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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะประชากรของผู้บริโภคที่ใช้
บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร(2) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการขนส่ง
เอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(3) เพื่อศึกษาปั จจัย ส่วนประสมทาง
การตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริโภคทีต่ ดั สินใจเลือกใช้บริการขนส่งเอกชน
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน ใช้วธิ เี ชิงสารวจ(Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็ น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ส่วนที่ 2
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ของผูบ้ ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านปั จจัยทีม่ คี วามสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่ง
เอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ส่วนที่ 4 เป็ นข้อคาถามปลายเปิ ดทีถ่ ามเกี่ยวกับการพิจารณาในการเลือกใช้
บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย สถิติ t-test สถิตคิ วามแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้ วิธขี อง LSD
และใช้สถิตไิ ควสแควร์ (Chi Square)

ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านประชากร ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่
ต่อเดือนต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขต
กรุงเทพมหานคร ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 และ ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านกระบวนการ และด้านการนาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขต
กรุงเทพมหานครต่างกัน
ABSTRACT
This independent study on Decision Behavior to Select Kerry Express of
Consumer in Bangkok. The purpose of this research was to study (1) demographic
characteristics of consumers who select Kerry Express of consumer in Bangkok, (2)
consumer behavior who select Kerry Express of consumer in Bangkok, and (3) marketing
mix affecting decision to select Kerry Express of consumer in Bangkok. The sample group
was 400 consumers who select Kerry Express of consumer in Bangkok. The study was
Survey Research. The data collection was questionnaire that was divided in 4 parts as
follows, the first part was personal factor that consisted of gender, age, education level,
career, and average monthly income, the second part was decision behavior to select
Kerry Express of consumer in Bangkok, the third part was important factors affecting
decision to select Kerry Express of consumer in Bangkok, and the fourth part was openended questions about considering select Kerry Express of consumer in Bangkok. The
data analysis was descriptive research as follows, frequency, percentage, average,
standard deviation. Hypothesis was tested by t-test and One-Way ANNOVA. If there was
difference, research used LSD method and Chi Square.
As the result, there were different demographic factors as follows, age, education level,
career and average monthly income affected to different choosing decision to Kerry
Express in Bangkok at 0.05 level statistically significant and there were different marketing
mix factors as follows, product, price, place, process and physical evidence and
presentation affected to different choosing decision to Kerry Express in Bangkok.
บทนา

ธุรกิจบริการขนส่งพัสดุ นับเป็ นโลจิสติกส์กลุ่มหนึ่งทีเ่ ปิ ดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาทาธุรกิจ ทัง้ นี้
ประมาณมูลค่าการตลาดเฉพาะกลุ่มนี้ในปี ทผ่ี า่ นมามีมลู ค่าถึง 32,000 ล้านบาท ต่อปี และมีคา่ เฉลีย่ การ
เติบโต ทีไ่ ม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ต่อไป และทีส่ าคัญ “ผูเ้ ล่น” ในธุรกิจกลุ่มนี้มใี หม่มาเรือ่ ย ๆ ทัง้ หน้าจับตา
ด้วยเช่นกันกันว่าจะสามารถ “โค่น” เจ้าถิน่ อย่างไปรษณีย์ รัฐวิสาหกิจของไทยทีค่ รองตลาดนี้มากว่า
100 ปี จุ ด เปลี่ย นที่ส ามารถ Disruption ธุ ร กิจ บริก ารขนส่ ง พัส ดุ ใ นปั จ จุ บ ัน คือ กระแสการช้อ ปปิ้ ง
ออนไลน์และเครื่องมือดิจทิ ลั ทีเ่ ข้ามามีบทบาทสาคัญในการทาธุรกิจในปั จจุบนั ซึง่ ทาให้ “เจ้าตลาด” ก็
หวันไหว
่
เพราะยุคแห่งการปฏิวตั อิ ุตสาหกรรมครัง้ ที่ 4 หรือ 4IR จะทาการแข่งขันวัดกันที่ความเร็ว
วันนี้ไปรษณียไ์ ทยเบอร์หนึ่งด้านการขนส่งพัสดุของไทยจึงไม่ได้แข่งขันเฉพาะกับ เคอรรี่ เอ็กซ์เพรส
เพียงรายเดียว แต่ยงั มีธุรกิจรายเดิม และธุรกิจขนส่ง -โลจิสติกส์รายใหม่เกิดขึน้ มากมายทัง้ พรังพร้
่ อม
ด้วยเงินลงทุน เทคโนโลยี บุคลากร เรียกว่าตลาดนี้ เป็ น Red Sea ไม่มที ่วี ่างสาหรับผู้แพ้และผู้ไม่
พัฒนา กลุ่ม Express นี้หมายถึงบริการส่ง “แบบซอง” และ “แบบกล่อง” ดังนัน้ จึงคนละกลุ่มกับที่
เรียกว่า Delivery Service ซึ่งเป็ นบริการขนส่งออนดีมานด์ อาทิ อาหาร คน สิง่ ของที่ต้องการแบบ
รวดเร็วเป็ นพิเศษ อื่น ๆ แต่ดว้ ยการแข่งขันทีร่ ุนแรงในปั จจุบนั ทาให้คอื ธุรกิจในรูปแบบปั จจุบนั คืออยู่
กับทีไ่ ม่ได้อกี ต่อไป ทัง้ นี้จากข้อมูลทีผ่ ่านๆ มาเราเชื่อว่ากระแสการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจผูใ้ ห้บริการ
ขนส่งพัสดุ ทัง้ ไปรษณีย์ไทย เคอร์ร่ี เอสซีจี เอ็กเพรส และอีกหลาย ๆ รายทัง้ ไทยและต่างชาติ ท่ที า
ธุรกิจอยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน เกิดภาพการแข่งขันทีร่ ุนแรงตามการเติบโตของธุรกิจขนส่ง
เฉลี่ยที่ร้อยละ 15 ต่อปี สานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) หรือ ETDA ได้
ประเมินมูลค่าการซื้อขายผ่านออนไลน์ในปี ทผ่ี ่านมาว่ามีมลู ค่าทะลุเกิน 3 ล้านล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี
ก่อนทีอ่ ยู่ในระดับ 2.4 ล้านล้านบาท และยังคงมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องโดยคาดการณ์ ตลาดอี
คอมเมิรซ์ ในปี น้ีเติบโต 12% มูลค่า 3.2 ล้านล้านบาท เป็ นตลาดทีม่ กี ารเติบโตต่อเนื่องทุกปี จากคน
ไทยที่มคี วามรู้ความเข้าใจในการสังสิ
่ นค้าออนไลน์ มากขึ้น (https://www.transtimenews.co/5392/
สืบค้นเมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2563)
ในปั จ จุ บ ัน ธุ ร กิจ การขนส่ ง ของประเทศไทยเริ่ม มีค วามส าคัญ กับ เรื่อ งเศรษฐกิจ มากขึ้น
โดยเฉพาะธุรกิจขนส่งสินค้า เนื่องจากคนไทยนิยมทาธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ กนั มาขึ้น มีการส่ง
สินค้าให้ผู้บริการขนส่งเป็ นจานวนมากต่อวัน ผู้ให้บริการขนส่งจานวนมากได้พยายามที่จะพัฒนา
ระบบการขนส่งสินค้าให้มมี าตราฐานและศักยภาพมากขึน้ ไปรษณียไ์ ทยเป็ นหนึ่งในผูป้ ระกอบธุรกิจ
ขนส่งพัสดุและไปรษณีย์ ในอดีตเป็ นธุรกิจผูกขาดมีจุดอ่อนสาคัญ คือ ต้องแบกรับต้นทุนคงที่สูง
เนื่องจากต้องจากบุคลากรจานวนมาก และทีต่ งั ้ ทีท่ าการไปรษณีย์ ทัวประเทศไทย
่
ปั จจุบนั ไปรษณี ย์
ไทยมีแนวโน้มทรงตัวหรือมีส่วนการตลาดลดลง เนื่องจากมีธุรกิจการขนส่งพัสดุด่วนเอกชนเพิม่ มาก
ขึน้ ทาให้มผี ลกระทบต่อไปรษณียไ์ ทย และผูใ้ ช้บริการเริม่ หันไปใช้บริการขนส่งเอกชนมากขึน้ (ชลธิ
ชา กิง่ จาปา และวีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล , 2558)

