
ตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคาระหวาง 1,000-5,000 บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสม
ทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ดานบุคลากรที่ใหบริการ มากกวา
กลุมผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคาระหวาง 10,001-20,000 บาท
และผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคาระหวาง 10,001-20,000 บาท
มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัด
สตูล ดานบุคลากรที่ใหบริการ นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการ
ขนสงสินคามากกวา 30,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 28 เปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของ
สถานที่ใหบริการขนสง จําแนกตามคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสง
สินคา
คาใชจายโดยเฉลี่ย Χ
นอยกวา 1,000- 5,001- 10,001- 20,001- มากกวา
ตอเดือนในการใช
1000
5,000 10,00 20,000 30,000 30,000
บริการขนสงสินคา
บาท
บาท 0 บาท บาท
บาท
บาท
นอยกวา 1000 บาท 2.47
-1.31** -.54
-.26
-.31
-1.06**
1,000-5,000 บาท
3.78
.77
1.05**
1.00
.26
5,001-10,000 บาท 3.01
.28
.22
-.52
10,001-20,000 บาท 2.73
.052
-.74
20,001-30,000 บาท 2.78
.74
มากกวา 30,000 บาท 3.53
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 28 พบวาผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคา
นอยกวา 1,000 บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท
พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการขนสง นอยกวากลุ ม
ผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคาระหวาง 1,000-10,000 บาท และ
กลุมผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคามากกวา 30,000 บาท และ
ผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคาระหวาง 1,000-5,000 บาท มี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัด
สตูล ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการขนสง มากกวากลุมผูใชบริการที่มีคาใชจายโดย
เฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคาระหวาง 10,001-20,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

61

ตารางที่ 29 ความพึงพอใจตอสวนประสมการทางตลาด จําแนกตามรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอ
เดือน
สวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑและบริการ

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานราคาคาขนสง
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานชองทางการจัดจําหนาย ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานการสงเสริมการตลาด
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานบุคลากรที่ใหบริการ
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานกระบวนการใหบริการ ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดานลักษณะทางกายภาพ
ระหวางกลุม
ของสถานที่ใหบริการขนสง ภายในกลุม
รวม
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Sum of
Squares
15.751
143.944
159.694
18.056
185.829
203.885
9.980
129.848
139.827
9.905
145.463
155.368
16.937
158.915
175.852
9.920
136.530
146.450
25.202
199.746
224.948

df

Mean

F

Sig.

3
135
138
3
135
138
3
135
138
3
135
138
3
135
138
3
135
138
3
135
138

5.250
1.066

4.924 .003**

6.019
1.377

4.372 .006**

3.327
.962

3.459

.018*

3.302
1.078

3.064

.030*

5.646
1.177

4.796 .003**

3.307
1.011

3.270

8.401
1.480

5.678 .001**

.023*

จากตารางที่ 29 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดจําแนกตาม
รายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน พบวาผูใชบริการที่มีรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน มีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ในดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการใหบริการ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูใชบริการที่มีรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน มีคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจต อส วนประสมทางการตลาดการใช บริ การ บริ ษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตู ล ในดาน
ผลิตภัณฑและบริการ ดานราคาคาขนสง ดานบุคลากรที่ใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพของ

62

สถานที่ ให บริ การขนส ง แตกต างกั น อย างมี นั ย สํ าคั ญทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .01 ดั งนั้ นผู วิ จั ย จึ งทํ าการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธีการ LSD ดังปรากฏในตาราง 30-36
ตารางที่ 30 ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและบริการ จําแนกตามรายได
ของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือนเปรียบเทียบรายคู
รายไดของกิจการโดยเฉลี่ย
ตอเดือน

Χ

นอยกวา 100,000 บาท

2.87

100,001-500,000 บาท

3.57

500,001-1,000,000 บาท

3.42

นอยกวา
100,000
บาท
-

1,000,001-5,000,000
3.60
บาท
มากกวา 5 ลานบาท
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

100,001- 500,001- 1,000,001- มากกวา 5
500,000 1,000,000 5,000,000 ลานบาท
บาท
บาท
บาท
-.70**
-.55
-.73
-

.15

-.03

-

-

-.18

-

-

-

จากตารางที่ 30 พบวาผูใชบริการที่มีรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 100,000
บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง
จังหวัดสตูล ดานผลิตภัณฑและบริการ นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน
ระหวาง 100,001-500,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

-
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ตารางที่ 31 เปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานราคาคาขนสง จําแนกตาม
รายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน
นอยกวา 100,001- 500,001- 1,000,001- มากกวา 5
100,000 500,000 1,000,000 5,000,000 ลานบาท
บาท
บาท
บาท
บาท
นอยกวา 100,000 บาท 2.87
-.68**
-.64
-1.18
100,001-500,000 บาท 3.55
.04
-.50
500,001-1,000,000 บาท 3.51
-.54
1,000,001-5,000,000 4.05
บาท
มากกวา 5 ลานบาท
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
รายไดของกิจการโดยเฉลี่ย
ตอเดือน

Χ

จากตารางที่ 31 พบวาผูใชบริการที่มีรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 100,000
บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง
จังหวัดสตูล ดานราคาคาขนสง นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือนระหวาง
100,001-500,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 32 เปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย
จําแนกตามรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน
รายไดของกิจการโดยเฉลี่ย
ตอเดือน
นอยกวา 100,000 บาท
100,001-500,000 บาท

นอยกวา 100,001- 500,001- 1,000,001- มากกวา 5
100,000 500,000 1,000,000 5,000,000 ลานบาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2.93
-.51*
-.34
-.94
3.44
.17
-.43
-

