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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การ และความตั้งใจกลับมาใช้บริ การซ้ าบริ ษทั ขนส่งเคอรี่ เอ็กเพรสของผูใ้ ช้บริ การ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด และความพึง
พอใจต่อคุณภาพการบริ การกับความตั้งใจกลับมาใช้บริ การซ้ าบริ ษทั ขนส่งเคอรี่ เอ็กเพรสของผูใ้ ช้บริ การในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างคือผูท้ ี่เคยใช้บริ ก ารบริ ษทั ขนส่ งเคอรี่ เอ็ก เพรสในเขตกรุ งเทพมหานคร
จานวน 400 คน ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 20-30 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานเอกชนและมีรายได้เฉลี่ยต่ อเดือน 15,001-30,000 บาท โดยส่ วนมากใช้บริ การจัดส่ ง
พัสดุ ผ่านทางบริ ษ ัทขนส่ งเคอรี่ เอ็กเพรสเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อเดือน และมีจุดประสงค์ในการใช้บริ การคือ การขาย
สินค้าผ่านทางออนไลน์
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลกับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การ
บริ ษทั ขนส่งเคอรี่ เอ็กเพรสของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การมีอิทธิพลกับความตั้งใจกลับมาใช้บริ การซ้ าบริ ษทั ขนส่งเคอรี่ เอ็กเพรสของ
ผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด, ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การ, บริ ษทั ขนส่ งเคอรี่ เอ็กเพรส,
ความตั้งใจกลับมาใช้บริ การซ้ า
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ABSTRACT
The purposes of this research were to study (1) general conditions of marketing mix
factors, satisfaction in service quality and intention to re-visit at Kerry Express of consumers in
Bangkok area and (2) the relationship between marketing mix factors and satisfaction in service
quality and intention to re-visit at Kerry Express of consumers in Bangkok metropolis. The
sample consisted of 400 people who have used Kerry Express in Bangkok area. The research
result found that (1) most respondents were female, aged between 20-30 years, had a bachelor's
degree. Occupation of private company employees. The average monthly income is 15,001 to
30,000 baht. Most user used Kerry Express service one or two times per month and the purpose of
using the service is Shopping online
The hypothesis 1 found that the marketing mix factors had an influence on the satisfaction
in the service quality at Kerry Express of customers in Bangkok. and The hypothesis 2 found that
the satisfaction in service quality has an influence on intention to re-visit at Kerry Express of
consumers in Bangkok.
Keyword: Marketing mix factors, Satisfaction in service quality, Intention to re-visit,
Kerry Express.
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านการสื่ อสาร ทาให้พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าหรื อ
บริ ก ารของผู ้บ ริ โ ภคในปั จ จุบัน เกิ ด เปลี่ ย นแปลง ซึ่ งส่ ง ผลต่ อ ทิ ศ ทางของธุ รกิ จ อี ค อมเมิ ร์ซ หรื อ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์โดยตรง กล่าวคือ ธุรกิจดังกล่าวเกิดการเติบโตขึ้น อย่างรวดเร็ วและขยายออกไปในวงกว้างทั้ง
ภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยถือเป็ นประเทศที่มีการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างรวดเร็ ว
เนื่องจากในอดีตผลผลิตทางการเกษตรมีการจาหน่ายได้นอ้ ยและใช้ระยะเวลาในการจัดส่งนาน ทาให้เกิดการเน่า
เสี ยได้ง่าย ภาครัฐจึงเข้ามาสนับสนุนเกษตรกรและผูป้ ระกอบการท้องถิ่นให้นาผลผลิตทางการเกษตรมาขยาย
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บนตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม รวมถึงสนับสนุนให้ผปู ้ ระกอบการต่าง ๆ หันมาเพิ่มช่องทางการขาย
บนตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้นแทนที่จะขายหน้าร้านปกติเพียงอย่างเดียว เนื่องจากมีขอ้ ได้เปรี ยบคือไม่ตอ้ งลงทุน
มากและไม่มีขอ้ จากัด ด้านสถานที่และเวลา นอกจากนี้ ประเทศไทยถือ เป็ นประเทศที่มีอตั ราการเติ บโตของ
การค้าระหว่างผูข้ ายสินค้ากับผูซ้ ้ือสินค้าโดยตรง (B2C) สูงเป็ นอันดับหนึ่งของอาเซียน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความ
เชื่อมัน่ ในเทคโนโลยีการชาระเงินผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ (E-payment) ที่มีความสะดวก มีการขนส่งที่รวดเร็ ว
และทาให้ผบู ้ ริ โภคหันมาให้ความนิยมซื้อสินค้าออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เมื่อมองถึงโอกาสของสินค้าและบริ การ
จะเห็นว่าธุรกิจออนไลน์เติบโตขึ้นเนื่องจากมีการจัดโปรโมชัน่ ที่ดึงดูดใจลูกค้า ความน่าเชื่อถือและความเชื่อมัน่