เนื่องจาก บริษทั เคอรี่ เอ็ก ซ์เพรส จากัด (มหาชน) เป็ นหนึ่งในบริษทั ขนส่งพัสดุด่วนของ
เอกชนก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2549 บริษทั มีภาพลักษณ์ ท่ดี เี นื่องจากพนักงานเป็ นมิตรทาให้เข้าถึง
ลูกค้าได้งา่ ย ทาให้ผใู้ ช้บริการขนส่งเอกชนภายใต้แบรนด์ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) มีความ
มันใจว่
่ าพัสดุจะส่งถึงปลายทางรวดเร็วตามเวลาทีก่ าหนดอย่างชัดเจน บริษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จากัด
(มหาชน) เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยงั มีโอกาสขยายธุรกิจและเติบโตขึ้นได้อีกมากเห็นได้จาก
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคยังคงนิยมซื้อขายสินค้าออนไลน์กนั อย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ธุรกิจการขนส่ งพัสดุยงั คง
มีการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมขนส่ง (โลจิสติกส์, 2558)
ปั จจุบนั บริษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด มีจุดให้บริการกว่า 5,500 แห่งทัว่
ประเทศไทย โดยมีบริการจัดส่งพัสดุด่วนอย่างการจัดส่งภายในวันถัดไป (ND) ซึ่งครอบคลุมกว่า
99.9% ทัวทุ
่ กพื้นทีใ่ นประเทศ และกว่า 97% ของการจัดส่งประสบความสาเร็จในการเข้าจัดส่งตัง้ แต่
ครัง้ แรก เคอรี่ เอ็กซ์เพรส มีการจัดส่งพัสดุไปยังสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น สานักงาน คลังสินค้า
ร้านค้ารายย่อย และครัวเรือน เป็ นจานวนทัง้ สิน้ กว่า 1,100,000 ชิ้นต่อวัน ทัง้ นี้ ยังรวมถึงลูกค้าราย
สาคัญอย่างบริษทั การค้าระหว่างประเทศ บริษทั อีคอมเมิรซ์ การขายสินค้าผ่านสือ่ โทรทัศน์ หน่วยงาน
ด้านเทคโนโลยี บริษทั โทรคมนาคม สถาบันการเงิน โรงเรียน เรื่อยไปจนถึงร้านค้าปลีกต่าง ๆ ในปี
พ.ศ. 2556 เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้เริม่ ให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสะดวกสบายใน
การใช้บริการของลูกค้าในกลุ่มเซ็กเมนต์บุคคล-ส่งถึง-บุคคล (C2C) โดยมีการเปิ ดให้บริการสาขาหรือ
ร้ า นพาร์ เ ซลช็ อ ป (Parcel Shop) อี ก ทัง้ บริก ารผ่ า นทางตู้ ล็ อ กเกอร์ ต ามอาคารส านั ก งานและ
คอนโดมิเนียม ซึง่ จุดให้บริการต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าและร้านค้าขนาดเล็กในกรุงเทพฯ สามารถ
ส่งสินค้าไปยังครอบครัว เพื่อน ลูกค้า และบริษทั คู่คา้ ในประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบายมากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ บริษทั ยังมีการให้บริการเรียกเก็บเงินปลายทาง (COD) ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศไทย โดยไม่
เพียงเป็ นเป็ นทีร่ ูจ้ กั ภายในประเทศเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นทีย่ อมรับในระดับภูมภิ าค ทัง้ ในฮ่องกง ไต้หวัน
เวียดนามและมาเลเซียอีกด้วย (Kerry Express Thailand Limited, 2563 สืบค้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน
2563)
ดัง นั น้ ผู้วิจ ัย เล็ง เห็น โอกาสการเติบ โตของธุ ร กิจ ขนส่ง พัส ดุ จึง มีค วามสนใจศึก ษาเรื่อ ง
พฤติ ก รรมการตัด สิน ใจเลื อ กใช้ บ ริก ารขนส่ ง เอกชน เคอรี่ เอ็ ก ซ์ เ พรส ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ง ผลของงานวิจ ยั ฉบับ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ โ ดยตรงต่อ บริษัท เคอรี่ เอ็ก ซ์เ พรส
(ประเทศไทย) จากัด สามารถนาผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุงการบริการ เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพ และเพิม่ สักยภาพการแข่งขันในตลาดได้

