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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อ (1) เพื ่อสำรวจและสรุปความคิดเห็นของผู บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคาและคุณภาพการบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการขนสงพัสดุ (2) เพื่อวิเคราะหและสรุปอิทธิพลของภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคาและ

คุณภาพการบริการ ท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพัสดุ โดยใชเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ เคร่ืองมือ

ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม ซึ่งไดการรับรองดานเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิและมีการ

ทดสอบคาความเชื ่อมั่นไดเทากับ 0.92 ตัวอยางจำนวน 200 คน เลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก  

สถิติท่ีใชไดแก สถิติเชิงพรรณา ประกอบดวย คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

สถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (พหุคูณ) ทั้งนี้การทดสอบสมมุติฐานทำที่ระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นโดยเห็นดวยตอตัวแปรภาพลักษณองคกร

ภายใตตราสินคาในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดใน

ระดับเห็นดวยอยางย่ิง คือ ภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคาดานคุณประโยชน ขณะท่ี ผูตอบแบบสอบถาม

ใหความคิดเห็นโดยเห็นดวยตอตัวแปรคุณภาพการบริการในระดับเห็นดวยอยางย่ิง ซึ่งเมื่อพิจารณาเปน
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รายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดในระดับเห็นดวยอยางย่ิง คือ คุณภาพการบริการดานความไววางใจ

นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นดวยตอตัวแปรการตัดสินใจเลือกใชบริการในระดับเห็นดวย

อยางยิ่ง ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง คือ การ

ตัดสินใจเลือกใชบริการดานระยะเวลาในการใหบริการ 

 ในการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา ตัวแปรภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคาและคุณภาพการ

บริการสงผลตอตัวแปรการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพสัดุของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ตามลำดับ  

 

คำสำคัญ : ภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคา; คุณภาพการบริการ; การตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพัสดุ;      

              บริการขนสงพัสดุ 

 

Abstract 

 The purposes of this study aimed to (1) investigate the consumers’ attitude toward 

Organizational Image by Product Brand, Service Quality and their Decision to use the Service 

of parcel Delivery (2) analyze the effects of Organizational Image by Product Brand and 

Service quality affecting consumer’s decision to use the service of parcel delivery, the 

administered questionnaire with the reliability value of 0.92 and approved content validity 

by the experts were employed for data collection. The 200 samples were randomly selected 

by using the convenient sampling method. Both descriptive and inferential statistics were 

applied including percentage calculation, frequency, mean, standard deviation, as well as, 

multiple regression analysis.   

 The research findings were revealed that the average respondents strongly agreed 

for their attitudes toward Organizational Image by Product Brand, while Service Quality were 

strongly agreed also. Moreover, the respondents strongly agreed about Consumer’s Decision 

to use the Service of parcel Delivery. 

According to the hypothesis testing that was statistically significant level at 0.05, it was 

proved that Organizational Image by Product Brand and Service quality affecting consumer’s 

decision to use the service of parcel delivery in Bangkok Metropolitan District respectively. 

 

Keywords : Organizational Image by product brand; Service quality; Decision to use the  

                 service of parcel delivery; parcel delivery service 
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บทนำ 

สถานการณ ที่มา และปญหาของการวิจัย 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาอยางรวดเร็วสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดาน 

อาทิ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการทำงาน ดานพฤติกรรมผูบริโภค เปนตน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมี

สวนสำคัญตอการดำเนินชีวิตของมนุษยผานการอำนวยความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตไมวาจะเปน  

การติดตอสื่อสาร การทำงานจากระยะไกล การคนหาขอมูล การสั่งซื้อสินคาออนไลน การสั่งอาหารออนไลน 

ตลอดจนการขนสงพัสดุและตรวจสอบสถานะของพัสดุผานแอปพลิเคชันออนไลน ซึ่งมีสวนชวยสรางความ

มั่นใจท้ังผูสงพัสดุตนทางและผูรับพัสดุปลายทางในการติดตามสินคาของตนเอง 

 สำหรับผูใหบริการดานการขนสงในปจจุบันมีจำนวนมากสงผลตอทางเลือกของผูบริโภคท่ีมีเพิ่มมาก

ข้ึนตามมา ดังนั้นการใหบริการของผูใหบริการดานขนสงจึงเปนสิ่งจำเปนในการทำใหผูบริโภคกลับมาใชงาน

ในครั้งถัดไป ทั้งนี้มีปจจัยดานอื่นที่รวมอยูในธุรกิจดานการขนสงซึ่งมีความสำคัญเปนอยางมากที่จะทำให

บริษัทขนสงพัสดุไดรับการยอมรับจากลูกคาและถูกเลือกใชบริการ และเนื่องจากปญหาทางเศรษฐกิจของ

ประเทศสงผลกระทบในวงกวางในทุกระดับ ทำใหธุรกิจขนสงไดรับผลกระทบ เปนอยางมากในเร่ืองของผูใช

ที่ลดลงและตัวเลือกที่มีมากขึ้นของลูกคา ทำใหบริษัทขนสงตองแขงขันกันในดานการบริการและราคาท่ี

ดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ  

 ปจจัยดานภาพลักษณองคกรถือเปนปจจัยท่ีสำคัญปจจัยหนึ่งท่ีสำคัญตอการประกอบธุรกิจ เพราะ

เปนสิ่งที่ทำใหผูบริโภคจดจำแบรดและลักษณของธุรกิจได ซึ่งเปนองคประกอบสำคัญ ที่สามารถขับเคลื่อน

องคกรบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกำหนดไวได ท้ังวิสัยทัศน และพันธกิจ ซึ่งการท่ีจะมีศักยภาพดานใดดานหนึ่ง

ของพนักงานและองคกร จะตองโดดเดนดานใด และมีขอบกพรองอยางไร จะตองวิเคราะหประเมินผลเพื่อ

นำมาพัฒนาหรือปรับปรุงใหเกิดเปนโอกาสของการบริหารใหมีความย่ังยืน (ศิวิมล เมืองนอย, 2561) 

 ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการถือเปนปจจัยสำคัญอีกปจจัยหนึ่งท่ีจะขาดไปไมไดในการประกอบ

ธุรกิจ เพราะการบริการท่ีดี ยอมหมายถึง คุณภาพการบริการท่ีมีมาตรฐานสูง ตรงตามความคาดหวังท่ีลูกคา

ตั้งไวหรือการบริการที่ลูกคาไดรับเกินกวาที่คาดหมายไวจนสามารถทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ซึ่งการ

บริการที่ดีเยี่ยมนั้นเปนสิ่งที่ลูกคาตองการ ความสามารถในการรักษาระดับมาตรฐานการบริการ จะทำให

ลูกคาเกิดความรูสึกวาการบริการท่ีไดรับเปนท่ีนาประทับใจ (ธธีรธร ธีรขวัญโรจน, 2561) ซึ่งชวยรักษาฐาน

ลูกคาใหธุรกิจและสามารถขยายฐานลูกคาลูกคาใหเพิ่มข้ึนไดในอนาคต 

 สำหรับการศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อใหเกิดความชัดเจนกับกลุมผูใชบริการ

ขนสงพัสดุในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะนำไปสูผลสรุปของการศึกษาท่ีวาภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคา

และคุณภาพการบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพัสดุของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยผูวิจัยไดนำเสนอปญหาของการวิจัยของการศึกษาดังตอไปนี้ 
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 1. ภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคาท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพสัดุของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. คุณภาพการบริการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพัสดุของผู บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัยท่ีผูวิจัยไดกำหนดข้ึน ดังนั้นวัตถุประสงคในคร้ังนี้ ไดแก 

 1. เพื่อสำรวจและสรุปความคิดเห็นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอ ภาพลักษณองคกร

ภายใตตราสินคาและคุณภาพการบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพัสดุ  

 2. เพื่อวิเคราะหและสรุปอิทธิพลของ ภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคาและคุณภาพการบริการ 

ท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพัสดุ 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาคร้ังนี้ไดใชเทคนิคของการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีการใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ

เก็บขอมูล ผูวิจัยไดกำหนดตัวแปรที่จะใชศึกษา และนำตัวแปรเหลานั้นมาศึกษารายละเอียดของตัวแปรทุกตัว

และความสัมพันธหรืออิทธิพลระหวางกัน ตัวแปรท่ีศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวยตัวแปรประเภทตางๆ ไดแก ตัว

แปรอิสระหรือตัวแปรตน คือ (1) ภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคา (2) คุณภาพการบริการ และตัวแปร

ตาม คือ การตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพัสดุของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวแปรตามที่กลาวมา

ขางตนจะนำมาศึกษาเพื่อวิเคราะหความสัมพันธในลักษณะของการสงผลหรือการมีอิทธิพลตอกัน ดังนี้  

 1. การสงผลหรือการมีอิทธิพลตอกันระหวาง ภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคา กับ การตัดสินใจ

เลือกใชบริการขนสงพัสดุของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. การสงผลหรือการมีอิทธิพลตอกันระหวาง คุณภาพการบริการ กับ การตัดสินใจเลือกใชบริการ

ขนสงพัสดุของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย 

 การศึกษาในคร้ังนี้เปนประโยชนตอองคกรหนวยงานและบุคคลท่ีไดนำผลการศึกษาไปประยุกตใช

ดังตอไปนี้  

 1. องคกรและหนวยงานที่จะไดรับประโยชน ไดแก ธุรกิจที่ดำเนินการในดานการใหบริการขนสง

พัสดุ โดยท่ีองคกรและหนวยงานจะนำไปใชในเร่ืองของการปรับปรุงและพัฒนาภาพลักษณองคกรภายใตตรา

สินคา อีกท้ังปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการเพิ่มมากข้ึน  



5 
 

 2. บุคคลที่สนใจ ไดแก นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลวิชาชีพตาง ๆ โดยที่กลุมบุคคล

เหลานี้สามารถนำผลการศึกษาไปใชตามวัตถุประสงคตาง ๆ อาทิ (1) นำไปใชเปนขอมูลสำหรับการวิจัยคร้ัง

ตอไป เพื่อขยายผลการศึกษาใหมีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น หรือนำไปใชประกอบการเขียนผลงานทาง

วิชาการใหมีความชัดเจนเพิ่มขึ ้น (2) นำไปใชเปนประเด็นในการศึกษาเพื ่อใหเกิดความรู ใหมหรือเพิ่ม

รายละเอียดของการศึกษาที่สนใจอยูในขณะนั้นใหมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น (3) นำไปใชเปนแนวทางในการ

เพิ่มความรู และทักษะใหกับการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใหบรรลุเปาหมาย  

 3. กลุมนักวิชาการ สามารถนำผลการศึกษาไปใชประโยชนดังนี้ (1) นำไปใชเปนขอมูลสำหรับการ

วิจัยคร้ังตอไปเพื่อใหเกิดความรูใหม (2) นำไปใชเปนขอมูลในการเขียนผลงานทางวิชาการใหมีความชัดเจน

มากข้ึน (3) นำไปใชเปนการขยายความรู และเกิดเปนความรูใหมท่ีอธิบายถึงตัวแปรท่ีทำการศึกษาในคร้ังนี้

ใหเกิดความเขาใจในเชิงลึกไดมากย่ิงข้ึน ในลักษณะของอิทธิพลท่ีเกิดข้ึนระหวางตัวแปร 

 

การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 การนำเสนอเนื้อหาของบทนี้ผูวิจัยไดนำเสนอประเด็นท่ีผูวิจัยไดจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ 

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรท่ีศึกษาดังนี้ 

แนวคิด และทฤษฎี เก่ียวกับ ภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคา 

 วิรัช ลภีรัตนกุล (อางใน ณัฐิยาภรณ ภูทอง, 2559) กลาววา ภาพลักษณองคกร หมายถึง การนึกคิดของ

คนเราท่ีอาจเปนภาพท้ังท่ีมีชีวิตและสิ่งท่ีไมมีชีวิตก็ได ขณะท่ี ศิวิมล เมืองนอย (2561) กลาววาภาพลักษณองคกร มี

องคประกอบสำคัญท่ีสามารถขับเคลื่อนองคกรบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกำหนดไวได ท้ังวิสัยทัศน และพันธกิจ อีกท้ัง 

สัมฤทธิ์ จำนงค (2557) กลาววา วา ภาพลักษณองคกร หมายถึง ภาพรวมทั้งหมดขององคกรการบริหารองคกร 

ผลิตภัณฑ การใหบริการ และการประชาสัมพันธ ตลอดจนความรูสึกและความประทับใจของบุคคลที่มีตอองคกร 

และจ ินตว ีร   เกษมศ ุข (2560) กล าวว าการประชาส ัมพ ันธ  ภาพล ักษณแบ งได  เป น 4 ประเภท คือ  

(1) ภาพลักษณองคกร (2) ภาพลักษณของสถาบัน (3) ภาพลักษณของสินคาหรือบริการ (4) ภาพลักษณที่มีตอตรา

สินคา ผลการศึกษาขางตนสามารถสรุปไดวา ภาพลักษณองคกร หมายถึง ภาพนึกคิดของบุคคลท่ีมีตอองคกรหรือท่ี

มีตอสถาบัน ซึ่งเปนองคประกอบสำคัญท่ีสามารถขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกำหนด 

แนวคิด และทฤษฎี เก่ียวกับ คุณภาพการบริการ 

 ธธีรธร ธีรขวัญโรจน (2561) กลาววา คุณภาพการบริการเปนบริการท่ีมีมาตรฐานสูง ตรงตามความคาดหวัง

ท่ีลูกคาต้ังไวหรือการบริการท่ีลูกคาไดรับเกินกวาท่ีคาดหมายไว ขณะท่ี ปยพงศ พูวณิชย (2556) กลาววา คุณภาพ

การบริการ หมายถึง การรับรูและความรูสึกของลูกคา อีกท้ัง กนกวรรณ นาสมปอง (2555) กลาววา คุณภาพการ

ใหบริการ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความตองการของธุรกิจใหบริการ คุณภาพของบริการเปนสิ่งสำคัญ

ที่สุดที่จะสรางความแตกตางของธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขันได และพิมล เมฆสวัสดิ์ (2550) ใหความหมายของ

คุณภาพบริการ หมายถึง การสงมอบบริการที่ดี เหมาะสมทั้งเวลา สถานที่ รูปแบบ ลักษณะทางจิตวิทยาโดยใช
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แรงงานมนุษยเพื ่อสนองตอบความตองการ ผลการศึกษาขางตนสามารถสรุปไดวา คุณภาพการบริการหมายถึง 

มาตรฐานการบริการท่ีตอบสนองตรงตามความคาดหวังของลูกคาท่ีต้ังไวหรือไดรับการบริการเกินกวาท่ีคาดหวัง 

แนวคิด และทฤษฎี เก่ียวกับ การตัดสินใจ 

 ชนิดาภา วรณาภรณ (2555) อธิบาย ทฤษฎีการตัดสินใจใชบริการ ไววา ในการตัดสินใจใชบริการหรือไมใช

ข้ึนอยูกับองคประกอบ 6 ประการ ไดแก (1) ขอมูลขาวสาร (2) เคร่ืององหมายการคา (3) เจตคติ (4) ความเชื่อมั่น (5) 

ความมุงมั่น (6) การใชบริการ ขณะท่ี ขณะท่ี สุทามาศ จันทรถาวร (2556) กลาววา การตัดสินใจ คือ กระบวนการใน

การเลือกทางเลือก ทางใดทางหนึ่งเพื่อใหไดมาในสิ่งท่ีตองการ อีกท้ัง วิเชียร วิทยอุดม (2556) กลาววา การตัดสินใจ

ของผูบริโภค หมายถึง การตัดสินใจของมนุษยโดยท่ัวไปท่ีจะเกิดจากการเรียนรูและการรับรูในสิ่งตาง  ๆและจตุพัฒน 

บุตรอําลา (2557) ใหความหมายตอการตัดสินใจวา พฤติกรรมผูบริโภคมีกระบวนการในการใชเวลาและการวิเคราะห