ในแหล่งขายสินค้าที่มีตวั ตน และกระตุน้ ให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
จากที่กล่าวมาการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ทาให้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
หัน มาซื้ อสิ น ค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่ งผลต่อธุรกิจจัด ส่ งพัสดุภ ายในประเทศไทยเช่น เดี ยวกัน กล่าวคือ
แนวโน้มของธุรกิจบริ การขนส่งในช่วงปี 2561-2563 พบว่า เติบโตขึ้นตามปริ มาณความต้องการขนส่ งสิ นค้าที่
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4-6 ต่อปี เป็ นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ทั้งนี้สานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิ กส์ (ETDA) คาดว่ามูลค่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซใน 3 ปี ข้างหน้าจะเพิ่มสู งขึ้นเป็ น 5.6 ล้านล้านบาท
จาก 2.8 ล้านล้านบาทในปี 2560 (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2561) จากการ
สารวจความต้องการของผูบ้ ริ โ ภคที่ซ้ื อสิ น ค้าออนไลน์ พบว่า ความรวดเร็ ว ความแม่ น ยา และการติ ด ตาม
สถานการณ์จดั ส่ ง ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะประสบความสาเร็ จทางธุรกิจ ระหว่างบริ ษทั Manhattan Associates
และ บริ ษทั Logiciel Consultant and Development โดยผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในประเทศไทยจะรู ้สึก ผิด หวังเมื่อ
ไม่ได้รับสินค้าที่รวดเร็วหรื อได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง ตลอดจนความยุ่งยากในการเปลี่ยนสินค้าที่มีปัญหา (Wright
& Domdom, 2017) ทั้งนี้บริ ษทั เคอรี่ เอ็กเพรส เป็ นบริ ษทั จัดส่งพัสดุขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมเป็ นอันดับหนึ่ง
ของประเทศ เนื่องจากมีศูนย์ให้บริ การครอบคลุม ทุกพื้นที่ในประเทศ นอกจากนี้ ในปี 2560 บริ ษ ัท เคอรี่ เอ็ก
เพรสมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็ น 6.7 พันล้านบาท จาก 1.5 ล้านบาทในปี 2558 อีกทั้งยังมีการรับรองมาตรฐาน ISO
9001:2015 (ระบบบริ หารจัดการคุณภาพ) สร้างความมัน่ ใจให้กับผูใ้ ช้บริ การว่าจะได้รับการบริ การที่มีคุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล
อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั ธุรกิจขนส่ งภายในประเทศมีการแข่งขัน เพิ่มสู งขึ้น และมุ่งหวังแต่ผลก าไร
อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะทาให้ธุรกิจขนส่งภายในประเทศไปสู่ความสาเร็จได้ ดังนั้นคุณภาพการบริ การเป็ น
ส่วนหนึ่งที่มีความสาคัญและทาให้ธุรกิจดังกล่าวสามารถประสบความสาเร็ จในระยะยาวได้ ดังนั้นบริ ษทั เคอรี่
เอ็กเพรส จากัด จึงเล่งเห็นโอกาสและนาเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาใช้ดาเนินงานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การบริ การและให้ความสาคัญด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริ การที่ดีที่สุด สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การเป็ นอย่างดีและมีความสามารถทางการแข่งขัน
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จากที่กล่าวมา ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจกลับมาใช้บริ การซ้ าบริ ษทั
ขนส่งเคอรี่ เอ็กเพรสของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครโดยการศึกษาในครั้งนี้ผวู ้ ิจยั มุ่งเน้นพิจารณาปั จจับ
ส่วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การของผูใ้ ช้บริ การและปัญหา ตลอดจนอุปสรรคใน
การใช้บริ การเพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับผูบ้ ริ หารที่จะนาไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งคุณ ภาพการ
บริ การ พัฒนานโยบายและกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการบริ ก าร
และความตั้งใจกลับมาใช้บริ การซ้ าบริ ษทั ขนส่งเคอรี่ เอ็กเพรสของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธะหว่างปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด และความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การกับความ
ตั้งใจกลับมาใช้บริ การซ้ าบริ ษทั ขนส่งเคอรี่ เอ็กเพรสของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
(1) ขอบเขตด้า นประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ ผู ้ที่ เคยใช้ บ ริ ก ารบริ ษ ัท ขนส่ ง เคอรี่ เอ็ ก เพรสในเขต
กรุ งเทพมหานคร (2) ขอบเขตด้านเนื้ อหา ประกอบด้วย ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจต่ อ
คุณ ภาพการบริ ก าร และความตั้งใจกลับมาใช้บริ ก ารซ้ าบริ ษ ัทขนส่ งเคอรี่ เอ็ก เพรสของผูใ้ ช้บริ ก ารในเขต
กรุ งเทพมหานคร (3) ขอบเขตด้านระยะเวลา ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ ทาให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อทาการศึกษา และ