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ขนส่งเอกชน
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
งานวิจยั ฉบับนี้มปี ระโยชน์ ท่คี าดว่าจะได้รบั ข้อมูลทางปั จจัยด้านประชากร พฤติกรรมการ
ตัดสินใจใช้บริการ และส่วนประสมทางการตลาด ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งเอกชน
เคอรี่ เอ็ก ซ์ เ พรส ซึ่ง ผู้ป ระกอบการรวมทัง้ ผู้ท่ีส นใจสามารถน าข้ อ มูล ดัง กล่ า วมาวิเ คราะห์ และ
พัฒนาการบริการ เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้มากขึน้
ขอบเขตงานวิ จยั
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเอกชนเคอรี่
เอ็กซ์เพรส ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั จะทาการกาหนดของเขตการศึกษาดังนี้
1. ขอบเขตของประชากร
ผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ ใจทีจ่ ะศึกษากลุ่มผูบ้ ริโภคทีต่ ดั สินใจเลือกใช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
โดยอาศัยอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็ นจังหวัดที่มปี ระชากรหนาแน่ น หลากหลาย
ภูมลิ าเนา และมีรูปแบบการดาเนินชีวติ ทีห่ ลากหลาย จึงเหมาะสมทีจ่ ะเป็ นกลุ่มประชากรตัวอย่างใน
การศึกษา พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากทางผูว้ จิ ยั ไม่สามารถทราบจานวนทีแ่ น่ นอนของประชากรทีต่ ดั สินใจเลือกใช้บริการ
ขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส โดยอาศัยอยูภ่ ายในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ น่นอน จึงใช้วธิ กี ารกาหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยการเปิ ดตารางหาขนาดกลุ่ม ตัวอย่างของ Yammane (1973) โดยผูว้ จิ ยั ได้กาหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างทีส่ ามารถยอมรับได้ 0.05 จึงทาให้มรี ะดับความเชือ่ มันที
่ ่ 95% และ
จากการเปิ ดตาราง พบว่าจานวนของกลุ่มตัวอย่างทีจ่ ะต้องทาการศึกษานัน้ อยูท่ ่ี 400 ตัวอย่าง
3. ขอบเขตเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้จะใช้เครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามเกีย่ วกับด้านลักษณะกลุ่มผูบ้ ริโภค
ทีต่ ดั สินใจเลือกใช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส และส่วนประสมทางการตลาด

4. ขอบเขตด้านเนื้ อหาและประเด็นในการศึกษา

ตัวแปรอิ สระ ได้แก่ ปั จจัยด้านประชากรของกลุ่มผูบ้ ริโภคที่ตดั สินใจเลือกใช้บริการขนส่ง
เอกชนเคอรี่ เอ็กซ์เพรส โดยอาศัยอยูภ่ ายในเขตกรุงเทพมหานคร และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการขนส่งเอกชนเคอรี่ เอ็กซ์เพรส และปั จจัยส่วน
ประสมการตลาดทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งเอกชนเคอรี่ เอ็กซ์เพรส
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการขนส่งเอกชนเคอรี่ เอ็กซ์เพรส และ
ปั จจัยส่วนประสมการตลาดทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งเอกชนเคอรี่ เอ็กซ์เพรส
5. ขอบเขตระยะเวลา
การดาเนิน การศึกษาวิจยั เริม่ ตัง้ แต่เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.
2563
บททบทวนวรรณกรรม
แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
การวิจ ยั เรื่อ งพฤติก รรมการตัดสิน ใจเลือ กใช้บ ริก ารขนส่ง เอกชน เคอรี่ เอ็ก ซ์เ พรส ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนี้โดยในส่วนของแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้
ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากบทความวิจยั เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ทราบถึง
ความหมายและองค์ประกอบของตัวแปรดังนี้
ศิ ริ ว รรณ เสรี ร ัต น์ และคณะ (2538, น. 41-42) กล่ า วว่ า ตั ว แปรด้ า นลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ศาสนา เชื้อชาติ สถานภาพ ขนาดของครอบครัว จานวน
สมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ซึ่งลักษณะประชากรศาสตร์ถอื เป็ นข้อมูลที่
สาคัญทีส่ ามารถช่วยในการกาหนดตลาดเป้ าหมาย และลักษณะด้านจิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรม จะ
ช่วยอธิบายถึงความคิดและความรูส้ กึ ของกลุ่มเป้ าหมาย ดังนัน้ งานวิจยั ฉบับนี้ได้คดั เลือกปั จจัยด้าน
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทน่ี ามาศึกษา ดังนี้
อายุ (Age) ซึ่งอายุเป็ นเครื่องบ่งชี้ถงึ ความต้องการ และความสนใจในผลิตภัณฑ์ โดยทัวไป
่
มักผันแปรตามอายุของผูบ้ ริโภค
เพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศทาให้บุคคลมีพฤติกรรมต่างกัน ในด้านความคิด ความ
สนใจ ค่านิยม ทัศนคติ รูปแบบการดารงชีวติ และพฤติกรรมการเลือกซือ้ สินค้าและบริการ
สถานภาพการสมรส (Marital Status) เป็ น คุ ณ ลัก ษณะทางประชากรที่ส าคัญ เกี่ย วกับ
เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย ซึง่ สถานภาพการสมรสมีสว่ นสาคัญต่อการตัดสินใจของส่วนบุคคล
ระดับ การศึก ษา (Education) เป็ นคุ ณ ลัก ษณะอี ก ประการหนึ่ ง ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ ผู้ ร ับ สาร
เนื่องจากแต่ละคนได้รบั ระดับการศึกษาที่ต่างกัน รูปแบบต่างกัน ณ เวลาที่ต่างกัน จะส่งผลให้มี
แนวความคิด และความต้องการทีต่ ่างกันไป