500,001-1,000,000 บาท

3.27

Χ

1,000,001-5,000,000
3.88
บาท
มากกวา 5 ลานบาท
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

-

-.60

-

-

-

จากตารางที่ 32 พบวาผูใชบริการที่มีรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 100,000
บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง
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จังหวัดสตูล ดานชองทางการจัดจําหนาย นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน
ระหวาง 100,001-500,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 33 เปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด
จําแนกตามรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน
รายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอ
เดือน

นอยกวา 100,001- 500,001- 1,000,001- มากกวา 5
100,000 500,000 1,000,000 5,000,000 ลานบาท
บาท
บาท
บาท
บาท
นอยกวา 100,000 บาท
2.78
-.53*
-.45
-.78
100,001-500,000 บาท
3.31
.08
-.26
500,001-1,000,000 บาท
3.23
-.34
1,000,001-5,000,000 บาท 3.56
มากกวา 5 ลานบาท
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Χ

จากตารางที่ 33 พบวาผูใชบริการที่มีรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 100,000
บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง
จังหวัดสตูล ดานการสงเสริมการตลาด นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน
ระหวาง 100,001-500,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 34 เปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากรที่ใหบริการ
จําแนกตามรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน
นอยกวา 100,001- 500,001- 1,000,001- มากกวา 5
100,000 500,000 1,000,000 5,000,000 ลานบาท
บาท
บาท
บาท
บาท
นอยกวา 100,000 บาท 3.06
-.68**
-.83**
-.52
100,001-500,000 บาท 3.71
-.15
.16
500,001-1,000,000 บาท 3.85
.30
1,000,001-5,000,000 บาท 3.55
มากกวา 5 ลานบาท
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

รายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอ
เดือน

Χ

จากตารางที่ 34 พบวาผูใชบริการที่มีรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 100,000
บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง
จังหวัดสตูล ดานบุคลากรที่ใหบริการ นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน
ระหวาง 100,001-1,000,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 35 เปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการ
จําแนกตามรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน
รายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอ
เดือน

นอยกวา 100,001- 500,001- 1,000,001- มากกวา 5
100,000 500,000 1,000,000 5,000,000 ลานบาท
บาท
บาท
บาท
บาท
นอยกวา 100,000 บาท
2.98
-.52*
-.45
-.83
100,001-500,000 บาท
3.50
.07
-.31
500,001-1,000,000 บาท
3.43
-.38
1,000,001-5,000,000 บาท 3.81
มากกวา 5 ลานบาท
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Χ

จากตารางที่ 35 พบวาผูใชบริการที่มีรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 100,000
บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง
จังหวัดสตูล ดานกระบวนการใหบริการ นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน
ระหวาง 100,001-500,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 36 เปรียบเทียบความพึงพอใจจอสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของ
สถานที่ใหบริการขนสง จําแนกตามรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน
นอยกวา 100,001- 500,001- 1,000,001- มากกวา 5
100,000 500,000 1,000,000 5,000,000 ลานบาท
บาท
บาท
บาท
บาท
นอยกวา 100,000 บาท
2.69
-.87**
-.80**
-.86
100,001-500,000 บาท
3.56
.07
.01
500,001-1,000,000 บาท
3.49
-.06
1,000,001-5,000,000 บาท 3.55
มากกวา 5 ลานบาท
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

รายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอ
เดือน

Χ

จากตารางที่ 36 พบวาผูใชบริการที่มีรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 100,000
บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง
จังหวัดสตูล ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการขนสง นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีรายไดของ
กิจการโดยเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 100,001-1,000,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตอนที่ 3 ปญหาที่พบในการใชบริการขนสงสินคา
ตารางที่ 37 ปญหาที่พบในการใชบริการขนสงสินคา
ปญหาที่พบในการใชบริการขนสงสินคา
ปญหาดานผลิตภัณฑและบริการ
1. การใหบริการมีความหลากหลาย
2. จํากัดประเภทสินคาที่รับบริการขนสง
3. เสนทางที่ใหบริการไมมีความหลากหลาย
4. สินคาชํารุด/สูญหายระหวางการขนสง
5. ไมรับประกันกรณีสินคาชํารุด/เสียหาย
6. ไมมีการบรรจุหีบหอสินคา
7. จํานวนรถบรรทุกมีไมเพียงพอ
8. จํานวนเที่ยวรถใหบริการมีไมเพียงพอ
9. บริษัทขนสงขาดความนาเชื่อถือ
10. ไมมีปญหาในดานผลิตภัณฑและบริการ

จํานวน
(139 คน)