จากปจจัยภายในและภายนอก ผลการศึกษาขางตนสามารถสรุปไดวา การตัดสนิใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือก

ทางเลือกทางใดทางหนึ่งเพื่อใหไดมาในสิ่งท่ีตองการ 

การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับอิทธิพลระหวางภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคากับการตัดสินใจ 

 ประพัฒน โพธิ์สุ (2562) ไดกลาววา ภาพลักษณองคกร ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสั่ง

อาหารผานแอปพลิเคชัน Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ขณะที่ อภิชัย จิตรพานิชเจริญ (2562)  

ไดกลาววา ภาพลักษณองคกรสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดไฮเกนดาสเปนตามสมมติฐาน อีกทั้ง ขนิษฐา 

สิทธาจารย (2562) ไดกลาววา ภาพลักษณองคกร ดานภาพลักษณดานชื่อเสียงขององคกร และดานการติดตอ

ระหวางบุคคล สงผลตอการตัดสินใจใชบริการบริษัทขนสงเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร และพีรวัชร สิงห

อังกุระ (2562) ไดกลาววา ภาพลักษณองคกร ดานภาพลักษณดานชื่อเสียงขององคกร และดานการติดตอระหวาง

บุคคล มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสายการบิน A และสายการบิน B 

การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับอิทธิพลระหวางคุณภาพการใหบริการกับการตัดสินใจ 

 เดชา จิตแสง (2560) ไดกลาววา อิทธิพลของคุณภาพการใหบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการโรงพิมพ

หางหุนสวนจำกัด พีเอ็นเอส ครีเอชั่น ขณะท่ี เชี่ยวเหมย หยาง (2562) ไดกลาววา คุณภาพการใหบริการมีอิทธิพลตอ 

การตัดสินใจในการใชบริการท่ีลานตูคอนเทนเนอรภาพรวมท้ังหมดอยูระดับ มากท่ีสุด อีกท้ัง วรชนก เต็งวงษวัฒนะ 

(2560) ไดกลาววา คุณภาพการใหบริการดานความนาเชื ่อถือสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพัสดุ

บร ิษ ัทเอกชนภายในประเทศไทยของผ ู บร ิโภคในกรุงเทพมหานคร และศิลา ไชยมงคล (2559) กล าววา  

การใหความสำคัญกับคุณภาพการบริการ เนื่องจากคุณภาพการบริการจะสงผลกระทบตอความพึงพอใจของลูกคา 

 ขอสรุปจากการทบทวนขางตนนำไปสูการตั้งสมมติฐานที่เกี่ยวของกับความสัมพันธในลักษณะของการ

สงผลระหวาง ภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคาและคุณภาพการบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจ ไดดังนี้ 

 สมมุติฐานที่ 1 : ภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพัสดุของ 

                                    ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 สมมุติฐานที่ 2 : คุณภาพการบริการสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพัสดุของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิด 

  ตัวแปรตน                             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1  :  ภาพแสดงเสนทางของความสัมพันธในลักษณะของอิทธิพลระหวางตัวแปร 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีการกำหนดคุณสมบัติไวเพื่อใหไดประชากรที่มีความรู 

ความเขาใจที่ไดรับจากประสบการณของตนเองและหรือไดรับจากแหลงขอมูลประเภทตาง ๆ อาทิ ผูที่มี

ความสนิทใกลชิด เอกสารทางชองทางประเภทอื่น เปนตน ความรู และความเขาใจดังกลาว สงผลให

ประชากรสามารถใหขอมูลโดยแสดงความคิดเห็นไดอยางถูกตองสอดคลองกับประเด็นที่ผู วิจัยศึกษา  

ซึ่งคุณสมบัติของประชากร ไดแก (1) เปนบุคคลที่ม ีที ่อาศัยอยู ในบริเวณพื ้นที ่เขตกรุงเทพมหานคร  

(2) เปนบุคคลที่เคยมีประสบการณทางดานการใชบริการขนสงพัสดุมากอน (3) เปนบุคคลที่มีความรูและ

ความเขาใจเกี่ยวกับ ภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคา คุณภาพการบริการ และการตัดสินใจเลือกใช

บริการขนสงพัสดุ จำนวนประชากรที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตนไมสามารถทราบจำนวนที่แนนอนได

เนื่องจากไมมีแหลงขอมูลท่ีผูวิจัยสามารถเขาถึงได 

 

 

 

ภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคา 

- ดานคุณสมบัติ 

- ดานคุณประโยชน 

- ดานคุณคา 

 

   

 

คุณภาพการใหบริการ 

- ดานลักษณะทางกายภาพ 

- ดานการตอบสนอง 

- ดานความไววางใจ 

- ดานความมั่นใจ 

การตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพสัดุ

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตัวอยาง 

 หมายถึง ตัวแทนของประชากรที่นำมาใชในการศึกษาเนื่องจากขนาดของประชากรที่มีขนาดใหญ 

และผูวิจัยจะใชตัวอยางที่มีคุณสมบัติตรงกับประชากรของการศึกษา ทั้งนี้ผูวิจัยไดดำเนินการเปนขั้นตอน

เพื่อใหไดตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติดังกลาว ดังตอไปนี้ 