อาชีพ (Occupation) เป็ นสิง่ ที่มอี ิทธิพลต่อรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้บริโภค เนื่องจาก
อาชีพและตาแหน่งหน้าทีใ่ นการทางานทีแ่ ตกต่างกันนัน้ จะส่งผลให้การดาเนินชีวติ นัน้ ต่างกัน
รายได้ (Income) เป็ นตัวทีส่ ามารถบ่งบอกความสามารถในการจ่าย และผ่อน ชาระสินค้า และ
บริการ ซึง่ ควบคูไ่ ปกับรูปแบบการดาเนินชีวติ การศึกษา อาชีพ และค่านิยม เป็ นต้น
แนวคิ ดส่วนประสมทางการตลาด
สุดาดวง เรืองรุจริ ะ (2543, น. 29) และศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2552, น. 80-81) ได้กล่าว
ไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือองค์ประกอบหรือปั จจัยที่สาคัญในการดาเนินงาน
ทางด้านการตลาด เนื่องจากเป็ นสิง่ ทีก่ จิ การสามารถ ทาการควบคุมได้ โดยพืน้ ฐานของส่วนประสม
การตลาด (Marketing Mix) จะประกอบด้วย 4 ปั จจัย คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจัดจาหน่ าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) รวมเรียกว่า 4Ps แต่สาหรับธุรกิจ
บริการ จะมีสว่ นประสมการตลาด (Marketing Mix) เพิม่ เข้ามาอีก3 ปั จจัยคือด้านบุคคล(People) ด้าน
การสร้ า งและน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และด้ า น
กระบวนการ (Process) รวมเรียกได้ว่าเป็ น 7Ps
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติ กรรมการใช้บริ การ
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2546, น.192) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) คือ
พฤติกรรมทีผ่ บู้ ริโภคทาการค้นหา การคิด การซื้อ การใช้ การประเมินผลในสินค้า และบริการ ซึง่ คาด
ว่า จะตอบสนอง ความต้องการของเขา หรือ เป็ นขัน้ ตอนซึ่งเกี่ยวกับความคิดประสบการณ์ การซื้อ
การสินค้า และบริการ ของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา หรือ
หมายถึงการศึกษาพึงการตัดสินใจและการกระทาของผูบ้ ริโภคทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ และการใช้สนิ ค้า
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ญาธิณี เหลืองทรัพย์ทวี (2560) ทาการศึกษาวิจ ยั เรื่อ ง ปั จจัยคุณภาพการให้บริก ารและ
ภาพลักษณ์ ท่มี ีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรสในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้ แบบสอบถามปลายปิ ดทีผ่ า่ นการตรวจสอบความเชือ่ มันในการเก็
่
บรวบรวม
ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ใน การวิจยั คือประชาชนทีอ่ าศัยในอาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราจานวน 400
คน สถิตทิ ใ่ี ช้ในการ วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าเฉลีย่ การหาค่าร้อยละและ
การวิเคราะห์ถดถอย พหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษทั ขนส่ง
เอกชนเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านผู้ใช้
ด้านคุณสมบัติ และคุณภาพการให้บริการด้าน

ความเป็ นรูปธรรมของการบริการและด้านคุณค่า ซึ่ง ปั จจัยทัง้ 4 นี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ ก าร
ตัดสินใจใช้บริการบริษทั ขนส่งเอกชนเคอรีเ่ อ็กซ์เพรส ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทีร่ ะดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ .01
ณิชาภัทร บัวแก้ว (2561) ทาการศึกษาวิจยั เรือ่ ง พฤติกรรมการใช้บริการ คุณภาพ และประสิทธิภาพ
ที่ได้รบั ที่ส่งผลต่อการใช้บริการซ้าเปรียบเทียบระหว่างบริษัท ขนส่งเคอรี่ เอ็กซ์เพรส จากัด และบริษัท
ไปรษณียไ์ ทย จากัด การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ลักษณะส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์
เพรส และ ไปรษณียไ์ ทย (2) เปรียบเทียบคุณภาพทีค่ าดหวัง และคุณภาพทีไ่ ด้รบั (3) คุณภาพทีไ่ ด้รบั ต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการซ้า (4) ประสิทธิภาพทีไ่ ด้รบั ต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้า กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ
ผูใ้ ช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส และไปรษณียไ์ ทย ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา จานวน 400 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
การวิจยั เป็ นแบบสอบถาม สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิ ติ Independent Sample t-test, One-way ANOVA (F-test), Paired t-test และการทดสอบ Multiple
Regression Analysis ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปั จจัยลักษณะส่วนบุคคลที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเคอรี่ เอ็กซ์เพรส แตกต่างกันด้าน อายุ ไปรษณียไ์ ทยแตกต่างกันด้านเพศและ
รายได้ คุณภาพทีค่ าดหวัง และคุณภาพทีไ่ ด้รบั แตกต่างกันนอกจากนี้ยงั พบว่า คุณภาพทีไ่ ด้รบั ด้านนความ
น่าเชือ่ ถือ ไว้วางใจได้ (β = 0.409) ประสิทธิภาพทีไ่ ด้รบั ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ (β = 0.298) และการ
ให้บริการอย่างก้าวหน้า (β = 0.326) มีอทิ ธิพลต่อการตดั สินใจใช้รกิ ารซ้าของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส คุณภาพที่
ได้รบั ด้านความน่ าเชื่อถือไว้วางใจได้ (β = 0.255) การตอบสนองต่อลูกค้า (β = 0.292) การรูจ้ กั และเข้าใจ
ลูกค้า (β = 0.333) ประสิทธิภาพที่ได้รบั ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม (β = 0.221) การให้บริการอย่าง
เพียงพอ (β = 0.346) และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (β = 0.314) มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้า
ของไปรษณียไ์ ทย
วิ ธีดาเนิ นการศึกษา
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิ ธีการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้คอื กลุ่มผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถรูจ้ านวนประชากรทีแ่ น่ นอนได้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ใช้วธิ กี ารเปิ ด ตารางหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Yamane ( 1973 ) เพือ่ กาหนดกลุ่มตัวอย่างสาหรับ การศึกษาซึง่ การเปิ ดตารางหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง จะเปิ ดตารางทีค่ ่าความคลาด เคลื่อนทีย่ อมรับได้ท่ี 0.05 หรือคิดเป็ นค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยผลจากการเปิ ดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane ( 1973 ) ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 400 คนและสุม่ ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ นด้วยวิธกี ารสุม่ แบบสะดวก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื แบบสอบถาม ซึง่ เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม ข้อมูล
นาเอามาวิเคราะห์สถิติ เพือ่ การตอบข้อสมมติฐานของการวิจยั ในเรือ่ งทีก่ าลังศึกษานี้ซง่ึ การวิจยั นี้เป็ น