รอยละ
100.0

6
7
1
1
1
2
5
58
1
57

4.3
5.0
0.7
0.7
0.7
1.4
3.6
41.7
0.7
41.0
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ตารางที่ 37 (ตอ)
ปญหาที่พบในการใชบริการขนสงสินคา
ปญหาดานราคาคาขนสง
1. อัตราคาขนสงไมสมเหตุสมผล
2. ไมกําหนดคาขนสงไวเปนมาตรฐาน
3. ไมแจงการประเมินอัตราคาขนสงใหทราบลวงหนา
4. ไมมีการใหเครดิตการชําระเงินแกรานคา
5. บริษัทขนสงรับชําระเงินเฉพาะเงินสด (ไมรับเช็ค/โอนเขา
บัญชี)
6. ไมสามารถตอรองราคาได
7. ไมมีปญหาในดานราคา
ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย
1. บริษัทขนสงมีโกดังสินคาไมเพียงพอ
2. ทําเลที่ตั้งของบริษัทไมสะดวกตอการรับ-สงสินคา
3. เวลาเปด-ปดบริการเร็วเกินไป
4. ที่จอดรถของบริษัทไมสะดวกตอการรับ-สงสินคา
5. ไมมีปญหาในดานชองทางการจัดจําหนาย
ปญหาดานการสงเสริมการตลาด
1. ไมมีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
2. ไมมีสวนลดตามปริมาณการขนสง
3. บริษัทขนสงไมมีเว็บไซต เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม
4. ไมมีของขวัญใหลูกคาในโอกาสพิเศษฯ
5. ไมสนับสนุนกิจกรรมตางๆที่ลูกคา/ชุมชนจัดขึ้น
6. บริษัทขนสงไมแจงวันหยุดลวงหนา
7. ไมมีปญหาในดานการสงเสริมการตลาด
ปญหาดานบุคลากรที่ใหบริการ
1. พนักงานไมจัดเก็บสินคาใหกับลูกคา
2. พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ พูดจาไมสุภาพ
3. พนักงานไมกระตือรือรนในการบริการ
4. พนักงานไมสามารถใหคําแนะนําและตอบขอซักถามได
5. พนักงานไมสามารถแกไขปญหาได
6. ไมมีปญหาในดานบุคลากร

จํานวน
(139 คน)

รอยละ
100.0

3
8
4
4
1

2.2
5.8
2.9
2.9
0.7

56
63

40.3
45.3

3
1
67
4
64

2.2
0.7
48.2
2.9
46.0

26
16
3
14
11
8
61

18.7
11.5
2.2
10.1
7.9
5.8
43.9

4
13
5
12
41
64

2.9
9.4
3.6
8.6
29.5
46.0
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ตารางที่ 37 (ตอ)
ปญหาที่พบในการใชบริการขนสงสินคา
ปญหาดานกระบวนการใหบริการ
1. การติดตอประสานงานลาชา
2. การจัดสงลาชา
3. รับและสงมอบสินคาไมตรงเวลา
4. ไมใหความรับผิดชอบในกรณีสินคาสูญหาย/เสียหาย
5. ไมสามารถตรวจสอบสถานะสินคาได
6. ไมปรับปรุงการใหบริการภายหลังไดรับคําติชม
7. ไมมีปญหาในดานกระบวนใหบริการ
ปญหาดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการขนสง
1. สถานที่ไมสะดวกสบายในการมาติดตอใชบริการ
2. ปายบริษัทมองเห็นไดไมชัดเจน
3. อาคารเก็บสินคาไมสะอาดและไมเปนระเบียบ
4. อาคารเก็บสินคาไมปลอดภัย
5. พนักงานไมมีเครื่องแบบและแตงกายไมสุภาพ
6. รถบรรทุกสภาพเกา ทรุดโทรม
7. ไมมีปญหาในดานลักษณะทางกายภาพ

จํานวน
(139 คน)

รอยละ
100.0

7
9
50
3
5
2
63

5.0
6.5
36.0
2.2
3.6
1.4
45.3

1
4
2
3
15
49
65

0.7
2.9
1.4
2.2
10.8
35.3
46.8

จากตารางที่ 37 พบวา ดานผลิตภัณฑและบริการนั้น ปญหาจํานวนเที่ยวรถใหบริการมี
ไมเพียงพอนับเปนปญหาที่มีความถี่สูงสุด คิดเปนรอยละ 41.7 สวนดานราคาคาขนสงนั้น ปญหาการ
ไมสามารถตอรองราคาไดเปนปญหาที่มีความถี่สูงสุด คิดเปนรอยละ 40.3 สวนดานชองทางการจัด
จําหนายนั้น ปญหาการเปด-ปดบริการเร็วเกินไปเปนปญหาที่มีความถี่สูงสุด คิดเปนรอยละ 48.2 สวน
ดานการสงเสริมการตลาดนั้น ปญหาการไมมีโ ฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เปนปญหาที่ มี
ความถี่มากที่สุด คิดเปนรอยละ 18.7 สวนดานบุคลากรที่ใหบริการนั้น ปญหาพนักงานไมสามารถ
แกปญหาได เปนปญหาที่มีความถี่มากที่สุด คิดเปนรอยละ 29.5 สวนดานกระบวนการใหบริการนั้น
ปญหารับและสงมอบสินคาไมตรงเวลา เปนปญหาที่มีความถี่มากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.0 และ
ปญหาดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการขนสง ปญหารถบรรทุกสภาพเกา ทรุดโทรม
เปนปญหาที่มีความถี่มากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.3