 1. ทบทวนคุณสมบัติของประชากรท่ีกำหนดไวในเบ้ืองตน 

 2. ผู ว ิจ ัยเลือกใชว ิธีการสุ มตัวอยางแบบสะดวก ซึ ่งพื ้นที ่ที ่ใชในการสำรวจ ไดแก จ ังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

 3. ผูวิจัยเลือกใชวิธีการแจกแบบสอบถามทางออนไลนโดยใชแอปพลิเคชันสำเร็จรูป 

 4. จำนวนตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เนื่องจากผูวิจัยไมสามารถระบุจำนวนประชากรท่ีแนนอน

เพราะไมสามารถหาแหลงขอมูลที่รายงานจำนวนดังกลาวได ดังนั้นผูวิจัยจึงคำนวณจำนวนตัวอยาง โดยใช

สูตรการคำนวณของ Cocrancs (1977) ซึ่งเปนสูตรการคำนวณท่ีใชในกรณีท่ีผูวิจัยไมทราบจำนวนประชากร

ดังนี้ 

n     =       
Z2

4e2 

        ในท่ีนี้ n = จำนวนหรือขนาดตัวอยาง 

                Z = คาความเชื่อมั่นท่ีระดับรอยละ 93 เทากับ 1.89 

      e = คาความคลาดเคลื่อนของจำนวนหรือขนาดตัวอยางท่ียอมรับไดเทากับ 0.07 

     แทนคาสูตรจะไดจำนวนหรือขนาดตัวอยางเทากับ 183 ตัวอยาง   

     ผูวิจัยจะใชจำนวน 200 ตัวอยาง เนื่องจากตองการสำรองความผิดพลาดที่อาจเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการตอบคำถามของผูตอบแบบสอบถามท่ีผิดพลาดหรือตอบไมครบถวนสมบูรณ 

เครื่องมือในการศึกษา 

 งานวิจัยฉบับท่ีดำเนินการอยูนี้ไดใชเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ

ในการเก็บขอมูล โดยการตั้งเปนคำถามและผูตอบแบบสอบถามตอบคำถามที่เปนลักษณะของการแสดง

ความคิดเห็น ดังมีรายละเอียดของการจัดทำเคร่ืองมือ คือ 

 ที่มาของเครื่องมือ คือ คำถามที่อยูในแบบสอบถามที่มีความเกี่ยวของกับตัวแปรที่ใชศึกษาทุกตัว 

และทุกประเภทนั้น ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการคนควาจากแหลงขอมูลตาง ๆ ประกอบดวย (1) แนวคิด ทฤษฎีท่ี

เกี่ยวของ (2) ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของซึ่งไดมีการศึกษามากอน (3) คำแนะนำจากผูทรงคุณวุฒิ (4) คำแนะนำ

จากอาจารยท่ีปรึกษา 

 องคประกอบของเครื ่องมือ คือ แบบสอบถามที่ใชเปนเครื ่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับ

การศึกษา ประกอบดวยคำถามซึ่งแบงเปน 4 สวน ดังตอไปนี้ 
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 สวนท่ี 1 คำถามดานประชากรศาสตร มีคำถามจำนวนท้ังสิ้น 5 ขอ ลักษณะของคำถามในสวนนี้จะ

เปนคำถามชนิดปลายปด เปนแบบใหเลือกตอบขอท่ีตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 

 สวนท่ี 2 คำถามท่ีเกี่ยวกับตัวแปรเร่ือง ภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคา มีคำถามจำนวนท้ังสิ้น 14 ขอ 

 สวนท่ี 3 คำถามท่ีเกี่ยวกับตัวแปรเร่ือง คุณภาพการใหบริการ มีคำถามจำนวนท้ังสิ้น 10 ขอ 

 สวนท่ี 4 คำถามท่ีเกี่ยวกับตัวแปรเร่ือง การตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพัสดุ มีคำถามจำนวนท้ังสิ้น 11 ขอ 

 ลักษณะของคำถามในสวนที่ 2 สวนที่ 3 และสวนที่ 4 เปนคำถามชนิดปลายปดแบบแบงระดับ

คะแนน โดยคาคะแนนท่ีนอยท่ีสุด มีคาเทากับ 1 และคาคะแนนท่ีมากท่ีสุดมีคาเทากับ 5 

 การตรวจสอบเครื่องมือ ผูวิจัยไดดำเนินการตรวจสอบคำถามของแบบสอบถามกอนท่ีจะนำไปแจก

กลุมตัวอยาง โดยแบงการตรวจสอบเปน 2 ประเภท กลาวคือ 

 1. การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผูวิจัยไดนำแบบสอบถามใหแก

ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตอประเด็นคำถามที่จะใชวัดความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม รวมท้ัง

นำเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอความคิดเห็น หลังจากนั้นผูวิจัยจึงเก็บรวบรวมขอเสนอแนะตางๆ และ

นำมาปรับปรุงแกไขสำหรับขอคำถามท่ีมีการทวงติงและคำแนะนำจากผูทรงคุณวุฒิและอาจารยท่ีปรึกษา 

 2. การตรวจสอบความเชื่อถือ หรือความนาเชื่อถือ (Reliability) โดยผูวิจัยไดทำการทดลองโดยนำ

แบบสอบถามจำนวน 30-40 ชุด ไปทดลองกับกลุมทดลองจำนวน 30-40 คน ซึ่งกลุมทดลองจะตองมีคุณสมบัติ

ของประชากรอยางครบถวน เมื ่อไดรับคำตอบแลวจะนำคำตอบไปคำนวณคาโดยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิ 