วิธวี จิ ยั เชิงสารวจทีใ่ ช้แบบสอบถามทัง้ แบบปลายปิ ดและแบบปลายเปิ ด โดยในส่วนของแบบสอบถาม
ปลายปิ ด ผู้วิจ ัย มีตัว เลือ กค าตอบให้ผู้ต อบแบบสอบถามได้เ ลือ กตอบและในส่ ว นแบบสอบถาม
ปลายเปิ ดผูว้ จิ ยั กาหนดเฉพาะคาถามให้ผตู้ อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบได้
โดย แบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นคาถามที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยลักษณะ
ของประชากรกลุ่ ม ผู้บ ริโ ภคที่ใ ช้บ ริก ารขนส่ง เอกชน เคอรี่ เอ็ก ซ์ เ พรส ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านอาชีพ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือ น มีจ านวนค าถามทัง้ หมด 5 ข้อ ประกอบด้ว ยค าถามในลัก ษณะเป็ น ค าถามปลายปิ ด แบบ
ตรวจสอบ รายการ (Checklist) ซึง่ กาหนดให้ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแต่ 1 คาตอบ เท่านัน้
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ข้อคาถามทัง้ หมด 5 ข้อ
ส่วนที่ 3 ปั จ จัย ส่วนประสมทางการตลาด โดยประกอบด้วย ด้านสิน ค้า ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ จานวนข้อ คาถามทัง้ หมด 29 ข้อ โดยลักษณะของคาถามเป็ นแบบลัก ษณะประเมินโดยวัด
ระดับความสาคัญ 5 ระดับ (Rating Scale)
ส่วนที่ 4 เป็ นข้อคาถามปลายเปิ ดที่ถามเกี่ยวกับการพิจารณาในการเลือกใช้บริการขนส่ง
เอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จานวน 1 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการจัดทาแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อ ดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้
กาหนด ไว้จานวนรวม 400 ชุด กลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ ริโภคทีต่ ดั สินใจเลือกใช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่
เอ็กซ์เพรส
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธกี ารสุม่ แบบสะดวก
เทคนิ คการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวั แปรที่มรี ะดับ
การวัด
เชิงกลุ่ม ได้แก่ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้าน
รายได้ และพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ประกอบด้วย ความถีใ่ นการใช้บริการ ประเภทสินค้าทีใ่ ช้
บริการ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ ต่อครัง้ ในการใช้บริการ จุดประสงค์ในการใช้บริการ วิธกี ารชาระค่าบริการ
1.2 ใช้ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตวั
แปรทีม่ รี ะดับการวัดเชิงปริมาณ ซึง่ ได้แก่ ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านการ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ
2. สถิตอิ นุมาน ( Inferential Statistics ) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้

2.1 เพื่อศึกษาปั จจัยปั จจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพและ
ด้านกระบวนการ จาแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ จะใช้สถิติ T-Test ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.2 เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพและ
ด้านกระบวนการ จาแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านอายุ ด้านการศึกษา ด้านสถานภาพ ด้าน
อาชีพ และด้านรายได้ โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตคิ วามแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA)
2.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งเอกชนเคอรี่ เอ็กซ์ เพรส ของ
ผูบ้ ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ความถีใ่ นการใช้บริการ ประเภทสินค้าทีใ่ ช้บริการ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ ต่อ
ครัง้ ในการใช้บริการ จุดประสงค์ในการใช้บริการ วิธกี ารชาระค่าบริการ จาแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้ โดยใช้โดยใช้สถิติ Chi-square ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุปผลการศึกษา
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่
เอ็กซ์เพรสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยทาการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ตลอดจนเพื่อศึกษาเกีย่ วกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยคาดว่าผลที่
ได้รบั จากการศึกษาจะได้นามาใช้ประโยชน์ในการนามาประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจโดยมุง่ หวังว่าผูป้ ระกอบการขนส่ง
เอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรสได้ทราบถึงปั จจัยต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งเอกชน
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส แล้วสามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปพัฒนา ปรับปรุง รวมถึงสามารถวางแผนการตลาด ให้เหมาะสม
กับความต้องการของผูบ้ ริโภคและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูบ้ ริโภค โดยข้อมูลจากการวิจยั สามารถ
นามาวิเคราะห์และสรุปได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เพศหญิง คิด
เป็ นร้อยละ 68.25 มีอายุอยู่ในช่วง 23-29 ปี คิดเป็ นร้อยละ 45.75 การศึกษาระดับ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 61.75 ส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ม่ี อี าชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชนมากทีส่ ุด คิดเป็ น ร้อยละ
57.75 และส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนอยูท่ ่ี 10,001 - 20,000 บาทมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 39.25
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการเลือกใช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส พบว่ามีพฤติกรรม
ใช้บริการมากทีส่ ุด คือ 1-2 ครัง้ ต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 37.00 ใช้บริการขนส่งสิง่ ของทัวไป
่ มากทีส่ ุด คิด
เป็ นร้อยละ 87.25 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ ต่อครัง้ ที่ใช้บริการมากทีส่ ุด คือ 36 - 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 66.25
จุดประสงค์ทผ่ี บู้ ริโภคใช้บริการมากทีส่ ุด คือ ส่งพัสดุทวไป
ั ่ คิดเป็ นร้อยละ 73.25 และวิธใี นการชาระค่าจัดส่ง
พัสดุทผ่ี บู้ ริโภคใช้บริการมากทีส่ ุด คือ เงินสด คิดเป็ นร้อยละ 66.00