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษา ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการ
กรณีศึกษา บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูลโดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาระดั บ ความพึงพอใจตอสว นประสมการตลาดในการใชบ ริก าร บริษั ท
พรหมทรัพย ขนสง
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท
พรหมทรัพย ขนสง จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ
3. เพื่อศึกษาปญหาการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง
สมมติฐานการวิจัย
ผู ใช บ ริ ก ารที่ มีข อมู ล ทั่ว ไปตางกัน มีค วามพึง พอใจต อสว นประสมการตลาดบริการ
ทั้ง 7 ดาน ตางกัน
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่มาใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล
จํานวน 213 กิจการ โดยกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie and Morgan ไดจํานวนกลุมตัวอยาง
จํานวน 139 กิจการ ใชแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน คือ ขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ ความพึงพอใจ
ตอสวนประสมทางการตลาดการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล และปญหาที่พบในการ
ใชบริการขนสงสินคา จากนั้นไดนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ เพื่อวิเคราะห คาสถิติเชิ งพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย ความถี่ รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
คาเฉลี่ยสถิติอนุมาน เพื่อทดสอบสมติฐานการวิจัย ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยดังนี้
สรุปผลการวิจัย
ศึกษาความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการขนสงกรณีศึกษา บริษัท
พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูลมีประเด็นที่ผูวิจัยไดนํามาสรุปผล ดังตอไปนี้
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1. ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ใ ช บ ริ ก าร โดยส ว นใหญ พบว า ผู ป ระกอบการที่ ใ ช บ ริก าร บริ ษั ท
พรหมทรัพย ขนสง สวนใหญเปนผูประกอบการรานคาเกี่ยวกับ สินคาอุปโภคบริโภค จํานวน 46 ราย
ตําแหนงเจ าของกิจ การ จํ านวน 94 ราย ลักษณะของธุรกิจ เปน เจาของคนเดีย วจํานวน 99 ราย
ระยะเวลาดําเนินกิจการอยูที่ 6-10 ป จํานวน 53 ราย มีความถี่ในการใชบริการขนสงสินคา โดยเฉลี่ย
ตอป 6-10 ครั้ง จํานวน 55 ราย มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคามากกวา
30,000บาท จํานวน 38 ราย มีรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 100,000 บาท จํานวน
79 ราย
2. ระดั บ ความพึ งพอใจตอสว นประสมการตลาดในการใช บ ริการ บริษัท พรหมทรัพ ย
ขนสง โดยภาพรวมพบว า มี ความพึงพอใจในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานโดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวาผูใชบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑและบริการ
ดานราคาคาขนสง ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากรที่ใหบริการ
ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการขนสง ตามลําดับ โดย
มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ดานผลิตภัณฑและบริการ พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑและบริการ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก การสงมอบสินคาในสภาพสมบูรณไมเสียหาย รองลงมาคือการ
รับประกันสินคาชํารุดหรือสูญหายระหวางการขนสง
2.2 ดานราคาคาขนสง พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด
ดา นราคาคา ขนส ง ในภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาความความ
พึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก มีการกําหนดอัตราคาขนสงไวชัดเจน รองลงมาคือ สามารถชําระ
คาบริการไดหลายวิธี เชนเงินสด โอนเขาบัญชี เช็ค
2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอสวนประสม
ทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก สามารถติดตอไดหลายชองทางเชนโทรศัพท แฟกซ
อินเทอรเน็ต รองลงมาคือ เวลาเปด-ปดของบริษัทขนสงมีความเหมาะสม
2.4 ดานการสงเสริมการตลาด พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอสวนประสมทาง
การตลาดดานการสงเสริมการตลาดในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การใหสวนลดตามปริมาณการขนสง รองลงมาคือ มีของขวัญ
แจกลูกคาเนื่องในโอกาสพิเศษเชนวันขึ้นปใหม
2.5 ดานบุคลากรที่ให บริ การ พบวากลุมตัวอยางมีความพึ งพอใจต อสวนประสมทาง
การตลาดดานบุคลากรที่ใหบริการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาความ
พึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก พนักงานมีความรับผิดชอบตอหนาที่ รองลงมาคือ พนักงานมีความ
ซื่อสัตยและนาเชื่อถือ
2.6 ดานกระบวนการใหบริการ พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอสวนประสมทาง
การตลาดดานกระบวนการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสู งสุด ไดแก การใหความร วมมื อในกรณีสิน คาชํารุดสู ญหาย และความ
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ยืด หยุ น บริ การตามความต องการของลูกคา รองลงมาคือ การติดตอประสานงานมีความสะดวก
รวดเร็ว
2.7 ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการขนสง พบวากลุมตัวอยางมีความ
พึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการขนสงในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก บริษัท
ขนสงและรถบรรทุกมีปายและสัญลักษณที่มองเห็นไดเดนชัด และความปลอดภัยของอาคารเก็บสินคา
รองลงมาคือ ความสะดวกและเปนระเบียบของอาคารเก็บสินคา
3. เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจต อ ส ว นประสมทางการตลาดในการใช บ ริ ก าร บริ ษั ท
พรหมทรัพย ขนสง จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ
3.1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดจําแนกตามประเภท
กิจการ พบวาผูใชบริการที่มีประเภทรานคาที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดการ
ใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ในดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคาคาขนสง
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลที่ใหบริการ ดานกระบวนการ
ใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการขนสง ไมแตกตางกัน
3.2 ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจต อ ส ว นประสมทางการตลาดจํ า แนกตาม
ตําแหนง พบวาผูใชบริการที่มีตําแหนงที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดการ
ใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ในดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคาคาขนสง
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลที่ใหบริการ ดานกระบวนการ
ใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการขนสง ไมแตกตางกัน
3.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดจําแนกตามรูปแบบ
การจัดตั้งของกิจการ พบวาผูใชบริการที่มีรูปแบบการจัดตั้งของกิจการที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจ
ตอสวนประสมทางการตลาดการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ในดานผลิตภัณฑ
และบริการ ดานราคาคาขนสง ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลที่
ใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการขนสงไม
แตกตางกัน
3.4 ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจต อ ส ว นประสมทางการตลาดจํ า แนกตาม
ระยะเวลาดําเนินกิจการ พบวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาดําเนินกิจการแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอ
สวนประสมทางการตลาดการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ในดานผลิตภัณฑและ
บริการ ดานราคาคาขนสง ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ
ใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการขนสง ไมแตกตางกัน แตกลับพบวา
ผูใชบริการที่มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในดานบุคลากรที่ใหบริการ แตกตางกัน โดย
พบวา ผูใชบริการที่มีระยะเวลาดําเนินกิจการนอยกวา 1 ป และมีระยะเวลาดําเนินงาน 6-10 ป
มีคา เฉลี่ ยความพึ งพอใจตอส วนประสมทางการตลาดในการใชบ ริการบริษัท พรหมทรัพย ขนสง
จังหวัดสตูล นอยกวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาการดําเนินกิจการ มากกวา 20 ป
3.5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดจําแนกตามความถี่
โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการ พบวาผูใชบริการที่มีความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการแตกตางกัน
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มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัด
สตูล ในดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคาคาขนสง ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่
ใหบริการขนสง แตกตางกัน โดยพบวา ผูใชบริการที่มีความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการไมเกิน 5
ครั้ง มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง
จังหวัดสตูล นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการ ตั้งแต 11 ครั้งขึ้นไป
3.6 ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจต อ ส ว นประสมทางการตลาดจํ า แนกตาม
คาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคา พบวาผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอ
เดือนในการใชบริการขนสงสินคา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดการใชบริการ
บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ในดานผลิตภัณฑและบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
บุ คลากรที่ ให บ ริ การ ด า นราคาค า ขนส ง ด านลั ก ษณะทางกายภาพของสถานที่ ให บ ริ การขนส ง
แตกตางกัน โดยพบวา ผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคา นอยกวา
1,000 บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย
ขนสง จังหวัดสตูล ดานราคาคาขนสง นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใช
บริการขนสงสินคาระหวาง 1,000-5,000 บาท และกลุมผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนใน
การใชบริการขนสงสินคามากกวา 30,000 บาท และผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการ
ใชบ ริการขนสงสิ นค าระหวาง 1,000-5,000 บาท มีคาเฉลี่ย ความพึ งพอใจต อสว นประสมทาง
การตลาดในการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง จังหวัดสตูล ดานราคาคาขนสง มากกวากลุม
ผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคาระหวาง 10,001-20,000 บาท
และผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคาระหวาง 10,001-20,000
บาท มี คาเฉลี่ ยความพึงพอใจตอสว นประสมทางการตลาดในการใช บริการ บริ ษัท พรหมทรัพย
ขนสง จังหวัดสตูล ดานราคาคาขนสง นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใช
บริการขนสงสินคามากกวา 30,000 บาท
3.7 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดจําแนกตามรายได
ของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน พบวาผูใชบริการที่มีรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน มีคาเฉลี่ยความ
พึ ง พอใจต อ ส ว นประสมทางการตลาดการใช บ ริ ก าร บริ ษั ท พรหมทรั พ ย ขนส ง จั ง หวั ด สตู ล
ในดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ ดานผลิตภัณฑ
และบริการ ดานราคาคาขนสง ดานบุคลากรที่ใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่
ใหบริการขนสง แตกตางกัน โดยพบวา ผูใชบริการที่มีรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา
100,000 บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย
ขนสง จังหวัดสตูล ดานผลิตภัณฑและบริการ นอยกวากลุมผูใชบริการที่มีรายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอ
เดือนระหวาง 100,001-500,000 บาท
4. จากผลการวิจัย ปญหาในการใชใบริการขนสงสินคาที่มีความถี่สูงสุดในแตละดานพบวาดาน
ผลิตภัณฑและบริการ ปญหาจํานวนเที่ยวรถใหบริการมีไมเพียงพอนับเปนปญหาที่มีความถี่สูงสุด
ดานราคาค าขนส ง ป ญหาการไม สามารถต อรองราคาไดเ ปนปญหาที่มีความถี่สูงสุด ด านชองทาง
การจั ด จํ าหน าย ป ญหาการเป ด-ป ดบริ การเร็ วเกิ นไปเป นป ญหาที่ มี ความถี่ สู งสุ ด ด านการส งเสริ ม
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การตลาด ปญหาการไมมีโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เปนปญหาที่มีความถี่สูงสุด ดานบุคลากรที่
ใหบริการ ปญหาพนักงานไมสามารถแกปญหาได เปนปญหาที่มีความถี่สูงสุด ดานกระบวนการใหบริการ
ปญหารับและสงมอบสินคาไมตรงเวลา เปนปญหาที่มีความถี่สูงสุด และปญหาดานลักษณะทางกายภาพ
ของสถานที่ใหบริการขนสง ปญหารถบรรทุกสภาพเกา ทรุดโทรม เปนปญหาที่มีความถี่สูงสุด
อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัย ผูวิจัยทําการอภิปรายผลดังนี้
1. ระดับความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดในการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง
จากผลการวิจัยที่พบวาผูใชบริการขนสงสินคาโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาผูใชบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา
ค า ขนส ง ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย ด า นการส ง เสริ ม การตลาด ด า นบุ ค ลากรที่ ใ ห บ ริ ก าร
ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการขนสงในระดับปาน
กลางทุกดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะในปจจุบันบริษัท พรหมทรัพย ขนสง มีจํานวนเที่ยวรถใหบริการยัง
ไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา เมื่อลูกคาตองการขนสงสินคาในปริมาณมาก ในเวลารวดเร็วทํา
ใหบริษัท ไมสามารถใหบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัท พรหมทรัพย ขนสง ไมมี
การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ทําใหไมเปนที่รูจักของผูใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของสุวรีย ภูจินดาตระกูล (2554, น.135) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําโดยเรือ
โปะ : กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม แอนด ที โลจิสติกส จํากัด ผลการวิจัยพบวาผูใชบริการมีระดับความพึง