พัฒนารู ปแบบเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจกลับมาใช้บริ การซ้ าบริ ษทั ขนส่ งเคอรี่ เอ็กเพรสของผูใ้ ช้บริ การ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2) ประโยชน์ เชิ งนโยบาย ทาให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้ องทราบถึงปั จ จัย ส่ วนประสมทาง
การตลาด ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริ การ และความตั้งใจกลับมาใช้บริ การซ้ าบริ ษทั ขนส่งเคอรี่ เอ็กเพรสของ
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่ อทาให้ เกิด ความเข้าใจและเป็ นประโยชน์ ต่ อการวางแผน และการ
ดาเนินงาน ตลอดจนสามารถกาหนดนโยบายและวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
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แนวคิดและทฤษฎี
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) กล่าวคือ การที่กิจการมีสินค้าหรื อบริ การที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) ด้านผลิตภัณฑ์
(product) คือ สิ่ งที่ผูข้ ายต้องการส่ งมอบให้ กับ ลูก ค้า ซึ่ งผลิตภัณ ฑ์น้ ัน ต้องมีคุณ ค่าในสายตาของลูก ค้า และ
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า (2) ด้านราคา (price) คือจานวนเงินที่ผซู ้ ้ือสินค้าหรื อบริ การต้องจ่ายใน
การซื้อสินค้าหรื อการรับบริ การนั้น ๆ (3) ด้านสถานที่ (place) คือสถานทีข่ ายสินค้าและบริ การให้ถึงมือผูบ้ ริ โภค
(4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (promotion) คือเครื่ องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ผูข้ ายและผูซ้ ้ือเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผูซ้ ้ือทีม่ ีความต้องการสินค้าหรื อบริ การนั้น ๆ (5) ด้านบุคลากร (people)
คือผูท้ ี่มีส่ ว นเกี่ยวข้องกับ สิ น ค้าหรื อ บริ ก ารทั้งหมด รวมถึงบุค ลากรที่ให้บ ริ ก ารหลังการขายด้ว ย (6) ด้าน
กระบวนการดาเนินงาน (process) คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการปฏิบตั ิ ด้านการให้บริ การ และ (7)
ด้านลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) คือคุณภาพที่ลูกค้าสามารถรับรู ้หรื อสัมผัสได้ ซึ่งเป็ นเครื่ องบ่งชี้ถึง
คุณภาพของบริ การ และเป็ นสิ่งที่สามารถสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าได้ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542)
2. ความพึงพอใจ (satisfaction) กล่าวคือ ความพึงพอใจเป็ นการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การว่ามีความพึง
พอใจต่อการบริ การนั้นอยู่ในระดับใด หากผูใ้ ช้บริ การเกิดความชอบ มีความพึงพอใจก็จะยินดีใช้บริ การ และมี
โอกาสพิจารณาผูใ้ ช้บริ การรายเดิมเป็ นอันดับแรก (Oliver, 1997)
3. คุณภาพการบริ การ (service quality) กล่าวคือ การประเมินการให้บริ การโดยรวม ซึ่งเป็ นผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นจากการเปรี ยบเทียบของลูก ค้าระหว่างความคาดหวังเกี่ยวกับคุณ ภาพบริ ก าร และบริ การที่ได้รับจริ ง
ประกอบด้วย (1) ด้านความเป็ นรู ปธรรม (tangibles) คือสิ่งที่ผใู ้ ช้บริ การสามารถจับต้องหรื อสัมผัสได้ (2) ด้าน
ความเชื่อถือได้ (reliability) คือความสามารถในการให้บริ การได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่ได้รับรองไว้
(3) ด้านการตอบสนอง (responsiveness) คือผูใ้ ห้บริ การมีการปฏิบตั ิตามความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่าง
ทันท่วงที (4) ด้านการให้ความมัน่ ใจ (assurance) คือความมัน่ ใจที่เกิดจากทักษะ ความรู ้ และความสามารถใน
การให้บริ การ เพื่อทาให้ผูใ้ ช้บริ การได้รับการบริ การที่ดีที่สุด และ (5) ด้านการเอาใจใส่ (empathy) คือการรู ้จกั
และเข้าใจความต้องการของผูใ้ ช้บริ ก าร ตลอดจนสามารถเอาใจใส่ ดูแลผูร้ ั บบริ การตามความต้องการได้เป็ น
อย่างดี (Parasuraman et al., 1985)
4. ความตั้งใจที่ จ ะใช้บ ริ ก ารซ้ า (repurchase intention) กล่ าวคื อ การวัด ความภัก ดี ข องผูใ้ ช้บ ริ ก าร
ประกอบด้วย (1) ด้านการบอกต่อ (word of mouth communications) คือการแสดงออกของผูใ้ ช้บริ การหลังจาก
ใช้บริ การนั้นแล้วทาให้เกิดการบอกต่ อ และแนะน าให้ผูอ้ ื่น สนใจใช้บริ ก ารนั้น ๆ (2) ด้านความตั้งใจที่จะใช้
บริ การซ้ า (repurchase intention) คือการแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะเลือกใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การรายเดิมเป็ น
อัน ดับแรก (3) ด้านความอ่อนไหวต่ อราคา (price sensitivity) คือการที่ ผูใ้ ช้บริ ก ารไม่มีปัญหาในการที่ผูใ้ ห้
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บริ ก ารขึ้น ราคาค่าบริ ก ารและยอมที่จะชาระค่าบริ ก ารมากกว่าผูใ้ ห้บริ ก ารรายอื่น ๆ (4) ด้านพฤติ ก รรมการ