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสาคัญเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
ปัจจัยส่วนผสมทาง
ค่าเฉลี่ย
S.D
ระดับความสำคัญ
การตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
4.34
0.626
มากที่สุด
ด้านราคา
3.89
0.756
มาก
ด้านช่องทางการจัด
มากที่สุด
4.21
0.650
จำหน่าย
ด้านการส่งเสริมการขาย
4.11
0.697
มาก
ด้านบุคคล
4.08
0.730
มาก
ด้านกระบวนการ
4.22
0.704
มากที่สุด
ด้านการนำเสนอลักษณะ
มาก
4.19
0.647
ทางกายภาพ
ระดับความสาคัญของปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ในด้านที่ได้คะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ เครื่องมือ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีทใ่ี ช้ในการ ขนส่งทันสมัยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.33 ปั จจัยด้านกระบวนการในด้านทีไ่ ด้
คะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีระบบที่สามารถเช็คข้อมูลเพื่อติดตามพัสดุได้ทุกที่ทุกเวลา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในด้านทีไ่ ด้คะแนนค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด ได้แก่ ทาเลทีต่ งั ้ มีความ
เหมาะสมกับความต้องการ เช่น ตัง้ อยู่ใกล้บริเวณทีพ่ กั อาศัย หรือที่ทางาน เป็ นต้น มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.23
ปั จจัยด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพในด้านที่ได้คะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีอุปกรณ์อานวย
ความสะดวกพร้อมเพียงพอ เช่น สก็อตเทป กาว ปากกา มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.21 ปั จจัยด้านการส่งเสริมการ
ขายในด้านที่ได้คะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออย่างหลากหลาย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.21 ปั จจัยด้านบุ คคลในด้านที่ได้คะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีพนักงานมีความ
เชีย่ วชาญในการให้บริการพนักงานสามารถแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.14
ปั จจัยด้านราคาในด้านทีไ่ ด้คะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ระดับราคามีความหลากหลายตามประเภทการ
ให้บริการ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.97
ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
เพศมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรรมด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ ต่อครัง้ ในการใช้บริการขนส่งเอกชน
เคอรีเ่ อ็กซ์เพรส ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรรมด้านประเภทสินค้าทีใ่ ช้บริการกับขนส่ง
เอกชน
เคอรี่ เอ็กซ์เพรสและด้านวิธใี นการชาระค่าจัดส่งพัสดุกบั ขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ที่
ท่านใช้บ่อยครัง้ ที่สุด อาชีพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรรมด้านความถี่ในการใช้บริการขนส่งเอกชน
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ ต่อครัง้ ในการใช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ที่