พอใจในการใชบริการขนสงทางน้ําในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งไดแก ดานคาใชจายเมื่อใช
บริการ ดานอัธยาศัยความสนใจของผูใหบริการ ดานคุณภาพของบริการ ดานการประสานงานดานความ
สะดวกและดานการใหบริการดานขอมูล
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการบริษัท พรหมทรัพย
ขนสง จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ
1. จากผลการวิจัยที่พบวา ผูใช บริการที่มีระยะเวลาดําเนิ นกิจการแตกตางกัน มีความ
พึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในดานบุคลากรที่ใหบริการแตกตางกัน ทั้งนี้เพราะผูใหบริการที่ดี
จะตองสามารถแกปญหาใหลูกคาได มีมนุษยสัมพันธดี พูดจาสุภาพ อันเปนสิ่งสําคัญที่จะทําให
ผูใชบริการประทับใจในบริการและอยากกลับมาใชบริการอีกในภายหลัง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุภัทรา ติ้งหมาด (2552, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสง
สินคาโดยรถบรรทุกของลูกคาธุรกิจในอําเภอหาดใหญ ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญเปนอันดับแรก คือ พนักงานมีความซื่อสัตยและนาเชื่อถือ และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ทิพวรรณ อาจณรงค (2547, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการธุรกิจขนสง
รถยนตโ ดยรถบรรทุ กในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยพบวาปจจั ยส วนประสมทางการตลาดที่ผู ตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ และปจจัยดานบุคคล
2. จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว า ผู ใ ช บ ริ ก ารที่ มี ค วามถี่ โ ดยเฉลี่ ย ต อ ป ใ นการใช บ ริ ก าร
คาใช จายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริ การขนสงสิน คา และรายไดของกิจ การโดยเฉลี่ ยตอเดือน
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แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคาคาขนสง
ด านชองทางการจั ดจํ าหน าย ด านการส งเสริ มการตลาด ดานบุคลากรที่ใหบริการ ด านกระบวนการ
ให บริ การ ด านลั กษณะทางกายภาพของสถานที่ ให บริ การขนส ง แตกต างกั น ทั้ งนี้ เป นเพราะสภาพ
เศรษฐกิจที่ ตกต่ํ า ราคาน้ํ ามั นที่ ส งผลโดยตรงต อคาใชจ ายในการขนส ง ทํ าใหราคาค าบริ การสู ง ขึ้ น
ผูใชบริการจึงมีความพึงพอใจตอการใชบริการนอยลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุนีย เตชประสพชัย
(2549, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาปจจัยในการเลือกบริษัทขนสงสินคาทางทะเลของผูประกอบการธุรกิจ
สงออกสินคาไปประเทศจีน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับอัตราคาระวางและ
คาธรรมเนียมพิเศษที่ไมเหมาะสม และสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงสมร ดวงแกว (2550, บทคัดยอ)
ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชตัวแทนขนสงสินคาระหวางประเทศของผูสงออกใน
จังหวัดเชียงใหม โดยปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชตัวแทนขนสงสินคา
ระหวางประเทศของผูสงออกในจังหวัดเชียงใหมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดดังนี้ คือ
ป จจั ยด านกระบวนการให บริ การ ปจจัยดานบุ คลากรในการให บริ การ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจั ย
ดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากผลการวิจัยที่พบวา ผูใชบริการที่มีระยะเวลาดําเนินกิจการนานกวา มีความพึงพอใจ
ตอสวนประสมทางการตลาดในดานบุคลากรมากกวาผูใชบริการที่มีระยะเวลาดําเนินกิจการนอยกวา
ดังนั้นบริษัทจึงควรใหความสําคัญกับบุคลากร สรางแรงจูงใจในการทํางานใหแกบุคลากรเพื่อที่จะทํา
ใหบุคลากรมีความสุขในการทํางาน สงผลใหบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผูป ระกอบการขนสงควรสรางความพึงพอใจดานผลิตภัณฑและบริการ ภาพลักษณ และ
สร า งความน า เชื่ อถื อ ให บ ริ ษัทขนส ง ด ว ยการสร างการรับ รูต ราสิ น ค าใหเกิ ดขึ้ น เกิดเปน (Brand
Loyalty) เชนการประชาสัมพันธ ทางสื่อตางฯและสรางความตาง อาทิเชน เครื่องแบบของพนักงาน
ควรมีตราหรือโลโกของทางบริษัทติดอยูเพื่อเปนการประชาสัมพันธและเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
รวมทั้งการติดตอและสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาโดยตรงโดยเฉพาะผูประกอบการประเภทสินคา
อุปโภคบริโภคทั่วไป และผูประกอบการประเภทอุปกรณการเรียน และใหความนาเชื่อถือของบริษัท
ขนสงมากที่สุด
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
จากปญหาที่ลูกคาพบมากที่สุด คือ เวลาเปด-ปดเร็วเกินไป ผูประกอบการควรขยายการ
เปด-ปดของบริษัทใหมากขึ้นหรือใหเปนเวลาราชการเพื่อใหสะดวกแกผูมาใชบริการมากยิ่งขึ้น และ
ไมปรับปรุงการใหบริการภายหลังการรับคําติชม ผูประกอบการควรปรับปรุงในสวนของขอผิดพลาดที่
ทางผูมาใชบริการไดใหคําแนะนํามาเพื่อเปนการพัฒนาใหเหมาะสม
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แบบสอบถาม
เรื่อง ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการ
กรณีศึกษา บริษัท พรหมทรัพย ขนสงจังหวัดสตูล
แบบสอบถามนี้จัด ทําขึ้น เพื่อเปนสว นหนึ่งในการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ขอมูลจากการการตอบแบบสอบถามจะ
นําไปใชประโยชนทางการศึกษาเทานั้น จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็น
ของทานและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความอนุเคราะหสละเวลาตอบแบบสอบถามและแสดงความ
คิดเห็นอันเปนประโยชนตอการศึกษาในครั้งนี้
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  และเติมขอความลงในชองวาง
สวนที่1 ขอมูลทั่วไปของใชบริการ
1. รานคาของทานจําหนายสินคาหลักประเภทใดมากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1ขอ)
 (1) สินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป
 (2) อุปกรณการเรียน
 (3) อะไหล เครื่องจักรเครื่องยนต ชิ้นสวน  (4) วัสดุอุปกรณเพื่อการเกษตรและปศุสัตว
 (5) วัสดุและอุปกรณกอสราง
 (6) อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
 (7) เวชภัณฑและเครื่องสําอาง
 (8) เฟอรนิเจอรและเครื่องใชในครัวเรือน
 (9) อื่นๆ โปรดระบุ.............................................................
2. ตําแหนง
 (1) เจาของกิจการ
 (2) ผูจัดการ
 (3) พนักงานธุรการ
 (4) พนักงานขาย
 (6) อืน่ ๆ (โปรดระบุ)...........................................................
3. รูปแบบการจัดตั้งของกิจการ
 (1) เจาของคนเดียว
 (2) หางหุนสวนจํากัด
 (3) บริษัทจํากัด
 (4) อืน่ ๆ (โปรดระบุ)..................................
4. ระยะเวลาดําเนินกิจการ
 (1) นอยกวา 1 ป
 (2) 2-5 ป
 (3) 6-10 ป
 (4) 11-20 ป
 (5) มากกวา 20 ป
5. ความถี่โดยเฉลี่ยตอปในการใชบริการขนสงสินคา
 (1) นอยกวา 5 ครั้ง
 (2) 6-10 ครั้ง
 (3) 11-20 ครั้ง
 (4) มากกวา 20 ครั้ง
6. คาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการขนสงสินคา
 (1) นอยกวา 1000 บาท
 (2) 1,000-5,000 บาท
 (3) 5,001-10,000 บาท
 (4) 10,001-20,000 บาท
 (5) 20,001-30,000 บาท
 (6) มากกวา 30,000 บาท
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7. รายไดของกิจการโดยเฉลี่ยตอเดือน
 (1) นอยกวา 100,000 บาท
 (3) 500,001-1,000,000 บาท
 (5) มากกวา 5 ลานบาท