ร้องเรี ยน (complaining behavior) คือการร้องเรี ยนข้อผิดพลาดหรื อปัญหา (Parasuraman et al., 1994)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปรี ยานุช ศิริไพบูลย์ทรัพย์ (2560) ทาการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ ก าร Kerry Express ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ ช้บริ ก ารส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีระดับ
การศึก ษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พเป็ นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่ อเดื อน 15,001-30,000 บาท และมี
ความถี่ในการจัดพัสดุผ่านทางบริ ษทั ขนส่งเคอรี่ เอ็กเพรส 1-2 ครั้งต่อเดือน อีกทั้งมีความพึงพอใจในปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาคือด้านกระบวนการดาเนินงาน ด้านราคา ด้านสถานที่
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร และด้านการส่งเสริ มการตลาด ตามลาดับ
กันยากาญจน์ จันทร์เหลี่ยม (2561) ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริ การไปรษณี ย์
ไทย สาขามหาวิทยาลัยรังสิต พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การอยู่ในระดับมาก
โดยมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การด้านการเอาใจใส่ มากที่สุด รองลงมาคือด้านการตอบสนอง ด้านการ
ให้ความมัน่ ใจ ด้านความเป็ นรู ปธรรม และด้านความเชื่อถือได้ ตามลาดับ
อภิญญา จันทร์สังข์ (2559) ทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
ของบริ ษทั เคอรี่ เอ็กเพรส จากัด ในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การบริ การอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การด้านความเชื่อถือมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านการตอบสนอง ด้านการเอาใจใส่ ด้านการให้ความมัน่ ใจ และด้านความเป็ นรู ปธรรม ตามลาดับ
นิรวิทธ์ สิ ระวิทยาวานิช (2559) ทาการศึกษาความพึงพอใจการใช้บริ การบริ ษทั ขนส่ งภายในประเทศ
เคอรี่ เอ็ก ซ์เพรสในเขตหนองแขม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามพึ งพอใจกั บ ปั จ จัยส่ ว นประสมทาง
การตลาดอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนให้บริ การมาก
ที่สุด รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุค ลากร ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านสถานที่ และด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด ตามลาดับ
กาญจนา นิกรสังขพินิ จ (2561) ทาศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริ การที่ส่งผลต่อความภักดีของ
ผูใ้ ช้บริ ก ารรถตูโ้ ดยสารประจาทางบุรีรัมย์-นครราชสี มา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ ความคิดเห็น ต่อความ
ภักดีอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยให้ความคิดเห็นต่อความภักดีดา้ นการใช้บริ การซ้ ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ
ความภักดีดา้ นการบอกต่อ และความอ่อนไหวต่อราคา ตามลาดับ
อุสรี ย ์ ลิ่วเฉลิมวงศ์ (2559) ทาการศึกษาอิทธิพลของคุณค่าที่รับรู ้ด้านความคุม้ ค่า ภาพลักษณ์องค์การ
คุณ ภาพในการให้บริ การต่อความพึงพอใจ และการกลับมาซื้อซ้ าของลูกค้า บริ ษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
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พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิด เห็นต่อการกลับมาซื้อซ้ าอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีความคิดเห็น
ต่อความตั้งใจกลับมาใช้บริ การซ้ าด้านการบอกต่อมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านการบอกต่อ ตามลาดับ
กรอบแนวความคิดการวิจัย
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- สถานที่
- การส่งเสริ มการตลาด
- บุคลากร
- กระบวนการดาเนินงาน
- ลักษณะทางกายภาพ

-

ความพึงพอใจต่ อคุณภาพ

ความตั้งใจกลับมาใช้ บริการซ้า

การบริ การ
ความเป็ นรู ปธรรม
ความเชื่อถือได้
การตอบสนอง
การให้ความมัน่ ใจ
การเอาใจใส่

บริษัทขนส่ งเคอรี่ เอ็กเพรส ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
- การใช้บริ การซ้ า
- การบอกต่อ
- ความอ่อนไหวต่อราคา

สมมติฐานการวิจัย
(1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลกับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การบริ ษทั ขนส่งเคอรี่
เอ็ก เพรสของผูใ้ ช้บริ ก ารในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2) ความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการบริ การมีอิทธิ พลกับ
ความตั้งใจกลับมาใช้บริ การซ้ าบริ ษทั ขนส่งเคอรี่ เอ็กเพรสของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ ผู ้ที่ เคยใช้ บ ริ การบริ ษั ท ขนส่ งเคอรี่ เอ็ ก เพรสในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั กาหนดกลุ่มตัวอย่างตามสู ตรของคอแครน (Cochran, 1977) ทาให้ได้จานวน 400 คน
และใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จากนั้ นน าข้อ มู ล มาวิ เคราะห์ ด้ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป ประกอบด้วย (1) สถิติเชิงพรรณนาเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
และตัวแปรทุก ตัวตามกรอบแนวความคิดการวิจยั และ (2) สถิติเชิงอนุ มานเพื่อทดสอบสมมติฐานที่มีระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (multiple liner regression)
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
เฉลี่ย 20-30 ปี เกินครึ่ งหนึ่งมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท ส่วนมากใช้บริ การจัดส่งพัสดุผ่านทางเคอรี่ เอ็กเพรสเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อเดือน และมี
จุดประสงค์การใช้บริ การ คือ การขายสิ นค้าผ่านทางออนไลน์ ทั้งนี้ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดของบริ ษ ัทขนส่ งเคอรี่ เอ็กเพรสอยู่ในระดับสาคัญมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาพบว่า
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจากบริ ษทั ขนส่ งเคอรี่ เอ็กเพรสมีการส่ งเสริ มการขายผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น เมื่อจ่ายผ่าน Rabbit Line Pay จะรับเครดิตเงินคืนร้อยละ 5 เป็ นต้น รองลงมาคือด้านสถานที่
ด้านราคา ด้านกระบวนการดาเนินงาน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านพนักงาน ตามลาดับ
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ ก ารของบริ ษทั ขนส่ งเคอรี่
เอ็กเพรสของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยเมื่อพิจารณาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การมี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมมากที่สุด เนื่องจากบริ ษทั ขนส่งเคอรี่ เอ็กเพรสมีวสั ดุ
อุป กรณ์ หี บ ห่ อให้ บ ริ ก าร และไม่ มี ก ารคิ ด ค่าใช้จ่ายเพิ่ ม เติม เช่ น กาว หรื อพลาสติ ก กัน กระแทก เป็ นต้น
รองลงมาคือความพึงพอใจด้านการให้ความมัน่ ใจ ด้านการตอบสนอง ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการเอาใจใส่
ตามลาดับ นอกจากนี้ มี ค วามคิด เห็ น ต่ อความตั้งใจกลับ มาใช้บ ริ ก ารซ้ าบริ ษ ัท ขนส่ งเคอรี่ เอ็ก เพรส ของ
ผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยเมื่อพิจารณาพบว่าความตั้งใจกลับมาใช้บริ การซ้ า
ด้านการใช้บริ ก ารซ้ ามากที่สุ ด เนื่ องจากผูท้ ี่ เคยใช้บ ริ ก ารมีแนวโน้ม กลับ มาใช้บริ ก ารอีก ครั้งเมื่ อมีโ อกาส
รองลงมาคือด้านการบอกต่อและด้านความอ่อนไหวต่อราคา ตามลาดับ
ผลการวิ เคราะห์ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข ้อที่ 2 โดยวิเคราะห์ต ามสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ ว น
ประสมทางการตลาดมีอิทธิพลกับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 และผล
การวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การมีอิทธิพลกับความตั้งใจกลับมาใช้
บริ การซ้ าบริ ษทั ขนส่งเคอรี่ เอ็กเพรสของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01
อภิปรายผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 20-30 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบ
อาชี พเป็ นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท และใช้บริ การจัดส่ งพัสดุ ผ่านทางเคอรี่
เอ็กเพรสเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อเดือน ซึ่ งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั ที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีการเติ บโตอย่าง
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รวดเร็ว เนื่องจากความก้าวหน้าและการเข้าถึงได้ง่ายของเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งเป็ นโอกาสของผูป้ ระกอบการ
ในการเพิ่มช่องทางการขายผ่านออนไลน์ โดยเฉพาะสาวออฟฟิ ตส่ วนใหญ่นิยมประกอบอาชีพเสริ ม อย่างการ
ขายสิ น ค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อหารายได้เพิ่มเติมและสร้างความมั่นคงทางการเงิน ทาให้มีผูใ้ ช้บริ การ
ขนส่ งพัสดุ ผ่านบริ ษ ัท ขนส่ งเคอรี่ เอ็ก เพรสจ านวนมาก โดยพบว่า บริ ษ ัท ขนส่ งเคอรี่ เอ็ก เพรสมี ก ารปรั บ
กระบวนการให้มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยการให้ความสาคัญกับความรวดเร็วในการ
จัด ส่ งเป็ นหลัก เพื่อ ท าให้ สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ ก ารได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกั บ
งานวิจยั ของปรี ยานุช ศิริไพบูลย์ทรัพย์ (2560) ทาการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ Kerry Express ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีระดับ
การศึก ษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พเป็ นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่ อเดื อน 15,001-30,000 บาท และมี
ความถี่ในการจัดพัสดุผ่านทางบริ ษทั ขนส่งเคอรี่ เอ็กเพรส 1-2 ครั้งต่อเดือน