ท่านใช้บ่อยครัง้ ทีส่ ุด และด้านวิธใี นการชาระค่าจัดส่งพัสดุกบั ขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ทีท่ ่านใช้
บ่อยครัง้ ที่สุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรรมด้านความถี่ในการใช้บริการขนส่ง
เอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส และด้านวิธใี นการชาระค่าจัดส่งพัสดุกบั ขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ทีท่ ่าน
ใช้บ่อยครัง้ ทีส่ ุด
อภิ ปรายผล
ผลการวิเคราะห์ความสาคัญเกีย่ วกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส พิจารณาจากค่าเฉลีย่ ของระดับความสาคัญต่อปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดแต่ละด้านแล้ว ปั จจัยทัง้ 7 ด้านมีความสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่
เอ็กซ์เพรส โดยปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสาคัญมากทีส่ ุด รองลงมาเป็ นปั จจัยด้านกระบวนการ ปั จจัยด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ าย ปั จจัยด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ปั จจัยด้านการส่งเสริมการขาย ปั จจัย
ด้านบุคคล และปั จจัยด้านราคา ตามลาดับ
ระดับ ความส าคัญ ของปั จ จัย ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ใ นด้า นที่ไ ด้ค ะแนนค่ า เฉลี่ย มากที่สุ ด ได้แ ก่
เครือ่ งมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีทใ่ี ช้ในการ ขนส่งทันสมัย, มีบริการทีไ่ ด้มาตรฐานและได้รบั การรับรอง
จากหลายสถาบัน, บริการหลากหลายครอบคลุมความต้องการ เช่น B2B B2C Easy Ship เป็ นต้น
และมีจาหน่ ายกล่องและซองพัสดุ หลากหลายขนาด ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และ
คณะ (2552, น. 80-81) ได้กล่าวไว้ว่าผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิง่ ที่บริษทั นาเสนอออกขายเพื่อก่อให้เกิดความ
สนใจ โดยการบริโภคหรือการใช้บริการนัน้ สามารถทาให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจนัน้ อาจจะ
มาจากสิ่งที่ส มั ผัสได้หรือสัมผัสไม่ ได้ เช่ น รูปแบบ บรรจุ ภัณฑ์ กลิ่น สี ราคา ตราสินค้า คุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ความมีชอ่ื เสียงของผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จาหน่าย
ระดับความสาคัญของปั จจัย ด้านกระบวนการในด้านทีไ่ ด้คะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มี
ระบบทีส่ ามารถเช็คข้อมูลเพื่อติดตามพัสดุได้ทุกทีท่ ุกเวลา, มีช่องทางในการชาระเงินทีส่ ะดวก สบาย
หลากหลาย, การบริการเป็ นระบบและรวดเร็ว ถูกต้องทุกขัน้ ตอน, มีระบบในการติดตามการแจ้ง
ปั ญ หาและแก้ปั ญ หาที่เ กิด ขึ้น อย่ า งรวดเร็ว และมีป ระกัน ความเสีย หายต่ อ สิน ทรัพ ย์ท่ีใ ช้บ ริก าร
ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ กนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557, น. 33) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการ เป็ นกิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบวิธกี ารและงาน ปฏิบตั ใิ นด้านการบริการทีน่ าเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริการเพือ่ มอบการ
ให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยใน แต่ละกระบวนการสามารถมีได้หลายกิจกรรม ตามแต่รูปแบบ
และวิธกี ารดาเนินงานขององค์กร
ระดับความสาคัญของปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในด้านทีไ่ ด้คะแนนค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด
ได้แก่ ทาเลที่ตงั ้ มีความเหมาะสมกับความต้องการ เช่น ตัง้ อยู่ใกล้บริเวณที่พกั อาศัย หรือที่ทางาน
เป็ นต้น, มีชอ่ งทางในการให้บริการหลายหลายเพือ่ อานวยความสะดวก เช่น ติดต่อโดยตรงทีส่ านักงาน
ทางโทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ หรือทาง Social Media, เว็บไซต์และแอพพลิเคชันใช้
่ งานง่ายสะดวก
รวดเร็ว ใช้ได้ทุกเวลา และมีจานวนสาขามากเพียงพอความต้องการ ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ ศิ

ริวรรณ เสรีรตั น์ , ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรตั น์ (2541, น. 337) ได้ กล่าวไว้ว่า การเลือกทาเล
ที่ตงั ้ (Location) ของธุรกิจนัน้ มีความสาคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจ การให้บริการ เนื่องจาก
ทาเลทีต่ งั ้ ทีก่ จิ การเลือกไว้นนั ้ จะเป็ นตัวกาหนดกลุ่มลูกค้าทีจ่ ะเข้ามาใช้บริการ ดังนัน้ สถานทีใ่ ห้บริการ
จึงควรครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นการให้บริการกลุ่มเป้ าหมายให้ได้มากทีส่ ุด
ระดับความสาคัญของปั จจัยด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพในด้านทีไ่ ด้คะแนนค่าเฉลีย่
มากทีส่ ุด ได้แก่ มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกพร้อมเพียงพอ เช่น สก็อตเทป กาว ปากกา, เครื่องแต่ง
กายหรือเครื่องแบบพนักงานผูใ้ ห้บริการสะอาด เรียบร้อยเหมาะสมและเข้ากับการตกแต่งของสถานที,่
การตกแต่งภายนอกโดดเด่น มองเห็นได้ชดั เจน และภายในสะอาดเป็ นระเบียบ และภายในสถานที่
ให้บริการ เว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน่ มีคาอธิบายการใช้บริการทุกขัน้ ตอนอย่างชัดเจน ทาตามได้ง่าย
ตามลาดับ สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2546, น. 106) กล่าวไว้ว่า ลักษณะกายภาพเป็ นสิง่ ทีล่ ูกค้าสามารถ
สัมผัสจับต้องได้ในขณะที่ยงั ใช้สนิ ค้าและบริการอยู่นอกจากนี้ อาจหมายความถึงสัญลักษณ์ ท่ลี ูกค้า
เข้าใจความหมายในการรับข้อมูล จากการทาการสือ่ สารทางการตลาดออกไปในสาธารณะ
ระดับความสาคัญของปั จจัย ด้านการส่งเสริมการขายในด้านที่ได้คะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่ มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออย่างหลากหลาย, มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่าง
สม่ าเสมอเพีย งพอ, มีโ ปรโมชันรั
่ บ เงิน คืน 5% เมื่อ จ่ ายผ่าน Rabbit line pay และมีก ารโปรโมชัน่
ร่วมกับบัตรเครดิตสามารถใช้ลดค่าบริการ และกล่องบรรจุ ตามลาดับ ซึง่ สอดคล้องกับ (ศิรวิ รรณ เสรี
รัตน์ และคณะ, 2546) เครื่องมือการสือ่ สารทางการตลาด เพื่อสร้าง ความจูงใจ (Motivation) ความคิด
(Thinking) ความรู้สกึ (Feeling) ความต้องการ (Need) และ ความพึงพอใจ (Satisfaction) ในสินค้า
และบริการ โดยสิง่ นี้จะใช้ในการจูงใจลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายให้ เกิดความต้องการหรือเพือ่ เตือนความทรง
จ า (Remind) ในตัว ผลิต ภัณ ฑ์ โดยคาดว่ า การส่ ง เสริม การตลาดนั น้ จะมีอิท ธิพ ลต่ อ ความรู้ ส ึก
(Feeling) ความเชื่อ (Belief) และพฤติกรรม (Behavior) การซื้อสินค้าและบริการ (Etzel, Walker, &
Stanton, 2007, p. 677) หรือ อาจเป็ นการติด ต่ อ สื่อ สาร (Communication) เพื่อ แลกเปลี่ย นข้อ มู ล
ระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ อ้ื ก็เป็ นได้
ระดับความสาคัญของปั จจัยด้านบุคคลในด้านทีไ่ ด้คะแนนค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด ได้แก่ มีพนักงาน
มีความเชีย่ วชาญในการให้บริการพนักงานสามารถแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว , พนักงาน
ให้การดูแลลูกค้าอย่างทัวถึ
่ ง เช่น การให้ขอ้ มูล ให้คาแนะนาการใช้บริการ และพนักงานยิม้ แย้มและ
กล่าวทักทายลูกค้าอย่างสุภาพ มีอธั ยาศัยดี ให้ความเป็ นกันเอง ตามลาดับ ซึง่ สอดคล้องกับ ปรียานุ ช
ศิรไิ พบูลย์ทรัพย์ (2560) ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ อี ิ ทธิพลต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ Kerry Express ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่ามี 2 ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ Kerry Express คือ ปั จจัยด้านพนักงานและการแก้ปัญหาและปั จจัยด้าน