 (2) 100,001-500,000 บาท
 (4) 1,000,001-5,000,000 บาท

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดการใชบริการ บริษัท พรหมทรัพย ขนสง
จังหวัดสตูล
สวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑและการบริการ
1. ความหลากหลายของการใหบริการ เชน
ขนสงดวน บริการกระจายสินคา บริการ
สงสินคาถึงที่
2. สงมอบสินคาในสภาพสมบูรณ ไม
เสียหาย
3. การรับประกันสินคาชํารุดหรือสูญหาย
ระหวางการขนสง
4. จํานวนรถบรรทุกมีเพียงพอตอการ
ใหบริการ
5. จํานวนเที่ยวรถในการใหบริการขนสง
ดานราคาคาขนสง
1. อัตราคาขนสงมีความสมเหตุสมผล
2. มีการกําหนดอัตราคาขนสงไวชัดเจน
3. การใหเครดิตในการชําระเงินแกรานคา
4. สามารถชําระคาบริการไดหลายวิธี เชน
เงินสด โอนเขาบัญชี เช็ค
5. สามารถตอรองราคาได
ดานชองทางการจัดจําหนาย
1. สามารถติดตอไดหลายชองทาง เชน
โทรศัพท แฟกซ อินเทอรเน็ต
2. เวลาเปด-ปดของบริษัทขนสงมีความ
เหมาะสม
3. ทําเลที่ตั้งของบริษัทสะดวกตอการรับสง
สินคา

มากที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย
(4)
(3)
(2)

นอยที่สุด
(1)
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สวนประสมทางการตลาด

มากที่สุด
(5)

4. ที่จอดรถของบริษัทกวางขวาง สะดวก
ตอการรับสงสินคา
ดานการสงเสริมการตลาด
1. การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
2. การใหสวนลดตามปริมาณการขนสง
3. มีของขวัญแจกลูกคาเนื่องในโอกาส
พิเศษ เชนวันขึ้นปใหม
4. สนับสนุนกิจกรรมตางๆที่ลูกคา/ชุมชน
จัดขึ้น เชนงานปใหม งานวันเด็ก และ
กินเจ เปนตน
ดานบุคลากรที่ใหบริการ
1. พนักงานมีความซื่อสัตยและนาเชื่อถือ
2. พนักงานมีความรับผิดชอบตอหนาที่
3. พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี พูดจาสุภาพ
4. พนักงานใหบริการเพียงพอ
5. ความสามารถในการใหคําแนะนํา
เกีย่ วกับการบรรจุหีบหอสินคา
ดานกระบวนการใหบริการ
1. การติดตอประสานงานมีความสะดวก
รวดเร็ว
2. การรับและสงมอบสินคาตรงเวลา
3. การใหความรวมมือในกรณีสินคาชํารุด
สูญหาย
4. ความยืดหยุนบริการตามความตองการ
ของลูกคา
5. การปรับปรุงการบริการภายหลังได
รับคําติชม
ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ใหบริการขนสง
1. บริษัทขนสงและรถบรรทุกมีปายและ
สัญลักษณที่มองเห็นไดเดนชัด
2. ความปลอดภัยของอาคารเก็บสินคา