การให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของบริ ษทั ขนส่ งเคอรี่ เอ็กเพรสอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยพบว่าผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริ มการตลาดมากที่สุด
รองลงมาคือด้านสถานที่ ด้านราคา ด้านกระบวนการดาเนินงาน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ด้านบุคลากร ตามลาดับ ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ที่บริ ษ ทั ขนส่ งเคอรี่ เอ็กเพรสได้นาเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การ และสอดคล้องกับแนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2542) ที่กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาดเป็ น
เครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ประกอบด้ว ย ด้านผลิต ภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการดาเนินงาน และด้านลักษณะทางกายภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นามาใช้
เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของปรี ยานุช ศิริไพบูลย์ทรัพย์ (2560) ทาการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ ก าร Kerry Express ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผู ใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ ว น
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาคือด้านกระบวนการดาเนินงาน ด้านราคา ด้านสถานที่
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ โดยพบว่าผูใ้ ช้บริ ก ารให้
ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านต่าง ๆ เช่น การส่ งเสริ มการขายผ่านช่องทางต่ าง ๆ หรื อ
ขั้นตอนการให้บริ การมีความสะดวกและรวดเร็ ว เป็ นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็ นปั จจัยที่ธุรกิจจัดส่งพัสดุตอ้ งกาหนด
กลยุทธ์ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจแลเกิดความภักดีต่อบริ การต่อไป
สาหรับ ความพึงพอใจต่ อคุณ ภาพการบริ ก ารของบริ ษทั ขนส่ งเคอรี่ เอ็ก เพรสของผูใ้ ช้บ ริ ก ารในเขต
กรุ งเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมมากที่สุด
รองลงมาคือด้านการให้ความมัน่ ใจ ด้านการตอบสนอง ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการเอาใจใส่ตามลาดับ ซึ่ง
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สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของโอลิเวอร์ (Oliver, 1997) ที่ ก ล่ าวว่า ความพึ งพอใจวัด ได้จ ากการตัด สิ น ใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ หากเกิดความชอบก็ ยินดี ที่จะใช้บริ การ และเมื่อมีโอกาสก็จะพิจารณาผูใ้ ช้บริ การรายเดิม และไม่
เปลี่ยนใจไปใช้บริ การผูใ้ ห้บริ การรายอื่น และยังสอดคล้องกับแนวคิดของพาราสุรามาน และคณะ (Parasuraman
et al., 1985) ที่ ก ล่าวว่า การวัด คุณ ภาพการบริ ก ารที่เรี ยกว่า SERVQUAL เป็ นการน าผลลัพ ธ์ที่ ได้ จ ากการ
เปรี ยบเทียบความคาดหวังของลูกค้า ไปพัฒนาคุณภาพการบริ การเพื่อทาให้ผูใ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
ประกอบด้วย ด้านความเป็ นรู ปธรรม ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้ความมัน่ ใจ และด้าน
การเอาใจใส่ ดังนั้นความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การ หมายถึง ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้บริ การแล้ว
ทาให้ผูใ้ ช้บริ การนั้น รู ้สึก ชอบ หรื อประทับใจในบริ การที่สามารถสนองต่อความต้องการของตนเอง อีก ทั้ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของกันยากาญจน์ จันทร์เหลี่ยม (2561) ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้
บริ การไปรษณี ยไ์ ทย สาขามหาวิทยาลัยรังสิ ต พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการบริ การอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีความพึงพอใจด้านการเอาใจใส่ ม ากที่สุด รองลงมาคือด้านการตอบสนอง ด้านการให้ค วาม
มัน่ ใจ ด้านความเป็ นรู ปธรรม และด้านความเชื่อถือได้ ตามลาดับ ในปั จจุบนั ธุรกิจขนส่ งภายในประเทศมีการ
แข่งขัน ที่เพิ่มสู งขึ้น ดังนั้น บริ ษทั ขนส่ งเคอรี่ เอ็กเพรสจาเป็ นต้องให้ความสาคัญ ด้านการพัฒนาคุณ ภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ด้วยการให้บริ การที่ดีที่สุด มีความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การเป็ นอย่างดี และทาให้เกิดความพึงพอใจกับการบริ การที่ได้รับ
ส่วนความคิดเห็นต่อความตั้งใจกลับมาใช้บริ การซ้ าบริ ษทั ขนส่งเคอรี่ เอ็กเพรส ของผูใ้ ช้บริ การในเขต
กรุ งเทพมหานครอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยเมื่อพิจารณาพบว่า ด้านการใช้บริ การซ้ ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา
คือด้านการบอกต่อและด้านความอ่อนไหวต่อราคา ตามลาดับ เนื่ องจากผูใ้ ช้บริ ก ารมีความพึงพอใจกับการ