ครอนแบช (Cornbrash’s Alfa Coefficient) คาสรุปสัมประสิทธ์ิอัลฟาของตัวแปรแตละตัว ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 : คาสรุปสัมประสิทธ์ิอัลฟา 

ช่ือตัวแปรตน และตัวแปรตาม คาสัมประสิทธิ์ครอนแบชอัลฟา 

1. ภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคา 0.87 

2. คุณภาพการใหบริการ 0.96 

3. การตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพัสดุ 0.93 

คารวม 0.92 

 

 ประเภทของสถิติที่ใช ผูวิจัยไดเลือกใชสถิติสำหรับการวิเคราะหผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค 

ของการศึกษาในคร้ังนี้ คือ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา ผูวิจัยไดนำมาใชเพื่อตอบวัตถุประสงคในเร่ืองตอไปนี้ คือ 

  1.1 คาความถี ่ คารอยละ ใชเพื ่อวิเคราะหและอธิบายถึงคุณล ักษณะของผู ตอบ

แบบสอบถามและความคิดเห็นท่ัวไป ซึ่งใชมาตรวัดนามบัญญัติ และมาตรวัดจัดอันดับ (ทิพยสิริ กาญจนวาสี 

และ ศิริชัย กาญจนวาสี, 2564) 
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  1.2 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชเพื่อวิเคราะหและอธิบายความคิดเห็นของ

ตัวอยางในเรื่อง ภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคา คุณภาพการใหบริการ และการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ขนสงพัสดุ ซึ่งใชมาตรวัดอันตรภาค (ทิพยสิริ กาญจนวาสี และ ศิริชัย กาญจนวาสี, 2564) ซึ่งผลการศึกษาท่ีได

จะเปนตอบวัตถุประสงคของการศึกษาที่ตั้งไววา เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ท่ีมีตอภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคา คุณภาพการใหบริการ และการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพัสดุ 

 2 สถิติเชิงอนุมาน ผูวิจัยไดนำมาใชเพื่อการทดสอบสมมติฐานสำหรับการตอบวัตถุประสงคของการศึกษา

ท่ีต้ังไววา ภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคาและคุณภาพการบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสง

พัสดุของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการวิเคราะหถึงความสัมพันธในรูปของการสงผลระหวางตัวแปรอิสระ

ท่ีใชมาตรวัดอันตรภาค และตัวแปรตามท่ีใชมาตรวัดอันตรภาค ผูวิจัยไดเลือกใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยเชิง

พหุ (Multiple Regression Analysis) (ทิพยสิริ กาญจนวาสี และ ศิริชัย กาญจนวาสี, 2564) 

 ในการวิเคราะหดังกลาวเพื่อตอบวัตถุประสงคที่ผูวิจัยตั้งไววาเพื่อวิเคราะหอิทธิพลของ ภาพลักษณ

องคกรภายใตตราสินคาและคุณภาพการบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพัสดุของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการกำหนดสมมติฐานไวดังนี้คือ 

 สมมติฐานที่ 1 : ภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคา มีผลตอ การตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพัสดุ 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 2 : คุณภาพการบริการ มีผลตอ การตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพัสดุของผูบริโภคใน 

เขตกรุงเทพมหานคร 

การแปลผลทางสถิติ 

 เนื่องจากคาสถิติที่ไดจากการประมวลผลดวยวิธีการทางสถิติ เชน คาเฉลี่ย คาสัมประสิทธิ์ ตองมี

การแปลผลโดยใสความหมายในลักษณะของความมาก-นอย หรือ ความสูง-ต่ำ ดังนั ้นผู วิจัยจึงไดมีการ

กำหนดชวงชั้น ซึ่งสะดวกตอการแปลผล โดยดำเนินการดังตอไปนี้ 

 1. ผูวิจัยทำการคำนวณความหางของแตละชวงคะแนนโดยใชสูตร ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2547 

อางใน พิมพ กฤตยาไชยวัฒน, 2560) 

  ชวงหางระหวางชวงคะแนน   = คาสูงสุด – คาต่ำสุด 

                                  ระดับชั้น 

 ในท่ีนี้ผูวิจัยไดแบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ โดย 5 = ระดับคาคะแนนสูงสุด และ 1 = ระดับคา

คะแนนต่ำสุด 

  ดังนั้นการแทนคาสูตรจะได = 5 – 1  = 0.80 

          5 

 2. ทำการกำหนดชวงชั้นสำหรับการแปลผลคาคะแนนท่ีตกอยูในชวงชั้นตาง ๆ ดังนี้ 

 คาเฉลี่ยระดับความเห็นดวย แปลผลไดวา 
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  1.00 – 1.80 แปลผลไดวา มีระดับความเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางย่ิง 

  1.81 – 2.61 แปลผลไดวา มีระดับความเห็นดวย คอนขางไมเห็นดวย 

  2.62 – 3.42 แปลผลไดวา มีระดับความเห็นดวย ไมแนใจ 

  3.43 – 4.23 แปลผลไดวา มีระดับความเห็นดวย คอนขางเห็นดวย 

  4.24 – 5.00 แปลผลไดวา มีระดับความเห็นดวย เห็นดวยอยางย่ิง 

 คาเฉลี่ยระดับการตัดสินใจ แปลผลไดวา 

  1.00 – 1.80 แปลผลไดวา มีระดับการตัดสินใจ ไมเห็นดวยอยางย่ิง 

  1.81 – 2.61 แปลผลไดวา มีระดับการตัดสินใจ คอนขางไมเห็นดวย 

  2.62 – 3.42 แปลผลไดวา มีระดับการตัดสินใจ ไมแนใจ  

  3.43 – 4.23 แปลผลไดวา มีระดับการตัดสินใจ คอนขางเห็นดวย 

  4.24 – 5.00 แปลผลไดวา มีระดับการตัดสินใจ เห็นดวยอยางย่ิง 

สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลขอมูลทางประชากรศาสตร 

 ผลการศึกษาเร่ืองคุณสมบัติทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตัวอย่าง สรุปไดว่้า ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.5 มีอายุระหวาง 21 - 30 ป คิดเปนรอยละ 56 ระดับการศึกษา

สูงสุดอยูท่ีระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 64.5 และเมื่อสอบถามเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทหรือลูกจางเอกชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 28.5 

นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามมีระดับรายไดอยูท่ี 15,000 - 25,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 39 

สรุปผลขอมูลตามวัตถุประสงค 

 วัตถุประสงคขอท่ี 1. เพื่อสำรวจและสรุปความคิดเห็นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอ 

ภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคาและคุณภาพการบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพัสดุ 

 ผลสรุปความคิดเห็นตัวแปรภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่งทุกดาน โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงตามลำดับคาเฉลี่ยแลว พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามเห็นดวยอยางยิ ่งกับดานคุณประโยชน (𝑥𝑥𝑥 = 4.43, S.D. = 0.53) เปนลำดับแรก และดานคุณคา  

(𝑥𝑥𝑥 = 4.40, S.D. = 0.58) และดานคุณสมบัติ (𝑥𝑥𝑥 = 4.39, S.D. = 0.49) ตามลำดับคาเฉลี่ย 

 ผลสรุปความคิดเห็นตัวแปรคุณภาพการบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับ

เห็นดวยอยางย่ิงทุกดาน โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงตามลำดับคาเฉลี่ยแลว พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็น

ดวยอยางย ิ ่งก ับดานความไว วางใจ (𝑥𝑥𝑥 = 4.42, S.D. = 0.60) เป นลำดับแรก และดานการตอบสนอง  

(𝑥𝑥𝑥 = 4.40, S.D .= 0.63) ดานความมั ่นใจ (𝑥𝑥𝑥 = 4.39, S.D. = 0.49) และดานลักษณะทางกายภาพ  

(𝑥𝑥𝑥 = 4.29, S.D. = 0.60) ตามลำดับคาเฉลี่ย 
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 ผลสรุปความคิดเห็นตัวแปรการตัดสินใจเลือกใชบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

ในระดับเห็นดวยอยางยิ ่งทุกดาน โดยเมื ่อพิจารณาเปนรายดานเรียงตามลำดับคาเฉลี ่ยแลว พบวา ผู ตอบ

แบบสอบถามเห็นดวยอยางย่ิงกับดานระยะเวลาในการใหบริการ (𝑥𝑥𝑥 = 4.46, S.D. = 0.53) เปนลำดับแรก และดาน

ความสะดวก (𝑥𝑥𝑥 = 4.43, S.D. = 0.57) และดานความเพียงพอของการบริการท่ีมี (𝑥𝑥𝑥 = 4.36, S.D. = 0.55) 

ตามลำดับคาเฉลี่ย 

 วัตถุประสงคขอท่ี 2. เพื่อวิเคราะหและสรุปอิทธิพลของ ภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคาและ

คุณภาพการบริการ ท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพัสดุ ดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 : ความสัมพันธในลักษณะของการสงผลระหวางภาพลักษณองคกรภายใตตราและคุณภาพการ 

                บริการท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพัสดุของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิทธิพล b beta t P-Value (Sig) 

ภาพลักษณองคกรภายใตตรสินคา 

คุณภาพการบริการ 

0.31 

0.49 

0.31 

0.55 

4.41 

7.88 

0.00* 

0.00* 

ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพสัดุ 

คาสถิติ : R-square = 0.82, df = 2, 197, F = 206.29, P ≤ 0.05* 

  จากการศึกษา พบวา ตัวแปรอิทธิพลท้ังสองตัวรวมกันจะสงผลตอการตัดสนิใจเลือกใช

บริการขนสงพัสดุ คิดเปนรอยละ 82 อยางมีนัยสำคัญโดยท่ีตัวแปรอิทธิพลท้ังสองตัวเปนอิสระตอกันทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ขณะเดียวกัน ตัวแปรอิทธิพลคุณภาพการบริการ สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ขนสงพัสดุมากท่ีสุด (beta = 0.55) และตามดวยตัวแปรอิทธิพลภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคา 

(beta=0.31) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

การอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาที่พบวา ภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพัสดุ

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ ประพัฒน โพธิ์สุ (2562) ที่ไดอธิบายวา 

ภาพลักษณองคกร ที ่ม ีอ ิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสั ่งอาหารผานแอปพลิเคชัน Grab ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล, มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ อภิชัย จิตรพานิชเจริญ (2562) ท่ีไดอธิบาย

วา ภาพลักษณองคกรสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดไฮเกนดาสเปนตามสมมติฐาน, มีความสอดคลองกับ 

ผลการศึกษาของ ขนิษฐา สิทธาจารย (2562) ที่ไดอธิบายวา ภาพลักษณองคกร ดานภาพลักษณดานชื่อเสียงของ

องคกร และดานการติดตอระหวางบุคคล สงผลตอการตัดสินใจใชบริการบริษัทขนสงเอกชนแหงหนึ่งในเขต

กรุงเทพมหานคร, และมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ พีรวัชร สิงหอังกุระ (2562) ท่ีไดอธิบายวา ภาพลักษณ

องคกร สวนประสมทางการตลาดบริการ การบริหารลูกคาสัมพันธ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสายการบิน A 

และสายการบิน B  
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 ผลการศึกษาที่พบวา คุณภาพการบริการสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพัสดุของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ เดชา จิตแสง (2560) ท่ีไดอธิบายวา 

อิทธิพลของคุณภาพการใหบริการที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการโรงพิมพหางหุนสวนคาจำกัด พีเอ็นเอส  

ครีเอชั่น ในทุก ๆ ดาน ในระดับมาก, มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ เชี่ยวเหมย หยาง (2562) ท่ีได

อธิบายวา คุณภาพการใหบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการใชบริการที่ลานตูคอนเทนเนอรภาพรวม

ทั้งหมดอยูระดับ มากที่สุด, มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ วรชนก เต็งวงษวัฒนะ (2560) ที่ได

อธิบายวา คุณภาพการใหบริการดานความนาเชื่อถือสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพัสดุ

บริษัทเอกชนภายในประเทศไทยของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร, และมีความสอดคลองกับผลการศึกษา

ของ ศิลา ไชยมงคล (2559) ที่ไดอธิบายวา ควรใหความสำคัญกับคุณภาพการบริการ เนื่องจากคุณภาพ 

การบริการจะสงผลกระทบตอความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งจะนำไปสูการตัดสินใจเลือกใชบริการ และในระยะ

ยาวหากไมมีการปรับปรุงหรือการพัฒนา ผูใชบริการก็จะไมกลับมาใชสายการบินไทยแอรเอเชีย ซึ่งสงผลตอ

ความเปนผูนำธุรกิจสายการบินตนทุนต่ำ 

 

ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

 1. ภาพลักษณองคกรภายใตตราสินคา ดานคุณประโยชน ควรใหความสำคัญในการพัฒนาการ 

เรื่องพัสดุไมไดรับความเสียหายจากการจัดสง เรื่องบริการจัดสงถึงที่หมายปลายทางอยางรวดเร็วและเรื่อง

ควรมีบุคลากรที่มีความชำนาญในการใหบริการ ซึ่งมีสวนชวยสรางความเชื่อมั่นและกระตุนใหผูบริโภคเกิด

การใชบริการขนสงพัสดุ 

 2. คุณภาพการบริการ ดานความไววางใจ ควรใหความสำคัญในการพัฒนาการ เรื่องการรักษา

ประวัติการใหบริการที่ดี และเรื่องพนักงานสงพัสดุใหบริการอยางถูกตองเพื่อสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพ

และบริการที่ผูบริโภคจะไดรับจากการใชบริการ อันจะกอใหเกิดความไววางใจ ซึ่งนำไปสูการสรางความ

ซื่อสัตยตอแบรดของผูบริโภค 

 3. การตัดสินใจเลือกใชบริการ ดานระยะเวลาในการใหบริการ ควรใหความสำคัญในการพัฒนาการ 

เร่ืองระยะเวลาในการใหบริการ เร่ืองเวลาท่ีผูบริโภคสะดวกใชบริการ และเร่ืองกระบวนการในการใชบริการ

รวดเร็ว เพื่อสรางความไดเปรียบคูแขงท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันผานกระบวนการท่ีงาย ใชระยะเวลา

ในการรับบริการไมนาน ซึ่งสงผลใหผูบริโภคมีเวลาเหลือไปทำกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีตองการได 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 ผูวิจัยไดเสนอแนะประเด็นท่ีควรจะมีการนำไปศึกษาตอในโอกาสตอไป ดังนี้คือ  

 1. ผูวิจัยสำหรับโอกาสตอไป ควรศึกษากับประชากรและกลุมตัวอยางกลุมอื ่น ๆ เพื่อขยายผล

การศึกษาใหกวางขวางมากข้ึน เพื่อนำผลมาเปรียบเทียบเพื่อใหไดความรูในมุมมองท่ีกวางขวางเพิ่มข้ึน ซึ่งจะ
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ไดสรุปเปนภาพรวมของประชากรที่ใชสินคาและบริการประเภทนี้ไดชัดเจนเพิ่มมากขึ้นกวาประชากรกลุม

ใหญ มีความคิดเห็นตอสินคาหรือบริการประเภทการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงพัสดุ  

 2 ผู วิจัยครั ้งตอไปควรพิจารณาเทคนิคในการวิจัยประเภทอื่น เชน การใชเทคนิคการวิจัยเชิง

คุณภาพ รวมดวยเพื่อประโยชนตอไปนี้ ไดแก (1) เพื่อตองการความแมนยำของผลท่ีไดรับไมวาผลท่ีไดรับจะ

สอดคลองหรือไมสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีมีมากอนหนานั้น (2) เพื่อคนหาเหตุในเชิงลึกถึง

เหตุผลท่ีผลการศึกษาบางประเด็นไมสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยกอนหนานี้ (3) ผูวิจัยคร้ังตอไป

อาจเลือกใชสถิติอื่น ๆ ท่ีทำใหผลการศึกษามีความชัดเจนมากข้ึน 
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