คุณภาพการส่งมอบและการติดตามข้อมูลเพราะเป็ นสิง่ ทีส่ ามารถส่งความมันใจให้
่
แก่ผใู้ ช้บริการได้ว่าพัสดุนนั ้
จะส่งถึงมือผูร้ บั อย่างแน่นอน

ระดับความสาคัญของปั จจัยด้านราคาในด้านทีไ่ ด้คะแนนค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด ได้แก่ ระดับราคามี
ความหลากหลายตามประเภทการให้บ ริก าร, ราคาบรรจุ ภัณ ฑ์หีบ ห่ อ ไม่ แ พงเกิน ไป, ราคาการ
ให้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส มีความคุม้ ค่า และเหมาะสม และราคาไม่สงู มากมีความดึงดูด
ให้เลือกใช้บริการตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2552, น. 80-81) ได้กล่าวไว้ว่า
จานวนเงินตราที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้รบั ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของกิจการ หรืออาจเป็ นคุณค่า
ทัง้ หมดที่ลูกค้ารับรู้ เพื่อให้ได้รบั ผลประโยชน์ จากการใช้ ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการนัน้ ๆ อย่าง
คุม้ ค่ากับจานวนเงินทีจ่ ่ายไป
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาและการทดสอบสมมติ ฐาน
จากการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส หรือผูป้ ระกอบการ
ในธุรกิจขนส่ง สามารถนาผลการวิจยั นี้ไปใช้ในการวางแผนทางการตลาดเพื่อ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดได้ และสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริโภคได้มากยิง่ ขึน้
ด้านปั จจัยทางประชากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กบั กลุ่มลูกค้าผูห้ ญิง อายุ 2329 ปี เป็ นหลัก และเป็ นกลุ่มทีม่ รี ายได้ตงั ้ แต่ 10,001 - 20,000 บาท เนื่องจากช่วงอายุเป็ นผูท้ ม่ี คี วาม
ต้องการซือ้ สินค้าออนไลน์และมีโอกาสเลือกใช้บริการขนส่งมากทีส่ ุด
ด้านพฤติกรรมการการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ผูบ้ ริโภคส่วน
ใหญ่จะเลือกใช้บริการมากทีส่ ุด คือ 1-2 ครัง้ ต่อเดือน และค่าบริการการต่อครัง้ 36 - 100 บาท เพือ่ ให้
เหมาะสมกับการเลือกใช้บริการกับสินค้าทีต่ อ้ งการจะส่ง ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสินค้าทัวไป
่ และสิง่ ของมีคา่ ที่
ผูบ้ ริโภคตัดสินใจเลือกให้บริการ
ด้า นทัศ นคติร ะดับ ความส าคัญ ของผู้บ ริโ ภคต่ อ ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาด มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ ควรเน้นที่การรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการ พัฒนาการให้บริการให้ดี
ยิง่ ขึน้ สร้างภาพลักษณ์ทด่ี เี พือ่ เกิดความน่าเชือ่ ถือ และได้รบั ความไว้วางใจจากผูบ้ ริโภค
ด้านราคา ควรเน้นอัตราค่าบริการไม่แพงเกินไป และต้องเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย สถานทีต่ งั ้ ครอบคลุมทุกพืน้ ทีใ่ นกรุงเทพ หรืออาจอยู่ในพืน้ ทีท่ ่ี
การคมนาคมเข้าถึงได้งา่ ย เพื่ออานวยความสะดวกสบายให้กบั ผูบ้ ริโภคลูกค้า
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ควรมีโปรโมชันเป็
่ นการช่วยสนับสนุ นการเพิม่ ยอดขายและ
ขยายฐานลูกค้า
ด้านการบุค คล ควรเน้ นให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ และมีความรู้ความ
น่าเชือ่ ถือ และสามารถแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ด้านกระบวนการ ควรเน้น การบริการเป็ นระบบและรวดเร็ว ถูกต้องทุกขัน้ ตอนระยะเวลาใน
การขนส่งสินค้าให้ถงึ จุดหมายภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพการทาสถานทีต่ งั ้ การตกแต่งภายนอกโดดเด่น มองเห็น
ได้ชดั เจน และภายในสะอาดเป็ นระเบียบ
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาถึงปั จจัยด้านการสร้างตราสินค้าและตราสินค้าของคู่แข่งในธุรกิจ ขนส่งเอกชน
เพือ่
นาไปพัฒนาตราสินค้าให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อบริษัท นาไปสู่การแนะนาแบบปากต่อปากถึง
ภาพลักษณ์และการให้บริการทีด่ มี คี ุณภาพของบริษทั
2. ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมเกี่ยวกับปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่ง
เอกชน
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เพื่อให้ทราบจุดอ่อนและจุดแข็ง ทีท่ าให้ผบู้ ริการตัดสินใจเลือกและไม่เลือกใช้บริการ
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการบริการ ให้มคี วามโดดเดนและตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคมากทีส่ ุด
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