บริ การที่ได้รับ ทาให้ เกิด ทัศนคติและประสบการณ์ที่ดี ส่งผลให้ มีโอกาสกลับมาใช้บริ การจัดส่ งพัสดุ กับทาง
บริ ษทั ขนส่ งเคอรี่ เอ็กเพรสอีกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของพาราสุ รามาน และคณะ (Parasuraman et al.,
1994) ได้กล่าวว่า การวัดความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ ประกอบด้วย การบอกต่อ ความตั้งใจที่จะใช้บริ การ ความ
อ่อนไหวต่อปั จจัยราคา และพฤติกรรมการร้องเรี ยน อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกาญจนา นิกรสังขพินิ จ
(2561) ทาศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริ การที่ส่งผลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การรถตูโ้ ดยสารประจาทาง
บุรีรัมย์-นครราชสี มา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อความภักดีด้านการใช้บริ การซ้ ามากที่สุด
รองลงมาคือความภักดีดา้ นการบอกต่อ และความอ่อนไหวต่อราคาตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลกับความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการบริ การบริ ษทั ขนส่งเคอรี่ เอ็กเพรสของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของคอทเลอร์ (Kotler, 2012) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นระดับความรู ้สึกที่มีผลมาจากการเปรี ยบเทียบระหว่าง
คุณภาพการให้บริ การกับความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การ กล่าวคือ หากผูใ้ ช้บริ การได้รับการบริ การที่ต่ากว่าความ
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คาดหวังจะเกิดความไม่พึงพอใจ แต่หากตรงกับความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การจะเกิดความพอใจและหากสูงกว่า
ความคาดหวังจะเกิดความประทับใจในการบริ การนั้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของปรี ยานุช ศิริไพบูลย์
ทรัพย์ (2560) ทาการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ Kerry
Express ในกรุ งเทพมหานคร และงานวิจยั ของนิรวิทธ์ สิระวิทยาวานิช (2559) ทาการศึกษาความพึงพอใจการใช้
บริ การบริ ษทั ขนส่ งภายในประเทศ เคอรี่ เอ็กซ์เพรสในเขตหนองแขม พยว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี
อิท ธิ พ ลกับ ความพึ งพอใจต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก าร ซึ่ งเป็ นผลมาจากบริ ษ ัท ขนส่ งเคอรี่ เอ็ ก เพรสมี ก ารให้
ความสาคัญกับการน าเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดด้านต่ าง ๆ ได้แก่ ด้านการมีบริ ก ารที่หลากหลายสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้เป็ นอย่างดี ด้านทาเลที่ต้ งั ของศูนย์ให้บริ การมีความครอบคลุมกลุ่ม
ผูใ้ ช้บริ การที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งผูใ้ ช้บริ การรับรู ้ถึงอัตราค่าบริ การจัดส่ งของบริ ษทั ขนส่งเคอรี่ เอ็กเพรสมี
ความเหมาะสมกับคุณภาพการบริ การที่ได้รับ นอกจากนี้การจัดโปรโมชั่นสาหรับผูใ้ ช้บริ การอย่างต่อเนื่องเป็ น
ส่วนสาคัญที่ช่วยกระตุน้ ให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจในการบริ การดังนั้นการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่
มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับองค์กร และสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การส่ งผลให้ผใู ้ ช้บริ การ
เกิดความพึงพอใจในการบริ การที่ได้รับ และทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จในระยะยาวได้
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการบริ การมีอิทธิพลกับความตั้งใจ
กลับมาใช้บริ การซ้ าบริ ษทั ขนส่งเคอรี่ เอ็กเพรสของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ นผลมาจากบริ ษทั
ขนส่ งเคอรี่ เอ็ก เพรสเป็ นบริ ษทั จัด ส่ งพัสดุที่มีชื่อเสี ยงระดับประเทศ ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านคุณ ภาพ
บริ การ อีกทั้งการทางานที่มีประสิ ทธิภาพ และสามารถขนส่ งพัสดุได้ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด รวมไปถึงการ
เอาใจใส่ของพนักงาน มีความเต็มใจและกระตือรื อร้นในการให้บริ การ จึงเป็ นส่วนสาคัญที่ส่งผลให้ผใู ้ ช้บริ การ
เกิด ความพึงพอใจต่อคุณ ภาพการบริ ก ารที่ ได้รับ และก่อให้เกิด ความตั้งใจกลับมาใช้บริ ก ารซ้ าในที่สุด ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของโดยของโอลิเวอร์ (Oliver, 1997) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจเป็ นการตัดสิ นใจของผู ้ที่
เคยใช้บริ การว่ามีความพึงพอใจต่อการบริ การนั้นระดับใด หากผูใ้ ช้บริ การเกิดความชอบและความพึงพอใจก็
ยินดีใช้บริ การ และเมื่อมีโอกาสจะพิจารณาผูใ้ ช้บริ การรายเดิมเป็ นอันดับแรก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อุสรี ย ์ ลิว่ เฉลิมวงศ์ (2559) ทาการศึกษาอิทธิพลของคุณค่าที่รับรู ้ดา้ นความคุม้ ค่า ภาพลักษณ์องค์การ คุณภาพใน
การให้บริ การต่อความพึงพอใจและการกลับมาซื้อซ้ าของลูกค้า บริ ษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) และงานวิจยั
ของกาญจนา นิกรสังขพินิจ (2561) ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อคุณ ภาพการบริ การที่ส่งผลต่อความภักดีของ
ผูใ้ ช้บริ การรถตูโ้ ดยสารประจาทางบุรีรัมย์-นครราชสีมา พบว่า ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การมีอิทธิพล
กับความตั้งใจกลับมาใช้บริ ก ารซ้ าของผูใ้ ช้บริ การ กล่าวคือ หากบริ ษ ัทขนส่ งเคอรี่ เอ็ก เพรสสามารถรัก ษา
มาตรฐานคุณ ภาพการให้บริ การ และพัฒนาการบริ การให้มีประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้เป็ นอย่างดี ทาให้ผูใ้ ช้บริ ก ารเกิดความพึงพอใจในการบริ ก ารที่ได้รับก็จะส่ งผลต่ อ
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ความตั้งใจกลับมาใช้บริ การซ้ า แนะนาหรื อบอกต่อให้บุคคลอื่นมาใช้บริ การ ซึ่งเป็ นส่ วนสาคัญที่เกื้อหนุนให้
บริ ษทั ขนส่งเคอรี่ เอ็กเพรสเติบโตอย่างยัง่ ยืนอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย
(1) จากการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลกับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การ
บริ ษทั ขนส่ งเคอรี่ เอ็กเพรสของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญ
ด้านราคามากที่สุด กล่าวคือ บริ ษทั ขนส่งเคอรี่ เอ็กเพรสควรตั้งอัตราค่าบริ การเหมาะสมกับคุณภาพการบริ การที่
ได้รับและอยู่ในระดับที่ผใู ้ ช้บริ การสามารถยอมรับได้ อีกทั้งควรพัฒนาระบบการชาระเงินให้มีความหลากหลาย
เช่น จ่ายผ่าน QR code เป็ นต้น เนื่องจากในปัจจุบนั นิยมใช้จ่ายผ่านแอพพริ เคชัน่ ของธนาคาร เพราะฉะนั้นบริ ษทั
ขนส่งเคอรี่ เอ็กเพรสควรพัฒนาการให้บริ การให้มีความเหมาะสมและพิจารณาองค์ประกอบสาคัญ นอกจากนี้
ควรให้ความสาคัญกับการบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ โดยพบว่ากระบวนการจัดส่งมีประสิทธิภาพ มีบริ การที่หลากหลาย
ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบสถานะจัดส่งได้หลากหลายช่องทาง ถือเป็ นจุด
ขายที่สาคัญทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จ ซึ่งบริ ษ ัทขนส่ งเคอรี่ เอ็กเพรสควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง
ความแตกต่างเหนือคู่แข่งขันและความแข็งแกร่ งทางธุรกิจในอนาคตอีกด้วย (2) จากการศึกษาความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการบริ การมีอิทธิพลกับความตั้งใจกลับมาใช้บริ การซ้ าบริ ษทั ขนส่งเคอรี่ เอ็กเพรสของผูใ้ ช้บริ การในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านความเป็ นรู ปธรรมมากที่สุด เนื่องจาก
ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจกับการจัดหาวัส ดุอุปกรณ์และหีบห่อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น กาว
สก็อตเทปปิ ดผนึก และพลาสติกกันกระแทก เป็ นต้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กบั สิ่ งของ ดังนั้นบริ ษทั ขนส่ ง
เคอรี่ เอ็กเพรสควรมีการตอกย้าความใส่ ใจในการบริ การนี้ ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ผใู ้ ช้บริ การ
ได้ทราบอย่างทัว่ ถึง เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กับผูใ้ ช้บริ การมากยิ่งขึ้น รวมถึงควรพัฒนาป้ายแสดงขั้นตอนการ
ให้บริ การ และอัตราค่าธรรมเนียมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากรู ปแบบการรับรู ้แต่ละช่วงอายุที่แตกต่าง
กัน นอกจากนี้ภายในศูน ย์ให้บริ การควรจัดให้เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อ ย และมีการตกแต่งทันสมัยเพื่อช่วยสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การมากยิ่งขึ้น และส่งผลต่อความตั้งใจกลับมาใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การในที่สุด
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
(1) การวิจยั ครั้งต่อไปควรทาการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งเพื่อนาผลที่ได้รับ
ไปใช้สาหรับปรับปรุ งการให้บริ การให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า คุณค่าตราสิ นค้า
หรื อทัศนคติ เป็ นต้น (2) ศึก ษากับกลุ่มตัว อย่างอื่น ๆ เช่น กลุ่มผูท้ ี่เคยใช้บริ ก ารในเขตพื้ น ที่อื่น ๆ ที่ไม่ใช่
กรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างทัว่ ถึง ทาให้สามารถกาหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ (3) ควรทาการวิจยั เชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วย เช่น การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตหรื อการระดมสมอง เป็ นต้น เพื่อทาให้ได้ขอ้ มูลแบบเจาะลึกที่มีความละเอียด
และชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
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ปรี ยานุช ศิริไพบูลย์ทรัพย์.) 2560 .(ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ
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