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย
(4)
(3)
(2)

นอยที่สุด
(1)

84

สวนประสมทางการตลาด
3. ความสะดวกและเปนระเบียบของ
อาคารเก็บสินคา
4. รถบรรทุกที่ใชในการขนสงมีสภาพดี
5. มีอุปกรณอํานวยความสะดวกในการ
เคลื่อนยายสินคา

มากที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย
(4)
(3)
(2)

นอยที่สุด
(1)

ตอนที่ 3 ปญหาที่พบในการใชบริการขนสงสินคา
1. ปญหาดานผลิตภัณฑและบริการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 (1) การใหบริการมีความหลากหลาย
 (2) จํากัดประเภทสินคาที่รับบริการขนสง
 (3) เสนทางที่ใหบริการไมมีความหลากหลาย  (4) สินคาชํารุด/สูญหายระหวางการขนสง
 (5)ไมรับประกันกรณีสินคาชํารุด/สูญหาย  (6) ไมมีบริการบรรจุหีบหอสินคา
 (7) จํานวนรถบรรทุกมีไมเพียงพอ
 (8) จํานวนเที่ยวรถใหบริการมีไมเพียงพอ
 (9) บริษัทขนสงขาดความนาเชื่อถือ
 (10) อืน่ ๆ (โปรดระบุ)...........................
 (11)ไมมีปญหาในดานผลิตภัณฑและบริการ
2. ปญหาดานราคา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 (1) อัตราคาขนสงไมสมเหตุสมผล
 (2) ไมกําหนดคาขนสงไวเปนมาตรฐาน
 (3) ไมแจงการประเมินอัตราคาขนสง
 (4) ไมมีการใหเครดิตการชําระเงินแก
ใหทราบลวงหนา
รานคา
 (5) บริษัทขนสงรับชําระเงินเฉพาะเงินสด  (6)ไมสามารถตอรองราคาได
(ไมรับเช็ค/โอนเขาบัญชี)
 (7) อื่นๆ(โปรดระบุ)...................................  (8)ไมมีปญหาในดานราคา
3. ปญหาดานการจัดจําหนาย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 (1) การติดตอสื่อสารกับบริษัทขนสงไม
 (2) บริษัทขนสงมีโกดังสินคาไมสะดวก
เพียงพอ
 (3) ทําเลที่ตั้งของบริษัทไมสะดวกตอ
 (4) เวลาเปด-ปดบริการเร็วเกินไป
การรับ-สงสินคา
 (5) ที่จอดรถของบริษัทไมสะดวกตอ
 (6) อืน่ ๆ(โปรดระบุ)................................
การรับ-สงสินคา
 (7) ไมมีปญหาในดานชองทางการจัดจําหนาย
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4. ปญหาดานการสงเสริมการตลาด (ตอบมากกวา1 ขอ)
 (1) ไมมีการโฆษณาประชาสัมพันธผาน
 (2) ไมมีสวนลดตามปริมาณการขนสง
สื่อตางๆ
 (3) บริษัทขนสงไมมีเว็บไซต เพื่อหา
 (4) ไมมีของขวัญใหลูกคาในโอกาสพิเศษ
ขอมูลเพิ่มเติม
 (5) ไมสนับสนุนกิจกรรมตางๆที่ลูกคา/
 (6) บริษัทขนสงไมแจงวันหยุดลวงหนา
ชุมชนจัดขึ้น
 (7) อืน่ ๆ(โปรดระบุ)..................................  (8) ไมมีปญหาในดานการสงเสริมการตลาด
5. ปญหาดานบุคลากร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 (1) พนักงานขนสงสินคาขาดความซื่อสัตย  (2) พนักงานไมจัดเก็บสินคาใหกับลูกคา
 (3) พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ
 (4) พนักงานไมกระตือรือรนในการบริการ
พูดจาไมสุภาพ
 (5) พนักงานไมสามารถใหคําแนะนําและ  (6) พนักงานไมสามารถแกไขปญหาได
ตอบขอซักถามได
 (7) อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................  (8) ไมมีปญหาในดานบุคลากร
6. ปญหาดานกระบวนการใหบริการ (ตอบไดมากกวา 1)
 (1) การติดตอประสานงานลาชา
 (2) การออกเอกสารผิดพลาด
 (3) การจัดสงลาชา
 (4) รับและสงมอบสินคาไมตรงเวลา
 (5) ไมใหความรับผิดชอบในกรณี
 (6)ไมสามารถตรวจสอบสถานะสินคาได
สินคาสูญหาย/เสียหาย
 (7) ไมปรับปรุงการใหบริการภายหลัง
 (8) อื่นๆ(โปรดระบุ)................................
ไดรับคําติชม
 (9) ไมมีปญหาในดานกระบวนใหบริการ
7. ปญหาดานลักษณะทางกายภาพ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 (1) สถานที่ไมสะดวกสบายในการมาติดตอ  (2) ปายบริษัทมองเห็นไดไมชัดเจน
ใชบริการ
 (3) อาคารเก็บสินคาไมสะอาดและ
 (4) อาคารเก็บสินคาไมปลอดภัย
ไมเปนระเบียบ
 (5) พนักงานไมมีเครื่องแบบและ
 (6) รถบรรทุกสภาพเกา ทรุดโทรม
แตงกายไมสุภาพ
 (9) อื่นๆ(โปรดระบุ)..............................
 (10) ไมมีปญหาในดานลักษณะทางกายภาพ
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ปญหาดานอื่นฯ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ผูวิจัยขอขอบคุณที่ใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยหาดใหญ

